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4. ÜNİTE / İBADAT 

Neler Öğreneceğiz? 

1. Namaz   

2. Zekât   

3. Ramazan Ayı ve Oruç 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE / İBADAT 

Yüce Allah’ın, 
kullarına 
emrettiği 
ibadetler 
nelerdir? 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

 1. Namaz 
 
• Namaz sözlükte; dua, istiğfar, övgü anlamlarına gelir. 

 
• Dinî bir kavram olarak, tekbirle başlayıp selamla sona 

eren İslam’ın beş temel esasından biri olup belli 
eylem ve rükünleri bulunan bir ibadettir.  
 

• Farsça bir kelime olan namaz Kur’an-ı Kerim’de 
“salat” kelimesi ile ifade edilmiştir.  
 

• Allah katında en sevimli olan ameldir. 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Ezan sözlükte “bildirmek, duyurmak, çağrıda 

bulunmak, ilan etmek” anlamlarına gelir.  
 

• Terim anlamı olarak; farz namazların vaktinin 
geldiğini, belirli sözlerle ve özel şekilde müminlere 
duyurmayı ifade eder. 

  
• Aynı kökten gelen müezzin “ezan okuyan kimse” 

demektir. 
 

1.1. Ezan 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

Biliyor Musunuz? 

• İslam Medeniyetinin ilk müezzini Bilal-i 
Habeşi’dir. 
 

• İlk ezan, Bilal (r.a.) tarafından sabah 
namazında yüksekçe bir evin damında 
okunarak uygulamaya konulmuştur.  
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4. ÜNİTE / İBADAT 

• Namaz, Mekke döneminde farz kılınmış ezan ise 
hicrî birinci yıldan itibaren okunmaya başlanmıştır. 
 

• Kur’an, Sünnet ve İcma ile sabit olan Ezan, bir 
beldede İslam dininin hakim olduğunun bir 
göstergesidir.  
 

• Dünyanın her yerinde ezan, Peygamberimizin 
öğrettiği şekilde Arapça olarak okunur. 

  
• Ezan ile topluma namaz vakitleri bildirilmiş ve İslam 

dininin en yüce esasları cihana ilan edilmiş olur.   
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4. ÜNİTE / İBADAT 

Dikkat Edelim 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 

Sabah ezanında diğer vakit ezanlarından farklı olarak 
«hayyel el-felah» sözünden sonra « essalatu hayrun 
minennevm» sözü eklenir. Ve iki defa tekrar edilir.  



4. ÜNİTE / İBADAT 

• Kamet kelimesi sözlükte; ayağa kalkmak, durmak, düzgün ve 
itidal üzere olmak gibi anlamlara gelir. 
 

• Farz namazlara başlanacağını bildirir. Her farz namazdan 
önce okunması erkeklere sünnettir. 
 

• Kametin sözleri ezandaki sözlerin aynısı olup, sadece "Hayya 
alel-felah’tan« sonra iki defa “Kad kâmeti’s salâh” (namaz 
başlamıştır) cümlesi ilave edilir.  
 

• Kamet esnasında ayakta durulur ve kıbleye dönülür. 
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Müezzinin ezanı okurken; 
Abdestli olması, ezan bitimine 
kadar başka kelam 
konuşmaması müstehaptır. 

Yüksek yerde, ayakta ve 
kıbleye dönük olması 
müstehaptır. 

Dikkatli, samimiyetle, doğru 
ve yavaş yavaş okuması 
müstehaptır. 

Yüksek sesle okuması 
müstehaptır. 

Şehadet parmaklarını kulak 
deliğine veya üstüne koyarak 
okuması müstehaptır. 

“Hayye ale’s-salâh” derken 
yüzü sağa, “Hayye ale’l-
felâh” derken sola çevirmesi 
müstehaptır. Ezan bitimine kadar başka 

kelam konuşmaması 
müstehaptır. 



4. ÜNİTE / İBADAT 
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Ezanı işiten kimselerin susup 
dinlemesi ve ezana icabet etmesi 
müstehaptır.  

Birkaç camiden ezan okunursa 
ezanlardan sadece ilkine icabet 
edilmelidir. 

Ezan bitince Peygamberimize salat 
ve selam getirilmesi sonra da ezan 
duasının okunması müstehaptır.  



4. ÜNİTE / İBADAT 

• Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 
 
 

        “Ezanı duyduğunuz zaman siz de aynen müezzinin 
         söylediklerini tekrar edin! Sonra bana salat ve 
         selam getirin! Çünkü her kim bana bir kere salavat 
         getirirse Allah buna karşılık on salavat (rahmet) eder. 
         Benim için vesileyi isteyin. Vesile, cennette öyle büyük 
         bir derecedir ki, ancak Allah onu kullarından birine 
         verecektir. İşte ben, o kul olmayı temenni ederim.  
         Kim de benim için Allah'tan vesile dilerse artık ona 
         şefaatim gerekli olur.”  

                                                                                                               (Buhârî, Nikâh, 1-3) 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

• İslam dininde namaz, imandan sonra üzerinde 
önemle durulan temel ibadetlerin başında yer 
alır.  
 

• Namaz, akıllı ve ergenlik çağına girmiş her 
Müslümana farzdır. 
 

• Namaz önceleri sabah ve akşam olmak üzere 
günde iki defa, ikişer rekât olarak kılınıyordu. 

  
• Hicretten iki yıl önce miraç gecesinde beş vakit 

olarak farz kılındı.  

1.2. Namazın Farziyeti ve Önemi 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: 

 
 

 
      “ ...Şüphesiz namaz müminlere vakitleri belli bir farzdır.” 

 
                                                                              (Nisâ suresi, 103. ayet.) 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Namaz kılan kişinin asıl amacı, Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmek ve rızasını 

kazanmaktır. 
  
• Namaz kılan mümin aynı zamanda ahirette cehennem azabından korunmayı 

ve cennete girmeyi de ister. 
 
• Yüce Allah, gerçek manada huzur ve mutluluğa ulaşan mümin kullarının 

özelliklerini sayarken birinci sırada namaza yer verir.   
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4. ÜNİTE / İBADAT 

• Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 
 
 

        “Allah, kullarına beş vakit namazı farz kılmıştır. 
       Küçümsemeden her kim bu namazları tam kılarsa  
       Allah kıyamet gününde cennete koyacağına dair kesin 
       söz vermiştir. Kim de onları, hafife alarak eksik bir  
       şekilde yaparsa Allah katında ona verilmiş bir söz olmaz. 
       Allah dilerse ona azap eder dilerse bağışlar.” 
 

                                                                                           (İbn-i Mâce, Ikâmetü’s-Salat, 194.) 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

Kendini 
Allah’a (c.c.) 

yakın 
hisseder 

Günah ve 
hatalardan 
uzaklaşır 

Beden 
sağlığına 
kavuşur 

Düşünce 
dünyası 
gelişir 

Zamanını 
 iyi 

değerlendirir 

Temizlik 
alışkanlığı 

kazanır 

Namazın İnsana Kazandırdıkları 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Namazın kişiye farz olmasının şartları vardır. 

 
• Namazın vücup şartları şunlardır; 

1.3. Namazla İlgili Hükümler  

Müslüman 
olmak 

Bulûğ 
çağına 

ulaşmak 

Akıllı 
olmak 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

• Namazın sahih ve eksiksiz bir şekilde kılınabilmesi için bir takım farzları, vacipleri, 
sünnetleri ve adabı bulunmaktadır.  
 

• Farzları yerine getirmemek namazın bozulmasına sebep olur.  
 

• Vaciplerin terki ise eğer unutma veya hata ile yapılırsa sehiv secdesi yapılmasını 
gerektirir. 
 

• Vacibin bilerek terk edilmesi hâlinde namazın yeniden kılınması vacip olur.  
 

• Sünnetlerinin ve adabının terk edilmesi namazı bozmaz. Sehiv secdesi veya 
namazın kazasını da gerektirmez. Ancak namazın fazilet ve sevabını azaltmış olur.  
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4. ÜNİTE / İBADAT 
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Namazın Dışındaki Farzlar  
(Namazın Şartları) 

Hadesten Taharet 

Necasetten Taharet 

Setri Avret 

İstikbali Kıble 

Vakit 

Niyet 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Namazın İçindeki Farzlar  
(Namazın Rükünleri) 

İftitah Tekbiri 

Kıyam 

Kıraat 

Ruku 

Sucud 

Kade-i Ahire 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

• Namazın geçerli olabilmesi için on iki farzının (rükünlerinin, şartlarının) 
da yerine getirilmesi gerekir. 



4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Hades, hükmi kirliliktir.  

 
• Hadesten taharet ise bu kirlilikten temizlenmektir.  

 
• Abdest ve gusül ve teyemmüm ile bu temizlik yapılmış olur. 

 
• Hadesten taharet, küçük ve büyük hades olmak üzere ikiye ayrılır. 

 
• Küçük hades; abdestsizlik hali, büyük hades; gusül abdestinin 

olmaması halidir. 

1. Hadesten Taharet 
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Namazın  
Şartları 



4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurulmaktadır: 
 

“Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman 
yüzlerinizi, dirseklerle birlikte ellerinizi yıkayın. 
Başınızı mesh edin.  Aşık kemikleriyle birlikte 
ayaklarınızı da yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice 
temizlenin...”  

 
(Mâide suresi, 6. ayet) 
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4. ÜNİTE / İBADAT 

 Abdest 
 
• Abdest; el, yüz ve ayakları ibadet maksadıyla 

yıkamak ve başı mesh etmektir. 
 

• Abdest, Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirmek 
yönüyle hem maddi hem de manevi bir ibadettir.  
 

• Namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak, Kâbe’yi 
tavaf etmek ve Mushaf'a dokunmak için abdest 
almak şarttır. 
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4. ÜNİTE / İBADAT 
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Abdestin  
dört farzı 

Yüzü yıkamak 

Elleri ve kolları dirsekleriyle 
beraber yıkamak 

Başı mesh etmek 

Ayakları aşık kemiğiyle 
birlikte yıkamak 

1 

2 

3 

4 



4. ÜNİTE / İBADAT 

• Yıkanacak yerleri bir defa yıkamak farz, üç defa yıkamak ise sünnettir. 
 

• Abdestini tutamayacak şekilde devamlı bir özrü bulunan kimseye özür sahibi 
denir.  
 

• Özür sahibi olan kimse, her vakit namazı için ayrı abdest alır.  
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4. ÜNİTE / İBADAT 

 Gusül 
 
• Bütün bedeni ibadet niyetiyle hiç bir kuru yer bırakmadan yıkamaktır.  

 
• Gusül, bazı ibadetlerin yapılmasına engel oluşturan halleri ortadan 

kaldırması bakımından önemlidir.  
 

• Cünüp olmak ve kadının hayız (adet) halinin veya lohusalığının sona 
ermesi ile gusletmek farz olur. Cuma ve bayram namazları için gusül 
almak, hac ve umre için ihrama girmeden önce ve arefe günü vakfe 
için gusül almak ise sünnettir. 
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4. ÜNİTE / İBADAT 
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Guslün Farzı 
Hanefi 

mezhebine göre  
Şafi  

mezhebine göre  

Ağza bolca su verip 
boğaza kadar çalkalamak 

Buruna su çekip içini 
iyice temizlemek 

Bütün bedeni, hiç kuru 
yer bırakmadan yıkamak 

Niyet etmek 

Vücuda bulaşan necaseti 
temizlemek şarttır 

Ağzı ve burnu 
temizlemek sünnettir 



4. ÜNİTE / İBADAT 

 Teyemmüm 
 
• Teyemmüm, su bulunmadığı veya suyu kullanmaya 

imkân olmadığı zaman hadesten temizlenmek 
niyetiyle toprakla veya toprak cinsinden temiz bir 
şeyle yüz ve kolları mesh etmektir. 
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Teyemmümün 
farzı  

Niyet etmek  

Temiz toprakla yüzü 
ve kolları mesh etmek  



4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Necaset, hakiki ve maddi pislik, kirlilik demektir.  

 
• Namaz kılacak kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz 

kılacağı yerde necaset varsa temizlemesi gerekir.  
 

• Namaza engel olan necasetler; necaseti galiza ve 
necaseti hafife olmak üzere iki kısma ayrılır. 
 

• Büyük ve küçük hacetini yaptıktan sonra avret yerlerini 
temizlemeye istinca, idrar sızıntısının tamamen 
kesilmesini beklemeye istibra denir. Temizliği sol el ile 
yapılmalıdır. 

2. Necasetten Taharet 
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Namazın  
Şartları 
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• Necaseti Hafife: Pis olduklarına dair kesin delil bulunmayan necasetlerdir. Hafif necaset 
bir organın dörtte  birini kaplayacak kadar olursa namaza engel olur.  
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• Necaseti Galiza: Pis olduklarına dair kesin delil bulunan necasetlerdir.  

• İnsan ve hayvan kanı, idrar, dışkı  

• Eti yenmeyen hayvanların idrar ve dışkıları, tavuk, 
ördek ve kaz gibi kümes hayvanlarının pisliği 

• Leş ve alkollü içkiler  

Necaseti 
Galiza 

• Yollardan sıçrayan çamur içindeki 
görülmeyen pislikler  

• İdrar serpintileri  

• Kuş pisliği 

Necaseti 
Hafife 



4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Namaz kılacak kişinin vücudunda örtülmesi gereken yerleri 

örtmesi demektir. 
  

3. Setri Avret 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 

Namazın  
Şartları 

• Namazda erkeklerin göbek deliği ile  
      diz kapağı arasını örtecek şekilde kıyafet 
      giymesi farzdır.  

 
• Adabına bir uygun bir kıyafetle ve omuzları da örtecek 

şekilde kıyafet giyilmesi sünnettir.  
 

• Kadınlarda yüz ve ellerden başka (Hanefi mezhebinde  
ayaklar da hariç) vücudun her tarafının örtülmesi farzdır.  



4. ÜNİTE / İBADAT 

• Kıble, Mekke’de bulunan Kâbe’dir. 
  
• Namazda kıbleye yönelmek şarttır.  

 
• Kâbe’den uzakta olan kişi ise Kâbe’nin bulunduğu tarafa 

yönelir, yönünü o tarafa çevirir.  

4. İstikbali Kıble 
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Namazın  
Şartları 

• Kâbe’nin bulunduğu noktadan 45 derece sağa ve sola 
sapmalar kıbleden sapma sayılmaz. Kendi 
araştırmalarıyla kıbleyi bulan fakat isabet etmediği 
anlaşılan kimse namazını iade etmez. Namaz esnasında 
öğrenirse namazını bozmadan o tarafa yönelir.  



4. ÜNİTE / İBADAT 

• Farz namazlar için vakit şarttır.  
 

• Vakti girmeden önce bir namazı kılmak geçersizdir.  
 

• Meşru bir özür olmaksızın namazı vaktinden sonraya 
bırakmak da doğru değildir.  

5. Vakit 
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Namazın  
Şartları 

• Namazı, vakti girince geciktirmeden kılmak daha 
faziletlidir. 
 

• Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit 
namaz vardır. Bunların dışında kendi vakitlerinde kılınan 
vitir, bayram, teravih namazları vardır. 
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• Hangi namazı kılacağını bilmek ve  
      bu ibadeti Allah için yapmayı kalben 
      dilemektir. 

 
• Niyetin kalp ile yapılması esas olup dil ile de 

söylenmesi müstehaptır.  
 

• Cemaatle namaz kılan kimsenin “uydum imama” 
demesi, aynı şekilde imamın namaza başlarken "Ben, 
bana uyanlara imamım" diyerek dil ile niyet etmesi 
müstehaptır.  

6. Niyet 
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Namazın  
Şartları 
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• Niyetten hemen sonra “Allahu ekber” 

diyerek namaza başlamaktır. 

1. İftitah Tekbiri 
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Namazın  
Rükünleri 
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• Namaz kılarken ayakta durmak demektir. 

 
• Ayakta durmaya gücü yetmeyen oturarak veya ima ile 

namaz kılabilir.  
 

• Namaz esnasında rahatsızlanan kişi namazını oturarak 
tamamlayabilir. 

2. Kıyam 
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Namazın  
Rükünleri 
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• Kur’an-ı Kerim'den ayet okumak  
       demektir.  

 
• Namazda sadece ayakta kıyam halindeyken 
       Kur’an okunur.  

 
• Namazda kıraatin farz olan miktarı, en az üç ayet veya üç ayet 

miktarı uzun bir ayettir.  
 

• Nafile, vitir ve iki rekâtlı farz namazların her rekâtında kıraat 
farzdır. 
 

• Üç ve dört rekâtlı farz namazların ilk iki rekâtında kıraat farzdır. 

3. Kıraat 
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Namazın  
Rükünleri 
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• Sırt ve baş düz bir şekilde bir süre beklemek ve 

sonrasında rükûdan doğrulup secdeye varmadan bir 
süre kıyam vaziyetinde durmak tadili erkânın bir 
parçasıdır. 

4. Rükû 
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Namazın  
Rükünleri • Kıyamdan sonra elleri dizlere koyarak eğilmek ve 

“sübhane rabbiyel azim” diyecek kadar 
hareketsiz olarak durmaktır.  
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• İtaat ve eğilmek anlamına gelir.  

 
• Peygamberimiz secdenin nasıl yapılacağıyla ilgili 
       olarak şöyle buyurmuştur:  

 
       “Yedi uzuv üzerine secde etmekle emrolundum.  
Bunlar; alın, iki el, iki diz ve iki ayağın parmak uçlarıdır.” 

 (Buhârî, Ezan, 133-134.) 

5. Secde 

• Rükûdan sonra secdeye varıp secdede 
“sübhane rabbiye’l a’lâ” demek sünnet ve 
diyecek kadar durmak ise farzdır. 
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Namazın  
Rükünleri 
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• Namazın sonunda “Tahiyyat duasını” 

okuyacak kadar bir süre (teşehhüd miktarı) 
oturup beklemek namazın farzlarındandır. 

6. Ka’de-i Ahire (Son Oturuş) 
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Namazın  
Rükünleri 
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Namazın Bazı Vacipleri Namaza “Allahu ekber” sözü ile başlamak. 

Fâtiha suresini her rekâtta okumak. 

Tadili erkâna riayet etmek 

Fâtiha suresini zammı sure veya 

ayetlerden önce okumak. 

Oturuşlarda Tahıyyat duasını okumak. 

Farz namazların ilk iki rekâtında, vitir ve 
nafile namazların her rekâtında Fâtiha 
suresinden sonra bir sure veya en az 

Kevser suresi kadar ayet okumak. 
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Namazın Bazı Sünnetleri 
Beş vakit namaz ile Cuma namazı için ezan 

okumak ve kamet getirmek. 

Cemaatin namaza başlama tekbirinin imamın 
tekbirine yakın olması. 

Sabah ve öğle namazlarında Fatiha suresinden 
sonra uzun bir sure okumak. Akşam 
namazında ise kısa bir sure okumak. 

Rükûya varırken ve namazdaki diğer 
tekbirleri getirirken "Allahu ekber" demek. 

Kâdelerde (oturuşlarda) ellerin kıbleye 
doğru dizlerin üzerine konulması. 
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Namazda Mekruh Olan Bazı Davranışlar 

Uygun olmayan bir yerde namaz kılmak. 

Kıraatın sıralamasında hata yapmak. 

Namazın sünnetlerine dikkat etmemek. 

Namazın şekil şartlarına dikkat etmemek. 

Namazda huşûyu azaltan düşünce ve hareketlerde bulunmak. 

Başkasının yanına çıkamayacağı bir elbise ile namaz kılmak. 
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Namazı 
Bozan Bazı 
Durumlar 

Namazın farzlarında bir eksikliğin 
ortaya çıkması 

Namaz esnasında özürlerin 
ortadan kalkması 

İmama uyan kişinin bir 
rükünde imamı geçmesi  

Namaz esnasında uyumak veya 
bayılmak  

Namazda konuşmak ve namazla ilgisi 
olmayan bir söz söylemek veya gülmek 
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• Namazın farzlarının geciktirilmesi, vaciplerin ise 

geciktirilmesi ve terk edilmesi sebebiyle gerekir. 
 

• Sehiv secdesi yapması gereken kişi, unutarak 
selam verse daha sonra sehiv secdesi yapması 
gerektiğini hatırlasa, selam verdikten sonra 
namazı bozan şeylerden birini yapmadığı 
müddetçe sehiv secdesi yapabilir.  
 

• Eğer namazı  sehiv secdesi yapmadan bitirmişse 
namazı geçerli olur.  

Sehiv Secdesi 
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• Tilavet; okumak, tilavet secdesi ise okuma 

secdesi anlamındadır.  
 

• Tilavet secdesi, Kur’an-ı Kerim'de bulunan 14 
secde ayetinden birisini okumak veya 
duymakla mükellef tarafından yapılması 
vacip olan secdeye denir.  
 

• Tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, 
üstünün başının temiz ve avret yerlerinin 
örtülü olması şarttır.    

Tilavet Secdesi 
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• Sevindirici bir haber, olay veya bir musibet 

ve belânın def edilmesi üzerine Allah'a 
karşı bir şükran duygusuyla yapılan 
secdeye denir.  
 

• Namaz dışında uygun olan her vakitte 
yapılabilir.  
 

• Bu secdeler aynı tilavet secdesi gibi yapılır 
ve müstehaptır. 
 

Şükür Secdesi 
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• Seferîlik, bir kimsenin doğup büyüdüğü, yerleştiği veya işi gereği yaşamını 
sürdürdüğü bir yerden yaklaşık 90 km uzaklıktaki bir yere, on beş günden az 
kalmak üzere yapmış olduğu yolculuktur. 
 

• Yolculuk durumundaki sıkıntı, zorluk, yorgunluk ve yıpranma durumu dinimizce 
dikkate alınmış ve bazı özel kolaylıklar getirilmiştir. 
 

• Seferî olan kimse dört rekâtlı farz namazları iki rekât kılar. Üç rekât olan akşam ve 
vitir namazı olduğu gibi kılınır.   
 

• Seferî olana Cuma namazı farz, Bayram namazı vacip değildir.   

Seferîlikte Namaz 
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• Ayakta durmaya gücü yetmeyen veya 

hastalığının artmasından korkan bir hasta, 
oturduğu yerde rükû ve secdeleri yaparak 
namazını kılar.  
 

• Oturarak namaz kılamayan çok yaşlı ve âciz 
olan hasta yan yatıp yüzünü kıbleye çevirerek 
veya sağ tarafına dönerek ima ile namaz kılar.  
 

• Sırtüstü yatıp rükû ve secdeler baş işareti ile 
yapılabilir. 

Hasta Olanların Namazı 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Buluğa ermiş olan her Müslümanın 

namazları vaktinde kılması gerekir.  
 

• Namazın vaktinde kılınmasına eda, vakti 
içinde eksik kılınan namazın yeniden 
kılınmasına iade, vakit çıktıktan sonra 
kılmaya ise kaza denir. 

  
• Kazası kılınan namaz, yerine getirilmiş olur 

ancak namazı bile bile vaktinden sonraya 
bırakmak doğru değildir. 
 

Namazların Kazası 
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• Namazı vaktinde kılmayanlar ağır bir şekilde 
Peygamberimiz tarafından şöyle uyarılmıştır:  
 

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

                                                                                                           
                                                                                                      (Buhari, Mevâkît, 37.) 
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• Kadınların fıtri ve biyolojik yapılarından 

kaynaklanan özel durumlar, onlara bazı dinî 
muafiyet ve yükümlülükler getirmiştir. 
 

• Kadınlara mahsus haller denince hayız, nifas ve 
istihâze terimleriyle ifade edilen üç durum 
kastedilir. 
 

• Bu üç durum temizlik, namaz, oruç, Kur’an 
okuma, hac, cinsî münasebet, boşanma gibi 
birçok hükümle irtibatlıdır. 

Kadınlara Mahsus Hallerde Namaz 
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• Fıkıh mezheplerinin çoğuna göre namazlar; farz ve nafile olmak üzere 

ikiye, Hanefi mezhebine göre ise farz, vacip ve nafile olarak üçe ayrılır. 
  

1.4. Namaz Çeşitleri 
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FARZ VACİP NAFİLE 

Farzı ayn: 
  - Beş vakit namaz  
  - Cuma namazı 
 
Farzı kifaye: 
   - Cenaze Namazı 

Li aynihi vacip: 
    - Vitir namazı 
    - Bayram namazı 
    - Tilavet secdesi 
 
Li gayrihi vacip: 
    - Adak namazı 
    - Nafile namazın kazası 
            - Sehiv secdesi 

Nafile (Regâib) Namaz: 
   - Teravih namazı 
   - Tahiyyetül mescid 
   - Duha namazı 
   - Evvâbin namazı 
   - Teheccüd namaz 
   - Küsuf-Husuf namazı 
   - Korku namazı 
   - Tesbih namazı 
          - Tevbe namazı 
               - İstihare namazı 
               - Hacet namazı 
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• Resulullah'ın (s.a.v.) Mekke'den Medine’ye 

hicreti esnasında, Medine yakınlarındaki 
Ranuna vadisinde Cuma namazı farz kılınmıştır. 
 

• Hür, mukim ve sağlıklı olma gibi şartları taşıyan 
bütün Müslüman erkeklere farzdır. 
 

• Cuma namazının geçerli olması için imamdan 
başka en az üç erkek cemaat bulunmalıdır. 
 

Cuma Namazı 
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• Ramazan ve Kurban bayramlarında 

kılınan iki rekat namazdır.  
 

• Bayram hutbesi, Cuma hutbesi gibidir 
ancak namazdan sonra okunur ve 
hüküm bakımından sünnettir.  
 

• Bayram namazı kılınırken her rekâtında 
üçer defa fazladan tekbir alınır. Bunlara 
zaid tekbirler denir. 

Bayram Namazı 
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• Yatsı namazından sonra kılınan günün son 

namazıdır.  
 

• Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine 
göre sünnettir. 

  
• Gece teheccüdden sonra vitir namazını kılmak 

daha evlâdır.  
 
• Akşamın farzı gibi kılınır.  

Vitir Namazı 
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• Vefat eden bir Müslümanın cenaze 

namazını kılmak ve cenazesiyle ilgili 
işlemleri yürütmek, o yöredeki 
Müslümanların üzerine farzı kifayedir.  
 

• Cenaze namazının kılınabilmesi için ölünün 
bedeninin yıkanmış ve kefenlenmiş olarak, 
cemaatin önünde  hazır bulunması gerekir.  
 

• Mekruh olan üç vaktin dışında her zaman 
cenaze namazı kılınır.  

Cenaze Namazı 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• İnsan, nafile ibadetlerle Allah’a yaklaşır. 

 
• Bir hadis-i kudsîde Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:  
 
          “...Kulum, bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam 
          eder, neticede muhabbetime nail olur. Onu bir sevdim mi, 
          artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, 
          yürüdüğü ayağı olurum. Benden bir şey isteyince onu 
          veririm, benden sığınma talep etti mi onu himâyeme alır, 
          korurum...” 

                                                                         (Buhârî, Rikâk, 38.) 

Nafile (Regâib) Namazlar 
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Teravih Namazı 

 

• Teravih kelimesi Arapça'da, oturmak, istirahat etmek 

anlamına gelen "terviha" kelimesinin çoğuludur.  

• Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan 

nafile bir namazdır. 

• Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve 

sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. 



4. ÜNİTE / İBADAT 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 

Tahiyyetül Mescid 

 

• Ziyaret etme, itikâfta bulunma, ilim öğrenme gibi ibadet 

amacıyla camiye giren kimsenin oturmadan önce iki rekât 

namaz kılması müstehaptır.  

• Bu namaz, Allah’ın mabedine saygı ifade eder.  

• Özellikle bir camiye ziyaret amacıyla gidildiğinde bu 

namazı kılmaya gayret gösterilmelidir.  
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Duha (Kuşluk) Namazı 

 

• Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden yani güneşin 

doğuşundan takriben 45 dakika sonra başlayıp, zeval 

vaktine kadar olan zaman içinde iki ile sekiz rekât 

arasında kılınan namaza denir. 

• Sekiz rekât kılınması daha faziletlidir. 
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Evvâbin Namazı 

 

• Akşam ile yatsı namazı arasında kılınan iki, dört veya altı 

rekâtlı olarak kılınan bir namazdır.  

Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurur: 

 "Kim akşam ile yatsı arasında namaz kılarsa işte o evvâbîn 

namazıdır.” 

(Tirmizî, Salat, 32.)  
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Teheccüd Namazı 

 

• Yatsı namazının ardından bir müddet uyuduktan sonra 

kalkıp kılınan gece namazına verilen addır.  

• En azı iki, en çoğu sekiz rekâttır.  

• İki rekâtta bir, selam verilerek kılınır.  

• Gecenin son üçte birinde kılmak daha faziletlidir.  
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Küsuf ve Husuf Namazları 

 

• Küsuf namazı; güneş tutulduğu zaman cemaatle veya tek 

başına iki rekât olarak kılınan bir namazdır.  

• Husuf namazı; ay tutulduğu zaman iki veya dört rekât 

olarak kılınan bir namazdır. Bu namaz cemaatle değil, 

evde tek başına kılınır.  
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Korku Namazı 

 

 

• Düşman bombardımanı ve deprem gibi afetlerde, kişi 

güvenlikli bir yerde ise Allah’a sığınmak için güneş veya ay 

tutulmasında olduğu gibi namaz kılabilir.   
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Tesbih Namazı 

 

 

• Tesbih namazı, münferit olarak yılda veya ömürde bir kez 

kılınması tavsiye edilen dört rekat namazdır.  

• Her rekatında yetmiş beş defa “Sübhânellâhi ve’l-hamdü 

lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” diye tesbih 

okunarak eda edilir. 
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Tevbe Namazı 

 

 

• Bir Müslümanın günah işleyince pişman olup işlediği 

günahtan tevbe etmek için güzelce abdest alıp iki rekât 

namaz kılması menduptur.  
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İstihare Namazı 

 

• İstihare, bir işin yapılmasının hayırlı olup olmadığı 

hususunda kalbin yatışması için iki rekât namaz kılmak ve 

ardından dua etmektir.  

• İstihare, hayırlı olanı Allah'tan (c.c.) istemek demektir.  

• İstihareden sonra ilk kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu 

kabul edilerek ona göre hareket edilir.  
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Hacet Namazı 

 

 

• İki rekât olarak kılınan bir namazdır.  

• Allah Resulü (s.a.v.) kulun dünyevî ve uhrevî hacetlerine 

nail olması bakımından Allah’a (c.c.) namaz ile iltica 

eylemesini beyan etmiştir. 
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• Cemaat, namaz kılarken imama uyan kişi veya 

kişilere denir. 
 

• İmam; önder, lider gibi manalara gelir. İmam, 
namaz kılarken cemaatin kendisine uyduğu 
kişiye denir. 
 

• Cemaat ile namaz kılmak, ümmet bilincini ve 
birlik şuurunu güçlendirir. 
 

1.5. İmamet ve Cemaatle Namaz  

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE / İBADAT 

• Bir kimsenin cemaate namaz kıldırabilmesi, 
imam olması için; Müslüman, ergen, akıllı, 
erkek olması, Fatiha suresi ile namaz 
kıldıracak kadar bazı sure ve duaları doğru bir 
şekilde ezbere okuyabilmesi, kendisinde özür 
durumu olmaması gerekli görülmüştür. 
 

• Ayrıca yeterli ilmihal bilgisine sahip olması ve 
takva ehli olması da gerekir. Cahil ve fasığın 
imamlığı mekruhtur.  

İmamlık 
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Biliyor Musunuz? 

• İmama uymaya iktida ve imama uyan kişiye 
muktedi adı verilir. 
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Muktedinin Namazının Geçerli Olabilmesi İçin; 

Namaza ve imama 
uymaya niyet etmesi.  

İmamdan geride durması.  

Mezhebine göre imam ile muktedi 
aynı namazı kılmalıdır. 

İki saf arasında kadın safı olmamalı.  

İmam lâhik veya mesbuk olmamalı. 

Muktedi, imamın tekbirlerini 
duymalı ve arada herhangi bir engel 

bulunmamalı.  İmam ile muktedi arasında 
makul mesafe olmalıdır. 
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Namazın her 
rekatını 
imam ile 

beraber kılan 
kimse 

Namaz da 
sıkışıklık gibi 
sebeplerle 

imama uymayı 
kaçıran kimse 

İlk rekâtın 
rükûsundan 

sonra 
imama 

uyan kimse 

Muktedi olan kişi için üç durum söz konusudur: 

Müdrik Lâhik Mesbuk 

https://dogm.meb.gov.tr/          
http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE / İBADAT 

İslam Dininin 
yardımlaşma ve 
dayanışma adına 
emrettiği ibadetler 
nelerdir? 
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2. Zekât 

2.1. Zekâtın Farziyeti ve Önemi 
 
 

• Kelime anlamı; temizlik ve bereket 
olan zekât, dinen zengin sayılan 
Müslümanın sahip olduğu malın bir 
bölümünü Allah rızası için belirli 
kişilere karşılıksız olarak vermesi 
anlamına gelmektedir. 
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• Mekke döneminde İslam, fakirlik meselesine eğilmiş 

yoksulları doyurmayı ve gözetmeyi, yoksullara giyecek ve 
mesken teminini teşvik etmiştir. 
 

• İslam dininin beş temel esasından biri olan zekât, hicretin 
ikinci yılında Şevval ayı içinde emredilerek 
kurumsallaşmaya başlamıştır.  
 

• Zekâtın farz olduğu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. 
 

• Zekâtın kurumsallaşması Medine döneminde 
Müslümanların bir vatan, devlet ve iktidara sahip 
olmalarıyla söz konusu olmuştur.  
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• Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 

 
“Namazı kılın, zekâtı verin...” 

 
(Bakara suresi, 43.) 
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• Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: 
 

“Önce, Allah’tan başka bir ilah olmadığını anlatın;  
kabul  ederlerse, benim Allah’ın kulu ve resulü 
olduğumu söyleyin. Bunu da kabul ederlerse günde beş 
vakit namaz kılmalarının farz olduğunu ve 
zenginlerinin malında fakirlerin hakları bulunduğunu 
anlatın.”                                                                                                           

 
                                                                                                       

                                                                                             (Buhârî, Zekât, 1.) 
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• Rabbimizin ihsan ettiği mal nimetinin şükrü, zekât ile 
yerine getirilir. 
 

• Bu yüzden Yüce Allah, zekâtı fakirin hakkı ve zenginin 
yerine getirmesi gereken mecburi bir görev olarak 
emretmiştir. 

  
• Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

 
“Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için 
bir hak vardır.” 

                                                                    (Zâriyat suresi, 19. ayet.) 
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Zekâtın 
Bireysel ve 
Toplumsal 
Faydaları 

Fakirliğin ortadan 
kalmasını sağlar. 

Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı sağlar. 

Zengin ile fakir arasındaki maddi 
dengesizlikleri giderir. 

Toplumda huzurun tesis 
edilmesini sağlar.  

Zenginle yoksulu 
birbirine yaklaştırır.  
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• Zekât sonucu insanlar, para ve altınlarını saklamak yerine 
ticaret ile arttırma yoluna giderler. Böylece piyasa, ticaret 
ve ekonomi canlanır.  

 
• Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:  

 
“...Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları 
yakıcı azapla müjdele. Bu mallar, kıyamet gününde 
cehennem ateşinin içinde kızdırılacak, sahiplerinin alınları 
ve sırtları bu ateş ile dağlanacak ve bu sizin sadece kendiniz 
için  biriktirdiklerinizdir. Biriktirdiklerinizin acısını tadın, 
denilecek.” 

                                                                      (Zâriyat suresi, 19. ayet.) 
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NİSAP 

Dinen zengin sayılmak 
için belirlenen miktara 

denir. Bu miktar; 595 gr. 
gümüş, 80,18 gr. altın 
veya bunun tutarında 
para, ticaret malı, 40 
koyun veya keçi, 30 

sığır, 5 deve. 

TEMLİK 

Zekâtı, ona ehil olanlara 
vermek yani onların 

mülkiyetlerine 
geçirmektir. Taharrî ise 
zekât verilecek yerin, 

ayette geçen sekiz sınıftan 
biri olması konusunda 
araştırma yapmaktır.  

2.2. Zekât ve Sadaka ile İlgili Kavramlar ve Hükümler 
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HÂVÂİC-İ ASLİYYE 
(TEMEL İHTİYAÇLAR) 

Bir kimsenin zengin 
olup olmadığına 

bakılırken hesap dışı 
tutulan asli ihtiyaç 

ve giderlerdir.  

HAVL-İ HAVELAN 

Malın 
üzerinden bir 
kamerî yılın 
geçmesidir.  

SÂİME 

Senenin çoğunu 
meralarda 
otlayarak 
geçiren 

hayvanlara 
denir. 
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ÖŞÜR 

Kelime anlamı “onda 
bir” demektir. Fıkhi bir 

terim olarak toprak 
ürünlerinden verilen 

zekât anlamında 
kullanılır.  

 SADAKA-İ FITR:  

Ramazanın sonuna 
yetişen zengin ve 

hür bir Müslümanın 
fakirlere vermekle 
yükümlü olduğu 

sadakadır. Vaciptir. 
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Müslüman 
Olmak 

Âkil ve 
Bâliğ 

Olmak 

Hür 
Olmak 

Nisap 
Miktarı 

Mala 
Sahip 
Olmak 

Zekât verecek mükellefte aranılan şartlar:  
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Zekât verilecek malda aranılan şartlar  

Malın üreyip artan cinsten 
olması 

Hakiki  
Nema 

Hayvanlar yavrulama; toprak ürünleri 
büyüme ve artma; ticaret mallarının ise 

günlük hayattaki fiyatlarının artması 
suretiyle çoğalması 

Takdirî  
Nema 

Altın, gümüş ve para gibi geçerli ve 
kıymetli varlıklardaki artmadır. Döviz 

de bunlara dâhildir. 

Malın mülkiyette 
olması 

Zekât verileceği zaman mal, kişinin 
kendi tasarrufu altında olmalıdır.  
Şahıs mülkiyetinde bulunmayan 

malların zekâtı verilmez. 
Kişinin elindeki haram mal ve 

paralardan dolayı zekât gerekmez. 
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Zekâtın 
geçerli olması 

için aranan 
şartlar 

Niyet 

Temlik ve 
Taharri 

Malın  
kalitesi  
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Altın, gümüş, nakit para, hisse 
senetleri ve ticaret malları 

1/40 veya %2,5 oranında 

Koyun ve keçi 
40-120 arası için 1 koyun veya keçi 

Sığır ve manda 
30-40 arası için 2 yaşında 1 dana 

Deve Her beş deve için 1 koyun veya keçi 

Toprak ürünleri Toprak emek sarf edilmeden yağmur, nehir, 
dere, ırmak vekanallar ile sulanıyorsa 1/10’u, 
kova dolap, motor veya ücretle alınan su ile 
sulanıyorsa 1/20’si verilir. 

Madenler 1/5 oranında 

Zengin Müslüman Nelerden, 
Ne Kadar Zekât Verir? 
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Yolcular 

Allah 
yolunda 
olanlar 

Köleler 

Zekât 
Kimlere 
Verilir? 
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Zekâta Tâbi Mallar 

a. Altın, Gümüş ve Nakit Para: 
 
• Altının nisabı, yirmi miskaldir. Gümüşün 

nisabı ise iki yüz dirhemdir. Para ve dövizler 
80,18 gram altın değerine ulaştığında zekâta 
tâbidir. 
 

• Bu miktardan daha fazla para, bir kişinin 
yanında, bankada vs. bulunur ve üzerinden 
de bir kamerî yıl geçerse kırkta bir yani % 2,5 
zekât verir. 
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b. Ticaret Malları ve Hisse Senetleri: 
 
• Ticaret yoluyla kâr etmek için bulundurulan her 

çeşit mal, zekâta tâbi olur. 
 

• Hangi cinsten olursa olsun ticaret mallarının 
değeri, altının nisabına ulaşırsa zekâtının 
verilmesi gerekir. 
 

• Menkul kıymetler borsasında da alınıp satılmakta 
olan hisse senetleri ve tahviller, ticari bir mal 
kabul edildiğinden bunlar da değerleri üzerinden 
kırkta bir oranında zekâta tabidir. 
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c. Hayvanlar: 
 
• Koyun, keçi, sığır, manda ve develer sayıca nisap 

miktarına ulaştığı takdirde üzerinden bir yıl geçince 
zekâtlarını vermek gerekir.  
 

• Sene başında nisap miktarında bulunan sâime 
hayvanlara yıl içinde satın alma veya yavrulama 
yoluyla başka hayvanlar ilave olursa yıl sonunda tüm 
hayvanların sayısına göre zekât verilir.  
 

• Zekât, hayvan olarak verildiği takdirde en düşüğü 
veya en iyisi değil, orta du rumda olanı verilir.  
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d. Maden ve Defineler (Rikaz): 
 
• Rikaz terimi, maden, define ve hazine gibi 

kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar 
tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü 
kıymetli maden ve eşyayı ifade eder. 
 

• Zekâta tabi olan maden ve definelerde bir sene geçme 
şartı aranmaz. Elde edilir edilmez zekâtları verilir. 
 

• Kamu arazisinden çıkarılan altın, gümüş, bakır, kalay, 
nikel ve demir gibi ateşte eritilebilen rikazdan beşte bir 
oranında zekât alınır. 
 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Sadaka, insanın malından sırf Allah rızası için 

yardımda bulunmasıdır.  
 

• Gönüllü olarak fakirlere yapılan her türlü 
iyiliği, karşılıksız yardımları ve harcamaları 
kapsar. 

  
• Geniş bir anlamı olan sadakanın çeşitleri 

şunlardır: Fıtır sadakası, sadaka, sadakai 
cariye, vakıf, karzı hasen, infak, îsar.   

Fıtır Sadakası ve Nafile Sadaka Çeşitleri  
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• Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, 

kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları her kişi için vermeleri gereken 
sadakadır.  
 

• Hicretin ikinci yılında vacip kılınmıştır.  
 

• Fıtır sadakasını, bayram namazı öncesinde veya Ramazan ayı içinde vermek 
gerekir. 
 

• Bu sadakanın nisabı, asli ihtiyaçlardan sonra, kurban için öngörülen nisap 
miktarı mala sahip olmaktır.  
 

Fıtır Sadakası 
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• Allah rızası için fakirlere, muhtaç 

kimselere, karşılıksız olarak verilen şey, 
yapılan yardım ve harcama, her türlü 
iyilik demektir.  
 

• Bu yüzden herkesin sahip olduğu madi 
manevi bir şeyi ihtiyaç sahipleriyle 
paylaşmasını ifade eder.  
 

• Sadaka, kişinin imanını doğrulayan ve 
gösteren davranışlarda bulunmasıdır.  
 

Sadaka 
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• Sürekli sevap getiren sadaka anlamına gelir. 

 
• Nafile sadakanın en güzel şeklidir.  

 
• İbadethane, hastane, çeşme, köprü, aşevi, eğitim ve 

hayır kurumları yaparak ve Allah rızası için buralara 
bağışta bulunarak bu güzel amel, yerine getirilir.  
 

• İnsanlar bu gibi yerlerden yararlandığı sürece bunları 
yaptıranlar,  vefatlarından sonra da sevap kazanmaya 
devam ederler. 

Sadakai Cariye 
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• Kendisinden yararlanılması mümkün ve 
câiz olan bir malı, devamlı olarak Allah’ın 
mülkü kabul etmek ve gelirini Allah rızası 
için harcamak demektir. 
 

• Vakfetmek, bir malın gelirini sürekli olarak 
ihtiyaç sahiplerine tahsis etmektir.  
 

• İslam dünyasında dinî ve ictimaî çeşitli 
alanlarda kurulmuş olan vakıflar, büyük 
hizmetler vermektedirler. 

Vakıf 
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• Güzel ödünç anlamına gelir.  

 
• Karzı hasen, herhangi bir karşılık 

beklemeden maddi sıkıntı içinde bulunan 
bir kimseye borç vermektir.  
 

• İhtiyacı olup sıkıntıda olanı kurtarmak 
amacıyla ve geri ödenmesi noktasında 
sıkıştırmaksızın bir Müslümana borç 
vermek, sadakadan daha faziletlidir.  
 

Karzı Hasen 
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• Kişinin ailesine, akraba ve 

hısımlarına, diğer insanlara, yoksul ve 
ihtiyaç sahiplerine maddi yardım 
yaparak onların ihtiyaçlarını ve 
geçimlerini sağlamasıdır. 
 

• Aile fertleri ve akrabalar arasında 
ihtiyaç sahibi olanlara öncelik 
vermek daha faziletli kabul 
edilmiştir.  
 

İnfak 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Mümin kardeşini kendine tercih etmek ve 

kendi ihtiyacı olduğu hâlde vermektir.  
 

• İnfâkın en yüksek derecesi olan îsâr, 
cömertliğin zirvesidir.  
 

• Çünkü cömertlik, malın fazlasından 
kendine lazım olmayanı vermektir.  
 

• Îsâr ise kendisinin ihtiyacı olduğu hâlde 
verebilmektir. 

Îsar 
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Oruç 
ibadetinin 
hikmet ve 
faydaları 
nelerdir? 
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3. Ramazan Ayı ve Oruç 

3.1. Orucun Farziyeti ve Önemi 
 

• Oruç (savm), Yüce Allah’ın rızasını 
kazanmak için ibadet niyetiyle imsak 
vaktinden iftar vaktine kadar yeme, 
içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. 
 

• Oruç, hicretin ikinci yılında Bedir savaşı 
öncesinde Şaban ayında farz kılınmıştır. 
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Biliyor Musunuz? 

• Peygamberimiz Medine’ye geldiği zaman Yahudilerin 
aşure orucu tuttuklarını görmüş ve kendilerine bu orucu 
niçin tuttuklarını sormuştur. Onlar “Bugün hayırlı bir 
gündür, bu günde Allah, İsrailoğullarını düşmanlarından 
kurtardı, Musa (a.s.) bu günde oruç tuttu.” cevabını 
vermişlerdir. Bunun üzerine Peygamberimiz “Biz 
Musa’ya sizden daha yakınız.” demiş ve aşure orucunu 
sahabeye de emretmiştir. Allah Teâlâ, Ramazan orucunu 
farz kıldığında Hz. Muhammed (s.a.v.):  
 

“Aşure günü dileyen oruç tutsun dileyen de tutmasın.”  
demiştir. 
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ORUÇ 

Yüce Allah katında 
Müminlerin 

mevkilerini yükseltir. 

Nimetlerin 
kıymetinin daha iyi 

anlaşılmasını sağlar. 

Sabırlı olmayı 
yaşayarak öğretir. 

 İnsan bedeninin 
dinlenmesini 

sağlar. 

İradeyi güçlendirerek 
nefsin isteklerinin kontrol 
altına alınmasını sağlar.  

Mümine, Rabbine olan kulluk 
borcunu yerine getirmenin 

mutluluğunu yaşatır. 

Kötülüklerden 
uzaklaşmaya 

vesiledir. 

 Mümini içgüdülerinin 
pençesinden kurtarır ve 

ruhi olgunluğa kavuşturur. 
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3.2. Oruçla İlgili Kavramlar ve Hükümler 

Kavramlar 
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• Ramazan orucuna başlamak, bayramı 

belirlemek gibi durumları tespit etmek için 
ayın hareketlerini esas alan kamerî takvime 
göre hilalin gözetlenmesi işlemidir. 

  
         “Allah Teâlâ hilalleri vakit ölçüleri kıldı.  
        O hâlde hilali görünce oruca başlayın, 
        onu tekrar görünce iftar edin.” 

                               
                            (Ahmed bin Hanbel, Müsned, C 4, s. 321.) 
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• İmsak vaktinden önce oruca hazırlık amacıyla 

kalkılan vakte sahur, bu vakitte yenilen yemeğe 
sahur yemeği denir. 
 

“...Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt 
edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar 
orucu tam tutun...” 

(Bakara suresi, 187. ayet.) 
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• Orucun başlama vakti olup tan yerinin 

ağarmaya başladığı zamandır. 
 

• Hadislerde sahur yemeğinin imsak 
vaktine yakın bir zamanda yenilmesi 
tavsiye edilir.  
 

• İmsak ile beraber artık oruç ibadeti 
başlamıştır. 
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• Akşamleyin güneşin batmasıyla orucun açılmasıdır. 

  
• Akşam namazını bildirmek üzere okunan ezan, aynı 

zamanda iftar vaktini de bildirmektedir.  
 

• Bu vakitten itibaren oruç tutan kişi yiyip içebilir.  
 
            “İnsanlar, iftarı yapmakta acele ettikleri sürece 
            hayır üzere devam etmiş olurlar.” 

(Buhârî, Savm, 45.) 
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• Şüpheli gün anlamına gelir.  

 
• Kamerî ayların sonunu ve başını tespitte 

ihtilaf edilen gün demektir. 
 

• Böyle bir durumda bir önceki ay 30’a 
tamamlanır. 

                                                             

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE / İBADAT 

 
• Kur’an-ı Kerim’i bir kişinin okuyup diğer 

insanların Mushaf’tan takip etmesi şeklinde 
birlikte hatim yapılmasıdır.  
 

• Mukabele geleneği Cebrail’in (a.s.) Ramazan 
aylarında her gece Peygamberimizin yanına 
gelmesi ve o zamana kadar indirilmiş olan 
ayetleri karşılıklı okuyarak tekrar etmeleri 
şeklinde ortaya çıkmıştır.  
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• Kur’an-ı Kerim’in indirildiği mübarek gecenin adı, Kadir gecesidir.  

 
• Allah Teâlâ, onu Ramazan ayının geceleri içinde gizlemiştir.  

 
• Kadir gecesinin tam olarak hangi güne denk geldiği bilinmez.  

 
• Ancak hadislerde bu gecenin Ramazan ayının son on günü içerisinde yer 

aldığı belirtilmiştir.   
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• Kelime olarak; bir yerde durmak, 

beklemek, sabretmek, bir yerden 
ayrılmamak anlamlarına gelir.  
 

• İtikâf sırasında kişi zamanını namaz 
kılarak, Kur’an okuyarak, zikrederek, 
dua ederek ya da dinî eserler 
okuyarak geçirmelidir.  
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• Sözlükte kurtuluş bedeli demektir.  

 
• Dinî ıstılahta herhangi bir mazeret 

sebebiyle Ramazan orucunu tutmayan 
kimsenin yaşlılık ve hastalığından dolayı 
hiçbir zaman kaza edebilme ümidi yoksa 
tutamadığı oruçların yerine geçmek üzere 
bedel olarak fakirlere para, yemek vs. 
vermesidir. 
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• Ramazan ayındaki bir aylık oruç 

ibadetinden sonra kamerî aylardan şevval 
ayının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde 
Müslümanların kutladığı dinî bayramdır. 
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• Kaza, yerine getirme, ödeme demektir.  

 
• Zamanında yerine getirilememiş olan dinî görevlerin 

sonradan yerine getirilmesi için kullanılan bir 
kavramdır.  
 

• Kefaret, yerine getirilmeyen bir ibadeti, işlenen bir 
günahı veya yapılan bir hatayı telafi etmek amacıyla 
yapılması gereken mali veya bedenî ibadettir.  
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ORUCUN  
ŞARTLARI Geçerlilik 

Şartları 

 

-   Müslüman olmak 

- Ergenlik çağına gelmek 

- Akıllı Olmak 

  

-   Oruç tutmaya gücü olmak 

- Muhkim olmak 

- Niyet etmek 

 

- Orucu bozan hallerden uzak durmak 
- Kadının hayızlı ve nifas olmaması 
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• Orucu bozan durumların bir kısmı hem kaza 
hem de kefaret gerektirmektedir. Bir kısmı ise 
sadece kaza gerektirmektedir.  
 

• Oruç tutmakla yükümlü kimse, vaktinde 
niyetlenerek tutmakta olduğu bir Ramazan 
orucunu özürsüz olarak kasten bozarsa kefaret 
ve bozulan her gün için de kaza orucu gerekir.  
 

• Kefaret sadece Ramazan ayında bozulan 
orucun cezasıdır. 

Orucu Bozan Durumlar 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 



4. ÜNİTE / İBADAT 

https://dogm.meb.gov.tr/          http://dkab.meb.gov.tr/ 

2

Ramazan ayında oruçluyken 
kasıtlı olarak yenilip 

içilebilecek bir şeyi yemek 
veya içmek.  

Ramazan’da oruçluyken cinsel ilişkide 
bulunmak.  

Kefaret Gerektiren Durumlar 



4. ÜNİTE / İBADAT 

Dikkat Edelim! 

• Orucu özürsüz olarak bozmanın cezası olan kefaret, bir 
köle azat etmektir.  
 

• Ancak günümüzde köle ve cariye bulunmadığından, 
kefaret olarak iki ay peş peşe oruç tutulmalı ve bozulan 
orucun kazası yapılmalıdır. 

  
• Bu mümkün olmadığı takdirde, 60 fakiri sabahlı akşamlı 

bir gün veya bir fakiri 60 gün doyurmak gerekir.  
 

• Bu yemeğin parasını bir fakire vermek de mümkündür. 
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Kaza Gerektiren Durumlar 

Ramazan dışında bir orucu kasıtlı 
olarak veya bir özür sebebiyle 

bozmak. 

Sigara dumanını içine bilerek 
çekmek. 

Abdest alırken ağza ve buruna 
verilen suyun hata ile yutulması. 

Oruçluya gıda verici enjeksiyon, 
serum takılması ve kan verilmesi. 

İftar vakti gelmediği hâlde geldiğini 
zannederek orucunu açmak.  



4. ÜNİTE / İBADAT 

Dikkat Edelim! 

• Özürlü veya özürsüz olarak oruç tutamayanlar 
günü gününe kaza ederler.  
 

• Oruca niyet etmeyerek Ramazan günü yiyip 
içen kişi daha sonra kaza orucu tutar.  
 

• Kaza orucunu kasten bozmak ise yalnızca bir 
gün kazayı gerektirir. 
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• Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 

 
 
“Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). 
Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa diğer 
günlerde kaza eder. Oruç tutmaya güçleri 
yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. 
Bununla beraber, kim gönüllü olarak hayır yaparsa bu 
kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız 
sizin için daha hayırlıdır.” 
 

(Bakara suresi, 184. ayet.) 
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Oruç  
Çeşitleri 

Farz Oruçlar 

Vacip Oruçlar 

Nafile Oruçlar 

Mekruh Oruçlar 

Ramazan 

Ramazan orucunun 
kazası ve kefareti 

Adak 

Yemin kefareti 

Nafile orucunun kazası 

Muharrem 

Zilhicce 

Şevval’de 6 gün 

Her ay 3 gün 

Pazartesi  
Perşembe 

Nafile Oruçlar 

Tahrimen Mekruh 

Tenzihen Mekruh 

3.3. Oruç Çeşitleri 
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Mekruh 
Oruçlar 

Tahrimen 
 Mekruh 

Tenzihen 
Mekruh 

Ramazan Bayramı 1. gün 

Kurban Bayramı 4. günü 

Bütün sene tutulan oruç 

Visal ve şek günü orucu 

Haccın terviye ve arefe günü 

Sadece aşure ve sadece Cuma günü tutulan oruç 
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