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Mukaddime

ٍد  الَُم َعَلى َرُسوِلناَ ُمَحمَّ الَُة َوالسَّ ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن َوالصَّ اَْلَحْمُد ِلّٰ
َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه أَْجَمِعيَن

Bizleri maddî ve mânevî pisliklerden temizleyen ve üze-
rimizdeki nimetlerini tamamlayan Cenâb-ı Hakk’a nihâyet-
siz şükürler, sonsuz hamd ü senâlar olsun!

Kendisinden sonra gelecek olan “kardeşleri”ni görmeyi 
hasretle arzu eden, Kıyâmet günü onları abdest âzâlarında-
ki nûrdan tanıyacağını haber veren ve onlara ikrâm etmek 
için Havz’ının başında hazırlık yapan Nebiyy-i Ekrem Efen-
dimiz’e sonsuz salât ü selâm olsun!

Âyet-i kerimede:

“…Allah Teâlâ temizlenenleri sever!” buyruluyor.1

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) de:

1.  el-Bakara, 222.
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“Allah (c.c) temizdir, temizliği sever!”2

“Temizlik imanın yarısıdır.” buyuruyorlar.3

Melekler de temizlikten hoşlanır, kirlilikten rahatsız olur-
lar. İnsanın rûhu da ancak temizlikte huzur bulur. O hâlde bir 
Müslüman için temizlik, vazgeçilmez bir düsturdur. Hayatın 
temelidir. Ümmet-i Muhammed’in alâmet-i fârikasıdır.

Müslümanın elbisesi temizdir, bedeni temizdir, mekânı 
temizdir, kalbi temizdir, rûhu temizdir, aklı temizdir, duyguları 
temizdir, lisânı temizdir, lokması temizdir… Hâsılı bir Müs-
lümanın her şeyi temizdir. Bunların nasıl temizleneceğini de 
bizlere Cenâb-ı Hak -azze ve celle- Hazretleri, Rasûlü (s.a.v) 
vâsıtasıyla öğretmiştir.

Abdest ve gusül ile maddî olarak başlayan temizlik, na-
maz, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve tavâf gibi ibadetlerle mânevî 
âleme geçer, mü’minin dünyasını arındırır; kalbini, rûhunu ve 
âhiretini nurlandırır.

Vücûdun dışını temizleyen abdest ve gusül, insanın rû-
huna da anında sirâyet eder. Bu sebeple mü’minler devamlı 
abdestli bulunmaya dikkat ederler. Hatta yatarken bile abdest 
alırlar ki rûhları bedenlerinden ayrılıp gittiğinde uyanıncaya 
kadar abdestli bulunsun.

Mü’min abdest aldığında nasıl bir mânevî hâl kazanıyor ki 
şeytanlar ondan uzaklaşıyor ve melekler kendisine yaklaşıyor. 
Abdestsizlik hâli de nasıl bir mâhiyet arzediyor ki melekler 
bundan rahatsız oluyor ve o insandan uzaklaşıyorlar. Bunlar 
dünya gözüyle görülemeyen ancak sâdık haberle bilinebilen 
hususlar.

2.  Tirmizi, Edeb, 41/2799.
3.  Müslim, Tahâret, 1.
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Buraya kadar bahsettiğimiz temizlikler su ile yapılıyor. 
Ama Cenâb-ı Hak su ile birlikte toprağı da Nebiyy-i Ekrem 
(s.a.v) Efendimiz’e temiz ve temizleyici kılmış. Bu sebeple su 
bulamadığımızda temizliğimizi toprakla yaparız.

İşte bu kitapçıkta abdest, gusül ve teyemmümle alâka-
lı mühim bilgi ve hükümleri bulacağız. Rasûlullah Efendimiz 
(s.a.v) bu hususta bizlere neler öğretmiş onu göreceğiz inşa-
allah.

Bu eser, İmâm Buhârî (r.a)’in Sahîh’inin muhtasarı (öze-
ti) olan Tecrîd-i Sarîh kitabının temizlikle alâkalı bölümlerine 
yapılan kısa bir şerhten ibarettir.

Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen Sami Kaya, 
Veli Yasin Tabak ve Muhammed Yenigün kardeşlerime çok 
teşekkür eder, gayretlerimizin hepimiz için birer sadaka-i câ-
riye olup bizleri Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e yaklaştırmasını 
Cenâb-ı Hak’ın lûtf u kereminden niyâz ederim.

Cenâb-ı Hak bedenlerimizi, rûhlarımızı, kalplerimizi 
ve hislerimizi tertemiz eylesin! Temiz bir vaziyette huzû-
runa kabûl buyursun! Bu gayretlerimizi de sadaka-i câriye 
eyleyip onlardan nice mü’minlerin istifâde etmesini nasîb 
ve müyesser eylesin!

Âmîn!

Dr. Murat Kaya
20 Kasım 2015
Küçük Çamlıca





Birinci Kısım

Kitâbü’l-Vudû’





Vudû’, abdest demektir. “Kitâb” da bölüm mânâsına kulla-
nılıyor. Bu kısımda abdestle ilgili meseleler yer alıyor.

Cenâb-ı Hak temizliğin nasıl yapılacağını tafsilatlı bir şekilde 
şöyle tâlim buyuruyor:

“Ey o bütün îman edenler! Namaza kalkacağınız vakit 
yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınıza 
mesh edip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın! Eğer 
cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın! Hasta yahut yolculuk 
hâlinde bulunursanız veya biriniz tuvaletten gelirse ya da 
kadınlara dokunmuşsanız (cinsî münasebette bulunmuşsanız) 
ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm 
edin de niyet ederek yüzünüzü ve (dirseklere kadar) elleri-
nizi onunla meshedin! Allah (c.c) size herhangi bir güçlük 
çıkarmak istemez, fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan 
ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.” 
(el-Mâide, 6)

Bu âyet-i kerîmede abdest alma, gusül etme ve suyun yok-
luğunda veya suyu kullanmaya mânî hâllerde teyemmüm yap-
manın esasları ve farzları takrir ve tespit edilmiştir. Bu üç çeşit 
temizlik Nisâ Sûresi’nin 43. âyetinde de beyân edilmiştir.
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Âyet-i kerimenin son kısmından anladığımıza göre abdest 
ve guslün insana sağladığı pek çok nimetler ve faydalar vardır. 
Allah Teâlâ bunları emretmekle kullarını tertemiz kılmak ve on-
lara olan nimetlerini tamamlamak istemektedir.

Abdest, hadesten taharet yani îtibârî ve görülmeyen mânevî 
bir kirlilikten temizlik olduğu için, bununla, necasetten taharet 
için olan yıkamayı birbirine karış  tırmamak gerekir. Necasetten 
yani maddî pisliklerden taharette pislik iyice zâil oluncaya kadar 
yıkamak ve îcâbına göre ovmak veya silmek lâzımdır. Abdestte 
ise bu gibi temizliğe mânî olan kir ve pislikler daha evvel gide-
rilmiş olacağından, görülmeyen hadesi gidermek için bir defa 
yıkamak kâfi olabilir; farzı bu kadardır. Çünkü “emir” tekrar 
îcâb etmez. Fakat iki defa yıkamak daha iyidir ve üç defa tekrar 
etmek sünnettir.4

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz, abdest almada farz olanın, 
âzâları (organları) birer defa yıkamak olduğunu beyân eylediler. 
Ancak kendisi âzâlarını (uzuvlarını) ikişer defa ve üçer defa da 
yıkadılar. Üçer defadan fazla yıkamadılar. Bu sebeple ilim ehli, 
abdest alırken suyu israf etmeyi ve Peygamber (s.a.v) Efendi-
miz’in fiilinden öteye geçmeyi kerîh görmüşlerdir. Hattâ abdest 
âzâlarını üç defadan fazla yıkamanın men’ edildiğine (yasaklan-
dığına) dâir icmâ vardır.

Abdestin, guslün ve teyemmümün hikmeti, maddî nezâfet 
(temizlik) ve mânevî tahârettir.

4.  Bkz. Elmalılı, Hak Dini, II, 1587.



Abdestsiz Namaz 
Kabul Edilmez

Ebû Hüreyre (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in:

“Kendisinde hades vâkî olan kimsenin namazı, (o kimse 
yeniden) abdest almadıkça kabûl olunmaz!” buyurduklarını 
nakletmişti.

Hadramevt ahâlîsinden biri:

“-Ey Ebû Hüreyre, hades nedir?” diye sordu. Ebû Hüreyre 
(r.a):

“-Sessiz veya sesli yel.” cevabını verdi. (Buhârî, Vudû’, 2)
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Şerh:

“Hades”, abdest bozucu hallere verilen bir isimdir. Büyük 
ve küçük abdest bozma da hades olduğu hâlde Ebû Hüreyre 
Hazretleri’nin burada sadece yellenmeyi zikretmesi iki sebeple 
olabilir:

1. Yellenme abdesti bozarsa diğer hadeslerin evleviyetle 
bozacağını ifade etmek istemiştir.

2. Kendisine, namaz esnâsında vâkî olabilecek hades so-
rulmuştur.



Abdestin Fazîleti, Âzâların 
Nûr Gibi Parlaması

Ebû Hüreyre (r.a) der ki:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim:

«Benim ümmetim Kıyâmet gününde abdest izlerinden 
dolayı “Yüzleri nurlu, elleri ve ayakları bembeyaz olanlar” 
diye (hesâp mahalline veya mîzan başına) çağrılacaklardır.»

Ebû Hüreyre (r.a) sözüne şöyle devam eder:

“Artık kim, bu parlaklığını daha ziyâde artırıp uzatmaya güç 
yetirebilirse bunu yapsın!” (Buhârî, Vudû’, 3)
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Şerh:

Son cümlenin, Efendimiz’in sözü olması da muhtemeldir. 
Allâhu a’lem!

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in bu hadîs-i şerîfi, abdest 
almanın faziletine ve abdest âzâlarında suyun değdiği yerlerin 
âhirette ayrı bir parlaklık ve nûrlulukta olacağına açıkça delâlet 
etmektedir.

Burada ifade edilen fazilet, farzların üzerine ilâve edilen 
sünnetlere âittir. Abdestin sünnetlerinin fazileti bu kadar çok 
olursa onun farz olan kısmının fazileti nasıldır düşünmek îcâb 
eder!

Abdest âzâlarının kıyâmet günü parlaması, ümmet-i Mu-
hammed’e mahsus fazîletlerden biridir.



Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Müslüman -veya mü’min- bir kul abdest alır ve yüzünü 
yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği bütün günahlar, abdest 
suyu -veya suyun son damlası-5 ile yüzünden akar gider. Elle-
rini yıkadığında, onlarla tutarak işlediği günahlar, abdest su-
yu -veya suyun son damlası- ile ellerinden çıkar gider. Ayak-
larını yıkadığı zaman, onlarla yürüyerek işlediği günahlar, 
abdest suyu -veya suyun son damlası- ile ayaklarından çıkar 
gider. Neticede bu kimse, günahlardan arınmış olur.” (Müslim, 

Tahâret, 32. Ayrıca bkz. Tirmizî, Tahâret, 2/2)

5.  Hadisimizdeki; “Müslüman -veya mü’min-”, “abdest suyu -veya suyun son 
damlası-” şeklindeki ihtimalli ifadeler, hadisi nakleden râvinin tereddüt etmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu durum, muhaddislerin hadis naklederken ne kadar hassas 
davrandıklarını göstermektedir.
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Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir gün kabristana geldiler ve:

“Selâm size ey mü’minler diyarının sâkinleri! İnşâallah 
bir gün biz de sizin yanınıza geleceğiz. Kardeşlerimizi gör-
memizi çok isterdim” buyurdular.

Ashâb-ı kirâm:

“-Biz sizin kardeşleriniz değil miyiz, yâ Rasûlallah?” diye 
sordular.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v):

“-Sizler benim ashâbımsınız, kardeşlerimiz henüz gelme-
miş olanlardır” buyurdular.

Bunun üzerine ashâb-ı kirâm:

“-Ümmetinizden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacak-
sınız, ey Allah’ın Rasûlü?” diye sordular.

Rasûlullah (s.a.v) de onlara:

“-Bir adamın alnı ve ayakları beyaz olan bir atı olduğu-
nu düşünün. Adam bu atını, hepsi de simsiyah olan bir at 
sürüsü içinde tanıyamaz mı?” diye sordular.

Sahâbe-i kirâm:

“-Evet, tanır ey Allah’ın Rasûlü!” cevabını verdi.

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdular:

“-İşte kardeşlerimiz de abdestten dolayı yüzleri nurlu, el 
ve ayakları parlak olarak geleceklerdir. Ben, önceden gidip 
havuzumun başında ikrâm etmek için onları bekleyeceğim.
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Ama dikkat edin! Birtakım kimseler yabancı, devenin 
sürüden kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havuzumdan 
kovulacaklardır. Ben onlara «Buraya gelin!» diye nidâ ede-
ceğim. O zaman (melekler) bana:

«–Onlar senden sonra hâllerini değiştirdiler, (senin Sün-
net’ini takip etmeyip başka yollara saptılar)» diyecekler. Bu-
nun üzerine ben de:

«–Uzak olsunlar, uzak olsunlar!» diyeceğim.” (Müslim, Tahâ-

ret, 39; Fedâil, 26)6

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Havuz’undan kovulan bu za-
vallı insanların, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e bey‘at ettikten 
sonra irtidâd eden (dinden dönen) az sayıdaki beyinsiz bedevîler 
olduğu söylenir. Nitekim diğer bir hadîs-i şerîfte Efendimiz (s.a.v) 
şöyle buyururlar:

“…Bana şöyle denir:

«-Sen onlardan ayrılınca topukları üzere gerisin geri 
döndüler ve o günden beri bu irtidâdları üzere devam etti-
ler!».” (Müslim, Cennet, 58)

Havuz’a varamayacak olan insanlarla alâkalı farklı görüşler 
de vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Münâfıklar ve mürtedler (irtidâd edenler),

2. Efendimiz (s.a.v)’in zamanında olup da O’nun vefatından 
sonra irtidâd edenler,

3. Büyük günah işleyenler,

6.  Ayrıca bkz. Nesâî, Tahâret, 110/150; İbn-i Mâce, Zühd, 36; Muvatta’, Tahâret, 
28; Ahmed, II, 300, 408.
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4. Yanlış îtikâdî mezheplere kapılanlar ve bid’at ehli kim-
seler.7

5. Âsîler, İslâm’dan değil de istikâmetten dönenler, sâlih 
amelleri terkedip kötü işler yapanlar.8

Demek ki hayatı düzgün yaşamaya, istikâmetten ayrılma-
maya gayret etmek lâzımdır. Yoksa sâlih amellerde gevşek 
davranıp günahlara kapılanlar, Kıyâmet günü en fazla ihtiyaç 
duydukları anda Havz-ı Kevser’den kovulabilirler. Cenâb-ı Hak 
hepimizi muhâfaza buyursun!



Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“İstikâmet üzere olun, (ancak) her şeyi mükemmel bir 
şekilde yapamazsınız. Şunu bilin ki en hayırlı ameliniz, na-
mazdır. Ancak mü’min kimse, devamlı abdestli bulunmaya 
gayret eder.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 4; Muvatta’, Tahâret, 36; Ahmed, V, 276, 

282; Dârimî, Tahâret, 2)



Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz, bir sabah Hz. Bilâl’i yanına 
çağırıp:

“-Bilâl! Hangi ameli yaparak benden önce Cennet’e gir-
din? Ne zaman (rüyamda) Cennet’e girsem, ayakkabılarının 
tıkırtısını önümde duyuyorum. Dün gece de Cennet’e git-
miştim, ayakkabılarının tıkırtısını yine önümde duydum…” 
diye sordular.

7.  Süyûtî, ed-Dîbâc alâ Sahîhi Müslim ibn-i Haccâc, Dâru İbni Affân, 1416, II, 34.
8.  Nevevî, el-Minhâc şerhu Sahîhi Müslim ibn-i Haccâc, Beyrut: Dâru İhyâi’t-

Türâsi’l-Arabî, 1392, XV, 64.
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Bilâl (r.a):

“-Yâ Rasûlallah, her ezan okuyuşumda, muhakkak iki rekât 
namaz kılarım. Abdestim bozulduğunda da hemen abdest alır ve 
üzerimde Allah’ın iki rekât namaz hakkı olduğunu düşünürüm” 
dedi.

Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v):

“-İşte bu ikisi sâyesinde!” buyurdular. (Tirmizî, Menâkıb, 17/3689; 

Ahmed, V, 354)



Ukbe bin Âmir (r.a) şöyle anlatır:

Develerimizi sırayla güdüyorduk. Bir gün nöbet bana gel-
mişti. Vazifemi yaptım, develeri akşam yerlerine getirdikten 
sonra hemen Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in huzûr-u âlîlerine 
koştum. Allah Rasûlü (s.a.v), ayakta insanlara konuşma yapıyor-
lardı. Şu mübarek sözlerine yetiştim:

“Bir müslüman güzelce abdest alır, sonra kalkar kal-
biyle ve yüzüyle tam olarak yönelerek iki rekât namaz 
kılarsa, Cennet ona vâcib olur!”

Bunları işitince:

“-Bu ne güzel!” dedim.

Önümde duran birisi:

“-Az evvel söyledikleri daha güzeldi!” dedi.

Baktım o Hz. Ömer (r.a) imiş. Sözlerine şöyle devam etti:

“-Seni gördüm, daha yeni geldin. Az evvel Efendimiz (s.a.v) 
şöyle buyurdular:
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«Sizden kim güzelce abdest alır, sonra da: “Eşhedü en 
lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve 
rasûlüh” derse, kendisine Cennet’in sekiz kapısı da açılır. 
Hangisinden isterse oradan Cennet’e girer».” (Müslim, Tahâret, 

17. Krş. Müslim, Müsâfirîn, 294)



Abdestte Vesvese

Abdullah bin Zeyd (r.a), namazda iken kendisinde bir şey 
(hades) vukû bulmuş gibi hisseden kimsenin hâlini Rasûlullah 
(s.a.v) Efendimiz’e arzetti.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):

“-Bir ses veya bir koku duymadıkca (namazdan) çıkma-
sın!” buyurdular. (Buhârî, Vudû’, 4)

Şerh:

Kişi, abdestinin bozulduğunu yakînen yani kesin olarak bil-
meden, şüphe ile abdestinin bozulduğuna hükmetmez.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Biriniz mescidde iken, kabaları arasında bir yel hisse-
der gibi olsa, ses işitmedikçe veya koku duymadıkça dışarı 
çıkmasın!” (Tirmizî, Tahâret, 56/75)



  27  _____________________________________________ Kitâbü'l-Vudu'

“Sizden biri, karnında bir şeyler hissetse ve fiilen çıkıp 
çıkmadığı husûsunda tereddüt içinde kalsa, bir ses işitmedik-
çe veya bir koku duymadıkça mescidden çıkmasın!” (Müslim, 

Hayz, 99)

Bu hadis-i şerifler namaz esnâsında veya mescide girince 
abdestin bozulduğuna dair vesveseye düşüldüğü takdirde takip 
edilecek yolu göstermektedir. Bu durumdaki kişi, yellendiğini ya 
koku duymak veya ses işitmek sûretiyle bilmelidir. Bunlardan 
birini iyice bilmedikçe namazdan çıkmak doğru değildir. Sesi 
kulağı ile işitmek, kokuyu da burnu ile duymak bi’l-icmâ şart 
değildir. Çünkü sağır olan bir kimse sesi işitmez, burnu tıkalı 
olan da kokuyu duyamaz. Binaenaleyh bunların mevcut ol-
duğunu bilmek kâfidir.

Bazen namaz kılan kişi yellenir de sesini işitmez, 
kokusunu da duymaz fakat bu hâlin vukû bulduğunu iyi 
bilirse yeniden abdest alması îcâb eder.

O hâlde kim, abdestli olduğu husûsunda yakînî (kesin) bil-
gisi varken abdestinin bozulduğuna dair şüpheye düşecek olur-
sa, abdestli olduğuna hükmedip şüpheye itibar etmeyecektir. 
Kim de yellendiğine dâir kesin bilgiye sâhip olur da abdestinin 
olduğunda tereddüde düşecek olursa abdestinin bozulduğuna 
hükmedecektir.

Abdest alırken de vesvese gelebilir. Nitekim bâzı insanlar, 
abdest alırken uzuvlarını güzelce yıkamadığı, unuttuğu, bazı yer-
lerini kuru bıraktığı, üç kere değil de iki veya bir kere yıkadığı 
gibi vehimlere kapılırlar. Bunları çevremizde çokça görürüz. Bu 
tür vesveseleri kulak ardı ederek yenmek gerekir. Aksi takdirde 
kişinin sıkıntıya düşerek abdest ve namazdan bıkma tehlikesi 
sözkonusudur. Bu hâl, aynı zamanda su israfını da beraberinde 
getirir. Abdsette su israfı ise mekruh görülmüştür.



İsbâğu’l-Vudû’: Abdesti 
Güzelce Almak

Üsâme bin Zeyd (r.a) şöyle anlatır:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) Arafat’tan hareket ettiler. Vâ-
diye girince inip küçük abdest bozdular. Ardından abdest aldılar, 
ancak bu abdesti hafifçe aldılar. Ben:

«-Namaz mı kılacağız ey Allah’ın Rasûlü?» diye sordum.

«-Namaz ileride!» buyurdular. Tekrar bineklerine bindiler. 
Müzdelife’ye varınca inip abdest aldılar. Lâkin bu sefer abdesti 
güzelce, hakkını vererek aldılar. Sonra namaz için kâmet getiril-
di, Efendimiz (s.a.v) Akşam Namazı’nı kıldırdılar. Ondan sonra 
herkes devesini kendi konağına çökertti. Sonra Yatsı Namazı 
için kâmet getirildi, Efendimiz (s.a.v) namazı kıldırdılar. İkisi ara-
sında hiçbir (sünnet) namaz kılmadılar.” (Buhârî, Vudû’, 6)
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Şerh:

Abdesti hafif almak, fazla ovalamadan, üçten az yıkaya-
rak, suyu az kullanarak almak demektir.

İsbâğu’l-vudû’ ise abdesti tam almak, yıkarken mübâlâğa 
yapmak, dirseklerden ve ayak bileklerinden biraz daha yukarı-
lara kadar yıkamak, âzâları iyice temizlemek demektir.

el-İsbâğ: Bir şeyi tamamlamak ve ikmâl etmek mânâsına-
dır. İsbâğu’l-Vudû’ bundan alınmıştır ki, suyu her uzva gerektiği 
kadar ve hakkıyla verip tam ve kâmil bir abdest almaktır.9

Abdest alırken suyu abdest yerlerine ulaştırmak ve her uz-
va hakkını tam vermek, farzdır. Üç defa yıkamak, beyazlığı ve 
nûru artırmak için farz olan yerlerden daha fazlasını yıkamak, 
kirleri ovalamak sûretiyle âzâları tertemiz yapmak ise sünnet, 
müstehâb ve âdâb kısmını teşkîl eder.

9.  Bkz. Kâmûs Tercümesi.



Peygamber Efendimiz (s.a.v) 
Nasıl Abdest Alırlardı?

İbn-i Abbâs (r.a) bir defasında abdest aldı ve yüzünü yıkadı. 
(Abdestini şu şekilde aldı:)

Bir avuç su alıp ağzını çalkaladı ve burnuna çekti. Sonra 
bir avuç su aldı, sağ avucunu diğer avucuyla birleştirip yüzünü 
yıkadı. Yine bir avuç su alıp sağ kolunu yıkadı. Yine bir avuç su 
alıp sol kolunu yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra bir avuç su 
alıp sağ ayağına azar azar döktü ve iyice yıkadı. Yine bir avuç 
su alıp aynı şekilde sol ayağını yıkadı. Ondan sonra:

“-Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i bu şekilde abdest alırlarken 
gördüm.” dedi. (Buhârî, Vudû’, 7)
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Şerh:

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) az suyla mükemmel bir abdest 
alabilirlerdi. O’nun mübârek Sünnet’ini ve yolunu takip ederek 
gönül huzûruyla abdest almak, vesveseye ve israfa düşmemek 
gerekir.



Her Hâlükârda 
Besmele Çekmek

İbn-i Abbâs (r.a) Hazretleri’nin nakline göre Nebiyy-i Ek-
rem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Biriniz hanımıyla cinsî münâsebette bulunacağı zaman:

ْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا ِب الشَّ ْيَطاَن َوَجنِّ ْبَنا الشَّ ِ، اَللُّٰهمَّ َجنِّ ِباْسِم الّٰ

«Allah’ın ismiyle… Allah’ım, bizi şeytandan uzaklaş-
tır ve şeytanı bize lûtfedeceğin yavrumuzdan uzaklaş-
tır!» diye dua eder ve bu münâsebetlerinden kendilerine 
bir evlâd ihsân edilirse, şeytan o yavruya zarar veremez.” 
(Buhârî, Vudû’, 8)
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Şerh:

İmâm Buhârî (r.a), abdestten evvel besmele çekmekle alâ-
kalı hadîs-i şerîf’i, şartlarına uygun olmadığı için buraya alma-
mış, naklettiği bu hadîs-i şerifi mevzûya delil olarak zikretmiştir. 
Çünkü bu hadîs-i şerîf, Allah’ı anmaktan en uzak hâl olan cinsî 
münâsebet esnâsında “Bismillah” demenin müstehablığına delâ-
let etmektedir. O hâlde, abdestten evvel “Besmele” çekmeye 
öncelikle işaret etmektedir.

Bu hadîs-i şerif, abdestliyken, abdestsizken, cünüpken yani 
her hâlukârda “Bismillah” demenin ve Allah’ı zikretmenin câiz 
olduğunu göstermektedir.



Helâya Girerken 
Okunacak Dua

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v), helâya girmek iste-
dikleri zaman:

اَللُّٰهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث

«İlâhî, hubs’tan ve habâis’ten sana sığınırım!» diye duâ 
buyururlardı.” (Buhârî, Vudû’, 9)

Şerh:

Bu dua, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in “Cevâmiu’l-kelim: 
az lafızla çok mânâ ifâde eden” sözlerinden biridir. Buradaki iki 
kelime birçok mânâlara geliyor: Hubs, şeytânların erkekleri; 
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habâis de dişileridir, demişlerdir. Aynı şekilde habâis, mutlak 
olarak şeytânlar, mâsiyetler, kötülenmiş fiiller ve alçakça huylar; 
hubs da küfür, fücûr, isyan ve mutlak olarak şer mânâlarına 
gelir. İbnü’l-A’râbî hubs’u mekruh, yânî istenilmeyen şey diye 
tefsîr ettikten sonra, bu mânâyı tafsîl ederek, mekruh işlerin 
nevilerine göre başka başka tâbîrler ile beyân edildiğini ve me-
selâ habîs kelâma şetm, habîs dîne küfr, habîs yemeğe haram, 
habîs içeceğe dârr denildiğini söylüyor. İşte hubs ile habâis’ten 
sakınmak, bu saydığımız şeylerin hepsin den sakınmak demektir. 
(Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 134)

Tuvalete girerken bu duayı okumayan insanlar, şeytanların 
ve cinlerin zararından emin olamazlar. Çünkü onlar pis yerleri 
sever, çoğunlukla oralarda bulunurlar. Tuvalet esnâsında insanın 
edep yerlerini görürler. Bu sebeple dikkat edip her girişte bu 
duayı okumak gerekir. Dua okunduğunda bunlar insana yakla-
şamaz ve onu göremez.



Helâda Su Kullanmak

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) helâya girmişlerdi. Ben de he-

men temizlik ve abdestte kullanacakları suyu koydum. Çıkınca:

«-Bunu kim koydu?» diye sordular. Kendilerine benim koy-

duğum haber verildi. Bunun üzerine:

يِن ْهُه ِفي الّدِ اَللُّٰهمَّ َفّقِ

«Allah’ım! Onu dînde fakîh kıl, ince anlayış sahibi kıl, 

dindeki anlayışını artır!» diye dua ettiler. (Buhârî, Vudû, 10)

Şerh:

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) beni kucakladılar ve:
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ْمُه اْلِكَتاَب اَللُّٰهمَّ َعّلِ
«Allah’ın! Ona Kitâb’ı öğret!» diye dua ettiler.” (Buhârî, İlim, 17)

Yapılan bir iyiliğe duâ ile mukâbele etmek müstehabdır.

Mü’minlerin evlâdlarına her vesileyle duâ etmek lâzımdır.

Temizlik, bilhassa da helâdaki temizlik çok mühim olduğu 
için Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz, İbn-i Abbâs Hazretleri’nin 
bu hareketinden çok memnun olmuş ve çok güzel bir duada 
bulunmuşlardır. Bu dua aynı zamanda onun hareketine münasip 
düşmüştür. Zira İbn-i Abbâs (r.a), son derece zekîce bir hareket 
yapmış, Efendimiz (s.a.v) de bu ince anlayışının daha da artması 
için dua etmişlerdir.

Bu rivâyetten, tuvalette yapılan en güzel temizliğin su ile 
olduğu anlaşılmaktadır. Su ile temizlendikten sonra bir de kuru-
lanma imkânı olursa daha güzel olur.



Helâda Ön ve Arkayı 
Kıbleye Çevirmemek

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

«Biriniz, tuvalete girdiğinde Kıble’ye ne önünü dönsün 
ne de arkasını! (Medîne’nin) doğusuna veya batısına doğru 
dönünüz!».” (Buhârî, Vudû, 11)

Şerh:

“Doğuya veya batıya dönünüz!” emri Medîne-i Tâhire için 
geçerlidir. Yoksa her bölgeye göre Kıble’ye tâzimen hangi tara-
fa dönmek gerekiyorsa oraya yönelmek gerekir. Bu hassâsiyet, 
Kıble’ye ve Kâ’be’ye hürmet maksadıyla gösterilmektedir.
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Ancak hayırlı ve nezih işlerde kıbleye doğru dönmek tavsiye 
edilmiştir.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Her şeyin şerefli bir tarafı vardır; meclislerin en şerefli 
yeri ise Kıble istikâmetine bakan kısmıdır.” (Taberâni, Kebîr, X, 

320/10781)

Abdullâh ibn-i Ömer (r.a) umûmiyetle yönünü kıbleye dö-
nerek otururdu. (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 1137)



Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Medîne’yi teşriflerinde, 
Birinci Akabe Bey’ati’ne katılmış olan Berâ bin Mârûr Hazret-
leri’ni sordular. Ashâb-ı kirâm:

“-O vefât etti ve malının üçte birini size vasiyet etti ey Al-
lâh’ın Rasûlü! Bir de vefatı iyice yaklaşınca yönünün Kıble’ye 
doğru çevrilmesini vasiyet etti.” dediler.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

“-Fıtrata uygun olan davranışı bulmuş. Bana vasiyet etti-
ği üçte biri de evlatlarına iâde ediyorum.” buyurdular.

Sonra gidip cenaze namazını kıldılar ve:

“Allâh’ım, onu affet, ona rahmet et ve onu Cennet’ine 
koy…” diye dua ettiler. (Hâkim, I, 55/1305)



Kapalı Alanda Tuvalet Yapmak

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efendimiz’in muhterem hanım-
ları, tuvalet için Menâsı’ denilen yere gittiklerinde geceleyin 
çıkarlardı. Burası (Bakî’ tarafında) geniş ve açık bir arazi idi.

Hz. Ömer (r.a) Nebiyy-i Muhterem (s.a.v)’e:

«-Kadınlarınızı evden dışarı çıkarmasanız!» diyordu da Rasû-
lullah (s.a.v) (bu hususta vahiy bekliyor), onun dediğini yapmı-
yorlardı.

Sevde bint-i Zem’a (r.a) bir gece Yatsı namazı vaktinde 
çıkmıştı. Sevde (r.a) uzun boylu bir kadındı. Ömer (r.a):

«-Ey Sevde seni tanıdık!» diye seslendi.
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Bunu, hicâb (yabancı erkeklere hiç görünmeme) emrinin 
nâzil olması husûsundaki şiddetli arzusu sebebiyle yapmıştı. Ger-
çekten de bundan sonra Allâh Teâlâ hicâb âyetini inzâl buyur-
du.” (Buhârî, Vudû, 13)

Şerh:

Menâsı’, Bakî’ Kabristanı tarafında geniş ve açık bir ara-
zidir. Vâlidelerimiz, evlere tuvalet yapılmadan önce buraya ge-
ceden geceye çıkarlardı. Hicâb Âyeti’nden sonra evlere tuvalet 
yapıldı.

Burada bahsedilen hicâb, sâdece geniş bir elbise ile başı ve 
vücûdu örtmek değildir. Bunun daha da ötesinde, vâlidelerimizin 
kendilerini yabancı erkeklere hiç göstermemeleri, konuşacakları 
zaman perde arkasından konuşmalarıdır.

Hicâb Âyetleri üç defada üç mertebeyi ifade ederek nazil 
olmuştur:

– Birincisi, “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve 
mü’minlerin kadınlarına söyle, (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları 
zaman) dış örtülerini üzerlerine güzelce örtsünler! Onların 
tanınması ve incitilmemesi için en münasip olanı budur. Al-
lah Teâlâ mağfiret ve merhamet sahibidir.”10 âyet-i kerimesi-
dir. Bununla kadınlara yüzlerini örtmeleri emredildi.

Şu âyet-i kerîme de bununla alâkalıdır:

“Mü’min kadınlara da söyle; gözlerini sakınsınlar, ırz-
larını muhafaza etsinler, dış kısımları müstesnâ ziynetlerini 
açmasınlar ve başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar…” 
(en-Nûr, 31)

10.  el-Ahzâb, 59.
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– İkincisi, “…Peygamber’in hanımlarına lüzumlu bir şey 
soracağınız vakit perde arkasından sorun! Bu, hem sizin 
kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temiz bir dav-
ranıştır…”11 âyet-i kerimesidir. Bununla erkeklerle kadınlar 
arasına perde çekilmesi emredildi. Bu da harem ile selamlığı 
ayırmak demektir.

– Üçüncüsü, “Vakarınızla evlerinizde durun da evvelki 
cahiliyyet çıkışı gibi süslenip dışarı çıkmayın…”12 âyet-i kerî-
mesidir. Bu âyet-i kerimelerle Peygamber Efendimiz’in hanım-
larının, şer’î bir zarûret olmadıkça evlerinden dışarı çıkmaları 
yasaklandı. Bazı annelerimiz vücutlarının karaltısını bile göster-
mekten çekinirlerdi.

Mü’minlerin annelerinin tuvalete çıkarken takındıkları teset-
tür halleri de üç mertebede gelişmiştir:

– Önceleri Menâsı’ denilen kıra çıkarlar ve buraya da gece 
karanlığı basmadan çıkmazlardı.

– Sonra hicâb âyeti nâzil olunca gece karanlığında çıkmakla 
birlikte üst elbiselerini de giyinirlerdi. Lâkin karanlığa rağmen 
uzaktan görünen vücutlarının karaltısından kim oldukları bazen 
tâyin edilebiliyordu. Bu ise Hz. Ömer’e pek girân geliyordu.

– Daha sonra evlerin içinde tuvaletler inşâ edilince artık 
dışarıya çıkmaktan büsbütün vazgeçtiler.13

Bugün insanların pisuarlarda ayakta ve yan yana tuvalet 
yapması, İslâmî edep ve hayânın neresinde duruyor, düşünmek 
îcâb eder!

11.  el-Ahzâb, 53.
12.  el-Ahzâb, 33.
13.  Bkz. Aynî, Umde, II, 283-284; Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 

I, 140.



Su ile İstincâ

Enes bin Mâik (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) tuvalete çıktıkları zaman bir 
çocukla berâber yanımızda bir su matarası olduğu halde (hizmet 
için) gelirdik.”

Enes (r.a)’in: “...yanımızda bir su matarası ile bir harbe 
olduğu halde...” dediği de rivâyet olunuyor ki, su ile istincâ edil-
diğini anlatmak istiyor. (Buhârî, Vudû, 15-17)

Şerh:

Âlime ve hocaya hizmet etmek, talebe için bir şereftir. Bu 
nevi hizmetler sâyesinde insanlar tevâzuya alışırlar.

Harbe, kısa ve ucunda sivri demir bulunan mızraktır. Ne-
câşî’nin hediye ettiği bu harbeyi Efendimiz (s.a.v) namaz kılar-
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ken sütre olarak önlerine dikerlerdi. Tuvalet yapacakları zaman 
da yakınlarında bir yere alâmet olarak dikerlerdi ki insanlar 
yaklaşmasın! Allah Rasûlü (s.a.v) seyahat esnâsında açık alanda 
tuvalet yapmak mecburiyetinde kaldıklarında, insanların gözün-
den iyice kayboluncaya kadar çok uzak bir yere gider, kimsenin 
görmeyeceği kuytu bir yer bulurlardı.



Tahârette Sağ El Kullanılmaz 

Ebû Katâde (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

«İçinizden biri, bir şey içtiğinde kabın içine nefes verme-
sin, helâya gittiğinde tenâsül uzvuna sağ eliyle dokunmasın 
ve sağ eliyle de silinmesin (yâni istincâ etmesin, tahâretlen-
mesin)!».” (Buhârî, Vudû, 18)

Şerh:

Su içerken nefeslenmek isteyen kişi, bardağı ağzından uzak-
laştırıp öyle nefeslenir. Sünnet olan budur. Bu sünnet-i seniyye; 
temizlik, nezâket, ve zerâfetin zirvesini teşkil etmektedir. Bu 
edep, insanın hem kendisine, hem de etrafındakilere hürmetinin 
bir ifâdesidir. Zira insan bardağa teneffüs ettiğinde, ağzından 
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tükürük parçalarının suya fırlama ihtimâli olduğundan, hem 
kendisi, hem de yanındaki insanlar bu durumdan tiksinebilirler. 
Bunun yanında, ağızdan çıkan kirli hava da suyu kirletir.

Sağ el, güzel ve temiz işlerde kullanılır. Sol el de burun 
temizleme ve tahârette kullanılır. Bu işleri sağ eliyle yapan bir 
kimsenin, yemek esnâsında daha evvel yaptığı işleri hatırlayarak 
tiksinmesi veya kötü koku duyması muhtemeldir.

İslâm dîni, temizlik ve nezâket üzerine muhteşem bir me-
deniyet inşâ etmiştir. Müslümanların bu sünnet-i seniyyeleri ve 
âdâbı güzelce öğrenip kendilerinden sonraki nesillere aktarması 
boyunlarının borcudur.



Kemik ve Tezek İle 
Tahâret Yapılmaz

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in peşinden 
gidiyordum. Kazâ-yı hâcet (tuvalet) için münasip bir yere doğ-
ru gitmeye başladılar. Yürürken arkaya dönüp bakmak âdetleri 
değildi. Kendilerine yaklaştım. Bana:

«-Temizlenmem için bana taş bulabilir misin!» buyurdular 
veya buna benzer bir söz söylediler ve:

«-Ancak kemik ve tezek (kuru hayvan pisliği) getirme!» 
diye ilave ettiler.

Elbisemin ucunda bir kaç taş getirip yanlarına koydum ve 
oradan uzaklaştım. İhtiyaç giderdikten sonra onları kullandılar.” 
(Buhârî, Vudû, 20)
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Şerh:

Efendimiz (s.a.v) ve Ebû Hüreyre (r.a), “istincâ, yani tuva-
letten sonra temizlik yapmak” kelimesini açıkça kullanmamış, 
ondan kinâye olarak başka kelimeler telaffuz etmişlerdir. Bu da 
onların sahip oldukları yüksek edebin bir tezâhürüdür.

Allah Rasûlü (s.a.v) ihtiyaç giderdikten sonra Ebû Hüreyre 
(r.a):

“-Kemik ile tezeği kullanmayışınızın hikmeti nedir?” diye 
sormuş, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de:

“-Onlar cinlerin yiyeceğidir” buyurmuşlardır. (Buhârî, Menâ-

kıbu’l-Ensâr, 32)

Buna kıyâsen insanların gıdâsı olan şeyleri de tuvaletten 
sonraki temizlikte kullanmamak îcâb eder.

Diğer taraftan, temizliği tam olarak sağlamayan ve aksine 
kendisi necis ve kirli olan şeyler de kullanılmaz.

Aynı şekilde, ilim tahsilinde kullanılan kâğıtlar ve kitap yap-
rakları gibi hürmete lâyık olan şeyleri de tuvalette kullanmamalıdır.

Bu hadisten;

– Sâlih insanların peşinden gidip onları tâkip etmenin câiz 
olduğu,

– İdârecinin, raiyyesinden yani halkından bazılarına bir ta-
kım işler verebileceği,

– Tuvalet yapan kimseden uzaklaşmak gerektiği,

– İnsanların tuvalette temizlik için ihtiyaç duyacağı malze-
meyi hazırlayıvermenin ve bu hususta onlara yardımcı olmanın 
fazileti gibi hususları anlıyoruz.
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Abdullah bin Mes’ûd (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bir defasında tuvalete 
gittiler. Bana:

«-Üç tane taş getirebilirmisin!» buyurdular.

Ben de iki taş buldum. Üçüncüsünü aradımsa da bulama-
dım. Onun yerine bir tezek aldım ve hepsini birden Efendimiz’in 
yanına götürdüm. İki taşı alıp tezeği attılar ve:

«-Bu, pistir.» buyurdular. (Buhârî, Vudû, 21)

Şerh:

Diğer rivâyetlerde Efendimiz (s.a.v), istincânın 3, 5 gibi tek 
sayıda yapılmasını tavsiye buyurmuşlardır.



Abdest Uzuvları 
Kaç Defa Yıkanır?

Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) abdest 
uzuvlarını birer kere yıkayarak abdest aldılar.” (Buhârî, Vudû, 22)



Abdullah bin Zeyd el-Ensârî (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) abdest 
uzuvlarını ikişer kere yıkayarak abdest aldılar.” (Buhârî, Vudû, 23)



Osman bin Affân (r.a) bir gün bir kap su isteyip abdest aldı. 
Önce ellerinin üzerine üç kere su döküp yıkadı. Sonra avucuyla 
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kaptan su alıp (üç defa) ağzını çalkaladı, (üç defa) burnuna su 
verip güzelce temizledi. Sonra yüzünü üç kere yıkadı, kollarını 
dirseklerine kadar üç kere yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra 
iki ayağını üç kere aşık kemiklerine (bileklerine) kadar yıkadı. 
Sonunda şöyle buyurdu:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i aynen benim şu abdestim 
gibi abdest alırlarken gördüm. Abdestlerini bitirdikten sonra da 
şöyle buyurdular:

«Her kim şu abdestim gibi abdest alıp iki rekât namaz 
kılar ve bu iki rekât içinde hatırına (namaz ile münâsebeti 
olmayan) bir şeyi getirmezse, ne kadar geçmiş günâhı varsa 
mağfiret edilir».” (Buhârî, Vudû, 24, 28; Müslim, Tahâret, 3-4)

Şerh:

Bu iki rekât namaz, “Şükr-ü Vudû’” nâmı verilen nâfile bir 
namazdır. Abdest gibi muazzam bir nimeti lutfettiği için Cenâb-ı 
Hakk’a şükrün bir ifadesidir.

Kişi namazda kendini havâtır (akla gelen düşünceler) ve ha-
yallerle meşgul etmemeli, planlar yapıp yeni kararlar almamalı-
dır. Kendiliğinden gelen düşünce ve vesveseler ise affedilmiştir. 
Bu tür düşünceler geldiğinde hemen onları zihinden uzaklaştırıp 
namazla meşgul olmalıdır.

İnsan namazda iken zihnini; okuduğu sûreler, dualar, zikir-
ler, tesbihler ve tekbirlerle, bunların mânâlarıyla ve icrâ ettiği rü-
künlerin delâlet ettiği şeylerle meşgul etmelidir. Cenâb-ı Hakk’a 
gönülden niyâz hâlinde bulunmalı, O’na yakarmalı, günahlarının 
affını istemeli, ihtiyaçlarını talep etmelidir. Bu hâlini muhâfaza 
için nefis ve şeytanla mücâdele etmelidir. İşte bu mücâdelenin 
mükâfâtı olarak küçük günahları affedilecektir.
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Lâkin bazı rivâyetlerde bu hadîsin sonunda:

“Aldanmayınız!”14 yani bu müjdeye aldanıp da kötü amel-
lerinizi çoğaltmayınız, îkâzı mevcuttur. Zira günahları affettiren 
namaz, Allah katında kabul edilen namazdır. Namazının der-
gâh-ı kabûle yükselip yükselmediğini yakînen bilmek ise hangi 
kula müyesser olur?

İbn-i Atâullâh el-İskenderî (r.a) şöyle buyurur:

“Bir kişi iki rekât namaz kılar, ona güvenir, meyleder ve ucb 
hâline düşerek amelini beğenmeye başlar; işte bu, etrâfı seyyiât 
ile kuşatılmış bir hasenedir.”15

Bu hadîs-i şeriflerden anlaşıldığına göre abdest âzâlarını bi-
rer defa yıkamak kâfi, ikişer defa yıkamak daha güzel, üçer defa 
yıkamak ise en güzelidir. Üçten fazla yıkamak ise mekruhtur.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e bir bedevî geldi ve O’na ab-
destin nasıl alınacağını sordu. Allah Rasûlü (s.a.v) abdestin alı-
nışını, uzuvlarını üçer defa yıkayarak gösterdiler, sonra da şöyle 
buyurdular:

“-Abdest işte böyledir. Kim buna ziyâdede bulunursa 
kötü bir iş yapmış, haddi aşmış ve de zulmetmiş olur.” (Nesâî, 
Tahâret, 105)



Osman bin Affân (r.a) bir gün abdest alınca şöyle buyurdu:

“Size bir hadîs nakledeyim. Allâh’ın Kitâb’ında bir âyet ol-
masaydı onu size rivâyet etmezdim. Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) 
Efendimiz’den işittim, şöyle buyuruyorlardı:

14.  Bkz. Buhârî, Rikâk, 8; İbn Mâce, Tahâret, 6; Ahmed, I, 66.
15.  İbn-i Atâullâh el-İskenderî, Tâcu’l-arûs, Dımeşk: Mektebetü İbni’l-Kayyım, 1419, 

s. 72.
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«Bir kişi abdest alır, abdestini de âdâb ve erkânına riâyet 
ederek güzelce alır, sonra (farz) namazı kılarsa, o abdest ile 
(daha sonraki) namaz arasında işlediği günahları mutlaka 
affedilir.»

Hz. Osmân (r.a)’ın bahsettiği âyet-i kerîme şu idi:

“İndirdiğimiz açık delilleri ve hidâyet yolunu, insanlara 
Kitap’ta apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu, 
işte onlara hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet 
eder.” (el-Bakara, 159) (Buhârî, Vudû, 24)

Şerh:

Bu âyet-i kerîme mü’minleri tebliğe teşvik ediyor. Hz. Os-
man (r.a), insanlar aldanır da tembelliğe düşer diye hadîs-i şerîfi 
nakletmek istemiyor, ancak âyet-i kerimenin tehdidinden kor-
karak rivâyet ediyor.



Abdest Alırken Burnu 
İyice Temizlemek

Ebû Hüreyre (r.a), Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in şöy-
le buyurduklarını işitmiştir:

“Her kim abdest alırsa burnunu iyice temizlesin! Her 
kim (istincâ için) taş kullanırsa adedini tek yapsın (yâni du-
ruma göre üç, beş, yedi taş kullansın)!” (Buhârî, Vudû, 25)



Ebû Hüreyre (r.a)’den nakledildiğine göre Rasûlullah Efen-
dimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“İçinizden biri abdest alacağı zaman burnuna su alsın, 
sonra o suyu nefesiyle kuvvetlice geri çıkararak burnunu 
güzelce temizlesin! Her kim (istincâ için) taş kullanırsa ade-
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dini tek yapsın! (Duruma göre üç, beş, yedi taş kullansın!) 
İçinizden biri uykudan uyandığında, elini abdest suyunun 
içine sokmadan evvel iyice yıkasın! Zira hiç biriniz (uyku 
esnâsında) eli vücûdunun neresine değmiştir bilemez.” (Buhârî, 

Vudû, 26)

Şerh:

Burnu temizlerken suyu genze kadar iyice çekip sonra da 
sol el ile güzelce temizlemek îcâb eder. Burnu sol el ile temiz-
lemek müstehaptır. Bilhassa uykudan uyanınca burnu güzelce 
temizlemek, sıhhat açısından çok mühimdir.

Kişi kırlarda tuvalet yaptığında su bulamayıp taşla silinmek 
mecburiyetinde kalabilir. Böyle bir durumda kullanılacak taşın 
üç, beş, yedi gibi tek sayıda olması tavsiye edilmektedir.



Ayakkabı Üzerine 
Meshedilir mi?

Ubeyd bin Cüreyc (r.a), Abdullah bin Ömer Hazretleri’ne:

“-Ey Ebû Abdarrahmân! Senin, diğer arkadaşlarının yap-
madığı dört şeyi yaptığını görüyorum!” dedi.

İbn-i Ömer (r.a):

“-Nedir onlar, ey İbn-i Cüreyc?” dedi. İbn-i Cüreyc:

“-Görüyorum ki, Kâ’be’nin Hacer-i Esved rüknü (köşesi) ile 
Rükn-ü Yemânî’den başkasına el sürmüyorsun.

Tabaklanmış deriden mâmul ayakkabılar giyiyorsun.

(Elbiselerini ve sakallarını, hoş kokulu vers veya zâferanla) 
sarıya boyuyorsun.
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Mekke’de bulunduğun zaman insanlar (Zilhicce) hilâlini gö-
rür görmez ihrâma girip yüksek sesle telbiye okumaya başla-
dıkları hâlde, sen Terviye günü (yani Arefe’den bir evvelki gün) 
girmedikçe telbiyeye başlamıyorsun?!” dedi.

Abdullah (r.a) şöyle cevap verdi:

“-Beyt’in rükünlerine gelince, Ben Rasûlullah (s.a.v) Efen-
dimiz’in Hacer-i Esved ile Rükn-i Yemânî’den başkasına el sür-
düklerini görmedim.

Tabaklanmış deriden mâmul ayakkabılara gelince, ben 
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in üzeri kılsız deriden mamul ayak-
kabılar giyip, ayakları içlerinde iken abdest aldıklarını gördüm. 
Onun için ben bu tür ayakkabılar giymeyi seviyorum.

Sarı boyaya gelince, Allâh Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in sarı 
boya ile (elbiselerini veya mübârek sakallarını) boyadıklarını gör-
düm. Ben de onun için sarı boya ile boyamayı severim.

Telbiyeye gelince, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in, hayvanı 
Minâ’ya doğru hareket için ayağa kalkıp doğrulmadıkça telbiye 
getirdiklerini görmedim.” (Buhârî, Vudû’, 30; Müslim, Hacc, 25; Muvatta’, 

Hacc, 31)

Şerh:

Bâb başlığı şöyledir: “Na’leyn (sandalet) içinde ayakları yı-
kamak. Kişi sandaletleri üzerine meshedemez.”

Bunu iki şekilde anlamak mümkündür:

Biri, “sandaletlerin içinde” sözü “yıkama”ya müteallik olur. 
Yânî ayakları, sandaletlerin içinde bulunurken, onlardan çıkar-
madan yıkamak demektir. Su, ayakların tamamına ulaştığı tak-
dirde bu caizdir.
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İkincisi, “sandaletlerin içinde” terkibinin, zarf-ı mustakarr 
olmasıdır. Yânî ayaklar, ayakkabılar içinde bulunurken, mest-
lerin içindeykenki gibi meshedilmezler; onları yıkamak gerekir, 
demektir. Sahîh olan da bu mânâdır. Zira burada na’leyn diye 
ifade edilen ayakkabılar mestin şartlarını taşımazlar.

Ama bot türü ayakkabılar temiz olursa onlara mesh edile-
bilir. Bugün bilhassa araziye çıkan askerlerimiz, çıkarıp giyme-
nin zor olduğu anlarda abdestli olarak giydikleri temiz botlarına 
mesh edebilirler.



Abdest ve Gusülde 
Sağdan Başlamak

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Peygamber Efendimiz (s.a.v) ayakkabı giyerken, saçını 
sakalını tararken, abdest alırken ve bütün işlerinde her zaman 
sağdan başlamayı severlerdi. (Buhârî, Vudû’, 31)

Şerh:

Ümmü Atıyye (r.a)’nın rivâyet ettiğine göre Rasûlullah 
Efendimiz (s.a.v) ona ve beraberindeki kadınlara, kızının cenâ-
zesini yıkarken:

“-Onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest uzuvlarından 
başlayınız!” buyurmuşlardır. (Buhârî, Vudû’, 31)
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Allah Rasûlü (s.a.v) giyinmek, mescide girmek, süslenmek, 
başını tıraş etmek gibi değerli işlerde hep sağdan başlarlardı. 
Burun temizlemek, tuvalete girmek, istincâ (tahâretlenmek), 
mescidden çıkmak gibi kerih görülen hususlarda ise soldan baş-
larlardı.

İnsan, bulunduğu yerden daha hayırlı bir yere giriyorsa sağ 
ayağıyla, daha kötü bir yere giriyorsa sol ayağıyla girmelidir.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) tefe’ülü (hayır ummayı) severler, 
uğursuzluğu kabul etmezlerdi. Kur’ân-ı Kerîm’de Cennet ehlinin 
Ashâb-ı Yemîn: Sağ ehli olduğu ifâde buyrulduğu için Efendimiz 
(s.a.v) de onlardan olma arzusuyla, bir mânî olmadıkça, dün-
yadaki işlerinde de imkân nisbetinde hep sağı tercih ederlerdi.



Namaz Vakti Gelince 
Abdest Suyu Aramak

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurur:

“Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şu hâlde gördüm: İkindi 
namazı yaklaşmıştı. İnsanlar abdest almak için su aradılar, fakat 
bulamadılar. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e (bir kap içinde tek 
kişiye yetecek kadar) abdest suyu getirildi. Rasûlullah Efendi-
miz (s.a.v), su kabının içine mübarek elini koydular ve insanlara 
ondan abdest almalarını söylediler. Oradaki sahâbîlerin en so-
nuncusuna kadar hepsi abdest alıncaya dek Efendimiz (s.a.v)’in 
parmaklarının altından su kaynadığını gördüm.” (Buhârî, Vudû’, 32)

Şerh:

Bu hâdise, Medîne’nin pazar yeri olan Zevrâ’da vâki’ ol-
muştur. Orada bulunan ashâb-ı kirâm 300 kişi kadardı. (Buhârî, 

Menâkıb, 25; Müslim, Fedâil, 6)
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İşte sahâbenin âdeti bu idi; onlar abdest için su arar ve araş-
tırırlardı. Onlar teyemmüm için suyun olmayışını yeterli görmez-
lerdi. Buradaki mu’cize ızhârı da ancak suyun çoğalması içindir. 
Yani bu da suyu tahsîl etmek ve araştırmak için olmuştur. Şayet 
suyun mevcûd olmaması kâfî olsaydı, insanlar abdest alacak su 
aramaya ehemmiyet vermezler, Peygamber Efendimiz (s.a.v) de 
böyle bir mûcize göstermezdi.

Hz. Âişe (r.a) da şöyle buyurmuştur:

“(Bir sefer esnâsında) sabah vakti girince su arandı, fakat 
su bulunamadı. Bunun üzerine Teyemmüm âyeti16 nâzil oldu.” 
(Buhârî, Tefsîr, 5/3)

Bu mûcize bize ilmî usullerle sağlam bir şekilde nakledilen 
bir hakikattir. Bizzat görmediğimiz hususlarda, güvenilir insan-
ların verdiği haberlere inanmak zorundayız.

Herhangi bir âlim, bilgilerini yoklasa, ilmî hakîkatlerden di-
ye bildiği şeylerin binde birini bile bizzat tecrübeye fırsat bulama-
mış, tecrübesinin ulaşamadığı hakikatleri hep âhâd haberlerle 
(tevâtür derecesine ulaşmamış rivâyetlerle) kendisine mâletmiş 
olduğunu görür. Acabâ güvenilir râvîlerin bizzat görüp işittikleri 
kevnî mûcizeler hakkındaki rivâyet ve şehâdetleri bundan farklı 
bir şey midir? (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 153)

16.  el-Mâide, 6.



İnsanın Saçı Suyu Kirletir mi?

Enes bin Mâlik (r.a)’den nakledildiğine göre Rasûlullah 
Efendimiz (s.a.v) (Vedâ Haccı’nda) başını tıraş ettikleri zaman 
saçlarından en evvel alan (Hz. Enes’in üvey babası) Ebû Talha 
olmuştur. (Buhârî, Vudû’, 33)

Şerh:

İbn-i Sîrîn şöyle der: (Tâbiînin büyüklerinden) Abîde es-Sel-
mânî’ye:

“-Bizim yanımızda Allâh Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in mübâ-
rek saç tellerinden mevcut! Onu Enes’ten veya Enes’in âilesin-
den temin etmiştik” dedim.

Büyük bir heyecanla şu cevabı verdi:

“-Vallâhi bende O’nun bir tek saç telinin bulunması, benim 
için dünya ve içindekilerden daha sevimli ve kıymetlidir.” (Buhârî, 

Vudû, 33)
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Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) tıraş olunca saç tellerini, yanın-
daki ashâbına birer ikişer dağıtmışlardır. (Müslim, Hacc, 324)

İnsanlar da Efendimiz’in mübarek saçlarından alabilmek için 
birbirleriyle yarış etmişlerdir. (Ahmed, III, 256)

Bu hâdise Abîde es-Selmânî’ye nakledilince şöyle demiştir:

“Efendimiz’in bir saçının yanımda olması, bana, yerin al-
tındaki ve üstündeki tüm altın ve gümüşlerden daha sevimlidir.” 
(Ahmed, III, 256)

İmam Buhârî, insan saçının değdiği suyun kirlenmeyip te-
miz olarak kaldığını beyan etmek için bu bâbı açmıştır. Yani 
insanın saçı necis değildir. Gusül esnâsında kullandığı suyun 
içine saç düşse bunun bir mahzuru olmaz.



Köpeğin Su İçtiği Kap 
Kaç Defa Yıkanmalıdır?

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur: Rasûlullah Efendimiz 
(s.a.v) şöyle buyurdular:

“İçinizden birinin kabından köpek (ağzını sokup bir şey) 
içerse o kabı yedi kere yıkasın!” (Buhârî, Vudû’, 33)

Şerh:

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz diğer hadislerinde şöyle bu-
yurmuşlardır:

“Köpek birinizin kabından diliyle su içerse, onu döksün 
ve kabı yedi defa yıkasın!” (Müslim, Tahâre, 89)
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“Köpek dilini sokarak bir şey yiyip içtiği zaman, siz-
den herhangi birinizin kabının temizliği, birincisi toprak 
ile olmak üzere, o kabı yedi defa yıkamasıdır.” (Müslim, Tahâ-

re, 91)

Toprak temizleyicidir. Mikrop öldürücü ilâçların çoğu 
da toprak mikroplarından elde edilir. Öyle anlaşılıyor ki bu 
hadîs-i şerîf de Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in mûcizevî be-
yanlarından biridir.

Bu hadîs-i şerîfler, Şâfiîler’in delillerindendir. Hanefîler’e 
göre ise bu hüküm, üç defa yıkama emriyle neshedilmiş, kal-
dırılmıştır.

Evde Köpek Beslenir mi?

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar:

“İçinde köpek ve canlı resmi bulunan eve melekler 
girmez!” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7)

Hz. Âişe (r.a) şöyle anlatır:

Cebrâîl (a.s), Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e belli bir saat-
te geleceğini vaad etmişti. Vakit gelmiş, fakat Cebrâîl (a.s) 
gelmemişti. Allah Rasûlü (s.a.v) elinde bulunan sopayı yere 
attılar ve:

“Allâh da rasûlleri de vaadlerinden caymazlar!” bu-
yurdular.

Sonra etrâfa bakınmaya başladılar. Bir de ne görsünler; 
sedirin altında bir köpek yavrusu! Bunun üzerine:
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“-Ey Âişe! Bu yavru buraya ne zaman girdi?” diye ses-
lendiler.

Ben de:

“-Allâh’a yemîn ederim ki bilmiyorum.” dedim.

Emir verdiler, köpek yavrusu evden çıkarıldı. Cebrâîl (a.s) 
da hemen geldi.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

“-Bana söz verdin, ben de bekledim ama gelmedin.” 
dediler.

Cebrâîl (a.s):

“-Gelmemi, evinizdeki köpek engelledi. Biz melekler, 
içinde köpek ve sûret bulunan eve girmeyiz.” cevabını verdi. 
(Müslim, Libâs 81, 82. Ayrıca bkz. Buhârî, Bed’ü’l-halk 7, Libâs 94; İbn-i Mâce, 

Libâs 44)

Bu rivayetlerden evin içinde köpek beslemenin doğru 
olmadığı anlaşılıyor. Zira köpeğin nefesi ve salyası necistir. 
Nitekim köpeklerin salyalarından, tüylerinden ve hattâ ne-
feslerinden çeşitli bulaşıcı hastalıkların husûle geldiği, artık 
günümüzde şüphe götürmez bir ilmî gerçektir. Üstelik bunlar, 
ilmin bugünkü ulaştığı noktada tespit edebildiği gerçeklerdir. 
İslâm’ın bu husustaki ölçülerinin henüz bilinmeyen kim bilir 
daha nice hikmetleri bulunmaktadır.

Hadîs-i şerîfte buyrulduğu gibi eve tesâdüfen girmiş olan 
bir köpek yavrusu sebebiyle Cebrâîl (a.s), Nebiyy-i Ekrem 
(s.a.v) Efendimiz’in yanına gelmemiştir. Bir de hiçbir sebep 
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yokken irâdî olarak içinde köpek beslenen evlerin hâlini dü-
şünmek gerekir! Zira Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in, Hz. Âi-
şe’ye:

“-Bu köpek yavrusu buraya ne zaman girdi?” diye sor-
ması ve onun da:

“-Vallâhi bilmiyorum.” diye yemin ederek cevap vermesi 
de gösteriyor ki, bir müslümanın evinde bile bile köpek bu-
lundurması söz konusu olamaz. Bu hâdise de, sebepsiz değil, 
mü’minler için bir hükmün zâhir olması hikmetine binâen 
vukû bulmuştur.

Ancak avcılık, çobanlık ve bağ-bahçe bekçiliği gibi vazî-
feler için -evin dışında olmak kaydıyla- köpek beslenmesine 
müsâade edilmiştir. Zira bu, bir ihtiyâcı karşılamaktadır.

Köpeğin eve alınmaması, ona karşı menfî (olumsuz) bir 
tavır takınmayı da gerektirmez. Yâni köpeklerin aç bırakıl-
ması veya onlara kötü muâmele edilmesi söz konusu olamaz. 
Bilakis İslâm, merhameti bütün mahlûkâta şâmil bir sûrette 
telkin ettiği için, köpeklerin de hayatlarının korunmasını, di-
ğer mahlûkât gibi onlara da şefkat ve merhametle muâmele 
edilmesini emretmiştir.

Nitekim bir hadîs-i şerîfte, susuzluktan ölmek üzere olan 
bir köpeğe su veren günahkâr bir kadının Cennetlik olduğu 
haber verilmiştir.17

Târihimizde de mahlûkâta merhamet duygusunun mües-
seseleşerek çeşitli vakıflar kurulduğu ve bu vakıfların şefkat 
elinin, himâyeye muhtaç hayvânâta kadar uzandığı, mâlum 
ve meşhurdur.

17.  Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Selâm 155.
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Dolayısıyla mühim olan, köpek besleme husûsunda da İs-
lâm’ın belirlemiş olduğu meşrûiyet sınırlarına riâyet etmektir.

Kedi ise evcil bir hayvandır; onun evde bulunmasında 
mahzur yoktur.18

18.  Bkz. Osman Nûri Topbaş, Nebiler Silsilesi, İstanbul 1429, III, 78-81.



Önden ve Arkadan Çıkan 
Şeyler Abdesti Bozar

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur: Nebiyy-i Ekrem Efen-
dimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

“Bir kul, mescidde namazı beklediği müddetçe hep na-
mazdadır. Meğerki kendisinden hades vâkı’ ola!” (Buhârî, Vudû’, 34)

Şerh:

Hades, abdesti bozan hallere denir. İnsan güzelce abdest 
alıp câmiye doğru yöneldiği andan îtibâren namaz kılıyormuş gi-
bi sevap almaya başlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (s.a.v) 
mü’minlerin namaza yetişmek için koşmasını hoş görmemiş, 
vakarla yürümelerini tavsiye etmişlerdir. Bir mü’min, câmide 
namazı beklerken ve namazdan sonra yerinde oturup dua ve 
tefekkürle meşgul olurken de namazda sayılır. Ancak abdesti bo-
zulduğunda, namazdaymış gibi sevap alma hâli sona ermiş olur.

Saç kestirmek veya tırnak kesmekle abdest bozulmaz.



Abdest Alana Yardımcı Olmak

Muğîre bin Şu’be (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz ile 
birlikte bir seferde bulunmuş. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir 
ara kazâ-yı hâcet için gitmişler. Abdest aldıkları zaman suyu-
nu Muğîre (r.a) dökmeye başlamış. (İşte bu abdestte) Efendimiz 
(s.a.v) yüz ve ellerini yıkamışlar ve başları ile mestleri üzerine 
mesh buyurmuşlar. (Buhârî, Vudû’, 35)

Şerh:

Bu sefer Tebük seferi idi. Mestler üzerine meshetmenin 
mensuh olmadığı bu rivayetle de sâbittir. Zira Tebük seferi Ne-
biyy-i Ekrem Efendimiz’in en son gazvesidir.

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v), umumiyetle iki hususta iş-
lerini hiç kimseye tevdî etmezlerdi. Bunlar, gece namaza kalk-
tıklarında abdest sularını dökmek ve sadaka isteyene sadaka 
vermekti. Sadakayı fakire bizzat kendi elleriyle verirlerdi. (İbn-i 

Sa’d, I, 369; İbn-i Ebî Şeybe, I, 178)
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Abdullâh bin Abbâs (r.a) anlatıyor: Peygamber Efendimiz 
(s.a.v) ne abdest sularını ne de verecekleri sadakayı kimseye yük 
etmezlerdi. Abdest sularını hazırlar, sadakalarını bizzat verirler-
di. (İbn-i Mâce, Tahâret, 30)

Fahr-i Kâinât Efendimiz’in hassâsiyetleri böyle idi, ancak 
abdest alırken ihtiyaç hâlinde, birinden yardım almak veya ab-
dest alan birine yardımcı olmak da câizdir.



Abdestsiz Kur’ân Okunur mu?

İbn-i Abbâs (r.a)’nın nakline göre o bir gece Nebiyy-i Mü-
kerrem (s.a.v) Efendimiz’in zevcesi Hz. Meymûne’nin yanında 
kaldı. Meymûne (r.a), onun teyzesidir.

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur:

“Ben (başımı) yastığın enine (koyarak) uzandım. Rasûlullah 
(s.a.v) Efendimiz ile ehli de yastığın boyuna (başlarını koyarak) 
uzandılar. Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz uyudular. Gece yarıyı 
bulduğunda veya biraz evvel veya biraz sonra uyandılar. Uykuyu 
(gidermek için) mübarek elleriyle yüzlerini silmeye başladılar. 
Ondan sonra Âl-i İmrân Sûresi’nin son on âyetini okudular. 
Sonra kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandılar. Oradan 
güzelce abdest aldılar. Sonra namaza durdular. Ben de kalktım. 
Aynen yaptıkları gibi yaptım. Sonra gittim, yanlarına (yâni sol 
taraflarına) durdum. Sağ ellerini başımın üzerine koydular ve sağ 
kulağımı tutup hafifçe çekerek (beni sağ taraflarına geçirdiler). 
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Sonra iki rekât, yine iki rekât, yine iki rekât, yine iki rekât, yine 
iki rekât, yine iki rekât kılıp ondan sonra tek (rekâtlı bir namaz) 
kıldılar. Sonra müezzin çağırmaya gelinceye kadar tekrar uzan-
dılar. Ondan sonra kalktılar, hafif iki rekât namaz kıldıktan son-
ra (odalarından) çıkıp Sabah namazını kıldırdılar.” (Buhârî, Vudû’, 36)

Şerh:

Allah Rasûlü (s.a.v) abdest almadan evvel Âl-i İmrân Sûre-
si’nin son 10 âyet-i kerimesini okumuşlardır. Bundan, abdest 
almaksızın ezberden Kur’ân okunabileceği anlaşılıyor. Ancak 
Kur’ân’a dokunabilmek için abdestli olmak îcâb eder. Gusül 
abdesti alması gerekenler ise Kur’ân’a dokunamadıkları gibi ez-
berden de okuyamazlar.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in, Hz. Abdullah’ın kulağını 
hafifçe çekmesi, tek olan muktedînin (cemaatin) imamın sağ 
tarafına durması gerektiği içindir.

Efendimiz (s.a.v)’in kıldığı tek rekâtlı namazın bir rekât mı, 
yoksa üç rekât mı olduğu hadis-i şerifteki ifadeden açıkça an-
laşılmıyor. Onun için Vitir namazını kimi bir niyetle üç rekât, 
kimi ikinci rekâtta selam vermek sûretiyle ayırıp üç rekât, kimi 
de yalnız tek rekât kabul etmişlerdir.



Abdest Alırken Başın 
Tamamını Meshetmek

Bir kişi Abdullah bin Zeyd (r.a)’e gelip:

“-Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in nasıl abdest aldıklarını bana 
gösterebilir misin?” diye sordu.

O da “Evet” deyip bir miktar su istedi. Ellerine su döktükten 
sonra iki kere yıkadı. Sonra üçer defa ağzını çalkalayıp burnuna 
su verdi. Sonra yüzünü üç kere yıkadı. Sonra ellerini dirseklerine 
kadar ikişer defa yıkadı. Sonra iki eliyle (bütün) başını mesh edip 
her iki elini ileri geri götürdü. Yani başının ön tarafından başla-
yıp ellerini arkasına kadar götürdü. Oradan da tekrar başladığı 
yere getirdi. Ondan sonra ayaklarını yıkadı. (Buhârî, Vudû’, 38)
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Şerh:

Hanefî mezhebine göre başın dörtte birini meshetmek kâ-
fidir. Ama burada târif edildiği gibi yapmak en faziletli mesh 
şeklidir.



İnsanların Abdestinden 
Artan Suyu Kullanmak

Ebû Cuhayfe (r.a) şöyle buyurur:

“(Bir seferde) Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), öğlenin 
sıcak zamanında yanımıza çıktılar. Kendilerine abdest suyu ge-
tirildi. Abdest aldılar. İnsanlar, abdest suyunun artanını alıp (te-
berrüken) vücudlarına (üstlerine başlarına) sürmeye başladılar. 
Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) önlerinde bir harbe olduğu 
halde Öğle’yi ve İkindi’yi ikişer rekât kıldırdılar.” (Buhârî, Vudû’, 40)

Şerh:

Rivâyete nazaran bu hâdise, Mekke’ye olan seferlerin bi-
rinde cereyân etmiştir. Minâ ile Mekke arasında bulunan Ebtah 
mevkiinde kurulmuş kırmızı bir çadır içinde imişler. Allah Rasûlü 
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(s.a.v) işte o çadırdan dışarı çıkarak namaz kıldırmışlar. Kılınan 
namazların da Yolcu Namazı (Salât-ı Müsâfir) olduğu zâten an-
laşılıyor.

Cerîr bin Abdullah (r.a), âilesine, misvağını yumuşatmak 
için koyduğu su ile abdest alabileceklerini söylerdi.19

Ashâb-ı kirâm Peygamber Efendimiz’in abdest suyu ile 
teberrük ederlerdi. Allah Rasûlü (s.a.v) abdest alırken, ashâb-ı 
kirâm, O’nun abdest suyundan alabilmek için birbirleriyle yarı-
şırlar, neredeyse birbirlerini ezecek gibi olurlardı. (Buhârî, Vudû’, 40)



Sâib bin Yezîd (r.a) şöyle buyurur:

“(Çocukluğumda) teyzem beni Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) 
Efendimiz’in yanına götürüp:

«-Yâ Rasûlâllâh, benim şu hemşîre-zâdemin ayağından ız-
tırâbı var.» dedi.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) mübarek elleriyle başımı sığayıp 
bana bereket duâsında bulundular. Sonra abdest aldılar. Ab-
dest suyundan içtim. Sonra kalkıp arka tarafına dolandım ve iki 
omuzu arasında gerdek çadırının koca düğmeleri (yahut keklik 
yumurtası) gibi Peygamberlik Mührü’nü (Hâtem-i Nübüvvet’i) 
gördüm.” (Buhârî, Vudû’, 40)

Şerh:

İmâm Buhârî (r.a), abdestte kullanılan suyun (Mâ-i Müs-
ta’mel) necis olmadığı görüşündedir.

19.  Buhârî, Vudû’, 40; İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, I, 158/1817; Beyhakî, Kübrâ, I, 
386.
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İmâm-ı A’zam ise abdest almada kullanılmış suyun temiz 
ama temizleyici olmadığı görüşündedir. Yani abdest alırken 
uzuvların üzerinde kalan ve elbiseye dokunan su temizdir ama 
bu uzuvların üzerinden akan su alınıp tekrar abdest, gusül gibi 
mânevî bir temizlikte kullanılamaz.



Erkek ve Kadın 
Abdesthânelerini Ayırmak

Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullah (s.a.v) zamanında (Hicâb Âyetleri nâzil olmadan 
evvel) erkeklerle kadınlar birlikte (bir kap içinden) abdest alırlar-
dı.” (Buhârî, Vudû’, 43)

Şerh:

Hicâb, yani örtünmeyi, tesettürü, erkeklerle kadınların 
mahremiyete dikkat etmelerini emreden âyet-i kerimeler nâzil 
olduktan sonra erkek ile birlikte abdest almanın cevâzı, yalnız 
eşler ve mahrem olan yakın akrabalara mahsus kalmıştır.

İslâm’ın hükümleri tedricen, kademe kademe inmiştir. Bu 
hükümlerden daima en sonuncuya itibar edilir. Nitekim ilk za-
manlar kadınlarla erkekler Mescid’in kapılarını da ortak kul-
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lanıyorlardı. Daha sonra Efendimiz (s.a.v) kadınların kapısını 
ayırdılar.

Nâfî’den rivâyete göre Rasûlullah (s.a.v) Mescid’in bir kapısı 
hakkında:

“Bu kapıyı kadınlara ayırsak!” buyurmuşlardı. İbn-i Ömer 
(r.a), ölünceye kadar bir daha o kapıdan hiç girmedi. (Ebû Dâvûd, 

Salât, 53/571)



Abdest Suyu İle Şifâ

Câbir bin Abdullah (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) beni ziyarete geldiler. Kendimi 
bilmeyecek derecede hasta idim. Abdest alıp abdest suyundan 
üzerime döktüler. Gözümü açtım:

«-Yâ Rasûlallâh, mîrâsım kime kalacak? Benim vârislerim, 
kelâle (yâni usûl ve fürûumdan olmayan kimseler)dir» dedim.

Bunun üzerine ferâiz âyeti nâzil oldu. (Buhârî, Vudû’, 44)

Şerh:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Hz. Câbir’in hasta olduğunu 
işitince Ebû Bekir (r.a) ile birlikte yürüyerek Benî Selime yur-
dundaki evine ziyarete gelmişlerdi. Nebiyy-i Ekrem (s.a.v), onun 
kendini bilmeyecek derecede hasta ve baygın olduğunu görünce 
biraz su isteyip ondan abdest almışlar, sonra abdest su-
yundan birazını onun üzerine serpmişlerdi. Bunun üze-
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rine Câbir (r.a) derhal ayılıp kendine geldi. Rasûlullah 
(s.a.v) Efendimiz’i başucunda görünce hemen malını nasıl mîras 
bırakacağına dâir İslâmî kâideleri öğrenmek istedi. Zira vefât 
edebileceği endişesini taşıyordu:

“-Yâ Rasûlallah! Malımda (verâset hususunda) nasıl tasar-
rufta bulunmamı emredersin?” diye sordu.

Allah Rasûlü (s.a.v) bir cevap vermediler. Bir müddet sonra 
şu âyet-i kerîme nâzil oldu:

“Allah Teâlâ size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, ka-
dının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (Çocuklar) 
ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onla-
rındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocu-
ğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir his-
sesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş 
ise, anasına üçte bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, 
anasına altıda bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı 
vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınız-
dan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğu-
nu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır 
(paylardır). Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir…» (en-Nisâ, 

11) (Buhârî, Tefsîr, 4/4; Müslim, Ferâiz, 5-8)

Nisâ Sûresi’nin 12. ve 176. âyetlerinin de bu esnâda nâzil 
olmuş olabileceği de ifade edilir.



Abdest ve Gusül’de 
Kullanılan Malzemeler

Bir gün Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurdu:

“-Bir defasında namaz vakti girmişti. Mescide yakın olanlar 
evlerine abdest almaya gittiler. (Abdesti olmayan) bir takım in-
sanlar da Efendimiz (s.a.v)’in yanında kaldılar. Nebiyy-i Ekrem 
(s.a.v) Efendimiz’e içinde pek az su bulunan bir taş tekne getir-
diler. Bu tekne, Efendimiz’in, içinde avucunu genişçe açama-
yacağı kadar küçük idi. Oradakilerin hepsi o teknedeki sudan 
abdest aldılar.”

Enes (r.a) bunu nakledince kendisine:

“-Kaç kişiydiniz?” diye soruldu. O da:
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“-Seksen, belki de daha ziyâde idik.” cevabını verdi. (Buhârî, 
Vudû’, 45)



Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Nebiyy-i Muhterem (s.a.v)’in (hastalığı) ağırlaşıp da ağrısı 
şiddetlendiğinde benim evimde bakılmak üzere hanımlarından 
izin istediler. Onlar da izin verdiler. (Ondan sonra) Nebiyy-i Ek-
rem (s.a.v), bir tarafında Abbâs (r.a), diğer tarafında da bir zât 
olduğu halde ayakları yerde sürünerek çıktılar…

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) evime girip de ağrısı şiddetlenince:

«-Üzerime, bağları çözülmedik yedi kırba su dökün! 
(Böylelikle) vücûdumda biraz hafiflik bulup belki insanların 
yanına çıkar, onlara tavsiyelerde bulunabilirim.» buyurdular.

Bunun üzerine Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v), zevcesi Hafsa’ya 
âit bir leğen içine oturtuldular. Sonra o kırbaların suyunu üzer-
lerine dökmeye başladık. Nihâyet: «Tamam yeterli!» diye işaret 
buyurdular. Ondan sonra insanların yanına çıktılar. (Buhârî, Vudû’, 45)

Şerh:

Peygamber Efendimiz (s.a.v) böylesine bir beden zaafiyeti 
hâlinde bile Hâne-i Saâdet’lerinden Mescid’e çıkıp namaz kıl-
dırdılar. Hutbe îrâd ederek muhtelif tavsiye ve nasihatlerde bu-
lundular. Böylece, uhdelerinde bulunan şerefli tebliğ vazifesini 
en güzel şekilde îfâ ettiler.

Efendimiz (s.a.v)’in, kırbaların yedi tane olmasını ve bir riva-
yete göre yedi farklı kuyudan getirilmesini istemeleri, bu sayı ile 
teberrük için olabilir. Zira 7 sayısı, şeriat ve ilk yaratılışla alâkalı 
pek çok meselede bahsi geçen bir rakamdır.
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Enes bin Mâlik (r.a)’den şöyle nakledilir:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) bir defasında bir kap su istediler. 
İçinde biraz su bulunan ağzı geniş, dibi dar bir kap getirildi. Par-
maklarını içine koydular. Ben artık mübarek parmakları arasın-
dan suyun kaynadığını seyre daldım. O sudan abdest alanların 
sayısını yetmiş ile seksen arasında tahmin ettim.” (Buhârî, Vudû’, 46)

Şerh:

Asr-ı Saâdet’te abdest ve gusül için leğen, tekne, tas, maş-
rapa, güğüm, kova gibi malzemeler kullanılmıştır.



Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 
Ne Kadar Su İle 
Abdest Alırdı?

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bir sâ’ ve nihayet beş 
müdd su ile gusleder, bir müdd suyla da abdest alırlardı.” (Buhârî, 

Vudû’, 47)

Şerh:

Müdd ve Sâ’ birer ölçü birimidir. Miktarları husûsunda farklı 
ifadeler mevcuttur.

1 müdd, 530 gr.dır.

1 sâ’ da bunun 4 katı, yani 2,120 litredir.
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Buna göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yaklaşık 530 gr. su 
ile abdest alır, 2,120 veya 2,650 litre su ile de guslederlerdi.

Müdd, 832 gr., sâ’ 3,328 litredir, diyenler de vardır.

Şu hâlde abdest alınan suyun dört veya beş misliyle gusle-
dilebilir.

Ancak insanların halleri ve şartları farklı farklı olduğundan, 
bütün bunlar mutlaka uyulması gereken değişmez miktarlar de-
ğildir. Nitekim Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ihtiyaca göre daha 
fazla su kullandığı da olmuştur. O halde israfa düşmeden o anki 
ihtiyaca göre su kullanabiliriz.

Akîl bin Ebî Tâlib (r.a), Peygamber Efendimiz’in:

“Abdest için bir müdd, gusül için de bir sa’ su yeterlidir» 
buyurduklarını rivâyet etmişti.

Orada bulunan bir zat:

“-Bu kadar su bize yetmez” dedi.

Bunun üzerine Akîl (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i kas-
tederek şöyle cevap verdi:

“-Bu kadar su, senden daha hayırlı ve saçı senden daha gür 
olan zâta yetiyordu.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 1)

Abdest Alırken İsraftan Sakınmak

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), ashâb-ı kirâmdan Hz. Sa’d’ın 
yanına uğramışlardı. Sa’d (r.a) namaz için abdest alıyor, suyu 
bolca kullanıyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v):
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“-Bu israf da ne?” buyurdular.

Sa’d (r.a) hayretle:

“-Abdestte de israf olur mu?” diye sordu.

Allah Rasûlü (s.a.v) şu cevabı verdiler:

“-Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile!” (İbn-i Mace, 

Tahâret, 48; Ahmed, II, 221)



Mestler Üzerine Meshetmek

Sa’d bin Ebî Vakkâs (r.a), Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in 
mestleri üzerine meshettiklerini Abdullah bin Ömer’e naklet-
mişti. Abdullah (r.a), babası Hz. Ömer’e bu mevzuyu sordu. O 
da:

“-Evet, (meshettiler).” dedikten sonra şöyle devam etti:

“-Sa’d (r.a) sana Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’den bir 
şey naklederse artık onu başkasına sorma!” (Buhârî, Vudû’, 48)

Şerh:

Sa’d (r.a) Irak valisi iken Abdullah (r.a) onun hazarda20 mest-
ler üzerine meshettiğini görmüş ve buna itiraz etmişti. Sa’d (r.a) 
da Rasûlullah (s.a.v)’den böyle gördüğünü söyledi ve Medîne’ye 
dönünce babasına sorabileceğini ifade etti. Daha sonra birlikte 
sorup tasdik aldılar.

20.  “Hazar”, “Sefer”in zıddıdır. Yani kişinin yolcu olmaması, mukîm olması, memle-
ketinde ve evinde bulunması hâlidir.
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Abdullah bin Ömer (r.a) sohbeti kadîm ve rivâyetleri çok 
olan kıymetli bir sahâbî olduğu hâlde ta o zamana kadar bu 
bilgiye muttali olamamış veya meshin sadece sefer esnâsında 
câiz olduğunu zannetmiş gibi görünüyor. Bu da bir âlimin her 
meseleyi bilemeyeceğine parlak bir numunedir. Mestler 
üzerine meshetmek seksenden ziyâde tarik ile rivayet edildiğine 
ve yalnız Hasan Basrî’nin bunu yetmiş kadar sahâbîden işitmiş 
olduğuna göre, bu rivayetin tevâtür derecesine çıktığına hük-
metmek mümkündür. Mestler üzerine meshetmeyi câiz görme-
yen Hâricîler ile Şiîlerin boş delillerine ise itibar edilmez. Mâide 
Sûresi’ndeki âyet ile bunun neshedildiğini söyleyenler de yanı-
lıyorlar. Zira Mâide sûresi, hicrî 5. senede Müreysi Gazvesi’n-
de nâzil olmuştur. Hâlbuki Muğîre bin Şu’be (r.a), Peygamber 
Efendimiz’in, en son gazvesi olan 9. senedeki Tebük’te mestleri 
üzerine meshettiklerini rivayet eder.21 Aynı şekilde Mâide Sû-
resi’nin nüzûlünden sonra müslüman olan Cerîr bin Abdullah 
el-Becelî (r.a) da hazarda meshetmiş ve Peygamber (s.a.v) Efen-
dimiz’in böyle yaptıklarını söylemiştir. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i 
Sarîh Tercemesi, I, 168)



Amr bin Ümeyye ed-Damrî’den rivâyete göre o (r.a), Ne-
biyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in mestleri üzerine meshettiklerini 
görmüştür. (Buhârî, Vudû’, 48)

21.  Buhârî, Vudû’, 48, 49.



Mestler Abdestli Olarak Giyilir

Muğîre bin Şu’be (r.a) şöyle buyurur:

“Bir seferde Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) ile birlikte idim. (Ab-
dest aldıkları sırada) mestlerini çıkarmaya davrandım. Efendimiz 
(s.a.v):

«-Dokunma, zira ben mestlerimi, ayaklarım tâhir (yâni 
abdestli) iken giydim» buyurdular ve mestleri üzerine meshet-
tiler.” (Buhârî, Vudû’, 49)

Şerh:

Bu hâdise, Tebük seferinde vukû bulmuştur.



Ateşte Pişen Yemeği 
Yiyince Abdest Gerekmez 

Amr bin Ümeyye ed-Damrî (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in, pişmiş koyun küreğin-
den et kesip yediklerini gördüm. O sırada namaza çağrıldılar. 
Hemen bıçağı atıp namaza durdular, yeniden abdest almadılar.” 
(Buhârî, Vudû’, 50)



Meymûne (r.a)’dan rivâyete göre Rasûl-i Ekrem Efendimiz 
(s.a.v) onun hânesinde kürek etinden yedikten sonra abdest ta-
zelemeden namaza durmuşlardır. (Buhârî, Vudû’, 51)

Şerh:

Ateş ile pişmiş yemeklerden, bilhassa et yemeklerinden 
sonra abdest almanın vacip olduğunu söyleyenlere karşı ser-
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dedilen delillerden ikisi de bu hadis-i şeriflerdir. Bu durumda 
abdesti vacip görmeyenler, karşı tarafın kullandığı hadislerdeki 
“vudû’” lafzını, örf-i luğavîye yani el ve ağız yıkamaya hamledi-
yorlar. Ancak, bu kelime, farazâ, abdest mânâsına alınsa bile o 
hadisler, şu hadîs-i şerifle neshedilmiştir:

Câbir (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in en son hâli, ateşin değiştir-
diği (pişirdiği) şeyleri yedikten sonra abdest almayı terk etmek 
oldu.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 74/192)

Bazıları bu neshin sebebini şöyle îzâh ederler: İnsanlar, câ-
hiliye devrinde temizliğe ihtimam göstermezlerdi. Bu sebeple 
ateşte pişmiş yağlı yemekler yedikten sonra abdest almaları farz 
olmuştu. Müslümanlar arasında temizlik iyice yerleşip yayıldık-
tan sonra, kolaylık olmak üzere bu hüküm neshedildi. (Ahmed Naîm 
Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 170-171)



Yemekten Sonra 
Ağzı Temizlemek

Süveyd bin Nûman (r.a) şöyle anlatır:

“Hayber senesinde Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlikte 
(sefere) çıkmıştık. Sahbâ’ya varınca (ki burası Hayber’in alt 
başlarında, Medîne tarafındadır) Rasûlullah (s.a.v) inip İkindi’yi 
kıldırdılar. Sonra mevcut azıkları istediler. Kavuttan başka bir 
şey getirilmedi. Efendimiz (s.a.v) emrettiler ve hemen kavut ıs-
latıldı. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ondan yediler, ardından biz 
de yedik. Bundan sonra Allah Rasûlü (s.a.v) Akşam Namazı 
için kalkıp ağzını çalkaladı. Biz de ağzımızı çalkaladık. Sonra 
Efendimiz (s.a.v) namaza durdular, yeniden abdest almadılar.” 
(Buhârî, Vudû’, 51)
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Şerh:

Kavut, kavrulup un hâline getirilmiş buğday ve arpa olduğu 
için ateş değmiş yiyeceklerdendir. Efendimiz (s.a.v) onu yedikleri 
halde tekrar abdest almamışlardır. Namazdan evvel mazmaza 
yapılması yani ağzın güzelce temizlenmesi ise diş aralarında 
kalan yiyecek kırıntılarını izâle edip namaz esnâsında onlarla 
meşgul olmamak içindir.

Bahsedilen bu yemek, Ümmü’l-Mü’minîn Safiyye (r.a)’nın 
düğün yemeği idi. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 172)

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) şöyle buyurur:

“Bir gün Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yanımıza çıktılar ve:

«-Ümmetimden mütehallilûn ne güzel insanlardır.» bu-
yurdular.

Ashâb-ı kirâm:

«-Mütehallilûn kimdir ey Allah’ın Rasûlü?» diye sordular.

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

«-Onlar, abdest alırken ve yemekten sonra hilallama ya-
panlardır. Abdestteki hilallama; ağzı, burnu, parmakların 
ve tırnakların arasını iyice yıkamaktır. Yemekten sonra hi-
lallamak ise, ağzı ve dişleri güzelce temizlemektir. İnsanın 
yanında bulunan iki meleğe, o kişi namaza durduğunda diş-
lerinin arasında yemek kalıntısı görmelerinden veya ağzın-
dan yemek kokusu gelmesinden daha ağır gelen başka bir 
şey yoktur!».”22



22.  Bkz. Heysemî, I, 235, V, 29-30; İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, II, 291; İbn-i Ebî 
Şeybe, Müsned, I, 33; Bûsîrî, İthâf, I, 338.
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İbn-i Abbâs (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem 
Efendimiz (s.a.v) süt içtikten sonra mübarek ağızlarını çalkaladı 
lar ve:

“Bu yağlıdır” buyurdular. (Buhârî, Vudû’, 52)



Uyku Abdesti Bozar

Hz. Âişe (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah Efen-
dimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Biriniz namaz kılarken uyuklarsa uykusu dağılıncaya 
kadar yatsın! Zira uyuklayarak namaz kılarsa istiğfâr edeyim 
derken belki kendine söver (beddua eder).” (Buhârî, Vudû’, 53)



Enes (r.a)’den rivayet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efen-
dimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Biriniz namazda uyuklarsa (namazı seri bir şekilde ta-
mamlayıp) ne okuduğunu bilinceye kadar uyusun!” (Buhârî, 

Vudû’, 53)

Şerh:

Efendimiz (s.a.v) namazda uyuklayan kişinin namazını seri 
bir şekilde tamamlayıp uyumasını emir buyuruyorlar.
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Uyku, kendisi hades midir, yoksa hades mahalli midir? İki 
görüşü benimseyen âlimler de olmuştur. İmâm-ı Âzam’a göre, 
uykunun kendisi abdest bozmaz, ancak uyuyan kişinin kasları 
gevşediği için abdest bozucu bir hadesin meydana gelmesi kuv-
vetle muhtemeldir. O hâlde uyuyan kimsenin abdesti bozulur. 
Ancak sağlam bir şekilde oturduğu hâlde, bir yere yaslanmadan 
uyuklayan kişinin abdesti bozulmaz.



Abdest Üstüne Abdest, 
Her Namaz İçin Abdest

Bir gün Enes (r.a):

“-Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) her namaz vaktinde 
abdest alırlardı.” demişti.

Tâbiînden Amr bin Âmir (r.a):

“-Ya siz nasıl yapardınız?” diye sordu.

Enes (r.a):

“-Bozulmadığı müddetçe bir abdest bize (birden fazla namaz 
için) yeterdi.” buyurdu. (Buhârî, Vudû’, 54; Tirmizî, Tahâret, 44/58, 60; Ebû 
Dâvûd, Tahâret, 66/171)
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Şerh:

Kişinin abdesti bozulmadığı müddetçe aynı abdestle birden 
fazla namaz kılabilir. Efendimiz (s.a.v) bunun câiz olduğunu gös-
termek için bazen öyle yaptıkları olmuştur. Âlimler, bu hadisten 
hareketle:

“Büyük ve küçük abdest sıkıştırmadığı müddetçe, bir abdest-
le istediğin kadar namaz kılabilirsin, bu mekruh değildir” diye 
hükmetmişlerdir.

Ancak Allah Rasûlü (s.a.v), her namaz için abdest almayı 
daha çok sever ve umumiyetle böyle yaparlardı. Bu durumda 
her namaz için abdest tazelemek müstehaptır.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Kim abdestli olduğu hâlde yeniden abdest alırsa, Allah 
Teâlâ bu sebeple kendisine on hasene yazar.” (Tirmizî, Tahâret, 

44/59; İbn-i Mâce, Tahâret, 73)

Abdest üstüne abdest, “Nûrun alâ nûr” yani nûr üstüne 
nur dur.



İdrardan Korunmamak 
Büyük Günahtır

Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle buyurmuştur:

“(Bir defasında) Nebiyy-i Mükerrem Efendimiz (s.a.v) Me-
dîne veya Mekke bahçelerinden birinin yanından geçiyorlardı. 
Kabirlerinde azab gören iki insanın sesini duydular. Nebiyy-i 
Ekrem Efendimiz (s.a.v):

«-Bunlar azab görüyorlar. Hem de azab görmeleri (zâhi-
ren) büyük bir şey için değildir» buyurduktan sonra:

«-Evet, (aslında günâhları büyüktür); biri idrarından ko-
runmazdı, diğeri de kovuculuk yapardı!» buyurdular.

Ondan sonra yaprakları olmayan tâze bir hurma dalı istedi-
ler. Dalı ikiye bölüp her birinin kabri üzerine birer parça diktiler. 
Ashâb-ı kirâm:
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«-Yâ Rasûlâllâh, bunu niçin yaptınız!» diye sordular.

Efendimiz (s.a.v):

«-Bunlar kurumadığı müddetçe belki azapları hafifler!» 
cevabını verdiler. (Buhârî, Vudû’, 55)

Şerh:

Bu günahların zâhiren büyük bir şey olmaması, birkaç 
damla bevlden sakınılmaması veya dile kolay gelen birkaç söz 
sarfedilmesi îtibâriyledir. Yoksa hadd-i zâtında her ikisinin, he-
le nemîmenin (söz taşımanın) günâh olması dolayısıyla büyük 
olması lâzım geleceğine işaret buyurmak istemişlerdir.

Bir de bu günahlar, sahiplerinin gözünde küçük görülüyor-
lardı, ama aslında büyük günahlardır.

Cenâb-ı Hak iftirâcılar hakkında şöyle buyurur:

“Siz onu basit ve önemsiz bir şey sanıyordunuz, hâlbuki 
o, Allah yanında büyük bir vebaldir.” (en-Nûr, 15)



İdrarı Yıkamak

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Rasûlâllâh Efendimiz (s.a.v) kazâ-yı hâceti için dışarıya 
çıktıklarında kendilerine su götürürdüm, onunla yıkanırlardı.” 
(Buhârî, Vudû’, 56)

Şerh:

Küçük tuvalet yaparken de oturarak dikkatli bir şekilde yap-
mak, üzerimize sıçratmamak ve sonunda suyla taharetlenmek 
gerekmektedir.



İdrar Yapan Kimseyi 
Rahatsız Etmemek

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Bir bedevî Mescid’in bir kenarında durup bevletmeye baş-
ladı. İnsanlar hemen onu engellemek istediler. Nebiyy-i Ekrem 
Efendimiz (s.a.v):

«-Bırakın (işini görsün)! Sonra bevlinin üzerine bir kova 
su dökün! Zira siz zorluk çıkarmak için değil, kolaylık gös-
termek için gönderildiniz!» buyurdular.” (Buhârî, Vudû’, 58)

Şerh:

Hakîkatte gönderilen, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’dir. Bu 
fiilin ashâba isnâd buyrulması ise mecâzendir. Onlar, Efendimiz 
(s.a.v) hayattayken ve vefatından sonra İslâm’ı tebliğ etmekle 
vazifeli oldukları için haklarında bu ifade kullanılmıştır.
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Allah Rasûlü (s.a.v) ashâbını muhtelif bölgelere tebliğ için 
gönderir ve her defasında, “Kolaylaştırın zorlaştırmayın!” diye 
tembih ederlerdi.

Diğer bir rivayete göre yaşlık isabet eden toprak kazılıp 
dışarı atıldıktan sonra yerine bir kova su dökülmesi fermân buy-
rulmuştur. (Ebû Dâvud, Tahâret, 136/381)

Başka bir rivâyete göre Efendimiz (s.a.v) bedevîyi huzuruna 
çağırıp:

“-Bu mescidler ne bevil ne de başka pislik içindir. Bu 
gibi şeylerin mescitlerde bulunması uygun olmaz. Buralar 
Allah Teâlâ’nın zikri ile namaz ve Kur’ân kıraati içindir.” 
buyurmuşlardır. (Müslim, Tahâret, 100)

Bedevîye müdahale edilmiş olsaydı idrarını kesmeye çalışır-
ken meşakkate dûçâr olup zarar görür, bu arada Mescid’in daha 
fazla yerini kirletip kendi üstü başını da batırabilirdi. Efendimiz 
(s.a.v)’in bu fetânetli davranışıyla mesele en az zararla ve kim-
seyi kırıp incitmeden halledilmiştir. Ne mükemmel bir ahlâk!



Çocukların İdrarı

Ümmü Kays bint-i Mıhsân (r.a), Rasûlullâh (s.a.v) Efendi-
miz’e henüz yemek yemeyen (yâni süt emen) küçük bir oğlunu 
getirmişti. Allah Rasûlü (s.a.v) çocuğu kucaklarına oturttular. 
Çocuk Efendimiz (s.a.v)’in elbisesine bevletti. Allah Rasûlü 
(s.a.v) su isteyip elbisenin üstüne azar azar döktüler, onu yıka-
madılar. (Buhârî, Vudû’, 59)

Şerh:

Yani hafif yıkamakla iktifâ ettiler, çok fazla yıkamadılar.



Birinin Yanında 
Tuvalet Yapmak

Huzeyfe bin Yemân (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’le birlikte yürüyorduk. Bir 
kavmin duvar arkasındaki süprüntülüğüne vardılar ve herhan-
gi birinizin ayakta duruşu gibi ayakta durarak tuvalet yapmaya 
başladılar. Ben kendisinden uzaklaşmak istedim. Bana işaret 
ettiler. Yanlarına vardım ve işlerini bitirinceye kadar (kendilerini 
gizlemek için) arkalarında durdum.” (Buhârî, Vudû’, 61)

Şerh:

Efendimiz (s.a.v) küçük abdest bozarlarken ön taraflarına 
duvarı almış, arka taraflarına da yakın sahâbîsi Huzeyfe (r.a)’ı 
siper edinerek insanların gözünden gizlenmişlerdi.
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Bu hadisten, kişinin zaruret hâlinde edep yerlerini göster-
meden arkadaşının yanında küçük abdest bozabileceği anlaşılı-
yor. Büyük abdest bozarken avret yeri iki taraftan da açıldığı için 
bunu birinin yanında yapmak zordur. Dolayısıyla büyük abdest 
bozarken kimsenin görmediği bir yere gitmek gerekir.

Efendimiz (s.a.v) normalde uzak bir yere gider ve insanların 
nazarından gizlenirlerdi. Ama bu sefer müslümanların maslahat-
larıyla meşgulken vakit uzamış, uzaklara gitmeye zaman kalma-
mıştı. Bu sebeple câiz olan bir davranışa yöneldiler.

Allah Rasûlü (s.a.v) burada ayakta abdest bozmuşlardır. Bu-
nun sebebi oturarak abdest bozmaya şartların müsait olmaması 
ve ayakta tuvalet yapmanın da câiz olduğunu göstermektir. Kişi 
üzerine necâset sıçratmadığı müddetçe zaruret hâlinde ayakta 
da abdest bozabilir. Ancak Efendimiz (s.a.v)’in âdetleri küçük ab-
destlerini de umumiyetle oturarak bozmaları idi. Çünkü tuvaleti 
oturarak yapmak, hem avret mahallini örtmek, hem de idrardan 
korunmak açısından daha münasiptir.



Elbisedeki Kanı Yıkamak

Esmâ bint-i Ebî Bekir (r.a) şöyle buyurur:

“Bir kadın Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e gelip:

«-(Yâ Rasûlallâh!) Birimizin hayız kanı elbisesine bulaşırsa 
ne yapsın, ne buyurursunuz?» diye sordu.

Rasûlullâh (s.a.v):

«-Elbisesini eliyle ovaladıktan sonra üzerine su döküp sı-
kar. Sonra üzerine azar azar su döker. Ondan sonra onunla 
namazını kılar.» buyurdular.” (Buhârî, Vudû’, 63)

Şerh:

İmâm-ı Şâfiî’nin sahih olan rivayetine nazaran soru soran 
kadın, Esmâ (r.a)’nın kendisi imiş.
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Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Fâtıma bint-i Ebî Hubeyş (r.a), Rasûlullâh (s.a.v) Efendi-
miz’in yanına gelip:

«-Yâ Rasûlâllâh, ben istihâzaya müptelâ bir kadınım. Temiz-
lenemiyorum, namazı terk mi edeyim?» diye sordu.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

«-Hayır! Bu damardan gelen bir kandır, hayız değildir. 
Senin asıl hayzının başlama zamanı geldiği vakit namazı bı-
rak, kesilme zamanı gelince de kanını yıkadıktan (ve guslet-
tikten) sonra namaz kıl! Ondan sonra hayız vaktin gelinceye 
kadar her namaz için abdest al!» buyurdular. (Buhârî, Vudû’, 63)

Şerh:

İstihâza, kadının rahminden hayız ve nifas halleri dışında 
umûmiyetle de bir hastalık sebebiyle kan akmasıdır. Bu durum-
daki kadına da müstehâza denir.



Elbiseye Bulaşan Meniyi 
Yıkamak veya Ovalamak

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in elbisesinden cünüplük 
eserini (yani meniyi) yıkardım da elbisesinde (yer yer) ıslaklıklar 
olduğu halde namaza çıkarlardı.” (Buhârî, Vudû’, 64, 65)

Şerh:

Bu hadîs, meninin temiz olmadığını söyleyen Hanefî fakih-
lerine delildir. Bazı fakihler de diğer bir takım hadîs-i şerîflere 
bakarak meninin temiz olduğu görüşüne varmışlar ve yukarıdaki 
rivayetin de meniyi yıkamanın mendup olduğuna işaret ettiğini 
söylemişlerdir.

Meni yaş ise yıkanır, kuru ise ovalanarak da temizlenebilir.



Eti Yenen Hayvanların 
Bevli Temiz midir?

Enes (r.a) şöyle buyurur:

“Ukl veya Ureyne kabîlelerinden bâzı kimseler (Medîne’ye) 
geldiler. Yakalandıkları mîde ağrısından (veya istiskâ hastalı-
ğından) dolayı Medîne’de ikâmet etmek istemediler. Rasûlullâh 
Efendimiz (s.a.v) (Beytü’l-mâle âid) sütlü develerin bulunduğu 
yere gidip develerin bevillerinden ve sütlerinden içmelerini söy-
lediler. Onlar da oraya gittiler. Bir müddet sonra sıhhat bulunca 
Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in çobanını öldürdüler ve de-
velerini önlerine katıp götürdüler. Bu haber sabah vakti geldi. 
Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) arkalarından adamlar gönderdiler. 
Bunlar, gün yükselince hâinleri getirdiler. (Efendimiz (s.a.v) kısâs 
olarak) ellerinin, ayaklarının kesilmesini emrettiler. (Bu cânîle-
rin) gözleri de oyulup Harre denilen yere atıldılar. Su istediler, 
kendilerine su verilmedi.” (Buhârî, Vudû’, 66; Tıb, 5, 6)
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Şerh:

Bu haydutları tâkibe giden seriyye yirmi kişilik idi. Emirleri 
Gürz bin Câbir veya Saîd bin Zeyd (r.a) idi.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanında Ensâr’dan yirmi 
kadar genç bulunurdu. (Bir ihtiyacı olursa hemen koşmak için 
hazır beklerlerdi.) İşte Allah Rasûlü (s.a.v) Ureyneli kâtilleri ya-
kalamak için bu gençleri göndermişlerdi. (Müslim, Kasâme, 13)

Abdurrahman bin Avf (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ashabından dördümüz veya 
beşimiz, herhangi bir ihtiyacı olabilir diye, gece-gündüz nöbet-
leşe onun yanında kalırdık.” (Ebû Ya’lâ, Müsned, II, 164/858; M. Yaşar 
Kandemir, Şifâ-i Şerîf Şerhi, II, 448)

Hadîsin sonunda Buhârî (r.a), bu hadisin râvilerinden biri 
olan Ebû Kılâbe’nin:

“Bunlar hırsızlık, adam öldürme, îmân ettikten sonra küfre 
dönme gibi büyük günahları işledikten sonra Allah ve Rasûlü ile 
de muhârebe etmişlerdir.” dediğini naklediyor.

Bu sözle, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in şu âyet-i kerime-
nin hükmünü tatbik ettiklerini haber vermiş oluyor:

“Allah’a ve Rasûlü’ne karşı harp etmeye kalkışan ve 
yeryüzünde fesada çalışanların cezâsı, öldürülmeleri veya 
asılmaları veya ellerinin ayaklarının çapraz kesilmesi veya 
bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. 
Bu onların dünyada çekeceği bir zillettir, âhirette ise kendi-
lerine büyük bir azap vardır.” (el-Mâide, 33)

Bu vak’a hicretin altıncı senesinde bir rivâyete göre Şevvâl 
ayında cereyân etmiştir. Gelenler yedi, sekiz kişiydi. Benizleri 
sararmış, karınları şişmiş vaziyette hasta idiler:
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“-Yâ Rasûlallâh! Bizi barındır, karnımızı doyur!” dediler. 
Efendimiz (s.a.v) de onları Ashâb-ı Suffe arasına katıp karınla-
rını doyurdular ve bütün ihtiyaçlarını karşıladılar.

Bir müddet kaldıktan sonra Medîne’nin su ve havâsının 
kendilerine iyi gelmediğini söyleyerek çöle, develerin olduğu 
bir yere gitmeyi istediler. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de on-
ların ihtiyacını görmek için çobanıyla birlikte bir deve sürüsü 
tahsis edilmesini emrettiler.

Ureyneliler tedâvi olup sıhhat bulunca, Efendimiz’in âzâd-
lısı olan Yesâr (r.a)’i şehîd ettiler. Elini, ayağını kesip dilinin 
altına ve gözlerine diken batırdılar. Ölünceye kadar o hâl üzere 
bıraktılar. Sonra da develeri sürüp götürdüler.

Yakalandıkları zaman kendilerine, irtidad, nankörlük, yol 
kesme ve haydutluk cezâlarının yanında kısas da tatbik edilmiş 
oldu.

Suçları affedilmedi. Çünkü hem büyük idi hem de İslâm 
devleti o zaman iyice kuvvetlenmemişti. Maddeten zayıf olan 
kişinin affına, acziyetten başka bir isim verilemez. Kuvvet ve 
kudret zamanında ise affın kıymeti büyük olur. Nitekim hadîsin 
hükmünün, müsle yapmaktan nehyeden hadîs-i şeriflerle bir 
kavle göre neshedilmiş olması buna şâhiddir.

İbn-i Sîrin de bu cezanın, had cezâları inzâl edilmeden 
evvel olduğunu söyler. (Buhârî, Tıb, 6)

Deve sidiğinin içilmesi bahsi, biri tedâvî, diğeri de temiz-
lik-pislik yani helâl-haram cihetiyle olmak üzere iki yönden 
tetkik edilmelidir. Arapların deve sidiği ile bazı hastalıkları te-
davi ettikleri sabittir. Meşhur tabiplerden Dâvûd Antâkî’nin 
Tezkire’sinde, genel olarak bevillerin tıpta kullanıldığı zikredil-
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mektedir. Ureynelilere de o zaman yaygın olan bu âdet tavsiye 
edilmiş veya kendileri bunu talep etmişlerdir.

Bâzı âlimler eti yenen hayvanların bevlinin temiz olduğunu 
söylemişlerdir. İmâm-ı Âzam, İmâm Şâfiî ve diğerleri de bütün 
bevillerin necis olduğuna fetvâ vermişlerdir. Ancak eti yenen 
hayvanların bevlini hafif necâset olarak görmüşlerdir.

Zaruret hâlinde ve bazı şartlar dâiresinde haram ile te-
dâvinin câiz olduğuna hemen bütün fakihler fetvâ vermiştir. 
Bevlin necis ve haram olduğunu söyleyen âlimler, Peygamber 
Efendimiz’in bu izninin de zârûrete binâen olduğunu kabul 
etmişlerdir.23

Bu gün de bu konuyla ilgilenenler mevcuttur. İdrarın fay-
dalarıyla ilgili bir kitap bile yazılmıştır: Carmen Thomas, Çiş-
teki Mucize, trc. Leman Çalışkan, 1995.

Büyük Haydar Efendi (v. 1903) ise bevil ile tedavinin ön-
celeri mubah iken bir müddet sonra bu hükmün neshedildiğini 
(ortadan kaldırıldığını), artık tedavi için bile olsa deve idrarının 
mubah olamayacağını ifade eder. (Büyük Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh 
Dersleri, yy., ts., s. 159-160)



Enes (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v), Mescid binâ edil-
meden evvel koyun ağıllarında namaz kıldırırlardı.” (Buhârî, Vu-
dû’, 66)

Şerh:

Bu ifade, bilhassa ağılları tercih ettikleri mânâsına gelmez. 
Koyun gübreleri çabuk kuruduğu için denk geldiğinde ağılların 

23.  Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 181-188.
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temiz ve kuru yerlerinde namaz kıldırmaktan çekinmediklerini 
ifade eder. İbn-i Hazm bu hükmün daha sonra neshedildiğini 
söyler.

Bir müddet sonra mescidler binâ edilmiş ve gayet temiz 
tutulmuştur. Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) mahallelerde mescidlerin ya-
pılmasını, bunların temiz tutulmasını ve güzel kokularla koku-
lanmasını emrettiler.” (Ebû Davûd, Salât, 13/455)



İçine Pislik Düşen 
Yağ ve Suyun Hükmü

Meymûne (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e, (donmuş) yağın içine düşüp 
ölmüş fârenin hükmü soruldu. Efendimiz (s.a.v):

«-Fâre ile etrâfındakini alıp atınız, geri kalan yağınızı da 
yiyiniz!» buyurdular.” (Buhârî, Vudû’, 67)

Şerh:

Yağ donmuş hâlde ise böyle yapılır. Sıvı ise yağın hepsi 
necis olur. Hanefîlere göre bu yağdan, yemenin dışındaki hu-
suslarda istifade edilebilir.
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Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Mü-
kerrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar:

“Müslümanın Allah yolunda alacağı her yara, Kıyâmet 
günü yeni açıldığı andaki hâliyle kan fışkırıyor gibi görü-
nür; rengi kan rengi, fakat kokusu misk kokusudur.” (Buhârî, 

Vudû’, 67)

Şerh:

Bu hadîsin bu bâb altına alınması şu yöndendir:

Nasıl ki su, içine necâset düşüp rengi, kokusu ve tadı de-
ğişince, yaratılışta kendisine verilen sıfatlar değiştiği için kulla-
nılamaz hâle geliyorsa aynen bunun gibi necis olan kan, Allah 
yolunda şehîd olmak sûretiyle değişip misk gibi oluyor. Bu se-
beple de şehidin kanı yıkanmıyor, kıyamet günü şehidin şerefini 
herkese îlân etsin diye olduğu gibi bırakılıyor. Allah yolunda 
dökülen kanın mânâsı değişiyor. Yaratılışta kendisine verilen 
çirkin vasıf, gıpta edilecek bir hâle geliyor ve misk gibi güzel 
koku neşretmeye başlıyor.

Allah’ın kudreti, kanı miske çevirebilir; tıpkı insanların kö-
tülüklerini haseneye çevirdiği gibi…

Kanın sıfatı değiştiğinde güzelleştiği gibi, suyun da vasıfları 
değiştiğinde temiz olmaktan çıkar, necis olur.



Durgun Suya Pislik Düşerse

Ebû Hüreyre (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle bu-
yurduklarını işitmiştir:

“Hiç biriniz, akmayan durgun suya bevl ettikten sonra 
ondan (su alıp) yıkanmasın!” (Buhârî, Vudû’, 68)

Şerh:

Durgun suya bevletmek, yasaklanmıştır. Hadis-i şerif, “Dur-
gun suya bevletmeyin!” mânâsınadır. Nitekim bu mânâda başka 
rivayetler de mevcuttur. Yoksa “bir kişi durgun suya bevlederse 
artık oradan su alıp gusletmesin” mânâsına değildir.

Kir taşımayacak seviye büyük bir su olmadığı müddetçe, 
içine necâset karışan suyla abdest ve gusül alınmaz.



Namaz Kılanın Üzerine 
Necâset Bulaşırsa

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) şöyle anlatır:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bir defasında Beyt-i Mu-
azzam’ın yanında namaz kılıyorlardı. Ebû Cehil ile bazı arkadaş-
ları da oturuyorlardı. Derken biri, diğerlerine:

«-Falancalarda (yeni boğazlanan) devenin döl eşini hanginiz 
(içindeki pisliğiyle birlikte) getirip secdeye vardığında Muham-
med’in sırtına koyar?» dedi.

Oradakilerin en şakîsi (kötüsü) koşup getirdi. Bekledi, Ne-
biyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) secdeye varınca iki omuzu 
arasına mübârek sırtının üzerine koydu. Ben ise hiçbir şey ya-
pamıyor, sadece bakıyordum. Ah, ne olurdu o zaman elimde 
kuvvet olaydı. Herifler gülmeye ve eğlenmek için bu işi birbirine 
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isnâd etmeye (veya aşırı gülmekten dolayı birbirlerine doğru 
eğilmeye) başladılar. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ise mübarek 
başlarını secdeden kaldırmıyorlardı. Nihâyet Fâtıma (r.a) gelip 
onu sırtından attı. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) mübarek başlarını 
kaldırdılar. (Namazı tamamladıktan) sonra üç kere:

«-İlâhî, Kureyşi sana havâle ederim!» diye duâ buyurdular. 
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in aleyhlerinde böyle duâ buyurması 
onlara pek girân geldi. Zira o beldede duânın müstecâb olduğu-
na inanıyorlardı. Ondan sonra Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) birer 
birer isim sayarak:

«-İlâhî, Ebû Cehl’i sana havâle ederim, Utbe bin Rebîa’yı, 
Şeybe bin Rebîa’yı, Velîd bin Utbe’yi, Ümeyye bin Halef’i, 
Ukbe bin Ebî Muayt’ı sana havâle ederim!» buyurdular.”

Yedinciyi de saydılarsa da ismini râvî unutmuştur. İbn-i 
Mes’ûd (r.a) şöyle buyurur:

“Canım elinde olan Allâh’a yemin ederim ki Rasûlullah 
(s.a.v) Efendimiz’in bu saydıkları (kimselerin çoğunu) Kalîb’de 
yâni Bedir çukurunda serilmiş gördüm.” (Buhârî, Vudû’, 69)

Şerh:

Kâfirler bile Mekke-i Mükerreme’nin hürmetini, fazîletini 
ve orada yapılan duâların müstecâb olduğunu kabul etmişlerdir. 
Müslümanlar nazarında ise Mekke-i Mükerreme ve orada yapı-
lan ibadetler daha fazla tâzime lâyıktır. Onlar dâimâ “Allah’ım! 
Beyt-i Muazzamının izzet ve şerefini daha da artır!” diye duâ 
ederler.

Kâfirler, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in sıdkını, doğru söy-
lediğini bildikleri hâlde hased, inat ve nefsâniyetleri sebebiyle 
Hakk’a teslim olamıyorlar.
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Oradakilerin, belki de bütün insanların en şakisi olan habîs, 
Ukbe bin Ebî Muayt idi. Kızı Ümmü Gülsüm ise Peygamber 
Efendimiz’e ilk hicret eden ve haklarında Mümtehıne Sûresi 10. 
âyet nâzil olan kadınlardandır.

Abdullah bin Mes’ûd (r.a): “O güne kadar Rasûlullah (s.a.v) 
Efendimiz’in onlar aleyhine bedduâ ettiklerini hiç görmemiş-
tim.” diyor. Demek ki Rabbine ibadeti esnâsında Efendimiz’le 
alay etmeleri üzerine bu bedduaya müstahak olmuşlar. Yoksa 
eziyet edenlere karşı Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in hilim, af 
ve müsamahası kimseye gizli kalmayan ve herkesin kabul ettiği 
bir hakikattir.

İmâm Buhârî (r.a), bu rivâyetten hareketle, namaza durduk-
tan sonra bulaşan necâsetin veya çıkan kanın namazı bozma-
yacağı görüşüne varmıştır. Hanefîlere göre ise necâset dirhem 
miktarından fazla olursa24 bu durumda pislik bulaşan elbiseyi 
çıkarmak mümkünse çıkarmalı, değilse namazdan çıkıp necâseti 
giderdikten sonra namazı tekrar kılmalıdır. Hanefîler bu rivâyeti 
farklı yorumlamış, diğer delilleri daha kuvvetli görmüşlerdir.

24.  Günümüzde (28 Mayıs 2014) kullanılan 1 Türk Lirası’nın hacminden fazla bir yer 
işgâl ederse. 



Elbiseye Tükürük ve 
Balgam Değerse

Enes (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) (namazda iken) tükrüğünü el-
bisesiyle sildiler.” (Buhârî, Vudû’, 70)

Şerh:

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) rastgele yerlere tükürmeyi ya-
saklamışlardı. Namazda tükürmek mecburiyetinde kalıp o es-
nâda mendil bulamayınca tükürüğünü elbisesinin ucuyla silmek 
zorunda kaldılar. Böyle yapmak, yere tükürmeye veya tükürükle 
meşgul olarak namazın huzûrunu kaçırmaya nazaran daha hafif 
bir davranıştır.

Tükürük, sümük ve balgamın temiz olduğu, namaza mânî 
bir necâset olmadığı husûsunda âlimler ittifak etmişlerdir. Rasû-
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lullah (s.a.v) Efendimiz’in tükürüğünün her tayyibden atyeb, her 
tâhirden athar olduğuna şüphe yoktur. Yani O’nun tükürüğü 
her zaman için bütün hoş şeylerden daha hoş ve bütün temiz 
şeylerden daha temizdir. Diğer insanlara gelince, temiz ağızdan 
çıkan temizdir. İçki içen kimsenin içtiği esnâda ağzından çıkan 
ile ağzı yaralı ve irinli olan kimsenin tükürüğü necistir.



Kadın, Babasının 
Yüzündeki Kanı Yıkayabilir

Sehl bin Sa’d es-Sâidî (r.a) Hazretlerine:

“-Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yarası ne ile tedâvi edildi?” 
diye sorulmuştu. Cevaben şöyle buyurdu:

“-Artık bunu benden daha iyi bilen bir kimse kalmadı. Alî 
(r.a) kalkanı ile su getiriyor, Fâtıma (r.a) da Rasûlullah (s.a.v) 
Efendimiz’in yüzündeki kanı yıkıyordu. Sonra bir hasır parçası 
alınıp yakıldı ve yarası onunla dolduruldu.” (Buhârî, Vudû’, 72)

Şerh:

Sehl (r.a) Medîne-i Münevvere’de en son kalan sahâbîdir. 
Vefâtı takriben yüz yaşında 91 hicrî senesinde vâkî olmuştur.
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Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Uhud Gazvesi’nde yaralanmış-
lardı. Yaralayan ise Abdullah bin Kamie habîsi idi. Mel’ûn herif, 
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yüzünü yaraladığı gibi mübârek 
dişlerini de zedelemişti. Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in bir par-
çası olan Fâtımatü’z-Zehrâ (r.a) kanın dinmeyip suya galebe 
ettiğini görünce oradaki bir hasır parçasını yakmış, yanığını ya-
ranın üstüne bastırdıktan sonra kan dinmişti.

Burada görüldüğü üzere bir kadın, babasına ve mahrem-
lerine dokunabilir ve onların hastalıklarını tedâvi edebilir. Ha-
nefîlere göre kadının dokunmasıyla abdest bozulmaz, kanın 
akmasıyla bozulur. Şâfiîlere göre ise bunun aksinedir.

Tedâvî olmak tevekküle mânî değildir.

Kişi bilmediği ve kendisine gizli kalan meseleleri bilenlere 
sormalıdır.



Misvak Kullanmak

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in yanına 
vardım. Ellerindeki bir misvâk ile dişlerini temizlediklerini ve 
ağızlarında misvâk olduğu halde öğürür gibi «Ö’, ö’» dediklerini 
gördüm.” (Buhârî, Vudû’, 73)

Şerh:

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) dişlerini temizlemekle kalmaz, 
dilinin üstünü de temizlerdi. Misvak boğazına doğru gidince de 
tabiî olarak öğürme sesi çıkarmışlardı. Sahâbî de o esnâda ken-
dilerini görmüştü. Bu rivayet, Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’in 
ağız temizliğini ne kadar tafsilatlı ve sağlam yaptıklarını göster-
mektedir.
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Huzeyfe (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Mükerrem Efendimiz (s.a.v) gece kalkınca müba-
rek ağızlarını misvâkla ovarlardı.” (Buhârî, Vudû’, 73)

Şerh:

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ağız temizliğine çok ehemmiyet 
verirler ve ümmetine de bunu tavsiye ederlerdi. Her namazdan 
önce dişlerini misvakla temizledikleri gibi akşam yatarken, gece 
kalkınca, dışardan evlerine girince ve bir şeyler yiyince de he-
men dişlerini misvaklar veya suyla güzelce yıkarlardı.

Abdest ve gusül alırken ağız ve burnun güzelce yıkanıp te-
mizlenmesi de bu temizliğin ehemmiyetini ortaya koymaktadır.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in gece gündüz devamlı yap-
tıkları bir fiil olduğu için misvakla ağız temizlemek sünnet-i mü-
ekkededir. Allah Rasûlü (s.a.v), son nefeslerini verirken dahî 
dişlerini misvaklamışlardır.

İmâm Evzâî (r.a), “Misvak, abdestin yarısıdır” buyurmuştur.

Yanında misvâğı olmayan da hiç değilse parmaklarıyla diş-
lerini ovmalıdır.



Misvağı Önce Büyüğe Vermek

Abdullah bin Ömer (r.a)’dan nakledildiğine göre Nebiyy-i 
Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Rüyâda kendimi bir misvâk ile dişlerimi ovarken gör-
düm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvâğı kü-
çüğüne uzattım. Bana:

«-Büyüğüne ver!» denildi. Ben de büyüğüne verdim.” 
(Buhârî, Vudû’, 74)

Şerh:

“Büyüğüne ver!” diyen Cibrîl (a.s)’dır.

Bir toplulukta selâm verme, tâzimde bulunma, içecek ve 
koku ikrâm etme, binite binme gibi her hususta büyüklere ön-
celik vermek sünnettir.

Ancak insanlar tertip üzere oturdularsa o zaman ikrâma 
sağdan başlamak lâzımdır.
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Başkasının misvağını kullanmak mekruh değildir. Ancak 
sünnet olan, onu yıkadıktan sonra kullanmaktır.

Misvak kullanmak fazîletli bir amel-i sâlihtir.



Abdestli Yatmanın Fazîleti

Berâ bin Âzib (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bana şöyle buyurdular:

«Yatağına vardığında önce namaz abdesti gibi bir abdest 
al! Sonra sağ tarafına uzanıp:

ْضُت أَْمِري ِإَلْيَك، َوأَْلَجْأُت  اَللُّٰهمَّ أَْسَلْمُت َوْجِهي ِإَلْيَك، َوَفوَّ
َظْهِري ِإَلْيَك، َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإَلْيَك، لَ َمْلَجأَ َولَ َمْنَجا ِمْنَك ِإلَّ 
ِإَلْيَك، اَللُّٰهمَّ آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَْنَزْلَت، َوَنِبّيَِك الَِّذي أَْرَسْلَت

“İlâhî, kendimi Sana teslim ettim. İşimi Sana bıraktım. 
Sırtımı Sana dayadım. Çünkü ümîdim de Sen’dedir, kor-
kum da Sen’dendir. Sen’den sığınacak yer varsa o da yine 
Sen’sin! Sen’den kurtulacak yer varsa yine Sen’sin! İlâhî, 
indirdiğin Kitâb’ına, gönderdiğin Peygamber’ine îmân et-
tim!” de!
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Şâyed o gece ölecek olursan fıtrat, yâni İslâm üzere ölür-
sün. Bunlar o günkü en son sözlerin olsun!»

Bu sözleri Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in huzûrunda 
tekrâr ettim. اَللُّٰهمَّ آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَْنَزْلَت cümlesinden sonra 
:dedim. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) َوَرُسولَِك

«-Hayır, َوَنِبّيَِك الَِّذي أَْرَسْلَت» buyurdular.” (Buhârî, Vudû’, 75)

Şerh:

Bu hadîs-i şerîften, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’den gelen 
dua ve zikirlerin lafızlarını aynen muhâfaza etmek gerektiği an-
laşılıyor.

Yatmadan evvel abdest alıp duâ etmek menduptur, müs-
tehaptır, yani teşvik edilen güzel bir davranıştır. Çünkü uyudu-
ğunda insanın rûhu alınacaktır. Tekrar iâde edilip edilmeyeceği 
de meçhuldür. Bir mü’min akşam abdestli olarak ve bu duaları 
okuyarak uyur, rûhunu temiz bir şekilde gönderir de o gece 
ölürse İslâm fıtratı üzere îmanla vefât etmiş, dünyadaki işlerini, 
abdest ve dua gibi en faziletli amellerle sona erdirmiş olur.

Abdestli uyuyan kişinin rüyâlarının daha sâdık olacağı ve 
şeytanın uykusunda kendisiyle oynamasından korunacağı da 
ifade edilir.

Sağ tarafa yatmak sünnettir. Efendimiz (s.a.v) her işte sağ-
dan başlamayı ve sağı tercih etmeyi severlerdi.

Efendimiz (s.a.v), uyurken Allah -teâlâ ve tekaddes- Hazret-
leri’ni zikretmeyi, son sözümüzün de zikrullah olmasını tavsiye 
buyuruyorlar.

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in tavsiye ettikleri bu dua, bir 
nevi îmân tazelemektir. Uykudan evvelki nefeslerin dünyadaki 
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son nefeslerimiz olması ihtimâline karşı îmân esaslarını yeniden 
hatırlamamızın istenmesi, îmân ile ölebilmenin insan için ne ka-
dar ehemmiyetli olduğunu göstermeye kâfidir. Son sözü, îmân 
esaslarının tekrârı olan insanın, Allah’ın rahmet ve mağfiretine 
nâil olacağı, Cehennem’den kurtularak Cennet’e ilk girenlere 
katılacağı da müjdelenmiştir.



İkinci Kısım

Kitâbü’l-Ğusl





Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman 
yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı 
meshedip topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)! Eğer cü-
nüp olduysanız boy abdesti alın! Hasta yahut yolculuk hâlin-
de bulunursanız veya biriniz tuvaletten gelirse ya da kadın-
lara dokunmuşsanız (cinsî münasebette bulunmuşsanız) ve bu 
hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin 
de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin! 
Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi 
tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak 
ister; umulur ki şükredersiniz.” (el-Mâide, 6)

“Ey îmân edenler! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilin-
ceye kadar, cünüp iken de -yolcu müstesnâ- gusledinceye 
kadar namaza yaklaşmayın! Eğer hasta olur yahut seferde 
bulunursanız veya biriniz hâcet yerinden gelir ya da kadın-
lara dokunur da suya güç yetiremezseniz o zaman temiz 
bir toprağa teyemmüm edin: Niyetle yüzünüze ve ellerinize 
mesheyleyin! Şüphesiz Allah çok affedici ve çok mağfiret 
edicidir.” (en-Nisâ, 43)

Cünüp olan kişiye gusletmenin farz oluşu, bu âyet-i kerî-
melerle sabittir.
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“Cünüb” kelimesi “uzaklık” mânâsınadır. Bu kelimenin in-
san için kullanılması, temizleninceye kadar namaz kılınan yer-
lere yaklaşamıyor olmasındandır.

Aynı kökten gelen “cenâbet” kelimesi de, fıkıh terimi ola-
rak cinsî münasebette bulunan veya başka sebeplerle cinsî zevk 
duyarak menisi akan kimsenin durumunu ifade eder. Kişiyi bazı 
ibadetleri yerine getirmekten uzaklaştıran bu duruma cenâbet, 
bu halde olan kimseye de cünüp denilmiştir.

İslâm’da kadın erkek bütün insanların doğuştan mânevî bir 
temizliğe (fıtratullah) sahip oldukları kabul edilmekle birlikte te-
mel ibadetler için bazı maddî temizliklerin yerine getirilmesi şart 
koşulmuştur. Bu temizliklerden biri de gusüldür, yani cenâbetten 
temizlenmek için yıkanmaktır.

Meninin ilişki dışında cinsî zevk vermek sûretiyle gelişinin 
rüya ile olması veya bakma, öpme, hayal etme gibi bir sebepten 
doğması sonucu değiştirmez. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî fakihle-
ri, meninin dışarı çıkmasında şehvet unsurunun bulunmasını şart 
koşarlar. Hastalık, düşme vb. sebeplerle çıkan meninin cünüp-
lük hali doğurmayacağını kabul ederler. Şâfiîler ise, ister şeh-
vetle ister şehvetsiz olsun, herhangi bir sebeple meninin dışarı 
çıkmasıyla kişinin cünüp olacağını ifade ederler.

Bu hallerde ve ayrıca meni gelmese bile cinsî münasebette 
bulunma durumunda hem erkek hem de kadına gusül farzdır. 
Uyandığı zaman herhangi bir rüya gördüğünü hatırlamadığı 
halde çamaşırının meni ile kirlendiğini gören kimse de cünüp 
sayılır. Bunun aksine ihtilâm olduğunu sandığı halde çamaşırı 
kirlenmeyen kimsenin gusül yapması gerekmez.

Cünüplük “büyük kirlilik” (hades-i ekber) sayıldığından bu 
hali devam eden kimsenin farz veya nâfile herhangi bir namaz 
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kılması, tilâvet secdesi yapması, Kâbe’yi tavaf etmesi câiz de-
ğildir. Aynı şekilde Mushaf’a ve üzerinde Kur’an sûreleri yazılı 
bulunan kâğıt parçalarına dokunması da câiz görülmemiştir. 
Ancak zaruret halinde bunlar kılıf içinde taşınabilir.

Ebû Hanîfe, cünüp olan kişinin tefsir kitaplarına dokunma-
sını haram kabul etmişken Şâfiîler bu konuda azlık çokluk oranı-
nı göz önünde bulundurmuşlar ve bir kitapta Kur’an âyetleri di-
ğer yazılardan daha fazla ise cünüp kimsenin ona dokunmasının 
haram olacağına hükmetmişlerdir. Mâlikî ve Hanbelî âlimleri ise 
böyle bir kitabın Mushaf sayılmayacağı gerekçesiyle cünüp ta-
rafından buna dokunulmasının câiz olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Ayrıca dört mezhep fakihlerinin çoğunluğuna göre cünübün 
ezberden bile olsa Kur’an okuması haramdır. Ancak cenâbet 
hali zikir, tesbih ve dua gibi amellere engel teşkil etmediğinden 
cünüp olan kimsenin Kur’ân-ı Kerîm’de yer almış olsa bile bu 
tür metinleri dua ve zikir niyetiyle okuyup tekrar etmesinde sa-
kınca görülmemiştir.

Cünüp kimsenin camiye girmesi veya orada kalması ha-
ramdır. Caminin içinden geçmenin zaruri olduğu durumlarda 
ise Hanefî ve Mâlikîler teyemmüm yapılmasını gerekli görürken 
Şâfiîler’le Hanbelîler geçişte bir zaruret bulunmasa bile bunun 
şart olmadığını belirtmişlerdir. Bu hükmün tabii bir sonucu ola-
rak cünüp kimsenin mescidde itikâfa girmesi de câiz değildir.

Cenâbet halinin devamı süresince yiyip içmek, uyumak 
veya yeniden cinsî münasebette bulunmak isteyen kimsenin 
abdest alması, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bu husustaki tat-
bikatı25 göz önüne alan Şâfiî, Hanbelî ve bazı Mâlikî âlimleri ta-
rafından müstehap kabul edilmiştir. Mâlikî fakihlerinin bir kısmı 

25.  Bkz. Buhârî, Gusül, 27; Ebû Dâvûd, Tahâret, 88.
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bunun vâcip olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hanefîler ise abdest 
almadan uyuma veya yeniden cinsî münasebette bulunmada bir 
sakınca bulunmadığını, yemek içmek için el ve ağzı yıkamanın 
müstehap olduğunu ifade etmişlerdir.

Oruçlu kimsenin cinsî münasebet, istimnâ (el ile boşanma) 
vb. bir yolla cünüp olması orucu bozmakla birlikte ihtilâm olması 
orucu bozmaz. Oruç vakti başlamadan meydana gelen cünüplük 
hali oruca zarar vermediğinden geceleyin cünüp olan bir kimse 
sahurdan sonra gusül yapmadan uyumuşsa sabah uyandığında 
yıkanır. Ancak böyle bir kimse gusledip Sabah Namazı’nı güneş 
doğmadan evvel kılamazsa günah işlemiş olur.

İslâm’a göre gerek hayız gerekse cünüplük hali kişiyi necis 
kılmaz. Bu sebeple cünüplük veya hayız halinde bulunan kişilerle 
birlikte bir mecliste oturup sohbet etmenin, yemek pişirmenin, 
beraber yiyip içmenin vb. muaşerette bulunmanın herhangi bir 
sakıncası yoktur. Geçmiş bazı dinlerde ve Câhiliye inançlarında 
mevcut bu tür telakkileri Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) söz ve fiil-
leriyle kaldırmışlardır.26

Cünüplüğün giderilmesi gusül abdestiyle mümkündür. Su 
bulunmadığı veya suyun kullanılması için mani mevcut olduğu 
takdirde teyemmümün de cünüplüğü giderdiği ittifakla kabul 
edilmiştir. Gerek abdest gerekse gusül yerine yapılan teyem-
müm, su bulunduğunda veya kullanma engeli ortadan kalktı-
ğında bozulur.27

“Gusül” sözlükte “yıkamak, temizlemek” mânasında mas-
dar ve “yıkanma” anlamında isimdir. Terim olarak cünüplük, 

26.  Bkz. Buhârî, Hayız, 3, Gusül, 23-24; Tirmizî, Tahâret, 89, 100.
27.  Bkz. Salim Öğüt, “Cenâbet” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, yıl:  1993,  VII,  

349-351.
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hayız ve nifas gibi hükmî kirlilikten temizlenme niyetiyle bütün 
vücudu su ile yıkamayı ifade eder. Türkçe’de “boy abdesti” ve 
bazı bölgelerde halk arasında “büyük abdest” olarak bilinir.

Cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletme 
âkıl bâliğ olan her mükellefe farz kılınmıştır. Cünüplük, hayız 
ve nifas hali literatürde “hükmî kirlilik” veya “büyük hades” 
olarak adlandırılmıştır.

Gusülde bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde 
tamamen yıkanması şarttır. Hanefî ve Hanbelîler’e göre ağız ve 
burnun içi bedenin (yüzün) dışından sayıldığı için gusülde ağza su 
almak (mazmaza) ve burna su çekmek (istinşâk) sûretiyle buraları 
yıkamak da farzdır.

Gusülde niyet Hanefîler’e göre sünnet, diğer mezheplere 
göre farzdır. Vücudu ovalamak Mâlikîler’e ve Şâfiî fakihlerin-
den Müzenî’ye göre farzdır; ayrıca gusle besmele ile başlamak 
da Hanbelîler’e göre farzdır.

Guslün sünnetleri de şunlardır: Cünüplükten dolayı yıkan-
maya niyet etmek, besmele ile başlamak, elleri üç kere yıkamak, 
avret yerlerini ve varsa bedendeki pisliği yıkamak, namaz ab-
desti gibi abdest almak, parmaklarla saçları tarar gibi yaparak 
suyun saç köklerine ulaşmasını sağlamak, önce sağ omuza, son-
ra da sol omuza su döküp bütün bedeni ovalamak, her uzvu üç 
kere yıkamak ve gusül esnasında bu sıraya riayet etmek.

Gusül “mutlak su” denilen nehir, pınar, kuyu, deniz ve yağ-
mur suları ile yapılır. Gusülde aslolan bütün vücudu yıkamak 
olduğuna göre saç, sakal, bıyık ve kaşların yıkanıp diplerinin 
ıslatılması, saçları örgülü olmayan kadınların hem saçlarını yı-
kamaları hem de diplerine suyu ulaştırmaları gerekir. Saçları ör-
gülü olanların ise saçlarını çözmeden sadece diplerini ıslatmaları 
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yeterli ise de Hanbelîler hayız ve nifas sebebiyle gusülde örgü-
lü saçın çözülmesini gerekli görürler. Ayrıca küpe deliklerinin 
ovalanarak, dar yüzüğün oynatılarak suyun buralara ulaşması 
sağlanmalıdır.

Bedeninde yara bulunan kişi yaranın üzerindeki sargıyı çı-
kararak yıkanır; yıkama yaraya zarar verirse sargının üzerini 
mesheder, bu da zarar verirse meshetmez. Yıkandıktan sonra 
abdesti bozacak bir şey meydana gelirse sadece abdest bozulur. 
Gusül yapması gereken bir kimse bedenindeki pislikleri gider-
dikten, ağzına ve burnuna su aldıktan sonra deniz ve ırmak gibi 
yerlere girecek olursa gusül yapmış sayılır.

Cünüp olan kimsenin, idrar yolundaki meni kalıntılarının te-
mizlenmesi için bir süre beklemesi veya küçük abdestini yapma-
sı gerekir. Bunu yapmadan gusletmesi halinde gusülden sonra 
gelen meniden dolayı yeniden yıkanması icap eder.

Cinsî heyecan sebebiyle tenâsül uzvundan gelen ince, be-
yazımtırak sıvı ile (mezi) bazen idrardan sonra gelen katı ve mat 
renkteki sıvı (vedî) guslü gerektirmeyip sadece abdesti bozar.

Hayız ve nifas kanlarının kesilmesiyle veya hayız ve nifas 
hali için öngörülen âzami sürenin sona ermesiyle gusül gerekli 
olur. Bu süreyi aşan kanamalar özür hali (istihâze) sayıldığından 
bu tür kanamaların sona ermesi halinde gusletmek farz değil 
müstehap görülmüştür.

Bazı Mâlikîler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre ölünün yı-
kanması da farzdır (farz-ı kifâye).

Yeni müslüman olan bir kimsenin sırf bu sebeple gusletmesi 
Mâlikî ve Hanbelîler’e göre vâcip, Hanefî ve Şâfiîler’e göre ise 
müstehaptır.
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Bu sayılanlar dışında sünnet veya müstehap olan gusül çe-
şitleri de vardır. Meselâ Cuma ve Bayram namazları öncesinde, 
ihrama girerken ve Arafat’ta vakfe için yıkanmak sünnettir.

Ergenlik yaşına ulaşan, kan aldıran, cenaze yıkayan, bay-
gınlıktan ayılan, Berat ve Kadir gecelerini ihya etmek isteyen 
kimselerle Mekke ve Medine’ye gireceklerin, Müzdelife’de vak-
fe, ayrıca ziyaret tavafı veya herhangi bir tavaf yapacakların, 
Ay ve Güneş tutulması (husûf ve küsûf) namazlarını kılacakların 
gusletmeleri ise müstehaptır.28

28.  Bkz. Mehmet Şener, “Gusül” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, yıl: 1996,  XIV, 
213-214.



Gusül’den Evvel Abdest Almak

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in zevce-i tâhiresi Hz. Âişe 
(r.a)’dan şöyle rivâyet edilmiştir:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) cünüplükten kurtulmak 
için yıkandıkları zaman önce ellerini yıkamakla başlarlardı. Son-
ra namaz için abdest alır gibi abdest alırlardı. Sonra parmakları-
nı saçlarının arasına sokup diplerini hilallardı. Sonra başlarının 
üzerine elleriyle üç avuç su dökerler, ondan sonra da beden-
lerine su dökerek suyu vücutlarının her tarafına ulaştırırlardı.” 

(Buhârî, Gusül, 1)



Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in zevce-i tâhiresi Hz. 
Meymûne (r.a)’dan şöyle rivâyet edilmiştir:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) namaza abdest alır gibi abdest-
lerini aldılar, yalnız ayaklarını yıkamadılar. Bacak aralarını ve 
oralara isâbet eden yıkanacak şeyleri de yıkadılar. Sonra kendi 



  145  ______________________________________________ Kitâbü'l-Ğusl

üzerlerine su döktüler. Sonra durdukları yerden biraz geri çekil-
diler ve ayaklarını yıkadılar. İşte Efendimiz (s.a.v)’in cünüplükten 
gusletmeleri bu şekilde idi.” (Buhârî, Gusül, 1)

Şerh:

Abdest ve gusülden önce elleri yıkamak müstehaptır, eller 
kirli ise yıkamak vaciptir.

Daha sonra avret yerlerini yıkayıp necâseti gidermek ge-
rekir. Rivâyette bunun abdestten sonra zikredilmesi sıralamayı 
göstermek için değildir.

Avret yerlerini temizledikten sonra da elleri sabunlamak, 
buna imkân yoksa toprakla ovalamak gerekir.

Gusülden evvel alınan abdest, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in 
fiiliyle sâbit olmuş bir sünnettir, farz değildir. Gusül abdesti aynı 
zamanda namaz abdesti yerine de geçer. Sadece gusül abdesti 
alan kişi ayrıca abdest almasına gerek kalmadan namaz kılabilir.

Birinci rivâyette Efendimiz (s.a.v) abdestlerini tam almışlar, 
ayaklarını da yıkamışlar, ondan sonra bütün vücudlarını yıka-
mışlardır. Bu, suyun birikmediği, akıp gittiği yerde aldıkları gu-
süldür.

İkinci rivâyette ise abdest alırken ayaklarını yıkamadıkları, 
en sonunda gusül bittikten sonra yıkadıkları naklediliyor. Bu da 
su biriken bir yerde guslettikleri zamandır. Böyle bir durumda 
ayaklar en sona bırakılır, hafifçe yer değiştirilerek su birikintisi-
nin olmadığı bir yerde ayaklar yıkanıp banyodan çıkılır.

Saç ve sakalın diplerini hilallamak, yani parmakları araları-
na sokup suyu diplerine ulaştırmak îcâb eder. Bu, gusülde vâcib, 
abdestte sünnettir.



Kişinin Hanımıyla Birlikte 
Gusletmesi

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efendimiz’le ben bir kaptan 
guslederdik. Bu kap da Ferak denilen bir kap idi.” (Buhârî, Gusül, 2)

Şerh:

Ferak, takriben 9 litre su alan bir kaptır.

Kişi, hanımıyla birlikte aynı kaptan gusül abdesti alabilir.



Bir Sâ’ Miktarı 
Suyla Gusletmek

Ebû Seleme (r.a) şöyle buyurur:

“Ben ve Hz. Âişe’nin erkek kardeşi beraberce Hz. Âişe’nin 
yanına gittik. Hz. Âişe’nin erkek kardeşi Hz. Âişe’ye Peygamber 
(s.a.v) Efendimiz’in guslünü (boy abdestini) sordu. Hz. Âişe (r.a) 
yaklaşık bir sâ’ mikdârı su alan bir kap istedi. Onunla yıkandı ve 
başının üzerine su döktü. Bu esnâda bizimle kendisi arasında bir 
perde vardı.” (Buhârî, Gusül, 3)

Şerh:

Sual soran kişi, bir kavle göre Hz. Âişe’nin sütkardeşi Ab-
dullah bin Yezîd, diğer bir kavle göre de öz kardeşi Abdurrah-
mân idi. Her ikisi de Hz. Âişe’nin mahremidir.

Sual soranın yanında bulunan kişi de Hz. Âişe’nin kız kar-
deşi Ümmü Kulsüm’ün sütoğlu Ebû Se leme Abdullah bin Abdir-
rahmân bin Avf’dır. Bu da Hz. Âişe’nin mahremidir.
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Hz. Âişe’nin bu fiili, bi’1-fiil öğretmenin müstehap olduğu-
na delâlet ediyor. Çünkü fiilen öğretmek, daha tesirli ve daha 
açıktır.

1 sâ’ 2,120 veya 3,328 litredir.



Ebû Ca’fer (Muhammed bin Alî) ile babası Alî bin Hüse-
yin (r.a), Câbir bin Abdullah’ın yanında bulunuyorlardı. Câbir 
(r.a)’in yanında bir topluluk vardı. O cemâat Hz. Câbir’e gusül-
den sordular. Câbir (r.a):

“-Bir sâ’ mikdârı su yeter!” dedi.

Oradakilerden biri:

“-Bana bu kadarı yetmez” dedi.

Bunun üzerine Câbir (r.a):

“-Saçı senden daha gür, kendisi de senden daha hayırlı 
olan bir zâta (yani Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e) bu kadar su 
yetiyordu!” dedi.

Sonra üstünde tek parça elbise olduğu hâlde bizlere imâm 
oldu. (Buhârî, Gusül, 3)

Şerh:
Sual soran, Ebû Ca’fer Muhammed Bakır bin Alî bin Hü-

seyin bin Alî bin Ebî Tâlib’dir. İmâm Câfer-i Sâdık’ın babasıdır. 
Câbir’den bu hadîsi rivayet eden de odur. “Bana bu kadarı yet-
mez” diyen ise Hasen bin Muhammed bin Alî bin Ebî Tâlib’dir 
ki babası, Muhammed İbnu’l-Hanefiyye diye meşhur olmuştur.

Abdest ve gusül alırken suyu israf etmeyip iktisatlı kullan-
malıdır.



Gusülde Başa 
Üç Kere Su Dökmek

Cübeyr bin Mut’im (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

«-Bana gelince ben başımın üzerinden (avuçla) üç kere 
su akıtırım» buyurdular ve iki elleriyle (târif için) işaret ettiler.” 
(Buhârî, Gusül, 4)

Şerh:

Gusül abdesti alırken bedeni bir defa yıkamak farz, üç defa 
yıkamak sünnettir.



Gusle Hılâb veya Güzel 
Koku İle Başlamak

Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) cenâbetten (çıkmak için) 
yıkandıklarında, hılâb gibi bir şey isterlerdi. Sonra iki avuçlarıyla 
su alıp başlarının sağ tarafından başlar, sonra sol tarafını yıkar, 
ondan sonra da yine iki avuçlarıyla başlarının ortasına su döker-
lerdi.” (Buhârî, Gusül, 6)

Şerh:

“Hılâb”ın iki mânâsı vardır. Birincisi, bazı tohumlardan 
çıkarılan usâre (öz suyu) mânâsınadır. Araplar bazı tohumla-
rın usâresini yıkanmadan önce bedenlerine sürerlerdi. Nitekim 
yıkanma öncesi güzel kokuyu da kullanırlardı. Buhârî’nin meyli 
de bu yöndedir. Nitekim başlığa “veya güzel koku” tâbîrini koy-
muştur.
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İkincisi, devenin bir sağımlık sütünü alacak genişlikte kap 
mânâsınadır. Buna göre râvînin sözü, “Hılâb kadar su alan bir 
kap isterdi” mânâsınadır. Hadîsin râvîlerinden Ebû Âsım en-Ne-
bîl bunun, uzunluğu ve genişliği birer karıştan az olan bir kap 
olduğunu tahmin etmiştir. Beyhakî de sekiz rıtl (yaklaşık 4.5 
litre) su alan bir testi olarak takdir etmiştir.

Bâzı âlimler de bu kelimenin aslında “gülsuyu” mânâsına 
gelen “Cilâb” olduğunu söylemişlerdir. Araplar güzel kokuyu 
ve gül suyunu yıkanmadan evvel kullanırlardı. Bundan dolayı 
da yıkandıktan sonra bedenlerinde onun kokusu ve izi kalırdı.

Gusül abdesti alırken başın sağ tarafından başlamak, sonra 
sol, sonra da orta ile devam etmek müstehaptır.



Önce Koku Sürünüp 
Sonra Gusletmek ve Koku 

İzinin Vücutta Kalması

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Ben, Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e ıtır (güzel koku) sürer-
dim. O da bütün hanımlarını dolaştıktan sonra sabahleyin ıtır 
izleri daha üzerinde iken ihrâma girerlerdi.” (Buhârî, Gusül, 14)



Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) ihramda iken mübârek 
başlarının saç ayrımındaki ıtır izlerinin parıltısı sanki hâlâ gözü-
mün önündedir.” (Buhârî, Gusül, 14)
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Şerh:

Hz. Âişe validemizin bu sözü, ihrâma girerken güzel koku 
sürünmeyi câiz görmeyen İbn-i Ömer Hazretleri’ne cevaptır.

Bu hadîs-i şerîften, ihrâma girerken hoş kokular sürünme-
nin müstehap olduğu ve o kokuların ihramdan sonra insanın 
vücudunda kalmasında bir beis olmadığı anlaşılır. Ancak bâzı 
fukahâ bunu câiz görmez.

Bu kokulanma, ihrâma hürmet içindir, yoksa kadın ile ko-
casının birbirlerine karşı güzel koku sürünmeleri kabilinden de-
ğildir.

Hz. Âişe validemizin bahsettiği koku, “Zerîre” dedikleri bir 
Hind kokusu imiş.

Koca ve kadının münasebetten evvel güzel koku sürünme-
leri sünnettir. Güzel koku onların canlılığını artırır.



Saçları Hilallamak

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) cenâbetten (çıkmak 
için) yıkanacakları vakit evvelâ ellerini yıkar ve namaz abdesti 
gibi abdest alırlardı. Sonra gusle başlarlardı. Sonra saçlarını el-
leriyle hilallardı. Nihâyet derisinin iyice ıslandığına kanâat geti-
rince başlarının üzerine üç kere su dökerlerdi, sonra da bütün 
vücutlarını yıkarlardı.” (Buhârî, Gusül, 15)

Şerh:

Derinin iyice ıslandığına kanaat getirinceye kadar parmak-
ları saç ve sakalların arasına sokarak güzelce ovalamak gerekir.



Kişi Mescidde Cünüp 
Olduğunu Hatırlarsa

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında namaz için kâmet getirildi. Herkes ayakta 
iken saflar düzeltildi. Ondan sonra Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) 
hücrelerinden yanımıza geldiler. Namazgâhında durunca cünüp 
olduklarını hatırladılar. Bize: «Yerinizde durun!» diye işaret 
buyurdular. Sonra odalarına dönüp yıkandılar. Başlarından su 
damlayarak yanımıza geldiler. Tekbîr aldılar. Biz de O’nunla 
birlikte namaz kıldık.” (Buhârî, Gusül, 17)

Şerh:

İmâm Buhârî, bu rivâyetten, mescide girince gusül abdesti 
olmadığını hatırlayan kimsenin hemen geri çıkabileceğini, te-
yemmüm yapması gerekmediğini çıkarıyor.
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Tâbiînden bâzı âlimler ise bu durumda hemen teyemmüm 
yapıp mescidde gusülsüz yürünmemesi gerektiğini ifade etmiş-
lerdir. Gusülsüz namaza yaklaşılmaması emrinden, namaz kılı-
nan yerlere de yaklaşmamayı anlamışlardır.

Ebû Hanîfe’ye göre bir yolcunun gusül abdesti alması ge-
rekse ve su da mescidin içinde olsa, önce teyemmüm edip öyle 
mescide girer ve suyu alıp çıkar.

Bazı âlimler, mescidde uyurken ihtilâm olan kimsenin de 
hemen bulunduğu yerde teyemmüm alıp öyle dışarı çıkması ge-
rektiğini söylemişlerdir.

Namaza dururken safları düzeltmenin müstehap olduğunda 
icmâ vardır.



Gusül Esnâsında 
Örtünmek Efdaldir

Ebû Hüreyre (r.a)’in rivâyet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem 
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“İsrâîloğulları çıplak olarak yıkanır, bu esnâda birbirle-
rine de bakarlardı. Mûsâ (a.s) ise (hayâsı sebebiyle) yalnız 
yıkanırdı. Benî İsrâîl:

«-Vallâhi Mûsâ’yı bizimle berâber yıkanmaktan men 
eden şey, yumurtalıklarında bir çıkıntı ve sakatlık olması-
dır.» der (ve bu dedikodu ile onu incitirlerdi).

Mûsâ (a.s) bir defasında yıkanmaya gitmişti. Elbisesini 
de bir taşın üzerine koymuştu. Taş, elbisesini alıp kaçtı (yu-
varlandı). Mûsâ (a.s):
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«-Elbisemi ver ey taş! Elbisemi ver ey taş!» diyerek (ve 
alabildiğine koşarak) arkasına düştü. İsrâîloğulları onu bu 
halde görüp de:

«-Vallâhi Mûsâ’da bir kusur yokmuş!» deyinceye kadar 
(ardınca gitti).

Ondan sonra Musâ (a.s) elbisesini alıp taşı dövmeye baş-
ladı.”

Ebû Hüreyre (r.a):

“Vallâhi bu darbeler sebebiyle taşın üzerinde altı veya yedi 
tane sopa izi oluşmuştur.” dedi. (Buhârî, Gusül, 20)

Şerh:

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Ey îmân edenler! Sizler o, Musâ’ya ezâ edenler gibi 
olmayın! Allah Teâlâ onu, onların dediği şeylerden temize 
çıkardı. O, Allah katında pek büyük bir şeref ve îtibar sâhi-
biydi.” (el-Ahzâb, 69)

İsrâiloğulları’nın Hz. Mûsâ’ya yaptığı eziyetlerden biri de 
hadîs-i şerifte haber verilen hâdisedir.

Burada Muhbir-i Sâdık Efendimiz (s.a.v), Hz. Mûsâ’nın iki 
mucizesini haber vermişlerdir. Bunlardan biri taşın koşa koşa 
gitmesi, diğeri de o Muhterem Nebî’nin darbeleriyle taşın üze-
rinde çentikler meydana gelmesi.



Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ek-
rem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
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“Eyyûb (a.s) çıplak olarak yıkandığı bir esnâda üzerine 
altından çekirgeler düştü. Eyyûb (a.s) onları avuç avuç alıp 
elbisesinin içine doldurmaya başladı. Kerîm olan Rabbimiz:

«-Yâ Eyyûb, şu gördüğün şeylerden seni müstağnî kılma-
mış mıydım?» diye nidâ etti.

Eyyûb (a.s) da:

«-Evet, yâ Rabbî, Sen’in izzet ve celâline yemin ederim 
ki beni bunlardan müstağnî kılmıştın. Lâkin ben Sen’in be-
reketinden hiçbir zaman müstağnî kalmam!» cevabını verdi.” 

(Buhârî, Gusül, 20)

Şerh:

Âlimlerin ittifâkına göre bir kişi, kimsenin görmeyeceği yer-
de bir ihtiyaç sebebiyle avret yerini açarsa bu câizdir. Ama yal-
nızken, kimsenin görmediği yerde herhangi bir ihtiyaç yokken 
avret yerini açarsa âlimler bu hususta ihtilaf etmişlerdir: Kimi 
mekruh, kimi de haram olduğunu söylemiştir.

Tedâvi, muhâkeme gibi zaruret hallerinde bir kimsenin av-
ret yerine bakmak câizdir.

Yukarıdaki rivâyetlerden anlaşıldığına göre bir insanın, yal-
nız başına kapalı bir yerde guslederken peştamal gibi bir şey kul-
lanmaması câizdir, ancak avret yerlerini örtmesi daha efdaldir.

Behz bin Hakîm’in dedesi (Muâviye bin Hayde [r.a]) şöyle 
anlatır:

“Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e:

«-Ey Allah’ın Rasûlü, avret yerlerimizin neresini örtüp nere-
sini açık bırakacağız?» diye sordum.
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Allah Rasûlü (s.a.v):

«-Avret yerlerinin tamamını ört, oralarını hanımın ve 
mâliki bulunduğun câriyenden başka herkesten koru!» bu-
yurdular.

«-Ey Allah’ın Rasûlü, insanlar bir yere toplanmış karışık bir 
vaziyette iseler ne yapacağız?» dedim.

«-Avret yerini hiç kimseye göstermeyebiliyorsan bunu 
yap da onu kimse görmesin!» buyurdular.

«-Ey Allah’ın Rasûlü, yalnız başımıza olursak?» dedim.

«-Allâh Teâlâ, kendisinden hayâ edilmeye, insanlardan 
daha lâyıktır!» buyurdular. (Ebû Dâvûd, Hammâm, 2/4017)



Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir gün, açık alanda peştamalsız 
bir vaziyette gusleden bir kimseye rastlamışlardı. Bunun üzerine 
minbere çıkıp Allah’a hamd ü senâda bulunduktan sonar şöyle 
buyurdular:

“-Allâh -azze ve celle- çok hayâlıdır, ayıpları çok çok 
örtendir. Bu sebeple hayâyı ve örtünmeyi sever. O hâlde 
biriniz gusledeceği zaman örtünsün!” (Ebû Dâvûd, Hammâm, 1/4012)



Misver bin Mahreme (r.a) anlatıyor:

Ağır bir taşı yüklenmiş getiriyordum. Üzerimde hafif bir 
elbise vardı. Taş omuzumda iken elbisem çözülüverdi. Taşı bıra-
kamadım ve o vaziyette yerine kadar götürdüm. Bunun üzerine 
Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):
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“-Dön elbiseni al! Böyle çıplak dolaşmayın!” buyurdular. 
(Müslim, Hayz, 78; Ebû Dâvûd, Hammâm, 2/4016)



Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir gün zekât olarak toplanan 
koyunların yanına varmışlardı. Koyunların yanında, onlara bak-
mak üzere kiralanan çoban vardı. Efendimiz (s.a.v) çobanın yarı 
çıplak vaziyette dolaştığını görünce onu çağırdılar:

“-Bizim için kaç gün çalıştın, bizde ne kadar alacağın 
var?” diye sordular. İşten uzaklaştırılacağını anlayan çoban en-
dişeyle:

“-Niçin yâ Rasûlallâh! Yoksa hayvanların bakımını ve gö-
zetimini güzel yapamıyor muyum?!” diye sordu. Allah Rasûlü 
(s.a.v):

“-Hayır, ondan değil! Lâkin ben, aramızda çalışan in-
sanların yalnız kaldıklarında bile Allah Teâlâ’dan hayâ eden 
kişiler olmasını arzu ediyorum! Yalnız kaldığında Allah 
Teâlâ’dan hayâ etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum!” 
buyurdular. (Bkz. Beyhakî, Şuab, X, 196/7370; Mervezî, Tâzîmü kadri’s-salâh, 
II, 836)



Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“İnsanlar tarafından görülmesini istemediğin bir şeyi, 
yalnız kaldığında da yapma!” (Mâmer bin Râşid, Câmi, XI, 144/20151; 

İbn-i Hacer, el-Metâlib, XI, 440/2575)

“Cenâb-ı Hakk’ın yapılmasını istemediği şeyi yalnız kal-
dığında da yapma!” (İbn-i Hibbân, Sahîh, II, 130/403)
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Hz. Ebû Bekir (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Ey müslüman cemaati! Allah (c.c) Hazretleri’nden hayâ 
ediniz! Canımı kudret elinde bulunduran Zât-ı Zülcelâl’e yemin 
ederim ki ben Rabbimden hayâ ettiğim için, kimsenin olmadığı 
sahrâda tuvalete giderken bile elbisemle iyice bürünürüm.” (Ebû 

Nuaym, Hilye, I, 34)

İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur:

“Hayâ ile îman birbirine kardeş kılınmıştır. Biri gittiğinde 
diğeri de gider.” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 1313)



İnsanların Yanında 
Guslederken Perde 

Kullanmak

Ümmü Hânî bint-i Ebî Tâlib (r.a) şöyle buyurur:

“Mekke fethi senesi Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in yanına 

gittim. Baktım yıkanıyorlar. Fâtıma (r.a) da kendilerini setre-

diyor, bir perdeyle örtüyor. (Selâm verdim.) Efendimiz (s.a.v):

«-Bu (kadın) kimdir?» diye sordular.

«-Benim, Ümmü Hânî» cevabını verdim.” (Buhârî, Gusül, 21)

Şerh:

Guslederken insanların gözlerinden gizlenmek îcâb eder.
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Kişi, bir zarûret olmaksızın avret yerini kimseye gösteremez. 
Aynı şekilde zaruret olmaksızın kimsenin avret yerine bakamaz. 
Âlimler, peştamalsız hamama giren kimsenin şâhitliğinin kabul 
edilmeyeceği husûsunda ittifak etmişlerdir.

Arada bir perde varsa, kişi, mahremlerinden bir hanımın 
yanında gusledebilir.



Cünübün Teri Temiz midir? 
Müslüman Necis Olmaz!

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre o cünüp iken 
Medîne sokaklarından birinde kendisine Nebiyy-i Ekrem Efen-
dimiz (s.a.v) tesâdüf etmişler.

Ebû Hüreyre (r.a) hâdisenin devamını şöyle anlatır:

“Yanlarından savuşup gittim ve gusledip geldim. Rasûlullâh 
Efendimiz (s.a.v):

«-Ey Ebû Hüreyre, nerede idin?» diye sordular.

«-Cünüp idim. Tahâretsiz olarak sizinle birlikte oturmak is-
temedim.» dedim. Bunun üzerine:

«-Sübhânallâh, mü’min (hiç) necis olmaz!» buyurdular.” 
(Buhârî, Gusül, 23)



Buhârî’de Temizlik / Dr. Murat Kaya  _____________________________________ 166

Şerh:

Huzeyfe (r.a) şöyle anlatır:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ashâbından bir kişiyle karşı-
laştıklarında ona eliyle dokunur (berekete nâil olması için mes-
heder, musâfaha yapar) ve kendisi için duâ ederlerdi. Bir gün 
sabah erkenden Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i gördüm. Hemen 
yolumu değiştirip oradan ayrıldım ve gün yükselince huzurlarına 
vardım. Bana:

«-Seni sabahleyin gördüm ama sen benden uzaklaşarak 
başka tarafa gittin?» buyurarak bunun sebebini sordular. Ben de:

«-O vakit cünüp idim ve sizin bana (bu kirli hâlimde) dokun-
manızdan korktum!” dedim.

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):

«-Müslüman necis olmaz!» buyurdular.” (Nesâî, Tahâret, 172/267. 
Krş. Buhârî, Gusül, 23; Tirmizî, Taharet, 89/121)

Mü’min; birbiriyle arkadaşlık yapmayı, birbiriyle temas et-
meyi ve bedeninde hakîkî pislik olmadığı müddetçe sırf cünüp-
lükten dolayı terinin dokunmasını men edecek şekilde necis, 
murdar olmaz. Bu hadîsten cünübün terinin temiz olduğu da 
anlaşılır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v); “Mü’min necis 
olmaz!” buyurdukları zaman onunla mülâkattan ve musâfaha-
dan çekinmemişlerdir. Hâlbuki ekseriya insanın vücudunda ter 
bulunur. Bilhassa da sıcak memleketlerde… İşte bundan Pey-
gamber (s.a.v) Efendimiz’in, insan terinin temiz olduğuna hük-
mettiği anlaşılmıştır. (Şâh Veliyyullâh)

Fazîlet sâhibi kişilere ihtiramda bulunmak müstehaptır. Ta-
lebe hocasının yanına temiz, tertipli ve traşlı bir şekilde güzel 
kokular sürerek gitmelidir.



İnsan Cünüp İken 
Uyuyabilir mi?

İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur:

“Ömer bin Hattâb (r.a), Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efen-
dimiz’e:

«-Birimiz cünüp iken uykuya varabilir mi?» diye sordu.

Efendimiz (s.a.v):

«-Evet. Herhangi biriniz abdest aldıktan sonra (canı ister-
se) cünüp iken de yatsın!» buyurdular.” (Buhârî, Gusül, 26)

Şerh:

Âişe vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:
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“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) cünüp olduğu hâlde uyu-
mak istediklerinde, edep yerlerini yıkar ve namaz abdesti gibi 
abdest alırlardı.” (Buhârî, Gusül, 27)

Cünüp olunca hemen yıkanmak farz değildir. Ancak tehir 
edilirse, sonraki namazın vaktini daraltabileceğinden hemen 
gusletmek efdaldir.

Mezhep imamlarından Evzâî, Ebû Hanîfe, Muhammed, 
Mâlik, Şafiî, Ahmed bin Hanbel, İshâk bin Râhûye, Abdullah 
bin Mübarek ve daha başkaları (r.a), cünüp insanın uyumak 
istediğinde abdest alması gerektiği görüşündedirler.

Bazıları da hadîs-i şerîfte emredilen abdestten kastın, kir-
lenen eller ile edep yerlerini yıkamak olduğunu söylemişlerdir.

Cünüp olan kimsenin abdest almadan uyumasında bir beis 
görmeyenler de vardır. İmâm Sevrî, İbnü’l-Müseyyeb, Ebû Yû-
suf gibi. Bunların delilleri, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in abdest 
almaksızın uykuya vardığına dâir olan diğer hadîslerdir.



Gusül Ne Zaman Gerekir?

Ebû Hüreyre (r.a)’den nakledildiğine göre Nebiyy-i Ekrem 
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“(Erkek, kadının) dört şûbesi arasına oturup da hafifçe 
zorlayınca, (her ikisine de) gusül vacip olur.” (Buhârî, Gusül, 28)

Şerh:

Gusül için inzâlin gerçekleşmesi, yani boşalıp meninin ak-
ması şart değildir. Erkeğin sünnet yeri kaybolduğunda iki tarafa 
da gusül gerekir.





Üçüncü Kısım

Kitâbü’l-Hayz





Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

“Sana hayızdan da soruyorlar. De ki; o bir eziyet ve 
sıkıntı hâlidir, onun için hayız zamanı kadınlardan çekilin ve 
temizleninceye kadar onlara yanaşmayın! İyice temizlendik-
leri vakit Allah’ın emrettiği yerden onlara varın! Muhakkak 
ki Allah çok tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de 
sever.” (el-Bakara, 222)

“Hayız (hayz)” kelimesi, fıkıh terimi olarak ergenlik çağına 
giren sağlıklı kadının rahminden düzenli aralıklarla akan kanı 
ifade eder. Kadınlarda ergenlikten menopoza kadar görülen bu 
fizyolojik olaya “hayız (menstruation) hali” denilir. Türkçe’de 
“âdet görme, âdet kanaması, aybaşı hali” adı da verilen bu 
olay, kadında döl yatağının iç yüzünü kaplayan zarın (endomet-
riyum), yumurtanın döllenmeyip ölmesi ve yumurtalık hormon 
salgısının kesilmesi üzerine parçalanarak kanla birlikte dışarı 
atılmasından ibarettir. Yumurta, döllenmesi halinde rahmin iç 
zarına yerleşerek gelişmeye başlar ve âdet kanaması meydana 
gelmez.

Kur’ân-ı Kerîm’de hayzın bir nevi sıkıntı ve rahatsızlık hali 
olduğu bildirilerek bu dönemde kadınlarla cinsî münasebetten 
uzak durulması emredilir. (el-Bakara, 222)
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Fıkıh kitaplarında etraflıca anlatıldığı gibi yetişkin bir ka-
dının cinsel organından üç türlü kan gelir. Birincisi doğumdan 
sonra belli bir süre gelen lohusalık (nifas) kanıdır. İkincisi belirli 
yaşlar arasında ve belirli periyotlarla gelen hayız kanıdır. Üçün-
cüsü ise bu ikisi dışında kalan ve bir hastalıktan kaynaklanan 
“istihâze” kanıdır. Her üç durumla alâkalı birçok dinî hüküm 
mevcuttur.

Fakihlerin çoğunluğuna göre hayız görmenin asgari yaşı 
dokuzdur. Hayızdan kesilme (menopoz) yaşıyla ilgili olarak elli 
ile yetmiş yaşları arasında değişik görüşler yanında bunun belli 
bir yaşı bulunmadığı ve fiilen âdet görmemenin esas alınma-
sı gerektiği de belirtilmiştir. Hayız süresinin en azı üç gün üç 
gece, en çoğu on gündür. İki hayız arasındaki asgari temizlik 
müddeti genel olarak on beş gün kabul edilmiştir.

Hayız kadınlar için ergenliğin tabii ve fiilî ölçüsünü, yani 
dinî ve hukukî sorumluluğun başlangıcını teşkil eder. Bu du-
rumdaki kadının gerek vücûb (hak) gerekse edâ ehliyeti tam ise 
de özel durumu sebebiyle hayız süresince dinî mükellefiyetler 
açısından bazı muafiyetlere ve hükümlere tâbi tutulmuştur. Di-
ğer bazı dinlerde ve toplumlarda görüldüğü gibi hayızlı kadın 
İslâmiyet’te pis sayılmamış, günlük hayattan, özel ve sosyal 
ilişkilerden uzak tutulmamıştır.

Hayız bir nevi abdestsizlik ve cünüplük hali (hükmî kirlilik, 
hades) veya mazeret kabul edildiğinden yalnız namaz, oruç, 
Kur’an okuma, Kâbe’yi tavaf gibi belirli ibadetlerin ifasına ve 
doğrudan kanın aktığı organla ilgisi sebebiyle cinsî münasebete 
engel olarak görülmüştür. Hayızlı kadının namaz kılmasının ve 
oruç tutmasının câiz ve sahih olmadığında, yani hayız halinin 
bu iki ibadetin ifasına engel bir mazeret sayıldığında fakihler 
görüş birliği içindedir. Hayız süresince terkedilen namazların 
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kazâ edilmesinin gerekmediği, oruçların ise temizlendikten son-
ra tutulacağı hususunda da ittifak vardır.29

Hayızlı bir kadının hac ibadetini eda ederken tavaf dışında-
ki bütün menâsiki yerine getirebileceği hususunda görüş birliği 
vardır. Kudûm tavafı Mâlikîler’e göre vâcip, diğer mezheplere 
göre sünnet olup hayızlı kadın tarafından terkedilir ve kazâsı da 
gerekmez. Mâlikîler’e göre ise Arafat’a çıkmadan önce hayzı 
biterse tavaf yapması icap eder. Haccın rüknü olan ziyaret (ifâ-
za) tavafı hiçbir şekilde terkedilemez. Dolayısıyla hayızlı kadın 
temizleninceye kadar Mekke’de kalmak ve temizlendikten son-
ra tavafını eda etmekle yükümlüdür. Üç mezhebe göre vâcip, 
Mâlikîler’e göre sünnet olan vedâ tavafı ise hayızlı kadınlar 
tarafından terkedilebilir, tavaf için yolculuğun ertelenmesi ge-
rekmez.

Hayızlı kadının Kur’an okuması haramdır.30 Hayızlının 
Mushaf’a dokunması da fakihlerin büyük çoğunluğu tarafından 
câiz görülmemiştir. Aynı şekilde hayızlı ve cünüp kimse için 
mescidin helâl olmadığını bildiren hadisten31 hareketle, hayızlı 
kadının mescide girip orada kalmasının câiz olmadığı husu-
sunda da görüş birliği mevcuttur. Ancak bunların zaruret ve 
mazeret sebebiyle mescidin içinden geçmeleri câiz görülmüştür.

Hayız kanı kesilen kadının ibadetleri eda edebilmesi için 
gusletmesinin vâcip olduğu konusunda bütün fakihler ittifak 
etmiştir.

Şâfiî âlimleri, bir kimsenin haram olduğunu bilerek ve ken-
di iradesiyle hayızlı hanımıyla cinsî münasebette bulunmasını 

29.  Bkz. Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69; Ebû Dâvûd, Tahâret, 105.
30.  İbn-i Mâce, Tahâret, 105; Tirmizî, Tahâret, 98.
31.  Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Tirmizî, Tahâret, 126.
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büyük günahlardan (kebîre) saymıştır. Bu arada bütün mez-
hepler, hayızlı kadınla cinsî münasebette bulunan kimsenin 
tevbe etmesi gerektiğini söylerken Hanefî ve Şâfiîler, hayzın 
ilk günlerinde vuku bulan ilişki için 1 dinar (4.25 gr. altın), son 
günlerindeki ilişki için yarım dinar sadaka vermenin müstehap 
olduğuna, Hanbelîler herhangi bir ayırım yapmaksızın 1 dinar 
sadaka vermenin vâcip olduğuna, Mâlikîler ise malî bir kefâre-
tin bulunmadığına hükmetmişlerdir.

Cinsî münasebete varmayan davranışlarla ilgili konularda 
ise görüş ayrılığı vardır. Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre 
âdet gören kadının göbeği ile diz kapağı arasına çıplak şekilde 
temas, Mâlikîler’e göre ise arada örtü bulunsa bile vücudun 
bu kısmından cinsî amaçla faydalanılması câiz görülmemişken 
Hanbelî ve Zâhirî mezheplerinde cinsel organa dokunmamak 
kaydıyla her türlü davranış meşrû sayılmıştır. Bu konuda ge-
tirilen sınırlamaların, haram bir fiil sayılan cinsel birleşmeye 
götürecek davranışlardan sakındırma gâyesini taşıdığı anlaşıl-
maktadır.

Ayrıca âdeti sona eren kadın gusletmedikçe kendisiyle cinsî 
münasebette bulunmanın helâl olmadığı hususunda görüş birliği 
mevcuttur.

Kadının ilâç almak sûretiyle hayız halini önlemesi câiz gö-
rülmüş, ancak Mâlikîler’ce vücuda zarar vermesi ihtimalinden 
dolayı mekruh sayılmıştır.

Hayız ve nifas kanları dışında kadının döl yolundan gelen 
ve bir hastalık eseri olan kana fıkıhta “istihâze”, kendisinden 
bu tür kan gelen kadına da “müstehâze” denilir. İstihâze kanı 
dinmeyen burun kanaması, tutulamayan idrar veya bir yaradan 
kan akması gibi sadece abdesti bozan bir özür hali olup bu 
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durumdaki kadın Hanefî ve Hanbelîler’e göre her namaz vakti 
için, Şâfiî ve Mâlikîler’e göre ise her farz namaz için ayrı abdest 
almak kaydıyla ibadetini yerine getirebilir. Hanefî ve Hanbelî-
ler’e göre alınan abdestle o vakit içinde her türlü farz, vâcip 
ve nafile namaz kılınabilirken diğer iki mezhebe göre yalnız o 
vakte ait farz ve nâfileler kılınabilir, başka namazlar için ayrıca 
abdest almak gerekir. Abdestin şart olduğu diğer ibadetler de 
abdest alınarak eda edilir.32

32.  Bkz. Yunus Vehbi Yavuz, “Hayız” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, yıl:  1998,  
XVII,  51-53.



İlk Hayız Ne Zaman 
Başlamıştır?

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Hacdan başka bir niyetimiz olmaksızın (Medîne’den) çık-
mıştık. Serif bölgesine gelince âdetimi gördüm. Nebiyy-i Ekrem 
Efendimiz (s.a.v) yanıma girdiler. Ben (haccın rükünlerini îfâ 
edemeyeceğim diye) ağlıyordum.

«-Neyin var? Yoksa hayız mı gördün?» diye suâl buyur-
dular.

«-Evet!» dedim. Bunun üzerine:

«-Bu, Allâh’ın Hz. Âdem’in kızları üzerine yazdığı bir 
şeydir. Hacıların edâ ettiği menâsiki (sen de) edâ et! Sâdece 
Beytullâh-ı Muazzam’ı (hayızlı bulunduğun müddetçe) tavâf 
etme!» buyurdular.”
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Hz. Âişe (r.a) der ki:

“Bir de Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) (hacda) hanımları nâmı-
na sığır kurban ettiler.” (Buhârî, Hayz, 1)

Şerh:

Câhiliye devrinde insanlar, Hac aylarında Umre yapılama-
yacağına inanırlardı. Bu sebeple Müslümanlar, sadece hacca 
niyet ederek yola çıkmışlardı. Ancak yolda gelen bir vahiy ile, 
yanında kurban getirmeyenlerin haccı feshederek umreye niyet 
etmeleri emredildi. Bundan sonra artık isteyenler hac ayları için-
de umre de yapabilme imkânına kavuştular.

Serif, Mekke-i Mükerreme’ye takriben on mil mesâfede 
bir yerdir.

Ümmü’l-mü’minîn Hz. Âişe (r.a)’nın ağlaması, ay hâlin-
de iken hem haccın hem de umrenin erkânından olan Tavâf-ı 
İfâda’yı yapamayacağı içindir. Mâlum olduğu üzere hayızlının 
tavâfı câiz değildir. Bir kişi hayız, nifâs ve cenâbet hallerinde 
tavâf ederse cezâ olarak bir büyükbaş hayvan kurban etmesi 
lâzımdır. Hayızlı kadın, haccın bütün rükünlerini yapar, sadece 
tavâfı tehir ederek onu temizlendikten sonra yapar.

İlk defa Hz. Havvâ vâlidemiz Cennet’ten yeryüzüne indi-
rilince hayız görmüş, ondan sonra bütün kadınlar hep hayız 
olagelmişlerdir. (Aynî, Umde, III, 256)



Hayızlı Kadın Kocasının 
Başını Yıkayıp Tarayabilir

Hz. Âişe vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:

“Ben hayızlı iken, Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in (mübârek) 
başını tarardım.” (Buhârî, Hayz, 2)

Yine Hz. Âişe validemizden gelen bir rivâyete göre kendisi 
hayızlı ve hücresinde mukim iken, Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) 
de Mescid-i Şerîf’te îtikafta bulunurlarken, Efendimiz (s.a.v) mü-
bârek başlarını ona doğru uzatır, o da tararmış. (Buhârî, Hayz, 2)

Şerh:

Hristiyanlar hayza hiç ehemmiyet vermezler. Hattâ hayız-
lılarla cinsî münâsebette bile bir beis görmezler. Bu bir tefrittir. 
Yahudiler ise cinsî münâsebet şöyle dursun, hayızlılarla aynı 
odada bile oturmaz, beraber yiyip içmezler. Araplar, câhiliye 
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devrinde yahûdilerin bu ifratına tâbi olmuşlardı. İslâm ise bu ifrât 
ve tefrîti kaldırarak yalnız cinsî münâsebeti haram kılmış ve bu 
hâldeki kadınları cünüp menzilesinde tutmuştur.

Mü’minlerin annelerine âid hücrelerin bir kısmının kapıları 
Mescid-i Şerîf’e açılırdı. Rivâyetteki târife göre Rasûl-i Ekrem 
Efendimiz (s.a.v), Hz. Âişe validemizin hücresine bitişik bir hal-
vetgâhta itikâfa girmişlerdir.



Hayızlı Kadının Kucağına 
Yaslanıp Kur’ân Okumak

Hz. Âişe vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:

“Ben hayızlı iken, Nebiyy-i Mükerrem Efendimiz (s.a.v) 
(mübârek) başlarını kucağıma yaslar, sonra Kur’ân okurlardı.” 
(Buhârî, Hayz, 3)

Şerh:

Bu ve devamındaki rivâyetlerle, Arapların hayızlı kadınlar 
hakkındaki yahûdilerden aldıkları bâtıl îtikâdları yıkılarak onlar 
hakkındaki şer’î hükümler beyân edilmektedir.



Nifâs ve Hayız Kelimeleri 
Birbiri Yerine Kullanılabilir

Ümmü Seleme vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’le bir abaya bürünerek 
yatıyorduk. Derken âdet gördüm. (Yavaşçacık) sıvışıp hayza 
mahsûs elbisemi giydim. Efendimiz (s.a.v):

«-Âdetin mi geldi?» diye sordular.

«-Evet.» dedim.

Beni çağırdılar ve saçaklı kadifenin altında kendisiyle birlikte 
yattım.” (Buhârî, Hayz, 4)

Şerh:

Burada hayızlı kadına dokunup onunla aynı örtü içinde yat-
mada bir beis olmadığı gösteriliyor.
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Namaz kılmak, oruç tutmak, câmiye girmek, tavâf etmek, 
Kur’ân okumak, Mushaf’a dokunmak gibi husûslarda nifas ka-
nının hükmü de hayız gibidir. Doğum yapan kadın en fazla 
kırk gün bu ibadetleri yapamaz. Ama daha evvel temiz olursa 
gusledip ibadetlerini yapmaya başlamalıdır. Kırk günden sonra 
gördüğü kan ise özür sayılır.

Kadınların, normal elbiseleri hâricinde hayız için husûsî bir 
elbise edinmeleri müstehaptır.



Hayızlı Kadının 
Cildine Dokunmak

Hz. Âişe vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’le birlikte -her ikimiz de 
cünüp iken- bir kaptan yıkanırdık. (Âdet gördüğümde) O’nun 
emri üzerine peştamal bağlardım, hayızlı olduğum hâlde (mü-
bârek) tenlerini tenime dokundururlardı. Aynı şekilde O (Mes-
cid’de) itikâfa girmişken, ben de (odamda) hayızlı iken, mübârek 
başlarını halvetgâhlarından uzatırlardı da ben yıkardım.” (Buhârî, 
Hayz, 5)



Hz. Âişe vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:

“İçimizden (yâni Ümmehât-ı Mü’minînden) biri hayızlı olup 
Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz de onun cildine dokunmayı 
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arzu ettikleri zaman ona hayzın hemen bidâyetinde iken (veya 
hayzı çokça olurken bile) peştamal bağlamasını emreyler ve on-
dan sonra cildini cildine temas ettirirlerdi. Ancak sizin hanginiz, 
Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) kadar nefsine mâlik olabilir 
ki?!” (Buhârî, Hayz, 5)

Şerh:

Bu son sözden anlaşıldığına göre Hz. Âişe vâlidemiz, nef-
sine hâkim olamayacak kişinin, hayızlı hanımının cildine temas 
etmesini mekruh görüyor.

Hayızlı kadınla cinsî münâsebette bulunmak haramdır, bü-
yük günahtır. Bu büyük günahı işleyen kimsenin, derhal tevbe 
edip bir daha yapmamaya azmetmesi, sıkıca karar vermesi lâ-
zımdır. Bâzı âlimlere göre ayrıca keffâret vermesi de îcâb eder. 
Kimine göre yarım dînâr, kimine göre bir dînâr keffâret vermeli, 
kimine göre de bir köle âzâd etmelidir. 1 Dînâr, 4,25 gr altına 
tekâbül eder.

Bu haram fiili unutarak, hayızdan haberi olmadan, haram 
olduğunu bilmeden veya ikrâh ile (zor kullanılarak tehdit altında) 
irtikâb eden kimseye ise günah yoktur.



Hayızlı Kadının 
Orucu Terketmesi

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) şöyle buyurur:

“Bir Kurban veya Ramazan bayramında Rasûlullah Efen-
dimiz (s.a.v) yanımıza namazgâha çıktılar. Kadınların yanına 
uğradılar ve onlara:

«-Kadınlar, sadaka veriniz! Zira bana Cehennem halkı 
gösterildi, çoğu sizler idiniz.» buyurdular.

Kadınlar:

«-Yâ Rasûlâllâh, neden?» diye sordular. Allah Rasûlü (s.a.v):

«-Çünkü siz (ötekine, berikine) çokça lânet eder, koca-
larınıza karşı nankörlük edersiniz. Ne acayiptir ki kendini 
zapteden, kendine hâkim tam akıllı ve dîninde ihtiyatlı kim-
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senin aklını; eksik akıllı, eksik dinli olmanıza rağmen sizin 
kadar çelebilen başka bir kimse görmedim.» buyurdular.

Kadınlar:

«-Aklımızın ve dînimizin eksikliği nedir yâ Rasûlallâh?» de-
diler.

Efendimiz (s.a.v):

«-Kadının şahâdeti, erkeğin şahâdetinin yarısı değil mi-
dir?» diye sordular.

Kadınlar:

«-Evet.» dediler.

Efendimiz (s.a.v):

«-İşte bu, aklının eksikliğindendir. Hayız gördüğü zaman 
da namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi?» buyurdular.

Kadınlar:

«-Evet.» dediler.

Efendimiz (s.a.v):

«-İşte bu da dîninin eksikliğindendir.» cevabını verdiler.” 
(Buhârî, Hayz, 6)

Şerh:

– Diğer delilleri de dikkate alan Hanefîlere göre genç ka-
dınların bayram, Cuma ve diğer vakit namazları için câmiye çık-
maları câiz değildir. İhtiyar kadınların çıkmaları câiz görülmüşse 
de çıkmamaları efdaldir. Ancak çıkmak isterlerse, süslenmeden 
ve koku sürünmeden gitmelidirler. Şâfiîlere göre genç kadınla-
rın câmiye gitmesi, fitne korkusu sebebiyle mekruhtur.
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– Sövmek, lânet etmek, nankörlük yapmak haram ve gü-
nahtır. Bunlarda ısrar edilirse, kişiyi Cehennem azâbına sürük-
leyecek kadar büyük bir günah hâline gelirler.

– Nimeti inkâr etmek haram, nankörlükte bulunmak ise 
zemmedilen çok kötü bir günâhtır.

– Allah yolunda infâk ve tasaddukta bulunmak, sâhibini Ce-
hennem azâbından kurtarır ve günahlarına keffâret olur.

– Bir bütün hakkında verilen hükmün o bütünün her ferdi 
için geçerli olması lâzım gelmez. Nitekim erkeklere taş çıkartır 
nice kadınlar vardır. Hüküm gâlibe göredir.

– Hayızlı kadın oruç tutmaz, tutamadığı günleri daha sonra 
kaza eder. Namaz da kılmaz ancak onları kaza etmez. Aynı 
şekilde hayızlı kadının Kur’ân’a dokunması ve onu okuması, 
mescide girmesi, Ka’be’yi tavâf etmesi de yasaktır.

– Bir kadın hayızlıyken elbisesine kan bulaşırsa, temizlendi-
ğinde o kanı parmaklarıyla veya tırnağıyla kazıyıp suyla yıkadık-
tan sonra bu elbiseyle namaz kılabilir. İslâm’dan evvel kadınların 
îtiyâdı, hayzın dinmesinin ardından elbiseyi değiştirmekti ve on-
lar bunu vâcib görürlerdi. İslâm ise temiz olduktan sonra aynı 
elbisenin hayızdan sonra da giyilebileceğini hükme bağlamıştır.



Müstehâza’nın İ’tikâfı

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Peygamber (s.a.v) Efendimiz’le birlikte ha-
nımlarından biri istihâza hâlinde ve kanı gelirken i’tikâfa girdi. 
Bazen kanının akmasından dolayı altına bir leğen koyduğu da 
olurdu.” (Buhârî, Hayz, 10)

Şerh:

İstihâza, hayız müddetinin en fazlası olan on gün geçtikten 
sonra kanın kesilmeyip devam etmesine denir. Bu, özür kanıdır. 
Böyle olan kadına da müstehâza denir.

Hayızlı kadının mescide girmesi caiz değil ise de, bu ha-
dîslerden, istihâzalı kadının, mescidi kirletmeyeceğinden emin 
olduğu takdirde i’tikâf yapmasının bile caiz olduğu anlaşılır.

Hadesi devamlı olan özürlü kimseler hakkındaki hükümler, 
istihâzalı kadının hükümlerine kıyâs edilmiştir.



Hayızdan Yıkanırken 
Güzel Koku Kullanmak

Ümmü Atıyye (r.a) şöyle buyurur:

“Biz, bir cenâzemiz üzerine üç günden ziyâde yas tutmaktan 
nehyolunurduk. Ancak koca bunun hâricindedir. Onun için dört 
ay on gün yas tutardık. Yas tutarken gözlerimize sürme çekmez; 
Asb denilen Yemen kumaşı müstesnâ, süs için boyanmış kumaş 
giyinmezdik. Birimiz hayızdan temizlenip gusletmek istediğinde, 
azıcık kust-ı azfâr kullanmamıza ruhsat verilirdi. Bir de cenâzele-
rin ardınca gitmekten nehyolunurduk.” (Buhârî, Hayz, 12)

Şerh:

Kocasından ayrılmış (boşanmış veya kocası ölmüş) kadın, 
bâliğa ve müslüman olduğu zaman iddeti içinde yas tutar. Fı-
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kıh’ta buna Hıdâd veya İhdâd denir. Bu kelime lügatte men 
etmek, sınır koymak mânâsına gelir.

Fıkıh’ta Hıdâd, ölüm veya kesin (bâin) boşama sebebiy-
le evliliği sona eren kadının, evlenme yasağı bulunan iddet 
müddetince çevresinin garipseyeceği şekilde memnun ve mes-
rur görünmekten sakınmasını ifade eder. Bu müddet zarfında 
kadın, güzel koku sürünmek, yağlanmak, sürmelenmek, kına 
yakınmak, saç boyamak, güzel, sarı ve kırmızı elbise giymek, 
za’feran ile boyanmış elbise giymek (yıkanmış olursa müstesnâ), 
ince keten ve ipek elbise giymek, gerdanlık, bilezik gibi takılar 
takınmak, süslenmek ve taranmak gibi şeylerden kaçınır. Bü-
tün bunlar süslenmek maksadıyla yapılır. Süslenmek ise üzüntü 
göstermeyle bağlaşmaz.

Ayrıca süslenmek, erkeklerin kadına rağbet etmesini sağlar. 
Hâlbuki kadının, iddet müddetince nişanlanması ve evlenmesi 
yasaklanmıştır.

Kocası ölen veya boşanan kadın, iddet beklerken, bir ya-
bancının açıktan açığa, onunla evlenme talebinde bulunması 
caiz değildir.

Bu durumdaki kadın, zaruret olmadıkça evinden çıkmama-
ya gayret eder.

Yas tutmanın (İhdâd) vâcib olduğu hakkında fakihlerin ic-
mâı vardır. İhdâd’ın kimlere vâcib olduğu ve ihdâd yapan kadı-
nın ne gibi şeyleri yapması vâcib, müstehab veya haram olduğu 
fıkıh kitaplarında tafsilatıyla beyân edilmiştir.

Kust-ı azfâr, şifâlı ve kokulu bitki köklerinden îmâl edilen 
güzel bir kokudur. Hayızdan temizlenen kadınlar, guslederken, 
kötü kokuyu gidermek için kullanırlardı.



Hayız Bitince 
Nasıl Gusledilir?

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“(Ensâr’dan) bir kadın, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e 
hayızdan sonra nasıl gusledeceğini sordu. Rasûlullâh Efendimiz 
(s.a.v) ona nasıl yıkanacağını târîf ettiler ve:

«-Sonra bir tutam misk al da onunla temizlen!» buyur-
dular.

Kadın:

«-Onunla nasıl temizleneyim?» diye sorunca Efendimiz 
(s.a.v):

«-Sübhânallâh, temizlen işte!» buyurdular.

Bunun üzerine kadını tutup kendime doğru çektim ve:
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«-Kanın izince gezdir.» dedim.” (Buhârî, Hayz, 13)

Şerh:

Hastalığı biten kadının miske bulanmış bir yün veya bez 
parçasıyla temizlenmesi, sonra her tarafını güzelce yıkayıp iyice 
ovalaması isteniyor ki böylece hem temizlik yapılmış hem de 
kan değen yerlere güzel koku sürülerek geri kalan kötü kokunun 
izâlesi sağlanmış olur.

Allah Rasûlü (s.a.v) bunu anlatırken, kemâl-i hayâdan mü-
bârek yüzlerini yana çevirmişlerdir.

Hastalığından temizlenen bir müslüman, namaza yöne-
lecektir. Namazda ise tertemiz olmak şarttır. Güzel koku kul-
lanmak da sünnettir. Bir de insanın yanından hiç ayrılmayan 
melâike-i kirâm hazarâtı vardır. Onları rahatsız etmemek için 
güzelce temizlenip kokulanmak, rahatsız edici kan kokusundan 
kurtulmak îcâb etmektedir.



Hayız’dan Guslederken 
Kadının Saçlarını Taraması

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Vedâ Haccı’nda Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’le birlik-
te ihrâma girdim. Ben Temettü’ haccına niyet etmiş olup hedy 
(yani kurban) sevk etmeyenlerden biri idim.”

Hz. Âişe (r.a) âdet gördüğünü, Arefe gecesi girinceye kadar 
temizlenemediğini söyledi. O gece:

“-Yâ Rasûlâllâh, işte bu gece Arefe gecesidir. Ben ise 
hacla birlikte umre yapmaya da niyet etmiştim?” dedi.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) de ona:

“-Yıkanmak üzere saçlarını çöz, taran, umrenden vaz-
geç!” buyurdular.
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Hz. Âişe (r.a) der ki:

“-Ben de öyle yaptım. Haccı edâ ettikten sonra Hasbe ge-
cesi (yâni Muhassab da bulunduğumuz gece, Efendimiz [s.a.v], 
kardeşim) Abdu’r-Rahmân’a emrettiler. O da evvelki başladığım 
umrenin yerine yeni bir umreyi bana Ten’îm’den edâ ettirdi.” 
(Buhârî, Hayz, 15)

Şerh:

Muhassab, Mekke ile Minâ arasında bir yerdir. Teşrik gün-
lerinden (bayramın dördüncü günü bittikten) sonraki gece orada 
geçirilir. Buraya “Hayfu Benî Kinâne” de denilir.

Ten’îm, Harem’in hâricinde Mekke’ye bir fersah (takriben 
7 km) mesafede bir yerdir. Mekkeliler’in üç Mîkât’ından biridir. 
Orada Âişe Mescidi denilen bir de mescid vardır.



Hayızdan Guslederken 
Kadının Saçlarını Çözmesi

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Zi’l-Hicce ayının hilâli yaklaşırken (Medîne’den) çıktık. 
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):

«-Her kim umre için ihrâma girmek isterse ona niyet et-
sin. Ben de eğer hedy kurbanı sevketmemiş olsaydım umre 
niyetiyle ihrâma girip telbiye getirirdim.» buyurdular.

Bunun üzerine kimi umreye, kimi de hacca niyet ederek 
ihrâma girip telbiye getirdi. Ben de umreye niyet edenlerden-
dim. Ancak (ben yolda hayız oldum). Ben hayızlı iken Arefe 
günü gelip çattı. Bu hâlimi Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e 
şikâyet ettim. Bana:
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“-Umreni bırak, (yıkanmak üzere) saçlarını çöz, taran ve 
hacca niyet et!” buyurdular.

Ben de öyle yaptım. Hasbe gecesi (bayramın dördüncü günü 
bittikten sonra Muhassab’da kaldığımız gece) Rasûlullah Efendi-
miz (s.a.v), birâderim Abdu’r-Rahmân bin Ebî Bekir’i benimle 
yolladılar. Ten’îme çıktım ve bozmuş olduğum önceki umremin 
yerine yeni bir umre yapmak için niyet ederek ihrâma girdim.”

Râvî Hişâm bin Urve (r.a) der ki:

“Bundan dolayı (keffâret olarak) ne kurban lâzım geldi, ne 
oruç, ne de sadaka! (Yani bu husustaki bilgi bana ulaşmadı).” 
(Buhârî, Hayz, 16)

Şerh:

Hayzı bitip gusletmek isteyen kadının saçlarını çözmesi va-
cip midir, yoksa değil midir? Hadîsten zahir olan vacip olması-
dır. Ancak, cünüplükten guslederken çözmek gerekmediği söy-
lenmiştir. Zira bu, çokça mübtelâ olunan ve sık sık başa gelen 
bir hâldir. Kadınlar, her gusledişte saçlarını çözecek olurlarsa 
meşakkate dûçâr olurlar. Bu sebeple onlara kolaylık sağlanmış, 
örgünün üzerinden su akıtmak yeterli görülmüştür.

İmâm Serahsî (r.a) şöyle buyurur:

“Eğer su saç diplerine ulaşıyorsa kadın guslederken başın-
daki örgüleri çözmese de guslü geçerlidir. Ümmü Seleme (r.a):

«-Ey Allah’ın Rasûlü, ben örgüsü gür olan bir kadınım, gus-
lederken örgülerimi çözeyim mi?» diye sormuştu.

Peygamber Efendimiz (s.a.v):

«-Hayır, başına ve vücudunun diğer yerlerine üç defa su 
dökmen kâfi!» cevabını verdiler. (Müslim, Hayz, 330)” (Mebsût, I, 90)
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Medîne-i Münevvere’den çıkış Zi’l-Hicce’ye beş gün kala 
olmuş, Mekke-i Mükerreme’ye giriş de Zi’l-Hicce’nin dördünde 
veya beşinde vâki olmuştur. Bu durumda Mekke yolunda dokuz 
veya on gün kalınmıştır.

Hişâm bin Urve bin Zübeyr’in söylediği son sözde bir müş-
kil vardır: Hz. Âişe (r.a) Kıran haccı da yapsa, Temettü’ haccı 
da yapsa, üzerine bir kurbânın vâcib olduğu husûsunda -Dâvûd 
Zâhirî’den başka- bütün fakîhler ittifak ettiği hâlde, nasıl olmuş 
da bunların hiçbiri lâzım gelmemiş?

Buna verilen cevapta şöyle denilmiştir:

“Hişâm, bunlardan hiçbirinin yapıldığına dâir kendisine bir 
haber gelmediği için, hiçbirinin lâzım gelmediğini zannetmiş. 
Hâlbuki bir şeyin vâki olmadığını bilmemekle hakikatte vâki 
olmadığına hükmetmek gerekmez. Nitekim Câbir (r.a)’in riva-
yetinde Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Âişe (r.a) için bir sığır 
kurbân ettiği beyân ediliyor.”

Veya Hişâm’ın bu sözünün zâhiri, o haccın Kıran ve Temet-
tü’ haccı olmayıp, İfrâd haccı olduğunu göstermektedir.



Hayızlı, Geçirdiği 
Namazları Kazâ Etmez

Kadınlardan biri Hz. Âişe (r.a) vâlidemize:

“-Kadın, temiz olduktan sonra (hayız zamanında kaçırdığı) 
namazlarını kazâ etmeli mi?” diye sormuş.

Âişe (r.a):

“-Sen Harûriyye fırkasından mısın (ki böyle söylüyorsun)? 
Biz, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) ile birlikte iken âdet gö-
rürdük de bize bunu emretmezlerdi.”

Diğer rivâyette “Bunu yapmazdık.” cevabını vermiş. (Buhârî, 
Hayz, 20)
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Şerh:

Başka bir rivayette, Muâze bint-i Abdullah el-Adeviyye 
(r.a), Hz. Âişe’ye suâlini “Hayızlı neden orucu kaza ediyor da 
namazı etmiyor?” şeklinde sormuştur.

Cevaptan anlaşılıyor ki, namazı kazâ etmemeye ruhsat ve-
rilmesi, hafifletmek içindir: Günde beş defa tekerrür eden bir 
ibâdeti kaza etmek kolay değildir. Ramazan orucu ise yılda bir 
kere farz olur. Sene içinde birkaç günlük orucu kazâ etmek 
daha kolaydır.

Harûriyye, Kûfe yakınındaki Harûra köyüne mensûb sapık 
Hâricîler fırkasıdır. Bu tâifenin ilk toplantısı orada olduğu için 
kendilerine Harûrîler de denilmiştir. Bunlar dîn işinde sertlik 
tarafını tuttuklarından pek çirkin dalâletlere sapmışlardır. Meselâ 
hayızlı kadının, hayız zamanında geçen namazlarını kaza etme-
sinin vacip olduğunu söylerlerdi ki, bu görüş İcmâ-ı Ümmet’e 
muhâliftir.

Câbir ve Ebû Saîd (r.a)’dan gelen rivâyetlerde de Rasû-
lullah Efendimiz (s.a.v) hayızlı kadının namaz kılmayacağını ve 
oruç tutmayacağını beyan etmişlerdir. (Buhârî, Savm, 41; Temennî, 3)

Tâbiînin büyük âlimlerinden Ebu’z-Zinâd (r.a) şöyle buyu-
rur:

“Sünnetler (yani dinde tâbî olunan meşru fiil, yol ve sağlam 
Nebevî metodlar) ile şer’î hususlar, çoğu zaman re’yin (kıyâsın, 
aklın) zıddına olur. Müslümanların, onlara tâbî olmaktan başka 
çareleri olmaz. Bunlardan biri de: Hayızlı kadın, o günlerde 
tutamadığı oruçları kazâ eder ama kılamadığı namazları kazâ 
etmez.” (Buhârî, Savm, 41)



Hayız Elbisesini Giymiş 
Kadınla Aynı Yatakta Uyumak

Ümmü Seleme (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) ile aynı kadife örtü al-
tında iken hayız oldum. Yavaşça sıyrılıp örtüden dışarı çıktım, 
hayza mahsûs elbisemi alıp giydim. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):

«-Hayız mı oldun?» diye sordular. Ben: «Evet» dedim. Bu-
nun üzerine beni çağırdılar ve kendileriyle birlikte o saçaklı ka-
dife örtünün içine dâhil ettiler.”

Kızı Zeyneb (r.a) şöyle der:

“Annem Ümmü Seleme’nin bana haber verdiğine göre 
Peygamber Efendimiz (s.a.v) oruçlu olduğu hâlde onu öperler-
miş.”
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Ümmü Seleme (r.a) şöyle devam eder:

“Ben, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in kullandığı aynı kap-
tan su alarak cünüplükten yıkanırdım.” (Buhârî, Hayz, 21)

Şerh:

“Hayza mahsûs elbise” ifâdesiyle iki şey kastedilmiş ola-
bilir: Birisi, kadının hayız kanı geldiği zaman tutunduğu bez, 
diğeri de bu bezden ayrı olarak normal zamanda giydiğinden 
başka bir elbise.



Hayızlının Bayram 
Namazına Çıkması

Hafsa bint-i Sîrîn (r.a) şöyle buyurur:

“Biz bekâr kızlarımızı bayramlarda (namazgâha) çıkmaktan 
men ederdik. (Basra’ya) bir kadın gelip Halef Oğulları kasrına 
indi. O kadın kız kardeşinin -ki kocası Peygamber (s.a.v) Efendi-
miz’le birlikte on iki gazâda bulunmuş, kendisi de bizzat bunların 
altısına iştirak etmiş idi-: «Biz yaralılara ilaç yapar, hastalara ba-
kardık» dediğini rivayet ettikten sonra, şöyle dedi: «Kız kardeşim 
Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e:

“-Birimizin örtünecek çarşafı olmazsa, namaz yerine çıkma-
masında bir beis var mı?” diye sormuş. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v):
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“-Arkadaşı kendi cilbâblarından birini ona giydirsin de 
hayır (meclislerin)de ve Müslümanların duasında hâzır bu-
lunsun!” buyurmuşlar.»

(Hafsa bint-i Sîrîn der ki:)

Ümmü Atıyye buraya geldiği zaman:

«-Bunu sen Peygamber (s.a.v) Efendimiz’den işittin mi?» di-
ye sordum. Ümmü Atıyye:

«-Anam babam O’na fedâ olsun, evet!» dedi.

Zâten Ümmü Atıyye (r.a) ne zaman Peygamber (s.a.v) 
Efendimiz’i zikretse mutlakâ «Anam babam O’na fedâ 
olsun!» derdi.

Ümmü Atıyye (r.a) şöyle devam etti:

«-Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyorlardı:

“-Bekâr kızlar ile perde sahibi kadınlar -veya: Perde sa-
hibi kızlarla hayızlı kadınlar- çıkıp hayır (meclislerin)de ve 
mü’minlerin duasında hâzır bulunsunlar. Yalnız hayızlı ka-
dınlar namazgâhtan uzakça dursunlar!”.»

Hafsa der ki: Ben Ümmü Atıyye’ye:

«-Hayızlılar da mı?» diye sordum. Ümmü Atıyye (r.a) ceva-
ben:

«-Hayızlılar Arafat’ta, falan falan yerlerde hâzır bulunmu-
yorlar mı?» dedi.” (Buhârî, Hayz, 23)

Şerh:

“Perde sâhibi kadınlar”, perde arkasında, evlerinde ya-
şayan kadınlar demektir ki onlar için “ehl-i perde” tâbiri de 
kullanılır.
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“Hayır meclisleri”nden maksad, dînlerini öğrenecekleri 
ilim meclisleri, fıkıh ve hadîs meclisleri, hasta ziyareti yapı-
lacak evler, hastahâneler ve buralara benzer hayırlı ve sevap 
kazanılacak yerlerdir.

“Müslümanların duası”ndan maksat ise, İstiskâ Nama-
zı yani Yağmur Duâsı Namazı’dır. Şârih Aynî, bunun daha 
umûmî bir mânâda olduğunu söyler.

Hayızlıların mescide girmesi caiz değil ise de, belde hâri-
cindeki namazgâha gitmelerine cevaz verildiği anlaşılmaktadır. 
Çünkü namazgâh, yalnız namaza mahsûs bir mahal değildir. 
Bununla birlikte hayızlıların namazgâhta namaz kılanlardan 
biraz ayrı durup onlara karışmamaları lâzımdır.

Kadınların bu gibi hayır ve bereket meclislerine gidip duâ 
etmeleri, duâ edenlerle beraber “Âmîn!” demeleri müstehap-
tır. Ancak, fitne korkusu sebebiyle genç ve güzel olan kadın-
ların böyle yerlere çıkmaması gerektiğine dâir, daha Selef-i 
Sâlihîn ve Tâbiîn devrinde fetvâ verilmiştir.

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz zamanında fitne korkusu 
yoktu. Daha sonra ise toplumda bozulmalar meydana geldi.

Diğer bir husus da, ilk zamanlar Müslümanlar az idi. 
Efendimiz (s.a.v) İslâm’ın ve müslümanların kalabalık ve güçlü 
görünmesini arzu ediyorlardı. Zamanla müslümanların sayısı 
arttı.

Bütün bunları dikkate alan fukaha, daha sonra farklı fet-
vâlar vermişlerdir. Hanefîlere göre genç kadınların bayram, 
Cuma ve diğer vakit namazları için camiye çıkmaları câiz 
değildir. İhtiyar kadınların çıkmaları câiz görülmüşse de çık-
mamaları efdaldir. Ancak çıkmak isterlerse, süslenmeden ve 



  207  ____________________________________________  Kitâbü'l-Hayz

koku sürünmeden gitmelidirler. Şâfiîlere göre genç kadınların 
camiye gitmesi, fitne korkusu sebebiyle mekruhtur.

Ümmü Atıyye (r.a), «Hayızlılar Arafat’ta, falan falan yer-
lerde hâzır bulunmuyorlar mı?» sözüyle Müzdelife, Mina, İs-
tiskâ namazının kılındığı musallâ gibi yerleri kastetmiştir.

Âdet hâlindeki kadın, Allah’ın zikrinden uzak kalmaz.



Hayız Günleri Hâricindeki 
Sarılık ve Bulanıklık

Ümmü Atıyye (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Biz (Peygamber [s.a.v] Efendimiz zamanında, kandaki) sa-
rılığı ve bulanıklığı hiçbir şey addetmezdik (yâni namaza mâni 
saymazdık).” (Buhârî, Hayz, 25)

Şerh:

Hayız günleri hâricinde kanın bu renkleri kastediliyor. Yok-
sa hayız günlerinde kan ne renkte olursa olsun hayz kanıdır. Ebû 
Dâvud’un rivayetinde “Temizlikten sonra” kaydının bulunması 
da buna delildir.

Cumhur, sarılık ve bulanıklığın, hayız günlerinde hayız sayıl-
dığı, bunun dışındaki günlerde hiçbir şey olmadığı görüşündedir.



İfâda Tavâfı’ndan Sonra 
Âdet Gören Kadın

Hz. Âişe (r.a) Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e:

“-Yâ Rasûlallâh! Safiyye bint-i Huyey (r.a) âdet gördü” dedi.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

“-Sakın bizi (yolumuzdan) alıkoymasın! Tavâf-ı İfâda’yı 
sizinle beraber yapmadı mı?” buyurdular.

Vâlidelerimiz: “Evet, yaptı!” deyince:

“-Öyleyse yola çıkın!” buyurdular. (Buhârî, Hayz, 27)

Şerh:

Bu hâl hac sonrası Mekke’den Medine’ye dönüleceği es-
nâda meydana gelmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, İfâda Tavafı, 
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haccın rükünlerinden biridir. Bunu edâ etmeyen âdetli kadın 
temizleninceye kadar bekler, tavaf etmedikçe de bu tavaf, uh-
desinden düşmez. Ziyâret Tavâfı da denen bu tavâfı yaptıktan 
sonra âdet gören kadın ise haccını tamamlamış olur ve Vedâ 
Tavâfı’nı yapmadan Mekke-i Mükerreme’den ayrılıp beldesine 
gidebilir.



Lohusa İken Vefât Eden 
Kadının Cenâze Namazı

Semüre bin Cündeb (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Bir kadın lohusalığında vefât etti. Nebiyy-i Mükerrem Efen-
dimiz (s.a.v) namazını kıldılar. (Kılarken de bedeninin) ortası 
hizâsında durdular. (Buhârî, Hayz, 29)

Şerh:

Vefat eden kadın Ümmü Ka’b el-Ensâriyye (r.a) idi. Vefât 
eden kişi erkek olursa, namazı kılan imâm veya münferid, cenâ-
zenin göğsü hizasında durur. Kadın olursa, göğsü hizasında mı, 
yoksa ortası hizâsında mı durmanın daha faziletli olduğu husû-
sunda ihtilâf vardır. İkinci görüşte olanların delili bu hadîstir.
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Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle buyurur:

“Ben, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in zevcesi olan teyzem 
Meymûne (r.a)’dan işittim: Bazen öyle olurmuş ki, o hayızlı bu-
lunur, namaz kılmaz ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in secde 
yerinin hizâsında uzanıyor olurmuş. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 
seccâdesi üzerinde namaz kılarlarken, secde ettikleri vakit el-
biselerinin bazı yerleri Hz. Meymûne’ye dokunurmuş.” (Buhârî, 

Hayz, 27)

Şerh:

Burada maksad, namaz kılanın önünde hanımı uzanıyorsa, 
bunun namaza bir zarar vermediğini ve âdet hâlindeki kadının 
necis olmadığını anlatmaktır. Nitekim yukarıdaki hadîste de ka-
dının cenâzesine doğru namaz kılınabileceği ve lohûsanın necis 
olmadığı anlaşılmıştı.

Âdetli kadın kirli sayılsaydı, Allah Rasûlü (s.a.v) namaz kılar-
ken elbiselerinin ona dokunmamasına dikkat ederlerdi.

Yer darlığı gibi bazı sebeplerle namaz kılanın önünde kalan 
kişinin, yüzünü namaz kılana doğru dönmemesi gerekir. Zira 
insan yüzüne ve ateşe karşı namaz kılmak mekruh görülmüştür.

Kişiyi kibre ve azgınlığa götürecek renkli ve pahalı seccâ-
deler yerine mütevâzı yaygılar üzerinde namaz kılmak daha uy-
gundur. İpekten dokunan seccâler üzerinde namaz kılmak ise 
mekruhtur.



Dördüncü Kısım

Kitâbü’t-Teyemmüm





Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“…Hasta veya yolculuk hâlinde bulunursanız yahut biri-
niz tuvaletten gelirse ya da kadınlara dokunmuşsanız (yani 
cinsî münasebette bulunmuşsanız) ve bu hallerde su bulama-
mışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de niyet ederek 
yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin! 
Allah (c.c) size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat 
sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamla-
mak ister; umulur ki şükredersiniz.” (el-Mâide, 6. Krş. en-Nisâ, 43)

“Teyemmüm”, lügatte “kastetmek, yönelmek” demektir, 
onun için niyetsiz teyemmüm olmaz. Niyet onun mâhiyetine 
dâhildir. Terim olarak teyemmüm, suyu temin etme veya kullan-
ma imkânının bulunmadığı durumlarda büyük ve küçük hükmî 
kirliliği (hades) gidermek maksadıyla iki eli temiz toprak veya yer 
cinsinden sayılan bir maddeye sürerek yüzü ve iki kolu meshet-
mekten ibaret hükmî temizliktir.

Âyet-i kerîmede geçen “saîd” kelimesi yeryüzü demektir ki, 
taşı da toprağı da içine alır. Bu sebeple ele hiç toprak bulaşma-
sa bile bir taş ile de teyemmüm câizdir. Lâkin İmâm Şafiî (r.a) 
birazcık olsun toprak bulaşmalı demiştir.
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“Tayyib” de tertemiz demektir. Binâenaleyh toprak pis 
veya şüpheli olmamalıdır. Demek olur ki, İslâm’da maddî ve 
mânevî temizlik meselesinin o kadar ehemmiyeti vardır ki, su 
bulunmadığı zaman, hiç olmazsa gusül veya abdest yerine ta-
harete niyet ve kalbini temizliğe bağlayıp maddî cihetten de 
tertemiz bir toprağı abdest âzâlarının yarısı demek olan yüzüne 
ve dirseklerine kadar ellerine dokundurmalıdır. Yâni ellerini bir 
kere toprağa vurup yüzüne mesh etmeli, bir kere daha vurup 
dirseklerine kadar ellerini meshetmelidir... (Elmalılı, Hak Dîni, II, 1359-

1360, 1589)



Teyemmüm Âyeti’nin Nüzûlü

Ümmü’l-mü’minîn Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Seferlerinin birinde Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlik-
te yola çıkmıştık. Beydâ veya Zâtü’l-Ceyş’e vardığımızda, (kar-
deşim Esmâ’dan ödünç aldığım) gerdanlığım kopup kayboldu. 
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) gerdanlığın aranması için o mahalde 
beklediler. İnsanlar da O’nunla berâber beklediler. Hâlbuki bir 
su başında değillerdi. Bazı insanlar, Hz. Ebû Bekir Sıddîk’a 
gelip:

«-Âişe’nin yaptığını gördün mü? Rasûlullah (s.a.v) Efendi-
miz’i de, diğer insanları da yollarından alıkoydu. Onlar bir su 
başında değiller, kimsenin yanında da su yok!» dediler.

Babam Ebû Bekir (r.a) benim yanıma geldi. O esnâda Rasû-
lullah (s.a.v) Efendimiz de uyumuş, mübârek başını dizime koy-
muşlardı. Ebû Bekir (r.a) bana:
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«-Sen, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i de, diğer insanları da 
yollarından alıkoydun. Onlar bir su başında değiller, kimsenin 
yanında da su yok!» dedi.

Ebû Bekir (r.a) beni azarladı ve bunun yanında bazı şeyler 
de söyledi. Eli ile de böğrüme vurmaya başladı. Rasûlullah (s.a.v) 
Efendimiz’in mübârek başı dizimde olduğu için hiç kıpırdama-
dım. Sabah olunca Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) kalktılar. Hiç su 
yoktu. Allâh -azze ve celle- Hazretleri teyemmüm âyetini inzâl 
buyurdu. Herkes teyemmüm etti.

Üseyd bin Hudayr (r.a):

«-Ey Ebû Bekir hânedânı, bu sizin ilk bereketiniz değildir!» 
dedi.

Üzerine bindiğim deveyi kaldırdığımızda gerdanlığı altında 
bulduk.” (Buhârî, Teyemmüm, 1, 2)

Şerh:

Üseyd bin Hudayr (r.a), Hz. Âişe vâlidemize dua ederek şu 
hakîkati de beyân etmiştir:

“Allah Teâlâ seni hayırla mükâfatlandırsın! Vallâhi senin 
başına hoşlanmadığın hangi iş gelse, Allah (c.c) mutlaka onda 
senin ve bütün mü’minler için bir hayır ve ferahlık yaratmıştır.” 

(Buhârî, Teyemmüm, 2; Ebû Dâvûd, Tahâret, 121/317; Ahmed, VI, 57)

Üseyd (r.a), İkinci Akabe gecesi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v) tarafından Evs kabilesi üzerine nakîb (temsilci) tayin edi-
len sahâbîdir. Gerdanlığı yollarda aramaya giden sahâbîlerin 
başında emîr idi. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 121/317; Ahmed, VI, 57)



Teyemmüm, Efendimiz 
(s.a.v)’in Hasâisindendir

Câbir bin Abdullah (r.a)’nın haber verdiğine göre Nebiyy-i 
Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Benden evvel hiç kimseye verilmeyen beş şey bana ih-
sân edildi:

1. Bir aylık yola kadar (düşmanlarımın kalbine) korku 
salmakla yardım edildim.

2. Yeryüzü bana namazgâh ve temizlik vâsıtası kılındı. 
Onun için ümmetimden birine namaz vakti nerede gelirse 
hemen oracıkta namazını kılıversin!

3. Ganimetler bana helâl kılındı. Hâlbuki benden evvel 
kimseye helâl edilmemiştir.
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4. Bana şefâat verildi.

5. Benden evvel her nebî, husûsî olarak kendi kavmine 
gönderilirken ben umûmî olarak bütün insanlığa gönderil-
dim.” (Buhârî, Teyemmüm, 1)

Şerh:

Peygamber Efendimiz (s.a.v), tahdîs-i nîmet kabîlinden bil-
dirdikleri bu haberi, son gazveleri olan Tebük Seferi’nde söy-
lemişlerdir. (Kastallânî)

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz bütün düşmanlarına karşı Al-
lah’ın yardımına nâil olmuşlardı. Burada bir aylık mesafeden 
bahsedilmesinin sebebi, o zaman Medine-i Tâhire’leri ile düş-
manları arasında hiçbir taraftan bir aylıktan ziyâde mesâfenin 
mevcut olmaması idi.

Geçmiş peygamberler zamanında ancak havra, kilise gibi 
ibâdete tahsis edilmiş yerlerde namaz kılınabilirdi. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v) ile ümmetine ise, temiz olmak şartıyla bütün 
yeryüzü mescid olduğu gibi, temiz olan toprağı da temizleyici 
ve hadesi izâle edici oldu. Abdest suyu bulamayan kimse hemen 
toprakla teyemmüm edip, nerede olursa olsun hemen orada 
namaza durabilir.

Şâir ne güzel söylemiş:

Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne

Pâk itmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm!

Geçmiş ümmetlerden kimine cihâd izni verilmemişti, veri-
lenlerin de ganimetlerden istifade etmesine müsâade edilme-
mişti. Hâlbuki Cenâb-ı Hak ümmet-i Muhammed’e şöyle hitâb 
buyurmaktadır:
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“Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin 
ve Allah’a karşı takvâ sahibi olun! Şüphesiz ki Allah çok 
mağfiret ve merhamet sâhibidir.” (el-Enfâl, 69)

Şefâatten murâd, Şefâat-i Uzmâ ve şefâat-i hâssadır.

Sadece Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e âit olan özellikler 
(hasâis), burada zikredilen beş şeyden ibaret değildir. Diğer 
rivayetlerde başka şeylerden de bahsedilmektedir. Ebû Saîd 
Nişâbûrî, Şerefu’l-Mustafâ isimli eserinde, Efendimiz (s.a.v)’in, 
diğer peygamberlerde olmayan husûsiyetlerini altmışa kadar çı-
karmıştır. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e:

– Cevâmiü’l-kelim (az sözle çok mânâlar ifâde etme kâbili-
yeti) verilmiştir,

– Nebîler silsilesi, O’nunla sona erdirilmiştir,

– Ümmetinin tuttuğu saflar, meleklerin safına benzer,

– Arş-ı Rahmân’ın altındaki bir hazineden Bakara Sûre-
si’nin sonundaki âyetler ihsân edilmiştir,

– Önceki ümmetlere verilen ağır cezâlar Ümmet-i Muham-
med’e hafifletilmiştir,

– Hatâ ile ve unutarak yapılan günahlar, rahmet-i ilâhiye 
eseri olarak cezâlandırılmaz,

– Yeryüzünün anahtarları kendilerine verilmiştir ki ümme-
tinin yeryüzünde tasarruf edeceğine işarettir,

– Ahmed diye isimlendirilmeleri ki dünya ve ukbâda, yerde 
ve gökte herkes tarafından tanındığını ve övüldüğünü ifâde eder,
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– Ümmeti, ümmetlerin en hayırlısı kılınmıştır,

– Kevser verilmiştir,

– Livâü’l-Hamd’in sâhibidir ki Hz. Âdem (a.s) ve ondan 
beriye bütün peygamberler o sancağın altındadır,

– Allah’ın yardımıyla şeytanı müslüman olmuştur,

– Geçmiş ve gelecek günahları mağfiret edilmiştir.

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in günahı, olsa olsa terk-i 
evlâdır yani ümmetine kolaylık göstermek için daha iyi olanı 
bırakıp iyi olanı yapmasıdır. Yoksa şeriat sahibi olan bir zât-
tan günahın sâdır olması hatıra gelmez. Önceki peygamberler 
terk-i evlâdan dolayı itâba dûçâr oldukları (azarlandıkları) halde 
Nebiyy-i Zîşân’ımız bu sebeple azarlanmamışlardır. (Ahmed Naîm 

Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, II, 245-247)



Hazarda Teyemmüm

Ebû Cüheym (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Bi’r-i Ce-
mel tarafından teşrîf ediyorlardı. Kendilerini biri karşılayıp selâm 
verdi. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) onun selâmını hemen 
almadılar. (Oradaki bir) duvara yöneldiler, (duvara el dokundu-
rup) yüzlerine ve ellerine mesh ettiler, ondan sonra o kimsenin 
selâmını aldılar.” (Buhârî, Teyemmüm, 3)

Şerh:

“Hazar”, “Sefer”in zıddıdır. Yani kişinin yolcu olmaması, 
mukîm olması, memleketinde ve evinde bulunması hâlidir.

Bi’r-i Cemel, Medîne-i Münevvere’ye yakın bir yerin ismi-
dir.

“Selâm” Cenâb-ı Hakk’ın Esmâ-yı Hüsnâ’sından olduğu 
için, Efendimiz (s.a.v), selâm almak için de olsa o mübârek ismi 
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abdestsiz anmak istememişlerdir. Buradan, Yüce Rabbimizin 
isimlerini abdestli bir şekilde zikretmenin müstehap olduğu an-
laşılıyor. Bazı âlimler, abdestsiz zikrin ilk zamanlar câiz olma-
dığını, bu hükmün daha sonra Abdest Âyeti ile neshedildiğini 
söylemiş ve Hz. Âişe validemizin; “Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), 
her ânında Allah Teâlâ’yı zikrederlerdi”33 sözünü delil olarak 
getirmişlerdir.

Kişi, su bulamadığında ve namazın kaçmasından korktu-
ğunda hazarda da teyemmüm edebilir.

Hasan Basrî (r.a), “Hastanın yanında su bulunur da onu 
kendisine verecek biri olmazsa teyemmüm eder.” buyurmuştur. 
(Buhârî, Teyemmüm, 3)

33.  Müslim, Hayz, 117; Ebû Dâvûd, Tahâret, 9/18; Tirmizî, Deavât, 9/3384; İbn-i 
Mâce, Tahâret, 11.



Teyemmüm Eden Kişi Ellerine 
Bulaşan Toprağı Üfler mi?

Bir kişi Ömer bin Hattâb (r.a)’a gelip:

“-Ben cünüp oldum, su da bulamadım (ne yapayım?)” diye 
sordu.

(Ömer [r.a]:

“-Ben olsam su buluncaya kadar namaz kılmazdım.” ceva-
bını verdi.34)

Bunun üzerine Ammâr bin Yâsir (r.a), Ömer bin Hattâb 
(r.a)’a:

“-Hatırlamıyor musun, birlikte bir seferde idik. (Seninle 
benim gusül abdesti almamız gerekmişti. Su bulamayınca) sen 

34.  Bkz. Müslim, Hayz, 112; Ebû Dâvud, Tahâret, 121/322.
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namaz kılmadın. Ben ise toprak üstünde yuvarlandıktan sonra 
namaz kılmıştım. Bu yaptığım işi daha sonra Nebiyy-i Ekrem 
(s.a.v) Efendimiz’e arzettiğimde Allah’ın Nebîsi (s.a.v):

«-Sana şu kadarı yeterdi!» buyurup ellerini yere vurmuş, 
ellerine bulaşan toprağı üfledikten sonra iki avucu ile mübarek 
yüzlerini ve ellerini (kollarını) meshetmişlerdi.” (Buhârî, Teyemmüm, 4)

Şerh:

Ömer (r.a), ya vaktin çıkmasına kadar su bulurum ümidiy-
le namazı kılmamış veya teyemmümün sadece küçük hadesi 
(abdestsizlik hâlini) izâle edeceğini zannetmiş olabilir. Bu ikinci 
ihtimâl daha kuvvetlidir.

Teyemmüm alırken ellere bulaşan toprağı üflemek, müste-
hap veya sünnettir. Bu hareket, ele ve bedene eziyet verecek 
kum taneleri ile toprağa bulaşan diğer yabancı şeyleri gidermek 
veya ele çok toprak yapıştı ise onu azaltmak içindir. Bazı riva-
yetlerde “ellerini silkeledi” ifadesi yer almaktadır.



Temiz Toprak Müslümanın 
Abdest Suyudur

İmrân bin Husayn (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’le birlikte 
yolculuk yapıyorduk. Gece gittik. Gecenin sonuna vardığımızda 
öyle bir uykuya daldık ki, bir yolcu için bundan daha tatlısı ola-
maz. Ancak Güneş’in sıcağıyla uyanabildik. İlk uyanan falanca, 
sonra falanca, daha sonra da falanca oldu.35 Dördüncü olarak 
da Ömer bin el-Hattâb (r.a) uyandı.

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) uyudukları vakit kendilikle-
rinden uyanıncaya kadar uyandırılmazlardı. Zira biz, uykusu es-
nâsında O’na ne olduğunu (vahiy gelip gelmediğini) bilemezdik.

35.  Râvî Ebû Recâ bu sahâbîlerin isimlerini zikrederdi, ancak daha sonraki râvî Avf o 
isimleri unuttu.
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Ömer (r.a) celâdetli bir zât idi, uyanıp da herkesin başına 
geleni görünce yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Devamlı 
tekbir getiriyor ve sesini yükseltiyordu. Nihâyet Rasûlullâh Efen-
dimiz (s.a.v) onun sesinden uyandılar. Efendimiz (s.a.v) uyanın-
ca, ashâb-ı kirâm başlarına geleni arzederek şikâyetlendiler. 
Efendimiz (s.a.v):

«-Zararı yok (veya) bir şey olmaz, haydi yürüyün!» buyur-
dular.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) yola çıktılar. Biraz gittikten son-
ra konakladılar. Abdest suyu istediler. Abdest aldılar. Namaz için 
nidâ edildi (yâni ezan okundu). Efendimiz (s.a.v) insanlara nama-
zı kıldırdılar. Namazı bitirip mübarek yüzlerini dönünce baktılar 
ki biri kenara çekilmiş, cemâatle birlikte namazını kılmamış.

«-Ey filan, herkesle birlikte namaz kılmana mâni ne idi?» 
diye sordular. O da:

«-Bana cünüplük ârız oldu, su da yok!» dedi.

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v):

«-O zaman şu yeryüzündeki temiz toprağı kullan, o sana 
yeter!» buyurdular.

Ondan sonra Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) Hazretleri yola 
revân oldular. Lâkin bu defa da insanlar susuzluktan şikâyet 
ettiler. Efendimiz (s.a.v) konakladılar ve bir sahâbî36 ile Hz. Alî 
-kerremallâhu vecheh- Hazretleri’ni çağırıp:

«-Haydi, gidin, su arayın!» emrini verdiler.

Onlar da gittiler ve devesi üstünde iki büyük kırba arasına 
oturmuş bir kadına rast geldiler. Kadına:

36.  Râvî Ebû Recâ bu sahâbînin ismini zikrederdi, ancak daha sonraki râvî Avf onu 
unuttu.
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«-Su nerede?» diye sordular. Kadın:

«-Dün bu saatte suyun başında idim. Adamlarımız (hâlâ ora-
da su almak için) duruyorlar» cevabını verdi.

«-Öyleyse yürü!» dediler.

«-Nereye?» diye sordu.

«-Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in huzûruna!» dediler.

«-Şu sâbi’ (kavminin dînini bırakıp başka bir dîne giren) de-
dikleri zâtın yanına mı?» diye sordu.

«-İşte o senin kastettiğin zâtın yanına. Haydi, yürü!» dediler.

Kadını Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in huzûruna getirip 
aralarında geçen mâcerâyı anlattılar.

Ashâb-ı kirâm kadına devesinden inmesini söylediler. Ne-
biyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bir kap istediler. Her iki kırbanın 
ağızlarından bu kaba biraz su boşaltıp ağızlarını bağladılar. Kır-
baların alt tarafındaki (musluk gibi olan) ağızlarını açtılar. İnsan-
lara:

«-Gelin, hayvanlarınızı suvarın, kendiniz için su alın!» diye 
nidâ edildi. İsteyen hayvanı için, isteyen kendisi için su aldı. 
En sonunda da Efendimiz (s.a.v), gusül abdesti alması gereken 
sahâbîye bir kap su verip:

«-Haydi, git, guslet!» buyurdular.

O kadın ayakta, şaşkın bir vaziyette suyunun başına gelenle-
ri seyrediyordu. Allâh’a yeminler ederim ki, herkes su ihtiyâcını 
karşılayıp çekildiği hâlde kırbalar bize ilk hâlinden daha dolu 
görünüyordu.

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v):
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«-Kadın için bir şeyler toplayın!» buyurdular.

Onun için Acve hurması, un, sevîk, buğday gibi şeylerden 
bir miktar azık toplayıp bir çıkına koydular. Kadını devesine bin-
dirip, çıkını da önüne yerleştirdiler. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 
kadına:

«-Görüyorsun ki, senin suyundan hiçbir şey eksiltmedik, 
lâkin bize su verip suya kandıran Allah Teâlâ’dır!» buyurdu-
lar.

Kadın, gecikmeli olarak kabilesine vardı. Onlar:

«-Ey fulâne, seni yolundan alıkoyan nedir?» diye sordular. 
Kadın:

«-Şaşılacak şey! Yolda iki kişi rastlayıp beni sâbi’ denilen 
şu zâtın yanına götürdüler. O da şöyle etti, böyle etti. Allah’a 
yemîn ederim ki bu zât, (orta ve şahadet parmaklarını havaya 
kaldırıp biriyle semâya, diğeriyle arza işaret ederek) ya şununla 
bunun arasındaki insanların en sihirbazıdır veya Allah’ın hak 
Rasûlü’dür!» dedi.

Bundan sonra Müslümanlar, o kadının bulunduğu yerin et-
rafındaki müşrikler üzerine baskın yaptıklarında, onun mensup 
olduğu kabileye dokunmazlardı. Bir gün kadın kendi kabilesine:

«-Zannediyorum ki, bu insanlar size bilerek dokunmuyorlar. 
İslâm’a girmek ister misiniz?» dedi.

Kavmi kadına itaat edip hep birlikte İslâm’a girdiler.” (Buhârî, 
Teyemmüm, 6, Menâkıb, 25)

Şerh:

Namaz kılmak için yer değiştirmelerinin hikmeti, kendile-
rine şeytanın musallat olduğu veya gafletin ârız olduğu yerden 
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uzaklaşmaktır. Buradan, Allah Teâlâ’ya ibadet husûsunda gaflet 
ârız olan yerden uzaklaşıp başka yerde ibadet etmenin müste-
hap olduğu anlaşılır. Bâzı âlimler de üzerlerine çöken tembellik 
hâlinden silkinip dinçlik kazanmak için hareket ettikleri kana-
atindedirler. Ancak her hâlükârda bir uğursuzluk düşüncesinin 
olmadığı kat’îdir.

Sâbi’, bir dînden çıkıp diğer bir dîne giren kimse mânâsı-
nadır. Arab müşrikleri yeni bir dîn çıkardı diye Hâtemu’n-Ne-
biyyîn (s.a.v) Efendimiz’e Sâbi’ derlerdi.

Diğer bir rivâyette:

“Efendimiz (s.a.v), mübârek ağızlarına su alıp boşalan su-
yun içine bıraktılar ve bu suyu tekrar tulumlara doldurdular”37 
ziyâdesi vardır ki, tulumların ağızlarının açılıp tekrar bağlanma-
sındaki hikmet bu ziyâde ile açığa kavuşuyor. Suda görülen o 
bereket, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in mübârek ağızlarından 
gelmiştir.

Mezâde yahut Satîha dedikleri büyük tulumların biri baş, 
ikisi ayak tarafında olmak üzere üç ağzı olurdu.

Müslümanlar, kadının suyunu hiç eksiltmeyip bilâkis daha 
da artırdıkları hâlde, yine de onda belli bir süre tasarrufta bu-
lundukları için daha sonra onu ve kavmini korumuşlardır. Bu 
kadirşinaslığın ve iyiliğin feyz ü bereketi de çok büyük olmuş ve 
bütün kabile müslüman olmuştur.



Cünüb olan kimse, yıkandığında hasta olmaktan, ölmekten 
veya susuz kalmaktan korktuğu zaman da teyemmüm edebilir.

37.  İbn-i Huzeyme, Sahîh, I, 59/113; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, I, 335, 386.
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Amr bin Âs (r.a) şöyle anlatır:

“Zâtü’s-Selâsil Gazvesi’nde soğuk bir gecede ihtilâm ol-
muştum. Gusledersem (soğuktan) ölürüm diye korktum ve 
teyemmüm ettim. Sonra da arkadaşlarıma sabah namazı kıl-
dırdım. Müteakiben onlar bunu Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e 
söylediler. Allah Rasûlü (s.a.v):

«-Ey Amr, cünüp olduğun hâlde arkadaşlarına namaz mı 
kıldırdın?» buyurdular.

Ben de kendilerine, beni yıkanmaktan men eden şeyi haber 
verdim ve:

«-Ben Allah Teâlâ’nın: “Kendinizi öldürmeyin, şüphesiz 
Allah (c.c) size çok merhametlidir!”38 buyurduğunu işittim» 
dedim.

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) tebessüm buyur-
dular ve bir şey demediler.” (Ebû Dâvud, Tahâret, 123/334)

38.  en-Nisâ, 29.
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