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TAKDİM 
 

Ebu Hüreyre’den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: “Size iki şey 
bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalalete düşmezsiniz: Allah’ın kitabı ve 
sünnetim. Bu ikisi (kıyâmette) havza kadar ayrılmadan beraberce geleceklerdir.”1  
 
Peygamber Efendimiz (asm); “Ben şüphesiz evlerinizin içine yağmur gibi girecek fitneler 
görüyorum” buyurmuştu.2 
 
Peygamber Efendimiz (asm) bir Hadis-i Şeriflerinde “Fesâd-ı ümmetim zamanında kim 
sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı vardır”3 
 
“Ey Muhammed deki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun, tâ ki Allah’ta sizi 
sevsin.”4  
 
Amr b. Avf, Efendimiz'in (asm) Bilal b. Haris (ra)'a şöyle dediğini rivayet etmiştir: 
"Ey Bilal! Bil". O da: "Yâ Rasûlallah neyi bileyim?". Şöyle buyurdu: "Şunu bil ki kim 
benden sonra sünnetlerimden öldürülmüş olan bir sünnetimi diriltirse, ona bu sünnetle 
amel edenlerin ecri verilir. Onların ecirlerinden de eksilme olmaz. Kim de Allah ve 
Rasûlü'nün razı olmadığı sapık bir bid'at ortaya koyarsa ona da bu bid'atla amel 
edenlerin ecri verilir, bid'ati işleyenlerin günahlarından da eksilme olmaz. "5 
 
“Kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz.” 6 
 
Abdulvahap Aksoy kardeşimizin hazırlamış olduğu veciz, düşündürücü, uygulatıcı, 
teşvike yöneltici çalışması takdire şayandır. Zira bu çalışma kaynağından uzaklaşan 
beşeriyeti, kaynakla buluşturma faaliyetidir. 
 
Sünnete uymaya yönelik anketlerle yaşamaya yönelik eğitimde uyarıcı, düşündürücü, 
teşvik edip sorumluluk kazandırıcı bir yöntem izlenmektedir. Bayrak düştüğü yerden 
kalkar sırrınca, bu milletin dağılması kaynaktan uzaklaşması ile olmuştur. 
 
Dinin Kur’ân-ı Kerim-den sonra en önemli kaynağı olan Sünnet, ayağa kalkışımızın 
sebebi ve güç kaynağı olacaktır. Abdulvahap Aksoy kardeşimiz, Risale-i Nur’dan aldığı 
ölçü ve istikametle, dinin esası ve binasının sütunu olan Sünnetleri bir araya getirmekle 
önemli bir hizmet yapmıştır. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diler, 
okuyucuların da bu değerli çalışmadan faydalanmasını temenni ederim… 
 

Mehmet ÖZÇELİK 
16-09-2014 

                                                 
1
 Hâkim,1/93. 

2
 Sahihu’l-Buhari, VIII, 89. 

3
 Et-Terğib vet-Terhibc:1 s:80. 

4
 Âl-i İmran, 3/31. 

5
 Tirmizi, İbn-i Mace. 

6
 20/TÂHÂ-123. 
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ِحيمِِ نِِِالرَّ ْحمِ  ِِِالرَّ
  بِْسمِِِللّا 

(Bismillahirrahmanirrahim) 

SÜNNET-İ SENİYYE'NİN ÖNEMİ 

ONBİRİNCİ LEM’A 

BİRİNCİ NÜKTE: Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü vesselam ferman etmiş:  

ِِماَةَِِِشِهيدِ  تِىِفَلَه ِِاَْجرِ  نَّتِىِِعْندَِِفََسادِِِا مَّ  َمنِِْتََمسَّكَِِبِس 
 Yani: Fesat-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz 

şehidin ecrini, sevabını kazanabilir”. Evet sünneti seniyeye ittiba mutlaka gayet 

kıymettardır. Hususan bid’aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha 

ziyade kıymettardır. Sünnet-i seniyyenin küçük bir adabına müraat etmek(hürmet 

etmek), ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya 

sünnete ittiba etmek Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü vesselamı hatıra getiriyor.  

 O ihtardan o hatıra bir huzur-u ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir 

muamelede, hatta yemek içmek ve yemek adabın da sünnet-i seniyyeyi müraat ettiği 

dakikada, o adi muamele o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer’i bir hareket oluyor. 

İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyye ye ittibaı kendine adet eden adatını 

(adetlerini) ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeredar ve kıymettar yapabilir. 

 

İKİNCİ NÜKTE: İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki (RA) demiş ki: 

 “Ben seyr-i ruhanide kat-ı meratib ederken tabakat-ı Evliya içinde en parlak, en 

haşmetli en letafetli en emniyetli; sünnet-i seniyyeye ittibaı, esası tarikat ittihaz 

edenleri gördüm. Hatta o tabakanın ami evliyaları, sair tabakatın has velilerinden daha 

muhteşem görünüyordu. "Evet mücedidi elf-i sani imam-ı Rabban-i (RA) hak söylüyor. 

Sünnet-i seniyyeyi esas tutan, Habibullah'ın zılli altında Makam-ı mahbubiyete 

mazhardır. 

Sünnet-i seniyyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir terk edilmez. Bir kısmı 

nevafil (nafile) nev’indendir. Bunlar da iki kısımdır. Bir kısmı ibadete tabi sünnet-i 

seniyye kısımlarıdır. (Abdestin ve namazın sünnetleri) gibi bunların tağyiri 

(değiştirilmesi) bid’attır. Resûl-i Ekrem (asm) ferman etmiş. 
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َِضالَلَةِ ِفِىِالنَّارِِ ِبِْدَعةِ َِضالَلَة َِِوك لِ   ك لِ 
  

 Yani (Her bid’at dalalettir ve her dalalet cehennem ateşindendir) diğer kısmı 

“adap” tabir ediliyor ki siyer-i seniyye kitaplarında zikredilmiş, onlara muhalefete bid’a 

denilmez fakat adab- nebeviye’ye bir nev-i muhalefettir. Onların nurundan ve o hakiki 

edepten istifade etmemektir. 

Sünnet-i seniyye edeptir. Hiç bir meselesi yoktur ki altında bir nur bir edep 

bulunmasın Resûl-i Ekrem (asm)ferman etmiş: 

بَنِىَِربِّىِفَاَْحَسنَِِتَاِْديبِى  اَدَّ
 

 Yani “Rabbim bana edebi, güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiştir. "Onun 

sünnet-i seniyyesini terk eden edebi terk eder.  Sünnet-i seniyyenin her bir nevine 

tamamen bilfiil ittiba etmek ehhass-ı havassa (en halis evliyalara) dahi ancak 

müyyesser (nasip) olur. Sünnet-i seniyyeye tam olarak uymak bilfiil olmasa da binniyet 

bilkasd taraftar olmak herkesin elinden gelir. 

  Farz ve vacip kısımlara zaten ittibaa mecburiyet var ve ubudiyeteki müstahap 

(sevaplı iş) olan sünneti seniyyenin terkinde günah olmasa dahi büyük sevabın zayiatı 

vardır.   Sünnete ittiba etmeyen tembellik eder ise hasareti azime; ehemmiyetsiz 

görürse cinayeti azime; tekzibini işmam eden tenkit ise dalaleti azimedir. Ne mutlu o 

kimseye ki sünnet-i seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola veyl o kimseye ki sünnet-i 

seniyyeyi takdir etmeyip bid’alara giriyor. 

NOT: Yukarıdaki bütün izahlar Üstad Bedîüzzaman Said-Nursi Hz. (ra) Lem’alar 

kitabından 11. Lem’adan kısaltılarak alınmıştır 

          Bu mevzuyla ilgili olarak Resûllullah (asm) “benim sünnetimi beğenmeyen 

benden değildir”. Buyurmuşlardır. (Kütüb-i Sitte, Cilt: 1, Sayfa: 493) 

            Bir kimse ümmetime ya bir sünnet ifası veya bidatın izalesi için bir hadis 

ulaştırırsa onun makamı cennettir. (Hz. İbni Abbas) 

 Bir Müslüman'ın dinin icaplarından olan farz ve vaciplere uyduktan sonra 

sünnet-i seniyyeye uymanın önemini hatırlatmak ve her gün yapmakta olduğumuz 

işlerin ve amellerin sünnete ne kadar uyduğunu test etmek gayesi ile bir sünnet-i 
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seniyye anketi hazırlamak düşüncesi hasıl oldu. Bununla ilgili bazı çalışmalar yaptım. 

Kitaplardan ve internetten sünnet-i seniyyelerle ilgili dokümanlar çıkardım. Allahın 

inayetiyle yaptığımız amellerin halis bir niyet ile sünneti yerine getirmek ömrümüzün 

bütün dakikalarını ibadet hükmüne getirmeye çalışmaktır. 

Şunu da belirtelim ki peygamberimiz (asm)‘in her hareketi her davranışı 

sünnettir. Yüzlerce binlerce sünnetlerden bahsediliyor. Günümüzde de maalesef bir 

çok sünnetler unutulmuş veya terk edilmiş onun yerine başka adetler gelenekler ve 

görenekler hayatımıza girmiştir. 

Resûl-i Ekrem (asm) ferman etmiş: "Kim benim unutulan bir sünnetimi ihya 

ederse beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraberdir". İbn-i Mace (4077) 

Ayrıca İrbad.b. Sariye’den rivayetle peygamberimiz şöyle buyurmuştur. "Benim 

sünnetime ve hidayet üzere olan Raşit halifelerimin sünnetine de yapışın ve onlara 

sımsıkı sarılınız". Bu hadisi Ebu Davûd ve Tirmizi rivayet etmiştir. (Sünen-i Ebu Davud 

Cilt.12/S.358) 

Sahabe efendilerimizin ve diğer selef-i salihinin sünnete olan bağlılığı bizim için 

önemli bir misaldir. Nafi şöyle demiştir.”ibni Ömer‘i (ra) Peygamber efendimizin izine 

uyarken görseydiniz ona deli derdiniz.”(el-ibane,1/74) Mücahid de şöyle demiştir; İbni 

Ömer (ra) ile yolculuk yapıyorduk. Yolun bir yerine gelince hemen yönünü değiştirdi. 

Ona bunu niçin yaptığı sorulunca “Peygamber Efendimiz (sav)’in böyle yaptığını 

gördüm ve ben de öyle yaptım". cevabını verdi. Günümüz de çoğu Müslüman’ın adım 

adım batıyı taklit etmesini yadırgamayanlar İbni Ömer’in (ra) Peygamber efendimizi 

adım adım taklidini yadırgıyorlar. Onlar ne düşünürse düşünsünler; Peygamber 

efendimiz bizim için en doğru rehber ve en güzel misaldir.  

Rehberin sözüne uyulur, arkasında gidilir. Hikmetini anlamasak dahi onun 

sünnetini yapmak hem önemli bir takvayı gerektirir hem de bizi istikamet üzere kılar. 

Son üç paragraf (terk edilen sünnetler kitabından alınmıştır). 

Yine Haşir süresi 7 de"Resul size neyi verdiyse alınız neyi yasakladıysa kaçınız" 

buyrulmaktadır. Ayrıca; Nisa Suresi 80'de "Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat 

etmiş olur" buyrulmaktadır.   

Ahzab süresi 21’de mealen “Allah’ın Resûlunde sizin için güzel bir örnek vardır. 
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Buyurulmaktadır.  

 

Resûlu Ekrem (asm) Veda hutbesinde “Ey müminler size iki emanet bırakıyorum 

onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah’ın kitabı Kur’ân-ı 

Kerim ve Peygamberin sünnetidir. 

 

NOT: Bu anket, sünneti merak eden ve hayatını sünnet üzere yaşamak isteyenler için 

hazırlandı. Bu sünnet-i seniyye anketini hazırlarken tam mükemmel oldu diyemem. 

Hem bu ankette maksadım insanları sorgulamak değil kendi kendine bir oto kontrol 

yaptırmak ve ayrıca bilgi kazandırmaktır. Anketi doldurup vermeleri halinde bir sonuca 

ulaşmak istiyorum. Kimseyi bu konuda zorlamak ta istemiyorum. Ellerinde kalıp sünnet-

i seniyyeyi yaşamaları dileğimdir.  

 Yazılan ifadelerde eksik ve kusurlar varsa müsamaha ile bakılmalıdır. Cenâb-ı 

Hak sünnet-i seniyyeden hissemizi ziyade eylesin. ÂMİN.    
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SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ 

 
NOT: Her soruya üç bölüm ayrılmıştır Size uygun bölüme (x) çarpı işareti 

koyunuz. 
  Her 
zaman 

Bazen Hiç 

 GÜNLÜK VEYA HAYAT BOYU UYMAMIZ GEREKEN SÜNNETLER 
UYKUDAN UYANMA VE SABAH NAMAZINA HAZIRLIK 

   

Sıra 
No 

Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün 
başlar. Gece gündüzden önce gelir ve imsakta sona erer. Örfi gün 
ise saat 24’ten sonra başlar.  

   

1 

 Uykudan uyandığında okunacak duayı okuyor musun? Şöyleki 
“Elhamdülillahilezi, ahyana ba’de mâ emâtena ve ileyhin nuşur.” 
Anlamı: (Bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah’a hamd 
olsun) Çünkü uyku ölümün küçük kardeşidir. 

   

2 
Efendimiz (asm) uykudan uyandığında bir de şöyle dua ederdi: 
“Elhamdülillah sabaha erdik. Mülk de Allah için sabaha 
erdi.’’derdi. (Buhari, 1817) Biz de böyle dua ediyor muyuz? 

   

3 
Biriniz uyandığında üç kere sümkürsün. Zira şeytan burnun içinde 
geceler. (Buhari) Bunu uyguluyor muyuz? 

   

4 
 Kötü bir rüya gördüğünüzde yönünüzü değiştirip Allah’a sığınıp 
kimseye anlatmadan sol tarafa 3 kere tükürüyor musunuz? 
Müslim (6/52) Ebu Davûd (2/601) 

   

5 
Görülen rüya, rüya tabirini bilen bir adamdan veya hayrı tavsiye 
edenden başkasına anlatılmaz. (Tirmizi) Rüyamızı ehil olan kişilere 
anlatıyor muyuz? 

   

6 
Allah Resûlu (asm) tuvalete girdiğinde başını örterdi.(Ramuz el 
Ehadis) Bizde başımız örtüyor muyuz? 

   

7 
Bir kimse tuvalette önünü ve arkasını kıbleye dönmezse ona bir 
sevap yazılır bir günahı silinir. (Taberani) 

   

8 

 Tuvalete girmeden önce çorapları çıkarıp paçaları sıvayıp giriş 
duasını okuyor musun? Şöyleki “Allahüme inni euzu bike minel 
hubsi vel habais” Anlamı: Allahım bütün kötülükleri bünyesinde 
toplayan pisliklerden ve kötülüklerden sana sığınırım.  

   

9 

 Tuvalete sol ayakla girip sola meyilli oturup uhrevi şeyleri 
düşünmeden önümüz ve arkamız kıbleye gelmeyecek şekilde 
ihtiyacımızı giderip tahareti sol elle yapıp bol su döküp temiz 
bırakıyor musun? 

   

10 
 Oturarak bevlediyor musun? Zira peygamberimiz (asm) kabir 
azabının çoğu idrar sıçramasından’dır buyuruyor. (K. Sitte Cilt 15 ) 

   

11 
Resûlullah (asm) helâ (tuvalette) konuşmayı da yasaklamıştır.  
Bu yasağa uyuyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

12 

 Tuvaletten sağ ayakla çıktıktan sonra çıkış duasını okuyor musun? 
Şöyleki “Elhamdülillahillezi ezhebe anni’l eza ve afani” Anlamı:                    
(Bana rahatsızlık veren şeyleri gideren Allah’a hamd olsun) 
demektir. 

   

13 
Resûlullah (asm) abdest bozmaktan çıktıklarında ‘’gufraneke’’ 
(bizi affet de) derlerdi. (Ramuz el ehadis) Böyle de diyor muyuz? 
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14 

 Tuvaletin kapısını sağ elle kapadıktan sonra ellerimizi sabunlu 
suyla yıkarken parmak aralarınıda yıkamaya dikkat ediyormusun? 
Ibadetlere ait sünnetler ve adaplar için ilmihale bakılabilir. 
(Mesela abdestin 18 sünneti, 16 da adabı vardır. Namazın 19 
sünneti, 17 de adabı vardır). Biz bunların bazılarını aldık. 

   

15 

 Aynaya baktığında Peygamberimizin (asm) okuduğu “Allahümme 
kema hassente halkı fe hassin huluki” duasını okuyor musun? 
Anlamı: Allahım yaratılışımı güzel yarattığın gibi ahlakımı da 
güzelleştir.  

   

16 

 Tuvaletten sonra istibra yapıyormusun? İstibra küçük abdesten 
sonra yapılandır. Biraz yürümek, öksürmek gibi (Kadınlar istibra 
yapmaz). Ayrıca istinca yapıyormusun? İstinca’da büyük abdesten 
sonraki temizliktir. (Ömer Nasuhi Bilmen) 

   

17 
Ebu Hureyre (ra) rivayetle Resûlullah (asm) buyurduki; abdest 
alırken gözlerinize su içirin, ellerinizi ise sirkelemeyin. Zira bu 
şeytanın yelpazesidir. Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

18 
Abdesten sonra kullandıkları bir havluları vardı. Hz. Ayşe (ra) 
rivayet Havlu kullanıyor muyuz? 

   

19 
Açık arazide ise tuvalet ihtiyacını gidermek için kuytu bir yer arar 
veya bir tümsek edinirlerdi (Ebu Davûd). Buna dikkat ediyor 
muyuz? 

   

20 

Açık arazide sert olan bir yerde küçük abdest bozmak istediğinde 
önce toprağı bir çubukla eşeler, yumuşatır ve sıçramasını 
önlerlerdi. Su yoksa temizlenmek için 1 veya 3 taş kullanırdı. 
(Ramuz el Ehadis). Susuz arazide böyle temizleniyor muyuz? 

   

21 
Abdullah İbni Sercis (ra)anlatıyor. Resulullah (asm) yeryüzündeki 
haşerat deliklerinede bevletmeyi de yasakladı (Ebu Davûd).  
Buna dikkat ediyor muyuz?  

   

22 

 Her abdesten önce misvak kullanıyor musun? Resûlullah (asm) 
ümmetime zahmet vermemiş olsaydım her abdestten ve 
namazdan  önce misvak kullanmalarını emrederdim. Misvak, ağzı 
temizleyici ve Rabbin rızasını celbedicidir buyurmuştur. Misvak 
dişleri temizler ağız kokusunu giderir sıhhate hizmet eder. 
Diyanet işleri şimdiki fırçalarlada diş temizliğinin yapılabileceğini 
tavsiye etmiştir.  

   

23 

 Resûlullah’ın misvağı her zaman yanındaydı, gece yatarken bile 
baş ucundaydı. Misvak sadece abdest ve namazın sünneti 
değildir. Dinin sünnetidir. İmam-ı Azam ve imam-ı Şafii böyle 
hükmetmişlerdir. (Kütüb-i Sitte, Cilt 10, Sayfa: 426) 
Biz de misvağı yanımızda taşıyor muyuz?   

   

24 Misvak, erkeğin güzel konuşma yeteneğini artırır (R. El Ehadis).    

25 
 Abdest alırken mümkünse kıbleye yönelip niyet ederek suyu fazla 
israf etmeden sol elle sümkürüp dualarını okuyarak her uzuvu 
iyice ovarak abdest alıyor muyuz?  

   

26 
 Abdest aldıktan sonra üç yudum su içip kelime-i şehadet getirip 2 
veya 3 kere Kadir suresini (inna enzelnahü)’ yü okuyor musun ? 

   

27 
 Her abdesten sonra kerahet vakti değilse 2 rekat namaz kılmakta 
sünettir. Bu sünnete uyuyor musun? 
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28 

Hz. Osman (ra)’dan rivayette bir hadisi şerifte kim abdest alır ve 2 
rekat namaz kılar ve istiğfar ederse geçmiş günahları af olur 
Buhari (160) Müslim (226). 
Hadisi şerifte buyrulanı yapıyor musun? 

   

 
29 

Mezi, abdesti bozar, fakat gusül gerekmez. Eğer abdest 
alınacaksa, mezini bulaştığı yer temizlenecektir. (Ebu Davûd, 
Taharet). Bunu biliyor muydunuz? Evet veya hayır şeklinde cevap 
veriniz. 

 
 

 
 

 
 

30 

 Cünüp olan kişinin uyumak veya yemek yemek istediğinde boy 
abdesti almadan abdest almasıda sünnettir. Buhari (286) Müslim 
(305) Fakat en kısa zamanda boy abdesti almalıdır. Bunuda 
yapamayanların elini yüzünü yıkayıp, ağzını çalkalamaları 
neticesinde yemek yiyebileceklerini söyleyenlerde vardır.  
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

31 
 Gusül etmeleri farz olanlara mekruh olan şeylerden biride elini 
ağzını yıkamadan yiyip içmek (Ömer N. Bilmen gusül bahsi.) Bu 
ayrıntıya dikkat ediyor musun? 

   

32 

Suyu israf etmemekte çok önemlidir. Abdullah B. Muğaffer (ra) 
Resûlullah’tan şöyle buyurduğunu işittim. Ahir zamanda taharette 
(suyu çok kullanmada) haddi aşan bir kavim gelecektir. Suyu 
idareli kullanmaya dikkat ediyormusun? Resûlullah nehirde de 
olsanız suyu fazla israf etmeyin buyurmuştur. Suyu israftan 
kaçınıyor musun? Ahmed B. Hambel (4/87) Ebu Davûd ( 96 ) 

   

33 
Büyük banyoda peştemal kullanıyor musun?  
Banyoya sol ayakla girip sağ ayakla çıkıyor musun? 

   

34 
 Kulacımızın erişeceği küçük banyolarda ise kıbleye dönmeden 
peştemalsiz yıkanabileceğini söyleyenler vardır.  
Bu ruhsattan faydalanıyor muyuz?  

   

35 
Banyodan çıkarken ayaklara soğuk su döküyor musun? Ayaklara 
soğuk su dökmek te sünnettir. 

   

36 
Abdest müminin silahıdır.  
Her zaman abdestli olmaya özen gösteriyor musun? 

   

 
37 

 
 

Ebu Hureyre (ra) rivayetle; Hz. Bilal (ra) her zaman abdestli gezer 
ve abdestten sonra 2 rekât namaz kılardı. Resûlullah (sav) 
rüyasında Hz. Bilal’e: “Cennetin ön tarafında senin ayakkabılarının 
sesini işittim” demiştir. (Kütub-i Sitte, Cilt: 12, Sayfa: 544)  
Biz de her zaman abdestli geziyor ve her abdestten sonra 2 rekât 
namaz kılıyor muyuz?  

   

38 

 Tükürmek icap ederse sol tarafımıza, dışarıda isek insanların 
görmediği uygun yerlere kıble tarafına yönelmeden tükürmekte 
sünettir. Ebu Said el Hudri (ra) Resûllulah (sav) şöyle buyurdu 
dedi: “Biriniz tükürdüğü zaman yüzü yönüne ve sağına doğru 
tükürmesin, soluna yada sol ayağının altına tükürsün. Buhari 
(1/104) Müslim (2/67)  
Tükürürken insanların olmadığı yerlere tükürüyor muyuz? 

   

39 
Bazen de abdest üzerine abdest almak nur üstüne nurdur.  
Biz de bazen abdest üstüne abdest alıyor muyuz? 
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40 

 Temizliğe dikkat ediyor muyuz? Temizlik imanın yarısıdır. Allah 
temizdir, temizlenenleri sever. Bu temizlik haftada en az bir 
banyo, kasık ve koltuk traşı dahil 40 günü geçmemelidir. Esasen 
koltuk altını yolmak sünnettir. Ulema bunda ittifak eder. Bazı 
ulema da bunun bir vecibe olmadığını, traş edilebileceğini 
söylemiştir. Mesela İmam-ı Şafi-i Hazretleri tıraş ettirmiştir. 
(Kütub-i Sitte, Cilt: 17) 

   

41 
 Ayakları sol elle yıkayıp parmak aralarınıda hilallıyor musun? Kim 
parmak aralarını hilallemezse, kıyamet gününde Allah (cc) ateşle 
yıkar (Taberani).  

   

42 
 Kötü ve çirkin bir sözden dolayı abdest almak ta Selefi Salihinin 
(önceki islam büyükleri) uyguladığı bir yoldu.  
Biz de böyle durumlarda abdest alıyor muyuz? 

   

 
43 

 
 

Abdestler vasıfları itibarıyla üçe ayrılır: farz, vacib ve mendub olan 
abdestlerdir. Farz abdest namaz kılmak için, vacib olan Kâbe’yi 
tavaf etmek için, mendub olan ezbere Kur'ân-ı kerim, ezan 
okumak ve ilmi çalışmalar yapmak içindir. Mendub abdest ile de 
her türlü ibadet yapılabilir. 

 
 

 
 

 
 

44 

Resûlullah (asm) bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: 
"Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateşi 
söndüren de sudur. Onun için biriniz öfkelendiğinde hemen 
abdest alsın". Öfkelenince abdest alıyor muyuz? 

   

45 
Resûlullah (asm) buyurdu ki: “Sizden biri büyük ve küçük 
abdestten dolayı sıkışık haldeyken namaz kılmasın” (Müslim 
Mesacid. 67) Bu hale dikkat ediyor muyuz? 

   

46 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: “Abdeste uzuvları kim üçten fazla 
yıkarsa fena bir iş yapmış olur. Haddi aşar ve zulüm eder.’’ 
(Ebu Davûd Taharet 51, Nesai taharet 105)  
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

47 

Resûlullah buyurdu ki: “Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet 
gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu elleri ve ayakları 
parlak olarak çağrılacaklardır”. (Buhari vüdu 3) Abdest azaları 
kıyamet gününde parlayacağından yıkanan yerleri artırmakla iyi 
görülmüştür. Resulullah kimin imkânı varsa parlaklığını artırsın. 
(K. Sitte, Cilt:10, Sayfa:435). 
Abdestte buna dikkat ediyor muyuz? 

   

 
48 

 

Sakalın çeneden aşağıya uzamış kısmını mesh etmek, sık olan 
sakalı bir avuç su ile alt tarafından el parmaklarıyla hilallemek. Bu 
imameyne göredir. İmam-ı Azam’a göre müstahaptır.  
Abdestte bu hususlara dikkat ediyor muyuz? 

   

49 

Abdest alırken besmele çekmek, yardım istememek, dünya 
kelamı etmemek, niyeti sonuna kadar hatırda tutmak, her uzvu 
yıkarken dua etmek, selatü selam getirmek, sıkı olan yüzlükleri 
oynatmak, abdeste suyun damlamayacak derecede az 
olmamasına dikkat etmek te abdestin adaplarındandır.  
Abdestin bu adaplarına dikkat ediyor muyuz? 

   

50 
 Müminin abdest suyu sevapları ile birlikte mizana girer. (Ramuz 
El Ehadis) Abdestin kıymetini takdir ediyor muyuz? 
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51 

Guslün sünnetleri:  
1) Gusle niyet etmek  
2) Besmele çekmek  
3) Bedendeki pislikleri temizlemek 
Guslün farzları:  
1) Ağza 3 kere su alıp boğaza kadar çalkalamak 
2) Burna 3 kere su vermek 
3) Bütün vücudu kuru yer kalmayıncaya kadar yıkamak 
Sonradan kuru yer kalmışsa sadece orayı ıslatmak gerekir 
denmiştir. Guslü böyle alıyor muyuz? 

   

 
52 

 
 

Resûlullah (asm)’a teyemmümden sordular. O da Ammar’a şöyle 
yapmasını emretti. Ellerini yere vurdu, sonra ellerine yapışan toz 
ve toprağı çırptı ve yüzünü, kollarını ve dirseklerini meshetti (K. 
Sitte, Cilt:16).  Suyun olmadığı yerde veya su olduğu halde 
kullanmak mümkün değilse, teyemmüm yapılır. Mesela cenaze 
namazı kılınmak üzere iken suyla abdest almaya vakit yoksa 
hemen oracıkta toprak veya toprak cinsinden bir şeyle 
teyemmüm yapılarak namaza yetişilir. (K. Sitte, Cilt: 9, Sayfa:  
378). Böyle durumlarda teyemmüm yapıyor muyuz?    

   

 

 

 

Sıra 
No 

 
NAMAZLA İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
zaman 

Bazen Hiç 

 
1 

 Sabah namazına ehlini ve mükellef olan çocuklarını 
kaldırıyor musun? Zira Peygamberimiz (asm) ailesini 
kaldırdığı gibi Hz. Ali’yi ve Hz. Fatımayı’da namaza 
kaldırırdı. Bizde ailemizi namaza kaldırıyor muyuz? 

   

 
2 

 Resûlullah (asm) bir defasında bu namaz konusunda kızım 
Fatıma babam peygamberdir diye güvenme namazını 
aksatmadan kıl buyurmuşlardır. Biz de namazları 
aksatmadan kılıyor muyuz?  

   

 
3 

Sabah namazına kalkmak için maddi tedbir olarak erken 
yatmak ve çalar saati kurmaktır. Manevi tedbir olarak ta 
inna atayna ve ayetel kürsiyi okumaktır. Yukarıdaki 
tedbirleri alıyor muyuz? 

   

 
4 

 Sabah namazının 2 rekat sünnetini evde kılmak sünnettir. 
Allah Resûlü (asm) genellikle birinci rekatında Kafirun 
suresini, ikinci rekatında ise ihlas (kulhüvallahu ehad) 
okurdu. Bizde öyle okuyor muyuz? 

   

5 
 Sabah namazının sünnetinden dolayı Resûlullah (asm) 
dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır buyurmuşlardır. Bu 
sünnetin kıymetini takdir ediyor muyuz? 

   

6 
Sabah namzının sünnetini kıldıktan sonra vakit varsa biraz 
uyumak ta sünnettir. (Ebu Davûd, Salât 203). Bu sünnete 
ittiba ediyor muyuz? 
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7 

 Sabah namazının sünetini evde kıldıktan sonra 
konuşulması mekruhdur. Yalnız ehlini namaza kaldırmak 
için konuşmak bundan istisna tutulmuştur. Buna dikkat 
ediyor muyuz? 

   

8 

Bir adam kırk sabah ilk tekbire yetişirse (ilk tekbirin süresi 
fatihanın bitimine kadardır) kendisine iki berat yazılır.1. 
Cehennemden azatlık beratı 2.Münafıklıktan eminlik beratı.  
Hz. Enes (ra) rivayet. İlk tekbire yetişiyor muyuz? 

   

 
9 

Bir kimse gecenin karanlığında camiye yürürse ona mukabil 
Allah (cc) kıyamet gününde kendisine bir nur ihsan eder. 
(Hz. Ebud Derda) (ra) Sabah ve yatsı namazlarını camide 
kılıyor muyuz? 

   

 
10 

 Sabah namazını camide kılmak için evden çıkarken 
bismillah tevekkeltü Alallah la havle vela kuvvete illabillah 
diyor muyuz? 

   

11 
 Sabah camiye giderken mümkünse hızlı ve sık adımlarla ve 
Allahı zikrederek camiye gitmekte sünnettir. Bu sünnete 
ittiba ediyor musun? 

   

 
12 

 Camiye giderken besmele çekip sağ ayakla girerken selam 
verip giriş duasını (Allahümme fitah aleyna ebvabe 
rahmetik) okuyor musun? Anlamı: “Allahım bizlere rahmet 
kapılarını aç” demektir. 

   

13  Namaz’dan sonra da camiden sol ayakla çıkıyor musun?    

14 

 Gerek camiye giderken, gerek evden çıkarken Ayetel 
Kürsi’yi okuyor musun? Ayetel Kürsi’yi okuyanın günahları 
bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve 
insanların şerrinden muhafaza olur. 

   

15 
 Ezan ile kamet arasında dua etmek müstecaptır 
buyuruluyor. Bu arada dua ediyor musun? Çünkü dua 
ibadetin ruhudur. Dua halis bir imanın neticesidir. 

   

16 
 Müezzin kamet getirmeden ayakta beklemek gaflet 
nişanesidir. Oturarak kameti bekliyor musun? 

   

17 

 Bir de namaz için abdest aldıktan sonra mescide veya 
camiye giden bir kimse oturduğu yerde parmaklarını 
birbirine kenetlemesin. Çünkü o namazda gibidir. Tirmizi 
(1167) Ahmed B. Hambel (3/42).   
Bu emre uyuyor musun? 

   

18 

 İmama uyduktan sonra ondan önce hareket etmekten 
kaçınıyor musun? Yani imamdan önce rukuya ve secdeye 
varmak ondan önce secdeden başını kaldırmak gibi. 
Resûlullah bu halleri yasaklamıştır. 

   

19 

 Kıyamda (ayakta) elleri göbek altından bağlamak ve 
secdede topukları birleştirmek de sünettir. Secdede iken 
ayak parmakları ikisi birden havaya kalkarsa namaz bozulur 
Bunlara dikkat ediyor muyuz? 
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20 

 Secdeye eğilirken elleri bedene değdirmeden secdeye 
gitmekte sünnettir (mazeret ve yaşlılık hariç). Ebu Hureyre 
Es Saidi’den rivayetle Resûllulah secdeye giderken ellerini 
bedenden uzak tutardı. Buhari (2/245) Müslim (490)  
Bu sünneti tatbik ediyor musun? 

   

21 
 Secdede kelb gibi dirsekleri yere koymamaya dikkat ediyor 
musun? (Cemaat arasında bu çok yapılıyor). Bu sünnete 
uyuyor musun? Kadınlar koyabilir.  

   

22 
 Yine Resûlullah (asm) namazda sakalı ile oynayan bir kişi 
gördü ve dedi ki: “Eğer bunun kalbinde huşu olsaydı sakalı 
ile oynamazdı” buyurdular. Tirmizi Ebu Hureyre’den. 

   

23 

 Namaza başlamadan önce takke ve sarık sarmak sünnettir, 
sarığın bir ucunu arkaya sarkıtmakta sünnettir. Resûllulah 
(asm) şöyle buyurdu: “Sarıkla kılınan iki rekat namaz 
sarıksız 70 rekattan daha hayırlıdır (Deylemi Taç 1/169). 
Zaten namazı başı açık kılmak mekruhdur. Malesef şimdi 
başı açık kılmak yüzde doksan seviyesinde.  
Bu sünnete uyuyor musun?  

   

24 

 Hz. Enes (ra) rivayet edilen bir hadiste Allah Resûlü (asm) 
şöyle buyurmuştur: “Saflarınızı düzeltin ben sizleri 
arkamdan görmekteyim” Bir de birisi omzunu yanındakinin 
omuzuna, ayağını da onun yanındakinin ayaklarına 
birleştirdi.  Buhari (2/242). Biz de safta omuzlarımızı ve 
ayaklarımızı birleştiriyor muyuz?  

   

25 
Halil ibnu el Çüheni anlatıyor; Resûlullah (asm) hiçbir 
namaza misvak kullanmadan çıkmazdı. (Ramuz el Ehadis) 
Namazlardan önce misvak kullanıyor muyuz?  

   

26 
Ön saftaki boş olan yerleri doldurmak için atılan adımdan 
daha hayırlı bir adım yoktur. (Hz. İbni Ömer)(ra) 

   

 
27 

 

Hz. Aişe’den rivayetle: Kim de geldiğinde saftaki boş yeri 
doldurursa, bu ameli sebebiyle Allah’ta (cc) onun 
cennetteki makamını bir derece yükseltir. Saf boşluklarını 
hemen dolduruyor muyuz? 

   

28 
Efendimiz çıplak ayakla namaz kılmazdı. Bazen de kıldığı 
olmuştur. (Ebu Davûd). Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

29 
 Resûlullah (asm) safları düzeltmeden namaza durmazdı. 
(K.Sitte Cilt 9) Bizler de saflarımızın düzgün ve sık olmasına 
dikkat ediyor muyuz? 

   

30 
 Sahabelerin elbiseleri omuzlarından eskiyordu.  
Bizim elbiselerimiz de omuzlarından eskiyor mu? 

   

31 
 Namazı yalnız kılarken ayak aralarının açıklığı dört parmak 
olması da sünnettir.  (Ömer N. Bilmen)  
Bu sünnete ittiba ediyor muyuz?  

   

32 

 Namazdaki kıraatın yani okumanın kendi nefsin duyacak 
kadar sesle okumakta sünnettir. Yanındakini yanıltacak 
kadar sesli okumak doğru değildir. Böyle okumaya dikkat 
ediyor muyuz? 
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33 
 Namaza başlarken tekbiri kısa tutmak yani Allahü ekber 
yerine bir elif ziyadesiyle Allahü Ekbaar denilmekle namaza 
başlanmış olmaz. Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

 
34 

 

Amir İbn-i Şuayb'den (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) 
namazdan çıktığında bazen sağından bazen de solundan 
çıkardı. Bu sünnete ittiba ediyor musun? 

   

35 
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivayetle tekbiri ve selamı 
uzatmamak sünnettir. Tirmizi (297) Ahmed (2/532) Bu 
hususa dikkat ediyor muyuz? 

   

36 

 Resûlullah (asm) namazda esnemekten hoşlanmazdı. 
Esneme gelirse sağ elinin dışı ile bastırmaya çalışırdı. 
Namaz dışında sol eliyle bastırmaya çalışırdı. Biz de 
esnemeyi bastırmaya çalışıyor muyuz?  

   

37 

 İmam ruku halindeyken sizden birisi mescide girdiğinde 
oda olduğu yerde rukuya eğilerek safa girene kadar 
yürüsün Beyhaki (3/106). Bu sünnet bilinmediği için 
uygulanmaz olmuş. Bundan maksat o rekata yetiştirmektir. 
Sonradan gelenin rukuya yetişmesi halinde o rekata 
yetişmiş sayılır. Bizde bu sünnetin gereğini yapıyor muyuz? 

   

38 

Namaz kılarken kıyamda (ayaktayken) secde yerine 
bakmak, rüküda ayakların üzerine bakmak, secdede burnun 
iki yanına bakmak, ka'de de (otururken) kucağa bakmak 
selamlarda sağ ve sol omuza bakmak namazın 
adabındandır. Gözleri kapamak ise mekruhtur.  
Bu ayrıntılara dikkat ediyor muyuz? 

   

 
39 

 

İbn-i Ömer (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki 
'Gözlerinizin hızla kör olmaması için onları namazdayken 
semaya kaldırmayın'. (K. Sitte, Cilt: 17).  
Bu uyarıya dikkat ediyor muyuz? 

   

40 

 Namazda otururken tahiyatın sonunda eşşedü enla ilahe 
denirken sağ elin şahadet parmağının kaldırılması, illallah 
denirken indirlimesi sünnettir.  
Bu sünneti uyguluyor musun? 

   

41 

Namazdaki her işaret (tahiyyatta şehadet parmağını 
kaldırmak gibi) için 10 sevab vardır. (Hz. Ukbe İbn-i Amir). 
Namazda tahiyatta şehadet getirirken, şehadet 
parmağımızı kaldırıyor muyuz?  

   

42 

 Namazı tadili erkân ile kılmak imam-ı azam ile imamı 
Muhammed’e göre vaciptir. Mesela rüküdan doğrulurken 
vücut dimdik ve en az sübhanallahil azim diyecek kadar 
ayakta durmalı ondan sonra secdeye varmalı, rükû ve 
secdelerde en az üç tesbih okunmalı iki secde arasında da 
sübhanallahil azim diyecek kadar oturulmalıdır. Böyle 
yapmak vaciptir. Vacibin terkinden veya tehirinden sehiv 
secdesi lazım gelir. Tadili erkâna uymayanların namazı 
yeniden kılmaları gerekir. Resûlullah (asm) mescidde böyle 
aceleyle namaz kılan birine sen namaz kılmadın diye 3 kere 
namazı tekarar ettirmiştir. Namazı hakkıyla eda ediyor 
musun? 
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43 
 İmam olan zatın birinci selamı, ikincisinden kuvvetli yani 
sesli olması da sünnettir. (Büyük İslam İlmihali, Sayfa: 147) 
İmam olan kişi buna dikkat ediyor mu? 

   

44 

 Selamdan sonra gerek ferdi gerekse cemaatle kılınan 
namazda 3 kere istiğfar duasını okuyor muyuz? Resûllullah 
(asm) namazdan sonra üç kere istiğfar ederdi. Bu istiğfar 
Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el azim ve etubi 
ileyh’dir. İsteyen uzun olanı da okur. (Müslim mesacid 135, 
Tirmizi Salât 224) 

   

45 

 Farz namazı kılındıktan sonra sünnet namazı kılınacaksa 
öğle, akşam ve yatsıdan sonra kılınacak sünnetler için yer 
değiştirmekte sünnettir. Ebu Hureyre (ra) rivayetle Allah 
Resûlü (asm) şöyle buyurdu dedi: sizden biri farzdan sonra 
namaz kılmak istediğinde sağına soluna ileri geri sizi yer 
değiştirmekten alıkoyan nedir? Buyurmuşlardır. Ebu Davûd 
(1006), İbni Mace (1428). Biz de her selamdan sonra yer 
değiştiriyor muyuz? 

   

46 
 Yine camide veya cemaatte otururken uykusu gelenin yer 
değiştirmesi de sünnettir. Oturmanın en iyi şekli kıbleye 
karşı oturmaktır. Böyle hallerde yer değiştiriyor muyuz? 

   

 
47 

 
 

Büreyde İbn-i Huseyb (ra) rivayetle: "Resûlullah (asm) gölge 
ile güneş arasında oturmayı yasakladı. O yer, şeytanın 
turduğu yerdir" buyurmuşlardır. (K. Sitte, Cilt:17, Sayfa: 
483). Bu uyarıya dikkat ediyor muyuz? 

   

48 

 Sütunlar arasında namaz kılmanın yasaklandığını ve ileriye 
oturmanın sünnet olduğunu biliyor ve ona göre davranıyor 
muyuz? İbni Mesud şöyle dedi: Sütunlar arasında saf 
tutmayın (Beyhaki, 3/104). Bu emre ittiba ediyor muyuz? 

   

49 
 Peygamberim (asm) zamanında sabah namazından sonra 
cemaat evlerine gitmezlerdi. Oturup Allah için sohbet 
ederlerdi. Bu sünnete uyuluyor mu? Özellikle imamlar. 

   

50 

 Yine peygamberimiz (asm) namazdan sonra yönünü 
cemaate döner bağdaş kurarak oturur, kim geldi kim 
gelmedi sorar ve rüyaları tabir ederdi. Bu hal, kerahet vakti 
çıkıncaya kadar devam ederdi. Ondan sonra 2 rekat işrak 
namazı kılarlardı. Biz de bu sünnete ittiba ediyor muyuz?  

   

51 
 Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar 
konuşmamak ta sünettir. Yalnız Allah’ı anmak ve zikretmek 
istisnadır. Abdülrezzak, İbni Şeybeden (6402) 

   

 
52 

 

Allah Resûlu (asm) sabah namazından sonra kerahat 
vaktinde uyuyan kızı Hz. Fatıma'yı "Kızım uyan, bu saate 
uyuyarak gafillere benzeme" diyerek uyarmıştır. Bu saatte 
uyumanın hafızayı da zayıflattığı da bilinmektedir. Buna 
dikkat ediyor muyuz? 

   

53 
 İki vakit namaz arasındaki küçük günahlar affolunur. Vakit 
namazlarını eksiksiz kılıyor muyuz? Cemaate devam islam  
iman alametlerindendir. (Ömer N. Bilmen, Cemaat bahsi) 
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54 

 

Namaz tesbihlerini elle çekmek te sünnettir. Resûlullah 
(asm) sağ elin parmaklarıyla çekerdi. O zaman henüz tesbih 
yoktu. Biz de elle tesbih çekiyor muyuz? Tesbihe bağlı 
kalmak şart değil.  

   

55 

 Tesbihe üflemek bidattır, sahabelerden bazıları hurma 
çekirdekleriyle bir kapta biriktirdikleri küçük taşlarla tesbih 
çekmişlerdir. Resulü Ekrem (asm) bunları görmüş ve bir şey 
dememiştir. Buda sükuti sünnettir. Elle tesbih 
çekemeyenler tesbih kullanabilirler.  
Biz de bu bidattan sakınıp tesbih çekiyor muyuz? 

   

56 

 Namaz tesbihatlarını acele etmeden ve baştan savmadan 
kimin adını andığımızı bilerek tesbih çekiyor muyuz? Ayeti 
Kerimede; O müminler ki Allahın adı anıldığında kalpleri 
titrer. (Enfal 8/2) 

   

57 
 Resûlullah (asm) namaz tesbihatlarını sesli yapardı.  
Biz de yerine göre sesli yapıyor muyuz? 

   

58 

 Her zaman gittiğin camide bir kere tahhiyat-ı mescid 
namazını oturmadan kılmakta sünnettir. Kerahet vakti 
hariç. Oturduktan sonrada kılınabilir. (Ömer Nasuhi Bilmen) 
Bu namazı kılıyor muyuz? 

   

59 
 Değişik camilere ziyaret için gittiğinizde 2 rekat tahhiyat-ı 
mescid namazı kılıyor musun? Ziyaret esnasında vakit 
namazı kılınıyorsa tahhiyat-ı mescid yerine de geçer. 

   

 
 

60 
 
 

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki; 
"Namaz kılarken kimin abdesti bozulacak olursa hemen 
namazdan çıksın. Eğer cemaatle kılınan bir namaz ise 
burnunu tutarak ayrılsın. Burnunu tutmasını emretmesi, 
kusurun gizlenmesi bakımından bir nevi edebe riayettir. 
(K. Sitte, Ebu Davûd, Salât 236) 
Her hangi bir sebeple abdestimiz bozulduğunda böyle 
yapıyor muyuz? 

   

61 

 Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılmaya 
gayret ediyor musun? Cemaatle kılınan namazda 27 kat 
sevap vardır. Bir de gidiş gelişte her adım başı sevap vardır. 
Cematle namaz sünneti müekkededir. 

   

62 

Resûlullah (asm) ikindi namazının tesbihatından sonra 
Nebe süresi (Amme diye başlayan sure)’ni okurlardı. 
(Ramuz el ehadis). 
Her ikindi namazından sonra Nebe suresini okuyor muyuz? 

   

63 

Bir kimse halkın gördüğü yerde namazını güzel kılar, gizlide 
ise iyi kılmazsa bu namazı küçümsemektir ve dolayısıyla 
Rabbinin makamına ihanet etmiş olur. (Hz. İbni Mesud)  
Gizlide de namazı doğru kılıyor muyuz? 

   

64 

Yine Resûlullah (asm) buyurdular ki "’Hırsızlıktan yana 
insanların en kötüsü namazdan çalandır". Sahabeler 
sordular; Ya Resûlallah namazdan nasıl çalınır? Buyurdular 
ki; "rükûundan çalar secdesinden çalar.’’ Namazı hakkıyla 
kılıyor muyuz? 
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65 

 Ebu Hureyre (ra) dan Resûlulah’ın şöyle buyurduğunu 
rivayet etti: Abdestli olarak namaz vaktini beklemek aynen 
namazdaymışcasına o kişiye sevap kazandırır (Buhari- 
Müslim). Namazı abdestli olarak bekliyor muyuz? 

   

 
66 

 Tirmizi’nin Ma’kil Bin Yesar’dan rivayet ettiği bir hadisi 
şerife göre: “Kim sabah ve akşam namazından sonra Haşir 
suresinin son 3 ayetini yani (Hüvellahüllezi) diye başlayan 
ayetleri 3 kere eüzubillahissemiil alimimineşşeytanirracim 
diye okursa Cenabı Allah ona 70 bin meleği o kimseye 
müekkel (vekil) eder. Bu ayetleri okuyor musunuz? Öyleki 
bu ayetler için ümmet mihrabiye demiştir. 

   

67 

 Akşam namazından sonra Evvabin namazı kılıyor musun? 
Ebu Hureyre (ra)’dan rivayetle Resûlü Ekrem’in şöyle 
buyurduğunu: “Akşam farzından sonra kim 6 rekat nafile 
namaz kılarsa bütün seneyi ibadetle geçirmiş sevabı alır. 
Tirmizi ve İbni Mace rivayet etmiştir. (İhyayı Ulumiddin, 
İmamı Gazali).  

   

68 

Yatsı namazından sonra Amenerresuluyü okuyor musun? 
Amenerresulu Bakara suresinin son iki ayetidir.  Ebu Zerr 
(ra) rivayetine göre Resûlullah (asm) şöyle buyurdu dedi: 
“Allahu Teala Bakara suresini bu iki ayetle sona erdirdi. 
Bunları bana arşın altındaki hazineden verdi. Kim bunları 
okursa geceyi ibadetle geçirmiş ve belalardan korunmuş 
olur. 

   

69 

 Yine Resûlullah (asm) buyurduki Miraç’ta bana 3 şey 
verildi. Birincisi namaz, ikincisi Amenerresulü, üçüncüsü ise 
ümmetimden Allaha hiç bir şeyi ortak koşmadan ölenlere 
şefaat hakkı. Bu 3 şeye dikkat ediyor muyuz? 

   

70 
 Resûlullah (asm) buyurdu ki: Amenerresulu'yü 
kadınlarınıza, çocuklarınıza öğretin. Biz de öğrenip 
öğretiyor muyuz? 

   

71 

 Yatsıdan sonra erken yatıp uyumakta sünnettir. Gecenin  
üçte ikisi geçtikten sonra teheccüde kalkmakta sünnettir. 
Teheccüde kalkıp eşimizi de kaldırıyor muyuz? Teheccüd 
peygamberimize farzdı o her gece kılardı. Teheccüdden 
sonra tekrar uyumakta sünnettir (K. Sitte, Cilt: 19). 

   

72 

 Hz. Aişe (ra) diyor ki: “Resûlullah Efendimiz (asm) ağrı, sızı 
veya başka bir sebeple gece namazını kılmadığında, 
gündüzün on iki rekât namaz kılardı. Biz de teheccüde 
kalkmadığımızda bu namazı kılıyor muyuz? 

   

73 

Büyüklerden biri küçük yaşta teheccüd namazı kılmaya 
başlamış. Bir gün “bu insanlar neden kalkıp iki rekât gece 
namazı kılmazlar.” Deyince bu sözü duyan babası oğluna 
“keşke sende yatıp uyusaydın da bu insanları gıybet 
etmeseydin” demiştir. Teheccüde kalkanlar üstünlük 
taslamaktan sakınıyorlar mı?  
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74 

 

Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Şu Abdullah İbn-i Ömer ne 
iyi adamdır. Bir de teheccüd namazına kalksa" demiştir.  
(K. Sitte, Cilt: 17). Biz de bu övgüye layık olmaya çalışıyor 
muyuz? 

   

75 

 Yağmurlu, sert rüzgarlı ve gece fırtınalı havalarda 
olduğumuz yerde kılmakta sünnettir. İbni Ömer’den (ra) 
rivayetle soğuk ve rüzgarlı gecelerde namazlarımızı 
olduğumuz yerde kılardık demiştir.  
Biz de böyle durumlarda olduğumuz yerde kılıyor muyuz?   

   

76 

 Kırda, bağda, bahçede önümüzden geçilmesi muhtemel 
yerlerde sütre edinmek ve ona yakın durmakta sünnettir. 
Sütre; 60 cm boyunda bir çubuk dikmek veya uzunlamasına 
bir çizgi çizmek vb. Böyle durumlarda sütre ediniyor 
muyuz? 

   

77 
 Önümüzden geçmek isteyen olursa Subhanallah demek, 
duymaz ise elle mani olmak. Böyle diyor ve mani oluyor 
muyuz? 

   

78 

 Namazda önümüz secde mahalli ile sınırlıdır. Secde 
mahallinin az ötesinden geçilebilir, özellikle önden geçme 
camilerde vuku buluyor. Fıkıhçılar küçük camilerde secde 
mahalli kıble duvarına kadardır, büyük camilerde ise 
alnımızı koyduğumuz secde mahallinin ötesinden geçilebilir 
demişlerdir. Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

79 

 Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: Namaz kılanın önünden 
geçen kimse ne kadar günah olduğunu bilseydi kırk şu 
kadar beklerdi. Bu hadisin ravisi derki kırk gün mü, kırk ay 
mı, kırk yıl mı? dedi bilmiyorum. Buhari Salat (101) Müslüm 
Salat (261). Namaz kılanın önünden geçmek haramdır. 
Buna dikkat ediyor muyuz?  

   

80 
 Nafile namazlara devam ediyor muyuz? Çünkü nafile 
namazlarının kazası olmaz mesala işrak, duha, tevbe, hacet, 
teheccüd ve evvabin namazları gibi. 

   

81 
Kimsenin görmeyeceği yerde kılınan bir nafile namaz, 
insanlarca görülen yerdekinden 25 kat daha fazla sevaptır. 
(Hz. Suheyp)(ra). Buna dikkat ediyor muyuz?  

   

82 

 Duha (kuşluk namazı) için Resûlullah (asm) şöyle 
buyurmuştur: "İnsanda 360 tane mafsal (eklem) vardır. Her 
biri için bir sadaka vermek gerekir. Buna güç 
yetiremezseniz 2 rekat duha namazı kılmak hepsinin yerine 
geçer buyrulmuştur. Riyazüs Salihin – Müslim Zekat (54)  
Kuşluk namazını kılıyor musun? Kuşluk namazı 4 rekattır. 

   

83 

 Bütün fıkıh kitapları sünnetlerinde nafile namaz olduğunu 
bildirmektedir. (Halebî Sağir) Nafile farz ve vacip olmayan 
ibadetlerdir. Her nafile sünnet değildir (İbni Abidin Reddül 
Muhtar). Nafile kılmaya özen gösteriyor musunuz?  

   

84 

 Resûlullah (asm) nafile namaz kılar, nafile oruç da tutardı. 
Resûlullah (asm) hiç bir nafile ibadeti sürekli yapmamıştır. 
Kazası olanın kaza namazı kılması efdaldir. (Ömer Nasuhi 
Bilmen Kaza bahsi.) Buna dikkat ediyor muyuz? 
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85 

 Yalnız şu var ki hem kaza hem de nafile kılınabilir. Çünkü 
nafilenin kazası yoktur. Bir rivayette vardır ki; kişi, en önce 
namazdan hesaba çekilecektir. Farz namazlarında noksanlık 
varsa Cenabı Allah kulumun kıldığı nafile namazları var mı? 
Varsa o eksikleri onlarla tamamlayın buyuracaktır. Sünende 
(hadis kitabıdır) farzların noksanları nafileler ile tamamlanır 
ibaresi geçmektedir. Nafile namaz kılıyor muyuz? 

   

 
86 

 
 

Bir Hadis-i Şerif'te: "Kulum nafile ibadete devam etmekle 
bana yaklaşır. Bunun sonunda ben, onu severim. Ben onu 
sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve 
yürüyen ayağı olurum. (Buhari, Rikak 38) 
Nafile ibadetlere devam ediyor muyuz? 

   

87 
 Resûlullah (asm) binek üzerinde nafile namaz kıldığı da 
olmuştur. Binek nereye dönerse dönsün namazını ikmal 
ederdi. Bu sünnete uyduğunuz oldu mu? 

   

88 
 Resûlu Ekrem efendimiz buyurdular ki: "Yediğiniz yemeği 
namaz ve zikir ile eritiniz". Bu emre tabi oluyor muyuz? 

   

89 
 Resûlullah (asm) mübarek geceleri ihya ederdi.  
Biz de bu geceleri ihya ediyor muyuz?  

   

90 
 Yine Resûlu Ekrem (asm) gece namazı kılar, teheccüd 
namazı için hanımından izin isterdi. Biz de aynı nezaketi 
gösteriyor muyuz?  

   

91 

 Allah Resûlu(asm) çok sıcak günlerde öğle namazını 
serinliğe bırakırdı. Bu sünnet Arabistan yarımadasında daha 
çok uygulanır olmuştur.  
Bu sünnete ferdi olarak uyuyor muyuz?  

   

 
92 

 
 

Hz. Enes İbni Malik (ra) anlatıyor. Resûlullah (asm) bir gün 
evinden çıktı ve mescidde oturarak nafile namaz kılanları 
gördü ve şöyle buyurdu: "Oturanın kıldığı namaz, sevaben 
ayakta kılınan namazın yarısına eşittir." (K. Sitte, Cilt: 17, 
Sayfa: 71). Bir mazeret yoksa nafileleri ayakta kılıyor 
muyuz? Hem nafileleri evde kılmak sünnettir.  

   

93 

 Kaza namazı kılmak ta sünnettir. Resûlullah bir seferde 
sabah namazına uykuda kalmışlardı, uykudan uyanınca 
kaza etmişlerdi.  Ayrıca Resûlullah Hendek harbinde ikindi, 
akşam, yatsı ve sabah namazlarını da kaza etmişlerdir.  
Bizde kazaya kalmış namazlarımızı kaza ediyor muyuz?  

   

94 

 Namazlar kazaya 3 şekilde kalır 1- Uyumak 2- Bayılmak 3- 
Unutmak. Bunun dışında hele işim sıkı bu namazı kaza 
edeyim diye bir şey yoktur. Namazları bu üçü dışında 
kazaya bırakmamaya çalışıyor muyuz? 

   

95 

Tövbe namazı kılmakta sünnettir. Ebu Bekir (ra) 
Peygamberin şöyle dediğini nakletti: Bir kişi günah işler 
sonra kalkıp temizlenir abdest alır sonrada namaz kılıp 
istiğfar ederse Allah onu affeder. (Tirmizi- 406), (Ebu Davud 
1521) Tövbe namazı kılıyor muyuz? 
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96 

Kuraklık zamanlarında yağmur namazı kılmak ve dua 
etmek. Yağmur namazı şehrin dışında kılınmalıdır. Dua 
ederken eller yukarıya kaldırılır. Hatip veya imam elbisesini 
ters çevirerek kıbleye yönelmelidir. (K. Sitte, Cilt: 9, Sayfa: 
367) Bu namazı kılıp dua ediyor muyuz? 

   

97 

Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir 
niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i 
ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ibka 
(baki) edebilir. 4.söz Bediüzzaman).   
Namazı hakkıyla eda ediyor muyuz? 

   

98 

Hz. Aişe (ra) rivayetle Resûlullah (asm) Fatiha suresini ayet 
ayet okurdu. Yani (Elham dülillahi rabbil âlemin - er 
rahmanirrahim - maliki yevmiddin) gibi. Biz de böyle ayet 
ayet okuyor muyuz? 

   

99 

Farz namazlarının ilk iki rekâtında Fatihadan sonra 
okunacak zammı sureleri (namaz sureleri) sıraya göre 
okumak, atlamak icap ettiği zaman iki veya daha fazla sure 
atlamak tek sure atlamak mekruh olur. Ayrıca sonraki 
sureyi önce okumakta mekruhtur. Örneğin; İhlâsı önce 
okuyup sonra Kevser suresini okumak gibi. Bir de birinci 
rekâtta uzun sure okumak lazımdır. Bu sıralamaya dikkat 
ediyor muyuz? 

   

 
 

100 
 

Hz. Aişe'den (ra) rivayetle, Resûlullah (asm) buyurdular ki 
"Sizden biri namaz kılarken uyuklayacak olursa, uykusu 
gidinceye kadar hemen yatsın" (Buhari vüdu 53)  
Namazda uykumuz geldiğinde bu emre uyuyor muyuz?  

   

101 
Namazları huşu ile (sukun ve huzur) kılmaya çalışıyor 
muyuz? 

   

102 
Resûlullah'In (asm) bir ziyaretçisi gelse namazı kısa tutardı.  
Bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

103 

Resulu Ekrem (asm) buyurdu ki: "Namaz dinin direğidir. 
Namaz Müminin miracıdır. Namaz gözümün nurudur. 
Namazı terk eden gayri Müslimlere benzemiştir." Bu 
benzemeden sakınıyor muyuz? 

   

 
104 

 

Peygamberimiz (asm) Muaz (ra)’a hitaben; “Ya Muaz! 
Vallahi seni seviyorum ve sevdiğim için sana vasiyet 
ediyorum. Her namaz arkasından şöyle dua et ‘Allahım, 
seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel bir şekilde 
ibadet etmek için bana yardım et’ Katiyen bu duayı 
bırakma” buyurmuştur (Ebu Davud, Vitir- Nesai, Sehv). Biz 
de her namaz sonunda bu duayı ediyor muyuz?     
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Sıra 
No 

 
CUMA GÜNÜ VE CUMA NAMAZIYLA İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
zaman 

Bazen Hiç 

01 

 Cuma gününe Perşembeden Yasin-i Şerif okuyarak hazırlanmak daha 
iyidir (Hatip). Allah Resûlu (asm) Cuma günü boy abdesti alır. Güzel ve 
temiz elbiseler giyer, güzel koku sürünür, mescide yürüyerek ve 
erkenden giderdi. Resûlullah (asm) güzel kokudan misk ve amberi 
kullanırdı (K. Sitte Cilt: 11).  
Biz de aynı şekilde hazırlanıp hareket ediyor muyuz? 

   

02 
 Her baliğ olana Cuma günü yıkanmak vacibtir. Bir hadiste Cuma günü 
yıkanın yıkatın buyrulmuştur. (Müslim) Yıkanmak mümkün değilse 
abdest alınmalıdır. Biz de bu sünnetin gereğini yapıyor muyuz?  

   

03 

 Allah (cc) özürsüz 3 cumayı terkeden kimsenin kalbini mühürler, diğer 
bir rivayete görede İslamiyeti arkasına atmış olur. (Ahmed ve Sünen 
sahipleri İmam Gazali ihyayı Ulumiddin). 
Bu hale düşmemeye dikkat ediyor muyuz? 

   

04 

 İbni Abbas ve Ebu Hureyre (ra)’dan rivayet olundu ki: "Kim Cuma gecesi 
veya günü Kehf Suresini okursa iki Cuma arasındaki günahları affolur, 
kendisini aydınlatacak büyük bir nur verilir, sıkıntılardan kurtulur." Biz 
de Cuma gecesi veye günü bu süreyi okuyor muyuz? 

   

05 

 Cuma günü camide yer edinmeden ve safları yarmadan boş olan yere 
oturmakta sünnettir. Cuma günü hutbe sırasında kabaları büzerine 
oturup, ayakları dikmek yasaklanmıştır. (K. Sitte, Cilt: 17, Sayfa: 59)  
Cuma'da edebe uygun oturuyor muyuz? 

   

06 

 Cumada safları yarmaya sebep olmamak lazım, gelenler ön saflara 
otursalar bu sorun ortadan kalkar. Resulullah (asm) buyurdular ki bu 
insanlar ilk safların sevabını ve faziletini bilselerdi kura çekerlerdi. 
Öyleyse ön safları doldurmaya gayret ediyor muyuz? 

   

07  Camiye girince lüzumsuz konuşmalardan sakınıyor muyuz?    

08 
 Cuma’da makbul bir saat vardır, duasını o saate denk getiren 
Müslümana Allah (cc) dilediğini verir (Tirmizi ve İbni Mace). 
Öyleyse sürekli dua ediyor muyuz? 

   

09 
 Cami’de imam Hutbe okurken mümkünse diz üstü oturmak dizleri 
dikmek edebe aykırıdır. Konuşan birine sus dememek, dersen abes bir 
işle uğraşmış olursun. Buhari (2/343) Müslim (851) 

   

10 
 Cuma günü imamın hutbeyi kısa, namazı uzun tutması da sünnettir 
(Müslüm 869). İmamlarımız düşünsünler. 

   

11 

 Her Cuma yapılamsı gerekli 5 şeyi yapıyor musun? 
1- Varsa cenaze namazı kılmak 2- Hasta ziyaretinde bulunmak 3- Gusül 
abdesti almak 4- Sadaka vermek 5- Büyükleri ziyaret etmek.  
Bu 5 şeyi yapmaya çalışıyor musun?  

   

12 
 Yine peygamberimiz (asm) yaşından dolayı ihtiyara hürmet eden yani 
saygı gösteren her gence Allah yaşlılığında hürmet (hizmet) edecek 
kimseler nasip eder. Yaşlılara kadın erkek olsun saygı gösteriyor muyuz? 

   

13 

 Resûlu Ekrem (asm) şöyle buyurdular. Büyüklere saygı göstermeyen 
küçüklere merhamet etmeyen bizden değildir. Ayrıca söz hakkınıda 
büyüklere vermek sünnettir. (Taberani 610).  
Büyükleri sayıp küçükleri seviyor muyuz? 
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14 

 

Kardeşlerden büyüğün, küçüğün üzerindeki hakkı; babanın evladı 
üzerindeki hakkı gibidir. Büyük kardeşe gereken saygıyı gösteriyor 
muyuz? 

   

15 
 Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Cuma günü bana çok salatü selam 
getirin”. (Riyaüzsalihin Ebu Davud)  
Cuma günü çokça salatü selam getiriyor muyuz? 

   

16 
Bir kimse bana yüz salâvat getirirse Allah (cc) onun yüz türlü hacetini 
görür. Yetmişi ahiret için otuzu da dünya içindir.(Hz Cabir) (ra) 

   

17 
Allah Resûlu (asm) buyurdu ki; ’’Beni yolcunun su kabı gibi kullanmayın. 
Yolcu kabını su ile doldurur, ihtiyacı olursa içer ihtiyacı olmazsa döker. 
Beni sözünüzün başında, ortasında ve sonunda anın. (Hz. İbni Mesut) 

   

18 
Cuma günü zeval vaktinden sonra Cuma namazını kılmadan sefere 
çıkmak mekruhtur. Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

19 
Cuma’nın başlanılmış ilk sünnetini imam mimbere çıkması halinde 
uzatılmaksızın vaciblerine dikkat ederek kılmak evladır.  
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

20 
Hanifilerde imam hutbedeyken ne tahiyyetül mescid ne de Cuma’nın ilk 
sünneti kılınır. Bu iki hususa dikkat ediyor muyuz?  

   

21 

Ebu Hureyre (ra)’dan rivayetle Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Kim 
Cumaya erken giderse bir deve kurban etmiş gibi (sevaba nail) olur. 
Sonra giden bir sığır, daha sonra giden bir koyun kurban etmiş gibi 
olur".  (Kütüb-i Sitte Müslim) Cumaya erken gidiyor muyuz?  

   

22 
Bir rivayette şöyle demiştir. Cuma günü olunca mescidin kapısında 
melekler durup cumaya erken gelenleri sırayla yazarlar. İmam minbere 
oturunca defterleri kapatıp zikri dinlemeye giderler. (Müslim Cuma 24)  

   

23 
Cuma günü ve gecesi Duhan suresini okuyana cennette bir köşk inşa 
edilir. (Taberani) Cuma günü ve gecesi bu sureyi okuyor muyuz? 

   

24 
Ana ve babasının kabrini Cuma günleri ziyaret edenin günahları af olur. 
Haklarını ödemiş olur. Cuma günü ölmüş yakınlarımızı ziyaret ediyor 
muyuz?  

   

25 
Cumaya erken gitmek ümmetimin fukarasının haccıdır. Hz. Ali (ra) 
rivayet. Cumaya erken gidiyor muyuz? 

   

26 
Bir kimse Cumayı kaçırırsa bir dinar altın (4,5 gram) sadaka olarak 
versin.  Eğer bulamazsa yarım dinar versin (Hz. Semura)(Ramuz El 
Ehadis) Cumayı kaçırdığımızda bu sadakayı veriyor muyuz? 
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Sıra 
No 

 
DUA İLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

 Her 
zaman 

Bazen Hiç 

01 

 Dua edileceği vakit manevi temizlenmeli sonra makbul bir dua 
olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve ahirde yine 
salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasındaki bir dua 
makbul olur. Hem gıyaben ona dua etmek yani bi zahril gayb. 
Risale-i Nur Külliyatı Mektubat 23. Mektup.  
Bu şekilde dua ediyor muyuz? 

   

02 
Bir kimse din kardeşi için gıyaben dua etse bir melek ’’Âmin bir 
mislide sana‘’der (Hz. İbni Derda).  
Kardeşimiz için gıyaben dua ediyor muyuz? 

   

03 
 Duaya önce manevi temizlik olan istiğfarla (Estağfirullah, 
Estağfirullah, Estağfirullah elazim) diyerek başlıyor muyuz? 

   

04 

 Peygamberimiz (asm) dua ederken ellerini omuz hizasına kadar 
kaldırır ve avuç içleri gökyüzüne bakacak şekilde dua ederdi. 
Bazende ellerini birleştirir. Bazende koltuk altları görükecek 
şekilde ellerini kaldırarak ta dua etmiştir.  
Bizde bu şekillerden birisiyle dua ediyor muyuz? 

   

05 
 Seleme Bin Ekva anlatıyor: “Resûllullah (asm) subhâne rabbiyel 
aliyyil alâl vehhab demeden hiçbir duaya başladığını duymadım” 
demiştir. (Ahmet Bin Hanbel) Bizde duaya böyle başlıyor muyuz?  

   

06 
 Dua ederken önce kendimizden başlamakta sünnettir.  
Duaya kendimizden başlıyor muyuz? 

   

07 
 Cenab-ı Allah (cc) ‘’uduni estecibleküm’’. Yani bana dua edin, 
benden isteyin ki ben size icabet edeyim. Kim istemezse Allah ona 
gücenir. (Taberani) Biz de Cenab-ı Allah’tan istiyor muyuz?  

   

08 
Allahü Teâlâ kendisinden bir şey istemeyene dua etmeyene 
gadap eder. Hatta ayakkabısının bağı dahi kopsa istemelidir. 
(Tirmizi) Bu gadaptan sakınıyor muyuz?  

   

09 
Bir kişi dua ettiğinde kabul edilmezse bile kendisine bir sevap 
yazılır. (Camüssağir Hadis No: 603)  
Kabul edilmezse bile duaya devam ediyor muyuz?  

   

10 

Resûlu Ekrem (asm) “Vereceğin belaya karşı bana sabır ver diyen 
bir adama, Allah’tan bela mı istiyorsun? Önce afiyet iste” 
buyurmuştur. (Tirmizi) Duada hüsnü hatime istemekte sünnettir. 
Dualarımızı doğru ve makul olarak yapıyor muyuz?  

   

11 
Kim duasının kabul olmasını isterse ve sıkıntıdan kurtulmasını 
isterse darda kalana yardım etsin. (Hz. İbni Ömer)  
Darda kalanlara yardım ediyor muyuz? 

   

12 

Allah Resûlu (asm) bir şeye canı sıkıldığında şöyle dua ederdi " Ya 
Hayyu Ya Kayyumu birahmetike etagisi’’ (Ey Hay ve Kayyum olan 
Allah rahmetinden istimdat ederim) derdi. (Ramuz el Ehadis) 
Sıkıldığımızda böyle dua ediyor muyuz? 

   

13 
Resûlullah (asm) şu beş şeyden Allaha sığınırdı; korkaklıktan, 
cimrilikten, kötü yaşayıştan, kalp fitnesinden ve kabir azabından. 
(Hz. İbni Ömer) Aynı şeylerden bizde Allaha sığınıyor muyuz? 

   



 

 

25 

 

14 
Allah Resûlu; ümmetinin ahir zaman fitnesinden ve deccalın 
(yalancının) şerrinden sakınmalarını isterdi. Biz de ahir zamanın 
fitnesinden ve deccalin şerinden dua ederek sakınıyor muyuz? 

   

15 

Peygamberimiz (asm) Ya Ali ne zaman darlığa, sıkıntılara ve 
belalara düşersen şöyle dua et "la havle vela kuvvete illa billahil 
aliyyil azim" de diye buyurmuştur.  
Sıkıldığımızda böyle dua ediyor muyuz? 

   

16 
Resûlullah (asm) buyurdular ki; Birbirinize Allahın laneti gadabı ve 
cehennem temennisi ile beddua da bulunmayın (Ebu Davud) 
Bu tür beddualardan sakınıyor muyuz? 

   

17 

Resûlullah (asm) üç aylar gelince de şöyle dua ederdi; Allahümme 
barik lena fi Recebe ve Şaban’a ve belliğna, Ramazana diye dua 
ederlerdi. Yani (Allahım Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi 
Ramazana ulaştır.) Üç aylarda böyle dua ediyor muyuz?  

   

18 
Duanın en efdali arefe günü yapılan duadır.  
O günde çok dua ediyor muyuz? 

   

19 

Günlük vird (sık sık okunan dualar) ve cevşenimizi okuyor muyuz? 
Peygamberimize vahiy ile gelen cevşenin anlamı zırh demektir. 
Bedir harbinde Zeynel Abidin’in rivayetine göre Cebrail (as) 
Peygamberimize zırhı çıkar bunu oku demiştir. 

   

20 

Peygamber efendimiz (asm) Allahü Teâlâ’ya günah işlemeyen bir 
dil ile dua edin buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı sual 
edilince “birbirinize dua edin çünkü ne sen onun, ne de o senin 
dilinle günah işlemiştir.” (Tergibüs Salât)  
Birbirimizden dua talebinde bulunuyor muyuz?  

   

21 
Mazlumun duasıyla Allah arasında bir perde yoktur. (Ahmed İbni 
Hanbel 3/153) Mazlumun bedduasından sakınıyor muyuz?  

   

22 

Hz. Ömer (r.a.) umre yapmak için Resulullah’tan (asm) müsade 
almaya geldiğinde “Kardeşim bizi de duadan unutma” diye 
kendisinden dua istemiştir. Hz. Ömer (ra) der ki “Bu bir sözdür ki 
bedelinde dünya verilseydi o kadar sevinmezdim” demiştir.  (Ebu 
Davud-Tirmizi Taç cilt 5 sayfa 211). Biz de birbirimizden dua 
istiyor muyuz?  

   

23 
Olmayacak duada yapmamak lazım geldiği mesela Ya Rab beni 
öldürme, beni melek yap, beni başbakan yap, beni dünyanın en 
zengin adamı yap gibi. Bu tür yersiz dualardan sakınıyor muyuz?  

   

24 

Resûl-i Ekrem (asm) beddua etmiş midir? Evet, Perviz denilen Fars 
padişahı name-i nebeviyeyi yırttığı için “Ya Rab! Nasıl mektubumu 
paraladı, sen de onu ve onun mülkünü parça parça et. Ayrıca 
hususi adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Utbe ibni Ebi 
Lehep hakkında bedduası, Muhallim ibni Cüsame ye bedduası, sol 
elle yiyen ve peygamberin sağ elle ye ikazına rağmen 
yapamıyorum diyen adama bedduası. Mudariye kabilesine 
bedduası. Daha sonra bu kabilenin ileri gelenlerinin ricasıyla 
beddua kaldırıldı. Kıtlık ve kuraklık kalktı, yağmur geldi (Risalei 
Nur, Mektubat, Sayfa: 134). 

   

25 
 Duayı israrlı yapmak kabul olacağını ümit ederek içten ve 
gönülden dua etmekte sünnettir. İbni Mesud’dan rivayet.  
(K. Sitte, Cilt: 16) Duada ısrar ediyor muyuz? 
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26 
Yine İbni Mesud’un rivayetine göre Resulullah (asm) dua ettiği 
zaman 3 kere tekrarlardı. Acele etmeyin buyururdu. (Beyhaki) 
Acele etmeden sabırla dua ediyor muyuz? 

   

27 
 Araf suresi 55’de Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın.  
Biz de öyle yalvarıyor muyuz? 

   

28 

 Resûlu Ekrem Efendimiz bazı sahabelerin seslerini yükselterek 
dua ettiklerini görünce onları ikaz manasında sizler işitmeyen 
duymayan birine dua etmiyorsunuz buyurmuştur. (Buhari, 
Da'avat 50) Bu ikaza dikkat ediyor muyuz? 

   

29 
 Hz. Aişe (ra) rivayetle Resûlullah (asm) dua ederken seçili 
ifadelerden kaçınırdı, özlü duaları tercih ederken diğerlerini 
bırakırdı demiştir. Bizde kafiyeli dualardan sakınıyor muyuz? 

   

30 

 Resûlullah (asm)’in en sık okuduğu dua Ümmü Seleme 
validemizden rivayetle “Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala 
dinike” Yani ey kalpleri değiştiren benim kalbimi senin dininde 
sabit kıl değişmeye maruz bırakma demektir.  
Biz de aynı duayı her zaman ediyor muyuz? 

   

31 

 Birde duada isteğin kesin ve kati olmasıda sünnettir. Hadisi alimi 
Müslim’den şu rivayet bize ışık tutmaktadır. Resûlullah (asm) 
sizden biriniz dua ederken sakın Allah’ım beni istersen affet 
istersen affetme demesin. Ya Rab beni affet diye dua etsin. 
(Buhari, Da'avat) Biz de kesin bir dille dua ediyor muyuz? 
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Ebu Hureyre (ra) anlatıyor; Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Kim 
la ilahe illalahu la şerikeleh lehül-mülkü velahül hamdü ve hüve 
ala küllü şeyin kadir duasını günde yüz kere söylerse yüz sevap 
yazılır, yüz günahı da silinir (Buhari, Da'avat). Bu duayı günde yüz 
kere okuyor muyuz? 

   

33 

 Duanın kabulü için Resûlullah (asm) Hz. Enes’e (ra) helalinden 
kazan, helalinden giyin, helalinden ye iç. Midesinde haram lokma 
bulunan ve üstünde haram elbise dolaştıranın duası kabul olmaz 
buyurmuştur. Yukarıdaki hususlara dikkat ediyor muyuz? 

   

34 

 Kimlerin duası makbuldür? Kimlerden dua istemeli? Hastanın 
duası, babanın evladına duası, bela ve musubete uğramışların saçı 
sakalı ağaranların, hatta Cenab-ı Allah 60-70 Yaşına gelen imanlı 
bir ihtiyarın elini boş göndermekten haya ederim buyuruyor. 
Kur’an hafızlarının oruçluların iftar anındaki duası, misafirin duası, 
hacda olanın duası. Bunlardan dua talebinde bulunuyor musun? 

   

35 

 Bir de duların makbul olduğu mekanlarda ve zamanlarda dua 
etmek sünnettir. Mesala Kâbe karşısında arafatta, müzdelifede, 
minada, Mescidi Aksada, zaman olarak üç aylarda, mübarek 
gecelerde, Cuma günlerinde, seher vakitlerinde dua edilmesi 
efdaldir. Bizde böyle yerlerde ve zamanlarda dua ediyor muyuz? 
Mekanlar her zaman herkese nasip olmaz. 

   

36 

 Süfyan İbni Uyeyne (ra) dua etmekten çekinmemeli, en kötü 
mahluk olan şeytanın bile duasını Cenabı Hak kabul etmiştir. 
Şöyleki şeytan Rabbim insanlar haşroluncaya yani dirilinceye 
kadar bana mühlet ver dedi ve duası kabul oldu.  
Bizler de daha fazla dua ediyor muyuz?  
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37 

 Hem Kur’ân dan gelen me’sur (tesirli) dualarla dua etmek şöyle 
ki; Allahümme inni eselükel afve velafiyeteli vefilahireti hasaneten 
ve gına azabennar gibi cami dualarla dua etmek Risale-i Nur 23. 
Mektup. Kurandan gelen dualarla dua ediyor muyuz?  

   

38 

 Bazen dua ettiğimiz halde kabul olmuyor diyenlere her duaya 
cevap var Cenabı Hak ya aynen kabul eder veya ahiret noktai 
nazarında kabul eder. Aynı maksat yerine gelmezse dua kabul 
olmadı denilmez belki daha iyi bir suretle kabul edilmiş denilir. 
Duanın sonucuna böyle bakıyor muyuz? 

   

39 
 Yine Resûlulllah (asm) buyurdular ki: Size kelimesi az manası çok 
olan bir dua söyliyeyim mi? “Subhanallahi ve bi hamdihi 
subhanallahil azim” duasıdır. Biz de bu duayı okuyor muyuz?  

   

40 

 Resûlullah (asm) bazen de ellerini ters çevirerekte dua etmiştir. 
Bilhassa korku ve sakınılacak şeyler için eller ters çevrilerek dua 
edilir. Bilhassa şafiilerde eller ters çevrilerek dua edilmektedir. 
Böyle dua edilebileceği Ahmed İbni Hambelin Müsned isimli 
eserinde geçmektedir. Hanifilerde ise yağmur duasına çıkılınca 
eller ters çevrilerek dua edilir. Biz de bazen yerine göre ellerimizi 
ters çevirerek dua ediyor muyuz? 

   

41 

Peygamberimiz (asm) umumiyetle şöyle dua ederdi:  Allahım! 
Beni ilimle zenginleştir, hilim ile süsle, takva ile yücelt, sıhhat ve 
afiyetle güzelleştir. Cenneti Firdevste mesut kıl.  
Biz de böyle dua ediyor muyuz? 
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Allah'tan bir şey isterken en yüceyi, en büyüğü, en fazlayı 
istemelidir. Onun rahmetine sınır olmadığı için, isterken 
kanaatkâr olmak, mütevazı davranmak fazilet değildir. (K. Sitte, 
Cilt: 14) Dua ederken en yüceyi ve en iyiyi istiyor muyuz? 

   

43 
Yine Cenab-ı Hak (c.c.) “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var 
buyurmuştur.” (Furkan Süresi 77) Her zaman dua ediyor muyuz? 

   

44 

Hz. Ömer (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdu ki "Dua sema 
ile arz arasında durur. Bana salât okunmadıkça Allah’a yükselmez. 
Bana, duanızın başında, ortasında ve sonunda salât okuyun" 
(Tirmizi Salât 352) "Salâvatın manası rahmettir. Kim bana salâvat 
okumayı unutursa, cennetin yolunu terk etmiş olur". (İbni 
Abbas'tan rivayet) Bizler de böyle dua ediyor muyuz? 

   

44 

Selatü Selam şöyle getirilir: 
1-Esselatü vesselamü aleyke Ya Rasûlallah  
2-Essalatü vessalamü aleyke Ya Habiballah 
3-Essalatü vessalamü aleyke Ya emine vahyillah’tır.  
Daha başka salâvat çeşitleride vardır.  
Selatü Selamı böyle getiriyor muyuz? 

   
 
 
 
 

44 
Resûlullah (asm)buyurdular ki: “Bir kimse bir şey söylemek 
isterde unutursa bana salât ü selam getirsin. (Ramuz El Ehadis) 
Bir şeyi unuttuğumuzda salât ü selam getiriyor muyuz? 

   

 
45 

 

Resûlullah (asm) mescide girdiği zaman Zat-ı Muhammediye'ye 
yani kendi kendine salâvat getirmiştir. Bu bir tazimdir. (Tirmizi, 
Salâvat 234) 
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46 
Sizden birisinin kulağı çınladığında beni hatırlasın ve bana selatü 
selam getirsin ve bir de beni anan kişiyi Allah hayırla ansın desin. 
(Hz. Ebu Rafi) Kulağımız çınladığında böyle diyor muyuz? 

   

47 

Resûlullah (asm) Hz. Ayşe ye şöyle dua etmiştir. "Ya Rab, Ayşe’nin 
geçmiş ve gelecek günahlarını affet" deyince bu dua Hz. Ayşe’nin 
çok hoşuna gitmiştir.  
Biz de geçmiş ve gelecek günahlarımıza dua ediyor muyuz?    

   

48 
En güzel isimler Allah’ındır. O halde ona güzel isimlerle dua edin. 
(Araf suresi 180)  
Biz de Allah’ın güzel isimleri ile dua ediyor muyuz? 

   

49 
Her duadan sonra Âmin deyip, elleri yüze sürmak te sünnettir.  
(K. Sitte, Cilt: 17, Sayfa: 65) Duayı böyle sonlandırıyor muyuz? 

   

 

 

 

 

Sıra 
No 

                                                 İLMİN FAZİLETİ 
 Her 

zaman 
Bazen Hiç 

01 

Cenab-ı Hak Kuran da ‘’Ey Muhammed de ki; hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu? (Zümer Suresi, 9). Bazı İslam âlimleri 
bilenlerden kastın ilmi ile amil olanlar olduğunu bildirmişlerdir. 
Biz de bilgili olmaya çalışıyor muyuz?  

   

02 
Âlimler peygamberlerin varisleridir. Âlimlerin yerdeki durumu 
gökteki yıldızlar gibidir (Ebu Davûd- Tirmizi).   
Peygamberlerin varisi olmaya çalışıyor muyuz? 

   

03 
Resûlullah (asm) "İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana 
farzdır’’ buyurmuştur (İbni Mace).  
Bu farzı yerine getiriyor muyuz? 

   

04 
Kim ilim talep ederse bu onun geçmiş günahlarına kefaret olur. 
İlim talebinde bulunuyor muyuz? 

   

05 
İlmi talep etmek niyeti ile evinden çıkan her talibin üzerine 
melekler kanat gererler ve Allah ona cennetin yolunu 
kolaylaştırır. İlim için çaba harcıyor muyuz? 

   

06 
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor; Resûlullah buyurdular ki; 
’’hikmetli söz mü’minin yitiğidir. Onu nerede bulursa hemen 
alsın".  (Tirmizi ilim 191) İlmi araştırıp öğreniyor muyuz? 

   

07 
Resûlullah (asm) buyurdu ki; dinde âlim olanı Allah korur ve 
ummadığı yerden rızkını verir.  
Dininmizi öğrenmeye çalışıyor muyuz? 

   

08 
Bir sabah ilimden bir mesele öğrenen yüz rekât nafile namaz 
kılmasından hayırlıdır. Her gün ilmimizi artırmaya çalışıyor 
muyuz? 

   

09 

En güzel hediye hikmetli bir sözü iyice anlayıp din kardeşine 
anlatmaktır. Bu aynı zamanda bir senelik ibadete karşılıktır. 
(Taberani-İbni Abbas’dan rivayet).  
Öğrendiğimizi anlatıyor muyuz? 

   

10 
Kıyamet günü Âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile muvazene 
edilir. Öyleyse Allah için okuyup yazıyor muyuz? 
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11 
 Diğer bir Hadis-i şerifte “Âlimin abide karşı yetmiş derece 
üstünlüğü vardır’’. Âlimle ülfet ibadet yerine geçer. (İhya, Cilt: 1, 
Sayfa: 21) Âlim olmaya çalışıyor muyuz? 

   

12 
  Allah’ın rızasından başka bir maksatla ilim taleb eden 
cehennemdeki yerini hazırlasın. (K. Sitte, Cilt: 17) 
İlmi, rıza-i ilahi için taleb ediyor muyuz? 

    

13 
Abdullah İbni Amr (ra) anlatıyor: “Resûlullah buyurdu ki faydası 
olmayan ilimden Allaha sığının (Tirmizi Da, avat 69)  
Faydasız ilimden Allaha sığınıp dua ediyor muyuz? 

   

14 
Resûlullah (asm) bir başka hadiste feraizi (farzları) öğrenin, zira 
o ilmin yarısıdır. Bilseniz, ümmetimden ilk çekilip alınan odur. 
Farz olan ilimleri öğreniyor muyuz? 

   

15 

Abdullah İbni Amr anlatıyor: “Resûlullah (asm) bir gün hane-i 
saadetlerinden çıkıp mescide girmişti. Mescidde iki halka vardı. 
Birinde Kur’an okuyup dua ediliyordu. Diğerinde ise ilim öğrenip 
öğretiliyordu. Bu durumda bende bir muallim (öğretmen) olarak 
gönderildim dedi ve onların yanına oturdu. (Abdullah bin 
Ömer’den) Muallimlere değer veriyor muyuz? 

   

16 

İlim hazine sual anahtardır. Sorun ki öğrenin. Bir sual (soru) 
sayesinde dört kişi ecir alır. Bunlar da soran cevap veren, 
dinleyen ve bunları sevenlerdir. Allah Resûlu bir başka 
hadistede beşincisi olmayın buyurmuşlardır.  
İlim meclisinde bulunmaya çalışıyor muyuz?                                              

   

17 

İbni Ömer (ra) anlatıyor: Resûlullah buyurdu ki “Cühela (cahiller) 
takımıyla münakaşa veya ulemaya (âlimlere) karşı böbürlenme 
veya halkın dikkatini çekme gayasiyle ilim taleb eden ateştedir". 
(Kütib-i Sitte 16. Cilt sayfa 550)  
Böyle bir ilimden sakınıyor muyuz? 

   

18 

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki  
“Kim bir ilimden kendine bir soru sorulurda o da bunu ketmedip 
söylemezse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur" (Ebu 
Davûd, İlim 19). Bildiğini gizleyenlerden olmamaya çalışıyor 
muyuz? 

   

19 
Ümmetimden üzerine en korktuğum kimseler ilimleri dillerinde 
olan münafıklardır. (Hz. Ömer’den). Bundan sakınıyor muyuz? 

   

 
20 

 

Akşam sabah ilim talimine gitmek Allah yolunda cihaddan daha 
efdaldir. (Hz. İbni Abbas’tan) Sabah akşam ilme çalışıyor muyuz? 

   

21 
İlim benim ve benden evvel ki peygamberlerin mirasıdır. Kim ki 
bana varis olursa cennette benimle beraberdir (Hz. Ümmi Hani). 
Peygamberlere varis miyiz? 

   

22 
İlmi gizleyene her şey lanet eder. Denizdeki balık ve gökteki kuş 
bile. (Hz. Enes) (ra) Bu lanetten sakınıyor muyuz? 

   

23 
Allah (cc) bir kulunu rezil etmek isterse onu ilim ve edebten 
mahrum bırakır. Hz. Ebu Hureyre (ra) 
İlmi öğrenip edebli olmaya çalışıyor muyuz? 

   

24 
Allah Resûlu (asm) buyurdu ki: "İlmi ile amil olmayanın gideceği 
yer cehennemdir. (Buhari Bediül hal) İlmimizle amilmiyiz? 
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25 
Fıkıh da bir ilimdir. Fıkıh öğrenmek her müslümana vacibtir  (Hz. 
Enes ra ) Yeterince fıkıh bilgimiz var mıdır? 

   

26 
Allahu Teâlâ (c.c) İlmi ile amel etmeyen âlimleri eşeğe 
benzetiyor ve “Merkep gibi kitapları sırtında taşıyor” buyuruyor. 
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

27 
Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Kim ilim talep ederse bu işi 
geçmişteki günahlarına keffaret olur" buyurmuşlardır. (Tirmizi, 
İlim 2) İlmi talep ediyor ve çalışıyor muyuz? 

   

28 

İlim yolunu tutana Allah (cc) cennet yolunu açar. İbni Mesud (ra) 
Resûlullah (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "İki 
hususta gıpta (imrenme) caizdir. Allah'ın kendisine mal verip te 
hak yolda harcayan adamla, ilmiyle amel eden ve başkalarına 
öğreten adamdır. (Riyazüs Salihin, Buhari Müslim)  
Bu iki kişden biri olmaya çaba gösteriyor muyuz?   

   

Sıra 
No 

 
ZİKİR İLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

 Her 
zaman 

   Bazen Hiç 

Resûlullah Efendimiz (asm) cennet bahçelerini bulduğunuz vakit 
oradan istifade edin buyurdular. Cennet bahçeleri hangileridir diye 
sorulduğunda “zikir meclisleridir” buyurdular. 

   

01 
Cenabı Hak (cc) Buyuruyor ki “Fezkuruni ezkurküm”  yani siz 
beni zikr edin ki bende sizi zikr edeyim. (Bakara süresi 152 
ayet) Biz de Allahı zikr ediyor muyuz?  

   

02 
Yine Allahü Teâlâ (üzkurullahi zirken kesira) Allahı çok zikredin. 
(Ahzab süresi 41) buyuruyor. Allahı çok zikr ediyor muyuz?  

   

03 
Onlar ayakta iken, otururken ve yanları üstüne yatarken Allahı 
zikr ederler. (Ali İmran 191)  
Bu hallerde de Allahı zikr ediyor muyuz?  

   

04 
Allahu Teâlâ münafıkları zemm etmek üzere “onlar Allahı çok 
az zikrederler” (Nisa süresi 142) buyurmuştur.  
Böyle olmaktan sakınıyor muyuz?  

   

05 
Diğer bir ayette (vezkrullahu ekber) Allahu zikr her şeyden 
büyüktür. Allahu Ekber zikrini çokça yapıyor muyuz?  

   

06 
Bu hususlardaki hadislerden bazıları “gafiller arasında Allahı 
zikreden kuru çalılar arasındaki yeşil ağaç gibidir.  
Yeşil ağaç gibi miyiz?  

   

07 
“Cennet bahçelerinde eğlenmek isteyenler Allahı çok zikr 
etsinler. (Taberani Hz. Muaz‘dan rivayet etmiştir.)  
Cennete layık olmaya çalışıyor muyuz?  

   

08 
Resûlu Ekreme hangi amel daha faziletlidir diye sorduklarında 
“Dilin Allah Allah derken ölmendir” buyurdular. (Taberani-
Beyhaki) Her zaman ALLAH ALLAH diyor muyuz? 
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09 

Bir Hadis-i Şerifte “Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet 
gününde Allahu Teâlâ yedi sınıf insanı kendi rahmeti altında 
gölgelendirir. Bunlardan birisi de kimsenin bulunmadığı tenha 
yerlerde Allahı zikr eden Allah korkusundan gözleri yaşaran 
kimsedir”. Buyurmuştur. Tenha yerlerde gözyaşı döküyor 
muyuz?  

   

10 

Resûlu Ekrem Efendimiz (asm) bir hadislerinde “zikrimle 
meşgul olup benden istemeye vakit bulamayanlara 
isteyenlerden daha çok veririm” buyurmuştur. (Buhari)  
Sürekli zikirle meşgul müyüz?  

   

11 

Resûlu Ekrem (asm) nerede bir cemaat toplanır ve Allahı zikr 
ederler melaikeler onları kuşatır, etraflarında dönerler. İlahi 
rahmet onları kaplar ve Allahu Teâlâ kendi katında onlara 
onları anlatır. (Müslim Ebu Hureyre’den)  
Zikir meclislerine devam ediyor muyuz?  

   

12 

Yine Resûlu Ekrem (asm) “Ben ve benden evvelki 
peygamberlerin söylediği sözlerin en efdali La ilahe illallah la 
şerikeleh sözüdür” (Müslim) La ilahe İllallah diyenler için 
mezarlarında vahşet mahşer meydanında dehşet yoktur.  
Her zaman La ilahe illallah diyor muyuz?  

   

13 
Resûllullah (asm) "ihlâs ile şehadet getiren cennete girer" 
buyurmuştur. (Taberani Zeyd B. Erkam)  
Arada bir şehadet getiriyor muyuz?  

   

14 
Resûllullah buyur du ki “günde yüz kere subhanallahi ve bi 
hamdihi diyen kimsenin günahı denizköpükleri kadar olsa 
bağışlanır. Bu zikri yapıyor muyuz?  

   

15 

Ebu Hureyre, Resûllulah’ın şöyle buyurduğunu haber veriyor. 
“dilde kolay mizanda ağır Allah katında sevimli iki kelime var 
onlar da (subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim) 
kelimeleridir. Bu iki kelimeyi söylüyor muyuz?  

   

16 

Ebu Hureyre’nin rivayetinde “Arşı azamın altında ve cennet 
hazinelerinden bir ameli sana söyleyeyim mi? O “la havle vela 
kuvvete illâ billâh” sözüdür. Bir kul bunu söyleyince Allahu 
Teâlâ kulum İslam oldu ve teslim oldu buyuruyor. (Nesai ve 
Hâkim) Yukarıdaki sözü zikr ediyor muyuz?  

   

17 
Ela bizikrillahi tetmeinnul gulub  (Kalpler ancak Allahın zikri ile 
mutmain olur. (Rad suresi 28 )  
Kalbimizi Allah zikri ile mutmain ediyor muyuz? 

   

18 
Peygamberimiz (asm) en çok çekmeyi tavsiye ettiği tesbih 
“subhanallahi adede ma haleka min şeyin” dir.  
Bu tesbihi çekiyor muyuz?  

   

19 

Üstat Bediüzzaman zikrini açıktan okurken, acaba bu izhar 
sevabını noksan etmiyor mu diye telaş ettim. İmamı Gazali’nin 
meşhur bir sözü hatıra geldi. “Bazen izhar çok defa ihfadan 
daha ziyade efdal olur. yani aşikare yapmakta başkalar ya 
istifade veya taklit eder. (13. Şua sayfa 266) 
Yerine göre zikrimizi açıktan yapıyor muyuz?  
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Sıra 
No 

SELAMLAŞMA İLE İLGİLİ SÜNNETLER 
 Her 

zaman 
   Bazen Hiç 

 Allahu Teâlâ Âdem Aleyhisselamı yarattıktan sonra git şu 
meleklere selam ver. İşte senin ve neslinin selamlaşması 
böyle olacaktır, buyurdu. (Buhari) 

   

01 

Karşılaştığın tanıdık tanımadık herkese selam veriyor musun? 
Zira peygamberimiz yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz 
bir şey söyliyeyim mi? Selamı aranızda yayınız buyurmuştur. 
(Müslim, İman 93) 

   

02 

 Selam Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Herkese selam 
verilecek derken selam verilmeyecek durumda olanlarda 
vardır. Onlar şunlardır: 1-İçki içene 2-Tuvalette olana 3- 
Kumar oynayana ve seyredene 4-Müslüman olmayana 5- 
Kur’an okuyana 6-Ezan okuyana 7-Hutbe okuyana 8-İlimle 
meşgul olana 9-Uykuda olana 10-İnsana sövene 11-Avret 
yeri açık olanlara 12-Çalgı çalıp şarkı söyleyene 13-Gıybet 
edenlere 14-Yabancı kadınlara 15-Boş oturana selam 
verilmez. Bu ayrıntılara dikkat ediyor muyuz? 

   

03 
 Ayrılırkende selam veriyor musun? Zira peygamberimiz 
(asm) ayrılırken verilen ikinci selam birinciden daha 
değersiz değildir buyurmuşlardır.  

   

04 
 Selamı veripte alan olmazsa selamı geri alamakta 
sünnettir. Veya adamın sağındaki melek alır. 
Alınmayan selamı geri alıyor musun?  

   

05 

 Biriyle yolda yürüken aranıza bir ağaç girerse veya bir 
duvar girerse yani bir perde girerse tekrar selam vermekte 
sünnettir.  Hz. Ebud Derda (ra) rivayet. 
Bu sünnete ittiba ediyor musun?  

   

06 

 Selam verirken eğilmeden ve elle selam vermemekte 
sünnettir. Selam kelamdan öncedir. (Tirmizi) 
Buna dikkat ediyor musun? Selamdan sonra merhaba 
demek müstahaptır. (Sevaplı iş)  

   

20 

Sıkıntıları bertaraf etmenin bir yolu da “hasbunullahu ve ni’mel 
vekil” ayetini dua yerinde zikr etmek. Anlamı: Allah bize yeter 
o ne güzel vekildir. Hz. İbrahim (as) mancılıkla ateşe atılacağı 
zaman bu zikri çok yapmıştır. Biz de sıkıntılarımızda bu ayeti 
dua yerine okuyor muyuz?  

   

21 
“Gafiller arasındaki zikreden kaçanlar arasında kahramanca 
harp eden gibidir.” O kahramanlardan mıyız?  

   

22 
“Elhamdülillahi Ala külli hal, sivel küfri ved dalal” Anlamı: 
Küfür ve dalalet hariç her halden dolayı Allah’a hamd olsun 
demektir. Biz de her halimize hamd ediyor muyuz?  

   

23 
Beni zikretmek için namaz kıl. (Taha süresi 14) Namaz kılmak 
en büyük zikirdir. Namazı kılıyor muyuz? 
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07 
 Selam vereceğimiz kişi uzakta olursa elle selam verirken 
lisanen söylemek de sünnettir. Böyle selam veriyor musun?  

   

08 
 Bir kimseden selam getirilirse tebliğ edene ve aleyke ve 
aleyhisselam diye almakta sünnettir.    
Selamı böyle alıyor musun?  

   

09 

 Selamlaşmada yürüyen oturana, atlı yayaya, küçük 
büyüğe, arkadan gelen önden gidene, az çoğa, yukarıdaki 
aşağıdakine, köyden gelen şehirliyeye selam vermesi 
sünnettir. Bunlara dikkat ediyor muyuz? 

   

10 

 Selamın çeşitleri; 1- Kısa selam (Esselamü Aleyküm 10 
sevap) 2- Orta selam (Esselamü aleyküm ve rahmetüllah 20 
sevap) 3- Uzun selam (Esselamü aleyküm ve rahmetüllahi 
ve berakatühü demek 30 sevap) kazandırır (Ebu Davûd ve 
Tirmizi 622) Uzun selamı veriyor muyuz? 

   

11 
 Küçük çocuklara’da selam vermek sünnettir. Hz. Enes'ten 
rivayetle Resûlullah biz çocukların yanına gelir ve bize 
selam verirdi (Tirmizi 1696). Bizde selam veriyor muyuz?  

   

12 

Yine Resûlullah (asm) biri size selam verdiğinde daha iyisi 
ile karşılık verin buyuruyor. Yani Esselamu Aleyküm diyene 
ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah demek gibi.  
Biz de daha iyisi ile selam alıyor muyuz? 

   

13 

Hz. Hureyre (ra) Resûlullah (asm)’ın şöyle buyurduğunu 
rivayet etmiştir; - Kitap ehli (Hıristiyan ve Yahudiler)’e ilk 
defa siz selam vermeyin. Onlar selam verdiklerinde siz de 
ve aleyküm deyiniz. (Buhari) Selam teşriftir (şereflenme), 
ehli kitap teşrife layık değildir. (K. Sitte, Cilt: 10)  
Biz de bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

14 
Resûllullah (asm) buyurdu ki, insanların en acizi dua 
etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir. (Tabarani)  
Çok dua edip selam veriyor musunuz?  

   

15 

Genelde iki kişiden Allah indinde derecesi yüksek olan önce 
selam verendir (Tirmizi). Buyurdu ki selam vermeden önce 
konuşana cevap vermeyin. Önce selam versin.  
Önce selam veriyor muyuz?  

   

16 
Tanıdığından başkasına selam vermemek kıyamet 
alemetidir (Taberani). Öyleyse herkese selam veriyor 
muyuz?  

   

17 
Parmakla selam vermek Yahudilerin, elle selam vermekte 
Hıristiyanların âdetidir. (Tirmizi - 2835) 
Bu şekildeki selamlaşmadan sakınıyor muyuz? 

   

18 

Esma Binti Yezid (Hatibetün Nisa) (ra) şöyle dedi: "Biz bir 
kadınlar topluluğu içerisindeyken Nebi (asm) yanımızdan 
geçti ve bize selam verdi. (Ebu Davud 3204, Tirmizi 2838) 
Bizde tanıdığımız kadınlar topluluğuna selam veriyor 
muyuz? 

   

19 

Hz. Hasan (ra) şöyle dedi: "Uğrayan bir cemaat adına 
içlerinden birinin selam vermesi yeterlidir. Oturanlardan da 
birinin selamı alması (diğerleri adına) yeterlidir. (Ebu Davûd 
5210) Bu şekilde selam verip alıyor muyuz? 
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20 

Hanifi âlimleri kadının erkeğe, erkeğin kadına selam 
verebileceğini, erkeğin tanımadığı genç kadına, kadının da 
erkeğe selam vermesinin mekruh olduğu söylemişlerdir. 
Yaşlı kadına selam verilir ve selamı alınır. Hanım iş 
arkadaşlarına selam verilir. Bu hususlara dikkat ediyor 
muyuz?  

   

21 
Güler yüzle selam vermek de sadakadır. (Beyhaki)  
Herkese güler yüzle selam veriyor muyuz?  

   

22 
 

Âmâya (görmüyor diye) selam vermemek ihanettir.  
(Hz. Ebu Hureyre) Ama’ya da selam veriyor muyuz? 

   

23 
Müslümanlardan yirmi adama selam veren bir mümin 
yoktur ki cenneti hak etmesin. (Hz. İbni Ömer) 
Her gün 20 adama selam veriyor muyuz? 

   

24 
En sonunda melekler ehli imana selam size buyrun cennete 
diyeceklerdir. (Rad. Süresi 28) 

   

 

 

 

Sıra 
No 

KUR'ÂN OKUMAYLA İLGİLİ SÜNNETLER 
Her 

zaman 
   Bazen Hiç 

1 

 Kur’ân tertil üzere indirilmiştir. Buna delil Müzemmil Suresi 4. 
Ayet “ve rattili’l Kur’ân’e tertila” ayetidir.. Yani anlamı: Kur’ân- 
yavaş yavaş düşünerek oku demektir.  
Kur’ân-ı tertil üzere okuyor muyuz?  

   

2 

 Bir müslümanın namaz kılacak kadar duaları ve sureleri 
öğrenmesi farzdır. Çünkü namazda kıraat farzdır. Namaz 
kılacak kadar ezber yaptık mı? (Bu soruya evet yada hayır 
cevabı verin) 

   

3 
 Resûlu Ekrem (asm) buyurdu ki: “En hayırlınız Kur’ân-ı 
öğrenen ve öğretendir.  
Kur’ân-ı öğrenip öğretmekte meşgul müyüz? 

   

4 
 Kurâ’n-ı öğrenmekte güçlük çekene 2 ecir (sevap) vardır. 
Kur’ân-ı okurken güçlük çekiyor musun?  

   

5 
 Kur’ân-ı abdestli olarak, kıbleye dönerek bağdaş kurmadan, 
sallanmadan başı eğerek okumak adabtandır. Buna dikkat 
ediyor muyuz? Allah ile konuşmak isteyen Kur’ân okusun. 

   

6 

 Peygamber Efendimiz (asm) Allah Kur’ân-ı indirdiği şekilde 
okuyanı sever Fahreddin’i Razide Kur’ân-ı tertil ile okumak 
manasını anlayarak okumak demektir.  
Kur’ân-ın manasını düşünerek mi okuyoruz?  

   

7 
Kur’ân’ı hızlı okumak mekruhtur. (Buhari Sahih VI 109) 
Kur’ân-ı yavaş yavaş okuyor muyuz?  

   

8 

 Kur’ân-ı kendi nefsi işitmeyecek derecede ağzı kapalı bir 
okuma ise okuma sayılmaz. Böylece okuma içinden geçirmek 
olur (Ömer N. Bilmen Kıraat bahsi). Kur’ân-ı mırıldanarak kendi 
nefsin duyacak şekilde okuyor musun? Namazdaki kıraatte 
öyledir. 
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9 

 Resûlu Ekrem (asm): “Demir paslandığı gibi kalplerde 
paslanır” buyurdu cilası nedir? Ya Resûlullah diye sorulunca 
Kur’ân okumak ve ölümü hatırlamaktır buyurdular. (Beyhaki 
İbni Ömer’den) rivayet etmiştir. Bizde bu pası gidermeye 
çalışıyor muyuz? 

   

10 

 Kur’ân okurken ağlamak müstehaptır. Resûlu Ekrem 
Efendimiz (asm) şöyle buyurdular: Kur’an-ı okurken ağlayın, 
eğer ağlayamazsanız ağlar gibi yapınız. (İbni Mace)  
Kur’ân okurken ağlıyor muyuz?  

   

11 
 Cenabı Allah (cc) hiç bir şeyi güzel ses ile okunan Kur’ân gibi 
dinlememiştir. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre’den İhya-i 
Ulumiddin. Kur’ân-ı güzel okumaya çalışıyor muyuz?  

   

12 
 Ebu Hureyre’den rivayetle Resûl-i Ekrem (asm) şöyle buyurdu 
Kur’ân-ı güzel sesle okumayan bizden değildir (Buhari).  
Kur’ân- güzel okumaya çalışıyor muyuz?  

   

13 
 Resûlu Ekrem Efendimiz buyurdular ki Kur’an-ı üç günden az 
bir müdetle hatmeden ondan bir şey anlamamıştır. (Sünen 
sahipleri) Kur’an-ı hatmederken buna dikkat ediyor muyuz?  

   

14 
 Kur’ân, okuyana şefaatçi olacaktır. Bir Kur’ân, hafızının anne 
ve babasına yarın mahşerde tac giydirilecektir.  
Çocuğumuzu hafız olarak yetiştirdik mi? 

   

15 
 Ayrıca Kur’ân, hafızına ahirette akrabalarından cehennemlik 
on kişiye şefaat (af için vesile) hakkı verilecektir.  
Kur’ân-ı hıfzetmeye çalışıyor muyuz? 

   

16 
 Hiç Kur’ân, okumayan ve ezberinde kısa bir sure bile olmayan 
bir adam için Resûlullah (asm) harabe bir ev gibidir buyuruyor. 
Böyle olmaktan sakınıyor musun?  

   

17 
 Kur’ân’ın, her harfini okurken 10 sevap vardır. Bu üç aylarda 
yüze mübarek gecelerde bine ve leyleyi kadirede 30 bine 
kadar çıkar. Bu vakitlerde Kur’an okumaya çalışıyor muyuz? 

   

18 

 Kur’ân-ı Kerimi aşikare okuyan sadakayı aşikare (açıktan) 
veren gibidir, gizli okuyanda gizli veren gibidir. (Ebu Davud, 
Nesai, Tirmizi Ukbe B. Amirden). Bu okuyuşa dikkat ediyor 
muyuz?  

   

19 
 Resûlullah (asm) sizden biriniz gece namaza kalktığında 
Kur’ân-ı aşikare okusun buyurmuştur.  
Gece namaz kılarken aşikare okuyor muyuz?  

   

20 
 Kur’ân-ı Kerimi dinleyenlerede her harfine on sevap vardır. 
Kur’ân-ı okumak sünnet, dinlemek farzdır. (İhya-i Ulumiddin) 
Kur’ânı can kulağı ile dinliyor muyuz? 

   

21 
 Enes Bin Malik (ra) rivayetle çok Kur’ân okuyucuları var ki 
Kur’ân onlara lanet eder (gafilane okuyanlara) buyurmuştur. 
Kur’ân okurken bu hususa dikkat ediyor muyuz? 

   

22 
 Kur’ân-ı Kerim’i temizlerden başkası dokunamaz. Yani 
abdestsiz mushafa dokunulmaz ve okunmaz manasındadır. (56 
Vakıa-79) Kur’ân-ı abdestli olarak okuyor musun? 
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23 

 Besmele çekip Kur’ân’a başlayanın ölmüş yakınlarına bile 
faydası vardır. Rivayetlerde vardır ki ölmüş,  azab çekmekte 
olan bir adamın evladı hocaya gidip bir euzu besmele 
çekmesiyle Allah ondan o azabı kaldırmıştır. Öyleyse biz aileler 
Kur’ân öğrenmeye gayret ediyor muyuz?  

   

24 
 İbni Abbas’tan rivayetle Peygamberimiz Kur’ân-ı kendi reyi 
(görüş ve hevası) ile tefsir eden cehennemden yerini hazırlasın 
buyurmuştur. (Tirmizi)  Bu tür tefsirden sakınıyor muyuz? 

   

25 

Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur’ân okumaktır. (Ebu 
Nuayim) Biz de her zaman Kur’ân okuyor muyuz? Bir Hadis-i 
Şerifte: "Cennette mümine Kur'ân’dan ezberlediği ayet 
sayısınca derece verileceği belirtilmiştir. (K. Sitte, Cilt: 17)   

   

26 

Hz. Enes (ra) rivayetle şarkı, oyun ve eğlence kalpte nifakı 
büyütür. Suyun otu büyütmesi gibi. Kur’ân ve zikirde kalpte 
imanı büyütür (Rumuzu-el-hadis).  
İmanı büyütmek için Kur’an okuyor muyuz?   

   

27 
Devamlı Kur’ân okuyan kimse bunamaz (Tirmizi). 
Kur’ânı yeterince okuyor muyuz?  

   

28 

Resûllullah (asm) Kur’ân okuyan mümin turunca benzer hem 
kokusu hem tadı vardır. Kur’ân okumayan mümin hurmaya 
benzer. Tadı var kokusu yoktur. Kur’ân okuyan münafık Ebu 
Cehil karpuzuna benzer. Kokusu yoktur tadı acıdır.  
Kur’ân okuyan mümin olmaya çalışıyor muyuz?   

   

29 

Kısaca Kur’ ân-ı tecvidli okumak şartıyla üç türlü okuma vardır. 
1- Tertil (yavaş okuma) 2- Hadr (Hızlı okuma) 3- Tedvir (ne çok 
hızlı nede çok yavaş) ikisi ortasında bir okumadır ki kıraat 
imamları bu yolu tercih etmişlerdir. Bizim kıraat imamımız  
Asım (ra)’dır. Öyleyse biz de bu yolu takip ediyor muyuz? 

   

 
30 

 
 

Hz. Enes (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
"Ümmetimin işlemiş oldukları günahlar bana arz edildi. 
Bunlardan biri de unuttuğu sûre ve ayet sebebiyledir". 
(Tirmizi, Sevabı'l Kur'an 19).  
Kur'ân'dan öğrendiklerimizi unutmamaya çalışıyor muyuz? 
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Sıra 
No 

 
ELBİSE VE GİYİNMEKLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her  
Zaman 

   Bazen Hiç 

01 
 Elbiseni sağ taraftan giyinip sol taraftan çıkarıyor musun? 
Ayakkabı ve çorap da öyledir. 

   

02 

 Ayakkabı giymeden önce içini silkelemek ve ayakta ayakkabı 
giymemek Ebu Hureyre (ra) Resûlullah (asm) bir kimsenin 
ayaktayken ayakkabılarını giymesini yasakladı. Sahih İbni Mace 
(2/380) Tirmizi (1/328) Ebu Davûd (2/187). Hattabi oturarak 
giymenin daha kolay ve ayakta giyerken dengenin 
bozulabileceğini söylemiştir. Resûlullah’ın (asm) ayakkabısı 
debbağlanmış deriden ve biri başparmak arasından, diğeri de 
orta parmak arasına geçen iki sırımı (bağı) vardı. (Bu bir nevi 
pabuçtu). (Buhari, Libas 41). Biz de bu sünnete uyuyor muyuz? 

   

03 
 Elbisenin bol ve temiz olanını tercih ediyor muyuz?  
Elbisede vücut hatları belli olmayacak. 

   

04 
 Resûlullah (asm) daha çok beyaz elbise giymiştir. Yeşil ve siyah 
elbise giydiği de olmuştur. Resimli elbise giymeyi yasaklamıştır. 
Biz de renge ve resme dikkat ediyor muyuz? 

   

05 

Ressam, Arapçada musavvir manasına gelir. Musavvir, Allah’ın 
bir sıfatıdır. Tasvir eden demektir. İbni Ömer (ra) anlatıyor; 
Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Şu resimleri yapanlar var ya! 
Kıyamet günü azab olunacaklardır. Onlara şu yaptıklarınızı 
diriltin, yani ruh verin denir”. (Buhari, Libas- Müslim, Libas).  
Hz. Aişe (ra), “Ben yüklüğe resimli bir bez çekmiştim. Resûlullah 
(asm) görünce kızdı. O bezi kestik ve iki minder yaptık”. Bu 
hadise göre duvara asılı resimlere müsaade edilmemiş, 
yerdekilere hürmet edilmediği için caizdir denilmiştir. Diğer 
manzara resimleri yapmak mübahtır denmiştir.  
Bu hususlara dikkat ediyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

06 
 Resûlullah (asm) giysilerden yakasız gömleği (kamis) severdi. 
Bizde bu sünnete uyuyor muyuz? 

   

07 
 Peygambemberimizin yeni bir elbisesi olduğunda dua eder ve 
onu Cuma günü giyerdi.  
Bu sünnetin gereğini yerine getiriyor muyuz? 

   

08 

 Yine bir Hadis-i Şerifte Resûlullah (asm)zengin olup da 
giyimine dikkat etmeyen bir sahabeye şöyle demiştir: Cenab-ı 
Hak imkanımıza göre verdiği nimetlerin eserini üzerimizde 
görmek ister buyurmuştur. (Ebu Davûd)  
Biz de israfa kaçmadan güzel elbise giyiyor muyuz? 

   

09 
 Resûlullah ipek elbise giymeyi men etmiştir. Yünlü ve başka 
elbiseler giymiştir.  
İpek elbise giymeden kaçınıyor muyuz? 

   

10 

 Kim elbisesini kibirle yerde sürürse Allah kıyamet günü onun 
yüzüne bakmaz. (Nesai - sahih)  
Yani izarı veya paçaları yerde sürümemeye dikkat ediyor 
muyuz? 
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11 

 Yine mest giymekte peygamberimizin sünnetidir. O zaman 
Habeş Meliki Necaşi Peygamberimize bir çift mest hediye 
göndermiş ve Resulullah (asm) bu mesti giymiştir. 
İhtiyaç halinde mest giyiyor musun?  

   

12 
 Yine nice giyinenler vardır ki onlar giyindikleri halde çıplaktırlar 
buyruluyor. (Müslim). İnce ve dar giyinenler için bu tür 
giyinmelerden sakınıyor musun? 

   

13 
 Resûlu Ekrem (asm) davranışında ve giyinişinde erkeğe 
benzeyen kadınlara Allah’ın ve meleklerin laneti üzerlerine 
olsun buyurmuştur. Bu tür giyinmelerden sakınıyor musun? 

   

14 

 Kadına benzeyen erkeğe de lanet etmiştir. Bu benzemek 
libasta (elbisede) olduğu gibi konuşmada, yürümede de 
benzeme vardır. Hatta böylelerden iki kişi Medineden 
sürülmüştür (K.sitte cild 17 say.204). Bu gibi benzemelerden 
sakınıyor muyuz? 

   

15 

 Son zamanlarda hızla yayılan bir tesettür şekli icad edildi, oda 
nedir derseniz özellikle bazı hanım kızlarımız ve ablalarımız hiç 
sorgulamadan altta kot pantolon üstte bir gömlek ve 
başörtüsü. Yani geriden baktığımızda sanki bir erkek başörtüsü 
takmış.  Allah aşkına biri çıksın söylesin bu tesettür hangi dinde 
var? Böyle tesettürden sakınıyor muyuz? 

   

16 

Tesettürü modaya uydurmaktan sakınıyor muyuz? Tabir 
yerinde ise İslamı modayı canlandırmaya çalışalım. Şöyle ki 
(sade, ince ve dar olmayan yerde sürünmeyen, mütevazı, 
şöhret elbisesi olmayan daha çok beyaz giysiler)  

   

17 
Ebu’d Derda (ra) anlatıyor; “Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
Mescidlerde olsun, kabirlerde olsun Allah’u Teâlâ hazretlerini 
ziyarete gittiğimiz en güzel elbise beyazdır”. (K. Sitte, Cilt: 17) 

 
 

 
 

 
 

18 

 Resûlullah (asm) buyurdu ki: Kim eskimiş elbisesini Allah rızası 
için bir fakire giydirirse Allah’ın hıfz ve himayesinde olur. 
(Beyhaki) Yenisini giydirmek daha iyidir.  
Bir fakiri giydiriyor muyuz? 

   

19 
Uzun don giymekte sünnettir. İlk don giyen Hz. İbrahim (as)’dır. 
Bu sünnete uyuyor muyuz?  

   

20 

Hz. İbni Ömer’den (ra) rivayetle Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
“Kim şöhret elbisesi (dikkat çeken elbise)  giyerse Allah ona 
zillet elbisesi giydirir”.  
Böyle bir elbise giymekten sakınıyor muyuz?  

   

21 

Yine Resûlullah (asm.) buyurdular ki duymuyor musunuz? 
İşitmiyor musunuz? Mütevazi giyinin, mütevazi giyinin, 
mütevazi giyinmek imandandır. (Kütüb-i Sitte Ebu Davud İbni 
Mace) Mütevazi giyiniyor muyuz?  

   

22 

Bir elbise giydiğinde “Allahım sana hamd olsun bunu bana 
giydirdin. Avret yerlerimi örten yaşantımda beni güzelleştiren 
bu elbise için sana hamd olsun” diye dua etmek.  
Bu duayı ediyor muyuz? 

   

23 
Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi üstünden çıkarmadığı 
müddetçe Allahü Teâlâ ona rahmet etmez. (Taberani)  
Süs ve gösterişten uzak duruyor muyuz?  
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24 

Hz. Ömer (ra) da iki çeşit elbiseniz olsun. Biri şık, diğeri ise 
mütevazi. “Elbisenin şık ve temiz olması insanın şerefinin 
icabıdır” buyurmuştur. Hz. Ömer’in (ra) yamalı elbise giydiği 
zamanlar da olmuştur. İki çeşit elbise bulunduruyor muyuz?  

   

25 

Hz. Cabir (ra) anlatıyor. ’’Resûlullah (asm) bir adamı gördü 
saçları darmadağınıktı. ’’Bu adam saçlarını düzeltip tertibe 
sokacak bir şey bulamadı mı? Diye memnuniyetsizlik izhar 
etti… Derken o sırada üstü başı kirli bir adam gördü bunun 
hakkında da ‘şu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor 
mu? Diye söylendi (Ebu Davûd Libas 17).  Saçımızın ve 
başımızın tertibine ve elbisemizin temizliğine dikkat ediyor 
muyuz? 

   

26 

Yahya ibnu Hibban anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
“Sizden biri bolluğa erişince iş elbisesinden başka bir de Cuma 
elbisesi edinirse üzerine (bir vebal yani günah) yoktur.  
(Ebu Davûd salât 219).  
Biz de Cuma için özel bir elbise ediniyor muyuz? 

   

27 

İnsanın elbisesini çıkarırken “Besmele” çekmesi, tekrar 
giyinceye kadar dürüp katlaması gerekir. Zira şeytanlar 
besmeleyle dürülmüş elbiseyi açamaz. (Ramuz El Ehadis) 
Bizde elbiseyi soldan besmele çekerek çıkarıp düzgün şekilde 
dürüp bir yere koyuyor muyuz? 

   

 

 

Sıra 
No 

 
YEMEK YEME VE İÇMEYLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
zaman 

Bazen 
 

Hiç 

01 

Peygamberimiz (asm) sabah namazından sonra eve geldiğinde 
yiyecek bir şey var mı? Diye sorar, varsa Allah ne verdiyse o 
günün kahvaltısını yapar, yoksa nafile orucu niyet ederdi.  
Biz de zaman zaman böyle yapıyor muyuz? 

   

02 

Resûlullah (asm) yemeğe başlamadan evvel ellerini yıkar ve 
kurulamazdı. Ayrıca Resulullah (asm) “Yemeğin bereketi 
yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır” buyurmuşlardır. 
(Ebu Davud, Etime). Bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

03 
 Yemekten önce elleri yıkamak yoksulluğu, yemekten sonra 
elleri yıkamak ve ağzı çalkalamak ise günahları giderir. (İhyau 
Ulumid’din). Bu sünneti uyguluyor muyuz? 

   

04 
 Resûlullah (asm) yemeğe tuz ile başlar ve tuz ile bitirirdi. 
Tuzla başlamak parmağının ucunu tuza değdirmekle olur.  
(R. Nasihin). Biz de tuzla başlayıp tuzla bitiriyor muyuz? 

   

05 

Resûllullah (asm) Ya Ali, yemeğe tuzla başla çünkü tuz yetmiş 
derde devadır. (Tarikatı Muhammediye Şerhi Berika) Sofrada 
tuz yoksa ekmekteki veya zeytindeki tuza niyet edilebileceğini 
söyleyenler vardır. Böyle de niyet ediyor muyuz? 
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06 

 
 

Resûlullah (asm) tuz yetmiş derda deva derken sadece yeme 
anlaşılmamalıdır. Bugün kaya tuzundan tuz odaları yapılmıştır. 
Burada astım başta olmak üzere, birçok hastalıklara iyi 
geldiğini ve günden güne yaygınlaştığını söyleyebiliriz.  
Kaya tuzundan yeterince faydalınıyor muyuz? 

   

07 

 Yine Resûlullah (asm) yemeğin helal olup olmadığına çok 
dikkat eder ve yemeğe besmele ile başlardı. Kalabalık sofrada 
besmeleyi açıktan söylemek. Biz de bu sünnete ittiba ediyor 
muyuz? 

   

08 

 Peygamberimizin (asm) kahvaltısı arpa ekmeği, sirke, zeytin, 
hurma, bulursa süt, bal şerbeti, helva vb. Bunların hepsi bir 
kahvaltıda bir arada olmazdı. Biz de sade kahvaltı yapıyor 
muyuz? 

   

09 
 Resûlullah (asm) yemeğini yer sofrasında yer, sağ dizini diker 
sol ayağını yatırır ve hizmetçisiyle beraber yemek yerdi.  
Bizde bu sünnetlere uyuyor muyuz? 

   

10 
 Yemeğin başında bismillah zikirdir, yediği nimetleri vereni 
hatırlamak fikirdir. Yemek sonunda hamd etmek şükürdür. 
Birinci söz (Risaile Nur) Biz de bunları yapıyor muyuz? 

   

11 
 Resûlullah (asm) yemeği üç parmakla sağ elle yer içer kendi 
önünden yer ve yemeğe itiraz etmezdi. Buyurdular ki;  şeytan 
sol elle yer, sol elle içer. Bizde bu sünnte uyuyor muyuz? 

   

12 

 Yemeğin sonunda elle yemişse parmaklarını yalar, yere 
dökülen ekmek kırıntılarını toplar ve yemekten doymadan 
kalkar bir yere dayanmadan yerdi. Bu sünnetlere ittiba ediyor 
musun? 

   

13 

 Resûlullah (asm) elekten geçirilmemiş unla yapılan kepekli 
ekmekten yerdi. Hz. Ömer (ra) dedi ki: Unu elemeyin zira 
onun hepsi yemektir. Biz bunu tatbik edebiliyor muyuz? 
Kepekli ekmek yiyor muyuz? 

   

14 
 Resûlullah (asm) buyurdular ki: Midenin 3 hakkı vardır, biri 
yemek biri su birde nefes almak için boş bırakmaktır.  
Yemek yerken buna dikkat ediyor muyuz? 

   

15 

 Yine Resûlulllah (asm) buyurdular ki: Adem oğlunun 
doldurduğu kapların en kötüsü tıka basa doldurulan midesidir. 
(Tirmizi). Hz. Aişe(ra)’den rivayetle Resulullah’tan sonra ilk 
çıkan bid’at doyasıya yemektir. Biz müslümanlar yaşamak için 
yiyoruz, yemek için yaşamıyoruz.  Fazla yemekten sakınıyor 
muyuz?  

   

16 
Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, ırzını ve dinini korumuş olur. 
(Buhari, Büyü). Şüpheli şeylerden sakınıyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

17 
 Ebu Hureyre (ra)’dan rivayetle Resûlullah (asm) buyurdular ki 
vera sahibi ol şüpheli şeylerden kaçın ki Allah’a iyi bir kulluk 
yapasın. Şüpheli şeylerden kaçınıyor muyuz? 

   

18 
 Resûlullah (asm) yemekten sonra yemek duasını yapar, 
duadan sonra bir kırık lokmada olsa da yemeyi emrederdi.  
Bu sünneti yerine getiriyor muyuz? 
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19 

 Hz. Ayşe validemiz (ra) Muhammedin ailesi günde iki öğün 
yemek yediğinde muhakkak birisi hurma olurdu, çoğu zaman 
bacaları tütmez günlerce sıcak yemek yemedikleri olurdu.  
Biz günde kaç öğün yemek yiyoruz? (Bu soruya rakamla cevap 
verin) 

   

20 
 Resûlullah (asm) yere düşen bir lokmayı temizliyerek yerdi.  
Biz bu sünnete uyuyor muyuz? 

   

21 
 Bayatlamış ekmek ve yemekleri çöpe atmaktan sakınıyor 
muyuz? 

   

22 

Ekmeğe hürmet ediniz. Zira Allah (cc) ekmeği mükerrem 
kılmıştır. Kim ekmeğe hürmet ederse Allah ona bereket verir. 
Ve onu zelil kılmaz. (Hz. Ebu Seline) Ekmeğe hürmet ediyor 
muyuz? 

   

23 

 Resûlullah (asm) yemekte çoğunluğun yemediğini yemezdi. 
Bir gün Resulullah’a yeni çıkmış hurma getirdiler, buyurdu ki 
bundan herkeste var mıdır? Dediler hayır, o zaman bu 
hurmaları yanındaki çocuklara dağıtıverdi.  
Bu sünnette ittiba ediyor muyuz? 

   

24 
 Yemek yerken ağızı şapırdatmamak, yemek sırasında fazla su 
içmemek ve başkalarının yediğine bakmamakta sünnettir.  
Bu sünnetlere uyuyor musun? 

   

25 
 Yine Resûlullah (asm) düşen ekmek kırıntılarını yiyen darlık 
görmez , çocuğuda ahmak olmaz buyurmuşlardır.  
Ekmeği israf etmekten sakınıyor muyuz? 

   

26 
 Sıcak yemeğe üflememek, sıcak yemek yememek, yiyeceğimiz 
kadar yemek almak ve tabağı iyice sıyırmakta sünnettir.  
Bu sünnetlere uygun  hareket ediyor muyuz? 

   

27 
Yemekte  yeşillik ve sirke bulundurmak, yemekten önce 
meyve ve aç karna siyah üzüm yemek te sünnettir. Bu sünnet 
terkedilmiştir. Bu sünnetlere uyuyor muyuz? 

   

28 
Üzümü ikişer ikişer çekirdeği ile yemek, bazen de ekmekle 
yemek  yemekte sünnettir. Üzümü böyle yiyor muyuz? 

   

29 
Yine buyurdular ki: “üzüm, hem yemek hem de gıdadır. 
(Aynen hurma gibi). Yeterince üzüm yiyor muyuz? 

   

30 

 Önce meyve yemek (kavun, karpuz gibi) tıbbi bakımdan 
doğrudur, mideyi yumuşatır. Kur’an-ı Kerim bu tertibe riayet 
ederek yenilmesini emrediyor. Şöyle ki Vakıa Suresi 20 ve 21 
ayetlerde: Tercih ettikleri meyvelerden ve canlarının çektiği kuş 
etlerinden yerler buyruluyor. Yemekte bu tertibe uyuyor 
musun? 

   

31 
 

Ebu Davûd’tan (ra) gelen diğer bir rivayette : “Resulullah’a 
bayat bir hurma getirilmişti. Kurtları çıkarmak için kontrol 
etmeye başladı”. Kurtlu meyve yemek te caizdir. Bugün ilaçsız, 
kurtlu meyve çoğu insanların arzu ettiği bir durumdur.  
Kurtlu meyveleri temizleyerek yiyor muyuz? 

   

32 
 Meyvenin en iyisini seçmek ve çekirdeğini de sol elle 
çıkarmakta sünnettir. Böyle yapıyor muyuz? 
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33 

 Ebu Hureyre (ra)’dan rivayetle Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: 
Dedi ki: iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği dört kişiye 
yeter buyurmuşlardır. (K. Sitte, Cilt: 11, sayfa: 128).  
Biz de yemeğimize misafir çağırıyor muyuz? 

   

34 

Yemeği birlikte yemek te sünnettir, çünkü birlikte yemek 
yemekte bereket vardır.  Taneli yiyeceklerden tek tek almak 
sünnet’tir. Örneğin: Hurmayı tek tek yemek gibi. Bu sünnete 
uyuyor muyuz?  

   

35 
 Resûlu Ekrem (asm) buyurdular ki: “en kötü sofra fakirlerin 
çağrılmadığı sofradır”. (Buhari-Müslim)  
Fakir fukarayı soframıza çağırıyor muyuz? 

   

36 
 
 

 Ali İbni Sina hekimlerin şeyhi ben ilmi tıbbı iki satırda 
topluyorum sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin zaman az ye 
yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme şifa hazımdadır. (19. 
Lema İktisat Risalesi). Biz de yukarıdaki düsturlara uyuyor 
muyuz? 

   

37 

 Yemeğe sinek düşse öteki kanadını da batırıp çıkarın ve yemeği 
yeyiniz buyuruyor. (Sahihi Buhari, Cilt: 12) Kanadın birinde zehir 
diğerinde panzehir olduğu bugün ilmen ispatlanmıştır.  
Bu emre uyuyor muyuz?  

   

38 

 Yine Resûlullah (asm) bir kul üç yemekten mesul değildir. 
Sahur, iftar ve dostları ile yediği yemekten. Bir de ayrıca 
misafirde yediği yemekten mesul değildir. Hz. Cabir (ra) rivayet 
edilmiştir. Bunları biliyor muydunuz? 

   

39 

 Resûlu Ekrem (asm) en hayırlınız açları doyuran ve yemek 
yedireninizdir. Aç olan bir kimse yemeğe buyur edilince ben 
tokum demesi caiz görülmemiştir. Zira Resûllullah (asm) açlıkla 
yalanı birleştirmeyiniz. Buyurmuştur. (Kütüb-i Sitte)  
Yakınlarımıza ve dostlarımıza yemek yediriyor muyuz? 

   

 
41 

 

Cabir İbni Abdullah (ra) anlatıyor; “Ebul Heysem (ra) bir yemek 
hazırladı ve Resûlullah’ı (asm) davet etti. Resulullah (asm) 
kardeşimizi mükâfatlandırın buyurdu. Ashab, mükâfatı nedir? 
Diye sordular. Ev sahibi için dua etmektir (Ebu Davûd).     

 
 

 
 

 
 

42 

Davet sahibine yapılacak dua  “Allahım onların mallarına 
bereket ver,  onlara bol rızık ver ve onları bağışla, onlara 
merhamet eyle. (Nesai) Davet sahibine böyle dua ediyor 
muyuz? 

   

43 
Yemediklerinizi kimseye yedirmeyin (Taberani). Buna dikkat 
ediyor muyuz? 

   

44 
 Cömertin yemeğini yemek devadır. Cimrinin yemeği ise derttir. 
(Hz. İbni Ömer)(Ramuz el Ehadis) Bunu biliyor muydunuz? 

   

45 

 Bir de davet edilmediği sofraya giden kimse gitmekle fasık 
(günahkar) olduğu gibi yediği de haramdır. (Beyhaki) . Hz. 
Aişe’den rivayet etmiştir.  
Çağrılmadığın sofradan sakınıyor musun? 

   



 

 

43 

 

46 

 Resûlu Ekrem (asm) bir duasında bir kişiye “Senin yemeğini 
iyiler yesin” demiştir. Ebu Davud sahih senetle Enes (ra) rivayet 
etmiştir. Ayrıca sofradan kalkmak icap ettiği zaman sağındaki 
kişiden izin alarak kalkmak.  Biz de benzeri duayı edip izin alıyor 
muyuz? 

   

47 

 Davete icabet etmeyen Allah’a ve Resûlune isyan etmiştir diye 
buyurmuştur. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre’den rivayet 
etmiştir. Öyleyse önemli bir mazeret yoksa davete icabet ediyor 
muyuz? Mesela nafile oruç tutanın davete icap ederek orucunu 
bozması sünnettir. (Beyhaki)  

   

48 
 Velime yani nikah zamanı ve nikahtan sonrada yemek yemek 
ve yedirmekte sünnettir. Bu sünneti yerine getiriyor muyuz? 

   

49 

Peygamber (asm) kabak yemeğinide çok severdi Hz. Enes (ra) 
“Seni Resûlullah sevdiği için seviyorum” demiştir. Kabak kalbi 
takviye eder. Aklı artırır baş ağrısına iyi gelir.  
Biz de kabak yemeğini seviyor muyuz? 

   

50 
 Resûlullah (asm) sırt etini de çok severdi. Et taamların 
efendisidir buyurmuşlardır. Yemekte birbirine İkram etmek de 
sünnettir. Biz de ikram ediyor muyuz? 

   

51 

Hz. Cabir (ra) anlatıyor; Resûlullah (asm) buyurdu ki; “Eti 
pişirirken suyunu çoğaltın. Böylesi komşulara yetişmesi 
bakımından daha iyiydir. (Ramuz el Ehadis)  
Etin suyunu çok koyuyur muyuz? 

   

52 
 Pişmiş eti bıçakla kesmeyin bu acem usulüdür. Dişlerinizle 
koparmak daha sıhhidir. (Hz. Aişe)  Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

53 
Mercimeğe devam edin zira yetmiş peygamber onun için dua 
etmiştir. (Hz.Vâsile) Mercimek yemeye devam ediyor muyuz? 

   

54 
Sarımsağı yeyin onunla tedavi olun. Zira o yetmiş derde devadır. 
Eğer bana melek gelmemiş olsaydı ben de onu muhakkak 
yerdim. (Hz. Ali) (ra) Sarımsak yemeye devam ediyor muyuz? 

   

55 
Resûlullah (asm) “Zeytinyağı yeyin ve onunla yağlanın 
(bedeninize sürün) zira o mübarek bir ağaçtır. (Tirmizi).  
Zeytinyağından yeterince faydalanıyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

56 
Bir kimse eliyle kazandığı kadar hayırlı bir şey yememiştir.  
Emeğimizin karşılığını yiyor muyuz? 

   

57 
 Yine Efendimiz (asm) yemeğin bereketi kapta olanda mıdır, 
yere düşende midir, yoksa parmakta olan mıdır bilinmez 
buyurmuştur. Bizler de bu bereketi bulmaya çalışıyor muyuz? 

   

 
58 

Resûlullah (asm) ayakta birşey yemeyi ve içmeyi yasaklamıştır 
(Müslim). Bu günkü fast food’a (ayaküstü) ne demeli?  
Bu uyarıya dikkat ediyor muyuz? 

   

59 
 Yemekten sonra tatlı yemekte sünnettir.  
Bu sünneti yerine getiriyor muyuz? 

   

60 
 

Yine Resûlullah (asm) senenin ilk ürünü çıktığında onu alır 
gözüne ve dudağına sürer ve şöyle dua ederdi. “Allahım ilkini 
gösterdiğin gibi sonunuda göster” derdi ve ilk ürünü yanındaki 
çocuklara verirdi. Biz de böyle dua ediyor ve çocuklara ikramda 
bulunuyor muyuz? 
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61 

 Resûlu Ekrem (asm) “Ümmetimin en kötüleri yemeği çok yiyen 
ve göbek bağlayanlardır” buyurmuştur. (Hastalık hali başka) Bir 
Hadis-i Şerif’te ahir zaman insanlarında şişmanlık zuhur edecek. 
(K. Sitte, Cilt: 12, Sayfa: 411). Az yemek yemeye dikkat ediyor 
muyuz? 

   

62 
İnsan, yemesini azalttığı zaman içi nur dolar. (Ramuz El Hadis) 
Yemeği azaltıyor muyuz? 

   

63 

 Emrimize verilmiş kedi, köpek ve ehli hayvanları aç 
bırakmaktan ve onlara eziyet etmekten sakınıyor muyuz? Bir 
kadın kediyi aç bırakıp ölümüne sebep olduğundan 
cehennemlik olduğu rivayetlerde vardır.  
Hayvanları aç bırakmamaya dikkat ediyor muyuz? 

   

64 
 Resûlu Ekrem (asm) tevekkülünden dolayı yarın için zahire 
yiyecek ve içecek hazırlamazdı. Bu sünnete ittiba ediyor 
musun? Biz ne kadar mütevekkiliz?  

   

65 
 Suyun ayakta içilmesine cevaz (müsade) varsa da zemzem 
dışında oturarak içilmesi sünnettir.  

   

66 

Zemzem suyunu içerken kıbleye yönelerek ayakta “Allahümme 
inni eselüke ilmen nafian ve rızkan vasian şifaen min külli 
dain”demeli. Anlamı: Allahım senden faydalı ilim, bol rızık ve 
her türlü dert için şifa niyaz ediyorum. Böyle dua ediyor muyuz?  

   

67 
Resûllullah (asm) hareret verici hurma yediğinde onun 
hararetini alacak kavun ve karpuz yer ve dengelemeye çalışırdı.  
Bizde yediklerimizi dengelemeye çalışıyor muyuz?  

   

68 

 Bir bardak su içerken önce bismillah demeli, sağ elle içmeli, 
oturarak üç yudumda ve dinlenerek içmeli, suyu içerken içine 
solunmamalı, sonunda elhamdülillah demeliyiz. Bu sünnete 
ittiba ediyor muyuz? 

   

69 

Suyu başkalarına sağ elle sunmalı en son kendisi içmelidir.  
Bu sünnete uyuyor muyuz? Resûllullah (asm) su kabının 
ağızından bardağa koymaksızın su içmeyide yasakladı. (Buhari)  
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

70 

 Suyu ve çayı büyüğün sağından başlayarak dağıtmak 
sünnettir. Bununla ilgili Resûlullah’ın meclisinde Hz. Ebu Bekir 
(ra) hemen sağında oturuyordu. Hz. Ebubekir (ra) bir iş için 
kalktı yerine bir başkası oturdu. Esasen bir kişi kalktığında geri 
dönüşte eski yerine oturmak o kişinin hakkıdır. 
Peygamberimiz’e (asm) su ikram edildi, bir yudum içti ve 
sağındakine verdi, o zaman sahabeler Ebubekir’e verilmesini 
bekliyordu, öyle olmadı. Bu olaydan sonra su 
peygamberimizin sağından dağıtılır oldu.  

   

71 

Hz. Aişe (ra) rivayetle Resûlullah (asm) içilecek şeylerden en 
çok soğuk ve tatlı suyu severdi, kendisi bir yudum içer ve 
sağındakilere verirdi, bu öyle devam ederdi. Bu sünnete ne 
kadar uyabiliyoruz? 

   

72 

Ebu Cafer (ra) rivayetle, Resûlu Ekrem Efendimiz (asm) suyu 
içtikten sonra, Allah’a hamd olsun ki suyu kendi fazlı ile temiz 
olarak yarattı. Bizim isyanlarımız sebebiyle acı ve tuzlu 
yaratmadı diye dua ederdi. Böyle dua ediyor muyuz? 
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73 

İbni Ömer’den (ra) rivayetle; Resûlllah (asm) yüzükoyun 
yatarak su içmeyi yasakladı. (kaynak sudan) Tek elle su içmeyi 
de uygun görmedi. İki elin avuçlarıyla içmeyi emir 
buyurmuştur. (Kütüb-i Sitte, Cilt: 17, Sayfa: 436)  
Biz de bu sünnete ittiba ediyor muyuz?  

   

74 

Hz. Aişe (ra) anlatıyor; “Resûlullah (asm) buyurdular ki: Kim 
gümüş kaptan su içerse, sanki karnına cehennem ateşi 
doldurmuş gibi olur”. (K. Sitte, Cilt: 17, Sayfa: 435).  
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

75 
Sütten başka hiçbir yemek ve içecek, hem yemek hem de su 
yerini tutamaz (Nesai). Süt içmeye devam ediyor muyuz? 
 

   

76 Resûlullah (asm) soğuk suya süt katarak içtiği de olmuştur. 
(Buhari, Eşribe). Suya bazen süt katarak içiyor muyuz? 

   

77 

Süt içtiğiniz zaman ağzınızı çalkalayın çünkü o yağlıdır. İnek 
sütü ile tedavi olun ümit ederim ki Allah onda şifa bulundurur. 
Zira inek her ottan yer. İneğin sütünü içmeyi koyunun etini 
yemeyi tavsiye etmiştir (Ramuz el Ehadis). İneğin sütünü 
içmeye koyunun etini yemeye  çalışıyor muyuz? 

 

 

 

 

 

 

78 Hz. Hureyre’den (ra) rivayetle; İçkiye devamı olan adam, puta 
tapan gibidir. (Ramuz El Hadis). İçkiden sakınıyor muyuz? 

   

79 
Denizin karaya attığı veya suyun çekilip de bıraktığı balığı 
yeyiniz. Fakat ölmüşse su yüzüne çıkmışsa yemeyin. (Hz. 
Cabir) Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

80 
Resûlullah (asm) hiçbir vakit herhangi bir yemeğe laf etmedi, 
iştahı olduğu bir yemekse yerdi, hoşuna gitmeyen bir yemekse 
terk ederdi. (Buhari) Biz de yemekte böyle davranıyor muyuz? 

   

81 

Resûlullah (asm) bir şeyi ismi söylenip te ne olduğunu 
öğrenmedikçe yemezdi. Çünkü o devirde Araplar, yiyecek az 
olduğundan ne bulurlarsa yerlerdi. (K. Sitte, Cilt: 11, sayfa: 
144). Yemekten önce buna dikkat ediyor muyuz?  

   

82 

Resûllulah (asm) yalnız yemek yemezdi. Sizden bir kimse 
yemek yerken ve içerken Bismillah (Allah’ın adıyla) desin. 
Başta söylemeyi unutursa aklına geldiği yerde evvelehu ve 
ahiruhu Bismillah desin. Besmeleyi unutunca böyle diyor 
muyuz? 

   

83 

Resûlullah (asm) bir yemeğe davet edilmişti. Beşin beşincisi 
olarak davet edilmişti. Gelirken onları bir kişi daha takip etti. 
Resûlullah (asm) kapıya gelince bu da bize uydu, istersen izin 
ver, istersen dönsün buyurdular. Adam, Ey Allah’ın Resûlu ona 
da izin veriyorum dedi. (Buhari Etime).  
Bu sünnete itibar ediyor muyuz?      
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Sıra 
No 

 
KOMŞU HAKLARI İLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
zaman 

Bazen Hiç 

 
01 

 Komşu haklarına riayet ediyor muyuz? Zira Peygamberimiz 
(asm) Cebrail (as) bana komşu haklarından o kadar bahsettik ki 
komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım demiştir. (Buhari 
Edeb 28) Malesef günümüzde büyük şehirlerde komşunun 
komşudan haberi yoktur. Komşu haklarını gözetiyor muyuz? 

   

02 
 Komşulara ikram sünnettir. (Ömer N. Bilmen ilmihalinde komşu 
bahsi) Komşulara imkanımıza göre ikramda bulunuyor muyuz? 

   

03 
 Hani Resûlullah (asm): “Komşusu açken tok yatan bizden 
değildir.” Demiştir. Bizde o sorumluluk hissini taşıyor muyuz? 

   

04 

 Hz. Resûlullah (asm) komşu haklarını öğrenmiş olan Amr. B. 
As’a kurban kesince bir parçada şu komşumuz olan Yahudiye 
ver demiştir.  Biz de ırk din farkı gözetmeksizin komşulara 
ikramda bulunuyor muyuz? 

   

05 
 Cenab-ı Resûlullah (asm) Allah’a yemin ederim ki iman etmiş 
olmaz komşusu onun şerrinden, zulmünden emin olmadıkça 
demiştir. Bizde komşularla iyi geçiniyor muyuz? 

   

06 
 Yine Resûlullah (asm) kim Allah (cc) ve ahiret gününe 
inanıyorsa komşusuna ikramda ve iyilikte bulunsun demiştir.  
Biz de elimizden gelen ikram ve iyilikte bulunuyor muyuz? 

   

07 
 Hz. Resûlullah (asm) diğer bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır: 
“Komşunun komşu üzerindeki hakkı annenin evladı üzerindeki 
hakkı gibidir. Bu konuya dikkat ediyor muyuz? 

   

08 

Hz. Aişe (ra)’dan – Ey Allahın Resûlu benim iki komşum var 
bunların hangisine hediye vereyim dedim: Sana kapı cihetinden 
en yakın olana ver buyurdular (Buhari).  
İkramı önce yakınımıza yapıyor muyuz? 

   

09 

 Allah Resûlu (asm) ashabın fakirlerinden olan Ebu Zerr’e –Ya 
Ebu Zerr çorba pişirdiğinde suyunu çok koyda bitişik komşuna 
da ikram eyle onu mahrum bırakma demiştir.  
Biz de çorbamızdan veriyor muyuz? 

   

10 
 Yine Resûlullah(sam)komşunun komşuya ikramını bir koyun 
paçası da olsa hakir görmesin diye buyurmuştur.  
Komşudan ne gelirse baş üstüne diyor muyuz? 

   

11 

 Yine Ebu Hureyre’den (ra) rivayetle Resûlu Ekrem (asm) şöyle 
buyurdu dedi: “Cahil cömert, cimri abidden (ibadet eden) Allah 
yanında daha sevimlidir. Çünkü cennetin kapısını cömertler 
açacaktır. (Tirmizi 606) Cömert bir insan mıyız?  

   

12 
 Her yaptığımız iyiliği ve ikramı Allah rızası için yapıyor muyuz? 
Allah rızası ihlas ile kazanılır. 

   

13 

 Bir de en önemlisi kendileri yardıma muhtaç oldukları halde 
kendi nefislerini başkalarına tercih eden o güzide sahabe’nin 
Sena-i Kur’an-i yeye mazhar hasletleri herkese hüsnü misaldir.  
Biz de komşuları kendimize tercih ediyor muyuz?  
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14 

Komşu hakkı sadece ona zarar vermemek değildir. Hz. 
Resûlullah’a bir sahabi bir sual sordu’da Resûlu Ekrem 
Efendimiz’den (asm) şöyle cevap aldı sen komşuna eziyet etme 
ondan gelecek eziyete de biraz katlan sabırlı ol, komşuluk 
budur. (Sünnet ışığında hayat, Ahmed Şahin)  
Ufak tefek sıkıntılara katlanıyor muyuz?  

   

15 

Resûlu Ekrem (asm) şöyle buyurdu. Komşuluk üç nevidir. Akraba 
olan komşunun üç hakkı, Müslüman olan komşunun iki hakkı, 
Müslüman olmayan komşunun bir hakkı vardır. Bir rivayette 
dört cihetten kırk ev komşudur.  
Komşuluk haklarını gözetiyor musunuz?  

   

16 
İbni Abbas (ra)’tan rivayetle Resûllullah (asm) buyurdular ki: 
“Bir kimsenin arazisi olurda satmak isterse önce komşusuna arz 
etsin” Bu sünnete uyuyor muyuz?   

   

17 
Peygamber Efendimiz (asm) bir hadisi şeriflerinde “Ev almadan 
evvel komşu, yola çıkmadan önce arkadaş araştırınız” 
buyurmuştur. Bu iki hususa dikkat ediyor musunuz?  

   

18 

Bir sahabe dedi ki “Ey Allah’ın Resûlu bir kadının çok namaz 
kıldığından, çok oruç tuttuğundan fakat diliyle komşuya eziyet 
ettiğinden bahsediliyor. Onun için ne dersiniz?” Allah Resülü 
buyurdu ki;’’onun yeri cehennemdir’’. Komşuya eziyet 
etmekten sakınıyor muyuz?  

   

19 
Komşunun köpeğini döven sahibini incitmiş olur.(İmam Gazali) 
Allah’a ve ahret gününe inanan komşusunu incitmesin. (Buhari) 
Bu hususa dikkat ediyor muyuz? 

   

20 

Hadisi şerifte buyrulduki: malına ve çoluk çocuğuna zarar verir 
korkusu ile komşusuna kapısını kapatan onunla görüşmeyi 
kesen hakiki mümin değildir (Haraiti).  
Bu duruma dikkat ediyor muyuz? 

   

21 
İbni Ebu Cemre der ki “Komşuyu himaye imanın kemalindendir” 
(Kütüb-i Sitte) Komşuyu himaye ediyor muyuz?  

   

22 
Resûllullah (asm) gördüğü iyilikleri gizleyip gördüğü kötülükleri 
teşhir eden komşudan Allah’a sığının buyurmuştur.  
Kötü komşunun şerrinden Allah’a sığınıyor muyuz?  

   

23 
İbn-u Abbas (ra) anlatıyor: ''Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
Sizden bir kimse, duvarına komşusunun hatıl saplamasına mani 
olmasın. Bu buyruğa uyuluyor mu? 

   

24 
Resûllulah (asm) komşuluk hakkında rüzgârına mani olmamak 
için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın buyurmuştur.  
Bu hususa dikkat ediyor muyuz? 

   

25 
Kötü komşuya Allah (cc) kıyamet gününde rahmet nazarıyla 
bakmaz. (Deylemi).  Komşuluğumuza dikkat ediyor muyuz? 

   

26 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: Komşusunu üzen beni üzmüş olur. 
Bana eziyet edende Allah’a eziyet etmiş olur. Komşusuyla 
dövüşen benimle dövüşmüş olur. (Ebu Nuayım) 
Komşuyla iyi geçiniyor muyuz? 

   

27 
Kısaca dünyada komşuluk, kabirde komşuluk, ahirette de 
komşuluk vardır.  
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Sıra 
No 

 
ÇOCUK TERBİYESİ İLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
zaman 

Bazen Hiç 

01 

 Çocuğun terbiyesi eş seçimi ile başlar ki Resulullah (asm) bir 
kadın 4 şeyi için nikah edilir. Sen dindar olanını tercih et 
buyurmuştur. Biz evlenmeden önce eş seçiminde dikkat ettik 
mi? Bu soruya evet veya hayır cevabı veriniz. 

   

02 

 Tedbir devresinin tatbikten geri kalmadığını belirten rahmetli 
İbrahim Canan Hoca bu tedbirin ileride çocuğun alacağı 
karaktere tesir edeceğini belirtmiştir.  
Öyleyse tedbir devresinde gereken önemi veriyor muyuz? 

   

03 

 Resûlullah (asm) bir hadisi şerifte: “Çöplükte yetişen kırmızı 
gülden sakının” demiştir. Yani hadiste belirtilen kötü muhitte 
yetişen asaleti iyi olmayanlarla nikah yapmayın demektir.  
Bu hususa dikkat ediyor muyuz? 

   

04 

 Nikah akdinden sonra evlenen çiftlerin gerdek gecesi iki rekat 
namaz kılmaları, Allah’tan hayırını istemek ve şerrinden Allah’a 
sığınmakta sünnettir. Bu sünnete ittiba ettik mi?  
Evet veya hayır cevabı verin. 

   

05 
 Çocuğa hamile kalan annenin helal lokma ile beslenmesi ve 
ibadet ve taata dikkat etmesi gerekir. Bu hususlara dikkat 
ediliyor mu? 

   

 
06 

 

Sahabe hanımları hamileyken Ayva, çocuk doğduktan sonra da 
Hurma yerlerdi. Ayva, kalbe rahatlık verir (İbni Mace). 
Hanımlar buna dikkat ediyorlar mı? 

   

 
07 

 
 

Bir kısım rivayetlerde; kıyatfetin, insanın ruhuna tesiri bile söz 
konusudur. İbn-i Hacer (ra) suretlerin eşyayı zahirenin başkaları 
şöyle dursun, temiz nefislere bile tesir edeceğini Hadis-i 
Şeriflerden çıkarmışlardır. Onun için Hz. Peygamberimiz (asm) 
torunu Hasan doğunca ona sarı renkli kundağı sarana kızmış, 
onu çıkararak beyaz bezle kundaklanmıştır (K. Sitte).    
Bu ayrıntıya dikkat ediyor muyuz? 

   

08 
Hz. Sevde (ra) anlatıyor: Hz. Fatıma doğum yapınca ben çocuğun 
göbeğini kestim ve sarı bir bezle kundakladım. Resulullah geldi 
sarı kundağı çıkararak beyaz bezle kundakladı. (Kenzül Ummal) 

   

09 
 Çocuk doğunca tahnik yapmak yani ağzına yumuşatılmış veya 
çiğnenmiş hurmayı damağına sürmekte sünnettir. (Ebu Davûd 
5106 - Müslim 2147). Bu sünneti hiç yaptık mı? 

   

10 

Hz. Seleme (ra) anlatıyor: Kadınlarınıza lohuslıklarında hurma 
yedirdiğiniz zaman çocuklar halim (yumuşak) olurlar. Hz. İsa 
(as)’ın doğumunda Hz. Meryem’in yediği de hurma idi (Ramuz el 
Ehadis). Doğumda hurma yiyor muyuz? 

   

11 

 Yeni doğan çocuğa 7 gün içinde akika kurbanı kesmek İmamı 
Azam'a göre akika mübah ve mendubtur (yapılması beğenilmiş). 
Eimme-i Selaye’ye göre ise (Yani üç imama göre) sünnettir 
(Ömer Nasuhi, Bilmen Akika Bahsi.) Bizler de doğan 
çocuklarımıza birer akika kurbanı kestik mi?  
Bu soruya evet ya da hayır cevabı verin. 
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12 

 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: "Doğan çocuk için akika kurbanı 
kesilir, çocuğun başına kurban kanı değdirilmez" (K. Sitte, Cilt: 
17, Sayfa: 399). Çocuklara kan sürmekten sakınıyor muyuz? 

   

13 

 Yine bu 7 gün içerisinde çocuğa güzel bir isim koymak da 
sünnet’tir. Resulullah (asm) yarın mahşerde çocuk kendi ismi ve 
babasının ismiyle çağrılacaktır. Güzel isim koyulmazsa çocuk 
davacı olacaktır buyurmuştur.  
Bu isim koyma meselesine dikkat ediyor muyuz? 

   

14 

 Bu isim koyma o kadar önemlidir ki hadiste düşük çocuk bile 
olsa isim konulması lazım, isim konulmadı ise, çocuğun niçin 
isim koymadınız diye dava edeceği rivayetlerde vardır.  
Buna da dikkat ediyor muyuz? 

   

15 

 Çocuğa isim koymadan önce isim duası okunur şöyle ki. 
“Allahümme c’alhü berren ve takıyyen ve enbetehü fil islami 
nebaten” okunur. Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına da 
kamet getirilirek konulan isim 3 kere tekrar edilir. Hayırlı bir 
evlat olması için dilek ve temennide bulunulur.  
Bu sünneti tamamen yerine getirdik mi? 

   

16 

 Yine Resûlullah (asm) bir çocuğu olupta benim ismimi 
koymayanın burnu yerde sürünsün demiştir. Onun için 
ecdadımız evlatlarına Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmet 
isimlerini koydular. Resulullah (asm)'ın hiç sevmediği isimler 
harb (savaş) ve mürre (acı) manasına gelen isimlerdir (K. Sitte, 
Cilt: 2). Resûlullah benim ismimi koyun künyemi koymayın yani 
Ebul Kasım, El Emin gibi.. Bu isimlerden koyuyor muyuz?  

   

17 

 Hatta bazı alimler ismin müsemmaya (isim verilen) tesiri vardır 
demişlerdir. Resûlullah (asm) bazı sahabelerin isimlerini hatta 
yer isimlerini yani çirkin olan isimleri değiştirmiştir. Asiye’yi 
Cemile ile Afire’yi (çorak) Hadire (yeşil) ile değiştirmiştir.  
İsim değiştirdiğimiz oldu mu? 

   

18 
İsimler, insan üzerinde tesir ve telkin gücüne sahiptir ( K. Sitte, 
Cilt: 2, Sayfa: 427). İsim koyarken bunları düşünüyor muyuz? 

   

 
19 

 

İsim o kadar önemlidir ki cehenneme gitsede peygamber ismini 
taşıyanlar en önce çıkarılacağı rivayetlerde vardır.  
Bunu biliyor muydunuz? Evet veya Hayır cevabı veriniz. 

   

20 
 Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: ’’Allahu Teâlâ’ya en 
sevimli gelen isim Abdullah ve Abdurrahman’dır.’’ (Buhari Edep 
105.) Biz de bu isimleri koyuyor muyuz? 

   

21 
Evlatlarınıza lakaplar galebe etmeden onlara künye koymada 
istical (acele) ediniz. (Hz. İbni Ömer (ra)). Künye koyduk mu? 

   

22 

 Çocuğa ilk öğretilecek kelimenin Allah ve La ilahe illallah olması 
gerektiğini Resûlullah (asm) bize haber veriyor. Resûlullah (asm) 
Nahl suresinin 78. ayetini konuşmaya yeni başlayan çocuğa 7 
kere okutarak ezberletmiştir. Biz de bu ayeti ezberletiyor 
muyuz? 

   

23 

 Çocuk yedi yaşına gelince namaz kılmayı öğretmek ve kılmasını 
istemek 10 yaşına kadar alıştırma devresi 10’dan sonra kılmazsa 
hafifçe dövmek surata değil sırta vurmakla halledilir. Bu da 
sünnettir. Çocukları namaza alıştırıyor muyuz? 
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24 
 Küçük çocukları oruca alıştırmakta sünnettir. Çocuklara nazaran 
oruçta namaz gibidir. Namazdaki metotlar oruçta da uygulanır. 
(Ömer N. Bilmen sayfa 295). Çocukları oruca alıştırıyor muyuz? 

   

25 

 Çocuklara ayırım yapmadan hatta öperken ve severken dahi 
adaletli olmakta sünnettir. Resûlullah (asm) çocukları ekseriya 
başının tepesinden öperdi (Hz. Aişe’den).  
Biz de öyle öpüyor muyuz? 

   

26 
 Resulullah küçük çocukları çok severdi, onları alıştırmak için 
selam verirdi. Onları sevip selam veriyor muyuz? 

   

 
27 

 

Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Toprak, çocukların 
ilkbaharıdır". Baharda nasılki her çeşit hayvanlar dağıldıkları gibi 
çocukların toprak üzerinde dağılıp oynamalarını kast etmiştir. 
Çocukların toprak üstünde oynamalarına yardımcı oluyor 
muyuz? 

   

28 
 Resûlullah’ın çocuklarla oynadığı bile olmuştur. Hatta Medine’li 
çocuklar gelir Resûlullah’ın elinden tutup oyunlarına kattıkları 
rivayetlerde vardır. Çocuklarla oyun oynuyor muyuz? 

   

29 

 Allah Resûlu (asm) Hasan’la ve Hüseyin’i çok severdi onları iki 
omuzuna alır ve bunlar benim iki reyhanım derdi. Bir gün Akra 
Bin Habis geldi bu vaziyeti gördü ve dedi: “Ya Resûlullah (asm) 
benim 10 tane çocuğum var daha birini öpüp sevmiş değilim 
deyince Resûlullah: Allah kalbinden merhameti almışsa ben ne 
yapayım demiştir” ve merhamet etmeyene merhamet edilmez 
buyurmuşlardır. Biz de çocuklarımızı ve torunlarımız böyle 
seviyor muyuz?  

   

30 
 

 Bir sahabe geldi Ya Resûlullah (asm) kalbim katılaştı ben ne 
yapayım? O zaman buyurdular ki “Bir yetimin başını okşa, bir 
yetimin başını okşayan ve seven o yetimin saçları sayısınca ona 
sevap kazandıracağı rivayetlerde vardır.  
Yetimlerin başını okşuyor muyuz? 

   

31 

 Yine Resûlullah (asm) bir çocuğun kuşu öldüğü için onu teselli 
etmiş ve üzüntüsünü paylaşmıştır.  Hatta Resûlullah o çocuğa 
bazen Ya Ebu Umeyr, ne yaptı nugayr diye takılırdı.  
Biz de bu inceliği gösteriyor muyuz?  

   

32 

Kafes kuşlarına bakmanın ve beslemenin caiz olduğu ancak 
kuşları öldürmenin caiz olmadığını Şerid İbnu Suveyd (ra) 
anlatıyor. “Kim bir kuşu boş yere eğlence olsun diye öldürürse 
kıyamet günü o kuş sesini yükselterek Allah’a şöyle seslenir: "Ey 
Rabbim falan beni boş yere öldürdü bir menfaat için öldürmedi 
diyecektir.” (Nesai Dahaya 42)  
Keyfi kuş öldürmekten sakınıyor muyuz?  

   

33 
 Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Cennette bir köşk vardır 
ki adına sevinç köşkü derler, bu köşke ancak çocukları 
sevindirenler girer. Biz de çocukları sevindiriyor muyuz? 

   

34 
 Çocuklara belli yaştan sonra mahremiyet eğitimi vermek te 
sünnettir. (Nur Suresi 58. Ayet). Yedi yaşına gelince yataklarını 
ayırmak da sünnettir. Bu sünneti öğretiyor muyuz?  
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35 
 Resûlu Ekrem Efendimiz (asm): "Küçüklerin avret yerlerini 
örtünüz. Çünkü küçüklerin avret yerleride büyüklerin ki gibidir, 
buyurmuşlardır". Bu hususa dikkat ediyor muyuz? 

   

36 

 Aliyül Kariye göre 5 yaşında bir çocuk hadis dinlemelidir. 
Çocuğa bu yönde rehberlik yapıyor muyuz? Peygamberimiz 
(asm)den rivayetle ümmetimin dini hayatına dair kırk hadis 
öğrenen ve öğreten kimseyi Allah fakihler ve âlimler arasında 
diriltir. Biz de kırk hadis öğrenip öğrettik mi?  

   

 
37 

 

Her Hadis-i Şerif'i (Peygamberimizin sözünü) herkese 
söylemeyin. Akıl alacak adama söyleyin (Hz. İbn-i Abbas'tan 
rivayet). Bu hususa dikkat ediyor muyuz? 

   

38 

 Bir kimse veya bir anne çocuğuna gel sana şunu vereceğim 
deyip te vermezse ona bir yalan günahı yazılır. Bu durum 
çocuğun güvenini azaltır. (Ebu Davûd 300)  
Şaka da olsa yalandan sakınıyor muyuz? 

   

39 

 Çocukları akşamdan sonra evde tutmak dışarı salmamak ta 
sünnettir. Cabir b. Abdullah, Resulullah şöyle buyurdu dedi: 
“Güneş batınca çocuklarınızı dışarı bırakmayın, bu vakitte 
şeytanlar yayılır” (Buhari (2/322) Müslim (6/106). Akşamları 
çocukların dışarı çıkmasını önlüyor musunuz?   

   

40 

 Çocukların korunması için meşru rukye ve dualar okumak Hz. 
Ali (ra) Peygamberimiz (asm) Hasan ve Hüseyin’e şöyle dua 
ederek sakındırırdı; “Siz ikinizi her türlü şeytandan, her şeyden, 
her türlü kem gözlerden Allah’ın noksansız kelimelerine 
sığındırırım” (Ebu Davûd 5105)( Tirmizi 1514).  
Benzeri duaları biz de yapıyor muyuz?  
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Bir Hadis-i Şerif'te; Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: 
"Allah'ım gazap ve azabından, kulların şerrinden, şeytanın 
vesvesesinden Allah'a sığınırım". Abdullah Bin Amir bu sözleri 
bulüğ çağına gelen çocuklara öğretirdi. Gelmeyenlere ise yazıp, 
boyunlarına asardı (Tirmizi). Bu hadisteki manaya uygun hareket 
ediyor muyuz?  

   

42 
Rukye yapmak Kur’an’dan bazı ayetleri okumak demektir.  
Biz de korunmaları için ayetlerden okuyup, üflüyor muyuz? 

   

43 
Nazar değmesin diye çocukların elbiselerine boncuk işlemek, 
nazarlıklar takmak caiz değildir. Bunlar cahiliye âdetidir. (Ömer 
N. Bilmen). Bu tür adetlerden sakınıyor muyuz?  

   

44 
 Çocuklara haram lokma yedirmemek, okutmak ve ahlaki 
terbiyeyi vermek, evlenecek çağa geldiğinde evermek de 
sünnettir.  Bunlara dikkat ediyor muyuz? 

   

45 
Hz. Ali (ra)’da çocukları, bulunduğunuz zamana göre yetiştirin 
buyurmuştur. Biz de çocuklarımızı zamana göre yetiştiriyor 
muyuz? 

   

46 
Resûl-i Ekrem (asm) buyurmuştur ki: "Çocuklarınızı iyi eğitin ki 
yüce Allah sizleri affetsin". Çocuklarımızı iyi eğitiyor muyuz? 

   

47 
Yine Allah Resûlu (asm)’çocuklarınızdan yapabilecekleri bir işi 
bekleyin, güç yetiremeyecekleri bir şeyi onlardan istemeyin.  
Bu hususa dikkat ediyor muyuz? 
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Sıra 
No 

 
ALLAH RESULU’NÜN ŞEMAİLİ İLE İLGİLİ SÜNNETLER 

Şemail (Dış görünüş olmakla beraber huy tabiat, karakter, hal ve 
hareket anlamına da gelir) 

 

Her 
zaman 

Bazen Hiç 

01 

Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Sakalınızı uzatın, bıyıklarınızı 
kısaltın”. O zaman Yahudiler sakalı kısaltır, bıyığı uzatırlardı. 
Peygamberimiz her konuda gayri Müslimlere muhalefet etmiştir.  
Bizler bu emre itaat ediyor muyuz? 

   

02 
Sakalın ölçüsü yani uzunluğu alt dudaktan itibaren bir tutamdır. Bir 
tutam dört parmak enidir. Bir tutamdan fazlasını kesmek vaciptir. 
Sünnete uygun sakalı bırakıyor muyuz?  

   

03 
Bazı âlimler bıyık kesmeyi (kazıtmayı) mekruh ve bidat saymışlardır. 
(İhyaü Ulumiddin Cilt: 1 Sayfa: 378) Bu bidattan sakınıyor muyuz?  

   

48 

İmam Gazali “çocuk terbiyesinin aslı ve esası çocukları kötü 
arkadaşlarından hıfz etmektir (korumaktır)” der. Bir Hadis-i 
Şerifte Resûlullah (asm) kişi dostunun dini üzeredir. Buyuruyor. 
(Kütüb-i Sitte) Çocuklarınızı kötü arkadaştan koruyor muyuz?  

   

49 
Çocuğu başkaları ile kıyaslamak onu rekabete götürür. Kıskanır 
ve huzursuz eder. Öz güven kaybına yol açar. Her çocuğun 
yeteneği farklıdır. Ona göre davranıyor muyuz? (Pedagog)  

   

50 
Her çocuk İslam fıtratı üzere dünyaya gelir. Daha sonra bunları 
ana ve babaları Hıristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. (Taberani) 
Çocuklarımızı İslam fıtratı üzerine eğitiyor muyuz? 

   

51 

Hz. Peygamber (asm) ‘’Ağlayan çocuğun teskin edilmesini kim 
ağlayan çocuğunu sakinleştirinceye kadar gönüllerse Cenab-ı 
Hak cennette onu memnun oluncaya kadar ita ve ihsanda 
bulunur. Ağlayan çocuğu sustururmaya çalışıyor muyuz? 
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Resûlullah (asm) namaz kılarken, ağlayan bir çocuk sesi duysa 
namazdaki kıraatini (okumasını) kısa tutardı. Buna dikkat ediyor 
muyuz? 

   

53 
Resûlullah (asm) buyurdu ki : ‘’Çocuğu olan çocuklaşsın’’.  
(K. Sitte, Cilt: 8,  Sayfa: 57). Biz de onların seviyesine iniyor 
muyuz? 

   

54 

Peygamberimiz (asm) torunlarını camiye götürmüştür. O 
çocuklara çok değer verirdi. Hatta bir sefer hutbede iken 
ağlayarak içeriye giren Hz. Hasan’ı görünce Hutbeyi yarıda kesip 
onu kucaklayıp ta mimbere kadar çıkardığı ve yanına oturttuğu 
rivayetlerde vardır. Çocuklara gereken değeri veriyor muyuz? 

   

55 
Resûlullah (asm) çocuklar bir hata yaptığında onları azarlamazdı. 
Şöyle yapsaydın daha iyi olurdu diye yol gösterirdi.  
Biz de rehberlik yapıyor muyuz? 

   

56 
Çocukları, kazanç sağlamak için zorlamak ta dinimizce 
yasaklanmıştır. (K. Sitte, Cilt:14, Sayfa: 521).  
Çocukları zorla çalıştırmaktan sakınıyor muyuz? 
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04 

Resûlullah (asm) kendisine iyi bakardı. Saçlarını zeytinyağı ile yağlar, 
ortadan ikiye ayırır ve güzel koku sürünürdü. Resûlullah (asm): Güzel 
kokunun, meleklerin ve ruhanilerinin gıdası olduğunu söylemiştir. 
Biz de kendimize iyi bakıyor ve güzel koku sürünüyor muyuz?   

   

05 
Resûlullah (asm) yağlandığında yağı sol eline döker önce kaşına 
sonrada başına sürerdi. Hz. Ayşe (ra). Allahu âlem esansıda böyle 
kullnırlardı. Esans konusunda bir kaynak bulamadım. 

   

06 

Resûl’ü Ekrem’in saçlarının uzunluğu kulak memelerini aşardı. Saçına 
bazen de ıtır yağı sürerdi. Bugün ıtriyat bir sektör haline gelmiştir. Saç 
bakımı sünnettir (K. Sitte, C: 7, S: 499).  
Biz de bu sünnete itibar ediyor muyuz?  

   

07 
Resûlullah (asm) yanında ayna, tarak, makas, bıçak, kürdan, 
sürmedan ve misvak bulundururlardı. Bunları yanında taşımak ta 
sünnettir. Bu sünnete uyuyor muyuz? 

   

08 

Resûlullah’ın (asm) bedeni ve teni gül kokardı. Bir çocuğun başını 
okşasa elinin değdiği yer gül kokardı. Bir caddeden geçse orası gül 
kokardı. Gül ile Resulullah özdeşleşmiştir. Onun için Güli Muhammedi 
denilmiştir. Biz de kolonya yerine gül suyu kullanarak ona benzemeye 
çalışıyor muyuz?  

   

09 

Resûlullah (asm) saçları uzun olduğu için günlük bakımını yapardı. 
Abdullah b. Muaffes: Resûlullah (asm) saçların gün aşırı taranmasını 
emretti demiştir. Resûlullah (asm) saçı başı dağınık adamlardan 
hoşlanmazdı. (Ebu Davud 4159), (Tirmizi 1756), (Nesai 8/132) 

   

 
10 

 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: "Başın bir kısmını tıraş edip, bir kısmını 
perçem olarak bırakmayın". (Buhari) 
Tıraş olurken buna dikkat ediyor muyuz? 

   

11 

Allah Resûlu (asm) beyaz saçların siyaha boyanmasını yasaklamıştır. 
Ebu Zerr’in rivayetine göre “Saçlarınızı kına ve ketemle boyayınız” 
buyurmuştur. Yahudiler ve Hıristiyanlar saçlarını boyamazlar, siz 
onlara muhalefet edin. (Buhari, Libas- Nesai, Zinet) 
Biz de beyaz saçları kına ve benzeri şeylerle boyuyor muyuz? 

   

 
12 

 
 

Hz. Aişe'den (ra) rivayetle; Resûlulllah (asm) saçını taramada, 
ayakkabı giymede, temizlik ve bütün işlerde sağdan başlamayı 
severdi. (Buhari). Şeriatın tayin etmediği güzel işlerde de sağdan 
başlamak münasip görülmüştür. Kâinattaki düzende hep soldan sağa 
doğru hareket ediyor. Mesela dünya, gezegenler ve atomlardaki 
hareket, bitkilerdeki sarmaşıklar hep soldan sağa doğrudur. Kur'ân 
sağdan sola doğru yazılır. Biz Müslümanlar da sağdan başlamakla 
kâinattaki nizama muhalefet etmeme düşüncesi vardır.  

   

13 
Saçlarını ilk defa siyaha boyayan firavundur. (İhyaü Ulumiddin cilt 1 
sayfa 384). Siyah boyadan sakınıyor muyuz?  

   

14 
Bir Hadis-i Şerifte “Gençlerinizin en hayırlısı kendisini yaşlılara 
benzeten, ihtiyarlarınızın en fenası da kendisini gençlere 
benzetenlerdir.” (Taberani) Bu uyarıya dikkat ediyor muyuz?  

   

15 

Resûlullah (asm) saç ve sakallarını boyamamıştır. Hz. Enes’in 
rivayetine göre; 17-18 tane beyaz kılı vardı. Yine Resûlullah ağaran 
saç ve sakal Müminin nurudur onu yolmayın buyurmuştur.   
Bu uyarıya dikkat ediyor muyuz? 
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16 
Raşit halifelerden Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer (ra) saçlarını kına ile 
boyamışlardı. (K. Sitte)Biz de kına ile boyuyor muyuz? 

   

17 

Yine Allah Resûlü buyurdular ki; “Bana bu dünyada üç şey sevdirildi. 
Güzel koku, namaz ve Saliha hanım”. Resulullah evlenmiştir. Nikah 
benim sünnetimdir. Evlenin, ben mahşerde ümmetimin çokluğu ile 
iftihar edeceğim buyurmuştur. İhtiyaç varsa birden fazla evlenmek de 
sünnettir. Biz de bu üç şeyi seviyor muyuz? 

   

18 

Esans sürünürken peygamberimize salatü selam getiriyor muyuz? Bir 
rivayette buyurdular ki; size sunulan şu dört şeyi reddetmeyin: Esans, 
süt, minder, yaslanılacak yastık... Kişiye şer olarak kendisine sunulanı 
beğenmemesi yeter. Bunları kabulleniyor muyuz? 

   

 
19 

 
 

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: Şu nikâhı ilan 
edin ve bunun için davul da dövün. Düğünde def ve meşru güfte 
söylemek te mübahtır. (K. Sitte, Cilt: 17, Sayfa: 202). Düğünlerde 
kadın erkek ayrı olmalıdır. Düğünlerde buna dikkat ediyor muyuz? 

   

20 
Erkeklerin esans sürme zamanları belirlenmiştir. Cuma günü, bayram 
günü, ihram sırasında, toplantı esnasında, Kur’an-ı Kerim okurken, 
ilim öğrenirken. Bu ayrıntılara dikkat ediyor muyuz? 

   

21 

Esans diyince günümüzde maalesef esans adı altında hacı yağı denilen 
çok ağır kokular imal edildi. Sanki bunlar insanları esanstan soğutmak 
için imal edilmiş akla geliyor. İnsanlar esanstan sakınır oldu.  
Esans kullanıyorsak en iyisini kullanmaya özen gösteriyor muyuz? 

   

22 

Resûlullah’ın gözleri kudretten sürmeli idi. Buna rağmen gece 
yatarken ismid adında bir sürme çekerdi ve derdi ki: Sürme göze cila 
verir ve kirpikleri uzatır. Tabi bu sürme hakiki sürme olmalıdır.  
Bu sünnet terk edilmiş, uygulayan var mıdır? 

   

23 

Resûlullah (asm) devamlı sarıkla gezerdi. O zaman neredeyse bütün 
erkekler sarıklıydı. Sarık ve sakal Müslümanların bir şiarı ve 
alametidir. Ayrıca Resûlullah (asm) asa da taşırlardı. Asa (baston-
değnek) taşımak müminin alameti, peygamberimizin sünnetidir.   
Biz de bu sünnetlere ittiba ediyor muyuz?  

   

24 
Ashabı Kiram “Resûllullah (asm) sarıksız takke de giyerdi” 
buyurmuştur. (İbni Asakir) Resullullah’ın Yemen takkesi giydiği de 
olmuştur. Bizler de takke giyiyor muyuz?  

   

25 

Resûlullah (asm) akikli gümüş yüzük takardı. Çoğu zaman sağ eline 
bazen de sol eline taktığı ve birden fazla yüzük taktığı da olmuştur. 
Gümüş yüzük 1 miskalden (4,5 gr) daha hafif olmalıdır. Resûlullah 
(asm) yüzüğünü aynı zamanda mühür olarak ta kullanıyordu. Bu ona 
has bir özellikti. (K. Sitte).  
Biz de akikli gümüş yüzük kullanıyor muyuz? 

   

26 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: “Ben de bir kulum, ben de unuturum” 
dedi. Bir haceti unutmamak için parmak veya yüzüğüne ip bağlardı. 
Bu sünnete ittiba ediyor muyuz? Not: teknolojinin gelişmesiyle cep 
telefonlarındaki uyarı sistemleri bu sünnetin yerini almaya 
başlamıştır.  

   

27 

Peygamber efendimiz (asm) ‘’Ümmetimin erkeklerine altın yüzük ve 
ipek elbise giymek haram kılınmıştır’’ diye buyurmuştur. Fakat 
Zübeyir ve Abd. b. Afve’ye uyuzdan dolayı ipek elbise giymelerine 
müsaade etmiştir.( Buhari Müslim ) Biz buna dikkat ediyor muyuz? 
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28 

Resûlullah tırnaklarını kesmeye şahadet parmağından başlar 
başparmakta bitirirdi. Ayak tırnaklarını da küçük parmaklardan başlar 
başparmakta bitirirdi. İmamı Gazali Hz. Bu konuda bir kaynak 
bulamadım fakat işittim demiştir. Allahu Âlem doğrusu da budur. 
Biz de tırnak kesmede buna dikkat ediyor muyuz? 

   

29 

Tırnak ve saç kesmeyle ilgili olarak ilmihallerde de geçen tırnakları ve 
saçları cünüp haldeyken kesilmemesi çünkü insan uzuvları değerlidir, 
vücuttan kirli olarak ayrılmasının mahsurlu olduğu zikredilmiştir. 
Tırnakları Cuma günü kesmek evladır.(Darr-ül Muhtar) 
Bu hususa dikkat ediyor muyuz? 

   

30 

Resûlullah (asm) konuşurken Allah adıyla başlar şahısların durumuna 
göre konuşur, göze bakar gönle hitap eder ve önemli gördükleri 
yerleri üç kere tekrar ederlerdi. (Tirmizi, Menakıb 21) 
Biz de konuşmalarımızda bu hususlara dikkat ediyor muyuz? 
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Resûlu Ekrem (asm) bir meclisten kalkmak istediğinde on beş defa 
estağfirullah derdi. (Rumuz El Hadis). Not: Bazı sünnetleri yapmak 
toplumda yadırganacaksa hiç yapmamak veya gizli yapmak daha 
uygun olacağı kanaatindeyim. Yukarıdaki sünneti açıktan işlersek 
belki yanlış anlaşılır. Tuhaf gelebilir. En iyisi gizli yapmaktır.   

   

32 
Biri Resûlullah’a (asm)seslense tüm vücuduyla ona doğru yönelirdi. 
Biz de aynı hali gösteriyor muyuz? 

   

33 
Biri bir şey sorsa veya konuşsa onu sonuna kadar dinler ve ona 
muhabbetle yaklaşırdı. Biz de aynı şeyleri yapabiliyor muyuz? 

   

34 

Bu muhabbet ve alaka o dereceye varmıştı ki bir sahabe onunla 
sohbet etse sanki kendisini diğerlerinden daha çok seviyormuş 
zannına kapılırdı. Bu muhabbet ve alakayı halimizle gösterebiliyor 
muyuz? 

   

35 

Resûlullah (asm)bir Müslüman’la karşılaşsa musafaha (elle tokalaşma) 
yapardı. O elini bırakmadan Resulullah elini bırakmazdı ve muhatabın 
yüzüne bakardı. Buyurdular ki musafaha yapanların birbirlerinden 
ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Ebu Davûd Riyazüssalihin 
(Buhari) sayfa 578. Biz de öyle yapıyor muyuz? 

   

36 
Hz. Enes’ten (ra) rivayetle; “Ashab karşılaşınca musafaha ederler 
(tokalaşırlar). Seferden gelince de kucaklaşırlardı (K. Sitte, C: 8, S: 43). 
Bu sünnetin gereğini yapıyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

37 

Hz. Enes’ten rivayetle; Resulullah (asm)şöyle dediğini musafaha 
yaparken öpüşmek yoktur. Musafaha öpüşmek yerine geçer 
buyurmuşlardır. (Tirmizi.) Maalesef günümüzde hem öpüşme hem de 
kafa tokuşturma adet oldu. Öyleyse sünnete muhalefetten sakınıyor 
muyuz? 

   

38 

Boş sözlerden ve malayani şeylerle uğraşmaktan kendimizi koruyor 
muyuz? Bir Hadis-i Şerifte: malayaniyi terk o kişinin Müslümanlığının 
güzelliğindendir buyrulmuştur. Tirmizi Riyazüssalihin sayfa 87. Hani 
şöyle bir söz vardır “ âlimsen konuş ki ibret alsınlar, cahilsen sus ki 
adam sansınlar”. Bu gibi hallerden sakınıyor muyuz? 

   

39 

Resûlullah (asm) kadınların elini tutmazdı. Namahreme bakmaz ve 
baktırmazdı. Allah gözünü haramdan koruyana öyle bir iman verir ki 
tatlılığını kalbinde duyar. (K. Saadet S: 419)  
Bu durumda harama bakmaktan kaçınıyor muyuz? 
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40 
Resûlullah (asm) Hz. Ali’ye (ra) buyurdular ki: “Ey Ali, bakışına bakış 
ekleme. Zira ilk bakış sanadır. İkinci bakış aleyhinedir”. (Tirmizi, Edeb 
28). Gözümüzü haramlardan koruyor muyuz? 

   

41 
Bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil 
sevabı vardır. Hem de harama nazar (bakmak) unutkanlık verir. (Risale-i 
Nur Kastamonu Lahikası, S: 106). Haramları terk ediyor muyuz?  

 
 

 
 

 
 

42 
Tabaklanmış koyun postunda namaz kılmayı severdi. 
Bizim de bir postumuz var mıdır?  Evet veya hayır cevabı veriniz. 

   

 
43 

Kendisini üzen bir şey olursa kalkar namaza dururdu. 
Biz de bu gibi üzücü hallerde namaz kılıyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

44 
Resûlullah'ın (asm) bir misafiri veya ziyaretçisi gelse namaz kılıyorsa 
kısa tutardı. Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

45 
Resûlullah(asm) bir şeye canı sıkılsa sakalını sıvazlardı. (R.el Ehadis) 
Bizde sakalımızı varsa sıvazlıyor muyuz? 

   

46 
Resûlullah (asm) karanlıktan hoşlanmazdı. Hz. Ali (ra) rivayetle 
Resulullah (asm): “Gecenin şerrinden Allah’a sığınırım” diyerek dua 
etmiştir. Senedi sahih (Tirmizi 3366). Biz de bu duayı yapıyor muyuz? 

   

47 

Resûlullah (asm)yolculuğa genellikle Perşembe günleri çıkardı. Yola 
çıkarken uğurlu olsun veya hayırlı muvaffakiyetler temennilerini 
duymaktan hoşlanırdı. Yolculuğa çıkmadan önce evde iki rekât namaz 
kılar, yolculuktan dönüşte de mescitte yolculuk namazı kılardı. (K. 
Sitte, Cilt: 8, Sayı: 17) Aynı şekilde biz de namaz kılıyor muyuz? 

   

48 
Kim yolculukta mola verirse şu duayı okusun: "Allah'ım eksiksiz, 
mükemmel kelimeler ile yarattıklarının şerrinden Sana sığınırım. 
(Müslim). Mola verildiğinde böyle dua ediyor muyuz? 

   

49 

Resûlullah (asm)evde yalnız kalmayı ve yolculuğa yalnız çıkmayı 
tavsiye etmemiştir. Yolculuktan sonra gece eve dönmezdi. Onların 
yanına sabah veya öğlen girerdi. (Buhari, Cihad 135). Mümkünse 
yalnız kalmaktan ve yalnız yolculuğa çıkmaktan sakınıyor muyuz? 
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Gece eve dönmezdi meselesi uzun süre yolculuktan sonradır. Ailenin 
dağınık ve hazırlıksız olması, kısa süreli ve ne zaman geleceği belli 
olan durumlar için değildir. (K. Sitte, C: 8).  Bugün haberleşmenin 
kolaylaştığı bir zamanda gece dönmede sakınca yoktur, denilmiştir. 

   

51 

Resûlullah (asm) yolda yürürken öyle salına salına değil bir inişten 
iner gibi önüne eğilerek sağına soluna bakmadan hızlıca yürürdü O 
yürürken sanki yer dürülürdü bu hal mucizevî bir durumdu. Sizden 
biriniz yürürken yorulunca adımlarını geniş atsın buyurdular. (Tirmizi, 
Menakıb). Biz de halimize göre hızlı yürüyor muyuz?  

   

52 

 Resûlullah (asm) yol kenarlarına oturmayı yasaklamıştı fakat 
sahabelerden bazıları evde oturmak bizi sıkıyor dediler. Öyleyse yolun 
hakkını verin buyurdular. Yolun hakkı nedir? Diyenlere gelen geçenle 
selamlaşmak, sorana yol göstermek, gözlerinizi haramdan sakınmak 
ve iyilği emretmektir dediler.  Yolun hakkını veriyor muyuz? 
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Resûlullah (asm) Bayram namazına, hasta ziyaretine, cihad ve cenaze 
gibi durumlarda fazla sevap kazanmak için bir yoldan gider, diğer bir 
yoldan eve dönerdi. (Rumuz, El Hadis).  
Böyle durumlarda başka bir yoldan eve dönüyor muyuz? 
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Gazaba uğramışlar gibi oturmamak. Şerid Bin Suveyd anlatıyor: Ben 
otururken Resululllah (asm) bana uğradı. O sırada sol elimi sırtımın 
gerisine koymuş ve sağ elimin kabası üstüne dayanmıştım. Bana; 
"Gazaba uğrayanların oturuş şekliyle mi oturuyorsun? Dedi. (Ebu 
Davûd, 4848). Böyle oturuştan sakınıyor muyuz?     

   

55 

Yolda yürürken zararlı şeyleri kenara atmakta sünnettir. Resûlullah 
(asm) şöyle buyurdu: "İman yetmiş küsür şubedir. En üstünü la 
ilaheillallah demek, en alt derecesi de yoldan zararlı şeyleri kenara 
atmaktır.  (Buhari, İman 3) Bu sünnetin gereğini yapıyor muyuz?  
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Ebu Huzeyfe'den rivayetle, 'Resûlullah ashabından iki kişi birbirleriyle 
karşılaştıklarında biri diğerine ve'l asri suresini okumadan sonrada biri 
diğerine selam vermeden ayrılmazlardı. (Taberani Evsat) ve Beyhaki 
Şuab). Biz de sohbetlerin sonunda asr suresini okuyarak ve selam 
vererek  ayrılıyor muyuz? 
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Resûlullah (asm) çarşıya çıktıklarında "La ilahe illallahü vahdehu la 
şerikeleh lehül mülkü velahül hamdü yuhyi ve yumid ve hüve hayyun 
la yemud ba'del hayri ve hüve ala külli şeyin kadir" derlerdi.  
Çarşıya, pazara çıkarken böyle dua ediyor muyuz? 

   

58 
Resûlullah (asm) şehir dışına subaşlarına çıktıkları da olurdu. (Rumuz, 
El Hadis). Bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

59 
 
 

Resûlullah (asm) çok soru sorulmasından hoşlanmazdı. Çok soru 
soran kavimlerden biri de İsrailoğulları’dır. Onların sorularına cevap 
verildiği zaman itiraz ettiler ve tutmadılar mesela Hz. Musa (as)’a 
Allah’ı açıktan bize göster dediler. Resûlullah (asm)‘a ise ruh hakkında 
soru sordular. Çok soru sormaktan maksat zorda bırakmak, yerli 
yersiz ölçüsüz sorulardır. Yoksa başka türlü malumat edinilmez.  Bu 
yüzden iki kavim çok soru sormaktan helak olmuşlardır.  
Biz de sorularımıza dikkat ediyor muyuz? 

   

60 
Kişi kardeşiyle oturunca öğrenmek için sorsun, inatlaşmak için değil 
(Tirmizi).  Öğrenmek için soru soruyor muyuz? 

   

61 

Resûlu Ekrem (asm) buyurdularki; üç şey müstesna, dünyada rahat 
yoktur: 1)Tilavet-i Kur’an 2)Münacat-ı Rahman 3)Sohbet-i İhvan. 
Resûlullah (asm) ashabıyla her zaman sohbet ederlerdi. Sohbet de 
sünnet-i seniyyedendir.  Biz de dini sohbetlere katılıyor muyuz? 

   

62 

Yine Resûlullah (asm) peygamber olmadan önce Hilful Fudul 
(Faziletler antlaşması) cemiyetine iştirak etmiştir. Bu cemiyet cahiliye 
döneminde hakkı gözeten ve mazlumlara arka çıkan bir cemiyetti. 
Biz de benzeri bir derneğe üye miyiz? 

   

63 

Resulullah (asm) kavmiyetçiliği (ırkçılığı) yasaklamıştır. Irkçılık 
davasına kalkışan bizden değildir. Irkçılık üzerine savaşa girişinde 
bizden değildir. (Müslim, İmare 53). Arabın aceme (diğer milletler) 
üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir buyurmuştur.  
Bu yasağa dikkat ediyor muyuz? 

   

64 

Vesile İbnul Eska (ra) anlatıyor. Ey Allah'ın Resûlu dedim. Kişinin 
kavmini sevmesi (merdud, yani reddedilmiş) olan asabiye midir? 
Hayır, buyurdular. Kişinin zulümde kavmine yardımcı olmasıdır.  
(K. Sitte). Kendi kavmimizi sevmek zulmüne ortak olmamak. Böyle 
yapıyor muyuz? 
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65 

Hadis-i Şerifte buyruldu ki: Allahu Teala Farzları bana emrettiği gibi 
müdara etmemi de emretti. (Hâkim) (Müdara: İyi geçinmek güler yüz 
göstermek anlamına gelir. Ayrıca bir kişinin zararını önlemek 
anlamına da gelir.) Bizde insanlarla müdara ediyor muyuz? 

   

66 
Resûllullah (asm)buyurdu ki “kim bir falcıya gidip de bir şey sorarsa 
kırk gecelik namazı kabul olunmaz” (Müslüm, Selam 125).  
Biz de falcıdan uzak duruyor muyuz? 

   

67 
Resûllullah (asm)buyurdu ki: ''Benim bildiğimi sizler bilseydiniz az 
güler çok ağlardınız. Ayrıca ağlamayan gözde hayır yoktur.'' demiştir. 
(Tirmizi zühd) Bizler de yerine göre gözyaşı döküyor muyuz? 

   

68 

Hz. Aişe (ra) anlatıyor; Resûllullah (asm) kadar güzel ahlaka sahip olan 
hiç kimse görmedim. Ne zaman ashabından veya ailesinden biri onu 
çağırmışsa mutlaka ‘’buyur’’ demiştir. (Ebu Naim İsfehani).  
Biri bizi çağırdığında buyurun diyor muyuz? 

   
 
 

69 

 Resûlullah (asm) Medine'de kendisine ait olan 7 parça hurma 
bahçesini vakfetmiştir. O asırda çoğu sahabenin vakıfları olmuştur. 
Böylece vakıf eserler çoğalmış ve İslam âleminde vakıf medeniyeti 
doğmuştur.  Bizim de bir vakfımız olmuşmudur? 

   

70 

  Birde hayatını hizmete Allah yoluna vakfetmek vardır ki işte ashab-ı 
suffa erbabı çoğu bekâr olarak İslama hizmet ettiler. Bu hal o 
zamandan beri gele gele bu günde olduğu gibi hayatını hizmete 
adayan Vakıflara kadar gelmiştir. Allah onlardan ve islama hizmet 
edenlerden razı olsun. (ÂMİN)  Ailemizden bir vakıf çıkarabildik mi? 
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Resûlullah (asm) Mekke'nin fethi gününde halka yaptığı hitabede 
çevre korumasının ilk örneğini vermiştir. Şöyle ki: "Mekke şehri 
eskiden olduğu gibi haramdır. Yani orada kan dökülmez, hayvanlar 
öldürülmez, otları yolunmaz, ağaçları kesilemez" buyurmuşlardır. 
Resûlullah (asm) kendi bölgelerinde de bu tedbirleri uygulamak 
isteyen Taif, Tay ve Cüreyş gibi kabilelere de izin vermiştir. Hem 
Mekke taşıyla toprağıyla mübarek kılınmıştır. Eğer müsaade edilseydi 
her hacı bir yaprak koparsaydı yeşillik diye bir şey kalmazdı denmiştir. 
(K. Sitte, Cilt: 12, Sayfa: 245). Çevrenin korunmasına gereken özeni 
gösteriyor muyuz?  

   

72 

Resûlullah (asm) biri ile vedalaşırken şöyle derdi: “Dininizi, 
emanetinizi ve işlerinizin akıbetini Allah’ın muhafazasına 
bırakıyorum”. (Ebu Davûd, Cihat 8). Vedalaşmayı böyle yapıyor 
muyuz? 

   

73 
 

Kısaca Resûllulah (asm) her bakımdan mükemmel bir insandı. O, 
adaletli, hoşgörülü, merhametli, cömert, cesaretli, vefadar her 
bakımdan üstün ahlak sahibi idi. Allah bizleri şefaatine nail eylesin. 
(ÂMİN) 
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Sıra  
No 

TİCARET İLE İLGİLİ SÜNNETLER 
Her 

zaman 
Bazen Hiç 

 
 

01 

Resûlullah (asm), rızkın onda dokuzu ticarettedir buyuruyor. 
Peygamberimiz de ticaret yapmış ve teşvik etmiştir. Yine bir 
Hadis-i Şerif'te "Doğru tüccar, yarın kıyamette nebiler, sıddıklar 
ve şehitlerle birlikte olacaklardır" buyuruyor. (K. Sitte, Cilt: 17). 
Doğru ve güvenilir bir tüccar mıyız? 

   

 
02 

Borçlanmada ve ticari alışverişte senetleşme yapmak ta 
sünnettir. Senetleşme yapmadan hüsnüzanla hareket etmek 
yanlıştır. Evet hüsnüzan, Âdemi itimat esastır.  
Senetleşme yapıyor muyuz? 

   

 
 

03 

Allah Resûlu (asm) "Aldatan bizden değildir. Meclisimize 
gelmesin" buyurmuştur. Aldatmak, malın kusurunu gizlemektir. 
Başka şekilerde de aldatma vardır. Aldatma haramdır. Hatta 
hayvanları bile aldatmak caiz değildir. (K. Sitte, Cilt: 16, Sayfa: 
387). Bu hususlara dikkat ediyor muyuz?  

   

 
04 

Müslüman müslüman'ın din kardeşidir. Müslüman, din 
kardeşine kusurlu bir mal sattığı zaman kusrunu gizlemesi helal 
olmaz. Mal satarken varsa, kusrunu söylüyor muyuz?  

   

 
 

05 

Tücacarsanız bir malı (ihtikâr) stoklama yapmaktan kaçınıyor 
muyuz? Mal pahalansın diye stoklamak haramdır. Resûlullah 
(asm) buyurdular ki: "Kırk güne kadar insanların yiyeceğini 
habseden kimse Allah'ın rahmetinden uzak kalır" 
buyurmuşlardır. (Müslim, Müsakat 129) 

   

 
 

06 

Mal alıp satarken pazarlık yapmak ta sünnettir (Marketler hariç). 
Ev, araba, arsa, tarla, bağ, bahçe, kurban vb. pazarlık kabul ve 
icabı yerine getirmek, el sıkışarak aldım-sattım demektir. 
Pazarlık yapıyor muyuz?  

   

07 Mal, pazara gelmeden yolda yakalayıp malı almayı dinimiz uygun 
görmemeiştir. Buna dikkat ediyor muyuz?  

   

 
08 

İbni Abbas (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) bir kimsenin yiyecek 
maddesini tam olarak kabzetmiş olunmadan satmasını 
yasaklamıştır. (K. Sitte, Cilt: 3). Yani malı alıp getirmeden bir 
başkasına karla satmak. Buna dikkat ediyor muyuz?  

   

 
09 

Kim pişman olan bir Müslüman'ın pazarlığını bozmasına rıza 
gösterirse, kıyamet gününde Allah (cc) onun günahlarını affeder. 
(Ebu Davûd). Pazalıkta yardımcı oluyor muyuz? 

   

 
10 

Alışverişte çok yemin etmek malın bereketini giderir. (Müslim). 
Yalan yeminle mal çok satılsa da böyle kazancın bereketi olmaz 
(Buhari). Çok yemin etmekten sakınıyor muyuz? 

   

 
11 

İbni Ömer (ra)’dan rivayetle; Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
"Müşteri kızıştırmak için almak istemediği bir malın fiyatını 
artırmayı yasakladı (Buhari ve Müslim).  
Bu tür kızıştırmalardan uzak duruyor muyuz? 

   

 
12 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: "Muamelede kolaylık göster ki 
sanada kolaylık gösterilsin" (Ahmed İbni Hanbel).  
Ticarette kolaylık gösteriyor muyuz? 

   



 

 

60 

 

 
 

13 

Sahr İbnü Veda’a el Gamidi (ra) dan; Resûlullah (asm) şöyle dua 
ederdi: "Allahım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl". Sahr 
tüccardı. O da ticarete günün ilk saatlerinde çıkardı. Böylece 
zengin oldu ve malı arttı. (Ebu Davûd).  
Ticarete erken başlıyor muyuz? 

   

14 Bir malı, açık artırmayla satmak ta caizdir. (K. Sitte, Cilt: 14, 
Sayfa: 64). Bazen bu yola başvuruyor muyuz? 

   

 

 

 

 

Sıra 
No 

ZİRAAT İLE İLGİLİ SÜNNETLER 
Her 

zaman 
Bazen Hiç 

01 
Ziraatçılar hakkında da 'rızkı toprağın derinliklerinde arayın' 
buyruluyor. Ziraatle uğraşıp, üretiyor muyuz?  

   

02 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: "Bir insan, birinin toprağından 
bir karış kendi toprağına katarsa bilsin ki o toprak yedi kat 
yerin dibine kadar o kimsenin boynuna halka gibi geçirilir. 
(Ramuz, El Hadis).  
Komşumuzun sınırını ihlalden kaçınıyor muyuz? 

   

 
03 

Sizden birinin ekininden kurt, kuş veya yırtıcı hayvan bir şey 
yesin de ondan size bir ecir olmasın, bu olmaz. (Ramuz El 
Ehadis). Ekim dikimle uğraşıyor muyuz? 

   

04 

Fahri Kâinat (asm) "Müslüman bir kimse ağaç diker de 
ondan bir insan veya hayvan yahut kuş yerse bu mutlaka 
onun için kıyamet gününe kadar bir sadaka olur" buyuruyor. 
Dikili bir ağacımız var mı? Bu soruya Evet veya Hayır 
şeklinde cevap veriniz.  

   

 
05 

 

Tarlada yetişen her türlü ekin ve meyvenin öşrünü vermek 
vaciptir. İmam-ı Azam, nisap aranmaksızın az veya çok her 
mahsulâta öşür düşeceği kanaaatindedir. Kendiliğinden 
yetişen hariç. Her türlü ürünün öşrünü veriyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

06 

"Hem bu bağdan çıkan mahsulâttan kim yese; hayvan olsun, 
insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız 
olsun sana bir sadaka hükmüne geçer". Bediüzzaman.  
Ekili bir bağımız var mıdır? Bu soruya evet veya hayır cevabı 
veriniz. 

   

07 

Ekin biçildikten sonra anızların yakılması sırasında pek çok 
hayvanatın yanarak itlaf edildiğinden dinimiz anız yakmayı 
yasaklamıştır. (K. Sitte, Cilt: 7, Sayfa: 279).   
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

 
08 

Hz. Peygamber şöyle demiştir: "Müslümanlar üç şeyde 
ortaktırlar, suda, otta (mera), ateşte. (Ebu Davûd, Bagü), 
İbni Mace Ruhun). Bunu biliyor muydunuz? 
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09 

İbni Ömer (ra) anlatıyor; Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
"Kim bir bahçeye girerse meyvesinden yesin, ancak eteğine 
koyup beraberinde götürmesin" (K. Sitte, Cilt: 11, Sayfa: 
173). Bu meyve meselesi Âlimler arasında çok medarı bahs 
olmuş, aç olanlar, mecbur olanlar yiyebilirler, demişlerdir. 
Kimisi de herkes yiyebilir, demişlerdir. Bahçe sahibinin 
hayrına diyip yiyor muyuz? 

   

10 

Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Sahibi için koyun 
berekettir, deve de izzettir, ata gelince hayır onun alnına 
bağlanmıştır. Köylerde bu hayvanları besliyor muyuz? Keçi 
için de berekettir demişlerdir (K. Sitte, Cilt: 17). 

   

11 

Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Sizden biri, bir hayvana 
bindiğinde süratliye yakın, orta bir hızda yürütsün. (Hz. 
Enes'ten (ra) rivayet).  
Bir hayvana bindiğimizde orta hızda yürütüyor muyuz? 

   

12 

Bir kimse de hayvana güç gelecek yerde (örneğin rampada) 
inip te yürüse, bir köle azad etmiş gibi olur. (Hz. İbni Ömer 
(ra)'dan rivayet). Hayvanlara karşı merhametli davranıyor 
muyuz? 

   

13 

Evdeki, bağ ve bahçedeki zararlı hayvanlar öldürülebilir. 
Ancak yakılarak öldürülmez. Ateşle azap vermek, sadece 
ateşin Rabbine hastır (Ebu Davûd). 
Ateşle azab vermekten sakınıyor muyuz? 

   

14 

Resûlullah (asm) buyurdular ki: Peygamberlerden birini bir 
karınca ısırdı. O da öfkelenerek karıncanın yuvasının 
yakılmasını emretti ve yakıldı. Allah'u Teâlâ Hazretleri ona 
şöyle vahyetti: "Seni, bir karınca ısırmışken sen tesbih eden 
bir ümmeti yaktın". (Buhari, Cihad 152), Müslim, Selam 
148). Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

15 

Ebu Hureyre (ra)'dan gelen bir rivayetle şöyle denmektedir: 
"Koyunların burnunu silin, ağıllarını temizleyin, ağıllarına 
yakın yerde namaz kılın, zira onlar cennet hayvanıdır".  
(K. Sitte, Cilt: 17). Ayrıca hayvanları sağarken el tırnaklarının 
kesik olması lazımdır. Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

16 

Hz. Peygamber (asm) "Allah, bu dilsizler hakkında hayırhah 
olmanızı tavsiye etmektedir. Onlara güçleri seviyesinde yük 
vurun" buyurmuşlardır. Yük taşıyan hayvanlara fazla yük 
bindirmemeye özen gösteriyor muyuz? (Gerçi taşıma işi 
artık motorlu taşıtlarla yapılmakta, ancak az da olsa dağ 
köylerinde hayvanlardan yararlanılmaktadır). 

   

17 

Kim av peşinde koşarsa (zevk ve eğlence için) gafil olur. 
Fakat kim gıdasını temin için avlanırsa bu caizdir (Müslim). 
Avlanırken buna dikkat ediyor muyuz? Not: Sürekli av 
peşinde koşan adamda şefkat ve merhamet duygularının 
azalacağı söylenmiştir (Aliyül Kari).   

   

18 
Avlanırken köpeği salarken ve silahı ateşlerken Bismillah 
denmelidir. Bu durumda Bismillah diyor muyuz? 
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19 

Abdullah İbni Abbas (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) 
dövüştürmek için hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı 
(Ebu Davûd). Hayvanları dövüştürmekten sakınıyor muyuz? 

   

 
20 

Kendisinde ruh olan hiç bir canlıyı atışlarınıza hedef 
yapmayın buyurmuşlardır (Müslim). Canlıları hedef tahtası 
yapmaktan sakınıyor muyuz? 

   

 
21 

Resûlullah (asm) yağmur talebinde bulunduklarında 
"Allahım kullarına su ver, rahmetini yay ve ölü bedene hayat 
ver" şeklinde dua ederlerdi (Hz. İbni Amr (ra).  
Biz de yağmur duasını böyle yapıyır muyuz?  

   

22 
Gök gürültüsü işittiğinizde Allah'ı tesbih edin. Yani 
"Subhanallah" deyiniz, Tekbir getirmeyiniz (Ebu İbni Cafer 
(ra). Gök gürlediğinde Subhanallah diyor muyuz?   

   

23 

Yine peygamberimiz (asm) yılın ilk yağmuru yağdığında 
başını açar ve dua ederdi. Yağmur için Resulullah (asm) 
Rabbimizin en son ve yeni yarattığı mahlûku ve bereketi çok 
olandır (Müslim - Ebu Davûd). Biz de yağmur yağarken 
başımızı açıp, dua ediyor muyuz? 

   

24 
Tarlamızı, bahçemizi sularken diğer komşularımızı da 
gözetiyor muyuz? Bu soruya evet veya hayır cevabı verin. 

   

 

 

 

 

 

Sıra 
No 

 
TIBBİ NEBEVİ İLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her  
Zaman 

Bazen Hiç 

Resulullah (asm)yaşadığı dönemde birçok tıbbi tedaviler ve tavsiyelerde bulunmuştur.  
Bunlar sırasıyla şunlardır. 

01 

Hacamat yaptırmak (kan aldırmak).  
Hz. Enes (ra) Resulullah (asm) şöyle buyurdu dedi: “En 
verimli tedavi olduğunuz ilaç hacamattır”. Buhari (10/126) 
Müslim (1577) Yine Hz. Enes (ra) Resûlullah (asm) 
boynunun iki tarafındaki damarlarından iki omuzu 
ortasındaki damardan hacamat olurdu. Ayın 17’si, 19’u ve 
21’inde hacamat yaptırırdı. Sahihi (Tirmizi 2052) Ebu 
Hureyre (ra)’den rivayetle Ebu Hinal (ra) Resûlullah (asm)‘a 
başının üst tarafından hacamat yaptı demiştir. Biz de ehline 
gidip hacamat yaptırıyor muyuz?  

   

 
02 

 

Bir başından rahatsız olsa "Git hacamat ol", ayağından 
olursa "Git ayağına kına koy (yak)" diye emir buyururlardı 
(Hz. Seleme ra). Bu emre uyuyor muyuz? 
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03 

 
 

Çörekotu: 
Ebu Hureyre (ra) Resûlullah (asm)şöyle buyurdu dedi: 
“Ölüm hariç şu çörekotunda her dert için deva vardır”. 
Müslim (2215). İbni Hacer (ra) çörek otunu tek başına değil, 
çeşitli terkipler yaparak almanın faydalı olacağını söyler. 
Ballı çörek otu gibi (K. Sitte, Cilt: 11).   
Biz de çörekotunu düzenli ve yeterli miktarda terkipler 
yaparak yiyor muyuz? 

   

04 

Bal ve dağlama 
Hz. Cabir (ra) Resûlullah (asm)’ı şöyle buyururken işittim 
demiştir: “Kendisinde hayır olan ilaçlarımız şunlardır: 1- 
Hacamat (alet vurmak) 2- Bal şerbeti içmek 3- Hastalık 
üzerini ateşle dağlamak. Fakat ben dağlanmayı sevmem 
demiştir. Kabızlık için bal şerbeti içmek. 
Yukarıdaki tedavi yöntemlerini uygulayabiliyor muyuz? 

   

05 

Humma (sıtma) hastalığının ateşini suyla söndürmek. 
Hz. Ayşe (ra) Resûlullah (asm) şöyle buyurdu dedi: ”Humma 
(sıtma) cehennem fokurdamasıdır onu suyla söndürün”. 
(Buhari 10/150), (Müslim 2210) 
Sıtmayı suyla söndürme metodunu tatbik ediyor muyuz? 

   

06 

Sara ve cin musallat olanları tedavisi. 
Hz. Resûlullah (asm) kendisine getirilen sara ve cin musallat 
olanlara meşru rukye yani Kur’an daki şifa ayetlerini 
okuyup üfleyerek tedavi etmiştir. Bu tedavi şeklini ehil 
olanlara yaptırmak gerektir. 
Biz de bu tür hastalara rukye yaptırıyor muyuz? 
Not:  Şimdiki tıp bu tür tedavileri kabul etmiyor. Fakat 
şurası iyi bilinmelidir ki Resûlullah (asm) kendinden 
konuşmaz hilaf söylemez. (Necim suresi 4. Ayet) 

   

07 

Yine Resûlullah (asm) beden eğitimine çok önem vermiştir. 
Mesela yürümeyi, koşmayı, ata binmeyi, ok atmayı, kılıç 
kullanmayı çok teşvik etmiştir. Hatta Resûlullah (asm) Hz. 
Ayşe (ra)’ye gel yarışalım demiş ve onunla koşu yarışı bile 
yapmıştır. Bir seferinde Hz. Ayşe (ra), diğerinde Resûlullah 
(asm) yarışı kazanmıştır (Ebu Davûd 1/403) Ahmed (6/39). 
Sahabeler de kendi aralarında çeşitli yarışmalar 
yapmışlardır.  Bizler de beden eğitimine yönelik yarışmalar 
yapıyor muyuz? 

   

08 

Bir sahabenin avucunda etten bir ur vardı. Resûlullah (asm) 
onu mesh edip ovdu. O urdan hiç bir eser kalmadı (19. 
Mektup, Mucizat-ı Ahmediye). 
Biz de işin ehline uygun kişilere müracaat ediyor muyuz? 

   

 
09 

Peygamberimiz (asm) "Ey Allah’ın kulları, tedavi olunuz. 
Hiçbir dert yoktur ki Allah onun dermanını yaratmamış 
olsun. İhtiyarlık hariç". Bizler de tedavi olup şifayı Allahtan 
bekliyor muyuz? 

   

 
10 

Yine Resûllullah (asm) tedavi konusunda şöyle 
buyurmuştur. Allah haram kılınan şeyde şifa yaratmamıştır. 
Tedavide haram olan şeylerden sakınıyor muyuz? 
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11 

Ayrıca Resûlullah (asm) “seyahat edin sıhhat bulursunuz” 
buyuruyor. Buna tebdili mekânda deniyor. İklimden dolayı 
hasta olanlara seyahatı tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeye 
uyuyor muyuz?   

   

 
12 

Hz. Aişe (ra) anlatıyor. Resûllullah (asm) buyurdu ki: 
“Telbime denen (sütlü çorba) hastanın kalbini dinlendirir, 
hüznün bir kısmını götürür. (Buhari, Tıp 8).  
Hastalara sütlü çorba içiriyor muyuz? 

   

 
 

13 

Yine Buhari’den gelen bir rivayette Resûlllullah (asm) “veba 
görülen yere gitmeyin, vebalı yerden de çıkmayın” 
buyuruyor. Bu günkü karantiya işaret buyurmuştur. 
Vebadan sakınıyor muyuz?  

   

 
 
 

14 

Hz. Peygamber (asm) hastalara ve hastalıktan yeni 
çıkanlara gözünde iltihap olanlara hurma gibi hararet verici 
gıdalar yemeyi yasakladığı gibi hastalık sebebiyle iştahı 
kesilenlere de gıda alma konusunda zorlamamayı emreder. 
Buyuruyor ki: hastalarınızı yemeye ve içmeye zorlamayın. 
Zira Allah onlara yedirip içirmektedir (Kütüb-i Sitte).  
Sizde hastalarınıza böyle muamele ediyor musunuz? 

   

 
 

15 

Sa’d İbnü Ebi Vakkas (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) 
buyurdu ki “kim her sabah acve hurmasından yedi tane 
yerse o gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar 
verir”  (Buhari Tıp 52-56) (Müslim Eşrib 154).  
Bu hurmadan yiyor muyuz?  

   

 
 

16 
 
 

Resûlullah (asm) hasta olan Hz. Ali'ye (ra), hurma çağalası 
yemek istediğinde "Ağır ol! Sen daha nekahat 
dönemindesin" dedi ve çağalayı bırakıncaya kadar tekrar 
etti. Bu, perhiz olmaya misaldir (K. Sitte, Cilt: 11).  
Perhize dikkat ediyor muyuz?     

   

17 
Resûlullah (asm) sinemeki ve dereotundan faydalanmayı 
tavsiye ederdi. Bunlardan faydalanıyor muyuz?  

   

 
18 

Said İbnu Zeyd (ra) anlatıyor. Resûllullah (asm) buyurdular 
ki: “mantar kudret helvası cinsindendir” suyu göze şifadır. 
(Buhari Tıp 20) Müslim 157) (Tirmizi Tıb 22).  
Zehirsiz mantardan yeterince faydalanıyor muyuz? 

   

 
19 

Hz. Peygamber (asm) ağız ve diş sağlına çok önem verirdi. 
Ashabına misvak kullanmalarını istemiş ve sararmış dişlerle 
benim huzuruma çıkmayın demiştir. Biz de diş temizliğine 
önem gösteriyor muyuz? 

   

 
20 

 Kim, bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkarsa, 
sebep olduğu zararı öder (Ebu Davûd). Bu uyarıya dikkat 
ediyor muyuz?  
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Sıra 
No 

 
ORUÇ İLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
zaman 

Bazen Hiç 

01 

Oruç için niyet etmek kalben olduğu gibi lisanen 
söylemekle de olur bu niyet o günün kuşluk vaktine kadar 
da yapılabilir. Önce yapmak evladır.  
Öyleyse oruca niyeti hem kalben hem de lisanen yapıyor 
muyuz? 

   

02 

Resûlullah (asm) oruç için sahuru geciktirir iftarı acele 
ettirirdi. Sehi b. Sa’d b. Es Saidy Resulullah (asm) şöyle 
dediğini bildirdi: “İnsanlar iftara acele ettikleri sürece hayır 
üzerindedirler” (Buhari 4/174). İftara acele ediyor muyuz? 

   

03 

İftarı hurma yahut suyla açmak: 
Sekman b. Amir Resûlullah (asm)şöyle buyurdu dedi: 
“Biriniz orucunu hurmayla açsın, bulamazsa suyla açsın 
şüphesiz ki su temizleyicidir”. (Tirmizi 2/37) 
Orucumuzu hurma veya suyla açıyor muyuz? 

   

04 

İftardan önce dua etmekte sünnettir bu dua Allahümme 
leke sumtu ve ala rızkuke eftartu. Yani Allahım senin rızan 
için oruç tuttum senin verdiğin nimetlerle orucumu 
açıyorum demektir. Biz de böyle dua ediyor muyuz?  

   

05 
Bir oruçluya iftar yaptıran onun kazandığı sevab kadar 
sevab kazanır. (Tirmizi, savm 82) 
Bir oruçluya iftar yaptırıyor muyuz?  

   

 
06 

Bir kimse oruçlu olarak vefat ederse Allah (cc) ona 
kıyamete kadar oruçlu sevabı yazar (Hz. Aişe’den (ra) 
rivayet). Öyleyse orucun kıymetini biliyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

 
07 

Yine Resûlullah (asm) sahur yemeğinde bereket vardır, 
diğer ümmetlerle bizim aramızdaki fark sahur yemeğidir 
buyurmuştur. Sahura erinmeden kalkıyor musun? 

   

 
08 

 

Bir kimse her aydan 3 gün oruç tutarsa, bütün seneyi 
oruçlu geçirmiş gibi olur (Hz. Ebu Zerr’den (ra) rivayet).   
Her ayın 3 günü oruç tutyor musun? 

   

 
 

09 

Resûlullah (asm) üç aylardan Recep ayında oruç tutmaya 
başlar, Şaban ayında orucunu biraz daha artırır ve Ramazan 
ayını tümüyle tutardı. Resûlullah (asm) üç ay orucu 
tutmamıştır (Buhari, Savm). Biz de Recep ve Şaban’da 
aralıkla tutup Ramazan’ı da oruçlu geçiriyor muyuz? 

   

 
 

10 

Yine Resûlullah (asm) her ayın başında, ortasında ve 
sonunda oruç tutar, her haftanın Pazartesi ve Perşembe 
günleri de oruç tutardı. Ayrıca Muharrem ayında ve 
Zilhicce’nin ilk on günüde de oruç tutmuştur. 
Biz de bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

 
11 

Ebu Hureyre’den rivayetle “Kulların amelleri Pazartesi ve 
Perşembe günleri Allah’a hususi olarak arz edilir. Umumi 
arz da her günün sabah ve akşam saatlerinde olur” 
Öyleyse oruçlu olarak arz edilmek istemez misin? 

   



 

 

66 

 

 
12 

Peygamberimiz (asm) “Hiç kimse Cuma günü oruç 
tutmasın. Bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa 
tutabilir. (Ebu Davûd). Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

 
13 

Bir de Savm-ı Davûd (as) orucu vardır ki o Peygamberi 
Alişan yıl boyu bir gün yer bir gün oruç tutardı. Bu oruca 
ümmet teşvik edilmiştir. Bu oruçtan nasibimiz var mıdır? 

   

 
14 

Kim evlenmeye güç yetiremezse oruç tutsun; çünkü oruç 
onun için şehveti kıran bir araçtır (Buhari, Savım 10). 
Bu durumda olanlar bu emre ittiba ediyor mu? 

   

 
15 

Oruçlunun gariplere, fakirlere fazla ihsanda sadakada 
bulunması müstahaptır (Sevaplı iş).  
Bu müstahabı yapıyor muyuz?  

   

 
16 

Oruçlunun mümkün olduğu kadar gece gündüz Kur’ân 
okuması zikir ile Resülü Ekrem’e selatu selam ile ilim ile 
iştigal etmesi müstahabtır. Bu güzel amelleri yapıyor 
muyuz?  

   

17 
Ramazan-ı Şerifte oruç tutmaya mani olacak kadar ağır 
işlerde çalışmak caiz değildir (Ömer Nasuhi Bilmen). 
Ramazanda buna dikkat ediyor muyuz?  

     

 
18 

 

Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Kim Ramazan’a yetişip te 
günahını affettirmezse burnu yerde sürünsün” demişlerdir. 
Bu ikaza dikkat ediyor muyuz?  

 
 

 
 

 
 

19 
Ramazan’da sünnet olan teravih namazlarını cemaatle veya 
evde kılmak ta sünnettir.  
Teravih namazlarını devamlı kılıyor musun? 

   

20 
Geçmiş yakınlarımızın (anne ve baba gibi) yerine de oruç 
borçları varsa oruç tutuyor muyuz? 

   

21 
Ramazan’da okunan mukabeleye iştirak ediyor musun?  
Ya okuyucu ya da dinleyici olarak, bu mukabele de 
sünnettir. 

   

22 

Resûlullah (asm) Ramazan’ın son on günü namaz kılınan bir 
mescitte itikâfa girerdi. İtikâfa girmekte sünneti kifayedir. 
Bir beldede bir kişi itikâfa girmezse oranın halkı umumen 
mesul olurlar. Hiç ömrümüzde bir defa itikâfa girdik mi?   
Bu soruya evet ya da hayır cevabı verin 

   

23 
 

Ramazan’ın son on gününde itikâfa girmek nafile iki hac ve 
iki umre gibidir (Hz. Hüseyin’den (ra) rivayet). İtikâfa 
girmeye niyet ediyor muyuz? İtikâf, 1 günden 10 güne 
kadar olabilir. Sünnet olan 10 gündür. Adak itikâfı da 
yapılabilir. Mesela 1 ve ya 2 güne niyet edilir. Kadınların 
itikâf yeri kendi evinin en gizli bir odasıdır. İtikâfa girene 
mutekif veya akif denir.       

 
 

 
 

 
 

24 

Ramazanın sonuna doğru bayramdan önce fıtır sadakası 
vermekte bir vecibedir. Resûlullah (asm) zekât verdiği 
zaman “Allah’ım bu zakatı büyük bir sevaba vesile kıl” derdi 
(K. Sitte, Cilt: 17).Fıtır sadakamızı eksiksiz veriyor muyuz? 

   

25 
İbni Abbas (ra) anlatıyor; Resûlullah Ramazan ve Kurban 
bayramında da guslederlerdi (K. Sitte, Cilt: 17). 
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26 

Resûlullah (asm) bayram namazına yürüyerek gider, namaz 
bitene kadar tekbir getirir, namazın sonunda başka bir 
yoldan evine giderdi. Bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

 
27 

 

İbni Abbas (ra)’dan rivayetle; Resûlullah (asm) her iki 
bayramda da kızlarını ve hanımlarını musallaya (namaz 
kılınan yere) çıkarırdı (K. Sitte, Cilt: 17, Sayfa: 565).  
Biz de çıkarıyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

28 
 

Ebu Ümame (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
“Kim her iki bayram gecesini Allah’ın sevabını umarak 
ibadetle geçirirse, kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez  
(K. Sitte, Cilt: 12, Sayfa: 178). Bayram gecelerini ihya ediyor 
muyuz?  

   

29 
Bayram günü kimsesiz ve yetim çocukları sevindirirdi.  
Biz de buna dikkat ediyor muyuz? 

   

30 
Bayram günü komşularıyla, akrabalarıyla ve ashabıyla 
bayramlaşırdı. Biz de herkesle bayramlaşıyor muyuz? 

   

31 
Bayramda dargınlıkları bırakıp herkesle bayramlaşıyor 
muyuz? 

   

32 Bayramlarda zilsiz def çalıp, eğlenmek te sünnettir.    

33 
Bayram günü mezarları da ziyaret etmekte faydalı bir iştir. 
Bu ziyareti yapıyor muyuz? 

   

34 
Bayram namazına yetişemeyen kimse tek başına namaz 
kılamaz dilerse dört rekât nafile namaz kılar. Bu da kuşluk 
namazı yerine geçer. Böyle durumda nafile kılıyor muyuz? 

   

35 
Ramazan bayramı sabahı tatlı gibi şeyler yemek sünnettir. 
Namazdan önce tatlı şeyler yiyor muyuz? 

   

36 Kurban bayramında ise namaz kılınmadıkça bir şey yenmez 
kurban kesecek kişinin kurban etinden yemesi sünnettir. 
Resûlullah (asm) sabah kahvaltısını kurban eti ile yapardı. 
Bu sünneti yapıyor muyuz? 

   

     

Sıra 
No 

 
EVDEKİ SÜNNETLER 

 

Her 
zaman 

Bazen Hiç 

 
01 

Eve gelmeden önce hanıma geleceğimiz zamanı bildiriyor 
muyuz? Akşam eve döndüğümüzde kapıdan içeri girerken 
ev halkına selam veriyor muyuz? 

   

 
02 

 
 

Hz. Enes (ra) anlatıyor;  Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Ey 
oğulcuğum, ailene girdiğin zaman selam ver ki; selamın 
hem senin üzerine hem de aile halkına bereket olsun” 
(Tirmizi, İsti’zan). Ailemize selam veriyor muyuz? 

   

 
03 

Evde kimse olmasa bile ruhanilere ve meleklere selam 
veriyor musun? Boş eve “Esselamu aleyna ve ala 
ibadillahissalihin” diye selam vermek sünnettir. 

   

04 
Evin hanımı da eşini güler yüzle karşılayıp gereken saygı ve 
sevgiyi gösteriyor mu?  
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05 

Hz. Aişe (ra)’ye Resûlullah (asm)’ın ev içinde yaptıkları 
nelerdi diyince, o da pabucunu tamir eder, elbisesini 
yamar, söküğünü diker, devesini ve koyunlarını yemler ve 
sağar, aldığı eşyayı taşır ve eşine yardım ederdi.  
Biz de benzeri işleri yapıyor muyuz? 

   

 
 

06 

Evin bir odasını müsait ise mescit yapmak ve orayı temiz 
tutmakta sünnettir. Hz. Aişe (ra) şöyle dedi: Resulullah 
(asm)evlere/hanelere mescit yapılmasını ve temizlenip 
koku sürülmesini emretti. (Ebu Davûd 455),( Trimizi 594),( 
İbni Mace 385)  Biz de bu emre uyuyor muyuz? 

   

 
07 

Resûlullah (asm) evden çıkarken iki rekât namaz, girince de 
iki rekât namaz kılardı (ramuz, El Hadis).  
Biz de evde bu nafile namazlarını kılıyor muyuz?  

 
 

 
 

 
 

 
08 

Evlerinizi günlük yavşan, kekik, gelin çiçeği gibi kokulu 
otlarla kokulandırın.(Ramuz el Ehadis) Evlerimizi bu çeşit 
otlarla kokulandırıyor muyuz? 

   

 
09 

İbni Ömer (ra)’dan Resûlullah (asm)’ın şöyle dediğini 
rivayet etti “Evlerinizde Kur’an okuyun, namaz kılın ve 
oraları mezarlık yapmayın” Buhari (1187) Müslim (777).  
Bizler de Resulullah (asm)’ın dediklerini yapıyor muyuz? 

   

10 
Resûlullah (asm) evde oda kapılarını tırnağının ucuyla 
tıklatırdı. Bu sünnete uygun hareket ediyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

 
11 

Evimizde bazen cemaat olarak namaz kılıyor muyuz? Bu 
demek değildir ki camiye gitmeyin. Bir özre müstenid 
olmaksızın sürekli evde namaz kılıp camiye gitmemek 
bid’attan kerahatten hali değildir. (Ömer N. Bilmen S.147) 

   

 
 
 

12 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: “Odun toplamayı emredeyim, 
sonra namaza emredeyim. En sonunda cemaate gelmeyen 
adamların gidip onlar içindeyken evlerini yakayım” (Buhari, 
Rikak 52), (Müslim, Mesacid 252). Not: Bu hadisin şerhinde 
(izahında) bir mazeret olmaksızın namazını sürekli evde 
kılanlar için söylenmiştir. Bu ağır ikazdan sakınıyor ve 
cemaate devam ediyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

 
13  

Hz. Enes (r.a.)’ten rivayetle Resûllullah (a.s.m.) buyurdu ki: 
“Akşam yemeği hazırlanmış ise yemeğe namazdan önce 
başlayın, yemeği aceleye getirmeyin” (Buhari Eti’me 58)  
Böyle durumlarda bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

 
 

 
 

 
 

 
14 

 Evde akşam yemeğini birlikte yiyor muyuz? Birlikte yenen 
yemekte bereket vardır. Resûllullah (asm.) buyurdu ki 
“akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir” (Kütüb-i Sitte 
Tirmizi Cilt 11, syf: 133) Bu yemeğe dikkat ediyor muyuz? 

   

 
 

15 

Resûlullah (asm)Hz. Aişe (ra)’ye şöyle buyurdu: - Duvarları 
örtüyor musun? Kaplıyor musun? Allah (cc) bizlere rızık 
olarak verdikleriyle tuğla ve sıvayı seccade ve halılarla 
örtmememizi emretti. Müallim (87) Ebu Davûd (4153) 
Ahmed (6/247). Biz de duvarları benzeri şeylerle 
örtmemeye dikkat ediyor muyuz? 
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16 

Yine Resûlullah (asm)evlerinizde uyuyacağınız zaman ateşi 
kapatın ve söndürün (Ramuz El Ehadis, 2/467).  
Bu emre dikkat ediyor muyuz? 

   

 
17 

Peygamberimiz “kedi necis (pis değildir) etrafınızda çok 
dolaşan sevimli bir hayvandır” (Tirmizi, Nesai, Ebu Davûd). 
Biz de evimizde kedi besliyor muyuz? 

   

 
 
 

18 

Yine peygamberimiz “Köpeği evin içine sokmayın, içinde 
köpek olan eve rahmet ve istiğfar melekleri girmez” 
buyurmuştur. Ayrıca bir canlıya ait resim ve heykel bulunan 
eve de girmez. Yalnız hafaza ve kiramen kâtibin melekleri 
insandan ayrılmazlar (Müslim ve Buhari). Yalnız ihtiyaç için 
köpek beslemek caizdir. Mesela av köpeği, çoban köpeği, 
evi bekleyen köpek, polis köpeği gibi… Köpek evin dışında 
olmalı. Buna dikkat ediyor musunuz? 

   

 
19 

Sizden birinin kabından köpek içerse, o kabı ilki toprak 
olmak üzere yedi kere yıkasın (Hz. Hureyre’den (ra) 
rivayet). Kedi için; o hiç bir şeyi kirletmez buyurmuştur.  
(K. Sitte, Cilt: 7, Sayfa: 289). Bu emre riayet ediyor muyuz? 

     

 
20 

Resûlullah (asm)üç şey dünya saadetindendir 1- Geniş bir 
ev (misafirleri ağırlamak için) 2- Binek 3- Saliha bir hanım 
(Müsned, Ahmed İbni Hanbel). Geniş bir evimiz var mı?  
Bu soruya evet veya hayır cevabı verin. 

   

 
21 

Resûlullah (asm) buyurdular ki Kur-an okunmayan evin 
hayrı azalır, şerri çoğalır, ev halkına darlık gelir (Dare Kutni). 
Evimizde Kur’an okuyor muyuz? 

   

 
22 

İçinde Allah (cc) zikri olan evin, içinde Allah zikri olmayan 
eve göre durumu dirinin ölüye olan durumu gibidir (Ramuz, 
El Ehadis).  Evimizde Allah’ı çokça zikridiyor muyuz? 

   

 
23 

Eve girerken ve yemeğe başlarken çekilen besmele 
şeytanın evdeki nasibini kesmekle gecelemesini 
önlemektedir. Biz de her işimizde besmele çekiyor muyuz?  

   

24 
Yolculuktan eve dönerken çoluk çocuğa hediye getirmekte 
sünnettir. Bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

 
25 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: “Uzun süre evinden ayrı kalan 
kimse gece vakti ansızın eve gelmesin (Buhari).  
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

 
26 

Resûlullah (asm) zaruri olmayan her bina (ev) sahibine bir 
vebaldir (Ebu Davud, Edep 169).  
Bu duruma dikkat ediyor muyuz? 

   

 
 

27 
 

Hz. Huzeyfe İbn-i Yeman’dan (ra) rivayetle; Resûlullah 
(asm) buyurdu ki: “Kim bir ev satar da aldığı parayı 
emsaline yatırmazsa, o para kendine mübarek kılınmaz”. 
(K. Sitte, Cilt: 17). Not: Burada gayrimenkul alınca yine 
gayrimenkule yatırım yapmak.  
Buna uygun hareket ediyor muyuz?   

   

 
28 

Hz. Peygamber (asm) buyurdu ki: Her şeyin bir zekâtı 
vardır. Evin zekâtı da ziyafettir. Evimizde ziyafet veriyor 
muyuz? 
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29 

Peygamberimiz (asm) buyurdu ki: Hiç kimse izin almaksızın 
başkasının evinin içine bakmasın. Böyle durumda ev sahibi 
bakanın gözünü çıkarsa bile kısas gerekmez (Hz. Ebu Zer 
(ra). Bu duruma dikkat ediyor muyuz? 

   

 
30 

Hadis i Şerifte buyrulduki “Hepiniz bir sürünün çobanı 
gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi sizde evinizde 
emriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. 
Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz mesul olursunuz. 
Öyleyse evdeki ailemize islamın esaslarını öğretiyor muyuz? 

   

 
31 

İçinde çocuk olmayan evin bereketi yoktur (İbn-i Abbas’tan 
(ra) rivayet). Çocuk nimetine sahip miyiz? Evet veya hayır 
cevabı veriniz. 

   

 
 

32 

Resûlullah (asm) evden çıkarken şu duayı okurdu;  ”Ya Rab! 
Doğru yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan, kanmaktan ve 
kandırılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa 
uğramaktan sana sığınırım” derdi. Biz de evden çıkarken 
böyle dua ediyor muyuz? 

   

 
 
 

33 

Ebu Hureyre (ra)‘den rivayetle; Resûllullah (asm) 
buyurdular ki: “Evlerin en hayırlısı içinde kendisine iyilik 
yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. En kötüsü de 
kendisine kötülük yapılan bir yetimin bulunduğu evdir”.  
Hz. Ali (ra)’den rivayetle; Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
“İhtilamdan sonra yetimlik kalmaz”. Yani buluğa erdikten 
sonra (Ebu Davûd). Bir yetimimiz varsa iyi muamele ediyor 
muyuz?  

   

34 
Bir evde çöp olursa o evden bereket kaldırılır (Hz. Enes (ra). 
Evi temiz tutuyor muyuz? 

   

 

 

 

 

Sıra 
No 

 
MİSAFİRLİK İLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
zaman 

Bazen Hiç 

 
01 

Birinin evine misafirliğe gitmiş isek kapıya üç kere vurma 
veya zile üç kere basma hakkımız vardır. Açılmazsa geri 
dönmek sünnettir. Bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

 
 

02 

Kapıyı çalarken veya zile basarken kapının tam karşısında 
durmamak, kim o? Sorusuna ben ben yerine isimle cevap 
vermek sünnettir. Mesela ben Ahmet gibi… Biz de kim o 
sorusuna ismimizi söyleyerek kendimizi tanıtıyor muyuz? 

   

 
 
 

03 

Cabir (ra) Resûlullah (asm)’ın evine girmek için izin istedim. 
Bana kim o dedi. Benim diye cevap verdim. Bunun üzerine 
Resulullah (asm) ben ben diye söyleniyordu, ben dememi 
beğenmemişti. Buhari (11/29) Müslim (2155). Yalnız bu 
hadisin şerhinde; kapıyı çalan kişinin sesi tanınıyorsa, her 
seferinde ismini söylemesine gerek yoktur denmiştir (K. 
Sitte, Cilt: 10, Sayfa: 167). Öyleyse buna dikkat ediyor 
muyuz? 
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04 
Ev sahibinin giyim ve kuşamına özen göstermesi ve güler yüz 
göstermesi sünnettir. Buna özen gösteriyor muyuz? 

   

 
05 

Misafir önceden haber vermeli. Misafir gece kalacaksa ev 
sahibi kıbleyi ve tuvaletin yerini göstermelidir. 
Bu ayrıntıya dikkat ediyor musun? 

   

 
 

06 

Katade Hanbel (ra) anlatıyor; Resûlullah (asm)’a yiyecek 
götürmüştüm. Yanına girdim ne selam verdim ne de izin 
istedim. Bana “Geri dön selam ver ve girebilir miyim diye 
sor” dedi (Ebu Davûd (5186). 
Bir eve girerken selam verip izin istiyor muyuz?  

   

 
07 

Ev sahibi izin vermeden kalkmamak da sünnettir. İbni Ömer 
(ra) rivayetle; Resûlullah (asm) “Biriniz kardeşini ziyarete 
gidip oturursa izin istemeden kalkmasın” (Ebu Davûd (5201). 
Biz de kalkarken müsaade istiyor muyuz? 

   

 
08 

Yine Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Allah’a ve ahiret 
gününe inanan misafirine ikramda bulunsun. Misafire 
ikramda bulunurken külfete girmemekte sünnettir” (K. Sitte, 
Cilt: 10). Bu sünnete uyuyor musunuz? 

   

09 
İkram sahibi, sofradan en son kalkan kişi olmalıdır.  
Bu duruma dikkat ediyor muyuz? 

   

 
10 

Misafire ikram ve ziyafet üç gündür. Ondan sonrası sadakadır 
buyurmuştur (Buhari ve Müslim). Yukarıdaki hususlara dikkat 
ediyor muyuz? 

   

 
11 

Resûlullah (asm) misafiri ağırlamayan (istemeyen) kimsede 
hayır yoktur buyurmuştur (Ahmed Ukbe b. Amir rivayet 
etmiştir). Biz de misafirperver miyiz? 

   

12 
Misafire yemek getireyim mi dememek. Yemeği varsa hiç 
sormadan sofrayı kurmaktır. Biz de böyle yapıyor muyuz? 

   

13 
Misafire yemek için üç defaya kadar ısrar etmekte sünnettir. 
Bu sünnetin gereğini yapıyor muyuz? 

   

 
14 

Misafir, ev sahibinden şunu bunu getir dememeli, umduğunu 
değil bulduğunu yemesi de sünnettendir.  
Misafirlikte buna dikkat ediyor musunuz?  

   

 
 

15 

Hz. Aişe (ra) Resûlullah (asm)’a misafir ev sahibini nasıl 
günaha sokar? Diye sorunca; Resûlullah da (asm) misafir 
adamın yanında ikamet eder kalır, hâlbuki kendisine ikram 
edecek bir şeyi yoktur buyurdular (Buhari edep 85).  
Biz de misafir iken buna dikkat ediyor muyuz? 

     

16 
Hz. Peygamber (asm) buyurmuştur ki: “Misafir kendi rızkı ile 
gelmektedir” (Mizanül hikme). Böyle inanıyor muyuz? 

   

 
17 

Misafirlikte ev sahibine dua etmek de sünnettir. Çünkü 
misafirin duası makbuldur (Ebu Davûd).  
Misafirken ev sahibine dua ediyor muyuz? 

   

 
18 

Eve gelen misafiri hizmete almayın. Misafirden hizmet 
beklemek aklın noksanlığına alamettir (Deylemi).  
Bu hususa dikkat ediyor muyuz?  

   

 
19 

Garip, yatacak yer bulamayan bir misafire yardım etmek, 
yemek yedirmek Müslümanlar üzerine borçtur (İ. Asakir). 
Garip kalmış misafirlere yardım ediyor muyuz?  
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20 

Sofra, misafirin önünde bulunduğu müddetçe melekler ev 
sahibi için dua ederler (Taberani) 
Melekler dua etsin ister misiniz?  

   

 
21 

 Bir kavme misafir olduğunuzda onların size layık ikramlarnı 
kabul ediniz. Şayet onlar bunu yapmazlarsa onlardan 
misafire layık hakkı alın (Hz. Ukbe İbni Amir (ra).  
Bu hakkı alıyor muyuz?  

   

 
22 

 Sizden biri bir kavme misafir olduğunda onların izni olmadan 
nafile oruç tutmasın (Hz. Aişe (ra). Misafirlikte oruç tutmak 
için izin alıyor muyuz? 

   

23 
Bir dostunu seyrek ziyaret etki sevgin artsın (Taberani). 
Bu tavsiyeye uyuyor musun? 

   

24 
Misafir geldiğinde evdeki çoluk çocuğun hissesini ayırmak 
gerekir. Kendilerine bir şey kalmassa misafire dil uzatırlar 
(Kimyayı Saadet). Bu duruma dikkat ediyor muyuz? 

   

25 
 Ev sahibi misafirlerine canınız ne ister, neyi seversiniz 
demelidir. Bu nezaketi gösteriyor muyuz? 

   

26 
Misafiri kapıya kadar uğurlamakta sünnettir. Misafiri kapıya 
kadar uğurluyor muyuz? 

   

 

 

 

Sıra 
No 

ÖLÜM, TAZİYE VE KABİR ZİYARETİ 
Her 

zaman 
Bazen Hiç 

 
01 

Resûl-i Ekrem (asm) buyurdular ki: “Lezzetleri tahrip edip 
acılaştıran ölümü çok zikrediniz yani El mevtü hakkun (ölüm 
haktır). Biz de ölümü her zaman hatırlıyor muyuz? 

   

 
02 

Ölümü anmak dünyanın fani olduğu ve dünya sevgisini 
azaltır. Hadis-i şerifte denildiği gibi kalbi yumuşatır. 
Biz de ölümden ve ölenlerden ders alıyor muyuz? 

   

 
 

03 

Kendisine hac farz olduğu halde hac etmeden ölen kimse 
ister Yahudi isterse Hıristiyan olarak ölsün (İhyau Ulumiddin 
Cilt 4 sayfa 65) Bu hale düşmemeye dikkat ediyor muyuz? 
Not: Bu sıraya yazılıpta gidemeyenler için değil, zaten onlar 
hac yolundadırlar. 

   

 
 

04 

Resûl-i Ekrem (asm) Buyurdu ki: “Ölürken mutlaka Rabbınıza 
hüsnü zan ederek ölün” (Tirmizi Muaz'dan Rivayet). Allahü 
Teâlâ “kulum beni nasıl zannederse öyle bulur. İstediği gibi 
zan etsin (Müslim Cabirden rivayet). 
Allaha her zaman hüsnü zan ediyor muyuz?  

   

 
05 

Şehitlik; borçtan başka her şeye keffarettir. Deniz harbinde 
şehit olmak, borca da keffarettir (Hz. İbn-i Amir’den (ra) 
rivayet), (Ramuz El Hadis). Bunu biliyor muydunuz?  
Evet veya Hayır cevabı veriniz. 
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06 

Buhari ve Müslim’ün Hz. Enes (ra) yolu ile rivayet ettikleri 
“Sizden hiç biriniz ölümü temenni etmesin”. Bu hadisi Resulü 
Ekrem Efendimiz (asm) sıkıntı ve ıstıraplar içinde kalanlar için 
söylemiştir. Zira sıkıntı ve ıstıraplar sabr etmek şartıyla ehli 
iman için günahlara kefarettir (İhyau Ulumiddin cilt 4).  
Bizde sıkıntılara sabr ediyor muyuz?  

   

 
07 

Ölüm anındaki bir hastaya Kelime-i Tevhid telkin etmek ve su 
vermek de sünnettir. Kelime-i Tevhid (La İlahe İllallah 
Muhammed ün Resûlullah) demektir.  
Bu telkinatı yapıyor muyuz? 

   

 
 
 

08 
 
 
 

Öleni haber vermek te sünnettir. Zira Peygamberimiz (asm) 
Mescidi süpüren siyahî kadının ölüp gömüldüğünü duyunca; 
bana niye haber vermediniz? Demiştir. Sonra mezarının 
başına giderek dua etmiştir. Resulullah (asm) ölüm haberi 
duyunca “innalillah ve inna ileyhi raciun” (Bakara Suresi, 156) 
derdi. (K. Sitte, Cilt: 15, Sayfa: 238).  
Ölümü zamanında haber veriyor muyuz?  

   

09 
Yine sekerat halindeki (yani ölüm halindeki) birine Yasin 
suresini okumakta sünnettir. Bu sureyi okuyor muyuz? 

   

10 

Yakınların veya komşuların cenazesine katılmakta sünnettir. 
Resûlullah (asm) bir kişi namaz kılınıncaya kadar ölenin 
cenazesine katılırsa ona bir kırat kim de cenaze gömülünceye 
kadar hazır bulunursa ona iki kırat sevap vardır buyurdular. 
Kırat nedir ya Resûlullah diyen bir sahabeye “İki büyük dağ 
kadardır” buyurdular (Buhari, Müslim.) 
Cenaze namazını kılıp mezara kadar takip ediyor muyuz? 

   

11 

Resûlullah buyurdu ki ‘Cenaze gördüğünüzde ayağa kalkınız’ 
Cenaze arkasından gitmeyecek olursanız cenaze gözden 
kayboluncaya kadar ayakta durunuz.(Buhari) Cenazeyi 
mezara kadar takip edip üzerine toprak atmak ve mezarın 
üzerine su serpmekte sünnettir. Bu sünnetin gereğini yapıyor 
muyuz? 

   

 
12 

 

Cenazenin önünden mi, arkasından mı yürüneceği 
konusunda çeşirli rivayetler vardır. Cenazenin önünden, 
arkasından, sağından, solundan, yakınından yürüneceği 
konusunda.. Hanifilerde cenazenin arkasından yürünmesi 
veya takip edilmesinin efdal olduğu belirtilmiştir (K. Sitte, 
Cilt: 15, Sayfa: 269-270). Nasrettin Hoca’ya sormuşlar; 
Hocam cenazenin neresinden yürüyelim? O da; İçinde olma 
da neresinde yürürsen yürü demiş.  
Öyleyse cenazeyi bir şekilde takip ediyor muyuz?  

   

13 

Ölenin arkasından hayır hasenat yapılması ve sadaka 
verilmesi de sünnettir. Bu sünneti yakınların yerine getirmesi 
gerekir. Ölenin arkasından kırkıncı günü elli ikinci günü diye 
bir gün yoktur. Fakir fukaraya yardım yapıyor muyuz? 
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14 

Ölenin arkasından bağırıp çağırarak ağlamayı, saçını başını 
yolmayı Resûlullah (asm) men etmiştir. Ölü, yakınlarının 
kendisine bağırarak ağlamasından azap (sıkıntı) duyar 
(Müslim). Ancak Resûlullah (asm) oğlu İbrahim ölünce 
ağlamıştır.  Bu hali gören sahabiler; sende mi ya Resûlullah? 
Dediklerinde; “kalp hüzünlenir, göz yaşarır” buyurmuşlardır. 
Bu ikaza dikkat ediyor muyuz? 

   

 
15 

Ölmüş bir insanı hayırla yadetmek de sünnettir. Ölen bir 
insanın alnından öpmek de caizdir.   
Ölenlerin iyiliklerinden bahsediyor muyuz? 

   

 
16 

 

Resûlullah (asm) oğlu İbrahim ölünce, alnından öpmüştür. 
Hz. Ebubekir (ra)’da Resulullah (asm) ölünce, onu alnından 
öpmüştür.  

 
 

 
 

 
 

17 
Mevta sahipleri üç gün kadar bir yerde bekleyip taziyeleri 
kabul etmeleri gerekir. Bu kurala uyuyor muyuz? 

   

18 

Taziyeye gelenler ölenin yakınlarına Allah size sabr-ı cemil 
ihsan eylesin. Hepimizin gideceği yer aynı yerdir gibi teselli 
verici sözler söylemek mevta sahipleri de “İnna lillah ve inna 
ileyhi raciun” demeleri sünnettir. Taziyeyi usulüne uygun 
yapıyor muyuz? 

   

19 
Taziye evine yakınların veya komşuların üç gün yemek 
vermeleri de sünnettir. Bu sünnetin gereğini yapıyor muyuz? 

   

20 
Ölenin vasiyeti varsa vasiyetini yerine getirmekte sünnettir. 
Varise, vasiyet yoktur. Hani ölüm hak, miras helaldir( K. Sitte, 
Cilt:17, Sayfa: 339). Vasiyeti yerine getiriyor muyuz? 

   

21 

Ölmeden önce vasiyet edeceği bir şeyi bulunan bir 
Müslüman’ın vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece 
geçirmesi doğru değildir (Buhari (5/64).  
Öyleyse yazılı vasiyetiniz hazır mı? 

   

 
22 

Bir kimse, malının üçte birinden fazlasını vasiyet edemez. 
Mali kanunlar dışında istek ve tavsiyelerde vasiyet olabilir. 
Bu ayrıntılara dikkat ediyor muyuz? 

   

 
23 

Resûlullah (asm) cenazesi gelen kişinin borcu olup olmadığını 
sorar, borcu varsa ödenmesini söyler veya yakınlarının borcu 
üstlenmesini isterdi. Yoksa namazını kıldırmazdı. 
İmamlarımız buna dikkat ediyorlar mı? 

   

 
24 

Kabir üzerine binalar yapmak veya kubbeler yapmakta 
bid’attır. Kabrin üzerinin açık olup ot bitmesi sünnete uygun 
olanıdır. Kabrin yerden yüksekliği bir karış olmalıdır.  
Kabirleri usulüne uygun yapıyor muyuz? 

   

 
 

25 
 

Son yıllarda kabirlere büyük masraflar yapılarak mermerden 
süslü mezarlar yapmak gelenek haline geldi. Buralara yapılan 
harcamalar fuzulidir ve israftır. Ölüye hiçbir faydası yoktur. 
Bir baş taşı ile yetinmek daha münasiptir. Mezar yapımına 
harcanacak parayı fakirlere vermek ölen kişiye daha 
faydalıdır.  Bu tür harcamalardan sakınıyor muyuz? 
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26 

Kabir ziyareti müstehabtır. Kabristana vardığımızda 
“esselamu aleyküm ya ehlel kubur” diyor musun? Kabirleri 
Cuma ve cumartesi günleri ziyaret etmek makbuldür.  
Kabir ziyareti yapıyor musun? 

   

 
 

27 
 

Kabre, kıble tarafından ve ayakucundan yaklaşıp ölüye dua 
edip ruhuna Fatiha okuyor musun? Hadis-i Şerifte: “Her evin 
bir kapısı vardır, kabrin kapısı ayak tarafındadır” 
buyrulmuştur. Kabirleri ziyaret ederken bu hususa dikkat 
ediyor musun? 

   

 
28 

 

Hz. Aişe (ra)’den rivayetle; Allah Resûlü her gece Baki 
kabristanını ziyaret ettiğini bildiriyor.  
Biz de geceleri kabir ziyaretinde bulunuyor muyuz? 

   

29 
Kabirlerin üstünün açık olup, başucuna bir fidan dikilmesi de 
sünnettir. Kabirlerin üzerini yeşillendiriyor muyuz? 

   

30 

Allah Resûlü (asm), bir kabrin yanından geçerken iki kişiye 
azap yapıldığını müşahede etti. Hemen yaş iki hurma dalı 
istedi ve mezarların üzerine dikti. Bunlar kuruyuncaya kadar 
onların azapları hafifler buyurdu (Buhari, Vudu 55). Çünkü 
yeşil olan yapraklar Allah’ı tesbih eder de ondan.  
Kabirleri yeşillendiriyor muyuz? 

   

31 

Yine Allah Resûlü (asm), fidan dikmeyle ilgili “kıyamet 
kopacağını da bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” buyurmuştur. 
Resûlullah (asm) Medine’de Selmani Farisi’nin azad edilmesi 
karşılığında 300 fidanlık bir hurma bahçesi dikmiştir. Bu 
hurmanın cinsi acve idi. Biz de fidan dikiyor ve 
ağaçlandırmaya katkıda bulunuyor muyuz? 

   

32 
Bu azap gören iki kişiden biri dedikodu yapan ve laf getirip 
götüren olduğu rivayetlerden anlaşılıyor. 
Biz de dedikodu yapmaktan sakınıyor muyuz? 

   

 
33 

Bu iki kişiden diğeri ise idrarına dikkat etmeyen ve ayakta 
bevledip sıçratan kimse olduğu haber veriliyor.  
Öyleyse oturarak bevlediyor muyuz? 

   

 
34 

Bir de banyoda yıkanırken yere bevletmenin de vesveseye 
sebep olduğunu Peygamberimiz bize haber veriyor.  
Banyoya bevletmekten sakınıyor muyuz? 

   

 
 

35 

Ziyaret esnasında kabirleri çiğnemekte mekruhtur (çirkin, 
kerih) demek.  Ebu Hureyre (ra), Peygamberimizden rivayetle: 
“Birinizin köz üzerine oturması kabir üzerine oturmasından 
daha hayırlıdır” buyurmuşlardır (Müslim).  
Kabirleri rastgele çiğnemekten sakınıyor muyuz? 

   

 
 

36 
 

Hz. Ali (ra) şöyle rivayet etmiştir; Resûlü Ekrem (asm)  
efendimiz bizlere ölülerinizi iyi ve yüce kişilerin yanına 
defnedin çünkü hayatta olanların kötü komşudan rahatsız 
oldukları gibi onlar da rahatsız olurlar buyurmuşlardır. 
Ölülerimizi iyi kimselerin yanına defnediyor muyuz? 
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37 

Muttalib İbni Ebu Veda’a anlatıyor; Osman İbni Muz’an öldüğü 
zaman Resûlullah (asm) onun baş tarafına bir kaya getirip 
koydu ve “Bununla kardeşimin kabrini (Osman, Resûlullah’ın 
sütkardeşi idi) işaretliyorum, ailemden ölenleri bunun yanına 
gömeceğim” buyurdu (Ebu Davûd, Cenaiz 63).  Burada aile 
mezarlığına işaret edilmektedir. Aile mezarlığımız var mı? Evet 
veya hayır hayır cevabı veriniz. 

   

38 
Bayram günleri kabirleri ziyaret etmekte münasiptir (Ahmet 
Şahin Hoca). Bayramda kabir ziyaretlerini yapıyor muyuz? 

   

39 

Yine Resûlü Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur. “Kim alacağı 
mükâfatı düşünerek Medine’de benim kabrimi ziyaret ederse 
kıyamet günü hem şahidi, hem de şefaatçisi olurum” (İhya 
İmam-ı Gazali). Peygamber Efendimizi kabrini ziyaret ettiniz 
mi? Bu soruya evet ya da hayır cevabı veriniz.  

   

40 

Hz. Aişe (ra) dan Resûlullah’a Ya Resûlullah ölüler için nasıl dua 
edeyim? Diye sordum. Resulullah (asm); “Müminler ve 
Müslümanlar diyarının ahalisine selam olsun. Allah bizden 
evvel ölenlerle bizden sonra öleceklere rahmet etsin. Ve bizde 
 inşaallah sizlere kavuşacağız” (Müslim 947,Nesai 2036). 
Bizde böyle dua ediyor muyuz? 

   

41 

Kabire karşı namaz kılmamak. Resûlullah (asm), peygamber 
kabirlerini mescit ittihaz edenleri lanetlemiştir (K. Sitte, Cilt: 
18, Sayfa: 286). Diğer türbelerde öyledir.  
Bu hususlara dikkat ediyor muyuz? 

   

 
42 

Ebu Said El Hudri (ra) anlatıyor: “Resûlullah’ın (asm) kabirlere 
mum yakanlara lanet ettiği rivayet olundu” (Ebu Davud). 
Bundan sakınıyor muyuz? 

   

 
43 

Hz. Ayşe’den rivayetle bir kimse Allah için kabir kazarsa bir 
miskini (bir fakiri) kıyamete kadar evinde barındırmış sevabı 
alır. Allah rızası için kabir kazıyor muyuz? 

   

 
44 

Hz. Ebu Hureyre (ra) rivayatle Bir kimsenin haksız yere malına 
kastedilir ve oda malını müdafaa ederken öldürülürse şehittir. 
Din ve namus içinde öyledir. Bu üç şeyi müdafaa ediyor 
muyuz? 

   

 

 

Sıra 
No 

 
EZAN İLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
Zaman 

Bazen Hiç 

01 
Ezanı yüksek yerde, kıbleye dönerek, işaret parmağını kulağa 
koyarak okumakta sünnettir. Bu sünnetlere göre ezan okuyor 
muyuz? 

   

02 

Ezanı terci yaparak okumakta sünnettir. Terci yapmak sünneti 
unutulmuştur. Şöyle ki ezanın şahadet kelimelerini önce sessiz 
sonra da sesli okumaya denir. Yani Eşhedü enla ilahe illallah ve 
eşhedü enne Muhammeder resûlullah cümleleri. (Ebu Davûd 
501), (İbni Mace 708) Ezanı usulüne uygun okuyor muyuz? 
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03 

Ezan okunurken konuşmayı kesip müezzinin arkasından hafif 
sesle takip etmek, hayye ales selah ve hayye alel felah deyince 
dinleyenin “la havle vela kuvvete illa billâh” demesi de 
sünnettir. Ezanı böyle dinliyor ve böyle söylüyor muyuz?  

   

04 
Ezan okurken ayakları birleştirip sağa ve sola yönelerek 
okumakta sünnettir. Bu sünnete uyuyor musun? 

   

05 

Resûlullah (asm)ezan ile kamet arasında ezan duasını okuyan 
kimseye şefaatim borç olur buyurmuştur. Tirmizi İbni 
Mesud’dan rivayet etmiştir. Ezan duası (vesile duası)’nı okuyor 
musun? 

   

06 
Yine peygamberimiz ezan okunurken iş yapmak dine eksiklik 
getirir buyurmuştur. Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

07 

Hatta ezan okunurken Kur-an okuyan bir kimsenin durup ezanı 
dinlemesi efdaldir.( Ömer N. Bilmen Ezan Bahsi) Bir kavle göre 
de evinde veya camide okuyabilir.  
Ezanı can kulağıyla dinliyor muyuz? 

   

08 

Kaza namazı olanın kaza kılacaksa ezan okuması gerekir. Ondan 
sonra kamet getirir ve kazalarını kılar. Yalnız kadınlar ezan 
okumaz ve kamet getirmezler. 
Kaza namazlarında ezan okuyor muyuz? 

   

 
09 

Ezan vahye dayalı ve ashabın gördüğü sadık rüyalar neticesinde 
ortaya çıkan kuvvetli bir sünnet-i müekkededir (Ömer 
N.Bilmen). Müslüman’ın en büyük şiarından biridir.  
Ezana gerekli saygıyı gösteriyor muyuz?  

   

 
10 

Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar mağfiret olunur. Cinler, 
insanlar, herkes ona tanıklık eder (Nesai). Ahrette en uzun 
boyunluların müezzinler olacağı rivayetlerde vardır. Biz de 
yerine göre müezzinlik yapıyor muyuz?  

   

 
11 

Abdullah İbni Abbas (ra)’dan nakledildiğine göre Resûlullah 
(asm) şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız müezzinlik, en 
bilginlerinizde imamlık yapsın” (Ebu Davud salat 60). 

   

 
12  

Kad-ı İyaz’dan rivayetle’’Kıyamet günü müezzinler herkesten 
evvel cennete gireceklerdir’’demiştir. Müezzinliğe rağbet ediyor 
muyuz? 

   

 
 

13 

Hz. Ebubekir (.a) ezan okunurken Muhammedden Resûllullah 
derken iki başparmağının tırnağını öpüp gözlerine sürerdi. 
Peygamberimiz bunun sebebini sorunca senin isminle 
bereketlenmek için deyince güzel yaptın böyle yapan göz ağrısı 
çekmez buyurdular. Bizde ezan okunurken böyle yapıyor 
muyuz?  

   

 
14 

Ezan okumaya başlayanca yatıyorsak doğrulmak, konuşuyorsak 
susmak, televizyon açıksa kapatmak, sigara içiyorsak ara 
vermek, ayak ayaküstünde ise indirmek kutsala saygıdan sayılır.  
Bu hususlara dikkat ediyor muyuz?  

   

 
15 

Peygamberimiz (asm) buyurdular ki  ‘Ezan okunduğu zaman gök 
kapıları açılır ve dualar kabul olunur.’’ Biz de ezan okunurken 
sessiz olup dua ediyor muyuz? 
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16  

Bir kimse yedi veya on iki sene sevabını umarak müezzinlik 
yaparsa cehennemden azatlık yazılır. (Hz. İbni Abbas’tan) 
Müezzinliğe rağbet ediyor muyuz? 

   

 
17 

Ezanı müezzinden sonra tekrar etmekte sünnettir.(Ramuz el 
Ehadis). Ezan okunurken müezzinin söylediklerini takip ediyor 
muyuz? 

   

18 
Mescid içinde ezan okunması mekruhtur.  
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

 

 

 

Sıra 
No 

 
KADINLARLA İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
Zaman 

Bazen Hiç 

01 

Kadınların saçlarını ve ellerini kına ile boyaması sünnettir. 
Peygamberimiz (asm) hem kadınlara hem de erkeklere siyah 
boya ile boyamayı men etmiştir. Bu sünnete ittiba ediyor 
muyuz? 

   

02 
Kadın ihtiyacı için dışarı çıktığında örtülü olarak çıkması ve 
yolun ortasından değil kenardan yürümesi sünnettir.  
Buna dikkat ediliyor mu? 

   

03 

Yine kadınlarımız ve kızlarımız ihtiyacı için çarşı ve Pazara 
çıktığında koku veya bugün çok kullanılan parfümü 
kullanmamalı. Erkek topluluğunun önünden koku sürülmüş 
şekilde geçmemelidir. Kokusu onlar tarafından hissedilen 
kadın zaniyedir (Ebu Davûd (14/400) Tirmizi (8/25).  
Bu gibi hususlara dikkat ediyor muyuz? 

   

 
04 

 

Resûlullah (asm) kadınların sürünme maddelerinin kokusuz 
ve renkli, erkeklerin sürünme maddedlerinin kokulu ve 
renksiz olmasını istemiştir (K. Sitte, Cilt: 7, Sayfa: 491). 
Kadınlar ve erkekler buna uygun koku sürünüyorlar mı? 

   

 
05 

 
 

Allahu Teâlâ (cc) kadınlar için evlerinizde oturun ve ilk 
cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmayın (Ahzab suresi 600). 
Mecbur kalındığında elbette ki dışarı çıkma vardır. Selefi 
Salihi’nin (önceki İslam büyükleri) hanımlarının bir 
uygulamasıdır. Resûllulah buyurdu ki: “Allah ihtiyaçlarını 
görmeniz için izin verdi.” (Buhari nikâh 115) (Müslim Selam 
17).  Dışarıya edebi dairesinde çıkıyor muyuz? 

   

06 
Bekârları evlendirirken kendilerine danışmak ve 
istemedikleri bir kişi ile evlendirmemekte bir sünnettir  
(K. Sitte, Cilt: 17, Sayfa: 197). Bu sünneti gözetiyor muyuz? 

   

07 

Salih ve iyi bir damat seçmek bid’atçı ve fasık (günahkâr) 
olan kişiye kız vermemek.  Bir kimse kızını veya efradı 
ailesinden birini içki içene verirse onu ateşe sevk etmiş olur.  
Buna dikkat ediyor muyuz?  

   

08 
Hz. Ömer (ra) kendi kızına damat aramıştır. Bu bize ters 
gelebilir ama biz de kızımıza damat arıyor muyuz? 
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09 

Kadınların koku sürmeleri ve süslenmeleri daha çok ev 
içinde beylerine karşı olmalıdır. Bugün tam tersi bir 
uygulama var. İçeride dağınık pejmurde bir kıyafetle 
dolaşılıyor. Dışarıya çıkarken tanınmayacak hale geliyor. Bu 
hal tamamen sünnete muhalefettir. Bu gibi hallerden 
sakınıyor muyuz? 

   

10 

Kadının idareci-yönetici olamaması: Resûlullah (asm) 
İranlıların başına Kisra’nın kızı kraliçe/yönetici olduğu haber 
verilince şöyle buyurmuştu: “İşlerini kadına bırakan topluluk 
felaha/kurtuluşa eremez” (Ahmed (5/53) Buhari (8/97) 
Tirmizi (2262) Nesai (8/227).   
Kadınlarımız yönetici olmaktan sakınıyorlar mı? 

   

11 

Kadınların mescide akşamdan sonra yani gece çıkmalarına 
müsaade edilmişti. Akşam çıkmaları mestur (gizli) kalmaları 
içindi. İbni Ömer (ra) Resûlullah (asm)’ın şöyle buyurduğunu 
bildirdi: ”Kadınların gece mescitlere gitmelerine izin verin”. 
Buhari (889) Müslim (442).  
Kadınlarımız bu emre riayet ediyorlar mı? 

   

12 
Ebu Hureyre (ra) Resûlullah (asm)’ın şöyle buyurduğunu: 
“Buhurdanlıktan koku sürünen kadın yatsı namazını bizimle 
kılmasın”. Kadınlar buna dikkat ediyorlar mı? 

   

 
13 

Biz erkekler kadınlara karşı şefkatli ve merhametli 
davranıyor muyuz? Allah (cc) onları bize emanet olarak 
vermiştir.  (Maalesef günümüzde kadınlara yapılan akıl 
almaz şiddet olayları hepimizi üzmektedir). 

   

14 

İbni Abbas (ra) rivayetle; Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: 
“Sizden birisi hanımına yaklaşınca şöyle desin; “Allah’ım bizi 
şeytandan uzak tut bu vesile ile oluşacak çocuğu da onun 
şerrinden muhafaza eyle”. Yani kısaca Euzübesmele çekmek 
ve dua etmektir. Buhari (3/187). 

   

15 

Sizden biri helali ile yakın olduğu zaman örtünsünler. Vahşi 
merkeplerin çığlaklığı gibi soyunmasınlar (K. Sitte, Cilt: 17, 
Sayfa: 206). Kişinin hanımıyla beraber olması; sadakadır ve 
savaptır. Yani üstleri örtüsüz (çarşafsız, yorgansız) 
bulunmasınlar. Bu edebe dikkat ediyor muyuz? 

   

16 

Hz. Ali (ra) dedi ki: -Resûlullah (asm) kadının başını tıraş 
ettirmesini yasakladı. Yani zarururet hali olmadıkça 
kökünden kestirmeyi yasakladı. Ancak kısaltma vardır. 
(Nesai). Kadınlar tıraş olmaktan sakınıyorlar mı? 

   

17 

İbni Ömer (ra) Resûlullah (asm)’ın iğreti saç (peruka) takan 
ve taktırana, vücuduna dövme yapan ve yaptırana kaşlarını 
incelttirene lanet ettiği rivayetlerde vardır (Buhari ve 
Müslim). Bu lanetlemelerden sakınıyor muyuz?  

   

18 

Ahir zamanda şarkıcı ve çalgıcı kadınların çoğaldığı ve içkiler 
mubah içildiği zaman belalara maruz kalınır (Tirmizi, Ebu 
Davûd ve İbni Mace). Dünyanın hali ortada fazla söze gerek 
var mı? Kadınlarımız bu gibi menhiyattan uzak duruyorlar 
mı? 
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19 
Yine Resûlullah (asm) miraca çıktığında “Cehennem ehlinin 
çoğunun kadınlar olduğu bana gösterildi” buyuruyor (Buhari 
3241). Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

20 

Hadis-i Şerifte: Bir kadın kocasının eza ve cefasına tahammül 
ve sabrederse Cenab-ı Allah o kadına firavunun eza ve 
cefasına katlanan Asiye validemiz kadar sevap kazanır 
buyruluyor. Kadınlarımız eza ve cefaya sabrediyorlar mı? 

   

21 
Kadının bir mahremi olmadan yolculuk yapması da men 
edilmiştir (Buhari). Bu yasağa dikkat ediyor muyuz?  

   

22 

Resûlullah (asm)şöyle buyurmuştur: ”Mümin erkek; mümin 
kadına buğz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse başka 
bir huyunu beğenebilir’’ ( Müslim 61 Ahmed 3/329). 
Eşimizle iyi geçinmeye çalışıyor muyuz? 

   

23 

Ümmü Seleme (ra) Anlatıyor; Resûlullah (asm) buyurdu ki: 
Bir kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse 
cennete gider (Tirmizi, rada 10).  
Bizim de eşlerimiz birbirinden razı mı? 

   

24 
Karısının kötü huyuna tahammül eden bir erkeğe Allahü 
Teâlâ hastalığa sabreden Hz. Eyüp (as)'a verdiği mükâfatı 
verir. Eşimizin huysuzluğuna sabrediyor muyuz?  

   

25 
Saçlarını deve hörgücü gibi toplayan kadınlar cennete 
giremeyecek ve cennetin kokusunu alamayacaklardır 
(Müslim). Bu ikaza dikkat ediyor muyuz?  

   

26 
Kadının çocuğuna bir şey vermesi sadakadır. Bu sadakayı 
çokça veriyor muyuz?  

   

27 

Kadın kocasının evinde onun izni olmadan infak edemez. 
Buyurmuştu ki sordular “Ey Allahın Resülü yiyecekte mi 
veremez. Evet o mallarının en kıymetlisidir (Tirmizi, Zekat 
34). Yalnız kadın kendine ait olan maldan belli ölçüde 
verebilir. Bu hususlara dikkat ediyor muyuz? 

   

28 
Bir başka hadiste “kadın küskünlükle kocasının yatağından 
ayrı olarak sabahlarsa melekler onu lanetler” (Buhari, nikâh 
85). Bu lanetten sakınıyor muyuz?  

   

29 
Resullullah (asm) “bir kadın kocasının izni olmadan nafile 
oruç tutamaz” buyurdular (Ebu Davûd Savm (oruç) 74). 
Nafile oruç tutacaksak izin alıyor muyuz?  

   

30 

Resûllullah (asm) buyurdular ki erkek erkeğin avret yerine, 
kadın da kadının avret yerine bakamaz. Bir kadın bir başka 
kadının vücuduna bakıpta onu kocasına anlatırsa kocası onu 
görmüş gibi olur. Kadınlarımız bu durumlara dikkat ediyorlar 
mı?  

   

31 
Kocası ölen her kadın geride kalan yetimlerin başını bekleyip 
onları namusu dairesinde yetiştirirse, Allah (cc)  o kadını 
cennete koyar. Cennete layık olmaya çalışıyor muyuz? 
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32 

 
 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: "Cennetin kapısını ilk olarak 
ben açacağım. Fakat bir kadın benden önce cennetin kapısını 
açmaya çalışıyordu. Kimdir bu kadın? Deyince; O da 
"yetimleri büyütmek için başlarını bekleyen kadınım" der 
(Heysemi). Yetimleri olan kadınlar bu müjdeye layık olmaya 
çalışıyorlar mı?  

   

33 
Resûllullah (asm) şöyle buyurdular ki: “İki zayıfın hakkına 
dikkat edin. Biri yetim diğeri kadın”.  
Bu ikisinin hakkına riayet ediyor muyuz?  

   

34 

Resûllullah (asm) şöyle buyur du “ bir kadının bir ölü üzerine 
üç günden fazla matem tutması helal olmaz. Fakat kocası 
ölen kadın ona dört ay on gün matem tutar. (Bu iddet 
müddetidir) Bu durumdaki hanımlar buna dikkat ediyorlar 
mı?  

   

35 

“Meşru” mazeret olmaksızın kocasından kendini boşamasını 
isteyen kadın cennet rayihasını (kokusunu) alamaz. Diğer bir 
ifadeyle cennet ona haramdır (Ebu Davûd ve Tirmiziden 
rivayet). Mazeretsiz boşanmaktan sakınıyor muyuz?  

   

36 

“Kadın beş vakit namazını kılar, ramazan orucunu tutar, 
kendisini yabancılardan korur ve kocasına itaat ederse, 
Rabbinin cennetine girer" (İbni Mace ve Hâkim Ebu 
Hureyreden rivayet). Yukarıda sayılanları yapıyor muyuz?  

   

 
37 

 

Resulullah buyurdu ki: "En iyi Müslüman, hanımına iyi 
davranandır. İçinizde hanımına en iyi davranan benim" 
(Nesai). Hanımlara iyi davranıyor muyuz? 

   

38 

 Allah Resûlü (asm) buyurdu ki; "Allah, erkeğin eşi ile 
şakalaşmasından hoşlanır ve bundan dolayı ikisine de sevap 
yazar ve rızıklarını da helalinden bereketlendirir" (Ramuz el 
Ehadis).  Biz de eşimizle zaman zaman şakalaşıyor muyuz?  

   

39 
İbni Abbas (ra) anlatıyor: Resûlullah buyurdu ki "Bir erkek 
yanında mahremi olmadan (yabancı) bir kadınla yalnız 
kalmasın". Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

40 

Hz. Aişe (ra) ın söylediği ''Ensar kadınları ne iyi kadınlardır. 
Onların dini öğrenmelerine hayâları (utanmaları) mani 
olmadı'' sözüdür. Öyle ki kadınlar peygamberimize en 
mahrem fıkhi soruları sormuşlardır. İmam-ı Nevevi (ra) hakkı 
öğrenme meselesinde hayâ etmek hakiki hayâ değildir 
demiştir. Biz kadınlarda hakikatı öğrenmek için çekinmeden 
soru soruyor muyuz? 

   

41 

Peygamber Efendimiz (asm) hanımlarına erkeklerle güzel 
sesle konuşmayınız buyuruyor. Allahu Teâlâ da şöyle 
buyuruyor. Konuşurken mülayim tatlı sesle konuşmayınız. 
Kalbinde hastalık olan tama eder (meyleder). (Kimyayı 
Saadet, sayfa: 424). Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

42 

Peygamberimiz buyurdu ki: "Kadınlarınızın (kızların) en iyisi 
mehri daha az, güzelliği daha çok olanlardır. Hem mihirsiz 
nikâh, sahih değildir (K. Sitte, Cilt: 7, Sayfa: 362).  
Mihirde kolaylık sağlıyor muyuz? 
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43 

Resûlullah (asm), Hz. Aişe (ra)'yi elli dirhem değerinde ve ev 
eşyası mukabilinde nikâhladı. Dirhem (5,34 gr gümüş para). 
(K. Sitte, Cilt: 17). Şimdiki nikâhla o zamanı bir karşılaştırırsak 
ne düşünürüz. 

   

 

 

 

 

 

Sıra 
No 

 
YATMA VE UYKU SÜNNETLERİ 

 

Her 
Zaman 

Bazen Hiç 

 
01 

 
 

İbni Mesud'dan (ra) rivayetle; Resûlullah (asm) akşam olunca 
şu duayı okurdu "elhamdülillah geceye erdik. Mülk de Allah 
için geceye erdi. Allah'tan başka ilah yoktur" (Buhari, 1817). 
Biz de yatmadan önce böyle dua ediyor muyuz? 

   

02 
Yatmadan önce güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılıyor 
musun? 

   

03 

Yatağa girmeden oturup üç kere Estağfirullah el aziym 
dedikten sonra üç kere İhlâs (kulhuvallahu) Suresi’ni okuyup 
daha sonra Felak ve Nas Surelerini okuyup avuç içine üfleyip 
elimizin yettiği yere kadar vücudumuzu sıvazlıyor muyuz?  
Resûlullah (asm) böyle yapardı, sen de yapıyor musun? 

   

04 
Resûlullah (asm) başka sureleri, mesela Mülk suresini 
(tebarekellezi) diye başlayan sureyi okumadan uyumazdı.  
Biz de yatmadan önce bu sureyi okuyor muyuz? 

   

05 
Uykuya yatınca “kul ya eyyuhel kafirun’’u oku bu okuma 
insanı şirkten korur (Hz. Enes). Biz de yatınca bu sureyi 
okuyor muyuz?  

   

06 
Yine Resûlullah ailelerine uyuyacakları zaman 33 kere 
subhanallah, 33 kere elhamdulillah, 33 kere de Allahu Ekber 
demelerini tavsiye etmiştir.  Biz de tavsiye ediyor muyuz? 

   

07 
Resûlullah (asm)bu okumalardan sonra sağ yanına ayağı 
kıbleye gelmeyecek şekilde sağ elini şakağının altına koyarak 
uyurdu. Biz de aynen bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

08 

Bir rivayette peygamberler sağına ve sırtüstü yatarlar, soluna 
veya yüzükoyun yatmazlardı. Yatarken ayaklarını fazla 
uzatmazlardı. Biz de bu yatış şekillerine dikkat ediyor 
muyuz? 

   

 
09 

 
 

Hz. Cabir (ra) anlatıyor; Resûlullah (asm) kişinin korkuluğu 
olmayan damda uyumasını nehyetti (Tirmizi, Edeb 82). 
Çünkü uyurgezer insanlar olabiliyor. Buna dikkat ediyor 
muyuz? 

   

10 

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) yüzükoyun 
yatmış bir adam gördü ve bu Allah’ın sevmediği bir yatış 
şeklidir diye uyardı (Senedi Sahih Ahmed (2/287) Tirmizi 
(2769). Yüzükoyun yatmamaya özen gösteriyor muyuz? 

   

11 
Bir kimse abdestli yatar ve o gece ölürse şehit olarak ölür 
(Hz. Enes). Yatmadan önce abdest alıyor muyuz? 
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12 
Adabına göre uyku uyumakta bir ibadettir (İmamı Gazali). 
Adabına uygun uykuya yatıyor musun? 

   

13 
Abdestli olarak uyuyan kişinin ruhu arşa kadar yükselir. 
Gördüğü rüyalar doğru çıkar. Abdestsiz yatanın rüyaları 
karmakarışık olur (İmamı Gazali). 

   

14 
Resûlullah (asm) "Geceleyin yatınca lambanızı söndürün" 
buyurmuşlardır (Buhari). Bu emre uyuyor muyuz? 

   

15 
Âlimin uykusu ibadet, nefesi tespihtir.  
Uykusu ibadet nefesi tespih olan biri miyiz? 

   

16 
 

Yatsıdan hemen sonra yatıp uyumak ta sünnettir. Bu 
sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

17 

Tok karna uyumak kalbi katılaştırır (Taberani).  
Tok karna yatmaktan sakınıyor musun? Lokman hekim 
oğluna tavsiyede bulunurken “Ey oğul yemekten sonra bir 
adımda olsa yürü” demiştir. 

   

18 
Allah Resûlü (asm) ayaklarından birini diğerinin üzerine 
koyarak sırt üstü yatar ve dinlenirdi (Buhari edep). Bu şekilde 
yatıp dinleniyor muyuz? 

   

19 

Uyku üç nevidir. 
1-Gayluledir ki fecrden (şafaktan) sonra ta kerahet vakti 
çıkıncaya kadardır. Yani güneşin doğuşundan 45-50 dakika 
olan süredir. Bu uyku rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğe 
sebep olduğu hadisçe bildirilmiştir. Bu saatlerde yatmamaya 
dikkat ediyor musun? 

   

20 

2- Feylulerdir ki ikindi namazından sonra mağribe (güneş 
batmaya yakın) akşam vaktine kadardır. Bu uyku ömrün 
noksaniyetine sebeptir. Bu iki zamanda melekler kulları teftiş 
için gelirler. Kulların hallerini Cenab ı Hakka arz ederler.  
Öyleyse bu iki vakitte uyumamaya dikkat ediyor muyuz? 

   

21 

3-Kayluledir ki duha vaktinden (kuşluk) öğleden biraz 
sonraya kadardır. Bu uyku sünnet i seniyyedir. Bu uyku gece 
kıyamına sebebiyet verdiği için sünnettir. Yarım saatlik 
kaylule iki saatlik gece uykusuna bedeldir (Risale-i Nur 28). 
Lema Kaylule yapıyor musun? 

   

22 
İmsaktan önce gecenin üçte ikisi geçtikten sonra teheccüd 
namazına kalkmakta sünnettir. Bu namaza kalkıp eşimizi ve 
buluğ çağına gelenleri kaldırıyor muyuz? 

   

23 
Teheccüd namazı en az iki rekât tamamı on iki rekâttır. Bu 
namaz ikişer ikişer kılınır. Bu namazı kılıyor musun? 

   

24 
İşte seher vakti denilen saat bu saattir. Cenab-ı Hak bu 
saatte “yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim” 
buyuruyor. Bu saatte ayakta mıyız?  

   

25 
Cabir İbni Semure (ra) anlatıyor; Resûlullah (asm) bir yastığa 
solu üzerine yaslandığını gördüm.(Ebu Davûd) 

   

26 

Üç ses vardır ki Allah onları sever;  
1-Horazların sesi  
2-Kur’an okuyanın sesi  
3-Seherlerde istiğfar edenin sesi (Ramuz El Ehadis) 
Seherlerde istiğfar ediyor muyuz? 
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Sıra 
No 

 
AHLAK VE EDEPLE İLGİLİ SÜNNETLER 

 

Her 
Zaman 

Bazen Hiç 

01 

Resûlü Ekrem  (asm) Ebu Hureyre’ye “Ya Ebu Hureyre güzel 
ahlaklı olmaya gayret et”  buyurdular. O da güzel ahlak 
nedir? Ya Resulullah (asm) diye sordu. Resûlü Ekrem’de sana 
gelmeyene gider, kötülük edeni bağışlar, vermeyene verirsen 
işte güzel ahlak budur dediler (Beyhaki).   
Biz de güzel ahlaklı olmaya gayret ediyor muyuz? 

   

02 
Allah Resûlu (asm) şöyle buyurdu “ Müslüman güzel ahlak ve 
keremi ile gündüz saim (oruçlu) gece kaim (kıyamda) 
mertebesine ulaşır (Ebu Davûd). Güzel ahlak sahibimiyiz?                                                                                                     

   

03 

Yine Ebu Hureyre (ra)’den Resûlullah (asm) şöyle buyurdu 
“Bir topluluk bir mecliste oturduğunda Allah’ı anmaz ve 
peygambere salâvat getirmezlerse eksik bir iş yapmış olurlar. 
Allah dilerse onları affeder, dilerse azap eder” (Tirmizi 
2/242). Her toplantıda Allah ve resulünü anıyor muyuz? 

   

04 
İki kimsenin arasını bulmak için aracı olmakta sünnettir. Bir 
hadisi şerifte “sadakanın en efdali dargınları barıştırmaktır” 
buyruluyor.   Dargınları barıştırmak için aracı oluyor muyuz? 

   

05 
Sizden biri Müslüman'lar arasında hüküm verecek durumda 
kaldığı zaman her iki hasıma da aynı ses tonuyla konuşsun (R. 
El Ehadis). Aracı olurken buna dikkat ediyor muyuz? 

   

06 

İki Müslüman'ın üç günden fazla küs kalmaları helal değildir. 
İlk selamı veren ve el uzatan vebalden kurtulmuştur (Ebu 
Davûd). Zira peygamberimiz Müslüman'ın hayırlısı geç kızıp 
çabuk barışandır buyurdular.   Küs kalmamaya gayret ediyor 
muyuz? 

   

07 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: "Allahu Teâlâ (cc) buyuruyor ki; 
kim benim bir veli kuluma düşmanlık ederse, ben o kişiye 
harp ilan ederim" (Buhari, Rikak 78). Düşmanlık etmekten 
sakınıyor muyuz? 

   

08 
Kim kardeşine bir yıl küserse bu tıpkı onun kanını dökmek 
gibidir (Ebu Davud). Bu ağır vebalden sakınıyor muyuz? 

   

 
09 

 
 

Meşru olan, caiz olan ve hatta gerekli olan küsmeler de 
vardır. Günaha giren kimseye vazgeçmesi için küsülür. 
Mesela Tebük seferine katılmayan Kab İbni Malik'le 
Resûlullah (asm) elli günden fazla konuşmamıştır. Ayrıca 
hanımlarından Zeynep Bintu Cahş'la bir deve meselesi 
yüzünden iki ay konuşmamıştır (Kütüb-i Sitte, Cilt: 10, Sayfa: 
219).   

   

10 
Allahu Teâlâ (cc) kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan 
bir kimseyi yüzüstü cehenneme atar (Beyhaki, 615).    
Kibirden ve gururdan sakınıyor muyuz? 

   

11 

Resûlü Ekrem (asm) efendimiz buyurdular ki: "İman 
etmedikçe cennete giremezsinin, birbirinizi sevmedikçe de 
tam iman etmiş olmazsınız.  Birbirimizi Allah için seviyor 
muyuz? 
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12 

 
 

Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü zaman onu terk etmek 
değil, daha ziyade uhuvvetini (kardeşliğini) kuvvetlendirip, 
ıslaha çalışmak ehli sadakatin şenidir (işidir) (13. şua). Böyle 
durumda kardeşliğimizi pekiştiriyor muyuz? 

   

13 

Kusurları affetmek ve ayıpları yüze vurmamakta sünnettir. 
Mümin müminin kusurlarına karşı gece gibi olmalıdır. Yani 
kusurları görmemelidir. Allah affedicidir affı sever. 
Biz de affediyor muyuz? 

   

14 

Yine Resûlü Ekrem efendimiz “Kim bir kardeşini bir 
günahından veya bir kusurundan dolayı ayıplarsa o günah 
veya kusur onun başına gelmeden ölmez” buyurdular. 
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

 
15 

 

Resûlullah (asm) buyurdu ki: "Bir kimse ile kardeşlik 
kurduğunda onun adını, anne ve babasının adını da sormak 
sünnettir (Hz. İbn-i Ömer (ra)’dan rivayet). Bu sünnetin 
gereğini yerine getiriyor muyuz?  

   

16 
Yaptığımız iyiliği başa kakmamakta sünnettir. Bir insan iyiliği 
Allah’tan kötülüğü kendinden bilmelidir (K.Sitte Cilt 15). 
Buna dikkat ediyor muyuz? 

   

17 

Her iyilik bir sadakadır mümin kardeşine vereceğin bir şeyin 
yoksa yüzüne gülümsemek, güzel söz söylemek, su dağıtmak, 
eşine hizmet, çocuğa ikram, komşuya iyilik, aç bir canlıyı 
doyurmak, ilmi yaymak, sorana yol göstermek, sokaktaki 
zararlı şeyleri kaldırmak, akrabaları ziyaret, fakirlere yardım 
yapmak, kötülük yapmamak ta sadaka sayılmıştır (Buhari, 
Edeb 33). Yukarıdaki iyilikleri yapıyor muyuz? 

   

18 

Sadaka belayı def eder, ömrü uzatır. Sadaka malı ve rızkı 
artırır. Sadaka Rabbın gazabını söndürür. Kötü ölümü 
bertaraf eder (Tirmizi, Zekât 28). Sadakayı layık olanlara 
vermeye gayret ediyor musun? 

   

 
19 

 
 

Herkes, kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilesiye 
kadar sadakasının gölgesinde bulundurulacaktır (Hz. 
Ukbe'den (ra) rivayet). Sadaka vermeye devam ediyor 
muyuz? 

   

 
20 

İbn-i Abbas'tan (ra) rivayetle; sadakayı bizzat kendi elinizle 
vermek sünnettir (K. Sitte). Sadakayı kendi elimizle veriyor 
muyuz? 

   

21 

Allah Resûlü buyurdular ki: “ Bir Müslüman'ı korkutmak helal 
değildir”. Korkutmak, tehdit etmek, silah doğrultmak, aniden 
çıkıvermek, eşyasını saklayıp arattırmak gibi... (K. Sitte, Cilt: 
15, Sayfa: 213). Bu tür davranışlardan uzak duruyor musun? 

   

22 
Dilencileri de azarlamak doğru değildir. Vermesen de 
azarlamadan göndermek gerekir. Buna dikkat ediyor musun? 

   

23 

Bir günlük yiyeceği bulunan bir kişinin dilenmesi haramdır. 
Bu konuda çeşitli hadisler mevcuttur. Şöyle ki çalışmayıp, 
kendini sadaka isteyecek duruma düşüren yetmiş şeye 
muhtaç olur (Tirmizi). Mal biriktirmek için (maalesef 
günümüzde meslek haline geldi) dilenen ateş koru dilenmiş 
olur. Gerçek yoksulları arayıp bulup yardım ediyor muyuz?  
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24 

Resûlü Ekrem (asm) fakirlerle aşinalığı çoğaltın, zira inançlı ve 
imanlı fakirler zenginlerden beş yüz sene önce bir rivayete 
göre kırk yıl önce cennete gideceklerdir. Hatta zenginlerden 
birisi onların arasına girer. Fakat elinden tutularak 
aralarından çıkartılır. Sonra fakirlere şöyle denilir. “bakınız 
size bir ekmek yediren bir yudum su verenin veya bir elbise 
giydirenin elinden tutup onu cennete götürünüz denecektir” 
(Es Şeyh Kitabu’s Sevab’dan Hz. Enes’ten rivayet edilmiştir).  
Fakir fukaraya gereken değeri veriyor muyuz?  

   

25 

Resûlullah (asm)’ın hane-i saadetine ihtiyacı olan bir insan 
geldi evde verecekleri bir şeyleri yoktu. O adamı boş 
savmamak için “git filan kişiden ihtiyacın kadarı al ve beni 
borçlandır” demiştir. Bu sünneti aynen yapabiliyor muyuz? 

   

26 
Peygamber efendimiz kendisine ihtiyaç için gelenlere hayır 
dememiştir. Bizler bu sünneti ne kadar yerine getiriyoruz? 

   

27 
Kimseden bir şey istememeyi taahhüt edene ben cenneti 
taahhüt ederim (Hz. Sevban). Kimseden bir şey istememeye 
çalşıyor muyuz?  

   

 
28 

 

Bir kimse, geçim zorluğuna sabrederse Cenab-ı Allah (cc) onu 
Cennetül Firdevs'te istediği yerde iskan eder (Hz. Berra 
(ra)'dan rivayet. Geçim sıkıntısına sabrediyor muyuz? 

   

 
29 

 
 

Bir kimse, "Ey Allahın Resûlü ihtiyacımı başkasından 
isteyeyim mi? Hayır isteme. Ancak istemek zorunda kalırsan 
bari salihlerden iste" (Ebu Davûd, (Nesai, Zekât). Mecbur 
kalınca, Salih (yani iyi) kimselerden istiyor muyuz? 

   

 
30 

 

Öyle günahlar vardır ki; ona ancak geçim sıkıntısı keffaret 
olur (Teberani - Ebu Davûd). Geçim sıkıntısına katlanıyor 
muyuz? 

   

31 
Allah (cc) gösteriş için ibadet edenleri ve hayır yapanları 
sevmez. Riyanın azı da şirktir. Allah gizli kalan müttakileri 
sever.  Her türlü riyakârlıktan sakınıyor muyuz? 

   

32 
Yine Resûlü Ekrem (asm) efendimiz şöyle buyurmuştur “Kim 
bildiği ile amel ederse Cenab-ı Allah (cc) ona bilmediğini de 
öğretir”. Bildiğimizle amel ediyor muyuz? 

   

33 
Fasıkları (günahkârları) övmek Allah’ın gazabını celbeder 
(Beyhaki, ibni Ebiddünya). Bu gibi hallerden uzak duruyor 
musun? 

   

 
34 

 

Kim gülerek günah işlerse, ağlayarak cehenneme girer (Hz. 
İbn-i Abbas'tan (ra) rivayet). Gülerek günah işlemekten 
sakınıyor muyuz? 

   

35 

Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Bir kötülük veya günah 
işlediğinizde hemen bir iyilik yapın ki onu yok etsin” iyilik 
yapmak kalbe iyi geliyormuş. British Colombia 
üniversitesinde iyilik yapan ve yapmayan öğrenciler üzerinde 
bir araştırma yapılmış on hafta sonra yapılan ölçümlerde 
iyilik yapan öğrencilerin kalp ritimlerinin daha düzenli olduğu 
gözlenmiştir. Öyleyse iyilik yapmaya devam ediyor muyuz? 
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36 

Resûlullah (asm) tavla (nerdeşir) oynayan sanki elini domuz 
kanına bulaştırmış gibidir (Müslim Ebu Davûd Ahmet İbni 
Hanbel). Not: O zaman tavla var mıydı diye bir soru akla 
gelebilir. Yukarıdaki hadis âlimlerinin bildirdiğine göre vardı. 
Tavla çok eski bir oyundur. Araplara Farslılardan 
(İranlılardan) geçtiği asıl adının nerdeşir olduğu 
bildirilmektedir. Bu oyundan sakınıyor muyuz?  

   

37 
Bir başka hadisi şerifte de “Kim tavla oynarsa Allah ve 
Resuluna isyan etmiştir” (Ebu Davûd, Edeb 56 - İbni Mace 
Edeb 43). Allaha isyandan çekiniyor muyuz? 

   

38 

Resûlü Zişan efendimiz bir günah işlediğinizde “hemen tevbe 
edin, ben yani Resûlullah (asm) günde yetmiş kere tevbe 
ediyorum” demiştir. Bir rivayette de yüz kere tevbe ettiği 
bildirilmektedir. Biz de her gün o kadar tevbe ediyor muyuz? 

   

 
39 

 

Hadis-i Şerif'te buyruluyor ki: "Mümin günahını üstünde bir 
dağ gibi görüp üzerine düşeceğinden korkar. Münafık ise 
sinek gibi burnuna konup uçacak gibi görür".  
Günahımızı dağ gibi görüyor muyuz?  

   

40 

Bir insanın günahı ne kadar çok olursa olsun Allah’ın rahmeti 
daha büyüktür. Allah (cc) tevvabtır. Tevbeleri kabul eder. La 
taknetu min Rahmetullah, Anlamı: Allah’ın rahmetinden 
ümidinizi kesmeyin demektir (Zümer Süresi Ayet 53).  
Biz de tevbe diyor muyuz? 

   

41 

İslamda nazar vardır. Bir Hadis-i Şerifte: “Nazar insanı 
mezara, deveyi kazana koyar” denmiştir. Nazar değmesinde 
kalem suresini 51. Ve 52 ayetlerini okumayı emretmiştir. 
Kısaca yapılan nazar duası da vardır “Allahümme barik fihi 
vela tedarruhu” yani Allah’ım bunu mübarek kıl zarar 
vermesine müsaade etme demektir. Biz de nazar halinde bu 
ayetleri okuyor bu duayı ediyor muyuz? 

   

 
42 

 

Gözü değen kimse "Subhanallah" demelidir. Hz. Aişe (ra) 
gözü değen kimseye abdest almayı emredilir ve onun 
suyundan göz değen kimse yıkanırdı (Ebu Davûd). Bu 
muameleyi yapıyor muyuz? 

   

43 
Güzel ve hayret edilecek bir şey gördüğünde Maşââllah, 
Fesubhanallâh, Barekallâh derdi.  
Biz de aynı şeyleri söylüyor muyuz? 

   

44 
Yeşile, akarsuya ve gökyüzüne bakıp tefekkür etmekte 
sünnettir. Bu tefekküri ibadeti yapıyor muyuz? 
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45 

Resûlullah (asm)bir iş yapmadan önce İnşaallah derdi. Bir 
gün müşrikler peygamberimize gelerek bize Ashab-ı kehf’ten, 
Zülkarneyn’den ve ruhtan bahset dediler. Bunlarla ilgili 
sorular sordular. Resûlullah (asm)’da İnşaallah demeden 
yarın gelin size cevap vereyim dedi. Cenab-ı Allah’da 
Resûlullah (asm) inşaallah demediği için yirmi günden fazla 
vahyi geciktirdi. Müşriklere cevap veremedi. Daha sonra Kehf 
suresinin 23. ayeti indi. Bu ayette –Ey Resulüm yarın şunu 
yapacağım derken İnşaallah demeyi ihmal etme ve Rabbini 
hatırla, diye Cenab-ı Hak’tan bir uyarı geldi. 
Öyleyse biz de her işte İnşaallah diyor muyuz? 

   

46 

Verdiği sözde durulardı. Abdullah Ebu Hafza ile peygamberimiz 
bir yerde buluşmak için yer tespit ederler. Abdullah her nasılsa 
vaadini unutur. Üç gün sonra hatırlar. Geldiğinde peygamber 
olacak olan Muhammedi aynı yerde bekler bulur. O zaman Hz. 
Muhammed (asm)beni çok beklettin ve yorun demiştir. (Bu 
olay peygamberlikten önce olmuştur).  
Biz de verdiğimiz sözde duruyor muyuz? 

   

47 

Peygamberimiz (asm)Muhammedül Emin’di. Yani güvenilir bir 
insandı. Düşmanları dahi emanetleri ona teslim ediyorlardı. 
Bugün Müslümanlar arasında maalesef güven sorunu 
yaşanıyor. Biz de güvenilir bir insan mıyız? 

   

48 

Kötü arkadaş edinmekten kaçınıyor muyuz? Zira Resûlü Ekrem 
kötü arkadaş demircinin körükleri gibidir yakmasa da kokusu 
sana çıkar buyurmuşlardır. Yine bir hadisi şerifte “kişi 
arkadaşının dini üzeredir” buyruluyor (Buhari 892). İyi arkadaş 
da misk taşıyan insana benzer. 

   

49 

Yine peygamberimiz istişareye önem verir her meselede 
ashabıyla istişare ederdi. Allah (cc) istişareyi emretmiş “ve 
emruhum şura beynehum” aranızda istişare edin buyurmuştu. 
Resûlullah (asm)yeri geldiğinde hanımıyla dahi istişare 
etmiştir. Yine bir hadiste “istişare eden kaybetmez” 
buyurmuşlardır. Biz de her işimiz de istişare (fikir danışma) 
ediyor muyuz? 

   

50 
Resûlullah (asm) yaptığı istişareden sonra alınan karara 
herkesten evvel uyar ve tevekkül ederdi.  
Bizler de istişare kararlarına tam riayet ediyor muyuz? 

   

 
 

51 
 
 
 
 

İşlerinde teenni ile hareket ederdi. Bir hadisi şerifte “teenni 
rahmandan acele ise şeytandandır” buyurmuşlardır. Biz de 
işlerimizde acele etmekten sakınıyor muyuz? Yalnız altı şeyde 
acele etmek vadır. 1-Misafire yemek hazırlamada 2-Ölüyü 
çabucak defnetmede 3-Borcu ödemede 4-Evlenme çağına 
gelen kızı gelin etmede 5-Günah işleyince tevbe etmede  
6- Hayırlı işlerde. 

   

 
52 

 

İffetini muhafaza ediyor musun? İffet namusluluk, helale razı 
olup haramdan kaçınmaktır. Hz. Yusuf (as)’ın iffeti herkese 
güzel bir misaldir. 
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53 

 

Kavi (güçlü) adam güreşte insanları yenen değil, öfke 
zamanında nefsine hâkim olan kimsedir (Hz. Ebu Hureyre'den 
(ra) rivayet). Öfkemize hâkim olabiliyor muyuz? 

   

54 
Her zaman tefekkür ediyor musun? Çünkü tefekkür gafleti 
izale eder. Hadisi şerifte bir saat tefekkür bir yıllık nafile 
ibadetten daha hayırlıdır buyrulmuştur. 

   

55 
Allah (cc) Hazretleri’nin mahlûkatını tefekkür edin Allah’ın 
zatını tefekkür etmeyin yoksa helak olursunuz (Hz. Ebuzer).  
Allah’ın zatını tefekkürden sakınıyor muyuz? 

   

56 
Hz. Aişe'den (ra) rivayetle; Şu dört şeye bakmak ibadettir: 1- 
Anne ve babanın yüzüne 2- Âlimin yüzüne 3- Kur’ân’a bakmak 
4- Kâbe’ye bakmak. Bu fiili ibadetleri yapıyor muyuz? 

   

57 
Kısmetine razı mısın? Kısmetine razı olmak ilahi takdirden 
kendisine düşlen paydan memnun olmaktır. 

   

 
58 

 
 

Resûlullah (asm) kader üzerine münakaşa edenlere kızmış ve 
"sizi bu konuda münakaşa etmemeye mecbur ediyorum" 
demiştir (K.Sitte,Cilt:5,Sayfa:247). Kader konusunda münakaşa 
ve tartışmadan uzak duruyor muyuz? 

   

59 

Kanaat edip şükrediyor musun? Kanaat eden en çok 
şükredendir. (İbni Mace) kıyamette “şükredenler gelsin” diye 
seslenilir. Onlar bir bayrak altında cennete girer. Bunlar 
darlık ve genişlikte Allah’a şükredenlerdir denilir. 

   

60 

Müslümanın hayırlısı kanaatkâr, şerlisi de tamahkâr (açgözlü) 
olandır (Hz. Ebu Hureyre). Bir hadiste; gerçek zenginlik, kalp 
zenginliğidir (gözütoklululktur) buyrulmuştur.  
Kanaatkâr bir insan mıyız?   

   

61 

İsraftan kaçıyor musun? İsraf şükre zıttır. Allah (cc) müsrifleri 
sevmez. Yalnız şöyle bir mesele vardır ki hayırda israf 
olmadığı gibi israfta da hayır yoktur. Günümüzde birçok 
konuda israf olmakta özellikle ekmek israfı yapılmaktadır. 
Ekmek israfından kaçınıyor muyuz? 

   

62 

Resûlü Ekrem seyahat edin sıhhat bulursunuz buyurmuştur. 
Birkaç kişi seyahate çıktığınızda içinizden birini imam 
(başkan, reis) seçin buyurmuştur. Bu sünnete ittiba ediyor 
muyuz? 

   

 
63 

 
 

Bir sefere çıktığınızda Kur-ân'ı Kerim’i en iyi okuyanınız yaşça 
en küçüğünüz de olsa size imam olsun. İmam olunca artık o 
sizin emirinizdir (Ebu Hureyre (ra) rivayet). Seferde buna 
dikkat ediyor muyuz? 

   

64 

Arabayla veya bir binekle giderken okunması sünnet olan 
Zuhruf Suresi’nin 13. ve 14. Ayetlerini okuyor usun? Şöyle ki 
(subhanellezi sahhara lena haza ve ma kunna lehu mukrinin) 
uçak, gemi, tren, otobüs ve hatta asansöre binildiğinde de 
okuyor muyuz? 

   

65 
Bir Müslüman kardeşine borç veriyor musun? Hadis-i Şerifte 
kim bir Müslüman’ın bir sıkıntısını giderirse Allah’ta onun bir 
sıkıntısını giderir buyurmuştur. 

   

66 
Yine Hadis-i Şerifte sadaka veren on sevap, ödünç veren on 
sekiz sevap kazanır. Ödünç veriyor musun? 
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67 
Allah sanatkâr kulunu da sever. Hadis-i Şerifte sanat 
fakirlikten kurtuluş senedidir buyruluyor.  
İşini güzel yapan bir sanaatkar mıyız? 

   

68 Olur, olmaz şeylere yemin etmekten sakınıyor muyuz?    

69 

Yeminin tam yemin olması için Vallahi, Billahi, Tallahi 
denilmesi gerekir. Yemini bozan kişiye de yemin kefareti 
gerekir. Yemin kefareti ondur. Yani bir fakiri on gün sabah 
akşam doyurmaktır veya bir fitre on TL’dir o da yüz TL eder. 
Para da verilebiliyor. O da yoksa üç gün oruç tutmak gerekir.  
Yaptığımız yeminlere dikkat ediyor muyuz? 

   

70 

Yemin ederken Peygambere,  Kâbe’ye, mahlûkattan birinin 
başına yemin etmek caiz değildir. Ayrıca namus ve şeref 
üzerine yapılan yemin, yemin sayılmaz (K. Sitte, Cilt: 14, 
Sayfa: 109). Yalnızca Alah'a, Kur-ân’a yemin yemin sayılır. Bu 
hususlara dikkat ediyor musun? 

   

71 

Peygamberimiz bir kişinin üç şeyle uğraşması lüzumsuz 
değildir bineğiyle, silahıyla ve hanımıyla şakalaşması. Bu 
zamanda binek deyince araba onun bakımı, silah deyince 
tabanca, tüfek akla gelir. Eskiden binek at, merkep, deve idi. 
Yine az da olsa bunlar hizmet vermektedir. Silah deyince ok, 
yay, kılıç, kalkan idi. Şimdi bunlar müzelik oldu.  
Bu üç şeyden biriyle veya üçüyle uğraşıyor musun? 

   

72 
Hz. Aişe (ra)’den rivayetle: “Ben hiç bir zaman Resûlullah’ın 
(asm) avret yerini görmedim”. Biz de bu edebe dikkat ediyor 
muyuz? 

   

73 
Yine İmrab b. Hüseyin (ra)’den rivayetle: Resûlullah’ın şöyle 
buyurduğunu “Utanma hayâdan başka bir şey getirmez. 
Hayâ imandandır”. Bizler de hayâlı olmaya çalışıyor muyuz? 

   

74 
Resûlü Ekrem (asm) çok hayâlı idi. Hz. Katade (ra)’den 
rivayetle: O perde arkasında oturan bakire bir kızdan daha 
hayâlı idi. Biz de bu hayâdan hissedar mıyız? 

   

75 

Yine buyurdular ki “İman 70 küsur şubedir. Biri de hayâdır”. 
Demek ki hayâsı olmayanın imanı zayıftır veya yoktur. Hayâsı 
olmayana gıybet yoktur (Hz. İbni Abbas). Eskiler edep ilmin 
hem başı, hem ortası, hem sonudur derlerdi.  
Hayâmızı muhafaza ediyor muyuz? 

   

76 

Zaten hayâ edeb aynı eş anlamlı kelimelerdir. Yunus 
Emre’nin edeb ile ilgili iki mısrası vardır. O da şöyle demiştir:  
“Vardım ilim meclisine eyledim kıldım taleb dediler ilim 
geride kaldı, illa edeb illa edeb”. Edep kendine çeki düzen 
vermektir. Buna kısaca edep YA HU diyoruz.  
Edebli olmaya özen gösteriyor muyuz? 

   

77 
Yine Hz. Peygamber (asm)  iki iş arasında muhayyer kalırsa 
kolay olanı seçerdi. Biz de işlerin kolay olanını tercih ediyor 
muyuz? 

   

78 
Hani Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştu: “Kolaylaştırınız, 
zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyin. (Müslim 
cihad 1732)  Bu emre itaat ediyor muyuz? 
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79 

Allah Resûlü (asm) ahiret için gülerdi. Dünya için gülümserdi. 
Kahkaha ile güldüğü görülmemiştir. İnsanların yüzüne 
Resûlullah’tan daha çok gülümseyen olmamıştır.  
Bizler de insanlara güler yüz gösteriyor muyuz? 

   

80 

Resulü Ekrem (asm) efendimiz latife (şaka)’da yapardı. Şaka 
da ben hak olanı söylerim, siz ise batıl olan yalan yanlış 
şeyler söylüyorsunuz demiştir. Şaka da buna dikkat ediyor 
muyuz? 

   

81 

 Mesela Hz. Enes (ra)’e “Ey iki kulaklı” diye latife yapmıştır. Hz. 
Enes (ra) Resûlullah’a (asm) 10 yıl hizmet etmiş bir sahabedir. 
Öyle derken duydukları temel meselelerin kıymetini bilip 
nakletmesini kast ediyordu. Biz de usulüne uygun şaka yapıyor 
muyuz? 

   

82 

 Yine ihtiyar yaşlı bir kadın sorar: Ya Resûlullah kimler cennete 
gidecektir? Buyurdular ki: “Yaşlı kadınlar Cennete 
girmeyecektir” der. Bunun üzerine kadıncağız üzülür. Daha 
sonra Peygamberimiz (asm) kadının üzüldüğünü görünce; 
çünkü der “Cennette herkes 33 yaşında olacaktır (çocuklar 
hariç)” deyince sevinir. Şakalarımızda hakikati gözetiyor 
muyuz? 

   

83 

Bir başka şaka da şöyledir: Bir adam binmek için Resûlullah’tan 
bir deve istedi. Nebiyyi Ekrem ona şöyle dedi: “sana bir deve 
yavrusu vereyim” deyince adam bundan memnun olmadı. 
Resûlullah (asm) anlaşılmayan latifesini şöyle izah etti. “Binilen 
her deve bir diğer devenin yavrusu değil mi?” deyince adam 
anladı. Şakaları bu şekilde yapıyor muyuz? 

   

84 

Mesela bir kimse şaka yollu yalan söylese haram işlemiş olur. 
Resûlullah (asm) insanları güldürmek için şaka yolu yalan 
söyleyenlere yazıklar olsun buyurmuştur.  
Bu tür şakalardan sakınıyor muyuz? 

   

85 

Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Sizden bir kimse ne şaka ne 
de ciddi olarak kardeşinin değneğini almasın, kim almışsa geri 
versin" (Ebu davûd). Bu, şakayla saklama da olabilir. Başka 
eşyalar da olabilir. Bu uyarıya dikkat ediyor muyuz? 

   

86 
Şakanın da bir ölçüsü vardır. İmam-ı Azam (Hz) şaka yemekte 
tuz kadar olmalıdır, demiştir. Şakada ölçülü olmaya gayret 
ediyor muyuz? 

   

87 

Akrabaları gözetip, sıla-i Rahim yapıyor muyuz? Günümüzde 
maalesef sıla-i rahim sekteye uğramıştır. Bir hadis-i şerifte 
“Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse cennete giremez” 
(Buhari, Edeb). Diğer bir Hadis-i Şerifte “Sıla-i Rahimi terk 
edenin amelleri kabul olmaz”. Sıla-i Rahim telefonla da olur, 
bizzat gidip gelmek en iyisidir. 

   

88 

Peygamberimize çokça salâvat, onun şefaatini celbeder. Sık sık 
salâvat getiriyor musun?  Yani (Allahümme salli ala seyyidine 
Muhammedin ve ala âli seyyidine Muhammed). İbni Mesud 
(ra)’dan rivayetle Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu “Kıyamet 
günü insanların bana en yakını, üzerime salavatı en çok 
olandır”( Tirmizi, Riyazüs Salihin).  
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89 
Bir Müslüman’ın ömründe bir kere salâvat getirmesi farz, 
sonraki vacip, tekrarı sünnettir. Salatu Selam ı tekrar tekrar 
getiriyor musun? 

   

90 

Her Müslüman’a nasihatte bulunmak sünnettir. Temim Eddari 
(ra) Resûlullah (asm)’ın şöyle buyurduğunu söyledi: “Din 
nasihattir, din nasihattir, din nasihattir” nasihat öyle uluorta 
değil itibarı zedelemeden gizli, örtülü öğüt vermektir. Ümmü 
Derda’dan rivayet edilmiştir.  
Biz de usulüne uygun nasihatta bulunuyor muyuz? 

   

91 

Müslüman’ın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır.1-
Karşılaştığında selamlaşmak2-Hastalandığında ziyaret etmek 
3-Davetine icabet etmek 4-Cenazesinde bulunmak 5-
Aksırdığında elhemdülillah diyene yerhamu kellah demek. 
(K.Sitte Cilt 10). Bu hakları gözetiyor muyuz? 

   

 
92 

 
 
 

Hz. Enes (ra) anlatıyor; Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Kim 
abdest alır ve abdestini mükemmel kılan sevap ümidiyle 
kardeşini hastayken ziyaret ederse ateşten yetmiş yıllık 
yürüme ile uzak olur (Ebu davûd).  
Hastayı abdestli olarak ziyaret ediyor muyuz? 

   

 
93 

 
 

Hasta ziyaretinde bulunmak sünnettir. Hastayı sıkmadan 
ziyareti kısa tutmak ve ümit aşılamak gerekir. Hastanın duası 
makbuldür. Hadisi şerifte vardır ki hastalık kefaretüz 
zünuptur. Yani günahların dökülmesine sebeptir. 25. 
Lemadaki hastalar risalesi manevi bir reçetedir. Okunmalıdır.  
Hastaları ziyaret ediyor muyuz? 

   

94 

Allah Resûlü(asm) bir hastayı ziyaret ettiğinde mübarek elini 
hastanın gögüsüne koyar ve dua ederdi. Hastalığına faydası 
olan şeyleri söylerdi. Bazen de günahına kefarettir 
temizlenmedir derdi.  Hastayı teselli ediyor muyuz? 

   

 
95 

 

Allah (cc) buyuruyor ki; bir kimsenin iki gözünü giderdiğimde o 
sabreder ve halis olursa onun için cennetten başka bir mükâfat 
vermeye razı olmam (Hz. Ebu Hureyre). 
Amalar sabrediyorlar mı? 

   

96 

Herhangi hayırlı bir işe besmele ile başlıyor musun? Her 
hayrın başı bismillah’dır (birinci söz) zira peygamberimiz 
(asm)besmelesiz yapılan işte hayır yoktur ve sonu kesiktir 
buyurmuşlardır.  Hayırlı işlerde besmele çekmek sünnettir. 

   

97 
Yine bir iş yaparken “rabbi yessir vela tu assir, rabbi temmim 
bil hayr” (yani Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma 
tamamına erdir). Bu duayı okuyor musun? 

   

98 
Bir işte "şöyle yapsaydım şöyle olurdu" deme. Onun yerine 
Allah (cc) böyle takdir etmiştir de. O, istediğini yapar 
(Müslim). Biz de Allah'a tam tevekkül ediyor muyuz?  

   

99 
İşini hakkıyla ve güzel yapıyor musun? Allah işini güzel 
yapanları sever. Hani Ziya Paşa ne demiştir: "ayinesi iştir 
kişinin lafa bakılmaz".  Biz de işlerimizi güzel yapıyor muyuz? 

   

100 
Emrin altında çalıştırdığın işçinin emeğinin karşılığını, alnının 
teri kurumadan veriyor musun? 
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101 
Kendin için arzu ettiğin bir şeyi mümin kardeşin için de 
istiyor musun? ( Suyuti Camius Sağir). 

   

102 

Gıybetten, suizandan, dedikodudan dilini koruyor musun? 
Gıybet ameli salihayı yer bitirir. Gıybet yalnız dil ile değil ima 
ile, yazı ile ve el ile de olur. Bir defasında Hz. Aişe (ra)’den 
evimize bir kadın geldi elimle kısa boylu olduğunu işaret 
ettim Resûlullah (asm)bana gıybet ettin dedi. Gıybetin her 
çeşidinden sakınıyor musun? 

   

103 

H. Basri (ra) hazretlerini bir kişi gıybet etmiş, o da gıybet 
edene bir tabak hurma göndermiş ve duyudum ki 
ibadetlerini bana hediye etmişsin. Ben de karşılık olarak 
birşey vermek istedim demiştir. Gıybetimizi yapanlara ne 
yapıyoruz? Hediye gönderiyor muyuz? Gıybet birkaç 
maddede caiz olabilir. Haklarını almak için birini şikâyet 
etmek. Yani mazlumun zalimi şikâyet etmesi gıybet değildir. 
Arkadaşlık etmek isteyen birine sorulunca sırf maslahat için 
garazsız onunla arkadaşlık etme, zarar görürsün demektir. 
Bir de maksat tahkir değil, tanıtmak için o topal veya serseri 
adam filan yere gitti demek gibi (Risale-i Nur, Mektubat, 
Sayfa: 253). Bu hususlara dikkat ediyor muyuz?     

   

104 
İstemeyerek gıybetini ettiğimiz kişiye "hakkını helal et, seni 
gıybet ettim" diyor muyuz?  

   

105 

Resûlullah (asm) "sükût hikmettir, fakat susanlar azdır" 
buyurmuştur. Bu sükût haksızlık karşısındaki sükût değildir. 
Sürekli konuşan yerli yersiz atıp tutanlar içindir.   
Biz de sükût ediyor muyuz? 

   

106 
Hz. Muaz (ra) bir gün Resûlullah (asm)’ın huzuruna gelerek 
ya Resulullah (asm) hangi şeyden sakınayım? Dedi. O da 
eliyle dilini işaret etti. Yerine göre sükût ediyor muyuz? 

   

107 

Yine Resûlü Ekrem (asm) fahiş (ahlaksız, terbiyesiz) ve çirkin 
söz söyleyenlere cennet haramdır, hele de Müslümana 
sövmek günahtır buyurmuşlardır (Buhari İman 10). Dilimizin 
şerrinden korunuyor muyuz? Bir hikâye vardır; büyüklerden 
birisi bir adama demiş ki bana dünyanın en acı bir yiyeceğini 
getir. O da dil pişirmiş getirmiş. En tatlısını getir demiş yine 
dil pişirmiş getirmiş. Hani bıçak yarası geçer dil yarası 
geçmez, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye de bir 
atasözümüz vardır. 

   

108 
Bir topluluk, bir yerde otururda biri konuşurken diğerleri 
susmazsa Allah o meclisten (topluluktan) bereketi kaldırır               
(R. El Ehadis). Toplulukta konuşana saygı gösteriyor muyuz? 

   

109 
Peygamberi Zişan (asm) efendimiz sözü uzatan, ağzını eğip 
bükerek konuşanları, lafı ağzında geveleyerek konuşanları 
sevmezdi. Konuşmalarımızda buna dikkat ediyor muyuz? 

   

110 

Bir kimsenin sözü çok olursa, hatası da çok olur. Hatası çok 
olanın da yalanı çok olur. Yalanı çok olunca da ateş evla olur 
(Hz. İbn-i Ömer (ra)'dan rivayet). Az ve öz konuşmaya dikkat 
ediyor muyuz? 
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111 
Kul hiç düşünmeden Allah’ın hoşlanmadığı öyle bir söz söyler 
ki bununla cehennemi boylar (Buhari).  
Rastgele konuşmaktan sakınıyor muyuz? 

   

112 
Yalancı şahidin ayağı yerinden oynamadan cehennemi boylar 
(K. Sitte, Cilt: 17, Sayfa: 280). Yalancı şahitlikten sakınıyor 
muyuz? 

   

113 

Ebu Hureyre (ra) Resûlullah (asm)’ın şöyle buyurduğunu 
rivayet etmiştir “Kişiye Müslüman kardeşini hor, hakir 
görmesi şer olarak yeter” (Müslim R. Salihin).  
Biz de bir kimseyi hakir görmekten sakınıyor muyuz? 

   

114 

Biri hakkında kaş göz işareti yapmaktan kaçınıyor muyuz? Bu 
mevzuuyla ilgili peygamberimizin (asm) sohbetine bazen 
münafıklar da geliyordu. Peygamberimiz onları Allah’ın izni 
ile biliyordu. Yine böyle bir gün münafığın biri geldi ve biraz 
sonra ayrıldı. Resûlullah (asm) o giden filan münafıktı dedi. O 
zaman Hz. Ömer (ra) efendimiz; ya Resûlullah (asm)bana bir 
göz işareti yapsaydınız ben onun hakkından gelirdim deyince 
peygamberimiz ”ya Ömer bir peygambere kaş göz işareti 
yapmak yakışmaz” buyurdular. Biz de kaş göz işareti 
yapmaktan sakınıyor muyuz? 

   

115 

Faizin her çeşidinden kaçınıyor musun? Zira faizle iştigal 
edenler kabirlerinden cin çarpmış gibi kalkacaktır 
buyruluyor. Rivayetlerde vardır ki “Ahir zamanda hiç faiz 
yemeyene tozu ulaşacaktır” Allah alışverişi helal, faizi haram 
kılmıştır İbni Mesud (ra) rivayetle; Resulullah (asm) faiz 
yiyene, yedirene, şahitlerine ve yazana lanet etmiştir  
(Müslim, Riyazüs Salihin). Bu faiz illetinden uzak duruyor 
muyuz? 

   

116 

Aksırdığında, elhamdülillah diyor musun? Karşındaki 
yerhamu kellah dediğinde sende tekrar yehdine ve 
yehdikümüllah diyor musun? Hapşurma üç keredir üç den 
fazlası nezle olmuştur. Teşmid gerekmez. (Ebu Davûd). 

   

117 
Kan davası gütmekten ve intikam almaktan uzak duruyor 
musun? 

   

118 

Yine peygamberimizi (asm) feyzin hali üçtür buyurmuşlardır. 
1-Az yemek 2-Az konuşmak 3- Az uyumaktır. Çok yemek kalbi 
katılaştırır, çok konuşmak kalbi karartır, çok uyumak gaflet 
verir. Bu hallere dikkat ediyor muyuz? 

   

119 

Resûlü Ekrem Efendimiz (asm) bir insanı yüzüne karşı övmeyi 
men etmiştir. Ebu Musa (ra) dedi ki; peygamber bir adamı 
öven ve bu hususta mübalağa yapan kimseyi duyunca 
adamın boynunu vurdun belini kırdın demiştir. Yine 
Resulullah (asm)övenleri gördüğünüz zaman yüzlerine toprak 
serpin buyurmuştur (Buhari ve Müslim Riyazüs Salihin).  
Bir insanı yüzüne karşı övmekten sakınıyor muyuz? 
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120 

Bir nimete kavuşunca veya bir beladan kurtulunca şükür 
secdesi yapmakta sünnettir. Resûlullah (asm) Bedir harbinde 
Ebu Cehil ‘in (cahillerin babası) öldürüldüğünü duyunca beş 
kere şükür secdesi yapmıştır. Hz. Ebubekir'de (ra) 
Yemame'nin fetih haberi gelince secdeye kapanmıştır. 
Bizlerde zaman zaman şükür secdesi yapıyor muyuz? 

   

121 

Resûlullah (asm) buyurdular ki: "eğer üç kişi beraber 
bulunuyorsanız iki kişi üçüncü kişi olmadan aralarında 
fısıldaşmasınlar. Böyle yapmak üçüncü kişiyi rahatsız eder" 
Buhari (7/142). Arkadaşlık hukukuna dikkat ediyor muyuz? 

   

122 

Resûlü Ekrem (asm) buyurdular ki “bir kavmin konuştuklarını 
gizlice dinleyen kimsenin mahşer günü kulağına kurşun 
akıtılır” (Buhari (647) İbni Abbas’tan).   
Gizli dinlemelerden kaçınıyor muyuz? 

   

123 

İnsanların gizli hallerini araştırıp tecessüs etmekten sakınıyor 
muyuz? Allahu Teâlâ Hücurat Suresi 12‘de Vela tecessesu 
buyuruyor yani birbirinizin kusurunu araştırmayın.  
Bundan çekiniyor muyuz? 
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Hz. Ebu Zer'den (ra) rivayetle; Resûlullah (asm) buyurdu ki: 
"Amellerin en hayırlısı, Allah (cc) için sevmek, Allah için 
buğzetmektir (Ebu Davud, Sünnet 33).  
Allah için sevip, Allah için buğzediyor muyuz? 
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Bir insanın sevdiği kişiye sevdiğini söylemesi de sünnettir, 
yani seni seviyorum demek (Ebu Davûd, Edeb 122).  
Bu sünnettin gereğini yapıyor muyuz? 

   

126 

Hz. Hureyre (ra)'dan rivayetle; Resûlullah (asm) şöyle 
buyurduğunu işittim. "Dostunu severken ölçülü sev, günün 
birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, 
günün birinde dostun olabilir" (Tirmizi, Birr).  
Bu dengeye dikkat ediyor muyuz? 

   

127 
Resûlullah (asm) günahkâr ve bid’atçı (dinin aslında olmayan 
şeyleri icat eden) kimselerle dostluk kurmazdı.  
Dost ve arkadaş seçimine dikkat ediyor muyuz? 

   

128 
Baba dostunu da ziyaret etmek, görüp gözetmek 
emredilmiştir. Bu emre uymaya çalışıyor muyuz? 

   

129 

Azaba uğramış olan beldelere gitmezdi (Abdullah b. Ömer). 
Resulullah (asm) Semud kavminin yurduna uğradığında 
azaba uğramış kavmin yurduna ağlayarak girin ve fazla 
kalmayın ve oranın kuyularından su içmeyin demiştir.  
Böyle yerlerden uzak duruyor muyuz? 
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130 

Resûlullah (asm) kimseye lanet etmemiştir. Ben rahmet 
peygamberi olarak gönderildim demiştir. Bir mümine lanet 
etmek onu öldürmek gibidir. İbni Mesud (ra) Resûlullah (asm) 
şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Kamil bir mümin yerici, 
lanetleyici, yaramaz iş ve kem söz sahibi olamaz”. Ebu 
Hureyre’den; Resûlullah (asm)’ın şöyle buyurduğunu 
“lanetlenmiş iki şeyden sakının” bu iki şey nedir dediler. Biri 
“Halkın yoluna veya gölgelerine pisleyenler, defi hacet 
yapanlar. Diğeri de durgun suya idrar yapanlardır” 
Buyurmuştur. Umumi lanet vardır. Fakat şahsa yönelik lanet 
yasaklanmıştır. Bu hallerden sakınıyor muyuz? 

   

131 
Resûlullah (asm) buyurdu ki: "rüşvet alan da, veren de 
cehennemliktir. Rüşvetten uzak duruyor muyuz? 

   

132 
Resûlullah (asm) buyurdu ki: "Tahsidarların aldığı hediye 
hırsızlıktır". Tahsildarlar hediye almaktan içtinap ediyorlar mı? 
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Bazı Ulemalar, rüşveti veren hakkını elde etmek veya nefsini 
zulümden korumak için verirse bu rüşvete dâhil olmaz 
demişlerdir. Mesela, İbnu Mes'ud'un herhangi bir sebeple 
Habeşistan'da tutuklanması neticesinde 2 dirhem vererek 
kendini kurtarmasıdır (K. Sitte, Cilt:17, Sayfa: 406). Bu günkü 
davalarda da bu yola başvurulabilir.  
Böyle durumda kendimizi kurtarmaya çalışıyor muyuz? 

   

134 
Memurun hediye alması rüşvettir (K. Sitte, Cilt: 16, Sayfa: 
241).  Memur isek buna dikkat ediyor muyuz? 

   

135 
Hadis-i Şerifte insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Rabbine 
şükretmiş sayılmaz (Ebu Davûd, Edeb).  
Yapılan iyiliğe teşekkür ediyor muyuz? 

   

136 

İnsanlara karışıp ta onların ezalarına (eziyetlerine) sabreden 
mümin, insanlara karışmayıp ta ezalarına sabretmeyen 
müminden daha hayırlıdır (Hz. İbn-i Ömer (ra)'dan rivayet). 
(Tirmizi, Kıyamet 58 - İbn-i Mece Fiten 23). Toplumla beraber 
yaşayıp, sıkıntılara ortak oluyor muyuz? 

   

137 

Resûlullah (asm)bir adamın halinden hoşlanmadığı zaman 
ortaya konuşur ve muallâk bir ifadeyle bazı kişilere ne olmuş ki 
şöyle böyle yapar derdi ve adını söylemezdi (Ebu Davûd (377). 
Bu da en önemli bir terbiye metodudur.  
Bunu uyguluyor muyuz? 

   

138 

Bazen bir iş için istişare ettiğimiz halde bir karar 
veremediğimiz durumlar da istihareye yatmakta sünnettir. 
Cabir (ra) demiştir ki: Resûlullah (asm) bize her işte Kur-an’dan 
bir sure öğretir gibi istihareyi öğretir ve teşvik ederdi.  
Biz de zaman zaman istihare yapıyor muyuz?  
(Daha geniş bilgi için ilmihale bakılabilir) 

   

139 

Resûlullah (asm) sırrı ifşa etmek ihanettir. Ebu Said El Hudri 
(ra) Resûlullah (asm)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 
“Özellikle aile arasındaki mahrem sırları yayan kimse kıyamet 
gününde insanların en kötüsüdür” dedi.  
Sır tutmasını biliyor muyuz? 
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140 

Resûlullah (asm) kötü bir iş yapan onları ifşa etmesin, gizlesin 
buyurmuştur. Çünkü Cenabı Hakkın bir ismi de Settar’dır. Yani 
örten, kapayan, gizleyen demektir. Bir insan buna dikkat 
etmeyip de yaptığı melanetleri anlatmakla diğer insanları da 
şahit tutmuş oluyor hâlbuki gizlese, tevbe etse Allah onu 
affeder. Günahlarımızı açığa çıkarmadan sakınıyor muyuz? 

   

141 

Yine Resûlü Ekrem (asm) buyurdular ki: “Kim İslam'da iyi bir 
çığır açarsa kendisinin sevabından başka o yolda amel 
edenlerin ecrinin bir misli onların sevabından bir şey 
eksilmeksizin kendisine verilir. Kötü bir çığır açan da kendi 
günahından başka ötekilerin günahı da kendi boynuna 
yüklenir”. Allah güzel çığır açan ve o yolda yürüyenlerden 
eylesin. Güzel bir yolda mıyız? 

   

142 

Yine Ebu Hureyre (ra) rivayetle şöyle dedi: “Resûlullah (asm) 
hediyeleşin hediye, kalpteki düşmanlığı giderir”. Resulullah 
(asm) hediyeleri kabul etmiş ve daha iyisiyle mukabelede 
bulunmuştur. Alınan hediye yiyecek ise yanındakilere dağıtır 
ve hediye müşterektir derdi. Biz de hediyeleşiyor muyuz? 

   

143 

Hz. Aişe (ra)’ye Resûlullah (asm)’ın şiir okuduğu vaki midir? 
Diye sorulduğunda O da İbni Revha’nın şiirinden birkaç beyit 
söyledikleri olurdu demiştir. Şurası bilinmelidir ki Resûlullah 
(asm) şair değildi. Şair Nabiğa’ya okuduğu şiirden dolayı “senin 
ağzın bozulmasın” diye dua etmiştir. Biz de bazen şiir okuyup 
dinliyor muyuz?  

   

144 

Yine peygamber efendimiz (asm) şairlerin şiirlerinin en güzeli 
Lebid’in kelimesidir buyurmuşlardır. (Dikkatli ol, Hz. Allah’dan 
başka her şey batıl, boş ve fanidir) beytidir. 
Söylenen güzel şiirleri dinliyor muyuz? 

   

145 
Peygamberimiz bazı sahabelere şiir okutmuştu. Said İs Sakafi 
Hz. İbni Ümeyye’nin şiirlerini peygamberin terkisinde olduğu 
halde yüz beyit okumuştur. Biz de şiir okuyor muyuz? 

   

146 
Resûlu Ekrem (asm) bir başka hadiste şöyle buyurmuştur: 
“Mümin gıpta eder münafık haset eder” (Füdayl bin iyaz).   
Haset etmekten sakınıyor muyuz? 

   

147 

Reûlü Ekrem (asm) İslam'da teşeüm yoktur, tefeül vardır 
buyurmuşlardır. Yani olayları iyiye yormak kötüye 
yormamak. Yani herşeyin iyi tarafını görmek. Risale de güzel 
gören güzel düşünür güzel düşünen hayatından lezzet alır 
ibaresi geçmektedir. Bizler de olaylara böyle bakıyor muyuz? 

   

148 
En cüzi işlerimizde bile tesadüfün olmadığını tevafuk yani 
Allah'ın rast getirmesi vardır. Öyle inanıp itikat ediyor 
muyuz? 

   

149 

Vefalı olmakta sünnettir. Vefa sevgi ve dostlukta sebat ve 
devam anlamına gelir. Resûlullah (asm)’ın hanesine yaşlı bir 
kadın gelir. Resûlullah (asm)bu kadına çok alaka gösterir. Hz. 
Aişe validemiz bu kadın kimdir? Bu kadar alaka 
gösteriyorsunuz? Resûlullah (asm) da bu kadın, Hatice 
hayatta iken gider gelirdi. Hatice’nin arkadaşıdır der.  
Bizler de vefa gösteriyor muyuz? 
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150 

İnsaflı olmak yani adalet dairesinde hareket ve hakikati itiraf 
demektir. İnsaf ciddi ve seciyeli bir insanın nişanesidir. 
Bunun tersi zulümdür, gadirdir, hakkı inkârdır. Bir hadisi 
şerifte “İnsaf dinin yarısıdır” buyrulmuştur.  
Biz de her konuda insaflı davranıyor muyuz? 

   

151 

Resûlü Ekrem efendimiz bazı durumlarda kura çekmiştir. 
Medine’de bazı ensar ile muhciri kardeş yaparken kura 
çekmiştir (M. Asım Köksal tarihi 103). Sefere çıkacağı 
zamanlarda hanımları arasında kura çekmiştir demek ki kura 
çekmekte sünnettir. Zamanımızda çok çeşitli kuralar vardır. 
Bu sünnete ittiba ediyor muyuz? 

   

152 

Hicret etmekte sünnettir. Bir yerde islamı yaşamak 
zorlaşmışsa hicret edilebilir. İslamı yaşamakta bahanesi 
olanlara Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz 
denilecektir (Nisa Suresi 97. Ayet). Böyle durumlarda 
hicretimiz oldu mu? Hicretin efdali Allah’ın hoşlanmadığını 
terk etmektir (Hz. Cabir (ra).  

   

153 

Resûlullah (asm) Allah yolunda cihat ederdi. Cihadın en 
faziletlisi zalim idareciye karşı hakkı söylemektir. Ayrıca 
cihatla ilgili olarak Bediüzzaman: “herkes âlemi asgarında 
(küçük dünyasında) cihadı ekber ile mükelleftir” demiştir.  
(Tarihçe-i Hayat). Bu cihadın gereğini yapabiliyor muyuz? 

   

154 
Yine asıl mücahit, Allah’a itaat yolunda nefsi ile mücadele 
edendir (İbni Mace, 118). Nefsimizle mücadele ediyor 
muyuz? 

   

155 

Her türlü bid’attan uzak duruyor muyuz? Bid’at dinin aslında 
olmayan, sonradan icat edilmiş işler ve inançlardır. Sahabeler 
bid’at ehline selam vermemişlerdir. Onun gideceği yer 
cehennemdir demişlerdir. Yalnız bazı âlimler bid’adı ikiye 
ayırmışlardır. Bid’adı hasene-Bid’adı seyyie gibi. Mesela 
önceden minare yoktu Resûlullah (asm)’ın minberi üç 
basamaklıydı. Toplu tesbihat, sela (ölenler için) vermek gibi. 
Son zamanlarda yapılan toplu vesile duası (ezan duası) 
yapmak gibi. Misalleri çoğaltabiliriz. Bugünkü mevlid’de 
bida’adı hasenedir. Bid’adı seyyie’den sakınıyor muyuz? 

   

156 
Hz. Ömer efendimiz (ra) teravih namazlarını topluca kılanları 
görünce "bu ne güzel bidat’tır" buyurmuştur (Buhari, teravih 
muvatta ramazan). Topluca teravih kılıyor muyuz? 

   

157 

Emri bi’l-maruf ve nehyi Ani’l-münker yani iyiliği emredip 
kötülükten alıkoyuyor muyuz? Ebu Said El Hudri (ra), 
Resulullah (asm) şöyle buyurdu dedi: “Kim bir münker 
(kötülük) görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle gücü 
yetmez ise diliyle buna da gücü yetme ise kalbiyle buğuz 
etsin”. İşte bu da imanın en zayıf derecesidir. Müslim (149) 
Ahmed (3/10) Ebu Davûd (1140) İbni Mace (1275). Bu emri 
yapanların mülayim, ağırbaşlı, bilgili ve sabırlı olmaları 
gerekir. Allah bu emri yapanlardan eylesin.  
Bu emri yerine getiriyor muyuz? 
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158 
Resûlullah (asm) o zamanki hükümdarları İslam'a davet için 
mektup da yazmıştır. Mektupla tebliğ de sünnettir. Bu tebliğ 
ve daveti usulüne uygun yapabiliyor muyuz? 

   

159 

Resûlullah (asm) Kur-an ve sünnetle hükmediyordu.  
Yeryüzünün çoğunluğunda bu sünnet terk edilmiş, beşeri 
sistemler getirilmiştir. Biz de hükümlerimizde Ku'an ve 
sünnete göre hareket ediyor muyuz? 

   

160 

Hicri takvim kullanmak. 
Bu da Hz. Ömer (ra) efendimizin sünnetidir. Ebu Musa, Hz. 
Ömer efendimize bir mektup gönderiyor. Bizlere tarihini 
bilmediğimiz yazılar geliyor. Bizler için tarih takvim tayin et. 
Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) sahabelerle istişare sonunda 
hicret gününü tarih olarak başlatmıştır. Muharrem ayı birinci 
ay olarak kabul edilmiştir (İbni Ebişeybe). Tevbe suresi 36. 
Ayette Allah katında ayların sayısı on iki'dir bunların dördü 
haram aylardır doğru olan din budur. Zaten Müslümanların 
ramazanı ve haccı bu hicri takvime göre yapılmaktadır. 
Takvimlerde hicri tarihe ve aylara yer verilmiştir. 

   

161 
İslam'da ismen tanışmakta sünnettir.  
Tanışıp tanıştırıyor muyuz? 

   

162 
Allah Resûlü isme çok önem vermiştir. Bir kimseyi sevmediği 
bir isimle çağırana melekler lanet eder buyuruyor.  
Kötü lakap takmaktan kaçınıyor muyuz? 

   

163 

Güzel lakaplandırma müminin mümin üzerindeki haklarından 
biridir. Mesela Resûlullah (asm) Hz. Ali’ye; Ebu Turab (toprak 
babası), Hz. Ömer’e; Faruk, Hz. Hamza’ya; Esedullah, Hz. 
Ebubekir’e; atik, Halid b. Velid’e; Seyfullah, Hz Aişe’ye; 
Hümeyra, Hz. Meryem'e; Betül denildiği gibi..   
Biz de güzel lakaplar takıyor muyuz? 

   

164 
Allah Resûlü(asm) Birisinin ismini bilemezse “Ey Abdullah’ın 
oğlu derdi“ (Taberani). Bizde ismini hatırlayamadığımız 
birisine böyle diyor muyuz? 
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NOT:  Bu sünnetlerin sayısını daha da artırabiliriz. Önemli olan, bu sünnetlere İttiba 
etmek. Bu kadar sünnet bazı kardeşlerimize çok gelebilir. Hâlbuki binlerce sünnetten 
bahsediliyor. Onun için sünnete uymak ve yaşamak Resulullahı sevmektir. Öyleyse bu 
sünnetleri zamana yayalım elimizden geldiği kadar binniyet bilkasd şuurlu bîr şekilde 
yapalım. Bu kadar sünnet az bile diyenler de bildiklerini bunların üzerine eklesinler. Bu 
sünnetleri yaşamak için bir kere okuyup geçmek olmaz. Tekrar tekrar okuyarak hatırda 
tutmak ve cehd ve gayret göstermek lazımdır.  
 
 

Tevfik Cenab-ı Haktan, Ne Mutlu Sünnet-i Seniyye'den Hissesi Ziyade  Olanlara..  

AMİN 
 

 

(DİLEK VE TEMENNİLERİNİZİ BEKLERİM) 
NOT: İsteyen herkes bu anketi çoğaltabilir ve isteyen kişinin e-mail adresine gönderilir. 
           Bu anketi bastırmak için hayırsever bir Müslüman arıyorum. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Gelin tanış olalım  
                        İşi kolay kılalım  
                                            Sevelim sevilelim  

                                                                Bu dünya kimseye kalmaz.  
 

                                                                                                                           (Yunus Emre) 
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