
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be inci Bölüm 

 

Temizlik 
 

 

I. LKELER ve AMAÇLAR 

Kur'ân-õ Kerîm'in birçok âyetinde, Hz. Peygamber'in hadislerinde ve örnek 
hayatõnda temizli in önemi ve gereklili i üzerinde õsrarla durulmu , genel 
anlamda temizlik ve ibadet amaçlõ temizlikle ilgili birtakõm ilke ve ölçüler geti-
rilmi  ve temizlik bazõ ibadetler için ön art sayõlmõ tõr. Bu, slâm dininin 
dünya hayatõna hem âhirete uzanan bir köprü olmasõ hem de insanõn yaratõlõ-
õndan beklenen ulvî gaye ve hikmetlerin gerçekle me alanõ olmasõ cihetleriyle 

önem vermesinin, insan hayatõnõ maddî ve mânevî yönleriyle bir bütün ha-
linde ele almasõnõn ve neticede bu hayatõ düzene koymada ferde yardõmcõ 
olmasõnõn tabii bir sonucudur. Çünkü din, özü itibariyle mânevî kirlerden 
arõnma, Allah'õ tanõma, O'na itaat ve ibadet etmeden ibaret gibi görünse de 
ruhun yüceli i ve insanõn böyle mânevî bir ba lantõ ortamõna geçebilmesi için 
insanõ çevreleyen fizik artlarõn da buna uygun olmasõ gerekir. badet haya-
tõyla ve mânevî temizlenme ile beden ve çevre temizli i arasõnda sõkõ bir ba õn 
kurulmasõ hatta Kur'an'da temizlikten, hem maddî hem de mânevî temizli i 
kapsayacak ekilde genel bir anlatõmla söz edilmesi böyle bir anlam ta õr. Öte 
yandan slâm dini ferdin âhiret kadar dünya hayatõnda da her yönden mutlu 
ve huzurlu olmasõnõ arzu etti i, müslümanlarõn sa lõklõ ve güvenli bir toplum 
olu turmasõnõ dinî hayat için âdeta ön art mesabesinde gerekli gördü ü için, 
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ba ta beden temizli i olmak üzere maddî temizli i de dinî mükellefiyet kapsa-
mõnda görmü , bu konuda ferde bir dizi ödev ve sorumluluk yüklemi tir. 

slâm kültüründe genel anlamdaki temizlik ile ibadet amaçlõ temizlik birbirini 
tamamlar ve birlikte bir anlam ifade eder. Bu sebeple slâm bilginleri temizli i 
maddî temizlik, hükmî temizlik ve mânevî temizlik eklinde üç safhalõ bir faaliyet 
olarak görmü lerdir. Beden, elbise ve çevre temizli i eklinde ifade edilebilecek 
olan maddî temizli in de, genelde ibadete hazõrlõk ve ön art olarak, kimi du-
rumda ibadet olarak de erlendirilmi  olmasõ, ona, slâm kültüründe bir ibadet 
içeri i kazandõrõldõ õnõ gösterir. Abdest ve gusül, hükmî temizlik kademesidir. 
Üçüncü kademede ise ki inin uzuvlarõnõ gõybet, yalan, haram yemek, mala hõ-
yanet etmek gibi günahlardan, kalbini haset, kibir, gösteri , hõrs ve benzeri kötü 
huy ve hastalõklardan, hatta benlik ve bilincini Allah'õn gayrõsõndan (mâsivâ) 
temizlemesi gelir. Müslümanõn kademe kademe arõnmasõ ve temizlenmesi, Al-
lah'õn huzuruna böyle bir safiyet ve arõlõkla çõkmasõ ö ütlenir. 

Maddî temizlik slâm dininin fevkalâde önem atfetti i bir konudur. 
Kur'ân-õ Kerîm'de çevrenin ve ibadet yerinin temizli inden söz edilir, Allah'õn 
temizlik konusunda titizlik gösterenleri sevdi i bildirilir (el-Bakara 2/125; et-

Tevbe 9/108; el-Hac 22/26). Hz. Peygamber de "Temizlik imanõn yarõsõdõr" 

(Müslim, “Tahâret”, 1), "Allah temizdir, temizli i sever" (Tirmizî, “Edeb”, 41), 
"Namazõn anahtarõ temizliktir" (Ebû Dâvûd, “Salât”, 73; Tirmizî, “Tahâret”, 3) 
buyurmu ; de i ik vesilelerle beden ve çevre temizli ini emretmi  veya tav-
siye etmi , bu konuda davranõ larõyla ashabõna ve bütün müslümanlara 
örnek olmu tur. slâm'õn bu õsrarlõ takibi neticesinde temizlik müslümanlarõn 
hayatõna dinî yönü de bulunan bir kültür ve gelenek olarak yerle mi , fõkõh 
kitaplarõnõn ilk bölümünü temizlik (tahâret) konusu te kil etmi tir. Bu bö-
lümde ibadetlere hazõrlõk mahiyetinde ve onlarõn ön artõ olan abdest, gusül, 
teyemmüm gibi hükmî temizli in yanõ sõra sularõn temizli i, dinen ve mad-
deten pis (necis) sayõlan eyler, temizlenme usulleri gibi konularõn da ayrõn-
tõlarõyla ele alõndõ õ görülür. Görünür kir ve pisliklerin giderilmesi "necâsetten 
tahâret", abdestsizlik durumunun kaldõrõlmasõ ise "hadesten tahâret" olarak 
adlandõrõlõr. Her iki tür temizlik de ibadete hazõrlõk olmakla birlikte aralarõnda 
mahiyet farkõ oldu u açõktõr. Bu farkõ göstermek üzere Türkçe ilmihal kitap-
larõnda birincisine "maddî temizlik", ikincisine "dinî temizlik" veya "mânevî 
temizlik" denilmi tir. Her iki nitelendirme eksik oldu u gibi yanlõ  anla õl-
maya da müsaittir. 

slâm dini, beden ve elbise temizli ini emretti i gibi, kalp ve gönül temizli ini 
de emretmi tir. Beden ve elbise temizli i, görünen kir ve pisliklerin temizlenmesi 
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anlamõna gelir ve buna "maddî" (dõ ) temizlik denir. Dinimizin, üzerinde daha 
önem ve titizlikle durdu u temizlik ise kalp ve gönül (iç) temizli idir. Kalbin 
temizli i, dünyevî ili kiler boyutunda, insanõn hemcinslerine kar õ kötülük, kin 
ve haset gibi olumsuz duygulara kalbinde yer vermemesi, aksine iyilik ve ho -
görüyü ilke edinmesi anlamõna geldi i gibi, tasavvufî boyutta, kalbin mâsivâdan 
arõnmasõ anlamõna gelir ki her iki boyutuyla kalbin temizlenmesi, "gerçek" bir 
temizliktir. Bununla birlikte kalpten giderilen ey duyularla algõlanõr bir kir olma-
dõ õ için bu temizlik, maddî olmayan anlamõnda "mânevî" temizlik olarak nite-
lendirilmi tir. slâm dini gerek maddî, gerekse mânevî temizli i önemle ve õsrarla 
emretti inden, bu iki tür temizlik için en genel anlamda "dinî temizlik" 
nitelemesini yapmak da mümkündür. Üçüncü bir temizlik çe idi ise, özellikle 
namaz ibadeti için öngörülen ve fõkõh kitaplarõnda "hadesten tahâret" olarak 
isimlendirilen "ibadet amaçlõ temizlik"tir. Bu tür temizlik, mahiyetçe bahsi geçen 
iki tür temizlikten farklõ oldu u için bunun isimlendirilmesinde bazõ sõkõntõlar 
ya anmõ tõr. Maddî ve mânevî temizli in dinin emri oldu u ikinci plana dü ürü-
lecek ekilde, sadece bunun "dinî temizlik" olarak isimlendirilmesi uygun de ildir. 
Çünkü, "dinî temizlik" ifadesinin, hem maddî (dõ ) temizlik hem mânevî (iç) te-
mizlik hem de ibadet için öngörülen bu özel temizlik türünü içine alacak ekilde 
kullanõlmasõ mümkündür. badet amaçlõ temizli in, "hükmî temizlik" olarak nite-
lendirilmesi de eksik olup bazõ zorluklar ta õmaktadõr. Çünkü "hükmî temizlik" 
ifadesi, esasõnda, "gerçek temizlik" mukabili olarak kullanõlmakta, dolayõsõyla 
gerçek temizli i içermemektedir. Halbuki abdest ve gusül, ibadet amaçlõ olmakla 
birlikte gerçek temizli i içermektedir. Bu bakõmdan "hükmî temizlik" ifadesi, sa-
dece ibadet amaçlõ olmakla birlikte gerçek temizlik içermeyen "teyemmüm" için 
kullanõlabilir. 

Di er temizlik türlerinden ayõrmak üzere, ibadete hazõrlõk oldu u için ve-
sile ibadet olarak kabul edilen abdest, gusül ve teyemmüm için, "ibadet te-
mizli i" veya "ibadet amaçlõ temizlik" tabirini kullanmak daha do ru ise de, 
yaygõn kullanõma uyarak "hükmî temizlik" ifadesini kullanmayõ imdilik 
sürdürece iz. 

II. MADDÎ ve HÜKMÎ TEM ZL K 

üphesiz ki maddî temizli in ölçütü ve temizlenme yollarõ toplumlarõn 
kültür ve gelenekleriyle, art ve imkânlarõyla sõkõ sõkõya ba lantõlõdõr. Bu se-
beple de slâm dini, hem temizli in gereklilik ve önemini sõklõkla vurgulayarak 
bu konudaki ana fikri canlõ tutmaya, hem de hitap etti i toplumlarõn temizlik 
kültür ve usullerini imkânlarõ ölçüsünde daha iyiye do ru geli tirmeye önem 
vermi tir. Böyle oldu u için de slâm toplumlarõnda temizlik ana fikri, slâm 
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kültürünün aslî unsurlarõndan birini te kil etmi tir. Suyun slâm medeniye-
tinde ayrõ bir önem kazanmasõnõn bir sebebi de bu olmalõdõr. Öte yandan su-
yun temizli i ve su ile temizlenme ba ta olmak üzere temizlik araç ve gereçle-
rinin toplumlarõn art ve imkânlarõ, pozitif bilimlerin bu konudaki katkõsõ 
nisbetinde giderek de i ti i ve iyile ti i de açõktõr. Bu sebeple fõkõh kitaplarõnda 
çevre ve beden temizli i konusunda yer alan çe itli kõstas ve usuller bir yö-
nüyle slâm âlimlerinin temizlik konusuna verdi i önemi, onlarõn bu gayeyi 
gerçekle tirmeye mâtuf çabalarõnõ, bir yönüyle de içinde bulunulan art ve 
imkânlara ba lõlõ õ yansõtõr. 

Temizlik slâm'õn çok önem verdi i dinî bir vecîbe ve sa lõklõ ya amanõn 
önemli bir artõ olmasõnõn yanõ sõra insan olmanõn onur ve erefinin de ge-
rektirdi i tabii bir durumdur. 

Fõkhî bir terim olarak tahâret (temizlik), hem maddî pislikten ve kirlerden 
hem de hükmî kirlilik halinden (hades) temizlenmeyi kapsar. Bu sebeple 
hükmî temizlik aynõ zamanda maddî temizli i de içine alõr. Di er bir ifa-
deyle, ferdin bedenini ve çevresini maddî kirlerden temizlemesi, hükmî te-
mizlik için genelde ön art durumundadõr. Maddî temizli in tabii usulü su ile 
temizliktir. Bu yüzden fõkõh kitaplarõnda suyun kendisinin temiz olmasõ ve 
temizlikte kullanõlmasõ konusu üzerinde öncelikle ve önemle durulur. 

Suyun bulunmadõ õ veya temizleyici nitelikte olmadõ õ durumlarda di er 
temizleme araç ve usullerine ba vurulur. Öte yandan temizli in gerekti i 
ekilde yapõlabilmesi için hükmî kirlilik hallerinin yanõ sõra dinen kir ve pis 

(necis) sayõlan eylerin ve bunlarõn temizlenme usullerinin de bilinmesi ge-
rekir. Bu çerçevedeki bilgilerin bir kõsmõ bilimsel ara tõrma, tahlil ve dene-
yimi gerektirse de önemli bir kõsmõ bizzat fertler tarafõndan bilinip uygulana-
bilecek durumdadõr. Bu sebeple de maddî ve hükmî temizlikle ilgili temel 
bilgiler ve pratik çözüm yollarõ ferdî mükellefiyet kapsamõndaki ilmihal bil-
gileri arasõnda yer almõ tõr. 

A) SULARIN HÜKMÜ 

Kur'ân-õ Kerîm'de Allah'õn insanõ ve di er canlõlarõ sudan yarattõ õ (el-

Enbiyâ 21/30, en-Nûr 24/45, el-Furkan 25/54), temizlenme dahil birçok hik-
mete mebnî olarak gökten temiz su indirdi i (el-Bakara 2/22, 164, el-Enfâl 

8/11, el-Furkan 25/48) belirtilerek suyun yeryüzündeki varlõklarõn hayatõ 
açõsõndan önemine ve aslî temizlik aracõ oldu una i aret edilir. Hz. Peygam-
ber'in hadislerinde de yine su ile temizlenmenin önemi sõklõkla vurgulanarak 
durgun ve akarsularõn, ya mur, kaynak, deniz ve göl sularõnõn maddî ve 
hükmî temizlikte kullanõlmasõyla ilgili temel açõklamalar yer alõr. Durgun ve 
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akarsularõn temizli inin sa lanmasõ ve korunmasõ, bu konuda önerilen ted-
birler, getirilen yasaklamalar hadis kültüründe önemli bir yekün tutar.  

Sularõn temiz sayõlmasõ ve temizleyici olmasõ (hükmî temizlikte kullanõla-

bilmesi) konusunda fõkõh literatüründe yer alan ayrõntõlõ bilgiler, yukarõda 
sözü edilen hadislerin õ õ õnda müslüman toplumlarõn asõrlar boyunca olu-
an bilgi ve tecrübe birikimlerinin ürünüdür. Hanefî fõkõh kültüründe su, 

do al su özelli ine sahip olup olmamasõ yönüyle mutlak ve mukayyet su, 
yenilenme ve akõcõlõk özelli ine göre de durgun ve akarsu kõsõmlarõna ayrõlõr. 
Sularla ilgili pratik bilgiler, literatürde bu ayõrõm ve adlandõrma içinde veril-
meye çalõ õlõr. 

a) Mutlak Su - Mukayyet Su 

Yaratõldõ õ tabii halini koruyan, mahiyetini de i tirecek ba ka maddeler 
karõ mamõ  suya mutlak su denilir. Ya mur, kar, deniz, õrmak, kaynak ve 
kuyu sularõ normalde böyledir. Mutlak suyun üç özelli i ve iki tabiatõ vardõr. 
Özellikleri, rengi, kokusu ve tadõdõr; iki tabiatõ da inceli i ve akõcõlõ õdõr. Öte 
yandan mutlak su, temiz ve temizleyici olup olmama yönüyle be  kõsma 
ayrõlõr. Suyun temizleyici sayõlmasõ, abdest ve gusül gibi hükmî temizlik 
aracõ olabilmesinin câiz olu unu, temiz sayõlmasõ ise di er maddî temizlik ve 
kullanõm aracõ olabilmesini ifade eder. 

1. Rengi, kokusu ve tadõ bozulmamõ , içine pis bir madde karõ mamõ , 
kullanõlmasõ mekruh ve üpheli hale gelmemi  sular hem temiz hem de te-
mizleyici sayõlõrlar. Tabiatta normal halde bulunan mutlak sular kural olarak 
böyledir. nsanõn, at, deve, sõ õr, koyun ve keçi gibi eti yenen hayvanlarõn 
ve ku larõn artõ õ sular da, bu sulara maddî bir pislik bula madõ õ sürece 
kural olarak hem temiz hem temizleyicidir. 

2. Temiz ve temizleyici olmakla birlikte kullanõlmasõ mekruh olan sular: 
Tavuk gibi eti yenen, kedi gibi eti yenmeyen evcil hayvanlarõn, çaylak, do-
an gibi yõrtõcõ ku larõn artõ õ sular böyledir. Hz. Peygamber kedi hakkõnda 

"O pis de ildir, çünkü aranõzda dola õp duran yaratõklardandõr" (Ebû Dâvûd, 

“Tahâret”, 38) buyurarak bunlardan sakõnmanõn imkânsõzlõ õna i aret etmi -
tir. Eti yenmeyen yõrtõcõ ku larõn gagalarõ kemik oldu undan, artõ õ sular 
di er yõrtõcõ hayvanlarõnkinden farklõ görülmü tür. Bu tür sularla abdest 
almak veya gusletmek mekruhtur. Ancak normal su bulunmadõ õnda bu 
sular hem abdest ve gusül gibi hükmî temizlikte hem de maddî temizlikte 
kullanõlabilir. 
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3. Abdest, gusül gibi hükmî temizlikte kullanõlmõ  olan sular (mâ-i 

müsta‘mel), maddî bakõmdan temiz olsalar bile ikinci defa hükmî temizlikte 
kullanõlamaz. Fakihler bu sularõn temizleyici olmadõ õnõ söylerken bunu an-
latmak istemi lerdir. Ancak fakihlerin ço unlu u aslî özelliklerini kaybet-
memesi ve maddî bir kirlilik de ta õmamasõ kaydõyla kullanõlmõ  suyu temiz 
sayar ve bu suyun maddî temizlikte kullanõlabilece ini söyler. Bazõ fakihle-
rin ise ihtiyatla hareket edip kullanõlmõ  sularõ dinen necis su grubunda mü-
talaa etti i görülür. Bu görü  ayrõlõklarõ suyun kõt olmasõ halinde kullanõla-
bilecek bazõ ruhsatlar içermesi sebebiyle faydadan hâlî de ildir. Abdestsiz 
veya cünüp olan kimsenin suyu almak veya sõcaklõ õna bakmak amacõyla 
elini suya sokmasõyla bu su kullanõlmõ  sayõlmaz. 

4. Temiz ve temizleyici olmayan sular: çine pislik dü tü ü kesin olarak 
veya galip zan ile bilinen –tanõmõ a a õda gelecek olan– az miktardaki sular 
ile içine dü en pislikten dolayõ rengi, tadõ veya kokusu bozulan büyük su 
birikintileri ve akarsular böyledir. Köpe in, eti yenmeyen vah i hayvanlarõn 
artõ õ sular da temiz de ildir. 

5. E ek ve e ekten do an katõrõn artõ õ sularõn hükmî temizlikte kullanõ-
lõp kullanõlmayaca õ ise üphelidir. Temiz su bulunmadõ õnda bunlarla ab-
dest ve gusül alõnõr ve ayrõca teyemmüm yapõlõr. 

çine temiz bir maddenin katõlmasõyla incelik ve akõcõlõ õnõ kaybeden 
mutlak sulara veya tabii bir olu umla meydana gelip özel bir isimle anõlan 
sulara "mukayyet su" tabir edilir. Gül suyu, meyve suyu, maden suyu, di er 
helâl me rubat türleri veya içinde nohut, mercimek benzeri temiz eylerin 
pi mesiyle incelik ve akõcõlõ õnõ kaybeden sular böyledir. Mutlak sular temiz 
ve temizleyicilik özelli ini kaybetmedi i sürece hem maddî pisli in temiz-
lenmesinde hem de hükmî temizlikte kullanõlabilirken mukayyet sular, nor-
mal su bulunmadõ õ zaman sadece maddî temizlikte kullanõlabilir. 

Hanefîler dõ õndaki di er mezheplerde sular genellikle 1. Temiz ve te-
mizleyici sular, 2. Temiz fakat temizleyici olmayan sular, 3. Temiz olmayan 
yani necis sular eklinde üç kõsma ayrõlarak incelenirse de, bu konuda ge-
nellikle tecrübe ve gözleme dayalõ bilgiler kullanõldõ õndan mezhepler ara-
sõnda kayda de er bir görü  farklõlõ õ yoktur. 

b) Durgun Su – Akar Su 

Suyun durgun veya akar olmasõ, durgun ise miktarõ, o suyun temiz ve 
temizleyici olma özelli ini belirlemede etkin rol oynar. Akar sular ile büyük 
havuz niteli indeki durgun sular üç temel vasfõndan biri de i medikçe yani 
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rengi, tadõ veya kokusu bozulmadõkça içine dü en bir pislikten dolayõ temiz 
ve temizleyicilik özelli ini yitirmez. Buna kar õlõk küçük havuz niteli indeki 
durgun sular, içine bir pislik dü mekle üç temel vasfõnda de i me olup ol-
madõ õna bakõlmaksõzõn temiz ve temizleyici olmaktan çõkar. Kural bu ol-
makla birlikte büyük ve küçük havuz ayõrõmõnda nasõl bir ölçünün kullanõla-
ca õnda fõkõh mezhepleri arasõnda görü  farklõlõklarõ vardõr. Hanefîler'e göre 
durgun suyun derinlik ve hacminden çok yüzey geni li i önemlidir. Hanefî-
ler'e göre su, avuçlandõ õnda elin dibe de meyecek derinlikte olmasõ kay-
dõyla, yüzeyinin yakla õk olarak 50 m2 olmasõ, âfiî ve Hanbelîler'e göre ise 
hacminin iki kulle (yakla õk 206 litre) ve daha fazla miktarda olmasõ halinde 
büyük havuz hükmünü alõr. Mâlikîler'e göre ise normal abdest ve gusül 
suyu kabõnõn alaca õ su az su hükmündedir. 

Fakihlerin bu konudaki yakla õm ve kõstaslarõ dikkatlice incelendi inde, 
onlarõn hem suyun aslî özelli ini korumasõna önem verdikleri hem de içine 
küçük bir pislik dü tü diye bol miktarda suyun kullanõlamaz olmasõnõ önle-
mek istedikleri görülür. Böyle olunca suyun teminindeki kolaylõk ve zorluk, 
suya dü en pisli in tür ve miktarõ da göz önünde bulundurulmak kaydõyla, 
mezheplerin bu konudaki farklõ görü lerinin bir ruhsat olarak de erlendirile-
bilece i, ki ilerin kendi kültür, imkân hatta kalbî mutmainlikleri açõsõndan 
bu ruhsatlardan birini seçebilece i söylenebilir. Di er yandan suyun temel 
özelliklerinde bir bozulma oldu unda veya yapõlan bilimsel incelemeler ve 
laboratuvar tahlilleri sonunda insan sa lõ õ ve çevre için zararlõ oldu u tesbit 
edildi inde bu suyun kullanõmõnõn dinen de câiz olmayaca õ açõktõr. Çünkü 
insanõn sa lõk, güvenlik ve huzur içinde ya amasõ dinin genel hedeflerinden 
biri oldu u gibi bilimin de ana gayesini olu turur. Bu sebeple fõkõh kitapla-
rõnda suyun maddî ve hükmî temizlikte kullanõlabilmesi için aranan artlar, 
suyun kullanõmõnõn dinî hükmüyle ilgili nihaî bir ölçü ve çözüm olarak de il, 
fertlere günlük ya ayõ larõnda kolaylõk sa lamayõ ve ortalama bir ölçü ge-
tirmeyi amaçlayan öneri ve katkõlar olarak anla õlmalõdõr. Nitekim madenî 
kaplara konup güne te õsõtõlan suyun kullanõmõnõ bazõ fakihlerin mekruh 
gördü ü, bunu söylerken de bu tür sularõn sa lõ a zararlõ oldu u noktasõn-
dan hareket ettikleri bilinmektedir. Böyle olunca suyun temizli i konusunda 
fõkõh kültürümüzdeki bu tür yakla õmlarõ ilke ve amaç yönüyle de erlendirip 
günümüzdeki teknolojik geli melerden, arõtma ve tahlil imkânlarõndan ve 
pozitif bilimin sonuçlarõndan âzami ölçüde yararlanmak vazgeçilmez bir 
önem ta õmaya ba lamõ tõr. 
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B) MADDÎ ve HÜKMÎ K RL L K 

slâm dini ferdî ve sosyal hayatõn her alanõnda maddî temizli e âzami titizli-
in gösterilmesini istedi i, belirli ibadetler için de buna ilâve olarak hükmî temiz-

li i art ko tu u içindir ki, maddî ve hükmî temizlik ve onun kar õtõ olarak maddî 
ve hükmî kirlilik fõkõh ve ilmihal kültürünün temel kavramlarõ arasõnda yer al-
mõ tõr. Fõkõh literatüründe "tahâret" her iki tür temizli i de içine alan geni  bir 
kapsama sahipken maddî kirlilik genelde "necâset", hükmî kirlilik de "hades" 
terimleriyle ifade edilir. Beden, elbise ve namaz kõlõnacak yerde bulunan, namaz 
ve benzeri ibadetlerin sõhhatine de engel olan hakiki yani maddî pisliklerden 
temizlenmeye "necâsetten tahâret", abdestsizlik ve cünüplük gibi hükmî kirlilik-
ten temizlenmeye de "hadesten tahâret" denilir. Her iki tür temizlik de namaz ve 
benzeri ibadetlerin ön artõ konumundadõr. 

a) Necâset 

Necâset, hakiki ve maddî pislik, kirlilik demek olup böyle maddeye 
"necis" tabir edilir. slâm'da bir eyin temiz olmasõ asõl olup necâset ârõzî bir 
vasõftõr. Bu sebeple fõkõh kitaplarõnda dinen necis sayõlan maddeler ve necis 
sayõlma ölçüleri zikredilmekle yetinilir. 

Ana hatlarõyla ifade etmek gerekirse, etinin yenmesi ister helâl ister ha-
ram olsun, akõcõ kanõ olan kara hayvanlarõndan dinî usule uygun biçimde 
bo azlanmadan ölen veya öldürülen ve bu hükümde olan hayvanlarõn etleri 
necistir. Kan, domuz eti, sarho  edici içkiler, insan idrarõ, dõ kõsõ ve a õz 
dolusu kusmu u, etinin yenmesi helâl olmayan hayvanlarõn eti, idrarõ ve 
dõ kõsõ dinen necis (pis) oldu unda ittifak edilen maddelerdir. Fakihlerin 
ço unlu u arabõ da maddeten necis saymõ lardõr. 

Eti yenen hayvanlarõn idrar ve dõ kõsõnõ Mâlikî ve Hanbelîler necis say-
mazken âfiîler necis sayar. Hanefîler'e göre tavuk, kaz gibi kümes hayvanla-
rõnõn dõ kõlarõ “necâset-i galîza” (a õr pislik), sõ õr, koyun, geyik gibi dört 
ayaklõ hayvanlarõnki ise “necâset-i hafîfe” (hafif pislik) olarak nitelendirilir. 
Hanefîler'e göre at, e ek ve katõrõn idrar ve dõ kõsõ ile havada pislemeleri sebe-
biyle sakõnõlmasõ zor oldu u için, atmaca, kartal, güvercin gibi ku larõn dõ kõ-
larõ, hafif pislik grubundadõr. Domuz ve köpekte ihtilâf olmakla birlikte canlõ 
hayvanlarõn bedenleri necis olmayõp salya, idrar ve dõ kõlarõ etinin hükmüne 
tâbi olarak a õr veya hafif necis sayõlõr. Hayvanlarõn derisi tabaklanõnca temiz 
olur. Hanefîler domuz derisini, âfiîler domuz ve köpek derisini hariç tutarak 
meytenin (murdar hayvan) derisinin tabaklanõnca temiz olaca õ görü ündedir. 
Meytenin, içine kan nüfuz etmeyen boynuz, kemik, tüy, di  gibi katõ cüzleri de 
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Hanefîler'e göre temizdir. Hanefî ve Mâlikîler'e göre meni necis olsa da kuru-
mu  ise ovalamakla temizlenmi  sayõlõr. 

slâm dini temizli e büyük önem vermi  olup bu aynõ zamanda insanõn 
sa lam yaratõlõ õnõn da gere idir. Vücut, elbise ve çevredeki necis maddelerin 
her bir zerresinin en iyi ekilde temizlenmesi arzu edilen bir eydir. deal olan 
bu olmakla birlikte böyle bir temizlik her zaman için mümkün olmayabilir. Bu 
sebeple de slâm bilginleri Kur'an ve Sünnet'teki kolaylõk ve kolayla tõrma 
ilkesinden hareketle ibadetler için gerekli maddî temizli in alt sõnõrõnõ belirle-
mede bazõ ölçüler getirmeye çalõ mõ lardõr. Bu aynõ zamanda namaz temizli i 
için ho görü sõnõrõnõ da belirledi i için ferdî-dinî mükellefiyet açõsõndan önem 
ta õr. Hanefî fakihlerinin necis maddeleri a õr pislik-hafif pislik eklinde ayõr-
malarõ da bu anlayõ õn ürünüdür. 

A õr necâset ile hafif necâset arasõnda kirlenmeye yol açma yönüyle bir 
fark yoktur, ikisi de kirlilik sebebidir. Bu ayõrõm daha çok namazõn sõhhatine 
engel olup olmama yönüyledir. A õr sayõlan necis madde e er katõ ise yakla õk 
3.5 gramõ (1 dirhem), sõvõ ise el ayasõnõ (avuç içi) kapsayacak miktarõ ve faz-
lasõ vücut, elbise veya namaz kõlõnacak yerde bulununca namazõn sõhhatine 
engel olur. Hafif necâsetin ise bir uzvun veya onu örten elbisenin dörtte birin-
den az miktarõna bula mõ  olmasõ namazõn sõhhatine engel olmaz. Temiz ol-
mayan bir maddenin ho görü sõnõrõnõ a mayan miktarõ ile namaz kõlmak 
mekruh sayõldõ õndan, namaza ba lanmadan önce her türlü kir ve pis madde-
lerden temizlenmek gerekir. 

Öte yandan, dinde güçlü ü giderip kolaylõ õ sa lama dü üncesiyle, kaçõ-
nõlmasõ zor oldu u için vücut ve elbiseye sõçrayan idrar serpintileri, sokaklarda 
yürürken sõçrayan çamur parçalarõ, sinek ve benzeri ha erattan bula an pis-
likler, necis maddelerin buhar ve tozu gibi nesneler aynõ ho görü sõnõrõ içinde 
bulunmu tur. Bununla birlikte bu tür ruhsatlardan sadece ihtiyaç halinde ya-
rarlanmalõ, imkân oldu u ölçüde namazda ve namaz dõ õnda vücut, elbise ve 
çevre temizli inde âzami ölçüde titizlik gösterilmelidir. Zaten namaz ruhun 
Allah’a yükseli ini ve O'nun huzurunda duru u simgeledi inden müslümanõn 
en temiz ve güzel elbisesiyle namaza durmasõ tavsiye edilmi tir. mkânõ olan-
larõn sadece namazlarda giymek üzere özel bir elbise edinmesinin yararõndan 
söz edenler, her ne kadar öncelikli olarak bu maddî temizli i gözetmi  olsalar 
da, gerek Peygamberimiz’in ve ashabõnõn tarzlarõna uymadõ õ gerekse ibadetin 
gündelik hayatõn do al bir parçasõ oldu u esprisini zedeleyece i mülâhaza-
sõyla, özel namaz elbisesi edinmek ho  kar õlanmamõ , bunun yerine mümkün 
oldu u ölçüde her zaman temizli e dikkat etmenin gerekti i vurgulanmõ tõr. 
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b) Hades 

Hades fõkõh dilinde, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda mey-
dana geldi i var sayõlan hükmî kirlili i veya bu kirlili in sebebini ifade eder. 
Hades, büyük hades ve küçük hades eklinde ikiye ayrõlõr. Gusülle giderilebi-
len cünüplük (cenâbet), hayõz ve nifas gibi hükmî kirlilikler büyük hades, ab-
destle giderilebilen hükmî kirlilik de küçük hadestir. Buna ba lõ olarak gusül 
büyük hükmî temizlik, abdest de küçük hükmî temizlik adõnõ almõ tõr. Buna 
göre cünüplük, hayõz ve nifas halleri büyük hükmî kirlilik halini, abdesti bo-
zan sebeplerin varlõ õ da küçük hükmî kirlilik halini do urur. Bu kimselerin 
tâbi olaca õ dinî mükellefiyet ve hükümler a a õda ayrõ ayrõ anlatõlacaktõr. 

C) TEM ZLEME YOLLARI 

Hükmî kirlilik hali demek olan hadesten, hükmî temizlik usulü olan ve 
her birinin kendine mahsus ayrõntõlõ hükümleri bulunan abdest, gusül ve 
teyemmümle temizlenilir. Dinen temiz sayõlmayan maddî kirlili in (necâset) 
ise çe itli yol ve usullerle giderilmesi mümkündür.  

Hanefî mezhebinde necâseti temizleme yollarõ konusunda sosyal artlar 
ve ihtiyaçlar dikkate alõnarak daha toleranslõ davranõlmõ  ve kolaylõk ilke-
sine a õrlõk verilmi tir. Mâlikî mezhebinin bu konudaki tavrõ da Hanefî mez-
hebine yakõndõr. âfiî ve Hanbelî mezheplerinde ise namazõn sõhhatine engel 
olur dü üncesiyle temizlik konusunda daha sõkõ artlar getirildi i görülür. 

Özetle ifade etmek gerekirse, temizli in en genel ve tabii usulü su ile yõ-
kamaktõr. Suda kaynatma, ate e sokma, silme, ovalama ve kazõma, ku-
rutma, üzerine toprak serpme, içindeki suyun bir kõsmõnõ veya tamamõnõ 
bo altma, yapõ de i ikli i (istihâle), bo azlama ve tabaklama ba lõca temiz-
leme yol ve usulleri olarak zikredilebilir. Bunlar arasõnda içine necis bir 
maddenin dü tü ü havuz, depo ve kuyularõn temizli i ile büyük ve küçük 
abdest bozduktan sonra yapõlacak beden temizli i ayrõ bir önem ta õr. 

a) Depo ve Kuyularõn Temizlenmesi 

Fõkõh literatüründe kuyu, havuz ve depo sularõnõn sa lõk kurallarõna uygun 
biçimde korunmasõ, kirletilmeyip temiz tutulmasõ, içine bir pislik dü tü ünde 
ise temizlenmesi usulleri üzerinde önemle durulmu tur. Hanefî fakihleri, dur-
gun sularõ büyük ve küçük havuz eklinde ikiye ayõrõp büyük havuzun yani 
"çok su"yun miktarõnõ belirlemede suyun yüzey geni li ini esas almõ lardõr. 
Hanefîler'in bu ölçüsü gere i kuyular küçük su hükmünde oldu undan, içine 
necis bir madde dü tü ünde temizlenmesi için duruma göre belli miktarda 
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suyun, bazan da kuyunun tamamen bo altõlmasõ gerekli görülür. âfiî ve 
Hanbelîler ise büyük havuz-küçük havuz ayõrõmõnda suyun hacmini esas 
almõ lardõr. Görü  ve ölçüleri ne olursa olsun, fakihlerin hareket noktasõ, su-
yun gerekmedikçe pis sayõlmasõnõ ve israfõnõ önlemek, bunun yanõ sõra suyun, 
içine dü en pislikten etkilenmeyecek ölçüde çok olmasõ ve suyu kullanan kim-
senin pislikle temas ihtimalinin de iyice zayõflamasõ durumunda suyu büyük 
havuz saymak olmu tur. Bununla birlikte bu konuda benimsenen ölçü ve 
miktarlar bu hukukçular tarafõndan aklî istidlâlle ve yapõlan bazõ deneylerle 
bulunmu  ictihadî görü lerden ibarettir. Böyle olunca kuyu, havuz ve deponun 
ne miktarõ bo altõldõ õnda ve hangi usuller uygulandõ õnda dinen temizlenmi  
sayõlaca õ hususu, suyun sa lõk kurallarõna fizikî ve maddî temizlik ölçülerine 
uygun olmasõ gere inden ayrõ dü ünülemez. 

Fakihlerin konuyla ilgili ölçü ve önerileri suyun hem maddî yönden temiz-
li ini sa lamayõ hem de dinî yönden temiz ve temizleyici olu una açõklõk ge-
tirmeyi amaçlar. Böylece bu suyla yapõlan hükmî temizli in ve ona ba lõ ola-
rak yapõlan ibadetlerin sõhhatiyle veya iade yükümlülü üyle ilgili objektif ve 
mâkul ölçüler geli tirilip karga anõn ve keyfîli in önlenmesine, mükelleflere 
kolaylõk ve iç huzuru sa lanmasõna çalõ õlmõ tõr. Fõkhõn ilk dönemlerde ferdî ve 
sosyal hayatla ilgili bütün problemlere e ildi i ve müslüman toplumlarõn âdeta 
hayat bilgi ve tecrübesini de kapsadõ õ dü ünülürse, suyun temizli i ve temiz-
lenme usulüyle ilgili bu görü lerin fakihlerin bilgi ve tecrübe birikimlerini yan-
sõtan ve maddî temizlik için ortalama bir tedbir getirmeyi amaçlayan görü ler 
olarak algõlanmasõ daha do ru olmaktadõr. Bu konuda suyun teminindeki veya 
bo altõlmasõndaki zorluklar, suya dü en necis maddenin miktarõ, suyun mik-
tarõ ve ahõslarõn kalben tatmin olmalarõnõn da ayrõ ayrõ önemli oldu una, 
ki ilere bu çerçevede bir inisiyatif kullandõrmanõn do ru ve yeterli olaca õna 
i aret etmek gerekir. Netice itibariyle suya dinen pis sayõlan veya sa lõk açõ-
sõndan zararlõ bir maddenin dü mesi halinde bu depo, havuz ve kuyunun 
mümkün oldu u miktarda bo altõlmasõ, ayrõca fen bilimleri ve sa lõk açõsõndan 
da yeterli düzeyde ve usulde temizli in sa lanmasõ gerekir. 

b) stibrâ ve stincâ 

slâmî ö retiler bütün hayatõ ku atõcõ nitelikte oldu u için, bu ö retilerde 
zaman zaman ahõslarõn en özel ve mahrem görünen durumlarõyla ilgilenil-
di i ve bu konuda bazõ emir ve tavsiyelerde bulunuldu u da olur. Tuvalet 
âdâbõyla ilgili olarak hadislerde ve fõkõh kültüründe birtakõm kural ve öneri-
lerin bulunmasõ böyledir. 
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Küçük ve büyük abdest bozduktan sonra yapõlmasõ gereken maddî temizlik, 
gerek bunun akabinde yapõlacak hükmî temizli in ve ibadetlerin sõhhati gerekse 
ferdin sa lõ õ, beden ve elbise temizli i açõsõndan önemlidir. Küçük abdest boz-
duktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sõzõntõlarõnõn tamamen 
kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra vücuttaki idrar sõzõntõlarõnõ temiz-
leme i lemine fõkõh dilinde "istibrâ" denilir. Özellikle erkekler açõsõndan istibrâ 
daha önemlidir. ayet özür hali söz konusu de ilse vücuttan idrar sõzõntõsõ ol-
du u sürece abdest geçerli olmaz. Bunun için de idrarõn vücuttan iyice çõkmasõnõ 
beklemek, bu amaçla biraz hareket etmek, yürümek veya öksürmek gerekebilir. 
drar sonrasõ abdest alõnmayacak olsa bile, temizlik iyi yapõlmadõ õnda geriye 

kalan idrar sõzõntõsõ elbiseye bula aca õndan bu temizli e dikkat edilmesi her 
zaman önemini korumaktadõr. Bunun için Hz. Peygamber idrardan sakõnmayõ 
emretmi , kabir azabõnõn ço unun idrardan sakõnmama sebebiyle olaca õnõ haber 
vermi tir (Buhârî, “Vudû”, 55; bn Mâce, “Tahâret”, 26). 

Çevre temizli i kadar beden ve elbise temizli i de gerek ki inin sa lõ õ ve 
be erî ili kileri gerekse ibadet hayatõ için önem ta õdõ õndan literatürde 
"istincâ" terimiyle ifade edilen temizlik yani büyük abdest bozulduktan sonra 
dõ kõ ve idrar yollarõnda yapõlacak dõ kõ, idrar vb. temizli i de müslümanõn 
hayatõnda ayrõ bir önem ta õr. Aslolan bu temizli in su ile yapõlmasõdõr. 
Hatta su ile temizli in slâm toplum ve medeniyetinin en belirgin vasõflarõn-
dan biri oldu u ve bu sebeple müslümanlarõn kavu tuklarõ beden ve elbise 
temizli inin Batõlõlar tarafõndan da hayranlõkla ifade edildi i görülür. Su bu-
lunmadõ õ takdirde bu temizli in en uygun temizlik araçlarõyla yapõlmasõ 
gerekir. Temizlik sol elle yapõlmalõ, suyun ve di er temizlik araçlarõnõn kul-
lanõmõnda israftan kaçõnõlmalõ, fakat temizli in titizlikle yapõlmasõndan da 
ödün verilmemelidir. Fõkõh kitaplarõnda e itim ve ilim aracõ oldu u için kâ õ-
dõn istibrâ ve istincâda kullanõlmasõ do ru bulunmamõ  ise de günümüzde 
iki kâ õt türü birbirinden ayrõldõ õ ve kâ õdõn imal ve temini kolayla tõ õ için, 
özellikle büyük abdest temizli inde suyun kullanõmõ ve kurulanma kaçõnõl-
maz olmu tur. Bu itibarla Batõ toplumlarõnda yaygõn oldu u ekliyle sadece 
tuvalet kâ õdõ ile temizlenmenin yetersiz oldu unu, su ile temizlik yapõldõk-
tan sonra avret yerinin bez veya tuvalet kâ õdõ ile kurulanmasõnõn sa lõk ve 
temizlik açõsõndan daha uygun hatta gerekli oldu unu belirtmek gerekir. 
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III. ABDEST 

A) MAH YET  ve ÖNEM  

Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden olu an ve "el suyu" anlamõna 
gelen abdest, belirli ibadetlerin ifasõnõn ön artõ olan ve kendisi de ibadet 
mahiyetinde görülen bir nevi hükmî temizliktir. Arapça kar õlõ õ güzellik, 
temizlik ve parlaklõk anlamõna gelen "vudû"dur. Fõkõhta abdest, "belli uzuv-
larõ usulüne uygun olarak su ile yõkamak ve bazõlarõnõ da eldeki su õslaklõ õ 
ile meshetmek" eklindeki ibadet temizli i olarak tarif edilir. 

Abdestle ilgili olarak Kur'ân-õ Kerîm'de, "Ey iman edenler! Namaza kalk-

tõ õnõzda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarõnõzõ yõkayõn, ba õnõzõ meshedin 

ve topuklara kadar aya õnõzõ yõkayõn. E er su bulamazsanõz temiz toprakla 

teyemmüm edin" (el-Mâide 5/6) buyurulur. Bu âyet Medine döneminde nâzil 
olmu  ise de, müslümanlarõn Mekke döneminde mi‘rac gecesinde namazõn 
farz kõlõnmasõndan itibaren namaz öncesinde mendup bir davranõ  olarak 
abdest aldõklarõ bilinmektedir. Âyet bunu müstakil bir hükümle teyit etmi , 
ayrõca abdestin her amel için de il namaz için farz kõlõndõ õnõ açõklamõ tõr. 
Hz. Peygamber de hem müslümanlara fiilî olarak abdestin nasõl alõnaca õnõ 
göstermi  hem de abdestsiz olarak kõlõnacak hiçbir namazõn Allah katõnda 
kabul olunmayaca õnõ belirtmi tir (Buhârî, “Vudû”, 2; bn Mâce, “Tahâret”, 47). 

Abdest ba lõ ba õna maddî temizlik özelli i de ta õyõp sa lõk açõsõndan bir 
dizi faydalar içermekle birlikte esasen hükmî temizlik i lemi ve arõnma yolu-
dur. Bunun için de fõkõh dilinde maddî kirlilikten temizlenme "necâsetten 
tahâret" olarak anõlõr; hükmî kirlilik olan hadesten temizlik ise birer hükmî 
temizlik usulleri olan abdest ve gusülle olur. Abdest ile a õz, di , burun, el, 
yüz ve ayaklar gibi kirlenmeye ve dõ arõdan gelecek mikroplara en açõk 
uzuvlar günde birkaç defa su ile temizlenir. Bu sayede vücudun sinir sistemi 
ve kan dola õmõ daha düzenli hale gelir ve vücuda fizikî-tõbbî birçok fayda 
sa lar. Ayrõca abdest, namaz ibadetini ifa için yüce Allah'õn huzuruna çõka-
cak müminin mânevî ve ruhî hazõrlõk ve temizli i de demektir. Bu yüzden 
abdest, maddî temizlikle mânevî temizli i birle tirici, müslümana mânevî 
yönden destek ve güç sa layõcõ bir anlam ve öneme sahiptir. 

B) ABDEST N GEREKL L  

Abdest ba lõ ba õna ve bizzat amaç olan bir ibadet de il belli ibadetleri 
yapmayõ mubah kõlan, kulun bu ibadetlere mânen ve ruhen hazõrlanmasõna 
ve bu ibadetlerden âzami verim elde etmesine yardõmcõ olan vasõta (vesile) 
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ibadettir. Bazõ ibadetler ve fiiller içinse abdestli olmak dinen gerekli görül-
memi  olsa bile, ta õdõ õ birçok maddî ve mânevî faydalar sebebiyle tavsiye 
edilmi tir. Bundan dolayõ abdestin dinî de er ve ba layõcõlõk hükmü farz, 
vâcip ve mendup eklinde üç çe ittir. 

Namaz kõlmak, Kâbe'yi tavaf etmek, tilâvet secdesi yapmak, Kur'an'a do-
kunmak için abdest dinen gereklidir. Sünnî mezheplerin ço u bunlarõn farz 
oldu unda görü  birli inde olup yalnõz Hanefîler Kâbe'yi tavafta abdesti 
vâcip görürler. Kur'an'a dokunmak için abdestin farz oldu u hükmü, 
Kur'an'a ve Sünnet'e de (el-Vâkõa 56/79; Beyhaký, Sünen, I, 87-88) dayan-
dõrõlmakla birlikte esasen müslümanlarõn Kur'an'a atfettikleri önemi ve on-
dan istifadeyi âzami ölçüye çõkarma gayretlerini yansõtan ve bünyesinde 
birçok sosyal ve psikolojik gerekçeyi barõndõran kolektif uur konumundadõr. 

Yatmadan önce abdest almak, vakit namazlarõ için ayrõ ayrõ abdest al-
mak, ezan okurken abdestli bulunmak mendup görülmü tür. Hatta mümine 
mânevî destek sa ladõ õ, âdeta müminin silâhõ oldu u, ayrõca Hz. Peygam-
ber'in mümkün oldu u ölçüde abdestli halde bulundu u göz önünde tutula-
rak slâm âlimleri müminin imkân ölçüsünde her i e abdestli olarak ba la-
masõnõ ve abdestli bulunmasõnõ tavsiye etmi lerdir. 

Abdestin yukarõda özetlenen bu dinî hükmünün tabii sonucu olarak ab-
destsiz kimsenin, cenaze namazõ da dahil namaz kõlmasõ, ükür ve tilâvet 
secdesi gibi namaz hükmüne tâbi fiilleri yapmasõ, Kâbe'yi tavaf etmesi, 
Kur'an'a dokunmasõ ve onu elle tutmasõ câiz görülmez. Abdestsiz olarak 
Mushaf'a bakarak veya ezberden Kur'an okumak ise câizdir. 

Kur'an yüce Rabbin kelâmõ oldu u için ona her zaman âzami saygõ gös-
termek, sû-i edeb olarak algõlanacak davranõ lardan kaçõnmak gerekir. Kur'an 
tilâveti, öteden beri sünnet de er hükmü atfedilen bir ibadet olarak telakki 
edildi i için, Kur'an tilâvet ederken hem bu kolektif uuru incitmemek ve hem 
de esasen her çe idiyle ibadetin abdestli olarak ifasõnõn ibadeti tamamlayan bir 
boyut olmasõ sebebiyle böyle davranõp ibadet lezzetini daha derinden almak 
için abdestli olmaya özen göstermelidir. Fakihlerin Kur'an tilâvetini sünnet 
olarak nitelendirip ona ibadet içeri i yüklemeleri bu anlamda do rudur ve 
bunun için abdestli olmanõn art ko ulmasõ da yerindedir. Ancak Kur'an oku-
maktan asõl maksat mânasõnõ anlamaksõzõn okuma de il, anlamak ve gere ini 
yerine getirmek üzere okumadõr. Zaten Kur'an'õn indirili inin aslî amacõ da 
budur. Birinci okuyu ta ibadet niteli i ön plana çõktõ õ, ikincisinde ise anlama 
önem kazandõ õ için iki tür okuyu  arasõnda abdest açõsõndan bir ayõrõm yap-
mak mümkündür. Bu ayõrõm sebebiyle olmalõ ki, bazõ bilginler, ikinci tür oku-
yu  biçiminde abdest almayõ art ko mamõ lardõr. 
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C) ABDEST N FARZLARI 

Abdestin farzlarõ, bir fiilin abdest sayõlabilmesi için onda bulunmasõ zo-
runlu olan ana unsurlar demektir. Abdestin farzlarõ ilgili âyette (el-Mâide 

5/6) zikredildi i üzere dörttür: 

1. Yüzü yõkamak. 

2. Kollarõ dirseklerle birlikte yõkamak. 

3. Ba õ meshetmek. 

4. Ayaklarõ topuklarla birlikte yõkamak. 

Yüzün sõnõrõ iki kulak yumu a õ, alõndaki saç bitim yeri ile çenenin sona 
erdi i yer arasõnda kalan kõsõm olarak belirlenmi tir. Yüz yõkanõrken sakal sõk 
ise üstünü yõkamak yeterlidir. Abdest alõrken parmaktaki yüzü ün altõna su 
alacak ekilde oynatõlmasõ, el, yüz ve ayakta bulunan ve suyun deriye tema-
sõnõ önleyen maddelerin imkân dahilinde temizlenmesi gerekir. Dirseklerin 
yõkanmasõ da abdestin farzlarõ kapsamõndadõr. Ba õn dörtte birinin el içinin 
õslaklõ õyla meshedilmesi Hanefîler'e göre yeterlidir. Ba õn mesh miktarõ âfiî 
mezhebinde daha az iken di er iki mezhepte âdeta ba õn tamamõdõr. 

Abdestin bu dört farzõnda Sünnî fõkõh mezhepleri ittifak etmi tir. Ancak 
Hanefî mezhebinin dõ õnda kalan di er üç Sünnî mezhebin buna bazõ artlarõ 
da ilâve etti i görülür. Meselâ niyet bu üç mezhebe göre, abdeste ba larken 
besmele çekmek Hanbelîler'e göre, dört farzõn âyette sayõlan sõraya uygun 
yapõlmasõ (tertîb) âfiî ve Hanbelîler'e göre, bu i lemlerin ara verilmeden 
yapõlmasõ (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîler'e göre farzdõr. Ca‘ferîler, abdestle 
ilgili âyetin ifade tarzõndan hareketle ayaklarõn yõkanmasõnõn de il meshe-
dilmesinin farz oldu unu ileri sürmü lerdir. Bu görüþe yakýn olan bazý Sünnî 
âlimler de vardýr. 

Abdestin farzlarõnõn yerine getirilmi  olmasõ ku kusuz alõnan abdestin 
fõkhen geçerli (sahih) olmasõ sonucunu da do urur. Bununla birlikte kulla-
nõlan suyun temiz ve temizleyici olmasõ, abdest alõrken özür durumu hariç 
abdesti bozan bir durumun bulunmamasõ, yõkanmasõ gereken uzuvlarda hiç 
kuru yerin kalmamasõ da gerekir. Bazõ ilmihal kitaplarõnda, abdest alõrken 
yõkanan uzuvlarda i ne deli i kadar kuru yerin kalmamasõnõn istenmesi, 
hakiki anlamõ de il bu konuda âzami titizli in gösterilmesi gerekti ini ifade 
içindir. Abdest uzuvlarõnda bulunup suyun deriyle temasõnõ önleyen mad-
delerin imkân ölçüsünde temizlenmesi gerekir. Temizlemede zorluk varsa 
bunlarõn bulunmasõ abdeste zarar vermez. Boyacõ, marangoz gibi esnafõn, 
sanatkârlarõn el ve kollarõnda bulunan boyalar böyledir. Bunlar el ve tõrnak-
lardan kazõnmadõkça abdestin geçerli olmayaca õnõn söylenmesi, bilgiye 
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dayalõ fõkhî bir hüküm olarak de il de yukarõda sözü edilen hassasiyetin 
abartõlõ ifadesi olarak anla õlmalõdõr. Aynõ ekilde bir uzvu yõkamak sa lõk 
açõsõndan sakõncalõ ise meshedilir, meshetmek de zararlõ ise terkedilir. 

D) ABDEST N SÜNNETLER  ve ÂDÂBI 

Hz. Peygamber'in farz ve vâcip kapsamõnda olmaksõzõn sürekli veya ge-
nelde yaptõ õ ve ümmetine de yapõlmasõnõ tavsiye etti i fiillere fõkõh ilminde 
ve ilmihal dilinde sünnet, Hz. Peygamber'in bazan yapõp bazan da terketti i 
fiillere ise mendup, müstehap veya âdâp denildi ini, fõkõh usulünde ise bu 
gruba giren bütün fiillerin, er‘î hükmün be li taksimi içinde "mendup" ola-
rak nitelendirildi ini biliyoruz. 

Abdestin ba lõca sünnetleri öyle sõralanabilir : Abdest almaya niyet et-
mek, ba larken besmele çekmek, elleri bileklerle birlikte üç defa yõkamak, 
a õz ve buruna su çekip iyi bir a õz ve burun temizli i (mazmaza ve istin ak) 
yapmak, misvak kullanmak veya di leri fõrçalamak, sakalõn içine su girme-
sini sa lamak, el parmaklarõnõ birbirine sokup ovu turmak, ba õn tamamõnõ 
elin õslaklõ õyla meshetmek, boynu meshetmek, abdest uzuvlarõnõ yõkarken 
bu sayõlan sõraya uymak, abdeste sa  uzuvlardan ba lamak, bu uzuvlarõ 
üçer defa yõkamak ve su ile iyice ovmak (delk), abdeste ara vermeden ta-
mamlamak. 

Abdestin bu sayõlan sünnetlerine ilâve olarak abdestin âdâbõ olarak da; 
abdest alõrken –mümkünse– kõbleye dönmek, abdest sularõnõ vücuda ve elbi-
seye sõçratmamak, dünya i lerine ili kin konu mayõp abdest dualarõnõ veya 
bildi i dualardan okumak, suyu ölçülü kullanmak, abdest sonunda kelime-i 
ehâdet (E hedü enlâ ilâhe illâllah ve e hedü enne Muhammeden abdühû ve 

resûlüh) getirmek gibi fiiller tavsiye edilir. Abdestin âdâbõndan maksat, abdes-
tin farzlarõnõn ve sünnetlerinin daha uygun ekilde ve ortamda, mükemmel bir 
ekilde yerine getirilmesini sa lamaktõr. Bu sebeple abdest alan kimse hangi 

davranõ õnõn abdestin amacõna daha uygun olaca õna ve abdest alõrken neler-
den kaçõnmasõ gerekti ine biraz da kendisi karar vermelidir. Meselâ günü-
müzde abdest öncesinde ellerin ve yüzün sabunlu su ile yõkanmasõ, iyi bir a õz 
ve burun temizli i, imkân varsa di lerin fõrçalanmasõ, suyun ölçülü kullanõl-
masõ, çevre temizli ine özen gösterilmesi hem bireyin sa lõ õ açõsõndan hem de 
üçüncü ahõslara saygõnõn gere i olarak ayrõ bir önem kazanmõ tõr. 
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E) ABDEST  BOZAN DURUMLAR 

Abdestin maddî temizlik olma özelli i de ta õmakla birlikte esasen hükmî te-
mizlik oldu unu yukarõda görmü tük. Bu sebeple abdesti bozan durumlarõn bir 
kõsmõ maddî kirlilik, bir kõsmõ da hükmî kirlilik grubunda yer alõr. 

u durumlarda abdest bozulur: 

1. drar ve dõ kõ yollarõndan idrar, dõ kõ, meni, mezi, kan gibi bir necâse-
tin, herhangi bir sõvõnõn veya maddenin çõkmasõ, yellenmek. 

2. Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir maddenin 
çõkmasõ. A õzdan çõkan akõcõ haldeki kan, tükürükten fazla veya ona e it ise 
abdesti bozar. Vücuttan çõkan kan akmadõ õ veya çõktõ õ yerin çevresine 
da õlmadõ õ sürece abdesti bozmaz. Yaradan çõkan irin ve sarõ su da böyle-
dir. Çõktõ õ yerin dõ õna kendili inden da õlmayan bu sõvõlarõn silinmesi ha-
linde de abdest bozulmaz. âfiî ve Mâlikîler'e göre idrar ve dõ kõ yollarõ hariç 
vücuttan çõkan kan ve benzeri sõvõ maddeler abdesti bozmaz. 

3. A õz dolusu kusmak. Kusulan ey ister yemek, ister safra veya kan 
olsun, abdest bozulur. 

4. Bayõlma, delirme, sarho  olma, uyuma gibi uurun kontrolüne engel 
olan durumlar. Uyku dõ õndaki uur kaybõna yol açan durumlarõn süresi ve 
o esnada ki inin konumu ne olursa olsun abdest bozulur. Uyku halinde ise, 
ki inin farkõnda olmadan abdestinin bozulmu  olmasõ ihtimalinin derecesi 
ölçü alõnõr. Bu sebeple yatarak derin uykuya dalma abdesti bozar, uyku ile 
uyanõklõk arasõndaki hal ise bozmaz. Oturdu u yerden uyuklamada oturu-
un ekli kadar bu kimsenin durumu, abdestin bozulma ihtimalinin kuvvet 

derecesi de önemlidir. Bundan dolayõ tereddütlü durumlarda abdest alõnmasõ 
tavsiye edilir. 

5. Namazda yakõndaki ahõslarõn duyabilece i ekilde sesli olarak gül-
mek. Hanefîler'e göre rükûlu ve secdeli namazda sesli gülme abdesti de bo-
zar. Di er mezhepler ise sadece namazõn bozulaca õ görü ündedir. 

6. Cinsî münasebet veya fâhi  (a õrõ) temas ve dokunma. Hanefîler'e göre er-
kekle kadõnõn tenlerinin birbirine de mesi ile abdest bozulmasa da çõplak olarak 
veya arada bedenlerin sõcaklõ õnõn hissedilmesini engelleyecek bir giysi bulun-
maksõzõn erkek ve kadõnõn a õrõ derecede ehevî temasõ, oyna ma ve kucakla -
masõ abdesti bozar. Hanefî fakihlerinin ço unlu u temasõn a õrõlõ õnda erke in 
cinsel organõnõn sertle mesini ölçü alõrken, mam Muhammed mezi gibi bir ya lõk 
çõkmadõkça abdestin bozulmayaca õ görü ündedir. âfiîler'e göre erkek ve kadõ-
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nõn tenlerinin birbirine de mesi, Mâlikî ve Hanbelîler'e göre ise temastan cinsel 
haz duyulmasõ halinde abdest bozulur. 

7. Mazeret halinin sona ermesi. Su bulamadõ õ için teyemmüm eden 
kimse suyu bulunca, mest üzerine mesh yapan kimsenin -yolcu olanlara üç, 
yolcu olmayanlara bir gün olarak tanõnan- mesh süresi dolunca, özürlü 
kimse için de namaz vakti çõkõnca abdesti bozulmu  olur. 

Hanefîler'in dõ õndaki üç mezhebe göre bir kimsenin kendi cinsel organõna 
temas da abdesti bozar. Bir kimse abdest aldõ õnõ kesin olarak bilse de abdestinin 
bozulup bozulmadõ õnda tereddüt etse, Mâlikîler'e göre abdesti bozulmu  olur, 
di er üç mezhebe göre ise bu durumda abdest bozulmu  sayõlmaz. 

A lamak, gözden ya  gelmesi, kabuk ba lamõ  bir yaranõn kabu unun 
kan çõkmaksõzõn dü mesi, tükürük ve sümü e az miktarda kan karõ masõ, a õz 
dolusu olmayan kusma, õsõrõlan elma, ayva gibi sert bir meyve veya kullanõlan 
misvak-di  fõrçasõ üzerindeki akõcõlõ õ olmayan kan (di  eti kanamasõ hariç), 
sivrisinek, pire gibi ha eratõn emdi i kan, namazda uyuklama, namazda sessiz 
gülme, tõrnak kesme, tõra  olma kural olarak abdesti bozmaz. 

Abdestin bozulup bozulmadõ õyla ilgili görü  ayrõlõ õ bulunan konularda 
ihtiyatlõ davranmak uygun olur. Özellikle imam olan kimselerin abdestinin 
di er mezheplere göre de bozulmamõ  olmasõna özen göstermesi art de ilse 
de yerinde bir davranõ tõr. 

F) ABDEST N EKL  

Sünnet ve âdâbõna riayet edilerek, ayrõca dört mezhebin farz saydõ õ hu-
suslarõ da içerecek ekilde abdest öyle alõnõr: Abdest suyunun elbiseye sõç-
ramayaca õ bir konum alõnõr, mümkünse kõbleye dönülür. Niyet ve besmele 
ile abdeste ba layõp önce eller bileklere kadar ve parmak aralarõ da ovu tu-
rularak üç defa yõkanõr, cilt üzerindeki hamur, boya, sakõz gibi maddeler 
temizlenir. Parmakta yüzük varsa oynatõlõr. Misvak veya di  fõrçasõ ile, 
bunlar yoksa sa  elin parmaklarõyla di ler temizlenir. A õz, sa  el avucuna 
alõnan su ile üç defa çalkanõp temizlenir. Üç defa da burna su çekilip sol 
elle burun temizlenir. Oruçlu olmayan kimse a õz ve burnun her yerine su-
yun iyice ula masõnõ sa lar. Üç kere yüz yõkanõr. Varsa sakalõn içinden par-
maklar geçirilerek suyun sakal diplerine ula masõ sa lanõr. Sonra dirsekle 
birlikte sa  kol üç defa, sonra aynõ ekilde sol kol üç defa yõkanõr. Sa  el 
õslatõlarak avuç ve parmaklarõn içiyle ba õn üstü bir defa meshedilir. Bu e-
kilde ba õn dörtte birini meshetmek yeterli ise de iki elle ba õn tamamõnõn 
meshedilmesi –sa lõk bakõmõndan endi e verici bir durum yoksa– sünnettir. 
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Eller yine õslatõlarak ba  parmakla kula õn dõ õ, ahadet parma õ veya serçe 
parmakla içi meshedildikten sonra her iki elin arkasõyla boyun meshedilir. 
Önce sa  sonra sol ayak, parmak uçlarõndan ba lanarak topuk ve a õk ke-
mikleri de dahil olmak üzere yõkanõr. Parmak aralarõnõn yõkanmasõna özen 
gösterilir. Abdestten sonra kelime-i ehâdeti okumak, içilebilir ise abdest 
alõnan sudan bir miktar içmek ve Kadr sûresini okumak da abdestin âdâbõn-
dandõr. 

G) ÖZÜRLÜNÜN ABDEST  

Devamlõ burun kanamasõ, idrarõ tutamama, devamlõ kusma, yaranõn de-
vamlõ kanamasõ, kadõnlarõn akõntõsõ gibi abdesti bozan ve kõsmen süreklilik 
ta õyan bedenî rahatsõzlõklara ilmihal dilinde özür (mazeret), böyle kimselere 
de özürlü kimse (mâzur, mâzure) denilir. 

slâm dini kolaylõk ve rahmet dinidir. Namaz ba ta olmak üzere ki ilerin 
ibadetlerini zamanõnda ve gerekti i ekilde yerine getirebilmeleri hem bir 
görev hem de bir haktõr. Bu sebeple slâm dini ki iye gücünün üstünde yük 
yüklememi , ibadet hayatõ da dahil daima kolaylõ õn sa lanmasõnõ, zorluk 
ve sõkõntõnõn önlenmesini ilke edinmi tir. Bu sebepledir ki normal durum-
larda abdesti bozan eyler konusunda özürlü kimseler için özel hükümler 
getirilerek bu kimselerin ibadet etmesine fõrsat tanõnmõ tõr. Su bulunmadõ-
õnda veya suyun kullanõmõnõn sa lõ a zararlõ oldu u durumlarda teyem-

müm imkânõ, yaranõn üstüne mesh hükümleri de yine slâm'õn hem namazõ 
ferdin aslî görevi ve dinin dire i saymasõnõn hem de kolaylõk prensibinin 
birer örne idir. 

Yukarõda sayõlan türde olup en az bir namaz vakti süresince devam eden be-
denî rahatsõzlõklar özür hali sayõlõr. Özürlü kimse her namaz vakti için abdest 
alõr, bu özür halinin abdesti bozmadõ õ var sayõlarak o vakit içinde aldõ õ ab-
destle, onu bozan yeni bir durum meydana gelmedikçe, diledi i kadar farz, vâ-
cip, sünnet, eda ve kazâ namazõ, cuma ve bayram namazõ kõlabilir, Kâbe'yi tavaf 
edebilir, Mushaf’õ tutabilir. Namaz vaktinin çõkmasõyla özürlü kimsenin abdesti 
bozulmu  olur, yeni namaz vaktinde tekrar abdest almasõ gerekir. Özürlü kimse-
nin abdesti özür hali dõ õnda abdesti bozan ikinci bir sebeple de bozulur. Meselâ 
idrarõnõ tutamayan kimsenin burnu kanamakla abdesti bozulur. mam âfiî'ye 
göre özürlü kimsenin her namaz için ayrõ abdest almasõ gerekir. Özürlü kimsenin 
bu sebeple elbisesine bula an idrar, kan özür devam etti i sürece namazõn sõh-
hatine engel olmaz. Kadõnlar için ayba õ ve lo usalõk hali farklõ fõkhî hükümlere 
tâbi olup bunun dõ õnda kalan kanamalar ve devamlõ akõntõlar (istihâze) özür hali 
sayõlõr. 
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H) MESH 

slâm dini namazõn ifasõnõ dinin temel vecîbelerinden saymõ  olmasõnõn 
yanõ sõra her türlü mükellefiyette zorlu u gidermeye ve kolaylõ õ temin et-
meye de ayrõ bir önem vermi tir. Bunun bir örne i de, mükellefler için mest 
ve sargõ üzerine mesh yaparak abdest alma ve böylece üzerine dü en iba-
detleri ifa etme imkânõ getirmi  olmasõdõr. 

Mesh, bir ey üzerinde eli gezdirmek, o eyi elle silmek demektir. Fõkõhta 
mesh, bir nevi hükmî temizlik i lemi olup abdestte elin õslaklõ õyla bir uzuv, 
mest veya sargõ üzerinde, teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla 
yapõlan sembolik temizlik çe ididir. Abdest alõrken ba , boyun ve kulaklarõn 
meshedilmesi abdestin ilkten (aslî) hükmü, mest ve sargõ üzerine mesh ise 
yõkama yerine geçen (bedel, halef) bir i lemdir. 

a) Mest Üzerine Mesh 

Dinimizin ibadetlerde kolaylõ õ tercih etmi  olmasõ sebebiyle, ayaklara 
mest vb. giyildi inde, abdest için bunun çõkarõlmasõ ve aya õn yõkanmasõ is-
tenmeyip mestin üzerine mesh yapma câiz görülmü tür. Mest deri ve benzeri 
maddelerden ayaklara giymek maksadõyla yapõlan, ayaklarõ topuklarla birlikte 
örten, içine su geçirmeyecek veya yere kondu unda kendi kendine dik dura-
bilecek bir ayakkabõ çe ididir. Ayaklarõ aynõ ekilde örten çizme, potin, kendi-
siyle yol yürünebilecek dayanõklõlõkta çorap ve bo azlõ terlikler ve benzerleri de 
Hanefîler'e göre mest hükmündedir. Devamlõ olarak yerle temas halindeki 
çizme ve ayakkabõlara meshetmek yeterli olmayõp altõnda veya üzerindeki 
necis maddelerin de temizlenmesi gerekir. 

Abdest alõrken mestin üzerinde elin üç parma õ kadar yerin elin õslaklõ-
õyla bir defa meshedilmesi gerekir ve yeterli olur. Bunun için mestin ab-

destli olarak giyilmi , mestin aya õn abdestte yõkanmasõ gereken yerlerini 
tamamen kaplamõ , ayrõca dayanõklõ ve sa lam bir maddeden yapõlmõ  ol-
masõ aranõr. Mest ile yakla õk 6 kilometre yürünebilmesi veya bõrakõldõ-
õnda dik durabilmesi bu dayanõklõlõk ve sa lamlõ õn ölçüsü olarak zikredilir. 

Mestin topuktan a a õ kõsmõnda, altõnda veya üstünde ayak parmaklardan 
üçü girecek ekilde bir deli in, yarõk veya yõrtõ õn bulunmamasõ, mestin 
içine su almamasõ da gerekir. Üzerine deri kaplanmõ  veya altlarõna pençe 
vurulmu  çorap üzerine mesh edilebilir. Hanefî fakihlerinden Ebû Yûsuf ve 
mam Muhammed, altõna pençe vurulmu  olmasõ artõnõ aramaksõzõn kalõn 

ve içini göstermeyen dayanõklõ keçe ve yün çoraplar üzerine, bir grup fakih 
ise bu þartlarý da aramayarak çorap üzerine meshedilebilece i görü ündedir. 
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badetlerin ve onlara hazõrlõk mahiyetindeki vecîbelerin yerine getirilmesinde 
bazõ ölçüler belirlemeyi ve imkân dahilinde kolaylõk sa lamayõ hedefleyen 
fakihler arasõndaki bu tür görü  farklõlõklarõ mükellefe bu görü lerden istedi i 
tarzda bir kompozisyon olu turma hakkõnõ vermekten ziyade ihtiyaç halinde 
kullanõlabilecek ruhsatlarõ göstermesi yönüyle önem ta õr. 

Abdesti bozan durumlar mest üzerine meshi de bozar. Üzerine meshedi-
len mestin ayaktan çõkmasõ veya çõkarõlmasõ, mestin içine giren suyun bir 
aya õn yarõdan fazlasõnõ õslatmasõ, mesh süresinin sona ermesi meshi bozar. 
Mest üzerine meshin süresi, yolcu olmayanlar için bir gün bir gece (24 saat), 
yolcular için üç gün üç gecedir (72 saat). Bu süre, mestin abdestli olarak 
giyilmesinden sonra ilk hadesten yani abdesti bozan ilk durumdan ba lar. 
Bu süre dolduktan sonra, ayaklar su ile yõkanarak abdest alõnõp gerekiyorsa 
mest tekrar giyilmelidir. Öte yandan, ayaklarõnõ yõkamak suretiyle abdestli 
olan kimsenin bu abdesti devam etti i sürece mestleri çõkarõp giymesiyle 
abdesti bozulmaz. Mestlerin üzerine meshetmek suretiyle abdestli olup 
mestlerini çõkaran kimse, sadece ayaklarõnõ yõkayarak abdestini tamamlaya-
bilir. 

b) Sargõ Üzerine Mesh 

Üzerinde sargõ bulunan bir organõn abdest alõrken su ile yõkanmasõ sa -
lõk açõsõndan zararlõ ise, bu sargõ çözülmeyip üzerinin meshedilmesiyle yeti-
nilir. Yapõlan bu mesh o uzvu hükmen yõkama sayõlõr. Hatta mesh de zararlõ 
ise ondan da vazgeçilebilir. Sargõnõn ço unlu unu sadece bir defa 
meshetmek yeterlidir. Sargõnõn abdestsiz veya cünüp iken sarõlmõ  olmasõ 
meshe engel olmadõ õ gibi bu meshin süresi de yoktur. Özür hali devam 
etti i sürece sargõ üzerine meshedilebilir. Sargõ üzerine ikinci bir sargõ sarõlsa 
bu sargõya ayrõca meshetmek gerekmez. Bir sargõ üzerine mesh yapõldõktan 
sonra o sargõ de i tirilirse hüküm yine aynõ olmakla birlikte yeni sargõnõn 
meshedilmesi müstehaptõr. Üzerindeki ilâç, merhem bulunan yaralarõn meshi 
de sargõ üzerine mesh hükmündedir. Yaranõn iyile ip sargõnõn çõkarõlmasõ 
halinde sargõ üzerine yapõlan mesh bozulmu  olur. Bu kimsenin ayet ab-
destli ise, sargõ yerini yõkamakla iktifa etmesi mümkün ise de yeniden abdest 
almasõ daha yerinde bir davranõ  olur. 

Doldurulmu  veya kaplanmõ  di ler de sargõlõ veya merhemli yara –veya 
suyun deriye ula masõnõ engelleyen fakat çõkarõlmasõ zor olan boya vb.nin 
bula tõ õ organ– gibidir. Suyun kaplama ve dolguya ula masõ yeterlidir. 
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IV. GUSÜL 

Sözlükte gusül (gasl ve gusl) "bir eyi su ile yõkamayõ", fõkõh ilminde ise 
"bütün vücudun temiz su ile yõkanmasõ eklinde yapõlan hükmî temizlik 
i lemi"ni ifade eder. Fõkõhta abdeste küçük temizlik, abdest almayõ gerektiren 
hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), gusle büyük temizlik, guslü gerektiren 
hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denilir. Guslün Türkçe'deki bir ba ka 
adõ da boy abdestidir. 

Kur'an'da "E er cünüp iseniz iyice temizlenin" (el-Mâide 5/6) buyurularak 
cünüplük halinden kurtulmak için guslün gereklili i bildirilmi , ayrõca 
hayzõn (ay hali) kadõnlar için mazeret hali oldu u belirtilerek gusledip te-
mizleninceye kadar onlarla cinsel ili ki kurulmasõ yasaklanmõ tõr (el-Bakara 

2/222). Cünüplük hali ile kadõnlarõn hayõz ve nifas kanlarõnõn kesilmesi ha-
linde guslün gerekli oldu u ve bunun nasõl yapõlmasõ gerekti i hususuna 
Hz. Peygamber'in söz ve uygulamalarõ da önemli açõklamalar getirmi tir. 

Abdest gibi gusül de esasen hükmî-dinî temizlenme ve arõnma vasõtasõ-
dõr. Böyle olmakla birlikte bunlarõn maddî temizlenmeyi de sa ladõ õ, ayrõca 
birçok tõbbî yararlar içerdi i de inkâr edilemez. Guslün insan sa lõ õ açõsõn-
dan önemi ve yararõ Do ulu ve Batõlõ ilim adamlarõnca ayrõ ayrõ dile getiril-
mi , boy abdesti temizli i müslüman milletlerin belirgin özelli i, slâm me-
deniyetinin beden temizli ine ve sa lõ õna verdi i önemin âdeta simgesi 
olmu tur. Gusül ile, hayõz, nifas ve cünüplük halinin vücutta bõrakabilece i 
maddî bir kalõntõ ve bula õklar iyice temizlenmi  olur. Ayrõca gusül, cünüp-
lük halinin vücutta yol açaca õ yorgunluk ve gev ekli i giderme, bedende 
yeni bir denge kurma, kan dola õmõnõ düzene koyma ve ki iyi hükmî kirli-
likten kurtararak ibadet atmosferine hazõrlama gibi beden ve ruh sa lõ õ 
açõsõndan birçok yararõ içinde barõndõrõr. Buna ilâve olarak, bilinebilen veya 
bilinemeyen birçok hikmet ve fayda ta õdõ õ inancõyla Allah'õn bu emrini 
yerine getiren mümin Allah'a kayõtsõz artsõz itaat etmenin haz ve sevabõna 
kavu ur. 

A) GUSLÜ GEREKT REN DURUMLAR 

 Esasen hükmî-dinî temizlenme ve arõnma vasõtasõ olan guslün sebebi 
hükmî kirliliktir. Bu sebeple hükmî kirlilik hali sayõlan cünüplük, hayõz ve 
nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir. Ancak bu üç durumun dinî 
literatürde büyük kirlilik olarak anõlmasõ, bu durumdaki kimselerin dinen necis 
sayõldõ õ anlamõna gelmez. Mümin necis olmaz. Hatta mü riklerin necis ol-
du u meâlindeki âyet de (et-Tevbe 9/28) onlarõn hükmî kirliliklerine i aret 
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olarak anla õlmõ tõr. Bu sebepledir ki, cünüp olan, hayõz ve nifas gören kimse-
lerin hükmî kirlili i, onlarõn namaz, tilâvet secdesi, Kâbe'yi tavaf, Kur'an'õ 
eline alma ve Kur'an okuma, mescide girme gibi belirli ibadetleri veya ibadetle 
yakõndan ilgili fiilleri yapmak için gerekli ruhî ve mânevî hazõrlõ a sahip olma-
dõklarõ anlamõna gelir. Bundan dolayõ cünüp kimsenin oruca devam etmesi 
veya namaz vaktine kadar yõkanmayõ geciktirmesi günah sayõlmayõp namazõn 
kõlõnabilece i son vakit öncesinde gusletmesi farz görülmü tür. Di er bir anla-
tõmla gusül, hükmî kirlili i sona erdirip belirli ibadetleri yapmayõ mümkün hale 
getiren bir hükmî temizlenme usulünden ibarettir. 

a) Cünüplük 

Fõkõh dilinde cünüplük (=cenâbet), cinsî münasebet veya ehvetle meni-
nin gelmesi (inzal) sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapõlma-
sõna engel olan hükmî kirlilik halinin adõdõr. Meni gelsin veya gelmesin cinsî 
münasebet sonunda kadõn da erkek de cünüp olur. Cünüplü e yol açan cinsî 
münasebetin ölçüsü ve ba langõç sõnõrõ, erkeklik organõnõn sünnet kõsmõnõn 
girmi  olmasõdõr. Erkek veya kadõndan ehvetle (cinsî zevk vererek) meninin 
gelmesi cünüplü ün ikinci sebebidir. Meninin uyku halinde veya uyanõk-
ken, iradî ya da gayri iradî gelmesi sonucu de i tirmez. âfiîler hariç fakih-
lerin ço unlu u, cünüplük için meninin ehvetle gelmesini art gördüklerin-
den, a õr kaldõrma, dü me, hastalõk gibi sebeplerle meninin gelmesini cü-
nüplük sebebi saymazlar. 

Uyandõ õnda ihtilâm oldu unu hatõrlamamakla birlikte elbisesinde meni bu-
la õ õ gören kimsenin gusletmesi gerekir. Buna kar õlõk ihtilâm oldu unu hatõrla-
dõ õ halde elbisesinde böyle bir iz görmeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez. 

Cünüp olan kimsenin farz veya nâfile herhangi bir namaz kõlmasõ, tilâ-
vet secdesi yapmasõ, Kâbe'yi tavaf etmesi, Mushaf'õ eline almasõ, camiye 
girmesi ve orada bulunmasõ câiz görülmez. Bu kimseler dua ve zikir maksa-
dõyla besmele çekip Fâtiha, hlâs, Âyetü'l-kürsî gibi sûre ve âyetleri okuya-
bilirler. Cünüp kimsenin bu halini herhangi bir farz namazõn ifasõ vaktine 
kadar geciktirmesi ve bu arada yeme içme de dahil be erî ve sosyal faali-
yetlerini sürdürmesi fõkhen câiz ise de bir an önce cünüplükten kurtulmasõ, 
bunun için de ilk fõrsatta boy abdesti almasõ, de ilse cinsel organõnõ, el ve 
a zõnõ yõkamasõ tavsiye edilmi tir. 

b) Hayõz ve Nifas 

Hayõz (ay ba õ) ve nifas (lo usalõk) kanlarõnõn kesilmesiyle veya bu iki 
hal için öngörülen âzami sürelerin dolmasõyla gusül gerekli olur. Bu süreyi 
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a an kanamalar özür hali (istihâze) sayõldõ õndan bu tür kanamanõn sona 
ermesi halinde gusül gerekmez. 

Hayõz ve nifas halindeki kadõnõn hükmü cünüp kimseninki gibidir. Ay-
rõca bu durumdaki kadõnlarõn cinsel ili kide bulunmasõ haramdõr, oruç tut-
masõ da câiz de ildir. Kadõnlara mahsus haller ve bunlarõn fõkhî hükmü a a-
õda anlatõlacaktõr. 

Fakihlerin ço unlu una göre, müslümanõn cenazesinin – ehid hükmüne 
tâbi olanlar hariç– yõkanmasõ gerekir ve bu görev geride kalanlar için cenaze 
namazõ gibi farz-õ kifâye cinsinden bir dinî sorumluluktur. Bu yõkama bir 
yönüyle o müslümanõn cünüp olarak ölmesi ihtimaline kar õ bir tedbir ma-
hiyetinde ise de esasen slâm'õn insana verdi i de erin, müslüman olarak 
ya amõ  bir kimseye kar õ gösterilen sevgi ve saygõnõn bir ifadesidir. 

Yeni müslüman olmu  bir kimsenin sõrf bu sebeple gusletmesi Mâlikî ve 
Hanbelî fakihlerine göre vâcip, Hanefî ve âfiîler'e göre ise mendup bir dav-
ranõ tõr. Cünüp ise gusletmesinin gereklili inde ittifak vardõr. slâm dinine 
giren kimsenin bu sebeple guslü, geride kalan mânevî kirlilikten ve günah-
lardan arõnõp yeni bir hayata tertemiz ba langõç anlamõnõ ta õr. 

Yukarõda sayõlanlara ilâve olarak cuma ve bayram namazlarõ öncesinde, 
hac veya umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat'ta vakfe için gusletmek 
sünnet, cenaze yõkama, kan aldõrma, Mekke ve Medine'ye girme, Berat ve 
Kadir gecelerini ihya etmeyi isteme, bir toplantõya katõlma, yeni elbise 
giyme, bir günahtan tövbe etme gibi çe itli sebep ve durumlarda gusletmek 
de müstehap görülmü tür. 

B) GUSLÜN FARZLARI 

Gusül, ilgili âyette de (el-Mâide 5/6) i aret edildi i gibi bütün vücudun 
kuru bir yer kalmayacak ekilde tamamen yõkanmasõndan ibarettir. Bunda 
bütün fakihlerin ittifakõ vardõr. Ancak Hanefî ve Hanbelî mezhebinde a õz ve 
burnun içi gusülde bedenin dõ  kõsmõndan sayõlmõ tõr. Böyle olunca guslün; 
a za su almak (mazmaza), burna su çekmek (istin ak) ve bütün vücudu 
yõkamak eklinde üç farzõndan söz edilir. Mâlikî ve âfiîler ile îa'dan 
Ca‘ferîler'e göre a õz ve burnun içini yõkamak sünnettir. Gusülde niyet 
Hanefîler'e göre sünnet, di er mezheplere göre farzdõr. Mâlikîler'e göre vü-
cudu ovalamak ve gusül i lemlerinin arasõnõ açmamak da guslün farzla-
rõndandõr. 

Gusül mutlak su denilen nehir, põnar, kuyu, deniz, kaynak ve ya mur 
sularõ ile yapõlõr. Saç, sakal, bõyõk ve ka larõn yõkanõp diplerine suyun ula -
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masõ, kadõnlarõn örgülü olmayan saçlarõnõ yõkamalarõ ve saç diplerine suyun 
ula masõ gerekir. Örgülü saçõn çözülmesi art olmayõp sadece diplerine su-
yun ula tõrõlmasõ yeterli olur. Hanbelîler hayõz ve nifas sebebiyle gusül için 
örgünün çözülüp saçõn yõkanmasõnõ gerekli görür. Gusül esnasõnda, beden-
deki yara üzerinde sargõ varsa bakõlõr; ayet yõkama yara için zararlõ olma-
yacaksa sargõ çözülüp yõkanõr, de ilse sargõ üzerine meshedilir. lmihal türü 
kitaplarda yer alan, boy abdesti alan kimsenin vücudunda i nenin deli i 
kadar kuru yer kalmamasõ tavsiyesi gerçek mânada de il, vücudun su ile 
iyice yõkanmasõ gerekti i eklinde anla õlmalõdõr. Di  dolgusu ve kaplama, 
ayrõca deri üzerinde olup suyun deriyle temasõnõ önleyen ve izâlesinde de 
güçlük bulunan boya ve benzeri maddeler, yukarõda da açõklandõ õ üzere 
gusle mani de ildir. Bu sebeple vücudun maddî temizli ini imkân ölçüsünde 
ve sabun kullanarak yaptõktan sonra deri üzerinde kalõp suyun deriye ula -
masõna mani olan boya, hamur gibi maddeler guslün sõhhatine engel olmaz. 
Di  dolgu ve kaplamasõ da böyledir. 

C) GUSLÜN SÜNNETLER  ve ÂDÂBI 

Bu ibadeti olu turan fiillerden hangilerinin farz veya vâcip, hangilerinin 
sünnet ve âdâb oldu u konusunda fakihlerin görü  ayrõlõ õna dü mesinin 
sebebi, Hz. Peygamber'in sahâbeye ibadetleri, hangi alt fiilin farz veya adâb, 
emredilmi  veya tavsiye edilmi  oldu u açõklama ve ayõrõmõnõ yapmaksõzõn 
bütün halinde uygulayarak ve fiilen örnek olarak göstermi , sahâbenin de 
ibadetleri Hz. Peygamber'den gördü ü ve ö rendi i ekilde yapmaya çalõ -
mõ  olmasõdõr. Daha sonraki dönemde fakihler bu rivayet ve bilgileri incele-
yip hangi fiilin o ibadetin ana unsuru, hangilerinin de tavsiye edilen fiiller 
oldu unu belirlemeye çalõ mõ lardõr. Bu durum, bir ibadetin farz ve sünnet-
leri konusunda fakihlerin farklõ sonuçlara varmasõnõ kaçõnõlmaz kõlmõ tõr. 
Böyle olunca ibadetlerin ifasõ, bir mezhebin belirledi i farz çizgisinin altõna 
dü medi i müddetçe ki iyi prensip olarak sorumluluktan kurtarõrsa da, ma-
dem ki ibadetler Allah'õn rõzâsõnõ kazanmak, ona kullu umuzu ve ba lõlõ õ-
mõzõ en iyi ekilde arzetmek için yapõlõr, o halde ibadetlerin mümkün oldu u 
ölçüde bütün farz, sünnet ve âdâbõyla yapõlmasõ gerekir. 

Gusle besmele ve niyet ile ba lamak, öncelikle elleri ve avret yerini yõ-
kamak, bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek, 
sonra namaz abdesti gibi abdest almak, fakat su birikintisi varsa ayaklarõn 
yõkanmasõnõ sona bõrakmak, abdestten sonra önce üç defa ba a, sonra sa , 
sonra sol omuza su dökmek, sonra di er uzuvlarõ yõkamak, her defasõnda 
bedeni iyi ovu turmak, her âzayõ üçer defa yõkamak, suyun kullanõmõnda 
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a õrõ davranmamak, avret yerlerini örterek yõkanmak, gusül esnasõnda ko-
nu mamak, gusülden sonra çabucak giyinmek guslün belli ba lõ sünnet ve 
âdâbõndandõr. Abdestin âdâbõ sayõlan di er güzel davranõ lar gusül için de 
geçerlidir. 

Müslümanõn kaplõca, yüzme havuzu, hamam gibi umuma açõk yerlerde 
yõkanõrken avret yerlerini örtmede titizlik göstermesi, ba kasõnõn açõlan avret 
yerlerinden gözünü sakõndõrmasõ, ayrõca bu yerlerde sa lõk ve temizlik ku-
rallarõna da âzami ölçüde uymasõ gerekir. Hz. Peygamber hamama bir örtü 
ile girilmesini emretmi , avret yerlerini açarak veya çõplak yõkanan kimse-
lere meleklerin lânet edece ini haber vermi tir (Ebû Dâvûd, “Hammâm”, 2-3; 

Nesâî, “Gusl”, 2). slâm bilginlerinden hamama gitmeyi do ru bulmayanlar 
da dönemlerinde hamamlardaki açõklõk ve hayasõzlõktan ikâyetçi olduklarõ 
için bir bakõma tepkisel davranõp kar õ tedbir almaya çalõ mõ lardõr. Hadis-
lerde ve fõkõh kitaplarõnda bu konuda dile getirilen kaygõ ve sakõncalar, o 
dönemde insanlarõn örtünmeye ve edebe dikkat etmeksizin fütursuzca so-
yunup yõkandõ õ hamamlarõn kom u ülke ve bölgelerde yaygõn olmasõ, aynõ 
âdetin müslümanlar arasõnda da yayõlma istidadõ göstermesi sebebiyledir. Bu 
tehlike ve sakõncanõn bulunmadõ õ dönemlerde hamamlar ve umumi temiz-
lik mahalleri slâm'õn temizli e verdi i önemin bir yansõmasõ olarak slâm 
toplumunda giderek yaygõnla mõ , neticede bu eserler slâm medeniyet ve 
mimarisinin ayrõlmaz bir parçasõ olmu tur. 

 

V. TEYEMMÜM 

Sözlükte "bir i e yönelmek, bir eyi kastetmek" anlamõna gelen teyem-
müm dinî literatürde, suyu temin etme veya kullanma imkânõnõn bulunma-
dõ õ durumlarda hadesi yani büyük ve küçük hükmî kirlili i gidermek mak-
sadõyla, temiz toprak veya yer kabu undan sayõlan bir maddeye sürülen 
ellerle yüzü ve iki kolu meshetmekten ibaret hükmî temizlik demektir. Ab-
dest ve gusül normal durumlarda su ile yapõlan ve maddî temizlenme özel-
li i de ta õyan hükmî bir temizlik iken teyemmüm istisnaî hallerde ba vuru-
lan, abdest ve gusül yerine geçen (bedel) sembolik bir i lemdir. slâm'õn 
mükellefler için böyle bir imkânõ getirmi  olmasõ, hem namaz ba ta olmak 
üzere ibadetlerin ifasõna büyük önem vermi  bulunmasõnõn hem de kolaylõ õ 
ilke edinmi  olmasõnõn sonucudur. 

Kur'an'da teyemmüm imkânõyla ilgili olarak öyle buyurulur: "E er 

hasta olur veya yolculukta bulunursanõz, yahut biriniz ayak yolundan ge-
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lirse, yahut kadõnlarla temasta bulunur da su bulamazsanõz, temiz toprakla 

teyemmüm edin. Onunla yüzlerinize ve kollarõnõza meshedin" (el-Mâide 

5/6). Hz. Peygamber de hicretin 5. yõlõnda nâzil olan bu hükmü tatbikî ola-
rak göstermi  ve açõklamõ ; teyemmümün cevazõ ve mahiyeti hakkõnda, 
ayrõntõyla ilgili görü  farklõlõklarõ hariç tutulursa, fakihler arasõnda kayda 
de er bir ihtilâf olmamõ tõr. 

A) TEYEMMÜMÜN SEBEPLER  

Teyemmüm abdest ve gusül yerine geçen bir bedel ve istisnaî hüküm 
olup ancak belli bir mazeretin bulunmasõ halinde yapõlabilir. Bu mazeretler 
de iki grupta toplanabilir: 1. Abdest veya gusle yetecek miktarda suyun 
bulunmamasõ. 2. Suyu kullanmayõ engelleyen fiilî bir durumun veya suyu 
kullanmamak için dinen geçerli bir mazeretin/engelin bulunmasõ. 

Abdest ve gusle yetecek suyun hiç bulunmamasõ, yürüyerek veya vasõ-
tayla kolayca gidilip gelinebilecek bir mesafeden daha uzakta olmasõ, su 
yolunda bir tehlikenin varlõ õ, parayla su satõn alma imkânõnõn olmayõ õ 
veya fiyatõnõn rayiç bedelin çok üstünde olmasõ, suyu kullanmanõn sa lõk 
açõsõndan tehlikeli olu u, suyu elde etme araç ve gerecinin bulunmayõ õ, 
havanõn veya suyun a õrõ derecede so uk olmasõ gibi durumlar da yukarõ-
daki iki mazeret halinin sõk rastlanõlan örnekleri olarak sayõlabilir. Bu ko-
nuda mükellef kendi karar vermeli, haklõ ve geçerli bir mazeretinin bulundu-
una kanaat getirdi inde dinin bu ruhsatõndan yararlanmalõdõr. 

B) TEYEMMÜMÜN YAPILI I 

Teyemmüm, hükmî temizlenme niyetiyle temiz topra a sürülen el ayasõyla 
yüzü ve kollarõ dirseklerle birlikte meshetmekten ibarettir. Bu sebeple teyem-
mümün niyet, yüzü meshetmek, kollarõ dirseklerle birlikte meshetmek eklinde 
üç farzõ vardõr. Di er bir anlatõmla teyemmüm bu üç fiilden olu ur. 

Teyemmüme ba larken besmele çekmek, sõraya riayet etmek yani önce 
yüzü sonra kollarõ meshetmek, bunlarõ yaparken ara vermemek, elleri top-
ra a vurdu unda ileri geri hareket ettirmek ve topra õn parmak aralarõna 
girmesini sa lamak, ellerini topraktan kaldõrõnca parmaklardaki toz ve top-
raklarõ silkelemek teyemmümün sünnet ve âdâbõ olarak sayõlõr. 

Temiz, kuru ve tozlu toprakla teyemmüm edilebilece i gibi ta , kum, ça-
kõl, tu la, kiremit gibi maddelerle de yapõlabilir. ki elin iç yüzü, yüzün 
meshi ve kollarõn meshi için ayrõ ayrõ topra a sürülür. Birincide iki elin içiyle 
yüzün tamamõ, ikincisinde sol elin içi ile sa  el ve kol, sa  elin içi ile sol el 
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ve kol dirseklerle birlikte tamamen meshedilir. Yüzün ve kollarõn ekserisini 
meshetmeyi yeterli gören fakihler de vardõr.  

Namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi câizdir. Su bulunmadõ õ, 
mazeret hali kalkmadõ õ sürece bir kimse yaptõ õ teyemmümle diledi i kadar 
farz ve nâfile namaz kõlabilir. Bu Hanefî mezhebinin görü üdür. Hanefî 
mezhebi dõ õndaki üç mezhebe göre, teyemmümün geçerli olabilmesi için 
namaz vaktinin girmi  olmasõ gerekir ve bir teyemmümle birden fazla farz 
namaz kõlõnamaz. Ancak Hanbelîler birden fazla kazâ namazõ kõlõnabilece i 
görü ündedir. 

C) TEYEMMÜMÜ BOZAN DURUMLAR 

1. Abdesti bozan ve guslü gerektiren durumlar teyemmümü de bozar. 
Çünkü teyemmüm bu ikisinden bedeldir. Cünüp olan kimse teyemmüm 
yaptõktan sonra abdesti bozan bir durum meydana gelse, yalnõz abdesti 
bozulmu  olur, cünüplük hali geri gelmez. 

2. Hastalõk, tehlike, iddetli so uk, suyu elde edecek araç ve gerecin yok-
lu u gibi teyemmümü mubah hale getiren bir mazeret sebebiyle teyemmüm 
yapõlmõ  da bu mazeret hali ortadan kalkmõ sa, teyemmüm bozulmu  olur. 

3. Yaptõ õ teyemmümle namaz kõlan kimse namaz esnasõnda suyu görürse 
veya su bulunursa, teyemmümü bozulmu  olur. Namazõ teyemmümle kõldõk-
tan sonra su bulunursa vakit çõkmamõ  bile olsa kõlõnan bu namazõn iadesi 
gerekmez. âfiîler bu durumda iadeyi gerekli görür. Namaz vakti çõktõktan 
sonra ise iadenin gerekmedi inde görü  birli i vardõr. 

 

VI. KADINLARA MAHSUS HALLER 

Kadõnlarõn fizyolojik yapõlarõndan kaynaklanan özel durumlar, temiz-
lenme ba ta olmak üzere fõkhõn çe itli alanlarõnõ ilgilendiren ayrõ hükümlerin 
sevkedilmesini gerekli kõlmõ tõr. Bu fõkhî hükümlerin bilinmesi mükellefleri 
yakõndan veya ahsen alâkadar etti inden, ilmihal bilgileri arasõnda yer alõr. 

lmihal dilinde, kadõnlara mahsus haller denince hayõz, nifas ve istihâze 
terimleriyle ifade edilen üç durum kastedilir. Yeti kin bir kadõnõn cinsel orga-
nõndan üç türlü kan gelir. Birincisi yaratõlõ larõ gere i belirli ya lar arasõnda 
ve belirli periyotlarla gelen hayõz kanõdõr. kincisi do umdan sonra belirli bir 
süre gelen nifas (lo usalõk) kanõdõr. Üçüncüsü ise bu ikisi dõ õnda kalan ve 
genelde bir hastalõktan kaynaklanan istihâze (özür) kanõdõr. Bu üç durum, 
temizlik, namaz, oruç, Kur'an okuma, hac, cinsî münasebet, bo anma gibi 
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birçok hükümle irtibatlõ oldu undan fõkõh kitaplarõnda önemle ele alõnõr ve 
ayrõntõlõ biçimde incelenir. 

Kadõnlar hakkõnda ibadet temizli i ve ibadetlere ili kin bazõ özel düzen-
lemelerin bulunmasõ, bu cinsin ayrõcalõklõ, muaf veya ikinci derecede kabul 
edilmesi anlamõnda olmayõp bunlar cinsin fõtrî ve fizyolojik özellikleri göz 
önünde bulundurularak konmu  hükümlerdir. Hayõz, nifas ve istihâze du-
rumlarõyla ilgili özel hükümler, bu durumdaki kadõnlar için getirilen muafiyet 
veya yükümlülükler de böyledir. 

A) HAYIZ 

Fõkõh ilminde hayõz, ergenlik ça õna giren sa lõklõ kadõnõn rahminden dü-
zenli aralõklarla akan kanõ ifade eder. Kadõnlarda ergenlikten menopoza kadar 
görülen bu fizyolojik olaya da hayõz hali (mensturasyon, regl), âdet görme, 
âdet kanamasõ, ayba õ hali gibi isimler verilir. Hayõz hali, kadõnda döl yata õ-
nõn (rahim) iç yüzünü kaplayan zarõn, yumurtanõn döllenmeyip ölmesi ve 
hormon salgõsõnõn kesilmesi üzerine parçalanarak kanla birlikte dõ arõ atõlma-
sõndan ibarettir. Hayõz kanõnõn kesilmesiyle kadõnõn temizlik dönemi ba lar. ki 
hayõz kanõ arasõndaki süreye de temizlik süresi denilir. Döllenme meydana 
geldi inde ise yumurta rahmin iç zarõna tutunarak geli meye ba lar ve âdet 
kanamasõ kesilir. Hamile kadõnõn âdet görmemesi bu sebepledir. 

Tarih boyunca âdet kanamasõ birçok toplumda çok ters yorumlanmõ , 
çe itli kültürlerin ve yanlõ  inanõ larõn etkisiyle âdet gören kadõn toplumdan 
ve be erî ili kilerden dõ lanmõ tõr. slâm dini bu yanlõ lõklarõ düzeltmi , hayõz 
gören kadõnõ günlük hayattan, özel ve sosyal ili kilerden uzak tutmamõ , 
âdet kanamasõnõn fõtrî ve tabii bir hadise oldu unu belirtmi , kadõnõ ruhen 
ve bedenen rahatsõz eden bu özel durumda ona kar õ gayet normal davra-
nõlmasõnõ, bu durumun onun günlük ya antõsõnõ ve be erî ili kilerini etkile-
memesini istemi tir. 

lk âdet kanamasõ genç kõzlarda ok etkisi yapabilir, bazan hayat boyu 
sürecek bir gerginli e ve huzursuzlu a sebep olabilir. Bu konuda ailelere 
önemli bir görev dü mekte, bunun fizyolojik bir olay oldu u, kadõnlõk ve 
annelik sorumlulu unun ba langõcõ sayõlmasõ gerekti i, bazõ dinî muafiyet 
ve yükümlülükler getirdi i anlatõlmalõdõr. Konunun ilmihal kitaplarõnda ön-
celikle ele alõnmakta olmasõnõn bir sebebi de bu e itim ve bilgilendirmeye 
yardõmcõ olmaktõr. 

Hayõz hali, slâm dininde bazõ ibadetlerin yapõlmasõna engel olan hükmî 
kirlilik (hades) olarak nitelendirilmi  ve bununla ilgili bazõ fõkhî hükümler 
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konmu tur. Kur'an'da, hayõzõn bir nevi sõkõntõ ve rahatsõzlõk hali oldu u, bu 
dönemde kadõnlarla cinsî münasebetten uzak durulmasõ gerekti i (el-Bakara 

2/222), bo anmõ  kadõnlarõn üç hayõz/temizlik süresi iddet bekleyece i (el-

Bakara 2/228), hayõzdan kesilen veya henüz hayõz görmeyen kadõnlarõn 
iddetinin ise üç ay oldu u (et-Talâk 65/4) belirtilir. Hadis kitaplarõnda hayõzõn 
tanõmõ ve mahiyeti, hayõz süresinin alt ve üst sõnõrõ, hayõz gören kadõnõn 
dinî muafiyet ve yükümlülükleri, onlarla ailevî, be erî ve sosyal ili kiler 
konusunda gerek Hz. Peygamber'in gerekse hanõmlarõnõn önemli ve ayrõntõlõ 
açõklamalarõ yer alõr. Bu açõklamalar daha sonraki dönemlerde olu an fõkhî 
bilgi ve hükümlerin de ana malzemesini te kil etmi tir. 

a) Süresi 

Gerek ba langõç ve biti  ya larõ gerekse asgari ve âzami süresi bakõmõn-
dan hayõz, fizikî bünye, kalõtõm, çevre ve iklim artlarõna ba lõ olarak kadõn-
dan kadõna önemli de i iklikler gösterebilir. Bununla birlikte fakihler, birçok 
dinî ve hukukî hükmü yakõndan etkiledi i için bu süreleri belirleme yönünde 
bazõ tesbitlerde bulunmu lardõr. Fõkõh bilginlerinin ço unlu una göre kadõn-
lar 9 ya larõndan itibaren âdet görmeye ba lar ve yakla õk 50-55 ya larõna 
geldiklerinde âdetten kesilirler. Bu rakamlar fakihlerin tecrübe birikimlerine 
göre verilmi  süreler olup bu konuda fiilî âdet görmenin ba lamasõ ve sona 
ermesi esastõr. Âdet kanamasõnõn en az ve en çok süresi konusunda ileri 
sürülen rakamlar da böyle olup mükelleflere pratik bilgi ve çözüm vermeyi 
amaçlamaktadõr. Tõp ilminin önemli bir geli me kaydetti i günümüzde kadõ-
nõn âdet ça õ ve dönemiyle ilgili bilgiler konunun uzmanlarõndan ö renilerek 
dinî hükümlerin buna dayandõrõlmasõ gerekir. Bugünkü tõbbî bilgiler âdet 
kanamasõnõn 11-13 ya larda ba layõp 45-50 ya larõnda sona erdi ini, âdet 
süresinin de 3-6 gün civarõnda oldu unu ifade etmektedir. Bununla birlikte 
fizikî bünye, psikolojik durum ve çevre artlarõna ba lõ olarak kadõnlarõn 
âdet ça õ ve süresi farklõlõk ta õyabilmektedir. Hanefî mezhebine göre âdetin 
en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. ki âdet arasõnda kalan en az te-
mizlik süresi de 15 gündür. 

b) Dinî Hükümler 

Hayõz, bir nevi abdestsizlik ve cünüplük hali, yani hükmî kirlilik (hades) 
veya mazeret kabul edilir. Hayõzlõ kadõnõn namaz kõlmasõnõn ve oruç tutma-
sõnõn câiz ve sahih olmadõ õnda, yani hayzõn bu iki ibadetin ifasõna engel bir 
mazeret sayõldõ õnda fakihler görü  birli indedir. Hayõz süresince terkedilen 
namazlarõn kazâ edilmesinin gerekmedi i, oruçlarõn ise temizlendikten sonra 
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tutulaca õ hususlarõnda da görü  birli i vardõr. Bu konuda Hz. Peygamber'in 
bilgi ve onayõ dahilinde cereyan eden uygulamalar esas alõnmõ tõr (Buhârî, 

“Hayõz”, 20; Müslim, “Hayõz”, 69; Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 105). 

Hayõzlõ bir kadõn hac ibadetini eda ederken Kâbe'yi tavaf hariç hacla il-
gili bütün i lemleri ve ibadetleri (menâsik) yapabilir. Haccõn rüknü olan zi-
yaret (ifâza) tavafõnõ yapmak üzere temizleninceye kadar Mekke'de bekler. 
Hanefîler'e göre hayõzlõ olarak tavaf yapõlmasõ geçerli olmakla birlikte ceza 
kurbanõ kesilmesi gerekir.  

Hayõzlõ kadõnõn Kur'an okumasõ ve Mushaf'õ eline almasõ, mescide girip 
orada kalmasõ, Hanefîler de dahil fakihlerin ço unlu una göre câiz de ildir. 
Bu konuda hayõzlõ kadõn cünüp kimse gibidir. htiyaç halinde mescide gire-
bilirler, dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, hlâs gibi sûreleri bes-
meleyi, kelime-i tevhid ve ehâdeti okuyabilirler. Mâlikî fakihleri ise, bazõ 
sahâbe ve tâbiîn âlimlerinden rivayet edilen görü lerin deste iyle, kadõnõn 
hayõz süresi içinde Kur'an okuyabilece ini, fakat hayõz kanõ kesildi i andan 
itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur'an oku-
yamayaca õnõ belirtmi lerdir. bn Hazm bu artõ da aramaz. Mâlikîler ve bn 
Hazm dahil bir grup slâm bilgini, cünüplük halinin iradî, hayõzõn ise gayri 
iradî olu undan hareketle hayõzlõ kadõn lehine bir ayõrõm yapmayõ gerekli 
görmü , özellikle Mâlikîler kadõnlarõn Kur'an ö retimi ve ö renimi için böyle 
bir ruhsata ihtiyacõ bulundu u noktasõndan hareket etmi lerdir.  

Hayõzlõ kadõnõn hayõz sebebiyle ibadet edememesi, Kur'an okuyamamasõ 
dinin kendisine tanõdõ õ bir muafiyettir. Bu ibadetleri yapamadõ õ için dinî bir 
sõkõntõ, eksiklik ve sorumluluk duymasõ yersizdir. badetlerde sayõ ve süre-
den ziyade niyet ve fikrî-ruhî yo unluk önemlidir. Fakat Kur'an ö retimi ve 
ö renimi ile me gul olan kadõnlar, hatta mazeret beyan etmesinin kendisini 
zor durumda bõrakaca õ bir ortamda bulunan kadõnlar yukarõdaki ruhsattan 
yararlanarak hayõzlõ olduklarõ halde Mushaf'õ ellerine alõp, Kur'an okuyup 
dinleyebilirler. 

Hayõzlõ kadõnla cinsel ili kide bulunmak, âyetin de açõk ifadesi gere i (el-

Bakara 2/222) haramdõr. Böyle bir ili kide bulunan kimsenin bu günahõndan 
tövbe ve isti far etmesi gerekti i gibi belli bir miktar (ilk günlerdeki ili ki için 

4,25 gr., son günlerdeki için bunun yarõsõ miktarda altõn) sadaka vermesi de 
gerekli görülür. Hayõzlõ kadõnõn göbekle diz kapa õ arasõndan cinsel amaçla 
yararlanma da câiz görülmez. Bunun dõ õndaki yerler ve fiiller içinse her-
hangi bir sõnõrlama getirilmemi tir. Hayõz kanõ kesilen kadõn gusletmedikçe 
cinsel ili kide bulunamaz. Ancak Hanefîler hayõz kanõnõn alõ õlmõ , belirli 
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âdet süresinin sonunda kesilmesinden itibaren bir namaz vakti geçtikten 
sonra gusül yapõlmasa da cinsel ili kinin câiz oldu u görü ündedir. 

Hayõzlõ kadõnla cinsel ili kinin dinen yasaklanmasõ kadõnõn beden ve ruh 
sa lõ õ açõsõndan da son derece gerekli bir tedbirdir. Bu dönem, kadõnlarõn her 
türlü ruhî gerilime, mikrop ve hastalõk kapmaya açõk olduklarõ bir dönemdir. 

Hayõz süresi sona eren kadõnõn ibadetleri eda edebilmesi için gusletmesi 
gerekir. 

Kadõnlarõn hayõz dönemlerinde bedenen ve ruhen hassasiyet kazandõklarõ, 
onlara kar õ çevresindekilerin daha anlayõ lõ davranmasõ gerekti i açõktõr. Ka-
dõnlar da âdet dönemlerinde beden temizli ine ve sa lõk kurallarõna daha çok 
önem vermeli ve uymalõ, mümkünse sõk sõk banyo yapmalõ, etrafõndaki in-
sanlarõ rahatsõz etmemek için gerekli tedbirleri almalõdõr. 

B) N FAS 

Fõkõh dilinde nifas yani lo usalõk, do umdan hemen sonra kadõnõn cinsel 
organõndan gelen kan veya bu ekilde kan gelmesinin sebep oldu u hükmî 
kirlilik (hades) halinin adõdõr. Böyle kadõna da lo usa (nüfesâ) tabir edilir. 

Nifas fizyolojik ve tõbbî bir olay oldu undan nifasõnõn en kõsa ve en 
uzun süresinin belirlenmesi konusunda yine tõp bilim dalõnõn ve uzmanlarõ-
nõn görü ü esastõr. Fakihler bu konuda bir süre telaffuz etmekte hayli çe-
kimser davranmõ lardõr. Ancak do um yapan kadõnõn ne zaman ibadetleri 
ifa etmeye ba layabilece ine açõklõk getirme maksadõyla nifas kanõ için 
âzami süre koymanõn ve bu süreden sonra akan kanõn hastalõk (istihâze, 

özür) kanõ sayõlmasõnõn yararlõ olaca õnõ dü ünmü lerdir. Onlarõn bu belir-
lemesi esasen toplumlarõnõn kültür ve tecrübe birikimlerini yansõtmaktadõr. 
Hanefî ve Hanbelîler nifasõn en uzun süresinin 40, Mâlikî ve afiîler ise 60 
gün oldu u görü ündedir. Bu süreler tamamlanmadan da nifas kanõ ke-
silebilir. O zaman fiilî durum esas alõnõr ve kanõn kesilmesiyle nifas hali di-
nen sona ermi  sayõlõr. 

Nifas için âzami süre belirlemesi, nifas kanõna hastalõk kanõnõn eklen-
mesi halinde önem ta õr ve böyle bir belirleme kadõnõn dinî mükellefiyetle-
rine açõklõk getirmeyi sa lar. Bu süreden sonra gelen kan nifas kanõ de il 
hastalõk kanõ sayõlaca õndan, bu durumdaki kadõnõn boy abdesti alarak nifas 
halinden çõkmasõ ve özürlü kimselere tanõnan ruhsatõ ve öngörülen hükmî 
temizlenme usulünü kullanarak ibadetlerine ba lamasõ gerekir. 

Normal do umla veya el, ayak gibi uzuvlarõ belirmi  olan bir çocu un 
dü mesiyle nifas hali meydana gelir. Daha önceki dönemdeki dü ükler için 
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nifas hükümleri uygulanmaz. Nifasõn âzami süresi içinde fâsõlalõ olarak gö-
rülen temizlik de nifastan sayõlõr. 

Kadõnlarõn hayõz hali ile ilgili dinî hükümler nifas için de geçerlidir. Nifas 
halinde kadõnlara ibadetler konusunda muafiyet tanõnõr. Namaz kõlamaz, 
oruç tutamaz, Mushaf'õ eline alamaz, Kur'an okuyamaz, mescide giremez, 
Kâbe'yi tavaf edemez, cinsel ili kide bulunamaz. Bu sürede terketti i na-
mazlarõ kazâ etmez, fakat tutamadõ õ farz ve vâcip oruçlarõ sonradan kazâ 
eder. Lo usalõk dönemindeki cinsel ili ki dinen haram oldu u gibi kadõnõn 
beden ve ruh sa lõ õ açõsõndan da son derece zararlõdõr. Hayõz hali için söz 
konusu edilen ruhsatlar nifas için de geçerlidir. 

Nifas hali sona eren kadõnõn gusletmesi gerekir. Gusletmedikçe belirtilen 
ibadetleri eda edemez. Cinsel ili kinin helâl olabilmesi için nifas kanõ kesil-
dikten sonra kadõnõn gusletmesi veya (Hanefîler'e göre) bir namaz vakti ka-
dar sürenin geçmesi gerekir. 

C) ST HÂZE 

Rahim içi damarlardan hayõz ve nifas hali dõ õnda ve bir hastalõk veya 
yapõsal bozukluk sebebiyle gelen kana istihâze (özür kanõ) denilir. Di er bir 
ifadeyle istihâze, kadõnõn âdet ve lo usalõk dõ õndaki kanamalarõnõn genel 
adõdõr. Fakihlerin, hayõz ve nifasõn âzami sürelerini belirleme çabalarõnõn bir 
amacõ da hayõz ve nifas kanõ ile istihâze kanõnõ birbirinden ayõrt etme konu-
sunda kadõnlara genel ve pratik bir ölçü vermektir. Bu konuda her bir kadõ-
nõn kendi tecrübe ve kanaatinin de önemli oldu unu, nihaî olarak da tõp 
biliminin tesbitlerinin ölçü alõnmasõ gerekti ini belirtmek gerekir. 

stihâze kanõ, dinmeyen burun kanamasõ, tutulamayan idrar veya bir yara-
dan sürekli kan akmasõ gibi sadece abdesti bozan bir özür (mazeret) halidir. Bu 
durumdaki kadõn gerekli maddî-bedenî temizli i yapar, tedbirleri alõr ve özürlü 
kimselere tanõnan ruhsat ve muafiyetleri kullanarak her bir namaz vakti için ayrõ 
ayrõ abdest alõp ibadetlerini eda eder. Alõnan bu abdestle o vakit içindeki bütün 
farz, vâcip ve nâfile, eda ve kazâ namazlarõ kõlabilir. âfiî ve Mâlikîler'e göre her 
bir farz namaz için ayrõca abdest almak gerekir. 

 

 

 

 

 


