DERS

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

SINIF

6.SINIF

ÜNİTE

II. ÜNİTE - NAMAZ

1. Namaz İbadeti ve Önemi
Namaz, Müslümanların belirli şartlara ve kurallara uygun olarak,
günde beş vakit yerine getirdikleri bir ibadettir. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümana farzdır. Tüm peygamberlere ve ümmetlerine
emredilmiştir.
Namaz, “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar...” (Ankebut Suresi 45) ayetine uygun olarak kötü davranışlar yapmaktan uzaklaştırır.
Böylece namaz kılan kişi ahlakını güzelleştirmiş olur. Rabbiyle konuşur
ve Peygamberimizin “Secde; kulun Rabbi’ne en yakın olduğu andır.” hadisine göre Allah’a yakınlaşır. Ayrıca Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma
bilinci geliştirir. İslam’da cemaatle namaz kılmak teşvik etmiştir.
Kur’an’ı Kerim’de “salat” kelimesiyle ifade edilir. SaW W Namaz,
lat; namaz kılmak, dua etmek ve yüceltmek anlamına gelir.

Öğretmen Ders Notu
`` Namazın Dışındaki Farzlar;
/ / Hadesten Taharet: Abdestle veya gerekirse gusülle namaza
hazırlanmak.
/ / Necasetten Taharet: Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak
/ / Setr-i Avret: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek. Erkeklerin göbekten diz kapağının altına kadar, kadınların ise
yüzleri, elleri ve ayakları dışında bütün bedenlerini örtmeleri
farzdır.
/ / İstikbal-i Kıble: Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru dönmek.
/ / Niyet: Kılınan namazın hangi namaz olduğunu bilerek niyet etmek.
/ / Vakit: Her namazı kendi vakti içerisinde kılmak.

`` Abdesti Bozan Durumlar
/ / Tuvalet ihtiyacını gidermek,

`` Ayet ve Hadislerde Namazın Önemi
/ / “…Namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (Nisa Suresi 103)
/ / "Namaz kılan bir kimse Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkar, O’nunla
olan bağını güçlendirir."
/ / “Amellerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır.”
/ / "Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği amel namazdır."
/ / “Bir Müslüman namaz vakti girdiğinde, güzelce abdest alır,
huşu içinde rükûsunu tam yaparak namazını kılarsa geçmiş küçük günahları affedilir. Bu ömür boyunca devam eder.”

/ / Yellenmek,
/ / Uyumak,
/ / Vücuttan kan çıkması,
/ / Ağız dolusu kusmak,
/ / Namaz kılarken sesli bir şekilde gülmek.

`` Abdestin Farzları
/ / Elleri diseklerle beraber yıkamak
/ / Yüzü yıkamak
/ / Başı mesh etmek
/ / Ayakları yıkamak

2. Namaz Çeşitleri
/ / Farz Namazlar Beş vakit namaz, cuma namazı ve cenaze namazı gibi Allah’ın kılınmasını kesin olarak emrettiği namazlardır. Bu
namazların, unutma veya uykuda kalma gibi sebeplerle vaktinde
kılınamaması durumunda ilk fırsatta kazası yapılmalıdır.
/ / Vacip Namazlar: Bayram namazları ve yatsıdan sonra kılınan
vitir namazı gibi; hükmü, farz kadar açık ve kesin olmamakla
birlikte Hanefi mezhebine göre kılınması emredilen namazlardır.
/ / Sünnet Namazlar: Beş vakit farz namazın öncesi ve sonrasında kılınan sünnetler namazlar, teravih namazı, teheccüd namazı, tahiyyetü'l mescid, yolculuk namazı, tesbih namazı, tövbe
namazı, şükür namazı gibi farz ve vacibin dışında Allah’ın (c.c.)
rızasını kazanmak amacıyla kılınan namazlardır.

3. Namazın Kılınışı
hazırlanırken yerine getirilmesi gereken farzlara
W W Namaza
“şart” , namaz kılınırken yerine getirilmesi gereken farzlara
ise “rükün” denir.

Bu döküman Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından DÖGEP kapsamında
Mevlüt KESMAN kordinatörlüğünde açılan Pendik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Materyal Geliştirme Atölyesi PENDKAB tarafından üretilmiştir.

`` Gusül Abdesti Nedir, Nasıl alınır?
Vücudumuzda kuru yer kalmayacak şekilde tepeden tırnağa yıkanmaya boy abdesti veya gusül denir. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her
Müslümanın bazı durumlarda boy abdesti alması farzdır.
/ / Önce niyet edilir.
/ / Niyetten sonra üç kez ağza su alınıp ağız temizlenir.
/ / Ardından üç kez burnuna su çekerek burun temizlenir.
/ / Tüm vücut kuru yer kalmayacak şekilde yıkanarak gusül abdesti
tamamlanır.

`` Teyemmüm nedir, nasıl alınır?
/ / Teyemmüm, su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkânının olmadığı durumlarda, temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye
elleri sürerek alınan bir abdesttir.
/ / Önce teyemmüm abdesti almaya niyet edilir. İki el toprağa sürülür ve yüz mesh edilir.
/ / Daha sonra ellerini aynı şekilde toprağa sürülür ve sol el ile sağ
kol, sağ el ile sol kol dirseklere kadar mesh edilir.
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Farzları: Niyet etmek ve Elleri toprağa süreW W rekTeyemmümün
yüz ve kolları mesh etmek

doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılınması
W W Güneş
mekruhtur.

`` Namazın İçindeki Farzlar;
/ / İftitah Tekbiri: Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak.
/ / Kıyam: Namazda ayakta durmak.
/ / Kıraat: Namazda Kur’an okumak.
/ / Rüku: Elleri dizlere koyarak eğilmek.
/ / Secde: Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koymak.
/ / Kade-i Ahire: Namazın sonunda “Ettehiyyâtü” duasını okuyacak
kadar oturmak.
şartlardan biri eksik olursa namaz geçersiz sayılır ve tekrar
W W Bukılınması
gerekir.

Öğretmen Ders Notu
/ / Secdeden sonra birinci rekât bitmiş olur. İkinci rekât için ayağa
kalkılır.
/ / İkinci rekatta “Eûzü besmele, Fâtiha suresi ve kısa bir sure ya da
birkaç ayet” okunur. İkinci rekâtın secdelerinden sonra ise ayağa
kalkılmaz, oturulur.
/ / Son oturuşa “kade-i ahîre” denir. Son oturuşta, sırasıyla “Ettehiyyâtü”, “Allâhümme salli”, “Allâhümme barik” ve “Rabbenâ”
duaları okunur. “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh.” denilerek
önce sağa, sonra sola selam verilir.
/ / Kılınacak namaz iki rekâttan fazla ise “Ettehiyyâtü” duasını okuduktan sonra “Allahu Ekber” denilerek üçüncü rekâta kalkılır.
/ / Besmele çekilip Fâtiha suresi okunur. Eğer kılınan namaz, bir
farz namazı ise Fâtiha suresinden sonra bir şey okunmadan rükû
ve secde yapılır. Aynı şekilde dördüncü rekât kılınarak son oturuş ve selam ile namaz bitirilir.
/ / Eğer kılınan namaz, bir sünnet namazı ise namazın üçüncü ve
dördüncü rekâtında da Fâtiha suresinin ardından zammı sure
(bir sure ya da birkaç ayet) okunarak aynı şekilde namaz bitirilir.

2. Beş Vakit Namaz ve Rekat Sayıları
/ / Sabah Namazı: İki rekat sünnet ve iki rekat farz olmak üzere
dört rekattır.

: Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için okunur. Günde
W W Ezan
beş vakit yapılan bu çağrı, Müslümanları Allah’ın (c.c.) huzurunda toplar. İlk ezan miladi 622 yılında İlk müezzin Bilal-i
Habeşi tarafından okunmuştur.

Farz namazlardan önce, ezana “hayye ale’l-felah”tan
W W Kamet:
sonra “kad kâmeti’s-salâh” cümlesinin eklenip okunmasıdır.
Ezandan biraz daha hızlı okunan kamet, namazın başladığını
ifade eder.

1. Namaz Nasıl Kılınır?
Namaz, rekât adı verilen bölümlerden oluşur. İki rekâtlık bir namazın
kılınışını öğrenen bir kimse, genel olarak namaz kılmayı öğrenir.

`` 

İki Rekatlık Bir Namazın Kılınışı

/ / Namaz için kıbleye dönüp kılınacak namaza niyet edilir. Niyetten
sonra erkekler ellerini kulak hizasına, bayanlar ise omuz hizasına kadar kaldırır ve “Allahu ekber.” diyerek namaza başlarlar.
/ / Namazın ayakta durulan bu bölülüne kıyam denir. Kıyamda ilk
olarak “Sübhâneke” duası ve ardından “Eûzü besmele, Fâtiha
suresi ve kısa bir sure ya da birkaç ayet” okunur.
/ / Ayakta okuma bittikten sonra “Allahu ekber.” denilerek rükû yapılır. Rükûda üç kez, “Sübhâne rabbiye’l-azîm.” denir.
/ / Ardından, “Semiallâhü limen hamideh.” denilerek rükûdan kalkılır ve ayakta, “Rabbenâ leke’l-hamd.” denilir.
/ / “Allahu ekber.” denilerek secde yapılır. Üç kez “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ.” denir. “Allahu ekber.” denilerek oturulur ve ikinci kez
secde yapılır.
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/ / Öğle Namazı: Dört rekat sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son
sünnet olmak üzere dört rekattır.
/ / İkindi Namazı: Dört rekat sünnet ve dört rekat farz olmak üzere
dört rekattır.
/ / Akşam Namazı: Üç rekat farz ve iki rekat son sünnet olmak
üzere beş rekattır.
/ / Yatsı Namazı: Dört rekat sünnet, dört rekat farz, iki rekat son
sünnet ve üç rekat vitr-i vacip olmak üzere on üç rekattır.

3. Cemaatle Namaz Kılmak Neden Önemlidir?
Yüce Allah birlik ve beraberliğin sağlanması için namazların cemaatle kılınmasını önemsemiş hatta bazı namazları cemaatle birlikte kılmayı
zorunlu tutmuştur. Cuma ve bayram namazı için Peygamberimiz “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.” buyurarak Müslümanları birlikte ibadet etmeye teşvik etmiştir.

`` Cuma Namazı
/ / Cuma namazının farzı iki rekâttır.
/ / Dört rekâtlık ilk sünnetinden sonra caminin içinde iç ezan okunur. İç ezan bittikten sonra imam minbere çıkar ve Cuma namazının farzlarında biri olan hutbeyi okur.
/ / Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle birlikte cumanın iki rekâtlık farzı kılınır. Farzdan sonra dört rekâtlık son
sünnet kılınır.
/ / Cuma namazını kılan bir kimse öğle namazı kılmaz fakat herhangi bir sebepten ötürü cuma namazını kılamadıysa öğle namazını
kılması gerekir.
/ / Cuma namazında okunan hutbeyi dinlemek farzdır.
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`` Bayram Namazı
Bayram namazı; Kurban ve Ramazan Bayramının birinci günü güneş
doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. Yılda iki kez cemaatle birlikte kılınır. İki rekâtlık bir namazdır ve kılınması vaciptir.

Öğretmen Ders Notu
/ / İki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınır.
/ / Her selamdan sonra Hz. Peygamber’e salâvat getirilir.

`` Namazı Bozan Durumlar
/ / Namazın farzlarından birini yerine getirmemek,

`` Kılınışı:

/ / Namazda konuşmak,

/ / Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan/Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama.”

/ / Dışarıdan bakıldığında kişinin namaz kıldığı anlaşılmayacak şekilde farklı davranışlar yapmak,

/ / “Allahu Ekber” denir, eller bağlanır ve “Subhâneke” duası okunur.

/ / Kıble yönünden ayrılmak,

/ / İmamla birlikte üç kez “Allahu Ekber” denir. İlk iki tekbirde eller
kaldırılır ve yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırıldıktan
sonra yana salıverilmeden bağlanır. İmam yüksek sesle Fâtiha
suresini, ardından da zammı sure okur.

/ / Bir şey yiyip içmek,

/ / Rükû ve secdenin ardından ikinci rekâta kalkılır.

kendi işiteceği kadar gülmesi namazı, yanındakinin işiteW W Kişinin
ceği kadar gülmesi ise hem namazı hem de abdesti bozar.

/ / İmam yüksek sesle Fâtiha suresini, ardından da zammı sure okur.
/ / İmamla birlikte cemaat de ellerini kaldırarak üç defa tekbir alır.
Her seferinde eller yana salınır. Üçüncü tekbirden sonra eller
bağlanmadan tekrar tekbir getirilerek rükûya varılır.
/ / Rükû ve secdeden sonra oturarak “Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli,
Allâhümme Barik ve Rabbenâ” duaları okunur ve selam verilir.
/ / Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbede günün anlam ve öneminden bahsedilir ve dua edilir. Hutbeyi dinlemek sünnettir.

`` Cenaze Namazı
Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri, vefat ettiğinde
cenazesine katılmaktır. Cenaze namazı ayakta kılınır. Secdesi ve rükûsu
yoktur. Hükmü farz-ı kifayedir. Bir Müslümanın cenaze namazını kimse kılmazsa o bölgedeki herkes Allah (c.c.) katında sorumlu olur. İslam inancına göre Müslüman olmayan insanların cenaze namazı kılınmaz.

`` Kılınışı:
/ / Cenazeye karşı ve kıbleye yönelerek saf tutulur, niyet edilir. Bu
niyette ölünün kadın veya erkek, kız çocuğu veya erkek çocuğu
olduğu belirtilir.
/ / Niyetten sonra tekbir getirilir ve eller bağlanır. İmam ve cemaat
içinden Sübhâneke duasını “vecelle senâuk” ifadesi ile okur.
/ / İmam ellerini kaldırmadan ikinci tekbiri alır. Allâhümme Salli ve
Allâhümme Barik duaları okunur.
/ / İmam ellerini kaldırmadan üçüncü tekbiri alır. Herkes içinden cenaze duasını okur. Cenaze duasını bilmeyenler Rabbenâ dualarını
veya bildikleri başka bir duayı okuyabilirler.
/ / İmam ellerini kaldırmadan dördüncü kez tekbir alır. Ardından
önce sağa sonra sola selam verilir.

`` Teravih Namazı
Ramazan ayına mahsus bir namazdır. Ramazan ayı boyunca yatsı namazının son sünnetinden sonra vitir namazından önce kılınır. Genellikle
yirmi rekât olarak kılınır. Fakat Hz. Muhammed (s.a.v.) sekiz rekât olarak
da kılmıştır.
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4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (A.s.)
/ / Geçimini sağlamak için marangozluk yapmıştır.
/ / Hz. Zekeriya (a.s.), İsrâiloğullarına Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini tebliğ etmek, emir ve yasaklarını bildirmek için gönderilen
bir peygamberdir.
/ / Soyu Hz.Davud’a (a.s.), oradan da Hz. İbrahim’e(a.s.) dayanmaktadır. Peygamber olmadan önce Beytü’l-Makdis’e hizmet etmekiçin çalışmıştır.
/ / Kendisine peygamberlik görevi geldikten sonra da Kudüs ve çevresindeki insanlara Yüce Allah’ın emirlerini bildirmiş; inkârın ve
zulmün arttığı bir toplumda tevhid mücadelesi vermiştir.
Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın diğer bir
W W Beytü’l-Makdis:
adıdır.Müslümanlar Medine'ye hicretten sonra bir müddet buraya yönelerek namazlarını kılmışlardır.

5. Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi
/ / Fil suresi Mekke’de indirilmiştir ve beş ayetten oluşur.
/ / Sure; Peygamberimizin doğduğu yıl gerçekleşen, fillerle donatılmış ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Yemen Valisi Ebrehe’nin ve
ordusunun helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.
/ / Yüce Allah; Ebrehe’nin ordusunu nasıl helak ettiğini, müşriklerin
tuzaklarını boşa çıkardığını ve küçücük kuşların taşıdığı taşlarla
fil ordusunu perişan ettiğini bildirmiştir.

`` Fil Suresi'nden Çıkarılabilecek Mesajlar:
/ / Mekkelilerin yakından bildiği bu olay hatırlatılarak Allah’a (c.c.)
ve emirlerine karşı çıkanlar uyarılmıştır.
/ / Yüce Allah’a ve O’nun kutsal değerlerine savaş açanlar, ne kadar
güçlü görünürlerse görünsünler amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerdir.
/ / İnananlar karşılaştıkları her türlü güçlükte bu bilinçle hareket etmeli, mutlak galibin Allah (c.c.) olduğunu unutmamalıdır.
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