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Temizlik, Abdest,Namaz ve Ezan Kavramları 

1-Temizlik ve Önemi: İslam dininin çok önem verdiği konulardan biri temizliktir. Kur’an-ı 

Kerim’de, temizliğe riayet eden Müslümanlar övülmekte ve Allah’ın sevgisini kazanacakları 

bildirilmektedir. Namazın sahih olabilmesi için de beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması 

şart koşulmuştur. Görülüyor ki Müslüman, bedenini, elbisesini, evini ve oturup kalktığı yeri her zaman 

temiz tutmak zorundadır. Çevremizi kirletmemek, daima temiz tutmak da dinî görevlerimiz arasındadır.  

Dinimiz, dış temizlik gibi iç temizliğe de özen gösterilmesini emretmiştir. Müslümanın dışı temiz 

olacağı gibi kalbi ve ruhu da temiz olacaktır. Organlarımız, maddi kirlerden temizlenirken aynı zamanda 

günahlardan da temiz tutulmalı, kalbimiz ve ruhumuz da her türlü kötü duygu ve düşüncelerden 

arındırılmalıdır. Diş temizliği de, Peygamberimizin üzerinde ısrarla durduğu temizlik konularından 

biridir.  

2-Abdest ve Önemi: Sözlükte, temizlik ve güzellik anlamına gelir. Terim olarak ise belirli 

organları yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Namaz kılmak için abdest almak 

şarttır.  

Abdest, günahların bağışlanmasına ve ahirette cennete girmemize vesile olur.  

3-Namaz ve Önemi: İlk görevimiz, Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in (sas) 

peygamberliğine inanmaktır. İmandan sonra farzların en önemlisi namazdır.  

Namaz, özel hareketler ve belirli okuyuşlarla yerine getirilen bir ibadettir.  

Beş vakit namaz, hicretten bir buçuk yıl önce Mi’rac gecesinde farz kılınmıştır.  

Peygamber Efendimiz, namazın dinimizde çok önemli bir ibadet olduğunu belirtmiştir.  

Amellerin Allah’a en sevimli olanı namazdır.  



Namaz, müminin miracıdır. Mümin namaz sayesinde Allah’ın huzuruna yükselerek onun 

manevi yakınlığına erer.  

Namaz, kalbi aydınlatan bir ışık, bunalan ruhları, sıkıntıya düşen gönülleri huzura kavuşturan 

manevi bir sığınaktır.  

Namaz, insana daima Allah’ı hatırlatarak kalplere sorumluluk duygusunun yerleşmesini sağlar. 

Namazını doğru kılan kimse, Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanır. İmanını kuvvetlendirir.  

Günah kirlerinden arınarak temiz bir kul olur.  

4-Ezan ve Önemi: Ezan, sözlükte “herhangi bir şeyi bildirmek” anlamındadır. Dinî terim olarak, 

namaz vakitlerini belirli sözlerle, özel bir şekilde bildirmektir.  

Ezan, namaza davet, kurtuluşa çağrıdır.  

Dinin temeli olan Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in (sas) peygamberliğini duyurmaktır.  

İslam esaslarını duyuran, insanları kurtuluşa çağıran bu ses, gönülleri huzurla doldurur, ruhlara 

güven verir, imanın tazelenip güçlenmesini sağlar.  

Ezan bitince Peygamberimize salat ve selam getirildikten sonra şu dua okunur: 

“Allâhümme Rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmmeti ve’s-salâti’l-kâimeti âti Muhammeden el-

vesîlete ve’l-fazîlete ve’b’ashü makâmen mahmuden ellezî va’adteh.  

Ezan duasının anlamı : 

Ey eksiksiz davetin (ezanın) ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah! Muhammed’e 

(sas.) vesile ve fazileti (cennette yüksek dereceyi) ihsan eyle ve kendisine vaad ettiğin Makam-ı 

Mahmud’a (en büyük şefaat makamına) onu ulaştır.” 

 

( DİB İSLAM İLMİHALİ ) 

Kuran-ı Kerim’den dualar ile bitirelim: 

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru’’ (Bakara 

Suresi, Ayet,201) 

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! (Bakara Suresi, Ayet,286) 

“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet 

bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” (Al-i İmran Suresi, Ayet,8) 

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. 

Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört.” (Al-i İmran Suresi, Ayet,193) 



“Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.” (İbrahim Suresi, 

Ayet,41) 

Selam ve dua ile... 

 

 

 

 

 


