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Giriş 

nceki sayımızda Peygamber'in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'in (a.s) siyerinde inanç 

eğitiminden bahsettik İnanç eğitiminin semeresi Allah' a, Resulullah' a, Onun 

halefierine ve meada imandır. Ancak makalenin mukaddimesinde de söy-

!ediğimiz gibi inanç ve iman sadece dinin bir parçasıdır. Bunun için dini eğitimde sa

dece bununla yetinemeyiz. 

İslami metinlere bakıldığında iman goncasının gelişen, meyve veren mübarek bir 

gonca olduğu, mürninin ve İslami toplumun da bu meyveden yararlandığı görülmek

tedir. Rivayerlere göre imamn semeresi salih ameldir: 

"İman, insanı iyi işlere yönlendirir."1 

Birçok rivayette imamn amel ile birlikte olması gerektiği, amelsiz imanın anlarm

mn olmadığı konusuna değinilmiştir: 

"İman, iddia etmekle ve istemekle değildir. İman kalpte halis bulunan, amel ve dav

ranışla da tasdiklenen bir şeydir."2 

İnsanın davramşında ve sözünde tesir bırakmayan ve salih arneli işlemesini sağla

mayan iman ya tesir ederneyecek kadar zayıftır ya da ortada bir iman yoktur. 

Bu sebeple Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 

1 Mizanu'l-Hikme, c. 1, s. 299, 1251. rivayet. 
2 A.g.e., s. 301, 1261. rivayet. 
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Söylediklerimizle şunlar 
ortaya çıktı: 

ı· lman ağacının semeresi 
salih ameldir ve meyvesi 
salih amel olmayan 
imanın bir değeri yoktur. 

ı· lman ve salih arnelin 
irtibatı iki taraflıdır. 

Salih amel imanın 
semeresi ve neticesidir. 
iman da salih arnelle 
gelişir ve kuvvetlenir. 

3· Salih amel. Allah'ın 
emirlerine itaattir. 
Allah' ın emirlerine itaat 
de ona ibadettir. 

"Aınelsiz iman kabul edilmez."3 

İmansız amel de kabul edilmemektedir.• İmam 
Ali ( a.s) şöyle buyuruyor: 

"Eğer iman sadece sözle olsaydı (Allah) namazı, 

oruaı, helali ve hararnı kararlaştıımazdı."5 

İmam Sadık (a.s) da bu konuda şöyle buyu
ruyor: 

"İmanın sadece sözle olduğunu, arnelin etkisi 
olmadığını söyleyen kimse mel'undur.'>E> 

Rivayetlerden aniaşılana göre gerçek iman 
kendiliğinden kişinin davranışianna tesir etmekte 
ve onu iyi arnele yönlendirmektedir. Ancak bu 
iıtibat tek taraflı değildir. İman salih arneli pe
şinden getiımekte, salili arnel de imam gerektir
mekte ve takviye etmektedir. Eıniıu'l-Murııiniıı 
(as) şöyle buyuruyor: 

"lman, salih arnele yönlendirir ve salih aınel 
imana."7 

Allalı da Kuraıı-ı Kerim'de şöyle buyuru
yor: 

"Kendilerine Onun ayetleri okunduğunda 
bu onlann iınaıılannı artırır. "8 

Yani iman salih arneli gerektir, salih arnel de 
imanııı serneresidir ve ayru zamanda salih arnel 
imam gerektirmekte ve takviye etmektedir. 

Şimdi "salih amel"den kasnn ne oldugunu 
görelim. Rivayedere balaldığında salih arnelden 

3 Ag.e., s. 306, 1290. rivayet 
• Ag.e. 
s Ag.e., s. 306, 1292. rivayet 
6 Ag.e., s. 306, 1293. rivayet. 
7 Ag.e., s. 299, 1251. rivayet 
8 Eııfal sures~ 2. ayet. 



Yaz 2013, Yıl: 1, Sayı: 5 ı Peygamber ve Ehlibeyt'in Siyresinde ibadet Eğitimi ı Misbalı 

kastın Allah'ın emirlerine uymak olduğu görülmektedir. İmam Sadık'ın (a.s) bir riva
yetinde şöyle geçmektedir: 

"Kim Allah'ın emirlerine uyarsa mümindir."9 

İmam Hasan Askeri'ye10 (a.s) nispet edilen tefsirde de salih arnel, vaciplerin ye
rine getirilmesi ve haramlardan uzak durmak olarak tefsir edilmiştir. 

Allah'ın emirlerine uymak, vacipleri yapmak ve hararnlan bırakmak, nitekim daha 
sonra aynntılı olarak işleyeceğiz, Allah' a kulluk ve ibadetten başka bir şey değildir; 
elbette arnelen kulluk ve ibadet. Dini eğitimde de beğenilen, amel babında kişinin 
Allah' a kulluğa layık şekilde davranrnasıdır. 

Söylediklerimizle şunlar ortaya çıktı: ı- İman ağacının serneresi salih arneldir ve 
meyvesi salih arnel olmayan imanın bir değeri yoktur. 2- İman ve salih arneliri irti
batı iki taraflıdır. Salih arnel imanın serneresi ve neticesidir, iman da salih arnelle ge
lişir ve kuvvetlenir. 3- Salih arnel, Allah'ın emirlerine itaattir, Allah'ın emirlerirıe itaat 
de Ona ibadettir. 

Buna göre ibadet eğitirnirıin incelenmesinin birkaç açıdan zaruri olduğunu söy
leyebiliriz: 

ı- ibadetler İslam dirlinin bir bölümüdür ve ibadet eğitimi olmadan dini eğitim 
eksik kalacaktır. 

2- ibadetler imam geliştirir ve kuvvetlendirir. Başka bir deyişle iman ve inançla
nn tarnarnlayıcısıdırlar. Bu sebeple ibadet eğitimi gerçekte inanç eğitiminin devarın 
ve tarnarnlayıasıdır. 

3- İnanç eğitiminiri ibadete ve ibadet eğitimine teveccüh edilmediğinde bir değeri 
yoktur, aynı meyve ağaorun meyve vermediğinde bir değeriniri olmadığı gibi. 

Şimdi ortaya çıkan soru şudur: ibadet nedir? 

İbadetin tarunu 

ibadet, "abede"den türemiştir ve rnütevazı itaat anlarmndadır. Her tür itaat ve takip 
ibadet değildir, sadece tevazu ve teslimiyetle birlikte olan itaat ve takip ibadettir.U Bu 
esasa göre Allah'ın emirlerine tevazu ve teslimiyetle itaat etmek ve uymak niyetiyle ya
pılan her şey ibadettir. Eğer bir kimse ilahi nzayı elde etmek ve Onun ernirlerirıi yerine 

9 A.g.e., s. 301, 1258. rivayet. 
10 imam Hasan Askeri (a.s), tefsir: s . 202. 
11 Zubeydi, Tacu'l-Arus, "abede" maddesinin açıklamasında; El-Mucemu'l-Vesit, "abede" maddesinin 

açıklamasında. 
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getirrnek için ilim tahsiliyle uğraşırsa, yemek yerse, yolculuk ederse veya başka her
hangi bir şeyi yaparsa bunların hepsi ibadettir. Zira Allah'a itaat ve uyma sayılırlar. 

ibadet başka bir anlamda da kullanılmaktadır. Bu anlamıyla ibadet, Allah'a itaat 
ve uyma kastıyla yapılan her tür işi kapsamamaktadır. Sadece kendi başına kulluğu 
anlatan işleri kapsamaktadır. Başka bir deyişle, ikinci anlamda ibadet sayılan işler, in
samnAllah'ın kulu olması açısından yaptığı işlerdir. Gerçekte bu fiiller, "kulluğun iz
han ve Allah karşısında tevazu ve teslirniyetin doruğunda, Allah' a yakınlaşma kas
tıyla yapılanlardır."12 

Bu şekilde ibadet, arnellerden ve davramşlardan oluşan geniş bir alanı kapsamakta
dır. Yeme ve içmeden tutun; namaz, dua ve zikire kadar bu arnellerden her biri Allah' a 
itaat kastıyla yapılırlarsa ibadettirler. Bu yüzden rivayetlerde şöyle geçer: 

"Mümlnln uykusu ibadettir."13 

Tabi bu, tüm arnelierin eşit değere sahip olduğu anlamında değildir. Aksine bu arnel
ler birkaç açıdan birbirlerinden farklıdır: 1- ibadet olması açısından. Örneğin yeme, 
içme ve uyuma, Allah' aitaat kastıyla yapıldığında ibadet olsalar da, ibadet olma ölçü
leri namaz, zikir ve duayla kı yas kabul etmez. Yeme ve içme "Allah' a itaat kastıyla" 

ibadet rengine bürünmüşlerdir ama namaz, oruç, dua, zikir ve (ikinci anlamıyla iba
detlerin) benzerleri kulluğun bizzat kendisidir. 2- İkinci anlamıyla ibadet arnelleri -bi
rinci anlamıyla ibadetlere kıyasla- imanla daha güçlü ve daha yakın bir irtibata sahip
tirler. İman ilk sırada Allah' a ibadeti ve kulluğun izhanm gerektirmektedir. Sonraki 
merhalede kişinin gündelik arnellerini de Allah' aitaat kastıyla yerine getirmesini ge
rektirmektedir. Bu yüzden cennetlikler, Allah 'ın azametini müşahede ettiklerinde see
cleye kapamyorlar14 ve Allah şöyle buyuruyor: 

"De ki: "İster ona inanın, ister inanmayın; O, daha önce kendilerine ilim verilen

tere okunduğu zaman çeneleri üstüne kapanarak secde ederler."15 

3- İkinci anlamıyla ibadetlerin -ilk manasıyla ibadetlere kıyasla- insamn Allah' a 
yakınlaşmasında ve imamnın gelişip kuvvetlenınesinde daha fazla tesiri vardır. Bu 
yüzden rivayetlerde namaz hakkında şöyle söylenmiştir: 

"Namaz, tüm sakınanlarınAllah'a yakınlaşma vesilesidir."16 

12 Kudsi, Ahmed, Eovaru'l-Usul, Takrirat-ı Ders-i Ayetullah Mekarim, c. 1, s. 280. 
13 En-Nec'i, Hadi, Elef-i Hadis fi'l-Mumin, s. 329. 
14 Biharu'l-Envar, c. 8, s. 126, 27. rivayet. 
15 isra sııresi, 10 7. ayet. 
16 Mizanu'l-Hikme, c. 58, s. 367, 10237. rivayet. 
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Ibadet iki onlamda kullaniiir: ilk anlamw/o ibadet insonm Allah'In 
emrine itaat kastw/o yopt1ğ1 tüm işlerdir. Ikinci anlamw/o ibadet 

ise sadece kul/uğu n izhon için yapilanlan kapsamaktadir,· na
maz ve oruç gibi. Ibadet/erin arasmda ikinci anlamw/o ibadet in, 
imanla daha güçlü bir boğ1 vardir. fnsomn Alloh'o yokiniaşmasi 

ve imonmm kuvvet/enmesi üzerinde de daha fazla tesir b1rak1r. 
Ibadet kelimesinin geniş anlamw/o tohokkuku -yani tüm işlerin Allah'in 
nzos1m kozanmak kastw/o yapiimasi-için de ortam hoz1rlor. Bu yüz
den inanç eğitiminden sonra -ikinci anlam w/o- ibadet eğitiminin, islami 
eğitimin diğer bölümlerinden önce tutularak işlenmesi zaruridir. 

"Namaz, insanın Allah' a doğru yükselme vesilesidir." 17 

veya Kuran hakkında şöyle söylenmiştir: 

"Oku ve yüksel."18 

Yani Kuran tilaveti, insanın imamnın artmasım sağlar. 

4- İkinci anlarmyla ibadetler, ilk anlarmyla ibadetler ve iman arasındaki vasıtadır. 
İmanı olan ve ikinci anlarmyla ibadetleri yapan bir insan, diğer arnellerini ve davra
mşlanm da Allah'a itaat amaayla yapma ortarmna kavuşur. Bu yüzden içinde kişi
nin tüm arnellerini ve davramşlanm Allah'ın emirlerine itaat kastıyla yapmasını ba
rındıran kulluğun bu merhalesi, imamn yüce merhalelerinden sayılmaktadır ve herkes 
buna ulaşamamaktadır. Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: 

"Allah' ın sevdiğini sevıne, Allah'ın düşmanına düşınan olma ınerhalesine ulaşmadığı 

müddetçe kulun imanı kamil değildir."19 

Sözün özeti, ibadet iki anlamda kullanılır: İlk anlarmyla ibadet, insamn Allah'ın 
emrine itaat kastıyla yaptığı tüm işlerdir. İkinci anlarmyla ibadet ise sadece kulluğun 
izhan için yapılanları kapsamaktadır; namaz ve oruç gibi. İbadetlerin arasında ikinci 
anlarmyla ibadetin, imanla daha güçlü bir bağı vardır. İnsamnAllah' a yakıntaşması ve 
imanımn kuvvetlenınesi üzerinde de daha fazla tesir bırakır. ibadet kelimesinin geniş 

17 Nernazl, Şeyh Ali, Mustedrek-i Sefinetu'l-Bihar, c. 6, s. 343. 
18 Kafi, c. 2, s. 606, 10. rivayet. 
19 Mizanu'l-Hikrne, c. 8, s. 314, 1330. rivayet. 
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anlamıylatahakkuku-yani tüm işlerin Allah'ın nzasını kazanmak kasnyla yapılması

için de ortam hazırlar. Bu yüzden inanç eğitiminden sonra -ikinci anlamıyla- ibadet 

eğitiminin, İslami eğitimin diğer bölümlerinden önce tutularak işlenmesi zaruridir. 

Bu kitapta "ibadet" denildiğinde kastedilen ikinci anlamdır. "ibadet eğitimi" de

nildiğinde kastedilen de -ikinci anlamıyla- ibadederin öğrencilere öğretimi ve ania

nn ibadetleri yapmaya bağlılıklarını sağlamaktır. 

En önemli ibadetler şunlardır: Namaz, oruç, humus, zekat, sadaka (mali ibadet

ler), Hac, zikir, dua ve Kuran tilaveti. Bu kısımda Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'in 

(a.s) eğitimsel siyerinde bu konulann eğitim ve öğretimini işleyeceğiz. Ancak humus, 

zekat, sadaka ve Hac gibi bazı ibadetlerde Masumların (a.s) eğitimsel siyerinde bulu

nan bir siyere ulaşamadığımız için bu ibadetler arasında sadece namaz, oruç, Kuran, 

zikir ve duayı işleyeceğiz. Hedefimiz şudur: Masumların ( a.s) siyerinde Kuran öğre

timinin konumu nedir? Kuran'ınasıl öğretiyorlardı? Başkalanın nasıl Kuran tilavetine 

bağlıyorlardı? Namazı nasıl öğretiyorlardı? Namaz öğretimine kaç yaşında başlıyor

lardı? Namaz öğretiminde yöntemleri neydi? Başkalanın nasıl namaz kılmaya bağ

lıyorlardı? Oruç tutmayı başkalanna nasıl öğretiyorlardı? Oruç tutma öğretimini kaç 

yaşında başlatıyorlardı? Zikir ve duaınn onların eğitimsel siyerindeki konumu nedir? 

Zikir ve duayı nasıl öğretiyorlardı? Ve bu tür meseleler. 

Bu kısmın konulan dört bölümde sunulacaktır: 1- Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i 

Beyt'in (a.s) siyerinde Kuran öğretimi. 2- Namaz öğretimi. 3- Oruç tutma öğretimi. 

4- Zikir ve dua öğretimi. 

Namaz ve oruçla ilgili konulann birçoğu Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'nin 

(a.s) siyerinde yoktur, konuşmalannda anlanlınışnr. Bu yüzden bu konulan "Namaz 

öğretimi programı" ve "Oruç öğretimi programı" başlıklan alnnda, bu kısma ek un

vaınyla işleyeceğiz. 

Birinci Konu 
Masumlarm (a.s) Siyerinde Kuran Öğretimi 

Kuran, İslam'ın ilahi kitabı unvanıyla yüce bir konuma sahiptir. Zira en önemli İs

lam ilimleri ondadır ve bu sebeple diğer İslami kaynaklada kıyaslandığında daha üs

tün bir konumdadır. Diğer bir deyişle, insanın hidayeti için zaruri olan her şey bu ki

tapta vardır: 

"Şüphesiz ki bu Kur' an, en sağlam yola hidayet eder."20 

20 İsra suresi, 9. ayet. 



Yaz 2013, Yıl: 1, Sayı: 5 ı Peygamber ve Ehlibeyt'in Siyresinde ibadet Eğitimi ı Misbalı 

Bu sebeple Masumlar (a.s) Kuran öğretimine özel olarak özen gösteriyorlardı. Bu 

bölümde Masurnlann (a.s) siyerini bu alanda inceleyeceğiz. Bu araştırmanın hedefi, 

Onların Kuran öğretiminde kullandıklan noktalara ulaşabilmektir. Bu bölümün konu

larını aşağıdaki başlıklar altında sunacağız: 

1- Halkın geneline Kuran öğretimi. 2- Çocuklara Kuran öğretimi. 3- Dersin ilk 
maddesi Kuran. 4- Çocukları Kuran tilavetine alıştırmak. 

1- Halkın geneline Kuran öğretimi 

Masumlar (a.s) Müslümanlara, özellikle de gençlere ve ergenlere Kuran öğreti

mine önem veriyorlardı. Örnek olarak Emiru'l-Murninin'in (a.s) siyerini burada nak

lediyoruz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: 

"Emiru'l-Muminin (a.s) sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar namaz 
takibatını yapıyordu. Güneş doğarken yoksullar ve diğer halk Onun etrafında toplanı
yordu ve İmam (a.s) onlara fıkıh ve Kuran öğretiyordu."21 

2- Çocuklara Kuran öğretimi 

Masumlar (a.s) çocuklara Kuran okumayı öğretiyorlardı. Şöyle nakledilmiştir: 

"Abdurrahman bin Sülemi, İmam Hüseyin'in (a.s) evladına Fatiha suresini öğretti. 
imarnın evladı, Fatiha suresini İmam'a okuduğunda, İmam, Abdurrahman'a bin di

nar, bin elbise hediye etti ve ağzını inciyle doldurdu.'m 

Bu siyer açıkça İmam'ın (a.s), evladanna Kuran öğretimine gösterdiği özene işa
ret etmektedir. Emiru'l-Muminin'in (a.s) İmam Hasan'a (a.s) mektubundan da Onun 

İmam Hasan' a (a.s) Kuran'ı çocukluğunda öğrettiği anlaşılmaktadır. O mektupta şun
ları okuyoruz: 

"Senin öğretiminiAllah'ın kitabıyla, onun tefsiriyle ve İslam şeriatıyla, ahkamıyla, be

lalı ve haramıyla başlattırn. "23 

Masumlar (a.s), ebeveynlere de çocuklanna Kuran öğretmelerini tavsiye ediyor

lardı. Peygamber 'den (s.a.a) ulaşan bir rivayette şöyle geçiyor: 

"Çocuğuna Kuran öğreten kimse, on bin kere Haccetmiş gibidir."24 

21 Şerh-i Nehcu'l-Belağa, c. 4, s. 109. 
22 Biharu'l-Envar, c. 44, s. 191, 3 . rivayet. 
23 Biharu'l-Envar, c. 1, s. 219, 48. rivayet. 
24 A .g.e., c. 89, s. 188, 12. rivayet. 
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3- İlk ders maddesi, Kuran öğretimi 

Eminı'l-Muminin'in (a.s) İmam Hasan'a (a.s) mektubunda söylediği, kendisinin 

ilk adımda Kuran'ı ve dini hükümleri İmam Hasan'a (a.s) öğrettiğidir. Bu mektupta 

şöyle geçmektedir: 

"Oğlunun işlerine bakan şefkatli bir baba gibi senin işlerine baktım. Öğretmen ve 

amel etmen için senin için edepten bir şeyler biriktirdim. Çünkü sen henüz ömrünün 
baharındasın ve önünde uzun bir yol var, iyi niyetli, temiz, pak bir ruha sahipsin. Her 

şeyden önce sana ilk olarak üstün ve yüce olan Allah'ın kitabını tefsir ve tevili ile 
İslam'ın şeriat ve ahkamını, helal ve hararnı ile öğretmeyi kararlaştırdım. Başka şey

lerle ilgilenmedirn."25 

4- Çocuğu Kuran okumaya aliŞtırmak 

Masumlar ( a.s) sadece çocuklara Kuran öğretmeyle yetinmiyorlardı. Ayrıca çocuk

ları Kuran'la aşina olmaları ve alışmalan için Kuran okumaya zorluyorlardı. İmam 
Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: 

"Babam bizi bir araya topluyordu ve güneş doğana kadar zikir söylememizi em
rediyordu. Okuyabilenlerin Kuran okurnasını, okuyamayanların zikir söylemesini 

emredi yordu. "26 

Elbette Kuran okumak çocuklara mahsus değildir. Rivayetlerde yetişkilliere de Ku

ran okumalan tavsiye edilmiştir. İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: 

"Kuran okumak üzerinizedir ki Cennet'in dereceleri Kuran ayetleri sayısıncadır. Kıya

met koptuğunda Kuran karisille şöyle denir: Oku ve yukarı çık. O, her bir ayeti oku
dukça bir derece yukarı çıkar.'m 

Peygamber 'in (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 

"Evlerinizi Kuran tilavetiyle aydınlatın ... Ne zaman bir evde Kuran çokça tilavet edi
lirse bayrı çok olur, ev halkı bundan faydalanır ve bu ev gök ehline parlar, yıldızların 
yeryüzündekilere parladığı gibi."28 

Masumlar (a.s) çocuklan Kuran okumaya alıştırmaya özen gösteriyorlar ama onlara 

bu konuda zorluk çıkarınıyariardı ve çocukların Kuran kıraati usullerinin bazılarına 

25 Nehcu'l-Belağa, s. 295, 31. mektup. 
26 Kafi, c. 2, s. 498. 
27 Biharu'l-Envar, c. 89, s. 197, 4. rivayet. 
28 A .g.e., s. 200, 17. rivayet. 
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uymamalanna izin veriyorlardı. Örneğin Kuran 
okumak isteyen çocuklara abdest alınalarım zo
runlu şart unvamyla sunmuyorlardı. 

"Oğlu İsmail, İmam Sadık'ın (a.s) yanındaydı. 

İmam ona şöyle dedi: "Oğlum! Kuran oku." İs

mail "Abdestim yok" dedi. İmam şöyle buyurdu: 

"(Kuran oku ama) Yazılarına el sürme, kenar

larmdan tut. "29 

Şimdi şu sorular gündeme gelmektedir: Evvela 
neden Masumlar ( a.s) çocukluk döneminde Ku
ran öğretimi üzerinde duruyorlardı? İkincisi ne
den Kuran ilk ders maddesi olarak öğretiyorlardı? 
Üçüncüsü neden Kuran tilaveti üzerinde ısrar edi
yorlardı? Ve acaba bunda özel eğitimsel mülaha
zalar gözetilmiş midir? 

İlk soru hakkında öncelikle iki konuya deği
nilmelidir: 

1- İnsan çocukluk ve ergenlik döneminde hem 
konuları daha kolay öğrenir ve hem de öğrendik
leri daha kalıa ve daha sağlamdır. Peygamber'den 
(s.a.a) bir rivayette şöyle geçer: 

"Gençlikte öğrenenin öğrendikleri taşa işlenıniş 

gibidir. Yetişkinlikte öğrenenin öğrendikleri ise 

su üstüne yazılmış gibidir."30 

2- Kuran öğretiminin hedefi sadece Kuran 
okunınası değildir. Kuran okumak, Kuran öğre
tileri ve ilimleriyle aşina olmak ve bu öğretilere 
göre amel etmek için bir mukaddimedir. Daha açık 
bir ifadeyle Kuran öğretiminin hedefi, kişinin şah
siyetinin Kurani olması, amellerinin, davramşlan
mn ve sözlerinin Kuran ölçüleriyle uyumlu olma
sıdır. Diğer taraftan insan, yaşamımn başlannda 
fazlasıyla tesire açık olma yeteneğine sahiptir ve 

29 Şeyh Tusi, El-İstibsar, c. ı, s. 113, 1376. rivayet. 
30 Biharu'l-Envar, c. ı, s. 222, 6. rivayet. 

------------------
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bu yetenek örnrün artmasıyla paralel şekilde, artık az ve önemsiz derecesine gelene 
dek azalmaktadır. Bu yüzden İmam Ehvel'e şöyle buyuruyor: 

"Gençlere yönelçünkü onlar (yetişkinlerden) daha hızlı iyiliklere yönelirler."31 

Çocuklukta Kuran öğretiminin masrafı daha az, geri dönüşü daha fazladır. Kuran'ın 
öğretimi hedefiyle de daha uyumludur. 

İkind soru olan, Masumların ( a.s) neden Kuran 'ı ilk ders maddesi olarak belirledik
leriyle ilgili şu konuya değinmeliyiz: İnsamn tesire açık olma kapasitesi, ruhsal yapı
sımn ve şahsiyetinin şekillenmesi, yaşın ilerlemesiyle azalmaktadır ve yaşlamnca mi
nimum düzeye inmektedir. Eğitimcilerin tecrübeleri de bu iddiayı desteklemektedir. 

"İsmail binAbdulHalık şöyle diyor: İman1 Sadık (a.s) Ehvel'e şöyle buyurdu: "Basra ya 
gitti n mi?" Ehvel "Evet" dedi. İmam buyurdu: "Hal km bu konuyu (imameti) karşıla
malan ve kabulleri sence naslldı?" Ehvel dedi ki: "Vallahi azdı, ilgilendiler ama ol

dukça az." İmam şöyle buyurdu: "Gençler/e ilgi/en çünkü onlar başkalarından daha 
çabuk iyilik/ere yönelir/er. "32 

Bu siyerden, Ehvel'in Şia mektebinin mübelliğlerinden biri olduğu, Basra hal
kını davetinin de başansız olduğu anlaşılmaktadır. İmam ona gençlerle ilgilenmesini 
tavsiye etmektedir. Bu tavsiyenin sırnmn da onlann yetişkinlerden daha hızlı şekilde 
hakkı kabul etmeleri olduğunu bildirmiştir. Çünkü henüz gençlerin içyapılan ve şah
siyetleri tamamen şekillenmemiştir. Bu yüzden de yeni yapıları daha hızlı ve daha ko
lay kabul etmektedirler. Emiru'l-Muminin'in (a.s) İmam Hasan'a (a.s) mektubunda 
şöyle okuyoruz: 

"Gencin kalbi ekilmemiş tarlaya benzer, oraya ne eksen tutar, yeşerir. Kalbin katılaş

madan, öğütleri reddetmeden ve aklın başka şeylere yönelmeden sana edepten bir şey

ler öğretmek istedirn.'m 

Bu anianında İmam, insamn tesire açık olma kapasitesini tarlaya benzetiyor. Bir 
şey ekilmemiş tarlaya hangi tohum ekilirse ekilsin kabul eder ve geliştirir. Ancak ekil
miş tarla yeni bir tohumu kabul etmez ve olması gerektiği gibi geliştirmez. 

Başka bir rivayette İmam Sadık ( a.s) Şialara, karşıtları kendi düşüncelerini zerk etme
den önce, olabildiğince erken evlatlanmn öğretimiyle ilgilenmelerini tavsiye ediyor: 

"Mürcie'den önce gençlerinize hadis öğretiniz."34 

31 Biharu'l-Envar, c. 23, s. 236, 2. rivayet. 
32 A .g.e., c. 23, s. 236, 2. rivayet. 
33 Nehcu'l-Belağa, s. 295, 31. Mektup. 
34 Kafi, c. 6, s. 47, 5. r ivayet. 
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Eğer taze fidanlarımızın şahsiyetlerinin Kuran esasına göre kolayca şekil almasını 
istiyorsak Kuran'ın ilk ders maddesi olarak onlara öğretilmesi lazımdır. 

Üçüncü sorunun cevabında -Kuran okuma alışkanlığının oluşturulması- sadece 
üç konuya değineceğiz: 

1- Kuran'ın öğrenilmesi tekran gerektirir. Bir kez okumayla öğrenme gerçekleşmez. 

2- Kuran'la beşerin yazdığı kitaplar arasında fark vardır. Sıradan kitaplan bir kez 
okumayla tüm konusunu anlamak mümkün olabilir ama Kuran "zahiri ve banm olan 
bir kitaptır. Zahiri hüküm ve emir, banm ilim ve marifettir. Zahiri güzel, batını de
rindir. . . Harikalan sayılamaz ve ilginçlikleri es kim ez. Hidayet meşaleleri ve hikmet 
alametleri ondadır."35 

Bununla beraber Kuran'ın anlaşılması, okunmasım ve tekrarlanmasını gerektirir. 
Bu yüzden birçok rivayetlerde Müslümanlara Kuran tilaveti tavsiye edilmiştir. Pey
gamber (s.a.a) Kesir'e şöyle buyuruyor: 

''Evladını! Kuran kıraatinden gaflet etme. Çünkü Kuran kalbi canlandlfır ve kötülük
lerden ve pisliklerden alıkoyar."36 

3- İnsanın şahsiyetinin şekil almasında Kuran'ın tesiri, sürekli okunınası şartına 
bağlıdır. Zira insamn şahsiyetinin şekil alması zamanla gerçekleşir. 

Yukandaki üç konuya teveccühle, Kuran'ın sürekli okunması, Kuran öğretiminin 
hedefine ulaşmak için zaruridir. 

Özet 

Söylediklerimizle şunlar açıklığa kavuştu: 

1- Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt (a.s) Kuran öğretiminin üzerinde duruyor
lardı. 

2- Kuran' ı ilk ve en önemli ders maddesi unvamyla çocuklara ve yetişkinlere öğ

retiyorlardı. 

3- Buna ilaveten çocuklara düzenli olarak Kuran tilavetiyle meşgul olmalanın öğ
retiyorlardı. 

35 Mizanu'l-Hikme, c. 8, s. 65, 16109. rivayet. 
36 Mizanu'l-Hikme, c. 8, s. 81, 16203. rivayet. 
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Namaz, çeşitli boyutlan 
olon bir ibodettir: 

Namazda hem zikir 
vordtr, hem ktroot ve 

hem de ome/. Bu yüzden 
öğretimi için de özel 
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İkinci Konu 
Masuınlann (a.s) Siyerinde Namaz 

Öğretimi 

Namaz, İslam'ın üzerinde oldukça durulan 
riikünlerinden biridir. Öyle ki dinin direği ve 
İslam'ın başı sayılmıştır.37 Bu yüzden Masum
ların ( a.s) si yerinde de bunun öğretimine faz
lasıyla özen gösterilmiştir. Bu bölümde Ma
sumlann ( a.s) eğitimsel siyerlerinde namaz 
öğretimini inceleyeceğiz. Bu araştırınada on
ların namaz öğretiminde kullandıklan nokta
lan keşfetme peşindeyiz. 

Bu bölümün konulan şu başlıklar altında 
sunulacaktır: 1- Namaz öğretimi yöntemi. 
2- Hatalann uyanlarak düzeltilmesi. 3- Ebe
veynlerin, evladanna namazı öğretmekle va
zifelendirilmesi. 4- Tüm halkın cemaat na
mazlarına katılması için ortam hazırlanması. 
5- Müstehaplann öğretimine özen göstermek. 
6- Müstehaplarda aşırılığın önlenmesi. 7- Na
maz öğretiminin yaşı. 8- Çocuklann namaz
lannda kolaylık. 

Son iki başlık çocuklara namaz öğretimiyle 

ilgilidir. Bu sebeple onlan, "Çocuklara namaz 
öğretimi niteliği" başlığı altında işleyeceğiz. 

1- Namaz öğretimi yöntemi 

Namaz, çeşidi boyutlan olan bir ibadet
tir. Namazda hem zikir vardır, hem kıraat ve 
hem de amel. Bu yüzden öğretimi için de 
özel bir yönteme ihtiyaç vardır. Masumlann 
( a.s) si yerinde namaz öğretimi için kullamlan 
esas yöntem, arneli yönterndir. Şu anlamda ki 
namaz kılma şeklini sözlü olarak açıklamak 
ve anlatmak yerine, rnuhatabın önünde yapı
yorlar ve aniann da kendi kıldıkları şekilde 

37 Mizanu'l-Hikme, c. 5, s. 369, 10246. rivayet. 
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namazlanın kılmalanın istiyorlardı. Peygamber'in (s.a.a) namaz öğretimi hakkında 
şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 

"Benim nasıl namaz kıldığıını gördüyseniz öyle namaz kılın."38 

Bu yöntemin, sözlü anlatım yöntemine kıyasla daha etkili ve daha az masraflı ol
duğu anlaşılmaktadır. Zira sözlü anlatırnda muhatabın, anlatanın kastını tam anlarmyla 
anlamaması veya eğitimeinin tam anlarmyla kastım anlatamaması mümkündür. An
cak arneli öğretimde anlaşılamama ölçüsü en alt düzeydedir. İlaveten bu yöntemde 
muhatap yorulup sıkılmamaktadır. 

Elbette Masumlann (a.s) siyerinde bu yöntem namaz öğretimine mahsus değil
dir, Hac ve diğer ibadetlerin öğretiminde de kullanılrmştır. Peygamber ( s.a.a) hicretin 
onuncu yılında Haccetmek kastıyla Mekke'ye müşerref oldu. Bu Hac, "Veda Haccı" 
olarak meşhur oldu. Bu Hac, Peygamber'in (s.a.a) Müslümanlada beraber yaptığı ilk 
Hac olduğundan ve Müslümanlar İslami Haccın nasıl olduğunu bilmediklerinden, on
lara Haccın nasıl yapılacağım öğretmesi gerekiyordu. Ancak Peygamber (s.a.a) Haccı 
öğretmek için ne bir kitapçık bastırdı ne de bir sınıf oluşturdu. Sadece Haccın nasıl 
yapılacağım benden öğrenin diye bildirdi. Müslümanlar da ayın Peygamber'in (s.a.a) 
haccettiği gibi yaparak Hac merasimini yerine getirdiler. Veda Haccı'nın yapılış şek
liyle ilgili olarak şöyle rivayet edilmiştir: 

Peygamber (s.a.a) dört dirhemlik eski ve yıpranrmş havutıı olan bir deve üzerinde 
tavaf ederek haccetti ki halk kendisini görebilsin ve şöyle buyurdu: "Hac arnelleri
nizi benden öğrenin. "39 

Teyemmüm ve sadaka verme hususunda da Peygamber (s.a.a) ve Masumlar (a.s) 
bu yöntemden istifade etmişlerdir. Rivayette şöyle geçmektedir: 

Bir tembel, İmam' a (a.s) teyemmümü sordu. İmam (iki) elini( n içini) halı ya vurdu, 
sonra ikisini yüzüne çekti ve her bir elinin arkasım diğer eliyle meshetti.40 

Başka bir rivayet de şöyledir: 

İmam Sadık (a.s) oğlu Muhamıned'e şöyle buyurdu: "O miktardan geriye ne kadar 

kaldı?" Muhammed "40 dinar" dedi. İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Git ve onu sadaka 

ver." Muhammed dedi ki: "Ondan daha fazlası bana kalmadı." İmam (a.s) şöyle bu

yurdu: "Onu sadaka ver, çünkü Allah onun yerini doldurur. "41 

38 Evaliu'l-Aıi , c. 1, s. 198, 8. rivayet. 
39 Evaliyu'l-Aıi, c. 4, s. 34, 118. rivayet. 
40 Kafi, c. 3, s. 62, 3. rivayet. 
41 Kafi, c. 4, s. 9, 3. rivayet. 
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2- Hatalarm uyanlarak düzeltilmesi 

İlıadederin öğretiminde arneli yöntem, diğer yöntemlere kıyasla daha fazla me
ziyete sahip olsa da, bazı muhatapların yanlış anlaması, eğitimeinin bazı arnellerini 
yanlışlıkla o arnelin müstehaplanndan sanması veya ibadetlerin bazı cüzlerini yapma 
şeklinde hata etmesi mümkündür. Aynca özel dururnlara mahsus ibadetlerin bazı özel
liklerinden bahsedilmemesi de mümkündür. 

Bu eksikliğin telafisi için Masumlar (a.s) bir kişinin namaz kılışında hata yapn
ğını gördüklerinde onu uyanyar ve doğru yapılışını anlanyorlardı. Gereken durum
larda da söylenınemiş ayrıntılan anlanyorlardı. Örnek olarak bu siyerlerden birkaç ör
neğe teveccüh ediniz: 

EbuAbdullah Eş' ari şöyle diyor: Peygamber (s.a.a) ashabıyla namaz kıldı. Sonra 
ashabından bir gurubun arasına oturdu. Bir adam geldi ve namaz kıldı. Ancak rükG.ya 
gitmiyorrlu ve secdesi yeri gagalamak gibiydi. Peygamber (s.a.a) onu izliyordu. Şöyle 
buyurdu: 

"Görüyor musunuz? Eğer bu adam ölürse Muhammed'in dini üzere ölmemiştir. Nama

zında yeri gagalıyor, ayru karganın kan yemek için yeri gagalaması gibi. Namaz kılan 
ama rükuya gitmeyen ve secdede yeri gagalayan kimsenin durumu, aç olan ama açlı

ğıru gidermek için bir-iki tane hurma yemeyen kimse gibidir. Abdesti tam alın, rüku 
ve secdeyi tam olarak yerine getirin."42 

Bu siyerde Peygamber (s.a.a), namazın doğru olmadığı hakkında ashabını uyar
rnış ve doğru şeklini anlatrnışnr. 

Başka bir siyerde de Peygamber (s.a.a), secde izi olması için alnını yaralayan adama 
itiraz ediyor ve onu bu işten men ediyor: 

Peygamber (s.a.a), alnım yaralayan bir adam gördü. Ona şöyle buyurdu: 

"Allah'la yarışan mağlup olur, Allah'tan uzaklaşmaya çalışanı Allah rüsva eder ve 
Allah'a hile yapana Allah hile yapar. Neden alnıru sakince yere koymuyorsun?!"43 

Başka bir siyerde İmam Kazım (a.s), rükG.da sırnın düz ttıtmayan kimseyi uyan
yar ve bundan men ediyor: 

Ali bin Ukbe şöyle diyor: İmam Kazım (a.s) beni Medine'de namaz kılarken 
gördü. Başım yukardaydı ve sırtım da düz değildi. Yaruma birini yollayarak (böyle) 
yapma dedi.44 

42 Nuri, Hüseyin, Mustedreku'l-Vesail, c. 3, s. 39, 5 . rivayet. 
43 A .g.e., c. 1, s. 98, 2. rivayet. 
44 Kafi, c. 3, s. 321, 9. rivayet. 
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Başka bir örnekte de Peygamber (s.a.a), namazında sorun olan bir kimseyi uyan
yar ve ona doğru namaz kılma şeklini öğretiyor: 

Refa'e bin Rafi şöyle diyor: Resulullah'la (s.a.a) mescitte otunnuştum. Bir adam 
gelerek iki rekat namaz kıldı. Sonra geldi ve Peygamber' e (s.a.a) selam verdi. Onun 
namazını izlemiş olan Peygamber (s.a.a) selamını aldı ve şöyle buyurdu: 

"Dön ve namazını kıl çünkü (doğru) namaz kılmadın." Üç veya dört seferden sonra 
adam: "Kuran'ı sana indirene andolsun uğraştım, çabaladım. Bana öğret ve göster" 
dedi. Peygamber (s.a.a) buyurdu: "Namaz kılmak istediğinde ... "45 

3- Ebeveynlerin, çocuklanna namazı öğretmekle vazifelendirilmesi 

Masumlann ( a.s) tüm Müslümanlara namaz öğretme imkanlan olmadığı için namaz 
ve diğer ibadetleri öğretmede başka araçlardan da faydalamyorlardı. Bu araçlardan bi
risi de ailelere namaz öğretiminde aile reisierinden faydalanmaktı. Şu siyere bakımz: 

Malik bin Huveyris diyor ki: Biz aynı yaşta olan birkaç genç, Peygamber'in (s.a.a) 
yanına gittik ve yirmi gece yamnda kaldık. Peygamber (s.a.a) merhametli ve yumu
şak huyluydu. Ailelerimizi özlediğimizi anlayınca onları sordu, biz de cevapladık 
Şöyle buyurdu: 

"Ailelerinizin yanına dönün, ailelerinizde namazınızı kılın, onlara da öğretin ve on
lara (namazı) emredin."46 

4- Tüm halkın cemaat narnazına katılması için ortam hazırlanması 

Namaz, ibadi bir ameldir ve İslam' da Müslümanlara beş vakit namazı cemaatle 
kılmaları tavsiye edilmiştir. Masumların (a.s) siyerinde cemaat namazının, herkesin 
katılabileceği şekilde kılınması üzerinde çok durulmuştur. Bu yüzden (s.a.a) Peygam
ber (s.a.a) cemaat namazım, muhtasar ve katılanların en zayıfının durumuna uygun 
şekilde kıldırıyordu ve cemaat namazını uzatmayı men ediyordu. 

Bir adam Peygamber' e (s.a.a) şöyle dedi: "Ey Resulullah! Falanca namazı o ka
dar uzatıyor ki, güçlükle namazı kılıyorum." Peygamber (s.a.a) o güne dek görülme
miş bir öfkeyle vaazında şöyle buyurdu: 

"Ey insanlar! Siz artık insanlan kaçırıyorsunuz ı Kim insanlarla beraber namaz kılarsa 
muhtasar kılsın. Çünkü aralarında hasta, güçsüz veya bir işi olan kimseler vardır."47 

45 Sünen-i N esai, c. 3, s . 60. 
46 Sahib-i Buhar!, c. 8, s. 132. 
47 Sahib-i Buhar!, c. 1, s. 31. 
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Namaz, ibadi bir ameldir ve islam'da Müslümanlara beş 
vakit namazi cemaatle k1lmalar1 tavsiye edilmiştir. 
Masumlarm (a.s) siyerinde cemaat namazm1n, herke
sin katliabiieceği şekilde k1lmmas1 üzerinde çok du-

rulmuştur. Bu yüzden (s.a.a) Peygamber (s.a.a) ce
maat namazm1, muhtasar ve katilanlarm en zayrfmm 
durumuna uygun şekilde k1ld1r1yordu ve cemaat na
mazml uzatmay1 men ediyordu. 

5- Müstehap namaziann ve namazın müstehaplarmın öğretimine özen 
gösterilmesi 

Masumlar (a.s) vacip namazların öğretimiyle yetinrniyorlardı. Müstehap namazlan 
ve namazın usulünü ve müstehaplannı da yerine getiriyorlardı. Başkalarına da müste
hap namazlan kılınayı tavsiye ediyorlardı. Zürare şöyle naklediyor: 

"Gençliğimde İmam Sadık'ın (a.s) yanına gittim. İmam bana müstehap namaz
ları ve oruçları saydı."48 

Hemmad'dan da şöyle nakledilrniştir: 

Bir gün İmam Sadık ( a.s) bana döndü ve şöyle buyurdu: "Hemmad! Güzel namaz 
kıZabiliyor musun?" Cevabında "Evet, ben Hariz'in yazdığı namaz kitabını ezbere bi
liyorum" dedim. İmam buyurdu ki: "Kalk ve namaz kıl." Namaz kıldım, namazdan 
sonra İmam bana şöyle buyurdu: "Hemmad! Güzel namaz kılamıyorsun! Bir Müslü
manın 60-70 yıldan sonra namazını tüm ô.dô.bına ve kurallarına uygun yerine getire
mernesi oldukça kötüdür." Hemmad diyor ki: Aşağılık duygusuna kapıldım ve namazı 
bana öğret, dedim. İmam (a.s) tamamen adabına uygun bir namaz kıldı ve buyurdu 
ki: "Hemmad! Böyle namaz kıl. "49 

Bu siyerde İmam'ın (a.s) Hemmad'a doğru namaz kılamaclığını söylerken kastı, 
Hemmad' ın namaz adabına tamamen riayet etmemesiydi. Bu siyerden İmam'ın (a.s), 
60 yılını İslam' da geçiren Hemmad'dan bu yaşta namazı tüm adabına riayet ederek 
kılmasını beklediği anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte Masumlar (a.s) müstehaplarda ifrat etmenin de önüne geçrniş
lerdir. 

48 Kafi, c. 3, s. 442, 1. rivayet. 
49 Bibaru'l-Envar, c. 81, s. 185, 1. rivayet. 
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6- Müstehaplarda ifratın men edilmesi 

İslam kolaylık ve hoşgörü clinidir, bütün durumlarda ifrat ve tefritten uzaktır. Erniru'l
Muminin (a.s) ifrat ve tefriti cehaletin göstergesi sayıyor ve şöyle buyuruyor: 

"Cahil ya ifrat eder, aşırıya gider veya tefrit eder, yetersiz kalır."so 

ibadetler hakkında da İslam bu kurala riayet etmekte ve takipçilerini ifrattan sa
kındımııştır. Peygamber'in (s.a.a) ashabından biri şöyle diyor: 

Peygamber (s.a.a) benim gündüzleri oruç tuttuğumu, geceleri de namaz kıldığıını 
haber aldı. Ya birini yolladı veya kendisiyle görüştüm. Buyurdu ki: 

''Ben sana oruç tutup iftar etmemeni ve namaz kılıp uyumamanı mı söyledim? Bazı 

günler oruç tut ve gecenin bir kısmında ibadet et. Çünkü gözünün senin üzerinde bir 

hakkı vardır, nefsinin ve ailenin de senin üzerinde bir hakkı vardır."sı 

7- Masumlarm (a.s) siyerinde çocuklara ve ergenlere namaz öğretiminin 
niteliği 

Şimdiye kadar söylediklerimiz daha çok yetişkilliere namaz öğretimiyle ilgiliydi. 
Masumların (a.s) siyerinde çocuklara ve ergenlere namaz ve eliğer ibadetlerin öğre
tilmesiyle ilgili ilginç ve dikkate değer noktalar vardır. Bu bölümde Masurnlann (a.s) 
siyerinde çocuklara ve ergenlere namaz öğretimiyle ilgili olan eğitimsel noktalardan 
ikisini anlatacağız. 

ı- Çocuklara namazı öğretmeye başlama yaşı 

Masurnlann (a.s) siyerinde çocuklara namaz öğretimine çok özen gösterilmiştir. 

Masumların (a.s) siyerine göre çocuklara namazı öğretmeye başlama yaşı yedi yaşnr. 

Rivayette şöyle geçer:İmam Sadık (a.s), dostlanndan birine şöyle buyurdu: 

"Biz çocuklanmızı beş yaşında namaza başlatıyoruz. Siz çocuklarınızı yedi yaşında 

namaza başlatın."s2 

2- Çocuklara namazı öğretirken kolayhk sağlama 

Masumlar (a.s) çocuklara namaz öğretirken çocuklann yeteneklerini ve kapasite
lerini de göz önünde bulunduruyorlardı. Bu yüzden çocuklara namazı öğretirken ve 

so Nehcu'l-Belağa, 70. Hikmet. 

sı Vesailu' ş-Şia, c. 4, s. 19, 5. r ivayet. 
sı Vesailu'ş-Şia, c. 4, s. 19, 5. r ivayet. 
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namaza alıştınrken onları zorlamıyorlardı ve namazın birçok müstehabına ve adabına 
uymalarını onlardan istemiyorlardı. Birçok rivayette İmamların ( a.s) çocuklara öğle 
ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı birlikte kılmalarını ernrettikleri konusuna değinilmiş
tir. Oysa yetişkinler bu dört namazı dört vakitte kılıyorlardı. Fuzayl bin Yesar şöyle 
diyor:Ali bin Hüseyin çocuklara akşam ile yatsıyı birlikte kılmalarını ernrederek şöyle 
buyuruyordu: 

''Bu, uyumalarından ve yatsı namazlarının kaza olmasından iyidir."53 

Yine rivayet edilmiştir ki:İmam Zeyne'l-Abidin (a.s) yanında olan çocukları öğle 
ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı bir vakitte kılmaya zorluyordu. Ona itiraz ettiler ve 
O şöyle buyurdu: 

"Bu, onlar için daha kolaydır ve daha çok yapmaya can atarlar. Namazı zayi etmezler, 

uyumazlar (böylece namazlan kaza olmaz) ve başka bir işle meşgul olmazlar."54 

Özet 

Söylediklerirnizden, Masumların (a.s) namaz öğretimisiyerlerinin aşağıdaki gibi 
olduğu ortaya çıkmaktadır: 

1- Onların namaz öğretimi yöntemleri, arneli yöntemdi. Yani diğerlerinin namaz 
kılma üslubunu öğrenmeleri için kendileri arnelen kılıyorlardı. Ayrıntılar ve ki
şilerin olası hatalan hakkında uygun fırsatlarda uyarıda bulunuyorlardı. 

2- Çocuklara namaz öğretirninde, ebeveynleri namaz öğretmekle vazifelendiri
yorlardı. 

3- Namaz öğretiminde onlara namazın müstehaplannı ve müstehap namazları da 
öğretiyorlardı ama müstehaplarda ifratın önüne geçiyorlardı. 

4- Herkesin katılabilmesi için cemaat namazlarını muhtasar kıldınyorlardı. 

Çocuklara namaz öğretiminde ise siyerleri şöyleydi: 

1- Namaz öğretimine çocuklar mükellef olmadan önce, yedi yaşında başlıyor
lardı. 

2- Zamanla namaz kılma alışkanlığı edinsinler diye namaz kılınada onlara zor
luk çıkarmıyorlardı. 

53 Kafi, c. 3, s. 409, 2. rivayet. 
54 Nuri, Hüseyin, Mustedreku'l-Vesail, c. 15, s. 160, 2. rivayet. 
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Üçüncü Konu 
Zikir ve Dua Öğretimi 

İslami metinlerde dua ve zikir üzerinde çok durulmuştur. Allah, Kuran'da şöyle 
buyuruyor: 

De ki: "Sizin duanız olmasaydı, Rabbim size itina gösterir ıniydi?"55 

Resuluilah (s.a.a) da şöyle buyuruyor: 

"Dua ibadetin beynidir."56 

Allah, Kuran' da mürninleri çokça zikre çağırmaktadır: 

''Ey iman edenler! Çokça zikir ile Allah' ı zikredin. Ve O'nu sabah ve akşam tes

bih edin!'57 

Rivayetlerde de Allah'ın zikri üzerinde durulmuştur. Emiru'l-Muminin (a.s), İmam 
Hasan' a (a.s) Allah'ı anmasım tavsiye ederek şöyle buyuruyor: 

"Oğulcuğum! Sana takvayı, Allah'ın emirlerine itaati ve Onu anarak kalbini abad et

meni tavsiye ediyorunı."58 

Masumların (a.s) kendileri de zikreden ve dua eden kirnselerdi. Erniru'l-Muminin'in 
(a.s) ve İmam Seecad'ın (a.s) duaları meşhurdur. Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle 
buyuruyor: 

"Emiru 'l-Munıinin çok dua eden biriydi."59 

Yıne şöyle rivayet edilmiştir: 

"Peygan1ber (s.a.a) yirmi beş kez istiğfar etmeden - ne kadar ktsa da olsa- bir toplan

tıdan ayrılmıyordu."60 

İmam Sadık (a.s) da şöyle buyuruyor: 

''Babam çokça zikrediyordu. Onunla yürürken Allah' ı zikrediyordu. Onunla yemek yer

ken Allah'ı anıyordu. İnsanlar la konuşuyordu ama bu, Onu Allah' ın zikrinden alıkoy

muyordu ve dili damağına yapışmış halde "La ilahe illallah" dediğini görüyordum."61 

55 Furkan suresi, 77. ayet. 
56 Mizanu'l-Hikme, c. 3, s. 245, 5519. rivayet. 
57 Ahzap suresi, 41-42. ayetler. 
58 Mizanu'l-Hikme, c. 3, s. 417, 6392. rivayet. 
59 Kafi, c. 2, s. 467, 8. rivayet. 
60 A .g.e., c. 2, s. 504, 4. rivayet. 
61 A.g.e., c. 2, s. 499, 1. rivayet. 
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Masumlar (a.s) zikir ve duaya verdik

leri önem sebebiyle, bunu başkalanna da 
öğretiyorlardı. Bu bölümde, kullandıkları 
noktalara ulaşmak için, zikir ve dua öğre

timiyle ilgili siyerlerini inceleyeceğiz. Bu 
bölümün konuları şu başlıklar altında su

nulacaktır: 1- İnsanlarazikir ve duayı tav

siye etmek. 2- Dua ve zikir ehli kimselerin 

teşvik edilmesi. 3- Diğerlerine bazı duala
rın ve zikirlerin öğretimi. 4- Çocukları zi

kir ve duaya alıştırmak. 

1- İnsanlara zikir ve duayı tavsiye 
etmek 

Masumlar ( a.s) takipçilerine dua ve 

Allah'ı zikretmeyi tavsiye ediyorlardı. 
İmam Rıza ( a.s ), dostlarına şöyle buyu

ruyordu: 

"Enbiyanın silahını kuşanın." Dediler 
ki: "Enbiyanın silahı nedir?" İmam bu
yurdu: "Dua. "62 

Peygamber'den (s.a .a) de şöyle riva

yet edilmiştir: 

'' Masumlar (a.s) zikir ve du-
aya verdikleri önem sebe

biyle, bunu başkalarına da öğreti
yorlardı. Bu bölünıle, kullandıklan 
noktalara ulaşmak için, zikir ve 
dua öğretimiyle ilgili siyerlerini in
celeyeceğiz. Bu bölümü n konuları 
şu başlıklar altında sunulacaktır: 

1- Insanlara zikir ve duayı tavsiye 
etmek. 

2- Dua ve zikir ehli kimselerin teş
vik edilmesi 

3- Diğerlerine bazı duaların ve zi
kirlerin öğretimi. 

4- Çocuklan zikir ve duaya 
alıştırmak. 

"Size en iyi ve en yüksek dereceye sahip, Allah katında en temiz olan, sizin için altın 
ve gümüşten daha iyi olan ve yine düşmanlarınızla savaşıp ölmenizden ve öldürme
nizden daha iyi olan anıelinizi söyleyeyim mi?" Evet, dediler. Peygamber (s.a.a) bu
yurdu ki: "Allah Teala'nın çokça zikri."63 

Yıne şöyle rivayet edilmiştir: Peygamber (s.a.a), tarlasına ağaç eken bir adamın ya

mndan geçiyordu. Durdu ve ona şöyle buyurdu: 

"Seni sürekli olan, daha çabuk ürün veren, meyveleri daha lezzetli ve kalıcı olan ağaç
lara yönlendirmemi ister misin?" Adam "Evet, beni yönlendir" dedi. Peygamber (s.a.a) 
şöyle buyurdu: "Sabah ve akşam Sublıanellahi ve'l-haındulillahi ve la ilahe illal

lahu vallalıu ekber de. Eğer bu zikri söylersen her teşbihe karşılık meyveleri daimi 

62 A .g.e., c. 2, s. 468, 5. rivayet. 
63 A .g.e., s. 498, 1. rivayet. 
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olan çeşitli ağaçlardan on tanesi cennette sana verilecek." Adam dedi ki: "Ey Resulul
lah! Bu tarlayı fakirlere vakfettiğime dair seni şahit tutuyorum."64 

2- Zikir ve dua ehli kimselerin teşvik edilmesi 

Masumlar (a.s) bazen zikreden ve dua eden kişileri teşvik ediyorlardı. Sekuni 
şöyle diyor: 

Peygamber (s.a.a), narnazındaAllah'ı anan, yüce bir içerik ve derin ibarelerle Allah' a 
yakıniaşmaya çalışan bir Arap gördü. Sağlam kelimeleri ve ibarelerinin üslubu, onun 
bilgisini ve imammn ve kemalinin derecesini gösteriyordu. Peygamber (s.a.a), nama

zını tamamladıktan sonra onu alıp kendi yanına getirmesi için birisini belirledi. Arap 
namazını bitirince Peygamber'İn (s.a.a) yanına geldi. Peygamber (s.a.a) ona bir parça 

altın hediye etti ... Sonra şöyle buyurdu: 

"Sana bu altını neden hediye ettiğimi anladın mı?" Arap "Akrabalık ve yakınlık se
bebiyle" dedi. Peygamber (s.a.a) buyurdu ki: "Yakınlığın bir hakkı vardır ama ben bu 
altını sana, Allah Teala'ya güzel hamdettiğin için hediye ettim."65 

3- Dua ve zikir öğretimi 

Masumlar (a.s) bazı durumlarda kişilere özel bir dua veya zikir öğretiyorlardı ve 

onlardan yapmalarını istiyorlardı. Örneğin İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu nak
ledilmiştir: 

Babaının oğullarından birinin ( rahatsızlık ve acıdan) şikayeti vardı. Babam yanına gitti 
ve şöyle buyurdu: "On defa Ya Allah de. Bir mürnin yoktur ki bunu desin ve Allah 
tebarek ve teala ona "Lebbeyk ey kulum! Hacetini iste" demesin."66 

Yine İmam Rıza'mn (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: 

"Şükür seedesinde buduayı eden kimse, Peygamber'in (s.a.a) yanında Bedir günü sa
vaşmış gibidir." Dedik ki: ''Yazalım mı?" İmam (a.s) ''Yazın" buyurduY 

Sonra duayı söyledi ve muhataplan da yazdılar. 

4- Çocukları zikir ve duaya alıştırmak 

Masumlar (a.s), evlatlarını duaya ve Allah'ı zikretmeye alıştırıyorlardı. İmam 
Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: 

64 A.g.e., c. 2, s. 367, 4. rivayet. 
65 Hayatu'l-Kulub, c. 2, s. 63. 
66 Vesailu' ş-Şia, c. 4, s. 1132, 12. rivayet. 
67 Mustedreku'l-Vesail, c. 5, s. 139, 13. r ivayet. 
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"(Babam) Bizi bir araya topluyorrlu ve güneş doğana kadar Allah'ı zikretmemizi 

em redi yordu. "68 

İmam Zeynelabidin'in (a.s) oğlu Zeyd de şöyle diyor: 

"İmam Zeynelabidin ıs Şaban gecesi hepimizi bir araya topluyordu ve geceyi üçe 

bölüyordu. Sonra ilk kısmında bizimle namaz kılıyordu; ardından dua ediyordu ve biz 

de amin diyorduk; sonra istiğfar ediyordu ve biz de istiğfar ediyor, Allah'tan cenneti 

istiyorduk. Böylece fecir doğuyordu."69 

Şöyle nakledilrniştir: 

İmam Sadık (a.s), Ebu Harun'a şöyle buyurdu: "Ey Ebu Harun! Biz çocuklarımıza, 

namazı emrettiğimiz gibi, Fauma (a.s) tesbihaunı da emrediyoruz. (Bu zikre) Bağlı ol 

çünkü bu zikri bırakıp da bedbaht olmamış hiçbir kul yoktur."70 

Özet 

Masumların (a.s) siyerinde dua ve zikir öğretimi şöyleydi: 

ı- Diğerlerine zikir ve duayı tavsiye ediyorlardı. 

2- Dua edenleri ve zikredenleri teşvik ediyorlardı. 

3- Bazı zikirleri ve duaları diğerlerine öğretiyorlardı. 

4- Çocuklan zikire ve duaya alıştırıyorlardı. 

Dördüncü Konu 

Oruç Öğretimi 

Oruç, önemli İslami ibadetlerden biridir ve İslami metinlerde üzerinde çok durul

muştur. Peygamber 'den (s.a.a) nakledilen bir rivayette şöyle buyuruyor: 

"Oruç tutunuz çünkü ateşe karşı bir siperdir."71 

Bu sebeple Masumlar (a.s) orucun ve oruç tutma öğretiminin üzerinde duruyor

lardı. Bu bölümde Masumların (a.s) siyerinde oruç tutma öğretimini inceleyeceğiz. Bu 

araştırmada hedefimiz, onların oruç tutma öğretiminde kullandıklan noktalara ulaş

maktır. Bu bölürnün konulan şu başlıklar altında sunulacaktır: ı- İnsanları Ramazan 

68 Kafi, c. 2, s. 498, 1. rivayet. 
69 Biharu'l-Envar, c. 80, s. 115, 32. rivayet. 
7° Kafi, c. 3, s. 343, 13. r ivayet. 
71 Mizanu'l-Hikme, c. 5, s. 467, 10624. rivayet. 
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ayına girmeye hazırlamak. 2- Çocuklarda oruç tutma öğretimine başlama yaşı. 3- Oruç 
tutma öğretimi yöntemi. 

1- İnsanları Ramazan ayına girmeye hazırlamak 

Masumlar (a.s) Ramazan ayı gelmeden önce bu ayın önemini insanlara aniatıyor
lardı ve onlardan kendilerini Ramazan ayından faydalanabilmek için hazırlamalarını 
istiyorlardı. İmam Bakır ( a.s) şöyle buyuruyor: 

Peygamber (s.a.a) Ramazan'a üç gün kala Bilal'e şöyle buyurdu: "İnsanların arasında 

sela oku." Sonra halk toplandı. Sonra Peygamber (s.a.a) minbere çıktı ve Allah'a hamd 

ve sena etti. Sonra şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Bu, Allah'ın size mahsus kıldığı bir 

aydır ve tüm aylardan daha üstündür. Onda, bin aydan daha hayırlı olan bir gece var

dır. Bu ayda ateş kapıları kapalı ve cennet kapıları açıktır. Bu ayı geçiren ama bağış

lanmayan kimse Allah'ın rahmetinden uzak olsun.'m 

Yine bir başka rivayette şöyle nakledilmiştir: 

Peygamber (s.a.a) (Ramazan ayından önce) insanlara dönerek şöyle buyururdu: "Ey in

sanlar! Ramazan ayı doğduğunda serkeş şeytanlar bağtanırlar ve gökyüzü kapıları, cen

net kapıları ve rahmet kapıları açılır lar. Ateş kapıları kapanırlar. Bu ayda dualar müste

captır ve iftar sırasında Allah, bir gurubu cehennem ateşinden azat eder. Her gece bir 

münadi "Bir isteği olan var mı? İstiğfar eden biri var mı?" diye seslenir."73 

İmamlar (a.s) da Peygamber'i (s.a.a) izleyerek Ramazan ayından önce evlatla
nna gereken tavsiyeleri veriyorlar ve onları Ramazan ayına girmeye hazırlıyorlardı. 
Musmei şöyle diyor: 

''İmam Sadık (a.s) Ramazan ayına girerken evlatlarını tembihliyor ve şöyle buyuruyordu: 

"Kendinizi zahmete sokun ve çabalayın. Zira bu ayda rızıklar paylaştırılmakta, eceller 

belirlenmekte, Allah'ın evine gidecek ziyaretçiler tayin edilmektedir. Bu ayda bir gece 

vardır ki, o gecede yapılan arneller bin ayda yapılan arnellerden daha üstündür."74 

Bu tavsiyeler, insanların Ramazan ayına girmeye daha fazla hazırlıklı olmalarını 
ve bereketlerinden daha iyi faydalanmalarım sağlamaktadır. 

2- Oruç tutma öğretimi yaşı 

Masumların (a.s) siyerinde çocuklara oruç tutma öğretimi, çocuklar mükellef olma
dan önce başlıyordu. İmam Sadık'tan (a.s) nakledilen bir rivayette şöyle okuyoruz: 

7l. Kafi, c. 4, s. 67, 5. rivayet. 
73 Kafi, c. 4, s. 67, 6. rivayet. 
74 A .g.e., c. 4, s. 66, 2. rivayet. 
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''Biz çocuklanmıza yedi yaşındayken güçle
rinin yettiği ölçüde, yarım güne kadar, on

dan biraz daha az veya çok oruç tutmala

rını emrediyoruz. Açlık ve susuzluğa yenik 

düştüklerirıde iftar ederler. Oruca alışana ve 
oruç tutma gücüne kavuşana kadar böyle 

yaparlar. Siz, çocuklarınıza dokuz yaşında, 

güçleriniri yettiği ölçüde oruç tutmalarını 

eınredirı. Susuzluğa yenik düştüklerirıde 
iftar etsinler."75 

Bu siyere göre ebeveynler, dokuz yaşın
dan itibaren çocuklanna oruç öğretimine baş
lamakla vazifelidirler. Zira bu yaşta çocuk
lar, bu öğretimi kabule hazırdırlar. 

3- Oruç tutma öğretimi yöntemi 

Masumlar ( a.s) çocuklara oruç tutmayı öğ
retirken hangi yöntemden faydalamyorlardı? 
Onlann eğitimsel si yerine baknğırnızda, alış
tırma yöntemini kullandıklanm görüyoruz. 
Yani çocuklara, bu arnele zamanla alışsıruar 
ve mükellef olduklarında rahatça bu arneli 
yerine getirebilsinler diye, yedi veya dokuz 
yaşından itibaren oruç tutmayı ernrediyorlardı. 

Masumlar (a.s) çocuklara 
oruç tutmayı ö!ıetiıken han !i 

yöntemden faydalanıyor
laıdı? Onların ejitimsel siye
rine bakb.;mızda, alıştııma 

yöntemini kullandıldannı !Ö
rüyoruz. Yani çocuklara, bu 
arnele zamanla alışsınlaı ve 
mükellef olduklannda ra-

hatça bu arneli yerine ~tiıe
bilsinler diye, yedi veya do-
kuz yapndan itibaren oruç 
tutmayı emrediyoılardı 

Yukarda naklettiğimiz siyerde İmam Sadık (a.s) bu konuyu açıkça beyan etmiştir. 

Bu siyerden başka bir sonuç daha elde edilmektedir. O da oruç tutmaya alıştırır
ken iki noktaya riayet edilmesi gerekliliğidir: Zaman ve kolaylık. 

Oruç öğretiminde çocuğun iki veya birkaç gün oruç tutmayla bu arnele alışması 
beklenmemelidir. Alışkanlığın oluşması uzun bir süreç gerektirir. Bu yüzden İmam, 
bu öğretime başlama yaşım dokuz olarak belirlemiştir ve buluğ yaşına kadar altı yıl 
süre vardır. 

İlaveten oruç öğretiminde çocuğun fiziksel gücü de dikkate alınmalıdır ve çocuktan 
oruç tutmasına dair beklenti buna uygun olmalıdır. Bu yüzden İmam (a.s) şöyle bu
yuruyor: Dayanabildikleri yere kadar oruç tutsunlar ancak susuzluk veya açlığa yenik 
düştüklerinde iftar etsinler. Zamanla, çocukların gücü arttıkça, daha uzun süreli oruç 
tutarlar. Bu durum, birkaç yıl sürer ve sonra rahatça tüm gün oruç tutabilirler. 

75 Tabataba1, Seyyid Muhammed Hüseyin, Sünenu'n-Nebi, s. 157, 158. rivayet. 
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Bu siyerden elde edilen bir başka konu da şudur: Çocuklar oruç tutma alışnrrna
sıyla, oruç tutma gücüne kavuşurlar. "Alışana ve (oruç tutma) gücüne kavuşana ka
dar" ifadesinden, oruç tutma gücünün sadece fiziksel gelişime değil, alışkanlığa da 
bağlı olduğunu anlıyoruz. Kaldı ki fiziksel olarak güçlü ama oruç tutmaya dayanama
yan yetişkinler de vardır. Çünkü bunu alışkanlık edinmemişlerdir. Sadi, Gülistan'da 
bu iddiayı destekleyen bir hikaye naklediyor: 

"Horasanlı iki derviş birbirlerine yol arkadaşı olarak sefere çıkmışlardı. Biri zayıftı 
ve iki gecede bir iftar ederdi, diğeri kuvvetliyili ve günde üç kez yerdi. Kazara bir şe
hirde casusluk ithamıyla tutuldular. İkisini bir odaya koyup kapısına da duvar ördü
ler. İki hafta sonra günahsız olduklan anlaşıldı. Baktılar ki kuvvetli olan ölmüş, zayıf 
olan sağ kalmış. Şaşırıp kaldılar. Bir bilge dedi ki: Bunun tersi şaşırnrdı. Biri çok yi
yendi, zavallı dayanarnadı ve sıkınnyla helak oldu. Bu diğeriyse kendini tutandı, alış
tığı üzere sabretti ve sağ kaldı."76 

Özet 

Oruç tutma öğretiminde Masurnlann (a.s) siyeri şöyleydi: 

ı- Ramazan ayı gelmeden önce bu ayın önemi hakkında insanları uyarıyariardı ve 
gerekli tavsiyelerle onları Ramazan ayına girmeye hazırlıyorlardı. 

2- Eviatıarına oruç tutma öğretimine mükellef olmadan önce, yedi yaşında başlı
yorlardı. Ancak diğerlerine, evlatlanna oruç tutma öğretimine dokuz yaşında başla
malarını tavsiye ediyorlardı. 

3- Oruç tutma öğretiminde yöntemleri, oruç tutma alışkanlığı edinebilsinler ve mü
kellef olduklannda gerekli güce sahip olabilsinler diye çocuklara alışnrma yapıırma 
üzerineydi. Elbette bu alışıırınada çocuğun gücünü kesinlikle göz önünde bulunduru
yorlar ve yapabileceklerinin fazlasını onlardan beklemiyorlardı. 

Ek 

Masurnlann (a.s) siyerinde namaz ve oruç öğretimiyle ilgili tüm konulara ulaşa
rnıyoruz, bu konuların çoğu onların sözlerinde (rivayetlerde) geçmektedir. Bu yüz
den bu kısırnda namaz ve oruç öğretimi alanındaki Masumların (a.s) siyerini ve riva
yetlerin genelini mütalaa edecek ve buna dayanarak namaz ve oruç öğretimi için bir 
program sunacağız. 

Buna göre bu bölümde iki konuyu inceleyeceğiz: 

ı- Namaz öğretimi prograrnı 

2- Oruç tutma öğretimi prograrnı 

76 Külliyat-ı Sadi, s. 135. 
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Birinci ek: 
Masumların (a.s) siyerinde ve rivayerlerde namaz öğretimi programı 

Namaz öğretimi programını elde etmek için ilk adım, Masumların (a.s) siyerine 
başvurmaktır. Bu sebeple önce rivayetleri inceleyeceğiz, sonra namaz öğretimi aşa
malarını ve her aşamanın öğretim içeriğini ve hedeflerini, en son da Masumların (a.s) 
siyerinde namaz öğretimi programının özelliklerini beyan edeceğiz. 

1- Rivayerlerin incelenmesi 

Çocukların namazı hakkında Masumlardan (a.s) çeşitli rivayetler vardır. Bunları 
üç guruba ayırabiliriz: 

ı- İçinde "vacip" lafzı geçen rivayetler 

2- İçinde "emir'', "uyarı" ve "öğretim" lafızları geçen rivayetler 

3- Namaz vazifesini yerine getirmeye zorlamak için çocuklara fiziksel ceza izni 
veren rivayetler. 

Bu rivayetleri sırayla zikredecek ve sonra inceleyeceğiz. 

Birinci gurup rivayerler 

ı- Ebu Abdullah ( a.s) şöyle buyurdu: 

"Çocuk altı yaşına geldiğinde namaz ona vaciptir ve oruç tutma gücüne kavuş
tuğu zaman oruç ona vacip olur. "77 

2- Ali bin Cafer, kardeşi Hz. Musa'dan (a.s) şöyle naklediyor: 

"İmama şöyle sordum: Oğlan çocuğa ne zaman namaz ve oruç vacip olur? Bu
yurdu ki: Buluğ yaşına yaklaştığında ve namaz ve orucu anladığında. "78 
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3- Muhammed bin Müslim diyor ki: 

İmam Bô.kır veya Sadık 'a (a.s) şöyle sordum: "Çocuk ne zaman namaz kılsın ? " 
Buyurdu: "Namazı anladığı zaman." Dedim ki: "Ne zaman namazı anlar ve namaz 
ona vacip olur? " Buyurdu: "Altı yaşında. "79 

Bu rivayetlerin zahirinden, namazın altı yaşında veya buluğ yaşına yakın yaşlarda 
çocuğa vacip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak çeşitli rivayetlere ve -Şia ve Sünni- tüm 
Müslümanların irmasına göre buluğa ermeden önce namaz çocuğa vacip değildir. Bu 
yüzden bu rivayetlerin zahirini alamayız. 

77 Vesailu'ş-Şia, c. 4, s. 19, 4. rivayet. 
78 A .g.e., s. 18, 3. rivayet. 
79 A .g.e., s. 18, 2. rivayet. 
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Öyleyse bu rivayetlerde "vacip"ten kasıt nedir? 

Şia'nın büyük fakibierinin uyardığı gibi, rivayetlerde vacip, müstehap anlamında
dır. Yani çocuk altı yaşına geldiğinde ve namazı anlayabildiğinde, kendisine vacip ol
masa da namaz kılması iyidir. Bu sebeple fakihlerden hiçbiri buluğa ermerniş çocuğa 
namazın vacip olduğuyla ilgili fetva vermerniştir.80 Bu müstehabın hikmetini ve de
lilini daha sonra anlatacağız. 

İkinci gurup rivayeder 

Bu rivayetlerde "emir", "uyarı" ve "öğretim" lafızları kullanılmıştır. 

4- Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Oğlan sağ elini sol elinden ayırabildiğinde, 
ona namazı emredin. "81 

5- Ebu Abdullah ( a.s) şöyle buyurdu: "Biz evlatlarımıza beş yaşında namaz kılma
larını emrediyoruz. Siz evlatlarımza yedi yaşında namaz la lmayı emredin. "82 

6- Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Evlatlarınıza on yaşına geldiklerinde na
maz kılmayı emredin. "83 

7- Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: "Evlatlarınıza namaz öğretin ve sekiz yaşında on
ları namaz haklanda uyarın. "84 

8- Muaviye bin Veheb diyor ki: Ebu Abdullah'a (a.s) sordum ki "Çocukları kaç 
yaşında namaz kılmaları için uyaralım?" Buyurdu: "Altı-yedi yaşları arasında. "85 

9- İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: "Çocuk yedi yaşında namaz için uyarılır. "86 

Bu rivayetlerden ilk üçünün içeriği çocuğa namazın ernredilmesiyle ilgilidir an
cak yaş konusunda ihtilaf vardır: İlk rivayette sağ el ile sol eli birbirinden ayırabildiği 
-ki bu beş-altı yaşlarıdır- zaman denilmektedir. Daha sonra bahsedeceğimiz başka bir 
rivayette bu konu açıkça geçmektedir. Diğer rivayet yedi yaşı, sonraki rivayet de on 
yaşı bunun için belirlerniştir. 

7, 8, ve 9. rivayetler de çocuğun namaz hakkında uyarılmasını istemiş ve bunun 
yaşını altı, yedi ve sekiz olarak beyan etmiştir. Öğretim için de bir rivayet bize ulaş
mış ama bunun için bir yaş açıklanmamıştır. 

BO Yezdl, Seyyid Muhammed Kazıın, El-Urvetu'l-Vuska, c.l, s. 741,35. konu ve c. 2, s. 217, 2. konu, 
s. 503, 1. konu. 

BI Tebesl, Hukuk-u Ferzendan der Mekteb-i Ehl-i Beyt (a.s), s. 233. 
Bı Vesailu'ş-Şia, c. 4, s. 19, 5. rivayet. 
B3 Mustedreku'l-Vesail, c. 3, s. 19, 3. rivayet. 
84 Vesailu'ş-Şia, c. 4, s. 20, 8. rivayet. 
BS A.g.e., c. 4, s. 18, 1. rivayet. 
BG A.g.e., c. 21, s. 460, 1. rivayet. 
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Çocuğun yaşamtntn ilk yedi yt!tnt oyun ve padişah!tk dönemi 
olarak gören diğer rivayetlerde de bu onlomt toştmoktodtr 

Oyun döneminde ciddi bir öğretim verilemez ve çocuk na
maz hakktnda uyanlamaz. Ama bu yaştan sonrastnda bazt 
rivayetlerde "emir': baztionnda "uyan" geçmektedir Bazt ri-

vayet/erde 6, 7 ve sonraki yaşlarda çocuğa namaztn emredi/
mesi ve diğer baztionnda uyan izninin verilmesi, rivayetlerin an
lamty!a Zttltk oluşturmamaktadtr 

"Emir'' ve "uyarı" rivayetleri, emir ve uyan yaşı hakkında ihtilaflıdır ama bu ihti
laf, "mutlak hükmün şartlı hükme harnledilmesi" ve "şartlann taaddüdü ve karşılığın 
vahdeti" kaideleri esasınca ortadan kalkar. Elde edilen sonuç, emir için uygun zama
mn 5 yaştan, uyarı için ise 6-7 yaştan yukansı olduğudur. Bununla beraber bu yaşlar
dan her birinde bu işe başlanabilir. Rivayetlerdeki yaş farklılıklarının sebebine daha 
sonra değineceğiz. 

Bu rivayetlerde şu noktaya dikkat etmek gerekir: Emir, uyarıdan farklıdır zira 
emir, arkasından mutlaka uyanyı gerektiımemektedir. Bu noktaya ve emir ve uyarı 
rivayetlerinin 6-7 yaş ve sonrasında müşterek olmasına ama daha küçük yaşlarda na
mazın sadece emredilmiş olmasına teveccühle, 6-7 yaşlarından küçük olunduğunda 
bir uyanmn söz konusu olmadığı ve sadece çocuğa namaz kılmasının emredilebile
ceği anlaşılmaktadır. 

Çocuğun yaşarnımn ilk yedi yılını oyun ve padişahlık87 dönemi olarak gören di
ğer rivayetlerde de bu anlamı taşımaktadır. Oyun döneminde ciddi bir öğretim veri
lemez ve çocuk namaz hakkında uyanlamaz. Ama bu yaştan sonrasında bazı riva
yetlerde "emir", bazılarında "uyarı" geçmektedir. Bazı rivayetlerde 6, 7 ve sonraki 
yaşlarda çocuğa namazın emredilmesi ve diğer bazılarında uyarı izninin verilmesi, 
rivayetlerin anlamıyla zıtlık oluşturmamaktadır. Zira bu rivayetler, usulün "çeşitli ri
vayetlerde bir şartın gerçekleşmesi için başka şartlar beyan edilirse, şartın gerçekleş
mesi durumunda tüm diğer şartlar da gerçekleşir" kaidesine uygundur. Buna göre bu 
rivayetler hakkında, çocuk 6 veya 7 yaşına girdiğinde hem emir ve hem de uyarı ca
izdir, denmelidir. 

Öğretim de 5-6 yaşından buluğu ve ondan sonrasını kapsayan böyle bir genişliğe 
sahiptir. Nihayetinde bazı yaşlarda öğretim o kadar ciddi değildir ama bazı yaşlarda 

87 Vesailu'ş-Şia, c. 21, s. 472, 1 ve 2. rivayetler. 
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ciddi ve uyanyla birliktedir. Bununla beraber uyan rivayederinde şu konu hala belir

sizdir: Bu uyarı sadece sözel bir istek düzeyinde midir, yoksa fiziksel uyarıyı da kap

samakta mıdır? Bu belirsizlik, Arapça'da uyarımn, fiziksel uyan anlamını da içerme

sinden kaynaklanrnaktadır.88 Bu soru, üçüncü gurup rivayetler incelenirken cevabını 

bulacaktır. 

İkinci gurup rivayetlerden şunlar çıkmaktadır: 

1- Namazın doğrudan öğretimi 5 ila 6 yaşlarında, çocuğun namazı anlayabileceği 

yaşlarda, başlar. 

2- Bu aşamada öğretim fazla ciddi değildir, uyan söz konusu değildir ve çocuk, 

oyunla beraber namazla aşina olur. 

3- Namaz öğretiminin ikinci aşaması yedi yaşında başlar. Ciddi aşamadır, işin 

içinde zorlama ve uyarı vardır. İkinci yedi yıl dönemini edep verme, öğretim ve itaat 

dönemi olarak gösteren rivayetler de bu konuyu onaylamaktadır. 

Üçüncü gurup rivayetler 

Rivayetlerin bu gurubunda namaz öğretimi amacıyla çocuğun fiziksel olarak ce

zalandınlmasına izin verilmiştir. Bu rivayetler şöyledir: 

10- Resuluilah (s.a.a) buyurdu ki: "Evlatlarınız yedi yaşına geldiklerinde namaz 
kılmalarını emredin. Dokuz yaşında namazı bıraktıklarında onlara vurun. "89 

ll- Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Ailenin küçüklerine dil ile namazı ve taha
reti öğret. On yaşına geldiklerinde onlara vur ama üç defa sınırını aşma."~ 

12- Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Çocuğa yedi yaşında namaz öğretin ve on 
yaşında namaz için (ona) vurun. "91 

Bu gurup rivayetlerde 9 veya 10 yaşından itibaren çocukların namaz öğretimi ve 

kılınması için, gerektiğinde cezalandırılmalarına izin verilmiştir. Yani bu yaştan itiba

ren namaz öğretimi daha ciddi bir aşamaya geçmekte ve sözlü uyanmn yamnda ceza 

da verilebilmektedir. Cezanın başlaması için ilk rivayette 9, ikinci rivayette 10 yaşın 

zikredilmiş olması, iki rivayetin çeliştiğini gösterrnemektedir. Zira daha önce de söy

lediğimiz gibi bu iki rivayet bir araya geldiğinde çocuğun 9 veya lO yaşına geldiğinde 

namaz için cezalandınlabileceği ortaya çıkmaktadır. 

BB Tarim, Fahruddin, Mecmeu'l-Bahreyn, Ehez maddesi. 
B9 Mustedreku'l-Vesail, c. 15, s. 160, 1. rivayet ve c. 3, s. 19, 4. rivayet. 
90 Tebesi, Muhammed Cevad, Hukuk-u Ferzandan der Mekteb-i Ehl-i Beyt (a.s), s. 221. 
91 A.g.e., s. 222. 
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İlaveten bu rivayetlere göre sadece 9 veya 10 yaşında çocuk cezalandınlabi
lir, ondan önce cezalandırılamaz (özellikle de ll. rivayette bu açıkça belirtilmek
tedir). İkinci gurup rivayetlerde "uyarı"dan kastın sadece sözlü uyarı olduğu anla
şılmaktadır, bundan fazlası değiL Çocuklara nazik ve merhametli davranınayı ve 
onlarla çocuk dilinde konuşmayı tavsiye eden rivayetler de, 9-lO yaşından önce 
çocuğun teşvik, sevdirme ve benzeri yollarla namaza yönlendirilmesi gerektiğini 
teyit etmektedir. 

On yaş için 6. rivayet namaza emri, ll ve 12. rivayetler fiziksel cezayı, ikinci gu
rup rivayetler de uyarıyı (öncelik kavramıyla) tavsiye etmiştir. Bu yaşta her üçü de 
kullanılabilir. Genel olarak üst aşamalardan her biri, altındaki aşamalan içinde barın
dırmaktadır. Mesela uyanmn tavsiye edildiği yedi yaşta, namaz da emredilebilir. 

Bu rivayetleri son olarak taparlarsak namaz öğretiminin sırayla geçilmesi gereken 
üç aşaması olduğu neticesine ulaşınz. Bu üç aşama şunlardır: 

1- Başlangıç aşaması. Bu aşama, çocuğun namazı genel olarak aniayıp idr ak ede
bildiği 5-6 yaşlarında başlar ve 6-7 yaşlarında sona erer. Rivayetlerde bu aşamamn 
yıllarının belirlenmesiyle ilgili olan ihtilaf, çocukların kişisel farklılıklarından kaynak
lanmaktadır. Bazı çocukların düşünsel gelişimleri daha hızlı olmaktadır, bazılanmn 
ise böyle olmamaktadır. Bu aşamada işin içinde zorlamanın hiçbir türü yoktur, çocuk 
sadece namazla tanıştırılmalıdır. 

2- Orta aşama. Bu aşama 6-7 yaşlarında başlar, 9-10 yaşlarında biter. Bu dönernin 
başlamasıyla ilgili rivayetlerdeki başlangıç ve bitiş yaşlanmn farklılığı yine çocukların 
zihinsel gelişiminin farklılığındandır.92 Bu aşamada namaz öğretimi biraz daha ciddi 
bir hal almakta, çocukların namazlan gözlernlenmekte ve bunun için sözlü uyan da 
yapılabilmektedir. 

3- Son aşama. Bu aşama 9 veya 10 yaşında başlayarak buluğa girildiğinde sona 
erer. Bu aşamada öğretim oldukça ciddidir. Çocuk namazı bırakırsa, fiziksel ceza bile 
verilebilir. Bu aşamada çocuk namazla aşina olur, hükürnlerini, faydalarını ve etkile
rini öğrenir ve günlük namazlanın düzenli kılar. Diğer bir deyişle namaz kılma alış
kanlığı şekillenir ve kalıcı olur. 

Bu rivayetler namaz öğretimi aşarnalarım şekillendirse de, öğretimin içeriğiyle 

ve her aşamada uyulması gereken özel noktalada ilgili bilgi vermemektedir. Acaba 5 
yaşındaki çocuktan, 12 yaşındaki ergenin kıldığı gibi bir namaz kılması mı beklen
melidir? Acaba çocuğa tüm namaz tekseferdemi yoksa zamanla parça parça mı öğ
retilmelidir? Bunlar, İmam Sadık'tan (a.s) nakledilen ayrıntılı bir rivayette cevabını 
bulabileceğirniz meselelerdir. Rivayet şöyledir: 

92 Bostanl, Mahmud, El-İslam ve İlmu'n-Nefs, s. 55. 
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14- Abdullah bin Fuzale, İmam Bakır veya Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nak
lediyor: 

"Oğlan üç yaşına geldiğinde ona yedi kere La ilalıe illailah demesi söylenir. 3 yaş 7 

ay 20 günlük olduğtında ona yedi kere Mulıarrımeden Resulullah demesi söylenir. 
Dört yaşına geldiğinde ona yedi kere Sallallalıu ala Muhaımned ve al-i Mulıam

med demesi söylenir. Beş yaşını doldurduğunda ona sol elin hangisi ve sağ elin han
gisi diye sorulur. Eğer doğru cevap verirse kıbleye doğru çevrilir ve secde etmesi söy

lenir. Sonra altı yaşına kadar çocuk bırakılır. Altı yaşını doldurduğunda rük.Cı ve secde 

öğretilir ve namaz kılması söylenir. Yedi yaşına kadar böyle devam eder. Yedi yaşını 

doldurduğtında elini yüzünü yıkaması, sonra da namaz kılınası söylenir. Dokuz ya

şına kadar böyle yapılır. Dokuz yaşında ona abdest öğretilir ve abdest için ona vuru

labilir ve ona namaz öğretilir ve namaz için ona vurula bilir. Abdest ve namazı öğren

diğinde Allah, ebeveynini kendi rahmetiyle kuşatır."93 

Bu rivayette, her üç aşamada yapılması gereken şeyler anlatılmıştır. Ayın zamanda 
bu rivayetten, namaz öğretimine doğrudan başlamadan önce, inanç esaslan olan tev
hit ve İslam Peygamberi'nin (s.a.a) nübüvvetinin çocuklara telkin edilmesi gerektiğini 
anlıyoruz. Bu rivayete göre namaz öğretimine bir aşama daha eklenmektedir. 

2- Namaz öğretiminin aşanıalan, hedefleri ve içerikleri 

Burada her aşamada yapılması gerekerrlerin ayrıntısını anlatacağız: 

1- Ortanı oluştunna aşaması 

Bu aşamada kelime-i tevhid -La ilahe illallah- ve Peygamber'in (s.a.a) risaleti 
-Muhammeden Resulullah- çocuğa dört yaşına kadar telkin edilmelidir. 

2- Başlangıç aşaması 

Çocuk, namazı anlama kudretini kazandığında -5 yaş- onu kıbleye doğru yönelt
ıneli ve ona secde etmek öğretilmelidir. Yani çocuk bu yaşta ibadetin aslı ve kalbi 
olan, kainatın yaratıcısı karşısında secde etmekle aşina olmalıdır. 

3- Orta aşama 

Bu aşamada çocuk iki şeyi öğrenmeli ve alıştırmasım yapmalıdır. 

a) Rükil ve secde öğretimi. Bu, çocuğa 6 yaşında öğretilir. Bu yaşta çocuktan sa
dece içinde rükil ve secde olan bir namaz istenmektedir. Diğer bir deyişle bu aşamada 

93 Vesailu'ş-Şia, c. 21, s. 474, 3. r ivayet. 
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çocuğun namazı, sadece namazın bir göıünümüdür, karnil bir namaz değildir. Çünkü 
ne abdest lazımdır, ne niyet ve hatta ne kıraat veya el-yüz yıkamak ... Çocuk bu alış
ıırınayı bir yıl boyunca yapar ve yapmadığında da uyarılır. 

b) Çocuk 7 yaşında olduğunda, önceden kıldığı şekildeki namaza ilaveten ondan 
elini ve yüzünü de yıkaması istenir. Elbette bu yıkama abdest değildir. Zira abdestte 
özel bir sıra, elin dirsekten itibaren yıkanması ve baş ile ayağın meshi gereklidir. Oysa 
bu yaşta çocuktan sadece bileklerine kadar ellerini ve yüzünü yıkaması istenmekte
dir. Çocuk bunu 9 yaşına kadar -yani iki yıl boyunca- yapar. Bunu yapmadığında da 
uyanlır ve bundan fazlası ondan beklenmez. 

4- Son aşama 

Bu aşamada çocuk dört yıl boyunca namazın arnellerini ve hareketlerini tekrarladığı 
için namazın şekliyle ve vaktiyle karnilen aşina olduğundan ve bir noktaya kadar bunu 
huy edindiğinden abdest ve namaz bütünüyle ona öğretilir. Bu konuda artık uyanlır 
ve lüzum halinde cezalandırılır. Buna da buluğ yaşına kadar devam edilir. Bu şekilde 
çocuk, yaklaşık dört yıl boyunca da doğru namaza alışır. Doğal olarak bu müddet bo
yunca çocuk namazla aşina olur, namaza alışır ve bu alışkanlık onda kalıcı olur. 

Elbette çocuğun bu aşamada öğrendiği namazın, doğruluk şartlannın asgari düze
yine sahip olması gerekir. N arnazı müstehaplanna riayet etmesi ise gerekmez. Bu ko
nuyu anayiayan rivayet, İmam Zeynelabidin'in (a.s) çocuklara -müstehap olarak ayrı 
ve bir saat kadar arayla kılınması gereken- akşam ve yatsı namazlannı birlikte kılma
larını buyurduğu rivayettir. Bunun sebebini de fazilet vakti dışında namaz kılmaları
nın, hiç kılmamalarından daha iyi olduğu şeklinde açıklamaktadır. 

Bu rivayetten başka bir konu da açıkça anlaşılmaktadır. İmarnlann ( a.s) buluğdan 
önce çocukların namaz kılmalarına dair ısrarlarımn sırn, çocuklann namazla aşina ol
maları, namaza alışmaları ve bu alışkanlığın onlarda yer etmesini istemeleridir. Zira 
bu rivayette çocuklardan istenen ve -zorla da olsa- yapmalan ernredilen, namazın bir 
göıünümüdür, doğru şekliyle namaz değiL Bu yüzden Şia'nın büyük fakihleri, çocuk
ların buluğdan önce namaza alıştırılmalan yönünde fetva verrnişlerdir.94 

3- Masumlarm (a.s) siyerinde namaz öğretiminin özellikleri 

Şimdi, bu rivayetlerde bahsedilen konulardan bazılan hakkında açıklamalar ya
pılması gerekmektedir: 

1- Namaz, basit görünüşünün aksine İslam dininin karnil tecessümü ve de namaz 
kılamn dinidir. Acaba din, Allah Teilla'yı tammaktan ve namaz kılanın mutlak kudret 

94 Yezdi, Seyyid Muhammed Kazım, El-Urvetu'l-Vuska, c. 1, s. 741, 35. konu ve c. 2, s. 217, 2. 
konu. 

134 



Yaz 2013, Yıl: 1, Sayı: 5 ı Peygamber ve Ehlibeyt'in Siyresinde ibadet Eğitimi ı Misbalı 

sahibi, hekim ve alim olan Allah'ın karşısında salt teslimiyelinden başka bir şey mi
dir? Bllllunla birlikte ibadet görüntüsündeki arneller ve hareketler ancak namaz kılan 
kişi Allah ve Resulünü tamdığında gerçekten ibadet ve kulluk olacaktır. Çocuklann 
Allah hakkında -yetişkinlerin sahip olduğu türden- bir bilgiye sahip olamayacakları 
doğrudur ancakAllah hakkında sınırlı bir idrak gücüne sahiptirler. Bu yüzden namaz 
öğretimine başlamadan önce çocuk biraz Rabbiyle aşina olmalıdır (Ortam hazırlama 
aşaması). 

2- Namaz alışkanlığımn oluşturulması sadece çocuğllll, namaz arnellerini ve zikirlerini 
belli vakitlerde ve gereken şartlara uyarak öğrenmesi ve bunu alışkanlık edinınesi demek 
olsaydı, namazın hedefi olanAllah'ın hatırlanınası ve kulluğllll takviyesiyle ters düşerdi. 
Zira böyle bir kişi, bir makine gibi özel vakitlerde iradesiz ve bilinçsizce arnelleri tekrar
lamaktadır. Çocuğllll, namazın sırlarını idr ak edecek erişkinliğe sahip olmadığı doğrudur. 
Çocuktan bLUlu beklemek de makul değildir. Ancak bu da, çocukta namazın mekanik alış-(2 
kallığın cılı.ışunılnmrn ce-

vaz vermez. Namaz, basit !Örünüşünün aksine islam dininin ~ 
Bu zarardan korllll- kirnil tec:essümü ve de namaz kılanın dinidir. Ac:aba 

mak için rivayetlerde . • , 
bir çözüm yolu sllllul- dın, Allah Teila yı tanımaktan ve namaz blanın mut-
muşturveo da çocuğa, lak kudret sahibi, hekim ve alim olan Allah'ın karşı-

sında salt teslimiyetinden başka bir şey midir? Bunamaz hakkında ge
nel bir anlayışı oluş
tuğunda namazın öğ

retilmesidir. Sağ ve sol 
elini ayırt edebilen bir 
çocuk, belirsiz de olsa 
namazın e;ac;ının tek Ya-

nunla birlikte ibadet !Örüntüsündeki arneller ve ~ 
hareketler anc:ak namaz kılan kişi Allah ve Resulünü 
tanıdı!Jnda !erçekten ibadet ve kulluk olacaktır. 

ratıcı karşısında huzu ve huşunun izhan olduğu tasavvurlllla sahip olabilir. Bu yüzden 
çocuğllll böyle bir anlayışa sahip olduğu 5-6 yaşlannda namaz öğretimine başlanıl
ması tavsiye edilmiştir. Bu yaşta, çocuk sadece kulluğllll ruhu ve namazın özüyle -ki 
tekAllah' ın karşısında secdedir- aşina olmaktadır ve bir yıl bu minval üzere amel ve 
alışıırma yapmaktadır. İlaveten namaz öğretimi boyunca namazın faydalan, etkileri ve 
sırlan da çocuğun anlayabileceği düzeyde beyan edilir. Ayın, İmam Sadık' ın ( a.s) Ra

mazan ayı gelmeden önce bu ay ve faziletleri hakkında evlatlanyla konuşması gibi.95 

Bu şekilde namaz alıştırması ve alışkanlığı, namaz hakkında bilinç ve anlayışla bir
likte olur ve alışkanlık temeline kurulu eğitimin yan etkileri ortadan kalkar. 

3- Ceza, alışkanlığın oluşturulmasında müessir etkenlerden biridir. Bu araç, eğer 
ceza konusu kişi uygllll bir idrak ve anlayış gücüne sahipse ve yanında bilgi de verilirse 

95 Tebesi, Muhammed Cevad, Hukuk-u Ferzendan der Mekteb-i Ehl-i Beyt (a.s), s. 225. 
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kişide bilinçli alışkanlık oluşturur. Akdi takdirde oluşturulan alışkanlık mekaniksel 
ve Pavlov'un şartlı refleksi düzeyinde olacaktır. Bu yüzden Masumlar (a.s) namazın 
karnil öğretimine ve fiziksel cezaya ancak 9-lO yaşından sonra, o da diğer yöntemle
rin etkisiz kalması durumunda, izin vermişlerdir. Çünkü bu yaşlarda çocuğun anlayış 
gücü dikkate değer oranda artmıştır. 96 

4- Namaz, İslam'ın özü ve Müslümanlığın tecessümüdür, Kuran'da buyrulduğu 
gibi "Büyük bir iş"tir.97 Bu yüzden çocuğun bir günde veya bir yılda buna dayan
maya alışması beklenemez. Aksine zamanla öğrenmeli, sırrına ermeli ve bunu ken
dine huy edinmelidir. Belki de bu sebeple Masumlar (a.s) 8 yaş civarını bu ernre tah
sis etmişler ve namaz öğretimine secdeyle başlanılmasını ve zamanla kfunil namaza 
ulaşılmasını tavsiye etmişlerdir. Bu süreçte, çocuğun gelişim oranına göre namaz öğ
retimi daha ciddi ve daha karnil olur ve 9-lO yaşında zirveye ulaşır. Zira bu yaşlar ço
cuğun şahsiyetinin şekil alma sürecinde oldukça önemlidir ve bu yaşlarda -9'dan 15'e 
kadar- namaz alışkanlığı oluşmazsa başka alışkanlıklar onun yerini alacak ve namaz 
alışkanlığının oluşturulması giderek daha da zorlaşacaknr.98 

Özet 

Tüm söylediklerimize bakarsak namaz öğretimi aşamalarından her birindeki faa
liyetler ve aşamalar şu şekildedir: 

1- Ortam hazırlama aşaması. 3 yaşından 5 yaşına kadar sürer. Bu aşamadaki faa
liyetler şunlardır: 

• 3 yaşında La ilahe illailah lafzının telkini. 

• 3 yaş 7 ay 20 günlükken Muhammeden Resulullah lafzının telkini. 

• 4 yaşında Sallalllahu ala Muhammedin ve alihi lafzının telkini. 

2- Başlangıç aşaması. (5'ten 6 yaşına veya 6'dan 7 yaşına kadar) Bu aşamanın fa
aliyetleri şunlardır: 

• Çocuğun kılıleyle aşina olması. 

• Çocuğun secdeyle aşina olması. Bu aşamada zorlama olmadığı gibi uyarı da 
yoktur. 

3- Orta aşama. (6 veya 7 yaşından 9 veya 10 yaşına kadar) Öğretim faaliyetleri 
şunlardır: 

• 6 yaşında rükil ve secde öğretilir. 

96 Bostanl, Mahmud, El-İslam ve İlrnu'n-Nefs, s. 80. 
97 Bakara suresi, 45. ayet. 
98 Mutahharl, Murtaza, İslam ve Talirn ve Terbiyet, c. 2, s. 97. 
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• 7 yaşından 9 yaşına kadar namazdan önce el ve yüzün yıkanması, ıükil ve 
secde edilmesi ve bunların alışnrması çocuğa öğretilir. 

• Zikredilen arnelierin yapılmasını gözlemlemek, takip etmek ve lüzum halinde 
sözlü uyarıda bulunmak. 

4- Son aşama. 9 veya 10 yaşında başlar ve buluğda sona erer. Bu aşamanın faa
liyetleri de şunlardır: 

• Abdest ve namazın kfunil öğretimi. 

• Namaz farizasımn yerine getirilmesini gözlemlemek ve takip etmek ve gerek
tiğinde fiziksel ceza ve uyarı. 

ikinci ek: 
Masumlarm (as) siyerinde ve rivayerlerde oruç öğretimi programı 

Oruç ve çocuklar ve ergenlere öğretimiyle ilgili bazı meseleler vardır. Mesela bu 
ibadet arnelinin öğretimi kaç yaşında başlar? Acaba bu yaş kız ve erkek için aynı mı
dır? Bu öğretimde hangi yöntem kullanılmalıdır? Acaba ceza ve uyarı da söz konusu 
mudur? 

Bu bölümde önce çocuklara oruç öğretiminin zamretine değineceğiz. Sonra bu 
konudaki Masumların (a.s) siyerini ve rivayetlerini işleyeceğiz ve bunlara dayanarak 
oruç öğretimi için bir program sunmaya çabalayacağız. Yine bu kalıba göre, bu alan
daki sorulara bir cevap vermeye çalışacağız. 

Bu bölümün konulan şöyledir: 1- Oruç öğretimi prograrnı hazırlama zarureti. 2-
0ruç öğretimi alamnda Masumların (a.s) rivayetlerinin ve siyerlerinin incelenmesi. 
3- Oruç tutma öğretimi yöntemi. 4- Oruç hükümleri öğretimi. 5- Oruç tutma ve ceza. 
6- Kız çocuklarına oruç tutma öğretimi. 

1- Oruç öğretimi programı haZirlama zarureti 

Oruç, İslam'ın önemli ibadetlerinden biridir ve rivayetlerde İslam'ın beş esasın
dan biri sayılmıştır. Bize ulaşan çeşitli rivayetlerin içeriği şöyledir: "İslam beş temel 
üzerine kuruludur: Namaz, oruç, zekat, Hac ve İmamların (a.s) velayeti."99 Bundan 
öte orucun önemli eğitimsel ve manevi etkileri de vardır. Bu etkilerden biri, iradenin 
güçlendirilmesi ve kişinin heva ve heveslerine hakimiyetidir. 

Diğer taraftan çocuklar buluğ yaşına ulaştıklarında bir ay oruç tutmakla mükel
leftirler. Önceden bu ibadet arnelinin çocuklara öğretilmemesi ve çocukların bu farzı 
yerine getirmek için lazım olan hazırlığa sahip olmamaları durumunda, buluğ yaşına 

99 Vesailu'ş-Şia, c. 1, s. 9, 5. rivayet. 

137 



Misbalı ı Peygamber ve Ehlibeyt'in Siyresinde ibadet Eğitimi ı Yaz 2013, Yıl: 1, Sayı: 5 

geldiklerinde rahatlıkla oruç tutabileceklerinden emin olunamaz. Bu yüzden çocuk
lar bu arneli yapmaya hazır olsunlar diye mükellef olmadan önce onlara bu amel öğ
retilmelidir. 

2- Masumlarm (as) siyerinin ve rivayetlerinin incelenmesi 

Masumların ( a.s) si yerinde ve rivayederinde teveccüh gösterilmiş konulardan biri, 
alışıırma orucudur. Çocukların orucu hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bu rivayetleri 
sırasıyla zikrediyoruz. 

Birinci gurup rivayetler 

Bu rivayetlerde "emir" ve "uyarı" lafızları kullamlmıştır ve oruca ernretme yaşı 9 
olarak belirlenmiştir: 

1- İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Biz evlatlarımıza yedi 
yaşındayken güçleri yettiğince, yarım gün veya biraz eksiği ya da fazlası, oruç tut
malarını emrediyoruz. Açlık ve susuzluğa yenik düştüklerinde ifrnr ederler. Böylece 
oruca alışırlar ve oruç tutma gücüne kavuşurlar. Siz evlatlarımza dokuz yaşındayken 
oruç tutmalarını emredin. Güçleri yettiğince oruç tutsunlar ve susuzluğa yenik düş
tüklerinde iftar etsinler. "100 

138 

2- İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Çocuk dokuz yaşına geldiğinde oruç üze
rine, dayanabildiği ölçüye göre, uyarılır. Öğlene veya öğleden sonraya kadar oruç 
tutmaya dayanabiliyorsa, o kadar zaman oruç tutar. Susuzluk ve aç lığa yenik düştü

ğünde iftnr eder. "101 

Bu iki rivayetten aniaşılana göre, çocuklarda oruç öğretimine başlama yaşı do
kuzdur. 

İkinci gurup rivayetler 

Bu gurup rivayetlere göre, çocuğun oruca başlama yaşı, çocuğun oruç tutma gü
cüne sahip olduğu zamandır: 

3- Semae şöyle diyor: İmam Sadık'a (a.s) sordum ki: "Çocuk ne zaman oruç tu
tar?" Buyurdu: "Oruç tutma gücünü bulduğunda. "102 

4- İmam Bakır 'a (a.s) şöyle sordular: "Çocuk ne zaman oruç tutar?" Buyurdu: "Ne 
zaman oruç tutma gücü olursa. "103 

100 A.g.e., c. 7, s. 169, 3. rivayet. 
101 A .g.e., 13. rivayet. 
102 A .g.e., 2. rivayet. 
103 A.g.e., 5. rivayet. 
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5- İmamAli'nin (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Çocuğa namaz, namazı 
idrak edebildiğinde; oruç, oruca gücü yettiğinde emredilir. "104 

Şimdi ortaya çıkan soru şudur: Çocuklar hangi yaşta oruç tutma gücüne sahip olur
lar? Görünüşe göre genellikle çocuklar buluğ yaşına yaklaştıkları ve öıfte onlara er
gen denildiği zaman oruç tutma gücüne kavuşmaktadırlar. Bazı rivayetlerde bu konu 
belirtilmiştir. 

Üçüncü gurup rivayetler 

Bu rivayetlerde çocukları oruç tutma hakkında uyarma yaşı, ergenlik yaşı olarak 
belirlenmiştir. 

6- İmam Zeynelabidin (a.s) şöyle buyurdu: "Ama alıştırma orucu, çocuk ergen
liğe geçtiğinde öğrenmesi için oruç tutmaya zorlanmasıdır. Elbette bu oruç vacip 
değildir. "105 

7- Ali bin Cafer şöyle diyor: İmam Kazım'a (a.s) sordum ki: "Oğlan çocuğa na
maz ve oruç ne zaman vacip olur?" Buyurdu: "Ergenlik yaşına geldiği ve namaz ve 
orucu idrak ettiği zaman. "106 

Bu iki rivayette oruç tutmaya başlama yaşı, buluğa yakın dönem ve orucun idrak 
edildiği zaman olarak belirlenmiştir. Zikretmek gerekir ki yukardaki rivayetlerde ge
çen vacipler, şer'i mükellefiyet vacipleri değildir, eğitimsel vaciplerdir. Zira mükelle
fiyet vaciplerinin ölçüsü buluğdur, ergenlik değil. İlaveten bu gurup rivayetlerin içe
riği, ikinci gurupla zıtlık içermemektedir; aksine bu rivayetler ikinci gurup rivayetlerin 
tefsiri ve açıklamasıdır. Çocuğun oruç tutma gücüne kavuştuğu yaşın, ergenliğe gir
diği yaş olduğunu açıklamaktadır. 

Şimdi ortaya çıkan soru şudur: Ergenlik yaşı, yani çocuğun oruç tutma gücüne ka
vuştuğu yaş hangi yaştır? 

Dördüncü gurup rivayetler 

Bu gurup rivayetlerde çocuğun oruç tutması için uyanlma zamanının 14-15 yaş
ları olduğu geçmektedir. 

8- İmam Sadık'a (a.s) sordum ki: "Çocuk kaç yaşında oruç tutması için uyanlır?" 
Buyurdu: "!4-15 yaşında ve eğer bundan önce kendisi oruç tutarsa onu kendi haline 
bırak" Oğlum bu yaştan önce oruç tuttu ve ben onu bıraktım. 107 

104 Muhakkık Nuri Tabersl, Mustedreku 'l-Vesail, c. 7, s. 393, 2. rivayet. 
105 Vesailu'ş-Şia, c. 7, s . 169, 4 . rivayet. 
106 A .g.e., 6. rivayet. 
107 A.g.e., 1. rivayet. 
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9- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Çocuk 15 yaşından 16 yaşına kadar oruç 

tutma üzerine eğitilir. "1oıı 

10- Rivayet eelilmiştir ki "Erkek çocuk 14 yaş civarına (15-16'ya) kadar oruç tut

ması için uyarılır, ancak bu yaştan önce oruç tutarsa bırakıl ır. "109 

Bu rivayetlerden, ergenlik yaşlan yani çocukların oruç tutma gücüne kavuştuğu ve 
oruç tutmalan hususunda uyarılmalan gereken yaşlar, 14 yaş civandır. Yani bazı ço
cuklar 12-13 yaşlarında, bazılan 15-16 yaşlannda ergenliğe girmekte ve oruç tutma 
gücüne sahip olmaktadırlar. Bu şekilde denilebilir ki ikinci, üçüncü ve dördüncü gu
rup rivayetler ayın anlama sahiptirler ki o da şudur: Ne zaman çocuk tamamen oruç 
tutma gücüne kavuşursa, o zaman karnil oruç tutmaya zorlanmalı ve bu konuda uya
nlmalıdır. Buna karşılık birinci gurup rivayetler farklı bir anlama sahiptir ki o da şu
dur: Çocuklara 9 yaşında oruç tutmalan ernreclilmeliclir ve bu konuda uyan yapılma
lıdır. Ancak karnil oruç değil, güçleri ne kadanna yetiyorsa ona; yarım gün veya biraz 
eksiği ya da fazlası. 

Şimdi bu rivayerlere göre oruç öğretimine ve oruç tutma alışıırmasına başlama ya
şımn 9 olduğu konusu aydınlanmaktadır. 9-13 yaşlan arasında çocuklara, güçleri yet
tiğince oruç tutmayı ernretmek gerekir. 13-14 yaşlanna gelelikten sonra onlara karnil 
oruç tutmalan ernredilmeli ve yapmamalan durumunda uyanlmaları gerekmektedir. 

Sonuç olarak oruç öğretiminin iki aşaması vardır: İlk veya başlangıç aşaması 9 ya
şında başlar ve 13-14 yaşlarında sona erer. İkinci aşama ise 13-14 yaşlannda başlar ve 
buluğ çağında sona erer. Ek olarak eğitimeinin ilk aşamadaki beklentileri ve çocuğa 
karşı davranışları ile ikinci aşamadaki arasında çok fark vardır. İlk aşamada çocuk
tan yapabildiği kadar, yarım gün veya biraz daha azı veya fazlası oruç tutması iste
nir. Bu şekilde çocuğun tüm Ramazan ayında oruç tutması bir yana, bir gün bile tam 
oruç tutmaması mümkündür. Bu yüzden bu yaşlarda çocuğun oruç tutması, gerçek 
ve tam oruç tutmaktan öte, daha çok oruçla aşina olması açısındandır. Ayrıca bu aşa
mada çocuğa sadece oruç tutması ernreclilmekteclir ve bu emir, isternek ve zorlamak
tan çok tavsiye ve öğüt niteliğindedir. Ancak ikinci (son) aşamada oruç tutma emri 
zorunluluk açısına sahip olduğu gibi, emirdeki tavsiye yönü oldukça soluk ve renk
siz kalmaktadır. Çocuktan beklenen oruç, orucun görüntüsü değil, karnil bir oruçtur. 
Zira bu yaşta karnil oruç tutma gücü vardır. 

Özet olarak şöyle diyebiliriz: 

1- Oruç tutma öğretimine başlamak için uygun yaş 9'dur. 

2- Oruç tutma öğretiminin iki aşaması vardır: 

108 A .g.e., 13. rivayet. 
109 A.g.e., 14. rivayet. 
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İlk veya başlangıç aşaması: Bu aşama 9 yaşında başlayarak 13-14 yaşlannda 
son bulur. Hedef, çocuğun oruçla aşina olmasıdır. Bu aşamada çocuk, gücü yettiğince, 
yarım gün veya biraz daha az ya da çok oruç tutar. Orucu zorunlu olarak kfunil oruç 
değildir. 

İkinci veya son aşama: Bu aşama 13-14 yaşlannda başlayarak buluğ çağında 
sona erer. Hedefi çocuğun kfunil oruca alışması ve oruç tutma gücüne kavuşmasıdır. 
Bu aşamada emir ve tavsiyenin yanında, eğitimeinin ciddi isteği ve zorlaması da söz 
konusudur ve eğer çocuk bu emre riayet etmezse uyarılır. 

3- Oruç tutma öğretimi yöntemi 

Oruç tutma öğretimi programında temel yöntem, oruç tutma alışkanlığımn oluş
ması için alıştırma ve tekrardır. İmam Sadık'ın (a.s) bir rivayetinde bu konu belirtil
miştir. İmam (a.s) bu rivayette şöyle buyuruyor: 

"Biz evlatlarımıza yedi yaşında oruç tutmalarını emrediyoruz ... Oruç tutmaya alış
sınlar ve (oruç tutma) gücüne kavuşsunlar diye. "ııo 

Ancak bu rivayette tavsiye edilen alışkanlık temeline dayalı eğitimin, bilgi ve bi
linç temelli eğitimle uyumsuz olmadığı konusuna dikkat edilmelidir. Çünkü biz in
sanlann günlük hayatta yaptığımız işlerin çoğu alışkanlık üzeredir. Yürümek, yemek, 
yazmak, okumaktan tutun da ders verme şekli, araştırma ve konuşma yapma gibi uz
manlık gerektiren konulara kadar tüm işler alışkanlık esasına göre yapılmaktadırlar. 

110 Vesailu'ş-Şia, c. 7, s. 169, 3. rivayet. 
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Önemli olan özel, makul ve akla yatkın alışkanlıklann oluşturulabilmesi ve kişinin 
bilinçlice bunlan yapabilmesidir. Bu şekilde, alışkanlık temelli eğitim kınanmamakla 

kalmaz, beğenilir de. 

Oruç öğretiminde de bu konuya dikkat ediliyordu: Evvela oruç tutmanın kendisi, 
her Müslüman ferdin zaruri ve gerekli vazifelerinden biridir ve oruç tutma alışkanlığı 
bu vazifenin yerine getirilmesi için zaruri şarttır. İkinci olarak çocukta bu alışkanlık, 
bunun zaruretini idrak edecek yetiye sahip olduğu zaman oluşturulmaya başlanacak
tır. İmam Kazım ( a.s) kendisine sorulan "Oruç ne zaman çocuğa gereklidir?" sorusu

nun cevabında şöyle buyurmaktadır: 

"Buluğa yaklaştığı ve namaz ve orucu tanıdığı zaman. "111 

Bu rivayetten, oruç öğretirninin, çocuğun orucun ne olduğunu ve neden oruç tut
ması gerektiğini bildiği zaman başladığını anlamaktayız. Bu sebeple fakihler de mü
meyyiz çocuğun oruç tutma alışnnnası yapmasımn müstehap olduğuna dair fetva ver
mişlerdir. Bununla beraber oruç öğretiminde alışkanlık oluşturulması yönetiminden 
faydalanmak ne kınanmış bir iştir ve ne de bilgi ve bilinçle uyurnsuzdur. 

4- Oruç hükümleri öğretimi 

Oruç tutma alışıırmasına ve oruç alışkanlığımn oluşturulmasına ilaveten oruç ada

bının ve hükümlerinin -en azından zaruri alanlarının- da çocuğa öğretilmesi gerekir. 
Rivayetlerde de şer'i adabın ve hükümlerin öğrenilmesi üzerinde çokça durulmuştur. 
Bununla beraber Masurnlann ( a.s) siyerinde çocuklara oruç adabımn ve hükümlerinin 
öğretilmesi hususu geçmemektedir. Bu belki de çocukların, anne, baba ve baliğ uzuv
larımn oruç adabıyla ve hükümleriyle aşina olan ve arnelde de bunlara uyan Müslü

man ailelerde yaşıyor olmalanndan kaynaklanmaktadır. Neticede çocuklar da kendi
liğinden bu adap ve hükümlerle aşina oluyorlar. 

5- Oruç tutma ve ceza 

Acaba oruç tutma öğretiminde cezadan istifade edilebilir mi? Bunun hakkında da 
si yer ve rivayetlerde bir konu geçmemektedir. Bununla beraber rivayetlerde, oruç öğ
retirninin ikinci aşamasında uyanya değinilrniştir. Ancak uyarının, istek ve sözlü zor
lamanın yamnda fiziksel cezayı da kapsadığı şüphelidir ve bundan cezaya cevaz çı
karılamaz. 

111 A.g.e., c. 7, s. 168, 6. rivayet. 
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6- Kız çocuklarına oruç tutma öğretimi 

Oruç öğretimine başlama yaşı ve aşamalan hakkında söylediklerimiz kesinlikle 
erkek çocuklar ve onlara namaz öğretimiyle ilgilidir. Şimdi şu soru ortaya çıkmakta
dır: Masumların (a.s) siyerinde ve rivayetlerde geçen, kız çocuklarına namaz öğreti
mine başlama yaşı kaçtır? 

Masumların ( a.s) si yerinde açıkça bununla ilgili bir konu geçmemektedir. Ancak 
Masumların ( a.s) siyerindeki erkek çocukların orucu hakkında sunulan genel kaideye 
bakarak kız çocuklanna oruç öğretimi için uygun yaşa ulaşabiliriz. Bu kaide şudur: "Er
kek çocuklar buluğ yaşına yaklaştıkları vakit, onlara oruç tutmalan ernredilmelidir." 

Bu kaide erkek çocuklarına mahsus değildir, kız çocuklarım da kapsar. Bununla 
birlikte buluğ yaşına yaklaşan kız çocukları, oruç tutma alışnrması yapmalıdırlar. Bu 
yaş, kızlarda ?'dir. Bununla birlikte kız çocuklarına 7 yaşından itibaren güçleri ölçü
sünde, bedensel gelişimlerine uygun olarak, yanın gün veya bundan biraz az ya da 
fazla, oruç tutmalan ernredilmelidir. Zamanla kfuı:ıil oruç ernredilmeli ve bu konuda 
uy anlmalıdırlar. 

Elbette şu noktanın zikredilmesi gerekir ki kız çocuklarına orucun ernredilmesi ve 
bunun üzerine uyanlması, kamil oruç tutma gücüne sahip olmaları şartına bağlıdır. 
Eğer bir kız çocuğunun kamil oruç tutma gücü yoksa ebeveynler gücünün yettiği ka
darını ernretmeli ve fazlasım istememelidirler. 

Özet 

Söylediklerimizin toplamından aşağıdaki sonuçlara ulaştık 

1- Oruç tutma öğretimine başlama yaşı erkek çocuklarda 9, kız çocuklarda 7 yaş 
dvarıdır. 

2- Oruç tutma öğretimi yöntemi, oruç tutma alıştırması ve tekrarıdır. Ancak oruç 
tutma alışıırınasında çocuğun gücü dikkate alınmalıdır. 

3- Oruç tutma öğretiminin iki aşaması vardır: 

İlk aşama 9 yaşında başlar ve 13-14 yaşlannda sona erer. Bu aşamada çocuk 
sadece oruç tutma esasıyla aşina olur ve ondan kamil ve doğru oruç tutması 
beklenmez. 

İkinci aşama 13-14 yaşlarında başlar ve buluğla sona erer. Bu aşamada çocuğa 
kamil oruç tutması ernredilir ve bu emir üzerine uyarılır. 

4- Oruç tutmayla ilgili zaruri hükümler de ikinci aşamada çocuğa öğretilir. 
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Sonuç 

Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'in (a.s) ibadetlerin öğretimi hakkındaki siyerleri
nin toplarnından şu sonuçlara ulaşılabilir: 

1- Kuran öğretimi, gençlerin şahsiyetinin şekillenmesindeki derin tesirleri sebe
biyle çokça öneme sahiptir ve ilk ders maddesi olarak gençlere öğretilir. 

2- ibadetlerin öğretiminde alışkanlık oluşturulmasımn önemli rolü vardır. Elbette 
alışkanlık oluşturulması bilginin gücünün görmezden gelinmesi anlamında değil, iba
det eğitimi alanında bilginin tek başına yeterli olmadığı ve eğitim alan kişide ibadet
leri yerine getirme alışkanlığının da oluşturulması gerektiği anlamındadır. Bu konu 
özellikle namaz, oruç, Kuran tilaveti, zikir ve dua için geçerlidir. 

3- ibadet eğitiminde özellikle çocuklarda; güçlerini, özellikle de bedensel güçle
rini göz önünde bulundurmak oldukça önemlidir. Zira bu noktaya riayet edilmemesi, 
eğitimsel çabalann istenilen sonuca ulaşınamasına yol açar. 

4- ibadet eğitimi zaman alan bir iştir ve bir hafta veya bir ay içerisinde bir kimse
nin namaz veya oruç ehli olması beklenemez. ibadetlerin öğretimi, mükellefiyet ya
şından birkaç yıl önce başlamalıdır ki çocuk zamanla namaz ve oruç alışkanlığı edin
sin ve mükellef olduğunda bu vazifeleri yerine getirmeye tamamen hazır olsun. 
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