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 3 

 

 

Hamd,Âlemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salât ve 

selâm da peygamberlerin efendisi, Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.  

Hiç şüphe yok ki Allah Teâlâ'nın, sâlih kullarına yılın 

belirli günlerini çokça sâlih amel işlemeleri için tahsis 

etmesi,O'nun kullarına olan lütuf ve ihsanındandır.İşte bu 

günlerden birisi de Zilhicce ayının ilk on günüdür. 

Zilhicce'nin ilk on gününün fazîleti hakkında Kur'an 

ve sünnetten deliller gelmiştir. 

Bu âyet ve hadislerden bazıları şunlardır: 

1. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ]ا2-1ا:حآليتلناحرفجياسورة[ا﴾ ٢ َعۡ�ٖ  َوَ�َالٍ  ١ ۡلَفۡجرِ ٱوَ  ﴿

"Fecir vaktine ve on geceye (Zilhicce'nin ilk on 

gecesine) yemîn olsun."0F

1 

                                                 
1 Fecr Sûresi: 1-2 
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İbn-i Kesîr -Allah ona rahmet etsin- âyetteki on 

geceden kastın; İbn-i Abbas, İbn-i Zubeyr, Mücâhid ve 

başkalarının dedikleri gibi- 1F

1 : 

"Zilhicce'nin ilk on günüdür" demiştir. 

2. İbn-i Abbas’tan -Allah ondan ve babasından râzı 

olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu 

aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:  

عرْ ِا((ا
ْ
احر ِِ يال

ر ْ
ِه ِاحَ احِ اِنْناهر

ر
ِإالِ  ّر ابر اِنيِ نا لِرحه احلحا عه مر عر

ْ
احر َِ يال

ر
لاِنْناٍ .انر

ا ولر هوحايرلاررسه لل قر اح ِا!نر
ْ
الراحل ِبيِعاح ِاـاور اِفاسر ُه ل احِ ا؟ِج ر وله اررسه للر قر الراا:انر ور

ا ُه ل ِ ر
ْ
لِلِااحل نر اور ِِ ااَِرْفِس َر ير َر ا ع  اررجه

ا
ِبيِعاحِ الِال ءَا،ِفاسر ْ اِِشر َر ِ ل اِنْناير ْْ ْمايريِْج

.))ااارغر

اوحرتنه اوحانانلجِا]ا ا[اروح اباواُحُو

"Bu günlerde yapılan salih amelin, Allah 

Teâlâ'ya daha sevimli olduğu bu on günden 

(Zilhicce'nin ilk on gününden) başka günler yoktur.  

Sahâbe:  

-Ey Allah’ın Elçisi! Allah yolunda cihad da mı? 

dediler. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem- buyurdu ki:  

                                                 
1 Buhârî 
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-Allah yolunda cihad bile... 

Ancak Allah yolunda (savaşmak için) canı ve 

malıyla çıkan ve bu ikisinden hiçbir şeyle geri 

dönmeyen (canını ve malını veren) kimse bunun 

dışındadır."2F

1  

3. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

﴿  ْ ْ  لَُهمۡ  َمَ�ٰفِعَ  ّلِيَۡشَهُدوا ِ ٱ ۡسمَ ٱ َوَ�ۡذُكُروا َّا�ٖ  ِ�ٓ  َّ
َ
ٰ  ّمۡعلُوَ�ٍٰت  َ  َما َ�َ

نَۡ�ِٰم� ٱ بَِهيَمةِ ّمِنۢ  َرزََ�ُهم
َ
اا﴾ ... ۡ�

  ]ا28:ةاحآليـننااحلجاسورةا[

"Kendilerine âit birtakım (günahlarının 

bağışlanması, hac ibâdetinin sevabını almaları ve ticârette 

kâr etmeleri gibi) yararları yakînen görmeleri ve 

Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık 

hayvanların üzerine (onları boğazlarken) belirli günlerde 

(Zilhicce'nin ilk on gününde) Allah'ın adını anmaları 

için..."3F

2 

İbn-i Abbas -Allah ondan ve babasından râzı olsun-: 

                                                 
1 Ebu Dâvûd, Tirmizî ve İbn-i Mâce rivâyet etmişler, Elbânî de "hadis, 

sahihtir" demiştir. 
2 Hac Sûresi: 28 
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"Âyette geçen 'belirli günler'den kasıt; 

Zilhicce’nin ilk on günüdür" demiştir. 

4. Abdullah b.Ömer’den -Allah ondan ve babasından 

râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ا((ا اِشَْدر مه ْ�ظر
ر
اب َِ يال

ر
لاِنْناٍ اِنْنا،اح ِانر ِعاِنيِ نا مر عر

ْ
اِنْناحر ِِ ْ

ر
ِإالَِ ّر الرابر ور

ْ ِا عر
ْ
احر ِِ يال

ر ْ
ِه ِاحَ َاْحِميدِا؛هر ح َاْبِ�ِ اور ح َاْ ِغيِعاور اِنْناح هوحاِنيِ نا ِِ

ْ
 
ر
.))ا[اروح ااارو

بحدا]اا

"Allah Teâlâ nezdinde içerisinde sâlih amel 

işlenen bu on günden sevabı daha büyük ve O'nun 

daha çok hoşuna giden başka günler yoktur. O halde, 

bu günlerde bol bol tehlil 4F

1, tekbir 5F

2 ve tahmid6F

3 getirin." 

7F

4  

 

                                                 
1 Tehlîl: Lâ ilâhe illallah demektir. 
2 Tekbir: Allahu Ekber demektir. 
3 Tahmîd: Elhamdulillah demektir. Kısacası şöyle demektir: “Lâ ilâhe 

illallahu vahdehû lâ şerîke leh. Lehul-mulku velehul-hamdu ve huve alâ kulli 

şey’in kadîr. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallah, Vallahu Ekber, Allahu 

Ekber, Ve lillahil-hamd.” 
4 İmam Ahmed 
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5. Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- 

"Fethu'l-Bârî"de şöyle demiştir:  

"Görüldüğü kadarıyla Zilhicce'nin ilk on 

gününün diğer günlerden üstün meziyetlere sahip 

olmasının sebebi; ibâdetlerin temeli olan namaz, oruç, 

sadaka ve hac gibi ibâdetlerin aynı zamanda edâ 

edilmesinden dolayıdır. Bu meziyetleri diğer günlerde 

elde etmek mümkün değildir." 

Zilhicce'nin ilk on gününde yapılması müstehap 

olan ameller: 

1. Bol bol nâfile namaz kılmak. 

Farz namazları edâ etmek için câmiilere erken gitmek 

ve bol bol nâfile namaz kılmak. Zirâ nâfile namazlar, insanı 

Allah Teâlâ'ya yaklaştıran en fazîletli amellerdendir. 

Nitekim Sevbân’dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

şöyle buyurmuştur:  

ِا(( ا ِِ ا ُِ و ِةاحلِسجه ر ِْ ااِثر َر غريْ ا؛شر ِ ا ِِ ا ده رْسجه االراَ َر نِّا
ااار َر عر نر ارر

ا
ة الِال ْجدر اح هاسر

ة ا ررجر ُر لا ِطيئرة ا،اِ ر َر لا ااِ ر َر َْ ا�ر َا ّر  .))ا[اروح امسغما]اور
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"(Namazda) Allah’a çokça secde et. Zirâ sen, 

Allah’a her secde ettikçe,  o secde vesilesiyle Allah da 

senin (cennetteki) dereceni yükseltir, bir günahını da 

siler."8F

1 

Bu ecir, her zaman için geçerlidir. 

2. Nâfile oruç tutmak. 

Hiç şüphe yok ki bu günlerin hepsini veya gücü 

yettiği kadarını, özellikle de Arefe gününü oruçla geçirmek, 

amellerin en fazîletlisidir. Çünkü Allah, orucu kendisi için 

seçmiştir. 

Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre,Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem-  şöyle buyurmuştur: 

اح هاا(( وله قه ِِا:اا�ر ْجِز ااِ
ر
ّرلاب

ر
اِلاورب ِه ْو ا،حلحا ِه غر

ْ
 
ر
اورب ِه رر ْ ور اشر عه ايردر

ْجِ�ا
ر
اِنْناب ِه �ر ْ َاة ا،ورشه اجه ِه ْو ترلنِا،اورحلحا ّر ل ِِماارْي لِغحا ْفِطيها:اور ا�ه �ر ِّ ا

ة  ّر ا،اارْي ة  ّر ارْي اور
ِها �ا ارر َر ايرغْ �ر ا،ِّ

ْ
احِ اِنْناِر�ِحاحل اِشَْدر ْطيرإه

ر
ل ِِماب اارِماحلحا ُه هغهو

ر
َ اـاور َِ اا.))ِمْس

ا]انتفقاشغيِ[

                                                 
1 Müslim 
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"Allah -azze ve celle- buyurur ki: Oruç, benim 

içindir, onun mükâfatını da ben veririm.Çünkü o 

(oruçlu), şehvetini, yemesini ve içmesini benim için 

bırakmıştır. Oruç, cehenneme (veya cehenneme 

götüren şehvetlere) karşı bir kalkandır.Oruçlu için iki 

sevinç anı vardır: (Birincisi:) İftarını açtığında 

sevinir.(İkincisi: Kıyâmet günü) Rabbinin huzurunda 

orucunun sevabını bulduğunda sevinir. Yemîn olsun 

ki oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk 

kokusundan daha güzeldir."9F

1 

ا ّ ِِ
احيا َِ ح ْاور

ر
اب َِ ْع ْناضر ا�ر ِِ رِ

ر
ب ِناحْمير اشر لِعَ َر ةرااِْنا َريْدر ْناهه ا�ر

ا:ا((اقرلررْتا وله اررسه نر ةِاااح ِاكر ِجا
ْ
اِي احل ْر اَِْس ِه و ا،يرحه ِر �رْو اور

وررحءرا شه ْ يَا،عر اشر ّ ُه اِنْنا َِ يال
ر
اٍ َرةر َر َر ْ يِا:اور َا احل اِننر ِ�ْ

احََْر لر وا
ر
ْ�ِاااب يسر ِ .))ا[اروح اورخر
اوصححِاحَلل�]ا بحداوباواُحُو

Huneyde b.Hâlid'den,o eşinden (hanımından),o da 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bazı hanımların-

dan rivâyet ettiğine göre, (Peygamber -sallallahu aleyhi 

ve sellem-'in hanımlarından (Hafsa veya Ümmü Seleme) 

şöyle dedi: 

                                                 
1 Buhârî ve Müslim 
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

Zilhicce'nin ilk dokuz günü, Âşûrâ günü ve her (hicrî) 

ayın ilk Pazartesi günü ile sonraki iki Perşembe 

günleri olmak üzere 3 gün oruç tutardı."10F

1 

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- şöyle 

demiştir:  

"Zilhicce ayının ilk on günü tutulan oruç, çok 

müstehaptır." 

Ebû Saîd el-Hudrî’den -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

اا(( ِِ رْو
ْ
احَ َر ِ ل ااِهر اح ه در اارلشر

ا
ِبيِعاحِ الِال لاِفاسر ايرْون  ِه و �َْدايرحه لاِنْنا�ر نر

ل ِي�ف  َر ا �ِْع�ر ِناحيالِراسر اشر ِه .))ااورْج ر

]اانتفقاشغيِ[

"Bir kul, Allah için bir gün oruç tutarsa, o gün 

tuttuğu oruç sebebiyle Allah onun yüzünü yetmiş 

sene mesâfesi kadar cehennemden uzak tutar."11F

2 

                                                 
1 Ahmed, hadis no: 21829. Ebu Davud; hadis no: 2437. Nasbu'r-Râye'nin 

yazarı, (c:2,s:180'de) hadis zayıftır,demiş,fakat Elbânî;'hadis sahihtir', demiştir.  
2 Buhârî ve Müslim 
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Arefe günü 

orucu hakkında şöyle buyurmuştur: 

ِها �ْغر احراِتا�ر َرةر احلسا ّفير ْنايهثر
ر
احِ اب ر اار ّْ رِسإه

ر
اب ارةر ير اشر ِِ ايرْو ِه

ا،((ِصيلر
احراِتاضرْعدر ها ََةر ا[روح امسغم]ا)).ورحلسا

"Arefe gününün orucunun, (oruç tutan kimsenin) 

bir önceki sene ile bir sonraki senenin (küçük) 

günahlarına keffâret olmasını ümit ederim."12F

1 

Fakat Arafat'ta bulunan yani hac yapan kimsenin, 

Arefe günü oruç tutması müstehap değildir.Çünkü 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Arafat'ta oruçlu 

olarak vakfeye durmamış, aksine insanlar kendisinin oruçlu 

olmadığını görsünler diye bir kadeh süt içmiştir.  

3. Hac ve umre yapmak. 

Bu günlerde yapılan amellerin en fazîletlisi, hac ve 

umredir.Hac ve umrenin en fazîletli amel olduğuna delâlet 

eden birçok hadis vardır.  

Nitekim bunlardan birisinde Peygamber -sallallahu 

aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1 Müslim 
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ة الِا((ا رر
ا
فل َر ِةا ْمير عه

ْ
احر

ر
ةهالِ  ْمير عه

ْ
ملر،ـحرر اانلرااريَْر ه

ْ
هاـورحل

ر
ال َر ارريْ هوره ْْ مر

ْ
ِجاحل ّر

حء ا زر ااجر
ْ
احل

ا
َاةهاـلِال ]اانتفقاشغيِ[.))اجر

"İki umre arasında yapılan (küçük) günahlara, bu 

iki umre keffâret olur (günahları siler). Kabul olunan 

haccın karşılığı, ancak cennetir."13F

1 

4. Bu günlerde bol bol tekbir, tehlîl ve tahmîd 

getirmek. 

Nitekim İbn-i Ömer’in -Allah ondan ve babasından 

râzı olsun- yukarıda geçen rivâyetinde  belirttiği gibi, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ا((ا اِشَْدر مه ْ�ظر
ر
اب َِ يال

ر
لاِنْناٍ اِنْنا،ااح ِانر ِعاِنيِ نا مر عر

ْ
احر اِننر ِِ ْ

ر
ِإالَِ ّر الرابر ور

ْ ِا عر
ْ
احر ِِ يال

ر ْ
ِه ِاحَ َاْحِميدِا؛هر ح َاْبِ�ِ اور ح َاْ ِغيِعاور اح اِننر هوحاِنيِ نا ِِ

ْ
 
ر
.))ا[اروح ااارو

بحدا]اا

"Allah Teâlâ nezdinde içerisinde sâlih amel 

işlenen bu on günden sevabı daha büyük ve O'nun 

daha çok hoşuna giden başka günler yoktur. O halde, 

bu günlerde bol bol tehlil, tekbir ve tahmid getirin." 
14F

2  

                                                 
1 Buhârî ve Müslim 
2 İmam Ahmed 
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İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda 

şöyle demiştir: 

ةرا((ا �ْير ير اهواهه
ر
اورب ير مر ا�ه احْضنه نر ااكر ِ ْ

عر
ْ
احر ِِ يال

ر
احلِسوِياِفاٍ

ر
لِنالِ  ْيهجر اجر

رحنِا ّْ ل،يهثر ااِترْبِ� ِِهمر احيالسه ه ّْ �هثر اا.))اور

[اروح احلخلر ا]ا

"İbn-i Ömer ve Ebu Hureyre -Allah ikisinden de 

râzı olsun- Zilhicce'nin ilk on gününde çarşıya çıkıp 

yüksek sesle tekbir getirirler, insanlar da onlarla 

birlikte tekbir getirirlerdi."15F

1  

Yine, İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin- bu 

konuda şöyle demiştir: 

ا((ا يه مر ا�ه نر ااكر ااِِم�  ِِ �اِت اِفا�ه ه ّْ ْسِجِدا،يهثر مر
ْ
احل ْهعه

ر
اب ِه عه ااريرْسمر

اررْثِ�  ح اِن�  اررْيررجا ّا ّر ْسورحِيا
ر ْ
احَ ْهعه

ر
اب ه ّْ �هثر اور هونر ّْ يهبر   .))ا[اروح احلخلر ا]نر

"Ömer -Allah ondan râzı olsun- (bu günlerde) 

Minâ’daki çadırında tekbir getirir, mescitte (Hayf 

mescidinde) bulunan ve onu işiten müslümanlar, 

onunla birlikte çarşı ve pazardaki insanlar Minâ 

                                                 
1 Buhârî 
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tekbir sesleriyle inleyecek şekilde tekbir getirirlerdi." 

1  

İbn-i Ömer -Allah ondan ve babasından râzı olsun- 

Minâ’da bu günlerin hepsinde, farz namazlardan sonra, 

yatağında, çadırında, meclisinde ve yolda tekbir getirirdi. 

Ömer b. Hattab, oğlu Abdullah ve Ebu Hureyre'nin 

-Allah hepsinden râzı olsun- fiilleri gereği, bu günlerde 

açıktan ve yüksek sesle tekbir getirmek, müstehaptır. 

  

Biz müslümanlar olarak,günümüzde kaybolan ve 

terk edilen, hatta -üzülerek söylemek gerekirse- ilk müs-

lümanların yaşadıklarının aksine, bazı salih kimselerin bile 

neredeyse unuttuğu bu sünneti, tekrar yaşatmamız gerekir. 

Bu günlerde getirilen tekbirin söyleniş şekilleri: 

a). Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 

b). Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallah, 

Vallâhu Ekber, Allahu Ekber, Ve lillâhil-Hamd. 

                                                 
1 Buhârî 
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c). Allahu Ekber, Allahu Ekber , Allahu Ekber, Lâ 

ilâhe illallah, Vallâhu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, 

Velillâhil-hamd. 

5. Kurban bayramının birinci gününün fazîletli 

oluşu. 

 Kurban bayramının birinci gününün fazîleti çok 

büyüktür. Birçok müslüman, bu günün fazîle-tinden, şânının 

değerini bilmekten ve fazîletinin sayısız oluşundan haber-

sizdir. Bâzı İslâm âlimleri bu günü, yılın tartışmasız en 

fazîletli günü hatta Arefe gününden bile daha üstün 

görmüşlerdir. 

 

İmam İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu 

konuda şöyle demiştir: 

"Allah katında günlerin en hayırlısı, Hacc-ı 

Ekber günü olan kurban günüdür." 

Nitekim Abdullah b. Kurt'tan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre,Peygamber -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 
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احياْحيِا((ا ِه ايرْو
ر
ل  َرعر اور َر�رلررور احِ ا اِشَْدر ِِ يال

ر ْ
احَ مر ْ�ظر

ر
اب يّا،لِنا قر

ْ
احر ِه ايرْو .))اامهما

اوصححِاحَلل�ا] ا[اروح اباواُحُو

"Allah Tebâreke ve Teâlâ katında günlerin en 

büyüğü; kurban günüdür. Ondan sonra teşrik 

günlerinin başlangıcı ve cemreleri taşlamak için 

Minâ’da kalınmaya başlanılan gün olan onbirinci 

gündür."17F

1 

 

   Bâzı âlimler aşağıdaki sebeplerden dolayı 

Arefe gününün daha fazîletli olduğunu söylemişlerdir: 

1.Bu günde tutulan oruç, iki senenin küçük günah-

larına keffâret olur. 

2.Allah Teâlâ,bu günde kullarını cehennem azabın-

dan bağışladığı kadar başka bir günde bağışlamamıştır. 

3. Allah Teâlâ'nın rahmet ve cömertliği, Arafat'ta 

bulunan kullarına yakın olur ve Allah Teâlâ, meleklerine 

karşı onlarla iftihar eder. Fakat doğru olan görüş, yılın en 

fazîletli gününün kurban bayramının birinci günü olduğunu 

                                                 
1 Ebu Dâvud rivâyet etmiş, Elbânî de "hadis, sahihtir" demiştir. 
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söyleyen birinci görüştür. Çünkü buna delâlet eden hadise 

aykırı başka bir hadis rivâyet olunmamıştır.  

İster kurban bayramının birinci günü, isterse Arefe 

günü en fazîletli gün olsun, müslümana düşen görev; hacı 

olsun, mukîm olsun, bu günlerin fazîletini idrak etmek ve 

eline geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir. 

 

 

 

 

           

 


