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itikafın tanımı

Itikafın şartları 

İtikaf Üzerine Çeşitli Hükümler  

İtikâf niyetiyle bir mescitte kalıp cemaatle namaz kılmak .

2. İtikaf esnasında bu broşürde belirtilen amel (eylemleri) yapmanız 
tavsiye edilir. 

5. İtikaf sırasında camiden fiziksel olarak çıkmaya zorlanırsa, o zaman 
itikafı geçersiz sayılır. 

6. Kişi geçerli bir sebeple camiden çıkıp yolda biri tarafından gözaltına 
alınırsa veya hastalanırsa ve bunun sonucunda ertelenirse, itikafı 
geçersiz olur. 

7. Kişi sadece bu geçerli sebeplerle camiyi terk edebilir :

               A . Kendini rahatlatmak için tuvalete gitmek 
               B . ihtiyacı olduğunda abdest almak
               C . zorunlu banyo alması (gusul)
               D . Sağlayacak biri yoksa yiyecek almak için

4. Ramazan ayının son 10 günü ve gecesinde Sünnet itikafını gözlemle-
mek isterse, gün batımından önce yani Ramazan'ın 21. gecesi günbatımı-
nda (akşam vakti) bayram ayının görülmesine kadar camide bulunma-
lıdır. Böylece itikaf bitmiş olur.

3. kişi geçerli olmayan bir sebepten dolayı itikaf sırasında camiyi terk 
ederse , kısa bir süreliğine olsa bile, kasıtlı veya kasıtsız, yaptığı itikaf 
bozulur ve tekrar baştan yapmak zorundadır (kaza). Bir ayağı camiden 
çıksa bile. Bunun için yapabileceği tek şey kazasını kılmak kaza yılın 
herhangi bir vaktinde kılınabilir.

1. İtikaf dönemi boyunca birinin tamamen kalması gerekli değildir. 
Aksine, bunu yapmak mekruhtur. Kişi iyi şeylerden söz etmeli, tartışm-
alardan ve günahkar / boş konuşmalardan kaçınmalıdır. 

itikaf sünnetinin niyeti:
“Nawaitu al- sunnatal I'tikaaf lillah aza wa jal” 
(Allah rızası için itikaf sünnetine niyet ettim)

a.Islam yani müslüman olmak
b.Aklı başında olması yani kişi kızgın olmamalı
c.Teharet(temizlik). büyük kirlilikten kurtulmak yani banyo ihtiyacı
d.Niyet 



8. İtikaf yapılan camide cümle namaz kılınmazsa, o camiden başka bir 
camide cümle namazına katılmak için ayrılabilir. Kişi gidiceği camiye ne 
kadar sürede ulaşacağını hesaplamalı, sünneti kılıp ve hutbeyi dinlemeli. O 
camide bir müddet geciktirilirse İtikaf'a bir zarar gelmez. 

9. Yukarıda 6. maddede belirtilen ağzı yıkamak gibi geçerli bir sebep dışında 
cami sınırları dışına çıkmak istenirse, dişleri fırçalamak veya gereksiz duş / 
banyo yapmak gibi, o zaman bu ancak kişi gerekli bir eylemi yapma niyetiy-
le sınırın dışına çıktığında ve aynı zamanda gereksiz eylemi de yaptığında 
yapılabilir. Örneğin, bir kişinin dişlerini fırçalamaya ihtiyacı varsa, o zaman 
abdest alması veya tuvalete gitmesi gerekene kadar bekler ve aynı ziyarette 
dişlerini fırçalar. 

10. Gusül, üzerinizde vazife olmadıkça gusletmeye izin verilmez. Diğer 
herhangi bir ihtiyaç için lütfen alimlerden birine danışın. Örneğin, vücut 
kokunuz çok dayanılmaz hale gelirse veya bir kişide çok şiddetli bir kızarı-
klık varsa ve büyük bir duş alma dürtüsü varsa, o zaman kişi kendini rahatl-
atmaya niyetlenirse, daha sonra herhangi bir sabun veya şampuan kullanm-
adan vücudunun üzerine hızla su dökebilirler, ancak mümkünse bundan 
bile kaçınılmalıdır. 

11. Kişi abdest alabilme durumunda değilse, abdest alma durumunda olmak 
adına abdest almayı niyetlenirse, o zaman İtikaf'ta oturan kişi için buna izin 
verilmez. Bununla birlikte, kişi abdest gerektiren herhangi bir ibadet yapm-
aya niyetlenirse, örn. Nafile namazları veya Kur'an-ı Kerim okunacaksa o 
zaman bunu yapmanın bir zararı yoktur. 

1. Ramazan ayının son 10 gününde İtikaaf'ta oturan bir kimse, iki hac ve iki 
umre kılma mükâfatı alacak. 

2. İtikaaf'ta dini ibadet olduğuna inanan ve mükafatını almayı ümit eden bir 
kişi; tüm geçmiş küçük günahları affedilecek. 

Ramazan'ın son 10 gününde İtikafa oturmanın, Hz.Ayşe (radiyallahü anha) 
tarafından rivayet edilen Resulullah'ın (S.A.V.) olağan alışkanlığı olduğunu 
bilmek yeterlidir. Ramazan'ın son on gününde ibadetini yılın diğer günleri-
nden daha fazla arttırır ve yoğunlaştırırdı. ki, sevgili Allahın Resulü'nün 
(S.A.V.) yaptığı gibi Ramazan'ın son 10 gününü taklit ettiğiniz için bu sünnet 
üzerine hareket etmek başlı başına büyük bir ödüldür. O (S.A.V.) ayrıca bize 
Ramazan'ın son 10 gününde 1000 aydan daha iyi bir gece olan Kadir Geces-
i'ni bazı rivayetlerde, garip gecelerde aramamız için talimat verdi. böylece, 
Allahın izniyle hangi gece olursa olsun ibadete düşkün olan İtikaf'ta oturan 
kişi o gecenin mükâfatına kavuşacaktır.
İtikaf'ın diğer erdemleri: 

İtikaf'ın Erdemleri 



Arayıcı Ramazan'ın Son 10 
Gününü Nasıl Kullanmalı ve 
Hangi Ameller Yapılmalıdır? 

Ey Allah'ın kulu, ay bitmek üzere olduğu için son 10 gününü 
pişmanlık duymak için kullan. Gerçeği arayanlara, bu son 
günlerde tövbe etmelerine yardım etmeleri ve Rabbimize 
şükretmeleri için buyuruldu, Aşağıdaki Amaals ve Adhkarları 
gerçekleştirin: 

      ا���ّٰ� ا���ّٰ�      
45 dakika Allah Allah

 ا���� �� رب ���و ����� ���� ا�� ��� ا���ّٰ� �� ا���� ����
و ��� ���� ���� ا�� ��� ا���ّٰ� �� ا����� ��� ا����ة
Ey Allah, ey Rabbimiz, Abdullahın oğlu Efendimiz Muhammed'in 
statüsüne göre, ona selam olsun, beni ve Abdullahı oğlu Efendimiz 

Muhammed'i ahiretten önce bu dünyada bir araya toplayın. 
(30 dakika)

ا���ّٰ� ��
       15 dakika nefes egzersizi – Allahü
                    Taslak üçe bakınız 

Taslak 1

Taslak 2



�� ا���ّٰ� �� ر��� �� ر���
15 dakika “Ya Allah Ya- Rahman Ya- Rahim“ Zikir et  

(Rabbimizin anlamı üzerine düşünün) 

10 dakika meditasyon - Arayanlar, Rabbinizin huzurunda olduğunuzu 
hissetmeli ve inanmalı ve Allah'ın nurunun kalplerine çarptığını düşün-

melidir. 

15 dakika münaacat - Arayıcı, bu dünya yolculuğunda 
bağışlanma ve rehberlik isteyen Rabbimizle konuşmak için 

kalbini ve aklını kullanmalıdır. 

Arayıcılar bu Amelleri yaparken ne düşünmeli. 

Üç anahtarı kulanın 
1 . allah seni görüyor
2 . allah seni seni duyuyor
3 . Allah sizinle birliktedir ve Rabbimizin huzurunda olduğunuzu 
hissedin ve inanın.

Taslak 3

Taslak 4
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Kabenin önünde oturduğunuzu hayal edin, Baktığınız her yere 
Allah'ın isminin kazınmış olduğunu hayal edin. sonra isminden 
gelen ışığın kalbinize çarptığını hayal edin, ve sonra bu ışığın vücu-
dunuzdan "Allah" adını çağırarak aktığını hissedin. Daha sonra 
kapıların veya rahmetin (Kabe'nin kapılarının) açıldığını ve ışık 
yağmurlarının vücudunuza çarptığını hayal edin. 

Samimi bir kalbe sahip olanlar ve Allah'ı çağıranlar, kesinlikle sevgi-
li Peygamber'in (S.A.V.) kapılarına davet edileceklerdir. 

Bu insanlar çalışıyorlarsa veya ailevi sorunları varsa ve 
Ramazan'daki İtikaf'ın son 10 gününe katılamıyorlarsa ne 

yapmalılar? 
İhtiyacı olan, Ramazan ayının son 10 gününü inzivaya çekilmek isteyen ve 
iş veya aile sorunları nedeniyle çekilemeyen kişi umutsuzluğa kapılmamalı; 
zira Rabbimiz bütün hayırlı işleri verendir. Arayıcı, zamanının çoğunu cami 
veya Khanqah (Zaviye) (ruhsal geri çekilme ve karakter reformu için bir 
yerdir) içinde geçirmelidir. 
Arayıcı, khanqah (Zaviye) içinde önce kendisine verilen Amelleri denemeli 
ve yapmalıdır. bu, dünyadaki tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldıra-
caktır. Hâlâ bunu yapamazlarsa, “Allah, Allah” zikrine konsantre olmaları 
ve bu zikiri zamanı geldiğinde (kişiye uygun olan her yerde) yapmaları 
gerekir. Ve aynı zmanda kişi 15 dakikalık Münacaat'ı benimsemeli, kalbini 
kullanmalı ve Rabbimizi çağırmalıdır. 

Rabbimiz, vaktini kullanması için yaratılışa birçok seçenek ve yol vermiştir. 
Arayıcı her zaman bu Amelleri Khanqah (Zaviye) içinde yapmaya çalışıl-
malı ve Amel'lerini gerçekleştirmek için inzivaya çekilmiş insanlara 
katılmalıdır. 

Arayıcı, onları aradan çıkarmak için her zaman son 10 günü planlamalıdır. 
şeytan planlar yapar ve herhangi bir ibadette başarılı olmak ve zaferi kazan-
mak için şeytanın önünde plan yapmalısınız. 

1. Yaşam tarzını, Peygamberlik Uygulamalarını, Peygamber Sünnetini 
(S.A.V.) özellikle yeme ve içme yöntemini benimseyin. 

6. Sabah ve akşam 300 defa salavat çekmelisin. Peygamber (S.A.V.) olarak 
bu millete bu şanlı ayın farkındalığını iletmiştir. 

 3. öğle namazından sonra her gün teşbih namazı kılın 

 4. Ne yaparsan yap, her şeyi ruhani hızda tutmaya çalış.  

5. Kuran'ı her gün en az 30 dakika ila bir saat arası okuyun ve anlamı 
üzerine düşünün. 

2. Her sabah ve akşam tevbe namazı (saygı) ve şükür namazı (minnettarlık) 
sunun, af dilemek ve bu millete bize rahmet verdiği için Rabbimize şükret-
mektir.  

Ramazan için Genel Ameller

Kendi Kendini Arıtma (Tareeqah Muhammadiyah) süreci hakkında daha fazla 
bilgi için lütfen Muhammadiyah House of Wisdom (bilgelik evi) 33 Ridling Lane, 

Hyde, Cheshire SK14 1NP. üzerinden bizimle iletişime geçin  
www.zawiyah.org / info@zawiyah.org


