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ZİLHİCCA'NIN İLK ON GÜNÜNÜN
FAZİLETLERİ

Tüm övgüler Allah'a (subhane ve teala) mahsustur ve Peygambe-

rimizi (sallallahu aleyhi ve sellem) zararlı olan her şeyden koruya-

bilir, zikirlerini, ev halkının ve sahabelerin zikredilmesini yüceltebi-

lir. 

İbn Abbas (radiyallahu anh), Peygamberimizin (sallallahu aleyhi 

ve sellem) şöyle dediğini bildirdi: 

Hayırlı amellerin Allah (subhane ve teala) için bu günlerden daha 

fazla sevildiği günler yoktur; Zilhicce'nin ilk on günü anlamına 

gelir. Soruldu: Allah yolunda Cihad bile mi? Dedi ki: Cihad için 

dışarı çıkıp hem canını hem de malını feda edip hiçbiriyle geri 

dönmedikçe, Allah yolunda cihat bile. (El-Buhari)

Başka bir tasvirde İbn Ömer (radiyallahu anh), Peygamber'in 

(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini bildirdi: hayırlı amelle-

rin Allah'a bu on günden daha büyük veya daha çok sevildiği 

günler yoktur. Bu yüzden daha sık Tahlil (Lailahaillallah), Tekbir 

(Allahu Ekber), Tahmid'i Elhamdülillah okuyun. 

Cabir, Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle 

dediğini bildirdi: En güzel gün Arefe günüdür. hayırlı amellerin 

Allah'a bu on günden daha büyük veya daha çok sevildiği günler 



yoktur. Bu yüzden daha sık Tahlil (Lailahaillallah), Tekbir (Allahu  

Ekber), Tahmid'i Elhamdülillah okuyun.

Bu Günlerde On Çeşit Riayet 
Bu on gün içinde yapılacak ibadet türleriyle ilgili olarak: bu günle-

rin Allah'tan (subhane ve teala) kuluna büyük bir nimet olduğunu 

anlamak gerekir ki bu da aktif olarak doğrular tarafından gerek-

tiği gibi takdir edilmektedir. Bu on günü daha çok ibadete daha 

fazla özen göstermeye ayırarak bu nimeti takdir etmek ve fırsat-

tan en iyi şekilde yararlanmak bir Müslümanın görevidir. Allah, 

kullarına olan nimetleri arasında, Müslüman'ın Rabbine ibadetle-

rinde sürekli aktif ve tutarlı olabilmesi için bize iyilik yapmak ve 

O'na ibadet etmek için birçok yol vermiştir. 

Zilhicce'nin ilk on gününde Müslümanın yapmaya çalışması 

gereken hayırlı ameller şunlardır: 

İlki:

Tüm ayinlerin en iyisi olan Hac ve Umre yapmak. Üstünlüğü 

birçok Peygamberlik geleneği tarafından belirtilir. Peygamber 

(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: Umre yapmak ve onu 

bir başkasıyla takip etmek, arada işlenen günahları kefarettir. Ve 

mükemmel Hac, cennetten başka hiçbir şey olmadan gerekli 

olacaktır. Bu etkiye yönelik birçok asıl gelenek de vardır. 



İkincisi:

Bu günlerin hepsinde veya bazılarında, özellikle Arefe gününde 

oruç tutmak. Hiç şüphe yok ki oruç, en güzel ibadettir; çünkü bu, 

mubarek geleneğe göre Allah'ın (subhane ve teala) Kendisi ile 

ilgili olarak bildirdiği ayetlerden biridir (hadis Kudsi): Oruç Benim 

içindir ve buna ihtiyacım var. Kulum, benim için arzularını, yiyece-

klerini ve içkilerini bırakıyor. 

Ebû Said el-Hudrî (radiyallahu anh) Allahın resulünün (sallallahu 

aleyhi ve sellem) şöyle dediğini bildirdi: Allah yolunda bir günlük 

oruç tutan Allah'ın kulu, Allah, o günü gözlemlemekle onun ile 

ateş arasında yetmiş yıllık bir mesafe ayıracaktır. (hemfikir 

olmak). 

Ebu Kâtâde (radiyallahu anh) Peygamberimizin (sallallahu aleyhi 

ve sellem) şöyle dediğini anlattı: Arefe Günü oruç tutmak; Allah'ın 

geçen yıl işlenen günahları ve bir yıl sonra işlenecek günahları 

kefaret etmesini ümit ediyorum. (Müslüman imam)

Üçüncüsü:

Bu günlerde Yüce Allah'ın (subhane ve teala) sözlerine göre 

Tekbir ve Zikir okuyarak: Ve belli günlerde Allah'ın adını anmak ( 

El-Bakara 2:203)



Bu belirli günlerin Zilhicce'nin ilk on günü olduğu söyleniyor. Bu 

nedenle, İbn Ömer'in (radiyallahu anh) aktardığı bir geleneğe 

göre, alimler bu günlerde Zikr'i daha sık tavsiye ediyorlar. Bu 

nedenle, daha sık, tahlil, tekbir ve tahmid okuyunuz. Zilhicce'nin 

ilk on günü İbn Ömer ve Ebu Hureyre (radiyallahu anh), çarşılara 

çıkıp yüksek sesle tekbiri okur ve onlardan sonra insanlar bunu 

tekrar ederdi. İshak (rahimehullah), Zilhicce'nin ilk on gününde 

hukukçuların (rahimehullah) şunları okuduklarını bildirdi: Allahu 

Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, vallahu ekber, ve lillahil 

hamd. Bunları pazar yerlerinde, evlerde, yollarda, camilerde ve 

başka yerlerde yüksek sesle okunması tavsiye edilir. Allah'ın 

emirlerine göre: Size hidayet verdiği için Allah'ı yüceltmeniz ve 

O'na şükretmeniz içindir. (El-Bakara 2:185)

Dördüncü :

Bağışlanma ve merhamet kazanmak için tövbe ve itaatsizlik 

eylemlerinden ve tüm günahlardan vazgeçme. İtaatsizlik 

yapmak sürgün aracıdır, itaat etmek ise Allah'ın (subhane ve 

teala) rızasını kazanmaktır. Ebu Hureyre (radiyallahu anh), 

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini 

bildirdi: Şüphesiz Allah kıskançlık duyar ve insan Allah'ın yasakla-

dığını çiğnediğinde Allah'ın kıskançlığı başlar. (hemfikir olmak)



Beşinci: 

Bunlar gibi daha iyi gönüllü adaplar gerçekleştirmek: namaz, 

hayırseverlik, Cihat, Kur'an-ı Kerim tilaveti, iyiyi istemek ve yanlışı 

yasaklamak ve benzeri; çünkü bu günlerde bu tür ibadetlerin 

mükafatı katlanmaktadır. Bu günlerdeki ibadetler üstünlük açısın-

dan eşsizdir ve hem hayatını hem de savaş atını feda etmedikçe, 

en iyi amel olan Cihad da dahil olmak üzere diğer üstün ayinler-

den daha iyidir ve Allah için daha sevilir. 

Altıncı:

Bu günlerde bayram namazına kadar gündüz veya gece genel 

olarak tekbir okunması helaldir. Kısıtlı tekbir, farz namazlarından 

sonra okunacak olanıdır. Hacı olmayanlara gelince, tekbir Arefe 

gününde başlar, hacılar için Kurban Bayramı öğlen namazında 

başlar ve Teşrik'in son günlerinin ikindi namazına kadar devam 

eder. 

Yedinci: 

Kurbanlık günlerinde ve Teşrik Günlerinde kurban edilen 

hayvanın sunulması. Allah'ın İbrahim'in oğlunu büyük bir koçla 

fidye ettiği olayın anısına babamız İbrahim'in (aleyhisselam) 

sünnetidir. Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) 

boynuzlu iki siyah-beyaz koç kurban ettiği doğru olarak teyit 

edilmiştir. Onları kendi elleriyle öldürdü, üzerlerine Allah'ın adını 



andı, tekbiri okudu ve onları öldürürken ayağını yanlarına koydu. 

(hemfikir olmak).

Sekizinci:

Ümmü Seleme (radiyallahu anhe) şöyle dedi: Zilhicce'nin yeni 

ayını gördüğünüzde ve biriniz bir hayvanı kurban etmek istediğin-

de, saçını kestirmekten, tıraş etmekten veya parmak tırnaklarını 

ya da ayak tırnaklarını kesmekten kaçınmasına izin verin. Başka 

bir tasvirle: Kurbanlık hayvanını kesene kadar saçını veya 

tırnaklarını kesmesine izin vermeyin. Bu belki de hacı olmayanla-

ra kurbanlık hayvanlarını yanlarında getiren hacılar ile ortak bir 

noktaya sahip olmaları için emredilmiştir. Yüce Allah (subhane ve 

teala) diyor ki: Kurban kesilene kadar başlarınızı tıraş etmeyin. 

(El-Bakara 197) Görünüşe göre bu yasak, içlerinden birinin kendi 

kurbanlık hayvanı yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere değil, 

yalnızca adakta bulunan bir kişiye uygulanmaktadır. Bazı kıllar 

dökülse bile başın yıkanmasında herhangi bir sakınca yoktur. 

Dokuzuncu: 

Müslüman, bayram namazını belirlenen yerde kıldığından ve 

bayram hutbesine katıldığından emin olmalıdır. Ayrıca bayramın 

amacını, şükran günü ve hayırlı işler başarma şansı olduğunu da 

bilmelidir. Bunu bir yaramazlık, itaatsizlik gününe veya şarkı söyle-

mek, meşru olmayan eğlenceler, içki içmek vb. Gibi yasaklanmış 



şeyleri ihlal etmek için bir bahaneye dönüştürmemelidir. Bütün 

bunlar nefret uyandıran şeylerdir ve Zilhicce'nin ilk on gününde 

kişinin başarmış olabileceği iyilikleri geçersiz kılar.

Onuncu:

Yukarıdaki tüm adapları öğrendikten sonra, Erkek ya da kadın 

her Müslüman bu günleri Allah'a (subhane ve teala) itaat ederek 

O'nu anarak değerlendirmelidir, ona minnettarlığını ifade 

ederek, tüm zorunlu adapları yerine getirmek, kınanacak şeyler-

den kaçınmak ve O'nun merhametini ve memnuniyetini kazan-

mak için bu vakitten yararlanmak. Başarıyı veren ve doğru yola 

rehberlik eden yalnızca Allah'tır (subhane ve teala). Muham-

med'in, ailesinin ve sahabelerinin zikrini yüceltsin ve onları 

aşağılayıcı olan her şeyden korusun. 



ZİLHİCCA'NIN İLK ON GÜNÜ İÇİN AMELLER
4 REKAT (BİRİM) NAFİLE (İSTEĞE BAĞLI) NAMAZI 

# Bu nafile namazı gecenin son vaktinde kılınmalıdır

# Her rekatta normal olarak Fatiha Suresini okuyun 

# Fatiha suresini okuduktan sonra aşağıdakileri okuyun: 

• Ayet-el Kürsi (x3)

• İhlas Suresi (x3)

• Felak Suresi (x3)

• Nas Suresi (x3)

# Nafile Namaz'ından sonra biraz Tesbih (SubhanAllah, Elhamdu-

lillah vb..) okuyun ve ardından Yüce Olan'a Dua edin. 

BU HAREKETİ GERÇEKLEŞTİRMENİN ÖDÜLLERİ 

• Hac yapmanın ödülü 

• Sevgili Peygamberimizi ziyaret etmenin ödülü, selam ve 

bereket ona olsun 

• Kişi ne isterse (Helal) Allah (subhane ve teala), onların helal 

dileklerini yerine getirecektir. 



KİŞİ 10 GECE BOYUNCA TÜMÜNÜ OKUYABİLİRSE, O ZAMAN İLAVE 

ÖDÜL VARDIR 

• Kendisine Cennetel Firdevs'de bir yer verilir. 

• Kişinin bütün günahları affedilir

• Kişi bugün doğmuş gibi yeniden başlayacak 

ORUÇ TUTMAK

Kişi şu 10 mübarek günde oruç tutmalıdır özellikle: 

• Arefe'den önceki gün ve Arefe günü (8. ve 9. gün) 

• Kişi mümkün olduğunca dua etmeli

• Bu 10 günde pek çok iyilik yapın 

• Kişinin yaptığı günahkar eylemleri durdurun (yani müzik 

dinlemek vb.) 
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