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ADAB-I MUAŞERET KAİDELERİ 

Adab-ı Muaşeret : İnsana hayat-ı içtimaiye ile 

olan münasebetlerini kolay, münasip ve hoş bir 

şekilde ifade etmesini öğreten bir sanattır. 

İçtimai hayatta bize lazım olacak adab-ı 

muaşeret kaideleri kısım kısım yazılacaktır. 

1) SELAMLAŞMA ADABI 

SELAMLAŞMA : 

   Selam verirken “Esselamu aleyküm” , selam 

alırken de “Ve aleyküm selam” denir. 

 Mü’minlerin toplu olarak bulunduğu 

herhangi bir yere girildiğinde ,orada bulunanlara 

selam verilir. 

Sünnet-i seniyye edeb’tir. Hiçbir meselesi 

yoktur ki altında bir nur, bir edeb 

bulunmasın. 
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   Yine , bulunduğumuz toplulukdan ayrılırken 

selam vererek ayrılır. 

Karşılaşan iki kimseden küçük olanın büyüğe, 

az olan gurubun çok olana, yürüyenin oturana, 

vasıta üzerinde bulunanın yaya olana önce selam 

vermesi münasiptir. 

  Selamlaşmadan sonra iki elimizle sıkarak 

tokalaşılır. 

 
SELAMLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HÜKÜMLER : 

  Selam verene cevap vermek vacibtir. 

Terketmek ise zarardır ve haramdır. 

  Selama icabet topluluk içerisinde farz-ı 

kifayedir. İçlerinden birisi cevap verirse, diğerinden 

düşer. Fakat ikram ve muhabbet kasdıyla hepsinin 

icabet etmesi evladır. 

 Selama anında cevap verilmelidir. Aradan 

uzun müddet geçdikten sonra almak münasib 

değildir. 

 Mektupta selam gönderene yine mektupla 

selam vermek vaciptir. Mesajla selam verene, 

mesajla cevap vermelidir. 
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 Selama daima en güzeli ile mükabele 

edilmelidir. 

 

SELAMLAŞMANIN CAİZ OLMADIĞI YERLER : 

Selam ismi ALLAH’ın ismi olduğundan temiz ve 

uygun olmayan yerlerde selam almakta, vermekte 

caiz değildir. 

Caiz olmayanlar aşağıda sıralanmıştır ; 

 Def’i hacet yapana selam verilmez. O halde 

iken de selam verene icabette bulunulmaz. 

 Hamamda bulunanlara tesettüre riayet 

ettiğinde verilir, değilse verilmez. 

 Günaha sebeb olan, yahut bizzat günahla 

meşgul olanlarada selam verilmez. 

 Kur’an okuyan, hadis rivayet eden ve ilim 

müzakeresinde bulunan, vaaz eden kimselere de 

hayırlı işin kesilmesine sebeb olacağını için selam 

verilmez. 

 Ezan okuyan, kamet getiren ve namaz kılan 

kimselerede selam verilmez. 
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 Fitneye sebeb olacağı endişesiyle genç ve 

yabancı kadınlara selam verilmez. Yaşlı kadınlara ve 

mahrem olanlara verilebilir. 

 

 
2) Misafirlik adabı 

MİSAFİRLİK ADABI : 

 Ev sahibi giyim ve kuşamına itina 

göstermelidir. 

 Misafirlere güler yüz gösterip, tatlı ve 

yumuşak sesle selamlamalıdır. 

 Misafirlerin istirahat etmeleri ve ev sahibinin 

yanında utançlarından yapamıyacakları ihtiyaçları 

yerine getirmeleri için bir müddet misafirleri yalnız 

bırakmalıdır. 

 Misafirleri bekletecek kadar uzun süre 

yanından ayrılmamalıdır. 

 Misafire, maddi duruma sıkıntı vermeyecek 

ölçüde yapılabilecek en iyi şekilde yemek 

hazırlanmalıdır. 

 Yemeği çok sessiz bir şekilde hazırlamaya 

dikkat edilmelidir. 



6 
 

 Yemeği “buyurmaz mısınız, yemez misiniz” 

şeklinde tatlı ve yumuşak bir sesle takdim etmek 

münasibtir. 

 Misafirin yemek esnasında iken varsa 

istekleri yerine getirilmeli, yoksa memnuniyyetleri 

arttırılmalıdır. Fakat devamlı olarak “ye” 

dememeliyiz. 

 Misafire hizmeti ev sahibi veya hizmetçisi 

yapar. En güzel olanı ev sahibinin hizmetidir. 

 Misafiri uğurlarken yine güler yüzle ve 

yumuşak bir şekilde davranarak uğurlamak gerekir. 

 
MİSAFİRİN UYMASI GEREKEN ADAPLAR 

 
 Geleceği zamanı önceden bildirmelidir. 

 Misafir misafirliğe giderken güzel giyinmeli 

ve görünüşüne dikkat etmelidir. 

 Misafir eve gireceği zaman ev sahibinin iznini 

almalı ve sonra selam vererek içeri girmelidir. 

 Ziyaretçi normal aralıklarla üç defa kapıyı 

vurmalı veya zil çalmalıdır. İçeriden kendisine cevap 

verilmezse derhal ayrılmalıdır. 
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 Ziyaret maksadıyla gelecek misafirler davet 

edilmişse davet edildikleri saatte gelmelidirler. 

 Ziyaretimiz eğer davetsiz, kısa süreli ise 

istirahat ve yemek saatine rastlamamasına dikkat 

edilmelidir. 

 İkram edilen yemeği beğenmemezlik 

etmemelidir. 

 Misafir ev sahibinin gösterdiği yere oturmalı 

ve ev sahibini rencide edecek tavırlar 

takınmamalıdır. 

 Misafir eğer gece orada yatacaksa ev sahibi 

kıbleyi ve helayı ve banyoyu göstermelidir. 

 

3) ZİYAFET ADABI 

ZİYAFET ADABI 

 Ziyafet verilen yere davet edilmeden 

gidilmemelidir 

 Ziyafette misafirlere ikramda bulunmak ve 

memnun edebilmek için yemekler çeşitli, kaliteli ve 

muvazeneli olmalıdır. 

 Ziyafette mümkünse et yemeği 

bulundurulmalıdır. 
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 Ziyafet vermek isteyen kişi et yemeğinin 

yanında hazmı kolaylaştırıcı salata veya sebze 

yemeği ikramında bulunmalıdır ki bu KUR ‘AN 

adabındandır. 

 Misafirlere yemeği acele olarak hazırlamalı 

ve önce meyva ikram edilmelidir. Sonra salata ve 

yanında yemek ikram edilmelidir. Bunların hepsi 

birden sofraya getirmek suretiyle takdim edilmesi 

daha münasiptir. 

ZİYAFETTE DAVETLİNİN DURUMU ; 

 Davetli ev sahibinin haberi olmadan 

beraberinde yeni davetli getirmemelidir. 

 Ev sahibi teklif etmediği müddetçe ziyafette 

verilen yemeklerden bir kısmını istememeli ve evine 

götürmemelidir. 

 Ziyafeti verenin iyi niyeti su-i istimal 

edilmemelidir. 

 

4) GİYİNME ADABI 

 Güzel giyinmeli, kılık kıyafete ehemmiyet 

verilmelidir. 



9 
 

 Her insanın kendine ait günlük olarak 

giyeceği elbise, ile hususi gün ve gecelerde giyeceği 

elbise olmak üzere iki çeşit elbisesi olmalıdır. 

 Müslümanlar kendi yaşadıkları mekan ve 

hayat şartlarının gerekli kıldığı, örf ve adetlerin 

uygun gördüğü tip ve şekilde elbise giyinmekte 

serbesttir fakat kişi erkekde olsa mümkün olduğu 

kadar dar giyinmemelidir. 

 Saçlarımızı taramalı, icap ederse 

kısaltmalıyız. 

 Erkekler kat’iyyen altın yüzük takmamalı, 

ipek elbise giymemelidir. Erkekler gümüş yüzük 

takmalıdır. Yüzük sağ elin orta ve serçe parmağı 

arasına takılmalıdır. 

 Kişi maddi imkanlarına göre olan 

elbiselerden giymeli ve temiz tutmalıdır. 

 Giyinirken sağ taraftan giyinmeli çıkarırken 

sol taraftan çıkarılmalıdır. 

 Elbiseler düzgün kullanılmalı, sağa sola 

karışık atılmamalıdır. 

 

5) OTURMA – SOHBET ADABI 

 Nefret edilecek elbise giymemelidir. 
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 Diğer oturan kişileri rahatsız edecek kokular 

sürünmemelidir. 

 Asık suratlı olmamalıdır. 

 Geveze olmamalıdır. 

 Söz hakkı olmadıkça sükut etmelidir. 

 Meclise sıkıntı vermemelidir. 

 Oturanlar tarafından yer gösterilirse 

gösterilen yere, gösterilmez ise en münasib 

göreceğimiz yere oturulmalıdır. 

 İki kişi arasına oturmak lazım gelirse, 

mutlaka o iki zatın izin ve müsaadelerini rica 

etmelidir. 

 Meclise girenlere yer verilmelidir. 

 Ev sahibi misafirleri uğurlamalıdır. 

 Toplantıda ayrı olarak ve gizli şekilde 

konuşup görüşülmemelidir. 

 Toplantıda bulunan kimseleri rahatsız etmiş 

olmamak için imkan nisbetinde esnememek, şayet 

mecbur olunursa sağ el ile ağızı kapamak gereklidir. 

 İmkan nisbetinde öksürmemeğe ve boğazını 

ayıklamamağa gayret etmek gereklidir. 

 Geğirmemelidir. 
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 Kendisinde yaşça ve ilimce yüksek olanlara 

hürmet etmelidir. 

 Kendisinden büyük olanların yanında bacak 

bacak üstüne konulmamalıdır. 

 Bacaklar öne uzatılmamalıdır. 

 Oturduğumuz koltukta yatar gibi 

oturmamalıyız. 

 

6) KONUŞMA ADABI 

 Kendimiz konuşabileceği gibi, diğer 

insanlarada konuşma hakkı tanınmalıdır. 

 Başkası konuşurken dinlenmeli, daha sözü 

bitirmeden sözü kesilmemelidir. 

 Büyüklere konuşurken “siz” diye hitap 

edilmelidir. 

 Herhangi bir toplulukta, söz almadan 

konuşmamalıdır. 

 Bir şey isteneceği zaman karşımızdaki 

kimsenin o andaki vaziyeti göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Bize bir iyilik yapılmış ise teşekkür etmeliyiz. 

 Daima samimi hava içerisinde olmalıyız, suni 

hareketlerden kaçınmalıyız. 
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 Konuşmalarımız kısa olmalıdır. 

 Konuşurken kendimizden söz etmemeli, 

başkaları ile ilgili ileri geri konuşulmamalıdır. 

 Bir kimseye hususi hayatı ile alakalı sorular 

sorulmamalıdır. 

 Konuşurken bağırarak değilde, normal bir 

tonda acele etmeden ve heyecana kapılmadan 

anlatmalıyız. 

 Kalabalık yerlerde konuşurken hiç kimseye “ 

canım, gülüm “ v.s. gibi hitaplar sarf edilmemelidir. 

 Karşımızdakilerle yaşına ve seviyesine göre 

konuşmek lazımdır. 

 İyi bilmediğimiz meseleler hakkında 

konuşmamalıyız. 

 Küçüklerle konuşurken mümkün olduğu 

kadar ciddi hareket etmeliyiz. 

 Konuşurken elle, başla, kaşla, gözle işaret 

yapılmamalıdır. 

 Konuşurken yere bakılmamalıdır. 

 Konuşurken gülmek icap ederse, bu 

tebessüm derecesini aşmamalıdır. 

 Sözlerimizi tane tane söylemeliyiz. 
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 Sözlerimize “ALLAH ‘ın adı “ ile başlayıp 

“HAMD” ederek bitirmeliyiz. 

 

7) YEMEK ADABI 

YEMEK YEMEDEN ÖNCEKİ ADABLAR: 

 İlk önce el ve ağız iyice yıkanmalıdır. 

 Yemek yerde, sofra örtüsünün üzerinde 

yenmesi daha münasiptir. 

 Sağ dizini dikip sol baldırı üzerinde oturmalı, 

yere dayanarak yenmemelidir. 

 Şehvet için için değil, ibadet için 

kuvvetlenmeye niyetle yemek yemelidir. 

 Acıkmadan yememelidir yani 4 – 5 saat 

geçmeden yenmemelidir. 

 Getirilen yemeğe kanaat edip, güzel 

yemekler için tekellüf etmemeli, zahmet 

çekmemelidir. 

YEMEK ARASINDA OLAN ADABLAR: 

 Yemeğe başlarken BESMELE ile başlanmalı, 

sonunda ELHAMDÜLİLLAH denmelidir. 

 Sağ el ile yenmeli ve tuz ile başlamalı tuz ile 

bitirmelidir. 
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 İyice çiğnemeli, yutmayınca ikinci lokmayı 

almamalıdır. Hiçbir yemeği beğenmemezlik 

etmemelidir. 

 Kendi önünden yemelidir. Yemeğin 

ortasından yenmemelidir. 

 Yenmeyen şeyleri ekmeğin üzerine 

koymamalı, elini ekmekle silmemelidir. 

 El yada kaşığımızdan düşen taneler, ekmek 

parçaları yenmelidir. 

 Sıcak yemeğe üflememelidir. Soğuncaya 

kadar beklenmelidir. 

 Hurma, zerdali gibi sayılabilen yiyecekler 

yediğimiz zaman tek yenmelidir. Üçlü beşli gibi yani 

çift yenmemelidir. Sebebi, bütün işlerimiz ALLHÜ 

Teala ile alakalı olmalıdır. Çünkü ALLAH tekdir. 

 Lüzumsuz ve atılması icap eden şeyler 

atılmalıdır. 

 Yemek arasında çok su içilmemelidir. 

 

YEMEKTEN SONRAKİ ADABLAR : 

 Doymadan elini yemekten çekmelidir. 

 Ekmek kırıntıları toplanmalıdır. 

 Tabakdaki artık yiyecekler sünnetlenmelidir. 
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 Yemekden sonra “ ELHAMDÜLİLLAH” demeli 

ve yemek duası yapılmalıdır. 

 Önce eller sonra ağız yıkanmalıdır. 

 

8) SU İÇME ADABI : 

 Bardağı sağ elle tutup, 

“BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM” çekilmelidir ve 

ağır ağır içmelidir. 

 Ayakta içmemelidir. 

 Öksüreceği zaman bardaktan ağzını 

ayırmalıdır. 

 Bir yudumdan çok içerse üçe 

tamamlamalıdır. Her defasında, “BİSMİLLAH” 

demeli, sonunda “ELHAMDÜLİLLAH” demelidir. 

 İçmesi bitince “ALLAHÜ TEALA’ya hamdolsun 

ki, suyu tatlı ve leziz eyledi. Günahlarımız sebebiyle 

suyu tuz gibi acı yapmadı” demeliyiz. 

 

9) YATMA ADABI 

 Erken yatıp, erken kalkmalıyız. 

 Yatmadan evvel tuvalet ihtiyacını gidermek, 

dişleri temizlemek ve abdest almak gibi şahsi 

temizlik yapmalıyız. 
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 Yatmadan evvel “ Fatiha, Felak, Nas, Ayetel 

Kürsi” gibi faziletli sureleri okumak, 33’er defa 

“SUPHANALLAH, ELHAMDÜLİLLAH, ALLAHU EKBER “ 

çekmek hayırlıdır. 

 Yatarken en az edeb yerlerimizi örtecek 

büyüklükte üzerimize örtmeliyiz. 

 Uykudan kalkar kalkmaz BESMELE çekmeli, 

dişlerin temizliğine tuvalet ihtiyacını gidermeye ve 

abdest almaya öncelik tanıdıkdan sonra herhangi bir 

işe başlanmalıdır. 

 

10) KUR’AN-I KERİMİ OKUMA ADABI 

 

 Hürmetle okumalıdır. 

 Yavaş yavaş okumalıdır. 

 Okurken ağlamaklı olmalıdır. 

 Hakkı ile okumalıdır. 

 Gösterişden uzak okumalıdır. 

 Güzel okumaya gayret göstermelidir. 

Bu adaplar Kur’andan çıkan manaları anlatan 

“Tefsir Kitapları” içinde söz konusudur. 
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11) TUVALET ADABI 

 Tuvalete girmeden önce “EÜZÜ BESMELE” 

çekmeli, çıkarken “ELHAMDÜLİLLAH” demelidir. 

 Tuvalete girmeden önce çoraplarımızı 

çıkarmalı ve pantolon paçasını suyun sıçramayacağı 

kadar katlamalıyız. 

 ALLAH ve PEYGAMBER ismi yazılı bir şey 

yanında bulundurulmamalıdır. 

 Tuvalete sol ayakla girilmeli, sağ ayakla 

çıkılmalıdır. 

 Kıbleye, aya,güneşe karşı önünü dönmemeli, 

bunlara arkasınıda çevirmemelidir. 

 Otururken sol tarafa meyletmelidir. 

 Tuvalet taşını yada tuvaletin kirli taraflarını 

temizlemelidir. 

 Tuvalet taşına dışkı yada sidik gibi necis 

maddeleri bulaştırmamalıdır. 

 Taharet yaparken su ile temizlenmelidir. 

 

12) BANYO ADABI : 

 Banyo yapmadan önce dişimizi misvakla 

temizlemeliyiz. 



18 
 

 Banyo yapmaya ALLAH’ın huzuruna temiz 

çıkmak gibi güzel niyettle girmelidir. 

 Sol ayağımızla banyoya girilmelidir. 

 Girerken “BİSMİLLAHİRRAHMENİRRAHİM – 

Pisliklerin her cinsinden ve kovulmuş şeytanın 

şerrinden ALLAH’a sığınırım” demeliyiz. 

 Banyoyu kimsenin göremeyeceği şekilde 

kapatmalıyız. 

 Hamamda setr-i avrete riayet edilmeli ve 

peştamal giymelidir. 

 Suyu lüzumundan fazla israf etmemeliyiz. 

 Banyoda suyun sıcaklığı gibi ürperten 

hallerde cehennemi düşünmeli, bununla cehennem 

arasında mukayasede bulunmalıdır. 

 Banyoda konuşmamalıdır. 

 Banyoda su dökünürken ayakta 

dökünmelidir. Oturarak su dökünmemelidir. 

 Koltuk altında biten tüyleri azami kırk günde 

bir yolma ve traş etme müstehaptır. 

 Kasıkları azami kırk günde bir temizlemek 

sünnettir. 

 Varsa sakalımızı tarayıp düzeltmelidir. 
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 Kestiğimiz tırnakları, tüyleri bir parçaya 

sararak toprağa gömmelidir. 

 

13) NAMAZ ADABI 

 Oturmada dizlere bakmalıdır. Rükuda gözler 

ayakların ucuna, ayakta iken secdeye bakmalı 

 Rüku ve secde tesbihlerini beş veya yedi 

kere okumalıdır. 

 Mümkün mertebe öksürmemeğe 

çalışılmalıdır. 

 Namazı yerde veya yerde biten şeyde kılmak 

evladır. 

 Sünnetleri hep bir yerde kılmamalıdır. 

 Namazda çok okuyarak az rek’at kılmak, az 

okuyarak çok rek’at kılmaktan efdaldir. 

 Namazda huşu üzere bulunmalıdır. (yani 

bütün aza sakin, hareketsiz ve düzgün vaziyette,göz 

secdede,kalb namazın dışındakilerden alakayı  

 

kesmiş, dilin okuduğu şeyi dinlemekte ve zihin 

elimizden geldiği kadar manayı anlamakla meşgul 

olarak Rabbi Tealanın huzurunda, yanında kim 
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olduğunu farketmeyecek derecede bulunmaktır). 

Gafletle kılınan namazın sevabı çok noksandır. 

 

14) EV İÇİNDEKİ ADABLAR 

 Evin içinin temiz tutulması gerektiği gibi,kapı 

önü ve etrafıda temiz tutulmalıdır. 

 Ev dayanıklı olmalıdır. 

 Uyurken evin içindeki ocağın gazı 

kapatılmalıdır. 

 Evin önünde görünüşünü bozacak yahut 

gelenleri gidenleri rahatsız edecek bir şey varsa 

kaldırılmalıdır. Zira insanlara eziyet veren bir şeyi 

yoldan kaldırmak da imandandır. 

 Evin eşiğinde veya kapı önünde oturmakdan 

sakınmalıdır. Umumun faydasına olan yol ve 

koridoru işgal etmek uygun düşmez. Oturmak 

gerekiyorsa yol payı verilmelidir. 

 

 

15) TEMİZLİK ADABI 

 Evin iç ve dış temizliğine itina ile 

bakılmalıdır. 
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 Mutfak takımlarının temizliğine dikkat 

edilmeli, bulaşık olan yemek kaplarını, yemekten 

sonra yıkayıp intizamla yerlerine yerleştirilmelidir. 

 Yemek ve su kaplarının üzerini açık 

bırakmamalı, iyice örtmelidir. 

 BESMELE ile kapılarımızı kapatmalı, su 

musluklarını kesmeli,ışıklarımızı söndürmeliyiz. 

 Oturduğumuz evin sakinleri temizlik ve 

intizamdan büyük bir huzur duyarak hayatlarını 

sürdürmeli, başkalarına misal olmalıdır. 

 

16) YOLCULUK ADABI 

 Yolcu, yolculuk müddedince İSLAM adabına 

riayet etmelidir. 

 Seyahate çıkmadan önce borçlarını ödemeli, 

emanetleri sahiplerine iade etmeli, yol içinde helal 

para hazırlamalı, kendisine münasip düşen bir salih 

arkadaş bulmalıdır. 

 Yolculuğun sıhhat ve selameti için ALLAH’tan 

yardım talep edilmelidir. 

 Yola çıkmazdan evvel  evinde iki rek’at, 

vardığı yerde ve dönüşünde de yine mümkün olursa 

ikişer rek’at namaz kılmak müstehabtır. 
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 Kalanlarla helalleşip “sizi ALLAHÜ TEALA’ya 

emanet ediyorum O emanetleri zayi etmez. Hiç 

birinizi hakyoldan ayırmasın”denir. 

 Yola çıkarken yedi Ayetelkürsi, her biri sıra 

ile ileriye, geriye(arkaya), sağa sola, yukarıya, 

aşağıya olmak üzere altı yöne ve yedincisinde 

kendine bir kere okuyup Salavat-ı Şerife ile birlikte 

Peygamberimiz(A.S.M) ruh-u şerifine hediye 

etmelidir. NEBİ-İ ZİŞAN’ın ruhaniyet hürmetine 

selametle gidip gelmeyi dünya ve ahiret işlerine 

hayırla muvaffak olmayı CENAB-I HAKdan 

dilemeliyiz. 

 

17) HASTA ZİYARETİ 

 Hasta olan bir kimseye ziyarete gitmeden 

evvel abdest almalı, abdestle CENAB-I HAKKA dua ve 

temennide bulunmalıdır. 

 Müslümanlar hasta olan dostlarını, 

ahbablarını, komşularını münasip zamanlarda gidip 

ziyaret etmelidir. 

 Hasta ziyaretinde onlara ümitsizlik verici 

sözler değil, teselli verici sözler söylenmelidir. 
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18) TAZİYE ZİYARETİ 

 Vefat sebebiyle ziyarete gidilirse, baş sağlığı 

dilemeli ve hüzünlerini hafifleten şeylerden 

bahsetmelidir. 

 Her şeyin ALLAH (c.c) tarafından ezelde 

takdir edildiğini ve sabırlı olmanın faziletlerini, 

anlatmak lazımdır. Sabır edilmezse ALLAH’A (c.c) asi 

olunacağı hatırlatılmalı, kalanlara uzun ömür 

dilenmelidir. 

 Ölen kimsenin kötülüklerinden konuşup 

yakınlarını ve ailesini üzmemeli, onları rencide 

etmemelidir. 

 Hasta ziyareti kısa tutulmalıdır. 

 

19) KABİR VE TÜRBE ZİYARETİNİN ADABI 

 Kabir ziyareti sünnettir. 

 Kabir ziyaretini temiz olarak, abdestli, 

yapmalıdır. 

 Kabirde yatan ölünün halini tezekkür etmeli, 

mütessir olup haline ağlamalıdır. 

 Kerahat vakti değil ise kabre karşı olmamak 

şartı ile ALLAH rızası için namaz kılmalıdır. 
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 Kabre ve umum kabirlere, dirilere selam 

verilir gibi selam verilmelidir. 

 Mümkün oldukça yasin gibi süre-i şerifeleri 

yahut üç ihlas-ı şerif suresini okumalı ve hasıl olan 

sevabı ve hasenatı evvela Peygamber Efendimizin 

ruh-u şerifleri vasıtasıyla o kabrin sahibi ile beraber 

bütün ehl-i imanın ruhlarına hediye etmelidir. 

 Kabir ziyareti, ayakta ve otururken olur 

 Kabrin sağ tarafında durmalıdır. 

 Yahudi ve hıristiyanlar gibi, kabrin etrafını 

tavaf etmemelidir. 

 Kabre,taşa, ve parmaklıklara 

yapışmamalıdır. Hiçbir şeyi öpmemelidir. 

 Kabirlere kandil ve mum yakmamalıdır. 

Çelenk koymamalıdır. Bu gibi şeyler mes’uliyeti 

mucibtir. İslam dininde yasaktır. 

 Kendi ve ölü namına ALLAHÜ Teala 

‘ya istiğfar etmelidir. 

 Kabirden ayrılırken Fatiha okuyup, 

kabulunu ALLAH’tan niyaz etmelidir. 

Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet 

ondadır.  


