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 3 

 

 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Yolculuk âdâbı pek çoktur. Nitekim İslâm âlimleri 

bu âdâbı derleyip toplamışlardır.Bu âdâbı,"el-Mecmû'"1 

adlı eserinde güzel bir şekilde derleyip toplayanlar-

dan birisi de İmam Nevevî'dir -Allah ona rahmet 

etsin-. 

İmam Nevevî yolculuk âdâbı hakkında 62 âdâb 

zikretmiştir. Bu âdâbtan bazılarını kısaca zikredeceğiz. 

Daha detaylı bilgi edinmek isteyen kimse, Nevevî'nin 

-Allah ona rahmet etsin- bu konudaki sözlerine 

başvurabilir.    

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda 

şöyle demiştir: 

"Sefer (yolculuk) âdâbı bölümü: 

Bu, devamlı ihtiyaç duyulan ve önem verilmesi 

gereken önemli bir konudur. Burada kast edilen şey; 

                                                 
1 c: 4, s: 264-287   
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sefer (yolculuk) âdâbına kısaca işâret etmektir. 

1. Bir kimse, bir yolculuğa çıkmak istediği 

zaman, yolculuğu hakkında dînine, tecrübesine ve 

bilgisine güvendiği birisine danışması ve onunla 

istişâre etmesi müstehaptır. Kendisine danışılan 

kimsenin de hevâsından ve nefsi isteklerden uzak bir 

şekilde ona nasihat etmesi gerekir.  

Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

 ٱ ِف  ُهم  وََشاوِر  ...  ﴿
َ ] سورة آل عمران من اآلية:  ﴾... رِ  م  ل 

951 ] 

"(Ey Nebî! İhtiyaç duyulan) işlerde onlarla 

istişâre et!..."1 

Nitekim sahâbenin, Peygamber -sallallahu aleyhi 

ve sellem- ile işlerinde istişâre ettiklerine dâir pek 

çok sahih hadis gelmiştir. 

2. Yolculuğa çıkmaya karar verdiği zaman, 

(yolculuğunu) hayırlara vesile kılmasını Allah Teâlâ-

'dan dilemesi ve farz namazın dışında iki rekât nâfile 

                                                 
1  Âl-i İmrân Sûresi: 159 
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namaz kılması, ardından da İstihâre duâsını okuması 

sünnettir. 

3. Hac veya gazve veyahut da başka bir 

yolcuğa karar verdikten sonra bütün günahlara ve 

çirkin şeylere tevbe etmeye başlaması, insanlara 

yaptığı zulüm ve haksızlıklardan temizlenip çıkması, 

onlara olan borçlarından mümkün olanını ödemesi, 

elindeki emânetleri sahiplerine teslim etmesi, kendisi 

ile başkası arasında bir şey meydana gelen veya 

arkadaşlık olan kimselerden helallik dilemesi, vasiye-

tini yazması, yazdığı vasiyete birisini şâhit tutması, 

borçlarından ödeyemediğini ödemesi için birisini vekil 

tayin etmesi ve dönünceye kadar âilesine ve geçimi 

kendisine âit kimselerin nafakasını vermesi gerekir 

4. Ana-babasını, kendisine iyilikte bulunması 

ve itaat etmesi gereken kimseleri râzı etmesi gerekir. 

 

5. Hac veya gazve veyahut da başka bir şey 

için yolculuğa çıkmak istediği zaman nafakasının her 

türlü şüpheden uzak,helâl kazançtan olmasına gayret 

göstermesi gerekir. Eğer buna aykırı hareket eder de 
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gasp edilen haram para ile hacceder veya savaşırsa, 

Allah Teâlâ'ya karşı gelmiş olur, fakat haccı ve gazvesi 

zâhiren geçerlidir. Fakat haccı, mebrur hac olmaz. 

6. Hac veya başka bir şey için yolculuğa 

çıkmak isteyen için azığını taşıyabileceği şeyin içine, 

muhtaç kimseleri teselli etmek için bol azık ve nafaka 

koyması müstehaptır. Azığı da iyi maldan olmalıdır. 

Çünkü Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َهاَي   ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ نفُِقوا   ا  َءاَمُنو   َّلذ

َ
 ُتم  َكَسب   َما تِ َطي َِب   ِمن أ

ا   خ   َوِممذ
َ
ِنَ  ملَكُ  َنارَج  أ  ٱ م 

َ ُموا   َوَل  ِض  ۡرل   هُ ِمن   يِبِي َ  ل َ ٱ َتَيمذ
يهِ أَِب ُتمَولَس   تُنفُِقونَ  ِِ ن إِلذ   ِخ

َ
نذ  ا  لَُم و  ع  ٱوَ  فِي هِ   ِمُضوا  ُتغ   أ

َ
 أ

َ ٱ  [ 762] سورة ابلقرة من اآلية:  ﴾ ٢٦٧ ََحِيد   َغِني  ّللذ

"Ey îmân edenler! Kazandığınız şeylerin ve 

yerden sizin faydanız için bitirdiğimiz ürünlerin temiz 

ve güzel olanlarından Allah yolunda harcayın. Siz göz 

yummadan,alıcısı olmadığınız bayağı şeyleri vermeye 

kalkmayın!"1 

                                                 
1  Bakara Sûresi: 267 
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Âyette geçen "et-Tayyib" kelimesinden kasıt; 

iyi,"el-Habîs" kelimesinden kasıt ise;kötüdür.Yolcunun 

gönül hoşnutluğuyla harcadığı şey, kabul olunmaya 

daha yakındır. 

7. Bir kimse,hac veya gazve yolcuğuna çıkmak 

isterse, hac veya gazvenin nasıl yapılacağını (pratik 

olarak) öğrenmesi gerekir. Zirâ bir ibâdeti bilmeyen 

kimsenin o ibâdeti geçerli olmaz. Hac yapmak isteyen 

kimsenin hac menâsiki hakkında, haccın gâye ve 

hedeflerini açıklayan bir kitabı yanına alması ve onu 

devamlı okuması müstehaptır. Yolculuğu süresince hac 

menâsikiyle ilgili bu kitabı tekrar tekrar okumalı ki bu 

ibâdeti tam anlamıyla öğrenmiş olsun.Avamdan bunu 

ihlal eden kimsenin,haccın rükünlerinden bir şartı ihlal 

ettiğinden dolayı yapmış olduğu haccının geçerli 

olmamasından endişe edilir.Hacılardan bazı kimseler, 

hac menâsikini iyi bildiklerini zannederek Mekke 

halkından bazı kimseleri taklit ederek onlara aldana-

bilmektedirler. Bu açık bir hatadır.  

Aynı şekilde gazveye katılan (savaşan) kimsenin 

de ihtiyaç duyacağı konuları kapsayan bir kitabı 
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yanında bulundurması ve ihtiyaç duyacağı savaş 

tekniklerini, savaşta ihânet etmenin, kadınları ve 

çocukları öldürmenin haram olduğunu öğrenebileceği 

bir kitabı yanında bulundurması müstehaptır. 

Ticaret için yolculuk yapan yolcunun, ihtiyaç 

duyacağı alış-verişlerinden hangisinin sahih ve bâtıl, 

hangisinin de helal ve haram olduğunu öğrenebile-

ceği bir kitabı yanında bulundurması müstehaptır. 

8. Yolcunun, unuttuğunda kendisine hatırlat-

ması ve hatırladığında da kendisine yardım etmesi 

için iyilik ve hayrı seven, şer ve kötülüğü çirkin gören 

birisinden kendisine yol arkadaşı olmasını talep etmesi 

müstehaptır. Bunun yanında eğer mümkünse ilmi ve 

ameliyle yolcunun aklına gelebilecek kötü ahlaka, 

rahatsızlık ve sıkıntısına engel olacak ve güzel ahlak 

konusunda ona yardım edecek ve ona teşvik edecek 

bir âlimi bulur ve ona bağlı kalırsa, daha güzel olur. 

Ayrıca yolculuğu boyunca yol arkadaşını râzı 

etmeye gayret etmesi ve iki arkadaştan birinin diğerine 

sabretmesi, arkadaşının, kendisi üzerinde hakkı ve 

saygınlığı olduğunu söylemesi ve bazı zamanlar 
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kendisinden meydana gelen şeylere sabretmesi 

gerektiğini birbirine söylemesi gerekir.  

9. Yolcunun, âilesi, komşuları, arkadaşları ve 

diğer sevdiği kimselerle ve onların da yolcuyla vedâ-

laşması ve birbirlerine şöyle demeleri müstehaptır: 

ْستتوَوُْد ا الَ )) 
َ
َماَتوَتتتَ،و وََاَواُميتتتَم يدُ  أ

َ
نَتتَ،و َوأ

 [ الرتمذيأارجه  ]َعَمُلَ،.(( 
" Dînini, emânetini ve işinin âkibetini Allah’a 

emânet ediyorum."1  

Geride kalan da yolcuya şöyle duâ eder: 

َ لََ، اْْلَترْيَ  )) َزوََّدَك الا اتلَّْقَوىو َوَغَفَر َذْتبََ،و َويََّسَّ
نَْت.((    َحيْثا َما كا

"Allah seni takva ile rızıklandırsın, günahını 

bağışlasın ve nerede olursan ol, senin için hayırlı 

olanını kolaylaştırsın."  

 

                                                 
1  Tirmizî 
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10. Yolcunun, evinden çıkarken şöyle duâ 

etmesi sünnettir: 

ْتا لََعَ اُلو َواَل َحتْوَل َوالَ  َة ُِالَّ  )) ِمْسِب اُلو تََوَّكَّ قاتوَّ
وذا بُتَ،  عا

َ
مَّ ُِِّني أ ها

ْو  بُاُل. اَللَّ
َ
و أ ُزلَّ
َ
ْو أ
َ
و أ َضتََّّ

ا
ْو أ
َ
و أ ُضتََّّ

َ
ْن أ
َ
أ

)). َّ َْهََّ يلَعَ ْو ُيا
َ
ْجَهََّو أ

َ
ْو أ
َ
ْظلََمو أ

ا
ْو أ
َ
ْظُلَمو أ

َ
ْو أ
َ
و أ َزلَّ
ا
 أ

"Allah’ın adıyla (başlarım). Allah’a tevekkül 

ettim. Güç ve kuvvet, ancak Allah’ındır. Allahım! 

Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten,ayağımın 

kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten 

veya zulme uğramaktan, cehâlete düşmekten veya 

câhil bırakılmaktan sana sığınırım." 

11. Yolcunun,evinden çıktıktan sonra bineğine 

binmek istediği zaman: "Bismillah" demesi, bineğinin 

üzerine bindikten sonra da şöyle demesi sünnettir: 

ُ  ))احَْلَْمدا  بْحَ . لُِلَّ نَّتا َها سا َر نَلَا َهَذا َوَما كا ي َسخَّ ُ اَن اَّلَّ
ْقُرُتنيَ  نَقُلباونَ  .ما  .((  َوإُنَّا ََُِل َربينَا لَما

"Hamd, Allah’adır.Bunu bizim hizmetimize veren 

Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederiz.Yoksa biz 
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buna güç yetiremezdik.Şüphesiz ki biz, (âhirette) 

Rabbimize döneceğiz." 

Sonra şöyle der: 

و اَلا  َْبتَ،ا
َ
)) احَْلَْمدا ُُلو احَْلَْمتدا ُُلو احَْلَْمتدا ُُلو اَلا أ
مَّ ُِِّني َظلَْمتا َتْفُس  ها

بْحاَنََ، اللَّ و سا َْبَ،ا
َ
و اَلا أ َْبَ،ا

َ
 ََتاْغُفْر أ

نَْت.يُلو ََإُنَّها اَليَ 
َ
ناوَب ُِالَّ أ  ((ْغُفرا اَّلُّ

"Hamd, Allah’adır. Hamd, Allah’adır. Hamd, 

Allah’adır. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah 

en büyüktür. Allahım! Seni tüm noksanlıklardan tenzih 

ederim. Ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Çünkü 

günahları ancak sen bağışlarsın." 

Sonra şöyle der: 

َّ َواتلَّْقتَوىو  اَ، يُف َستَفُرناَ َهتذاَ الْت،ي ل
َ
مَّ ُِناَّ نَْسأ ها

)) اَللَّ
ْن َعلَيْناَ َسَفُرناَ َهَذا َواْطتُو  مَّ َهوي َوُمَن الَْعَمَُّ ماَ تَْرََضو اَللَّها

مَّ  َعنَّا باْعَدهاو تَفُرو َواْْلَُليَفتةا يُف  اَللَّها تاُح ا يُف السَّ نْتَت الََّّ
َ
أ

َفرُ  وذا بَُ، ُمْن وَْعثاَُء السَّ عا
َ
مَّ ُِِّني أ ها

ْهَُّو اَللَّ
َ
َوَكآبَُة الَْمنَْظُر  األ
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ْهَُّ.((
َ
نَْقلَُ  يُف اْلْاَُل َواأْل وُء الْما  وَسا

"Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ı tüm 

noksanlıklardan tenzih ederiz. Yoksa biz buna güç 

yetiremezdik. Şüphesiz ki biz, Rabbimize döneceğiz. 

Allahım! Senden, bu yolculuğumuzda iyilik ve takva, 

râzı olacağın amel dileriz. Allahım! Bu yolculuğumuzu 

bize kolaylaştır ve onun uzaklığını bize yakın 

kıl.Allahım!Sen,yolculukta dost ve âilemiz için vekilsin. 

Allahım! Yolculuğun meşakkatinden, üzücü manzara 

(görmekten), âilem ve malımda kötü değişiklikler (ile 

karşılaşmaktan) sana sığınırım." 

Yolculuktan dönünce bu duâyla birlikte şunu da 

söyler:  

وَن.(()) آيُباوَن تاَئُباوَنو اعَبُ  وَنو لَُربيناَ حاَُمدا  دا

"Biz,(yolculuktan, vatanımıza selâmet içerisinde) 

dönenler, tevbe edenler, ibâdet edenler, Rabbimize 

hamd edenleriz." 

12.   Yolcunun, yolculuğa bir toplulukla birlikte 

çıkması (tek başına yolculuğa çıkmaması) müstehaptır. 
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İbn-i Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı 

olsun- rivâyet olunduğuna göre,Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur: 

 ْ ْعلَتما َمتا َستاَر )) لَْو يَتْعلَتما انلَّاسا َما يُف ال
َ
وَْحَدُة َما أ

 [ ريأارجه ابلخا ] ٍَّ وَْحَدها.((َراُكٌ  بُلَيْ 
"Eğer insanlar, yalnız başına yolculuk yapmakta 

ne sakıncalar olduğunu (ne kötü sonuçlar doğuracağını) 

benim kadar bilselerdi, hiçbir binek sahibi (yolcu) 

gece yolculuğuna yalnız başına çıkmazdı."1 

13.   Yolcuların, kendilerinden en fazîletli ve 

görüşü en iyi olan birisini kendilerine başkan tayin 

etmeleri ve onun emirlerine itaat etmeleri müstehaptır. 

Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre,Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

تْم.(()) َِذا َاَرَج ثاَلثٌَة يُف  َحَدها
َ
وا أ را مي ََ   َسَفٍر ََلْيا

 [بإسناد حسن أبو داود رواه] 
                                                 

1  Buhârî; hadis no: 2998 
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"Üç kişi bir yolculuğa çıktıkları zaman (ayrılığa 

düşmemek için) içlerinden birisini emir (başkan) tayin 

etsinler."1 

14.   Yolculuk için gecenin sonunda (sabahın 

ilk vakitlerinde yola çıkmak) ve geceleyin yola devam 

etmek müstehaptır. 

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre,Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ْلَ ))  ْم بُادلُّ  ؛ ةُ َعلَيْكا
َ
 ((.َُّ رَْ  ماْوَوى بُاللَّيْ ََإنَّ اأْل

بإسناد حسنو ورواه احلاكم وقال: هتو حتحيىلع لَع  أبو داودرواه  ]
 [رشط ابلخاري ومسلم 

"Geceleyin yolculuk yapın. Çünkü yeryüzü 

geceleyin dürülür (yol almakla kısalır)."2 

Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur: 

                                                 
1  Hadis hasendir.Ebu Dâvud; hadis no: 2608. "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"; 

hadis no:1322  
2  Ebu Dâvud; hasen bir senedle rivâyet etmiştir. Hadisi Hâkim de rivâyet 

etmiş ve şöyle demiştir: Hadis, Buhârî ve Müslim'in şartına göre sahihtir.  
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 ((  ُِ 
َ
َساَُرُ  رَْ  ماْوَوىنَّ اأْل   .(( بُاللَّيَُّْ لُلْما

"Şüphesiz ki yeryüzü yolcu için geceleyin dürülür 

(yol almasıyla kısalır)."  

15.   Yolcunun,yumuşak huylu ve güzel ahlaklı 

olması,yol boyunca insanlarla tartışmaktan ve insanları 

sıkıştırmaktan uzak durması,dilini kötü sözler söyle-

mekten,gıybetten (insanları çekiştirmekten), bineğine 

lânet okumaktan ve her türlü çirkin sözlerden koruması 

gerekir. 

16. Yolcunun, yüksek bir yere çıktığı zaman 

tekbir getirmesi ve aşağı indiği zaman Subhanallah 

demesi müstehaptır. 

Câbir'den -Allah ondan ve babasından râzı 

olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir: 

نَا ْ نَّا َُِذا َحُعْدنَا َك،َّ
 َوإَُذا نََزنْلَا َسبَّْحنَا.(( و)) كا

 [ أارجه ابلخاري ] 

"Biz, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile 

birlikte (yolculuk sırasında tepe gibi) yüksek bir yere 

çıktığımız zaman,‘Allahu Ekber’, aşağı indiğimiz zaman 
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da ‘Subhanallah’ derdik."1 

İbn-i Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı 

olsun- rivâyet olunduğuna göre, o -uzunca hadiste- 

şöyle demiştir: 

َّّ )) َوََكَن انلَُِّبُّ  تها َِذا الا َعلَيْتُه وََستلََّم  َحت ياوشا وَجا
وا.َعلَوا  وا َسبَّحا اواو َوإَذا َهبَوا  [أارجه أبو داود] ((ا اثلَّنَايَا َك،َّ

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ve 

ordusu (yolculuk sırasında) tepelere çıktıkları zaman 

‘Allahu Ekber’,aşağı indikleri zaman ise ‘Subhanallah’ 

derlerdi."2  

17. Yolcunun, girmek istediği bir köy veya 

belde gördüğü zaman şöyle demesi müstehaptır: 

مَ اَ  ))  تمَّ رَبَّ السَّ ْظلَلْتَنو َورَبَّ تللَّها
َ
بُْع َوَما أ اَواُت السَّ

 
َ
يَاُطنُي َوَمتاأْل ََّ قْلَلَْنو َورَبَّ ال

َ
بُْع َوَما أ ْضتلَلَْنو رَُضنَي السَّ

َ
ا أ
اَ، َارْيَ َهُذهُ الْ  ل

َ
َياُح َوَما َذَريَْنو ََإنَّا نَْسأ َقْرَيُةو وََارْيَ َورَبَّ الري

                                                 
1   Buhârî; hadis no: 2993  
2  Hadis sahihtir. Ebu Dâvud; hadis no: 2599 
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ْهُلتَهاو 
َ
ْهُلتَهاو َورَشي َما ُفيَها.أ

َ
   ((َوَتعاوذا بَُ، ُمْن رَشيَهاو َورَشي أ

 [ أارجه النسايئ يف الك،ى والوحاوي ]
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 

girmek istediği hiçbir köyü görmüş olmasın ki onu 

görürken şöyle demiş olmasın:  

- Ey yedi kat gök ve onun gölgelendirdiklerinin 

Rabbi! 

-Ey yedi kat yer ve onun barındırdıklarının 

Rabbi! 

-Ey şeytanlar ve onların saptırdıklarının Rabbi! 

-Ey rüzgârlar ve onların sürükleyip götürdükle-

rinin Rabbi olan Allahım! Bu köyün, bu köy halkının ve 

bu köyde bulunanların hayırlısını senden dilerim. Yine 

bu köyün, bu köy halkının ve bu köyde bulunanların 

şerrinden sana sığınırım."1 

 

                                                 
1  Hadis sahihtir. Nesâî; "es-Sunenu'l-Kubrâ",hadis no: 8826. Tahâvî; 

"Müşkilu'l-Âsâr", hadis no: 5693. Bkz: "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"; hadis no: 

2759 
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18. Yolcunun, yolculuğu sırasında çoğu zaman 

duâ etmesi müstehaptır. Çünkü yolcunun duâsı 

müstecaptır. 

19. Yolcunun, temizliğe (abdest ve guslüne) 

önem vermesi ve namazları vakitlerinde kılmaya devam 

etmesi gerekir. Allah Teâlâ teyemmüm, iki namazı 

birleştirme ve kasretme (dört rekâtlı olanı iki rekât 

olarak kılma) gibi şeyleri yolcuya câiz kılmıştır. 

20. Yolcunun, dinlenmek için bir yerde konak-

ladığı duâ etmesi sünnettir: 

Sülemî kabilesinden Hakîm'in kızı Havle'den -

Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o 

:"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle 

derken işittim", demiştir: 

الا  )) وذا بَُكُلتَمت وَمْن نََزَل َمتْزُ عا
َ
 اُت الُ تثاتمَّ قَتاَل:أ
 َّ اُت ُمْن رَشي َما َالََقو لَتْم يَضا ٌء َحَّتَّ يَْرتَتُحََّ ُمْن اتلَّامَّ ها ََشْ

لُتُه َذلَُ،.  [ أارجه مسلم ] ((َمْزُ
"Kim, bir yerde konakladıktan sonra: 'Yarattıkları-

nın şerrinden Allah'ın noksansız sözlerine sığınırım' 
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derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey 

ona zarar veremez."1 

21. Yol arkadaşlarının, yolculuk sırasında bir 

yerde konaklamak istediklerinde -zorunlu olmadıkça- 

toplu halde konaklamaları müstehaptır. Dağınık halde 

konaklamaları ise mekruhtur. 

Ebû Sa’lebe el-Huşenî'den -Allah ondan râzı 

olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

اوا))  تَعاُب  ََكَن انلَّاسا َِذا نََزل َي قاتوا يُف ال ال َمَفرَّ َمتْزُ
 
َ
تتولا وُْديَتتَواأْل َّّ الا َعلَيْتتُه وََستتلَّمَ  الُ ُةو َفَقتتاَل رَسا نَّ : ُِ َحتت

 
َ
تَعاُب َواأْل َي ْم يُف َهتُذهُ ال قَكا تْم ُمتنَ  وُْديَتةُ َمَفرُّ  ِتََّمتا َذُلكا

الا  وا َبْعَد َذلَُ، َمْزُ
ا ل لَْم َيْزُ

يَْواُنو ََ ََّ  ُِ  ال
ْم ََِل الَّ ها َا مَّ َبْع ََ  انْ

باو َدا ].(( َبْعٍض 
َ
 [ َحَسٍن  واد بُإُْسنَادٍ َرَواها أ

"İnsanlar (sahâbe) bir yerde konakladıkları 

zaman, dere boylarına ve dağ yollarına dağılırlardı. 

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurdu: 

                                                 
1  Müslim; hadis no: 2708     
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- Sizin bu şekilde dağ yollarına ve dere 

boylarına dağılmanız şeytandandır! 

O günden sonra sahâbe, konakladıkları yerler-

de birbirlerinden hiç ayrılmadılar."1  

22. Yolcunun ihtiyacını giderdikten sonra 

âilesine dönmek için acele etmesi sünnettir. 

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

ْم نَْوَمتها  َحَدكا
َ
َفرا قُْوَعٌة ُمَن الَْعَذاُبو يَتْمنَعا أ )) اَلسَّ

 َّْ ْم نَتْهتَموَتها ََلْياتَعجي كا َحدا
َ
و ََإَذا قَََض أ ابَتها َوَطَعاَمها َورَشَ

ْهُلتُه.(( 
َ
 ]موفق عليه[ََِل أ

"Yolculuk, azaptan bir parçadır. Yolculuk, birinizi 

uykusundan, yemeğinden ve içeceğinden (tam 

anlamıyla zevk almaktan) alıkoyar. Bu sebeple biriniz 

ihtiyacını karşıladıktan sonra, âilesine dönmekte 

acele etsin."2 

                                                 
1  Ebu Davud, hasen bir isnadla rivâyet etmiştir. 
2  Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî;hadis 
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23. Yolcunun,yolculuktan dönünce,İbn-i Ömer'in 

hadisinde geçtiği üzere şöyle demesi sünnettir. 

İbn-i Ömer'den- Allah ondan ve babasından râzı 

olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir: 

وَل الُ  نَّ رَسا
َ
َّّ الا َعلَيْتُه وََستلَّمَ  )) أ َِذا َقَفتََّ  ََكنَ  َح

ي رَشٍَ   ا لََعَ لا ْمَرٍة ياَكت،ي ْو عا
َ
ْو َحجٍّ أ

َ
  ُمْن َغْزٍو أ

َ
رُْ  ُمتَن اأْل

: اَل  ولا يَ،  لَتَه ِالَّ ال وَْحَدها الَ  ُِ ثاَلَث تَتْكبرُياٍتو ثامَّ يَتقا رَشُ
و لَتها الْ  لْ،ا َولَتها الْ تلَتها ٍء قَتُديٌرو تما ي ََشْ تَو لََعَ لا و وَها َحتتْمدا

وَنو َحتَدَ   وَنو لَُربينَتا َحاُمتدا وَنو َساُجدا آيُباوَنو تَائُباوَنو اَعبُدا
  الا 

َ
 [موفق عليه] ((ْحَزاَب وَْحَدها.وَْعَدهاو َونَََصَ َعبَْدهاو وََهَزَم اأْل

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir 

gazveden veya hacdan veyahut da umreden 

döndüğü zaman her yüksek yere çıktığında üç defa 

tekbir getirir, sonra da şöyle derdi: 

-  Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir 

ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur, 

                                                                                           
no:3001.Lafız, Buhârî'ye âittir.Müslim; hadis no: 1927   
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hamd da O'nadır. O, her şeye gücü yetendir. Bizler, 

yolculuktan vatanımıza selâmetle dönenleriz,tevbe 

edenleriz,ilâhımıza ibâdet eden-leriz, yeryüzünde 

seyâhat edenleriz ve yalnızca Rabbimize hamd 

edenleriz.Allah, (dînini yüceltmek sûretiyle) va'dini 

yerine getirmiş, kuluna (Muhammed -sallallahu aleyhi 

ve sellem- 'e) yardım etmiş, (Hendek savaşında 

kendisine karşı savaşmak için birleşen) bütün kabileleri 

tek başına mağlup etmiştir."1  

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ْقبَلْنَا َمَع انلَُِّبي )) 
َ
َّّ الا َعلَيُْه وََسلَّمَ أ نَّتا  َح َحَّتَّ َِذا كا
ُ  الَْمُدينَُة قَاَل : بَُظْهرُ  وَن ل ونَ آيُباوَن تَائُباوَن اَعبُتدا  وَربينَتا َحاُمتدا

ولا َذلَُ، َحَّتَّ قَُدْمنَا الَْمُدينَةَ   ] رواه مسلم [.(( ََلَْم يََزْل َيقا

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile 

birlikte Medine'nin arkasına vardığımız zaman 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle dedi: 

                                                 
1  Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis 

no:1797. Lafız, Buhârî'ye âittir. Müslim; hadis no: 1344 
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-(Bizler,yolculuktan vatanımıza selâmetle) dönen-

leriz, tevbe edenleriz, (ilâhımıza) ibâdet edenleriz ve 

yalnızca Rabbimize hamd edenleriz.' Dedi ve 

Medine'ye girinceye kadar bunu söylemeye devam 

etti."1 

24. Yolcu, evine ulaşınca ilk olarak evinin 

yakınında bulunan bir mescide girerek "kudûm/ 

seferden dönme namazı" niyetiyle orada iki rekât 

namaz kılması sünnettir.  

Ka'b b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunan hadiste, o şöyle demiştir: 

وَل الُ  نَّ رَسا
َ
َّّ الا َعلَيُْه وََسلَّمَ  )) أ يَتْقَدما  ََكَن الَ  َح

 بُالَمْستُجُد 
َ
ََحو ََتإَذا قَتُدَم بَتَدأ َُّ ُمْن َسَفٍر ِالَّ نَتَهاراا يُف ال

َّّ ُفيُه َرْكَعوَنُيو ثامَّ َجلََس ُفيْتُه.  [موفق عليه](( ََََّ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kuşluk 

vaktinden başka bir vakitte yolculuktan dönmezdi. 

Yolculuktan dönünce de ilk olarak mescide uğrar, iki 

                                                 
1  Müslim 
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rekat namaz kıldıktan sonra da orada otururdu."1  

25. “en-Nakîa” müstehaptır.“en-Nakîa”;yolcunun 

seferden dönmesi vesilesiyle verilen yemektir. 

Yolculuktan dönen yolcunun verdiği yemeğe “en-

Nakîa” denildiği gibi, başkasının yolculuktan dönen 

kimseye verdiği yemeğe de “en-Nakîa” denilir. 

Buna delil olarak Cabir b. Abdullah'tan -Allah 

ondan râzı olsun- rivâyet olunan hadiste o şöyle 

demiştir: 

وَل ))  نَّ رَسا
َ
َّّ الا َعلَيْتُه وََستلَّمَ  الُ أ تا َحت قَتُدَم  لَمَّ
ْو َبَقَرةا  الَْمُدينََة ُمنْ 

َ
وراا أ  رواه ابلخاري [ (( ].َسَفُرهُ ََنََر َجزا

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

yolculuktan Medine’ye geri döndüğünde bir deve 

veya bir inek kesti (ve ziyafet verdi)."2 

26. Bir kadının, yolculuk mesafesi ister yakın, 

isterse uzak olsun, zaruret olmadıkça, mahremsiz 

                                                 
1  Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 

4418. Müslim; hadis no: 716. Lafız, Müslim'e âittir. 

 
2   Buhârî 



 

 25 

olarak tek başına yolculuğa çıkması haramdır. 

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunan hadiste, Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

َتوْ اُل  ََيَُُّّ  الَ ))   ْْ ُ َوا ُمنا بُالَِلَّ َْ ٍة تا
َ
اَستاَُرا ُم اآْل ْمَرأ ُاتُر س

ْلٍَة ُِ  َمُسرَيَة يَْومٍ 
َْ  [] موفق عليه  .(( َمَع ُذي حَمَْرٍم َعلَيَْهاالَّ َو

"Allah'a ve âhiret gününe îmân eden bir 

kadının, yanında kendisine mahrem olan bir erkek 

olmadan bir gün ve bir gece mesafelik yolculuğa 

çıkması ona helal değildir."1 

İmam Nevevî'in -Allah ona rahmet etsin- özet 

olarak nakledilen sözü burada sona ermektedir. 

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -

Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir: 

"Hac yolculuğu âdâbı iki kısma ayrılır: 

- Farz olan âdâb. 

- Müstehap olan âdâb. 

                                                 
1  Buhârî ve Müslim 
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Farz olan âdâb: İnsanın, haccın farzlarını ve 

rükünlerini yerine getirmesi, ihramın  özel ve genel 

yasaklarından uzak durması, ihramda ve ihram dışında 

yasak olan şeylerden sakınmasıdır.Çünkü Allah Teâlâ 

hac hakkında şöyle buyurmaktadır: 

ش   جُّ ل َ ٱ ﴿
َ
ع   ُهر  أ  فََل  جذ ل َ ٱ فِيِهنذ  فََرَض  َفَمن ت   لُوَم  مذ

متن  ابلقترة] ستورة  ﴾ ... ج ِ  ل َ ٱ ِف  ِجَداَل  َوَل  فُُسوَق  َوَل  َرفََ  
 [ 912اآلية: 

"Hac bilinen aylardır. Her kim o aylarda 

(kendine) haccı farz ederse, artık hacda kadına 

yaklaşmak, günah işlemek, kavga etmek yoktur."1 

Hac yolculuğunda yapılması müstehap olan 

âdâba gelince bunlar; her müslümanın yapması 

gereken,canla,malla ve sahip olunan makamla cömert 

davranmak, müslüman kardeşlerine hizmet etmek, 

onların eziyetlerine tahammül göstermek, onlara kötü 

davranmaktan uzak durmak, onlara lütuf ve ihsanda 

bulunmak gibi, -ister ihrama girmeden önce olsun, 

                                                 
1  Bakara Sûresi: 197 
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isterse ihrama girdikten sonra olsun-, şeyleri yerine 

getirmesidir. Çünkü bu âdâb, her yerde ve her 

zamanda bütün mü'minlerden istenen erdemlik ve 

yüce davranışlardır. Aynı şekilde ibâdetin kendisinde 

olan müstehap âdâbı yerine getirmek de böyledir. 

Örneğin bir insanın, haccı mükemmel bir şekilde 

edâ etmek için,haccın sözlü ve fiilî âdâbını tam olarak 

yerine getirmeye çalışmasıdır."1 

 

           

 

                                                 
1  Fetâvâ İbn-i Useymîn; c: 16, s: 21 


