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Ders  : 153 

Konu  : Âdâb-ı Muâşeret - Yemek Âdâbı    

“Edeb kelimesi, terbiye, güzel ahlâk, iffet, zerâfet, incelik, ağırbaşlılık, söz ve davranışlarda 

ölçülü olmak’’ gibi mânâlara gelir.1 

Dinin emrettiği, aklın da güzel gördüğü sözlere ve hareketlere “Edeb“ denir. 

Her toplumun dini inançlarından, örf ve âdetlerinden kaynaklanan görgü kuralları vardır. 

İnsanların huzur ve mutluluk içinde yaşayabilmeleri, bu kurallara uymakla mümkündür. Bu kurallara 

uymayanlar, toplum tarafından kınanır ve dışlanırlar. Bir müslümanın olgun ve iyi ahlâklı olması, 

dinimizin emridir. Ancak olgun bir müslüman olabilmek için muâşeret âdâbına (görgü kurallarına) 

uymak gerekir. 

Bu kurallar, çocukluğumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımızı kuşatır. Bu kuralların dışına 

çıkmak, toplumun huzurunu bozar ve insanı hayırsız hale getirir. 

İnsan bedeni, mahlûkat içerisinde manen ve maddeten en mükemmel şekilde yaratılmış olanıdır. 

Mensubu bulunduğumuz yüce İslam Dini, insanların dünyada rahat ve huzur, âhirette saadet ve nimetler 

içerisinde yaşamaları için en mükemmel ölçü ve prensipleri koymuş ve buna uymamızı emretmiştir. Zira 

İslam’da her şeyin bir usulü ve erkânı vardır. Oturup kalkmaktan, yiyip içmeye kadar her şey bir edeb 

dairesi içerisinde cereyan etmektedir. 

Cenab-ı Hak yeryüzünü Rahmanî bir sofra haline getirmiş ve oradaki nimetlerden istifademize 

vermiş; Peygamberimiz (s.a.v.) de; sofra âdâbını bizzat yaşamış ve ümmetine bu konuda da örnek 

olmuştur.  

Resûlullah (s.a.v.), her işine besmele ile başlamayı severdi. Bu mübârek adetleri yemeğe başlarken 

de aynıydı. Yemekten evvel ellerini yıkamayı ihmal etmez, sağ eliyle ve önünden yerdi. 

Başlarken “Bismillah”, sonunda “Elhamdülillah” derdi. Hz. Aişe validemiz şöyle naklediyor: 

“Resûlullah (s.a.v.), ashabından altı kişinin arasında yemek yiyordu. Derken bir bedevi geldi, iki 

lokmada ye(meği bitiriver)di. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu: Şayet o bismillah demiş olsaydı 

(yemek) hepimize yetecekti”2  

Yine Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّهِ تَعَالَى،فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّهِ تَعَالَى فِى اَوَّلِهِ  فَلْيَقُلْ:

 بِسْمِ اللّهِ اَوَّلَه  وَآخِرَه  

“Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, 

hatırladığı  vakit evveline de sonuna da Allah’ın adı ile başlarım (Bismillahi evvelehu ve âhirehu) desin.” 3 

Diğer bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır:  

“Kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan adamlarına; “burada ne geceleyebilir 

ne de yemek yiyebilirsiniz” der. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse, şeytan adamlarına; “geceyi 

                                                 
1
İslam’da İnanç, İbadet ve Yaşayış Ansiklopedisi, C.1, sh.35 

2 Tirmîzi, Et’ime  47 
3 Ebû Dâvûd, Et‘ime 16; Tirmizî, Et‘ime 47 
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geçirecek bir yer buldunuz” der. O şahıs yemek yerken besmele çekmezse, şeytan kendi adamlarına; “Hem 

barınacak yer, hem de yiyecek yemek buldunuz” der.”4     

Efendimiz (s.a.v.) Ömer b. Ebi Seleme’ye:  

 “Ey oğul, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye.”5 buyurmuştur. 

Ashaptan Ümeyye İbni Mahşî  (r.a.) şöyle rivayet eder: Resûlullah  (s.a.v.)‘in yanında birisi yemek 

yiyordu. Adam son lokmaya kadar besmele çekmedi. Son lokmayı ağzına götürürken “bismillâhi evvelehû 

ve âhirehû” (baştan sona bismillâh) dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) güldü ve şöyle buyurdu: 

“Şeytan onunla birlikte yemek yiyordu. Adam besmele çekince, şeytan yediklerini kustu.”6 

Diğer bir sofra adabı da yemekte israfı önlemek ve nimete hürmet göstermektir. Zira Cenâb-ı Hak 

ayet-i kerimede: 

 يَ ا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُل   مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرَب وا واَلَ  تُسْرِفُوا اِنَّه  الَ ي حِبّ  الْم سْرِفِينَ  

 “Ey Âdem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yeyin, için fakat israf etmeyin. 

Çünkü  Allah israf edenleri sevmez.”7 buyurmaktadır.        

Peygamberimiz (s.a.v.), Allah’ın helal kıldığı içecekleri içerken sünnete ve sıhhate uygun olan 

usulü şöyle bildirmektedir: 

 “İçecekleri deve içişi gibi bir defada içmeyin. Lakin ikişer ve (yahut) üçer nefeste (içiniz). İçeceğiniz 

vakit besmele çekiniz (bardağı ağzınızdan) kaldırdıkça hamdediniz.”8  

Bunun aksine hareket etmenin zararı da diğer bir hadis-i şerifte şöyle beyan 

edilmektedir: “Biriniz (su ve benzerini) içtiği zaman emercesine içsin. Soluk almadan içmesin. Zira ciğer 

ağrısı, suyun birden bire içilmesinden gelir.‘‘9  

Diğer bir sofra âdâbı da yemeği beğenmezlik yapmamaktır. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) asla hiç bir 

yemeği ayıplamazdı. Eğer onu iştahı çekerse yer, hoşlanmazsa onu yemez, bırakırdı.10  

Yemek Yerken Dikkat Edilecek Hususlar 

1. İyice acıkmadıkça yemek yememek, 

2. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkamak, 

3. Besmeleyi, başkası da hatırlasın diye sesli söylemek, 

4. Yemeği sağ elle yemek, 

5. Ağızda lokma varken konuşmamak, 

6. Ağızda zor çiğnenecek kadar büyük lokma almamak, 

7. Ağzını şapırdatarak yemek yememek, 

8. Ağızda lokma varken öksürmemek, aksırmamak ve gülmemek, 

9. Yemek yerken surat asmamak, 

10. Çorba içerken höpürdetmemek, 

11. Yemeği sıcak yemekten sakınmak, Yemeği soğutmak amacıyla üflememek, 

12. Yemek yerken tiksindirici ve mide bulandırıcı sözler söylememek, 

13. Ayakta ve yürürken yemek yememek, 

                                                 
4
 Müslim, Eşribe 103. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Et`ime 15; İbni Mâce, Duâ 19. 

5 Buhârî, Et’ime 2,3; Müslim, Eşribe 108 
6 Ebû Dâvûd, Et`ime 15; Nesâî, es–Sünenü’l–kübrâ, Âdâbü’l–ekl, 15. 
7 A‘raf suresi,  31. ayet 
8 Tirmîzi, Eşribe 13 
9 Feyzü‘l -Kadir C.1 sh. 386  
10 Ebû Dâvûd, Et‘ime 14 
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14. Eller ve dudaklar yağlı iken bardaktan su içmemek, 

15. Bardaktaki suyu bir defada içmemek, üç nefeste içmek, 

16. Tabaklarda yemek bırakmamak, 

17. Mideyi tıka basa doldurmamak,  

18. Yemek yerken başkalarını takip etmemek, 

19. Yemek sahibine ve yemeği pişirene iltifat etmek, teşekkür etmek, 

20. Yemek zamanı kimsenin evine dâvetsiz gitmemek, 

21. Üç kere “buyurun” dedikten sonra sofraya gelmeyenleri yemeğe zorlamamak, 

22. Ekmeğe saygı göstermek, 

23. Ekmeği ve yemeği israf etmemek, 

24. Ekmeği dişlerimizle koparmamak, 

25. Ekmek kırıntılarının nimet olduğunu unutmamak, yemek esnasında asla ekmekle ağzı silmemek, 

26. Yemek yerken tabağın üzerine eğilmemek, 

27. Yemeği, kıtlıktan çıkmış gibi acele acele yememek,11 

28. Başkalarının yemesine ve lokmasına bakmamak, 

29. Yemeğe önce yaşça veya mevki yönüyle büyük olan kişilerin başlamasını beklemek, 

30. Yemeği yedikten hemen sonra uyumamak, 

31. İçki içilen sofraya oturmamak, 

32. Toplu yemek yerken herkesin yiyip bitirmesini beklemek ve sofradan erken kalkmamak, 

33. Nimeti hor görmemek, yemek yeme işi bitince Allah’ın bunca nimetlerine karşı bir şükür ifadesi olarak dua 

etmek ve kısaca “elhamdülillah” demek,  

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse yemek yedikten sonra; bana bu yemeği yediren, sonucu 

etkileyecek bir güç ve kudretim olmaksızın “onu bana nasip eden Allah’a hamd olsun” derse, geçmiş günahları 

bağışlanır.”12  

Lokantada Âdâb: 

1. Çocuklarıyla beraber lokantaya giden kadın ve erkek uygun bir masaya oturmalı, ayak altı yerlere 

oturmamalıdır. 

2. Yemek esnasında yüksek sesle konuşmamalı, etraftaki insanlar rahatsız edilmemelidir. 

3. Yemek esnasında etrafa bakılmamalı, yemek yiyenler kontrol edilmemelidir. 

4. Yemek yenirken âdâbına uymalı, ağız şapırdatılmamalı, yemek masasındaki bardak, tabak kırılıp 

dökülmemelidir. 

5. İçkili ve helâl olmayan yerlerde yemek yenmemelidir. 

6. Garsonlara ve hizmet edenlere teşekkür edilmelidir.  

Alınacak Dersler: 

1. Yiyecek ve içeceklerin, Allah’ın bize ihsanı ve ikramı olduğu unutulmamalıdır. 

2. Yemek âdâbına  uyulmalı, bu konuda Resûlullah (s.a.v.)’in sünneti esas alınmalıdır. 

3. İsraftan sakınmalı ve nimet hor görülmemelidir. 

4. Haram ve şüpheli yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. 

5. İçki içilen sofralara oturulmamalı ve içkili yerlerde yemek yenmemelidir. 

Not:Bu hafta; 

1. A’raf Suresi 31. ayetinin tefsirini okuyalım. 

2. Yiyecek ve içecekleri israf edip etmediğimizi değerlendirelim. 

3. Sofra âdâbında, Resûlullah (s.a.v.)’in sünnetine uyup uymadığımızı gözden geçirelim. 

4. Bu dersi ailemizle de paylaşalım. 

                                                 
11 Görgü ve Nezaket Kuralları, A. Çankırılı, İ.Elbaşlı, İ.Demirci – Sh.89-91 
12 Ebû Dâvûd, Libâs 1; Tirmizî, Daavât 56. 


