
Bu dosyada:  

1. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin abdest aldığı Müdd ve gusül aldığı Sa’ 

kaç litredir?  

2. Biz bu miktardan niçin bu kadar uzağız?  

Soruları şu başlıklarla açıklanacaktır:  

  Sa’ın Tanımı الصاع Müdd ve المد .1

2. Efendimiz sallalalhu aleyhi ve sellemin Kullandığı Abdest ve Gusül Suyu Kaç Litreye 

Eşittir?  

3. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kullandığı Bu Su Miktarı Bize Neden Bu Kadar 

Uzak Geliyor?  

4. Bazı Çözüm Yolları  

 



Müdd ve Sa’ ın Tanımı  

  

  

 Müdd: (Ortalama büyüklükteki insanın iki eli) birleştirildiğinde المدّ 

avucun içindeki  miktardır.  -Buğday, arpa, pirinç, hurma vb.- katı 

maddeler esas alınır.  

  

  

  .Sa’: Katı cisimlerin hesabında kullanılır الصاع

Hanefi Mezhebi haricindeki üç mezhebe göre 

2.035 kg iken Hanefi Mezhebinde: 3.25 kg’dır. 

Bu ölçü fıtır sadakasında; yeminin, zıharın ve 

ihram yasaklarının kefaretinde kullanılan ölçü 

birimidir. İçine konulan maddeye göre gramda değişik gösterir.   

  

  

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kullandığı Abdest ve Gusül Suyu Kaç 

Litreye Eşittir? 

Bir Müdd miktarını, bir avuç su ile abdest almak şeklinde anlayanlar vardır. Genellikle karşımıza 

çıkan bu kabın içerdiği su miktarının litre değeri üzerinden hesaplanmasıdır. Litre değeri 

üzerinden hesaplandığında bir müdd için şu kadar farklı görüş bulunmaktadır:  

  Müdd  ّالصاعّ  المدSa’  Kaynağı  

1.  Yaklaşık 400 ml (0.4 l)  1600 ml (1.6 l)  Abdu’l Muhsin El-Kasım  

2.  607 ml (0.607 l)  2430 ml (2.43 l)  الموضوع isimli siteden  

3.  730 ml (0.73 l)    Diyanet Dini Terimler Sözlüğü  

4.  750 ml (0.75 l)  3 l Mühendis Abdu’rrahman Es-Sirac   

  

 

 

 

 



Abdu’l Muhsin El-Kasım’ın oluşturduğu ölçek (1. ölçü):   

 

  

 

 

 

 

 

 

Mühendis Abdur’rahman Es-Sirac’ın Zeyd bin Sabit’e dayanan 

senedle gelen miktarı bu kaba uyarladığı müdd: (4. ölçü birimi)  

  

  

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kullandığı Bu Su 

Miktarı Bize Neden Bu Kadar Uzak Geliyor?   

1. Bazı konularda olduğu gibi bu konuda da Sünnet’teki Nebevi eğitimden uzak kaldık. 

2. Bolluk içinde, suya musluktan hemen ulaşabildiğimiz bir imkân içerisine doğduk. Bu da 

bizi, suyun nimet olduğunu unutan şımarık bir nesil hâline getirdi. 

3. Suyu az kullanmayı, eskilerin anlattığı bir hikâye gibi dinlememiz.   

4. Sadece abdest konusunda değil bulaşık, ev işi vb. alanlarda suyu idareli kullanmanın 

nasıl olduğunu bilmememiz bizi uygulamada pasif kalmış bireyler hâline getiriyor.  

5. Müslümanların çoğunun duyduğu, gördüğü bilgi ile amel etmelerine mukabil önlerinde 

abdest alan kişilerin -umumiyetle- yukarıda bahsi geçen su miktarıyla abdest 

almamaları asıldan uzaklaştırdı.   

6. Vesvesenin ibadette titizlik kılıfıyla abdeste ve gusle karışması.  

7. Az su kullanmayı eski dönemlerdeki zarurete bağlı görerek bu çağda gerekli görmeyen 

bakış açımızın bulunması. 

8. Muslukların çok akan bir sistemle imal edilmesi. (Abdest alırken azaları yıkama arasında 

suyun akmaya devam etmesi, banyolarda musluğu çok açmayınca suyun kesilmesi vb.)  

9. Temizlik algımızda su yerine köpüğün miktarının önem taşıması.  

  

Ve Bazı Çözüm Yolları  

1. İslam’a ait bu emri, abdesti almayı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha iyi 

gösterecek olan yoktur. O’nu örnek almayı hedef edinerek bu ölçülere göre -hiç olmadı 

bu ölçülere yakın bir su miktarıyla- abdest almaya başlamak.  

  

  

  

  

    

  



2. Bireysel olarak hadis-i şerifi ve miktarları öğrenen herkesin gelecek nesle örnek olarak 

aktarma sorumluluğunu taşıması. 

3. Suyun elimizden akıp gittiği gibi bir gün yitip gideceğini düşünerek suya bakmak.  

4. Suyun büyük bir nimet olduğunu ve ‘İsraf etmeyin!’ emrini hatırlamak, hatırlatmak.  

5. Vesvese boyutuna ulaşmış kişilerin tedavi olması. 

6. Az suyun yetebileceğine -bunu başarabileceğimize- inanarak abdest almak. 

NOT: Ashab-ı kiram, Allah’ı zikredecekleri anları kollamakta kendileriyle bile yarış 

hâlindeydiler. Onlara benzeme açısından bakıldığında banyoda geçirdiğimiz zaman dilimi 

içerisinde Kur’an okuyamaz, Allah’ı zikredemeyiz. Bunu düşünerek aldığımız gusüller, bizi 

çok su kullanmaya değil az su ile banyodan çabuk çıkmaya alıştırır. 

  


