
"Size iki şey bırakıyorum.
Bunlara uyduğunuz müddetce

asla sapıtmayacaksınız:
Allah'ın Kitab'ı ve

Resûlünün sünneti"
***

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Zarûrât-ı DîniyyeZarûrât-ı Dîniyye
(Dini Gereklilikler)

Her Müslümanın Bilmesi
Gereken Temel Dini Bilgiler



VAKİT NAMAZLARI

SABAH
2 Rekat Sünnet

2 Rekat Farz
ÖĞLE

4 Rekat İlk Sünnet
(İlk oturuşta Ettehiyyatü)

4 Rekat Farz
(İlk oturuşta Ettehiyyatü)

2 Rekat Son Sünnet
İKİNDİ

4 Rekat İlk Sünnet
(İlk oturuşta Ettehiyyatü, Salli ala-barik

Üçüncü rekata kalkınca
Fatiha öncesi Subhaneke)

4 Rekat Farz
(İlk oturuşta Ettehiyyatü)

AKŞAM
3 Rekat Farz

(Oturuşta Ettehiyyatü
Üçüncü rekata kalkınca sadece Fatiha)

2 Rekat Sünnet
YATSI

4 Rekat İlk Sünnet
(İlk oturuşta Ettehiyyatü, Salli ala-barik

Üçüncü rekata kalkınca
Fatiha öncesi Subhaneke)

4 Rekat Farz
(Oturuşta Ettehiyyatü)
2 Rekat Son Sünnet

3 Rekat Vitir

Fatiha ve diğer sureden sonra Kunut duaları)
(İlk oturuşta Ettehiyyatü, Üçüncü rekatta



KERAHAT VAKİTLERİ

Hiçbir Namazın Kılınamayacağı Vakitler;
1) Güneşin doğmasından yükselmesine 

kadar 40-45 dakika.
2) Güneşin tam tepe noktasında olduğu 

zaman.
3) Güneşin batma zamanı.
Nafile Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu 

Vakitler;
1) Sabah namazından sonra.
2) İkindi namazından sonra.
3) Akşam namazından önce.
4) Bayram namazlarından önce evde ve 

camide.
5) Bayram namazlarından sonra camide.
6) Arafat ve Müzdelife cemleri arasında.
7) Farz namazı vaktinin daralması 

durumunda.
8) Farza durulmak üzere kamet getirilirken, 

sabah namazı sünneti müstesna.
9) Cuma günü hatibin minbere çıkmasından 

cuma namazı sona erinceye kadar nafile 

namazı kılınmaz.



CUMA NAMAZI

4 rekat ilk sünnet,

2 rekat farz,

4 rekat cumanın son sünneti,

4 rekat Zuhri ahir (son öğle namazı),

2 rekat vaktin son sünneti.

• 4 rekat ilk sünnet öğle namazının

ilk sünneti gibi kılınır.

• 2 rekat farz diğer namazların

2 rekat farzı gibi kılınır.

• 4 rekat son sünnet öğle namazının

ilk sünneti gibi kılınır.

• Zuhri ahir "Niyet ettim Zuhri ahir namazını

kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının

farzı veya sünneti gibi kılınır.

Sadece niyet farklıdır.

• Son olarak, Vaktin sünneti niyetiyle,

2 rekat sünnet namazı kılınır.



TERAVİH NAMAZI

Teravih namazı, yatsı namazından 
sonra kılınır. Vitir namazı, Ramazan 
ayında teravihten sonra kı l ınır.  
Teravihden önce de kılınabilir.Yirmi rek'at 
olan teravih namazı her iki rek'atın 
sonunda selâm verilerek kılındığı gibi, 
dört rek'atta bir selâm verilerek de kılınır. 
Her iki durumda da namaza devam edilir 
ve yirmi rek'at tamamlanır.

İki rek'atın sonunda selâm verilmesi 
şekli 2 rekatlık sabah namazı gibidir.

Dört rek'atta bir selâm verilen şekli 
ikindi namazının sünneti gibidir.

Namazın sonunda cemaatle vitr 
namazı kılınır.



CENAZE NAMAZI

Cenaze namazı, farz-ı kifayedir.
Dört tekbir ve kıyâmla edâ edilir. Bu 

namazda secde ve rükû yoktur.
İmam, ölünün göğsü hizasında durur, 

Cemâat da arkasında saf tutar. Cemâata 
ölünün erkek veya kadın olduğu duyurulur, 
ona göre niyet edilir. Yâni "Allâh için namaza, 
meyyit için duâya, er kişi (veya hâtun kişi) 
niyetine uydum hâzır olan imâma" diye 
kalben niyet edip imamın arkasından tekbir 
alınır. İlk tekbiri alırken eller kulak hizâsına 
kadar kaldırılıp göbek altında bağlanır, 
Sübhâneke, "ve celle senâüke" ile okunur.

Bundan sonra eller kaldırılmadan ikinci 
bir tekbir alınır. Bu tekbirleri imam âşikâr, 
cemâat ise gizli alır. "Allâhumme salli ve 
Allâhumme bârik..." okunur. Bundan sonra 
üçüncü tekbir alınır ve Cenaze duâsı okunur.

Cenaze duâsını bilmeyenler burada 
"Allâhumme innâ nesteıynüke..." yi yâni 
kunut duâsını veya duâ niyeti ile Fâtiha-i 
şerîfeyi okurlar. Daha sonra dördüncü tekbir 
alınır, eller yan tarafa bırakılıp selâm verilir.



BAYRAM NAMAZI

1) "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada 
Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum 
imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya 
kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek 
ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice 
"Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere 
tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da 
onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek 
(iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya 
kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada 
kısa bir süre durulur.
ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" 
denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine 
aşağıya salıverilir ve burada da birincide 
oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" 
denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya 
salıverilmeden bağlanır.



BAYRAM NAMAZI

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü 
Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur 

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci 
rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır. 

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha 
ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek 
sesle, cemaat da içinden
(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha 
tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller 
bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua 
varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. 
Allahumme salli, Allahumme barik ve 
Rabbena atina... duasını okuyarak önce 
sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. 
Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban 
bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. 
Sadece niyeti değişiktir. 



NAFİLE NAMAZLAR

1. Teheccüd Namazı (Gece Namazı): Yatsı 

namazından sonra bir miktar uyuyup 

uyandıktan sonra kılınan namazdır. İki rekatta 

bir selam vermesi faziletlidir.

2. İşrak Namazı: Güneş doğduktan 40-50 dk 

zaman geçtikten sonra kılınır. 2 rekattır.

3. Duhâ (Kuşluk) Namazı: Kuşluk vakti; 

güneşin doğmasından itibaren şer-i günün 

dörtte biri kadar ki bir zamanın geçmesiyle 

başlayan vakte denir. (Şer-i gün; imsaktan 

başlayıp güneşin batmasına kadar devam 

eden güne denir.

4. Evvabin Namazı: Evvabin; Tevbe ederek 

Allah'a çokça yönelen kişi demektir. Akşam 

namazının sünnetinden hemen sonra, iki 

rekattan altı rekata kadar kılınır.

5. Abdest Şükür Namazı: Abdestten sonra 

yaşlık kurumadan kılınan, 2 rekatlık abdeste 

kavuşmanın şükür namazıdır. 

6. Tahiyyetü'l Mescid Namazı: Bir mescide 

girdiğinde; Allah'ın huzurunda olmanın şükrüyle 

kılınan 2 rekatlık selamlama namazıdır.



NAFİLE NAMAZLAR

7. Yolculuk Namazı: Sefere çıkmadan önce 

kılınan 2 rekatlık namazdır. 

8. Küsûf ve Husuf Namazı: Güneş ve ay 

tutulması namazıdır. 

9. Şükür Namazı: Allah'ın ihsan etmiş olduğu 

bir şeye şükür için kılınan namazdır.

10.Tesbih Namazı: Dört rekattır. Her bir 

rekatta; Fatiha suresi ve bir sure okursun. 

Birinci rekatta kıraati tamamlayınca ayakta 

iken 15 kere 'sübhânellahi ve'l-hamdü li'llahi 

ve lâ ilâhe illallâheü va'llâhu ekber' dersin. 

Sonra rûkuda 10 kere, rûkudan başını 

kaldırınca 10 kere, secdeye varınca 10 kere, 

secdeden başını kaldırınca 10 kere, son 

secdede 10 kere söyleyip ve son secdeden 

başını kaldırınca 10 kere okursun. Toplam 75 

defa demiş olursun. 4 rekatın sonunda 300 

defa söylenmiş olur. İkinci rekattın sonunda 

ettehiyyatü, ve son rekatın sonunda 

ettehiyyatü, salli ala-barik ve rabbena atina-firli 

okunduktan sona selam verilip bitirilir.



NAFİLE NAMAZLAR

11.İstihâre Namazı: Bir şeyin kendisi için 

hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işarete 

kavuşmak için kılınan iki rekatlık namazdır. 

Namazdan sonra istihare duası okunur. 

Abdestli olarak kıbleye dönülür yatılır. Rüyada 

beyaz veya yeşil görülmesi hayır, siyah veya 

kırmız görülmesi şerre işarettir.

12.Tevbe Namazı: Peygamberimiz (s.a.v.): 

"Bir kul günah işler de kalkıp abdest alıp iki 

rekat namaz kılarak Allah'tan bağışlanma 

dilerse Allah onu affeder" buyurmuştur.

13.Hâcet Namazı: Her ihtiyacını Allah'a 

arzeden Peygamberimiz (s.a.v); ihtiyacı olan 

kimselere iki rekat namaz kılmasını tavsiye 

etmiştir.

14.Zelzele Namazı: Peygamberimiz (s.a.v) bir 

zelzele sonrasında; “Rabbiniz sizi hoşnut 

olacağı duruma döndürmek istiyor, öyle olunca 

siz de O’nun hoşnutluğunu dileyiniz” buyurdu. 

2 veya 4 rekat olarak kılınır.



SEHİV (YANILMA), TİLAVET
VE ŞÜKÜR SECDESİ

Sehiv Secdesi: Namaz esnasında yapılan 

hata neticesinde yapılan secdedir. 

Son oturuşta yalnız "Tahiyyat" okunduktan 

sonra iki tarafa selam verilir. Ondan sonra 

"Allahu Ekber" denilerek secdeye varılıp üç 

kere " Sübhane Rabbiye'l-alâ " okunur. 

sonra "Allahu Ekber" denilerek kalkılır. Bir 

tesbih miktarı duraklamadan sonra tekrar 

"Allahu Ekber" deyip ikinci secdeye varılır. 

Yine üç kez " Sübhane Rabbiye'l-alâ " 

okunduktan sonra "Allahu Ekber" denilerek 

kalkılır ve oturulur. Tahiyyat, Salli-Barik 

ve"Rabbena atina" okunup önce sağ tarafa 

sonra da sol tarafa selâm verilir.

Tilavet Secdesi: Kur'ân'da ondört yerde 

geçen secde ayetlerinin okunması veya 

işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet 

secdesi denir. Namaz dışında secde ayetini 

okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet 



SEHİV (YANILMA), TİLAVET
VE ŞÜKÜR SECDESİ

secdesine niyet ederek abdestli olarak, 

kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara 

kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek 

secdeye gider. Üç defa "sübhâne rabbiye'l-

a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden 

kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke 

rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der.

Şükür Secdesi: Kendisini sevindirip mutlu 

edicek bir haber alan ya da arzu ettiği 

nimete kavuşan bir insanın, Allah(c.c.)’a 

şükür için secde etmesi demektir.

Şükür secdesi, kıbleye yönelip “Allahu 

Ekber” diyerek secdeye varmak, secde 

halinde iken, Allah(c.c.)’a hamd ve senada 

bulunmak, “Subhane Rabbiye’l Ala” 

cümlesiyle Allah(c.c.)’ı tesbih ettikten 

sonra, yine “Allahu Ekber” diye tekbir 

getirerek secdeden kalkmakla yapılmış 

olur. 



ABDEST

1- Niyet edilir.
2- Bismillahirahmanirrahim

dedikten sonra eller üç kere yıkanır.
3- Sağ elle üç defa su alınıp ağız

çalkalanır.
4- Sağ elle üç defa su alınıp

burun temizlenir.
5- İki avucumuza su alarak saç

bitiminden çene altına kadar
yüzümüzü üç defa yıkarız.

6- Önce sağ kolu dirsekle beraber
üçer defa yıkarız.

7- Sonra sol kolu dirsekle beraber
üçer defa yıkarız. 

8- Sağ elimizle başımızın dörtte
birini mesh ederiz.

9- Her iki eli de ıslatıp serçe
parmaklarımızla kulaklarımızın 

içini mesh ederiz.
10- Sol elimizle, önce sağ

ayağımızdan başlayarak ayakları
üçer kez yıkarız.



GUSÜL ABDESTİ

“Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti 
almaya" diye niyet eder. Elleri bileklere kadar 
yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. 
Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere 
su alır ve her defasında ağzını boğazına 
kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise 
boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ 
avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su 
çeker, her defasında sol eliyle burnunu 
temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti 
gibi abdest alır.
Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra 
sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su 
döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte 
elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu 
kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her 
tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve 
sakal diplerine suyun iyice işlemesi için 
ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri 
dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti 
almış oluruz.
* Bayanlar ve Erkekler aynı şekilde gusül 
abdesti alır. Bayan için ayrı erkek için ayrı bir 
boy abdesti alınış şekli yoktur. 



TEYEMMÜM

Teyemmümü gerektiren başlıca haller 
şunlardır:
1- Abdest ve gusül için temiz su bulamamak 
(Şehirde her zaman su aramak farzdır.)
2- Su kullanmaya mani olan hastalık, su 
kullanınca soğuktan ölmek veya hasta olma 
tehlikesi.
3- Suyun yanında zarar verecek olan düşman 
veya yırtıcı, zehirli hayvan bulunmak.
4- Hapiste olup, su kullanamamak.
5- Ölümle tehdit edilmek.
6- Yolcu olup, yanında içme suyundan fazla 
su bulunmamak.
7- Kuyu olsa da, su çıkarma imkanı olmamak.

Teyemmümün farzı üçtür:
1- Niyet etmek.
2- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün 
tamamını mesh etmek.
3- Elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve 
sonra sol kolu mesh etmek.
Teyemmümün farzı ikidir, diyenlere göre, 
ikinci ve üçüncü farz, bir farz olarak söylenir. 



NAMAZDA KULLANILAN İFADELER

Allahu Ekber (Allah en yücedir)
Subhane Rabbiyel Azim (Övgü ve yücelik,

çok büyük olan Allah'adır.
Semi Allahulimen Hamideh

(Allah hamd edeni işitir)
Rabbenalekelhamd

(Rabbim, hamd yalnız Sana'dır)
Subhane Rabbiyel Ala

(Övgü en yüce olan Allah'adır)
Sübhânellah (Allah'ı noksanlardan tenzih ederim)

Es-selâmü Aleyküm
Ve Rahmetullah (Allah'ın selamı, rahmeti

üzerinize olsun)
Estağfirullah (Kusurlarımı bağışla Allah'ım)
Allahümme Ente’sselâm ve minke’sselâm

Tebârekte Yâ Ze’lcelâli Ve’l-ikrâm
(Allah’ım selam sensin. Selamet ve esenlik sendedir.

Ey azamet ve kerem sahibi Allah’ım, Sen hayır ve
bereketi çok olansın)

Allahümme Salli Ala Muhammedin
ve Ala Ali Muhammed

( Allah’ım Hz. Muhammed (s.a.v) ve aline rahmet et)
(c.c.) Celle Celeluhu (O’nun şanı ne yücedir)

(s.a.v) Sallalahu Aleyhi ve Sellem
(Peygamberimize salat ve selam olsun)

(r.a.) Radiyallahu Anh (Allah ondan razı olsun)
(a.s.) Aleyhis Selam (Selam onun üzerine olsun)

 



EZAN

“Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (4 kere),
"Eşhedü en lâ ilâhe illellah"

(Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur) (2 kere),
"Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah"

(Şahitlik ederim ki Muhammed
Allah'ın elçisidir) (2 kere),

"Hayye ale's-salâh"
(Haydi namaza) (2 kere),

"Hayye ale'l-felâh"
(Haydi kurtuluşa) (2 kere),

"As-salatu hayrun mine'n nevm"
(Namaz uykudan hayırlıdır) (2 kere)

(Sadece sabah ezanında),
"Allâh-ü Ekber"

(Allah en büyüktür) (2 kere),
"Lâ ilâhe İllAllah"

(Allah'tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

Allahumme Rabbe hazihi'd da'veti't-tamme.
Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete

vel fazilete ved-dereceter-refîah.
Veb-ashu makamen Mahmudenillezi veadteh.

İnneke lâ tühlifü'l-mîâd. 

Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi
olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat
vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine

va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaştır.

EZAN DUASI



KAMET

“Allâh-ü Ekber"
(Allah en büyüktür) (4 kere),
"Eşhedü en lâ ilâhe illellah"
(Şahitlik ederim ki Allah'tan
başka ilah yoktur) (2 kere),

"Eşhedü enne
Muhammeden Rasûlullah"

(Şahitlik ederim ki Muhammed
Allah'ın elçisidir) (2 kere),

"Hayye ale's-salâh"
(Haydi namaza) (2 kere),

"Hayye ale'l-felâh"
(Haydi kurtuluşa) (2 kere),

"Kad Kâmeti's Salâh"
(Namaz başladı) (2 kere),

"Allâh-ü Ekber"
(Allah en büyüktür) (2 kere),

"Lâ ilâhe İllAllah"
(Allah'tan başka ilâh yoktur)

(1 kere).



SALA

ANLAMI



SÜBHÂNEKE DUASI

Sübhânekellâhümme
ve bi hamdik

ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.

***
(vecelle senâük) bölümü cenaze

namazında okunur.

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan
pak ve uzaksın.

Seni daima böyle tenzih eder
ve överim.

Senin adın mübarektir.
Varlığın her şeyden üstündür.

Senden başka ilah yoktur.

ANLAMI



FATİHA SURESİ

1-Bismillahirrahmânirrahîm.
2-Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.

3- Errahmânir’rahim.
4- Mâliki yevmiddin.
5- İyyâke na’budü
ve iyyâke neste’în,

6- İhdinessırâtel müstâkim.
7- Sırâtellezîne en’amte aleyhim

ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

1- Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

2- Hamd, âlemlerin Rabbi,
3- Merhametli olan, merhamet eden ve

4- Din Günü’nün sahibi olan
Allah’a mahsustur.

5- (Allahım!) Ancak sana
kulluk eder ve yalnız senden

yardım dileriz.
6- Bizi doğru yola,

7- Nimete erdirdiğin kimselerin,
gazaba uğramayanların,

sapmayanların yoluna eriştir.

ANLAMI



İNŞİRAH SURESİ

1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke 
3- Elleziy enkada zahreke 
4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren 
7- Feiza ferağte fensab 
8- Ve ila rabbike ferğab

Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan
(sana eziyet veren) yükünü? 

4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir

kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir

kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul! 

8- Ve ancak Rabbinden ümit et,
hep O'na doğrul!

ANLAMI



ASR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vel asr

2- İnnel insane le fi husr

3- İllellezıne amenu ve amilus

salihati ve tevasav bil hakkı

ve tevasav bis sabr.

Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih

amel (iyi işler) işleyenler,
birbirlerine hakkı tavsiye eden ve

sabrı tavsiye edenler
kurtulmuştur.

ANLAMI



FİL SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe'ale

rabbüke biashâbilfîl
2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
4- Termîhim bihicâratin min siccîl
5- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

1- Görmedin mi Rabbin
ne yaptı fil sahiplerine!
2- Onların tuzaklarını
boşa çıkarmadı mı? 

3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 
4- Onlara balçıktan pişirilmiş

sert taşlar atıyorlardı. 
5- Derken onları, yenilmiş
ekin yaprağı gibi kılıverdi.

ANLAMI



MA'UN SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki, 
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar. 
7- Ve yardımlığı sakınır

(zekatı vermezler).

ANLAMI



KEVSER SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnnâ a'taynâ-kel kevser

2- Fesalli lirabbike venhar

3- İnne şânieke hüvel'ebter.

Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

1- Muhakkak Biz,
sana Kevseri'i verdik.

2- Sen de Rabbin için namaz kıl
ve kurban kes!

3- Doğrusu sana kin besleyendir
soyu kesik olan!

ANLAMI



Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

6- Leküm dînüküm veliye dîn.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Ey kâfirler

2- Tapmam o taptıklarınıza!
3- Siz de benim kulluk ettiğime

tapanlardan değilsiniz.
4- Hem ben tapıcı değilim

sizin taptıklarınıza.
5- hem de siz, benim kulluk

ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Size dininiz, bana dinim

(sizin dininiz size, benim dinim bana)

KAFİRUN SURESİ

ANLAMI



Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu,
kendine de yuh

2- Ona ne malı fayda verdi,
ne de kazandığı.

3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4- Karısı da odun hamalı olacak!

5- Gerdanında fitillisinden bir
ip olduğu halde. 

TEBBET SURESİ

ANLAMI



Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû

küfüven ehad.

Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir

(Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat
O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.

İHLAS SURESİ

ANLAMI



Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbil felak

2- Min şerri mâ halak

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöküp bastırdığında
bir gecenin şerrinden,

4- o düğümlere üfleyen
üfürükçülerin şerrinden

5- ve kıskançlık gösterdiğinde
bir kıskancın şerrinden!"

FELAK SURESİ

ANLAMI



Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs

2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs

4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6- Minelcinneti vennâs.

Rahmân ve Rahîm olan
Allah'ın ismiyle.

1- De ki: Sığınırım ben
insanların Rabbine,

2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,

4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine

vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden,
gerek insanlardan.

NAS SURESİ

ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Allah O’dur ki; kendisinden başka hiç bir ilah 
yoktur. O Hay ve Kayyum’dur. Dalgınlık ve 

uyku O’nu tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa 
hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan yanında 

kim bir şey edebilir? O önlerinde ve 
arkalarında ne varsa (hepsini) bilir. 

(Yaratılmışlar) O’nun ilminden (yine) O’nun 
dilediği kadarından başka hiçbir şey 

kavrayamazlar. Allah’ın kürsîsi yeri ve gökleri 
kaplamıştır. Onlar (yer, gök vs. her şey) 

koruyup gözetmek O’na ağır gelmez. O, öyle 
ulu öyle azametlidir (büyüktür).

(Not: Bu ayet tesbih çekmeden önce okunur)

ANLAMI



AMENERRASULÜ
(Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet)

Bismillahirrahmânirrahîm.

285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi 
mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene 

billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, 
la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve 

kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena 
ve ileykelmesir.

286- La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, 
leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, 

rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, 
rabbena vela tahmil aleyna ısran kema 

hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena 
vela tühammilna, mâlâ tâkatelena bih, va’fü 
anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana 

fensurna alel gavmil kafiriyn.

(Yatsı namazından sonra, yatmadan
önce okunması müstehaptır.)



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

285- Peygamber ve inananlar Rabbisinden
kendisine (o peygambere) indirilene (Kur’an’a) 

inandılar. Hepsi de Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına ve Peygamberlerine iman ettiler. 
“(Allah’ın) Peygamberlerinden hiç birisinin 

arasını ayırt etmeyiz. Duyduk ve itaat ettik ey 
Rabbimiz! Mağfiretini isteriz, dönüşümüz 

ancak Sana’dır” dediler.
286- Allah hiç kimseye gücünün 

yetmeyeceğini teklif etmez. Ancak gücünün 
yeteceğini teklif eder. Herkesin kazandığı 
(hayrın sevabı) kendinedir. “Ey Rabbimiz! 

Eğer unuttuk, yahut hata ettiysek bizi (ondan) 
hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bizi, bizden 

öncekilere yüklediğin gibi ağır yük (musibetler 
ve bela yükleri) yükleme. Ey Rabbimiz! Güç 

yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. 
Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize 

merhamet buyur. Sen mevlamızsın bizim. 
Artık kafirler topluluğuna karşı bize zafer ver 

yardım et. (Amin)"

ANLAMI



LEV ENZELNÂ
(Haşr Suresi 21-24)

Bismillahirrahmanirrahim.

21. Lev enzelnâ hâzel kur'âne alâ 
cebelil-leraeytehû khâşian(m)-

mütesaddian(m)-min haşyetillâh. Ve 
tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi 

leallehum yetefekkerûn.
22. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül 
ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-

Rahîm.
23. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El 

Melik'ül Guddûs-üs-Selâmü'l Mü'minül 
Müheyminül Azîzül Cebbârül 

Mütekebbir.Sübhânallâhi ammâ 
yüşrikûn. 24. Hüvallâhül khâligul bâriül 

musavviru lehul esmâül hüsnâ. 
Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel'ard. 

Ve hüvel Azîzul Hakîm.

(Akşam ve sabah namazından sonra
okunması müstehaptır.)



Rahman ve Rahim Olan Allah'ın İsmiyle

21. (Habibim) eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağ 
üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah’ın 

korkusundan alçalmış ve parça parça olmuş 
görürdün. Bu misalleri insanlar düşünsünler 

diye veriyoruz.
22. O görüleni de görülmeyeni de bilen, 

kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. O, 
çok esirgeyen, çok bağışlayandır.

23. O, öyle Allah’tır ki, O’dan başka ilah yoktur. 
Melik’tir, (mülk ve saltanatı devamlı olandır) 

Kuddûs’dür, (noksan sıfatlardan münezzehtir) 
Selam’dır, (bütün afet ve kederlerden sâlimdir) 

Mü’mindir, (emniyet verendir) Müheymin’dir, 
(her şeyi gözetip koruyandır) Aziz’zdir, (her 

şeye galibdir) Cebbar’dır, (kullarının hallerini 
ve ihtiyaçlarını düzeltendir, varlığı çok yücedir) 

Mütekebbir’dir. (azamet ve ululuk sahibidir) 
Allah (müşriklerini) koştukları ortaklardan 

münezzehtir.
24. O, öyle Allah ki, Hâlık’dır. (her şeyi yaratan 

takdir edendir) Bâri’dir,(yoktan var edendir) 
Musavvir’dir (bütün varlıklara şekil verendir) 

En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde 
olanlar hep O’nu tesbih ederler. O, Azîz’dir, 

Hakim’dir.

ANLAMI



ETTEHİYYÂTÜ

ANLAMI

Et-tahıyyâtü lillâhi
vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve
alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden

abdühû ve Rasûlühü.

Her türlü hürmet, salavât (dua)
ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya

mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.

Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih
(doğru hareket eden) kullarının

üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir

ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (s.a.v.)

 O'nun kulu ve Rasûlüdür.



Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli

Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime

ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e "Aleyhisselâm" ve âline
(ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz)

Muhammed'e (s.a.v.) ve âline de
rahmet eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen)

ve mecîdsin( şanı büyük ).

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli

Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime

ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline
bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz)

Muhammed'e (s.a.v.) ve âline de bereketler
ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen)

ve mecîd'sin (şanı büyük).

ALLAHÜMME SALLİ

ANLAMI

ALLAHÜMME BARİK

ANLAMI



Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve
lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb.

Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Ey bizim Rabb'imiz!
Beni, anamı ve babamı ve bütün

mü'minleri hesap gününde bağışla.
Ey Rabb'im merhamet edenlerin

merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle.

RABBENA ATİNA

ANLAMI

RABBENÂĞFİRLÎ

ANLAMI

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten
ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.

Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik,
ahirette de iyilik, güzellik ver.

Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im,
merhamet edenlerin merhamet edicisi,

bize rahmetinle muamele eyle.



Allah’ım! Sen'den yardım isteriz,
günahlarımızı bağışlamanı isteriz,

razı olduğun şeylere
hidayet etmeni isteriz.

Sana inanırız, Sana tövbe ederiz.
Sana güveniriz. Bize verdiğin

bütün nimetleri bilerek,
Sen'i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz.
Hiçbir nimetini inkâr etmez

ve onları başkasından bilmeyiz.
Nimetlerini inkâr eden

ve Sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT DUASI 1

ANLAMI

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû
neşkürüke ve lâ nekfürük

ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
(Vitir Namazı 3. Rekatta 2. Tekbirden

Sonra Okunur)



Allah'ım ! Biz yalnız
Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen'in için kılarız,
ancak Sana secde ederiz.

Yalnız Sana koşar ve
Sana yaklaştıracak şeyleri

kazanmaya çalışırız.
Rahmetinin devamını
ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz
Sen'in azabın kâfirlere
ve inançsızlara ulaşır.

KUNUT DUASI 2

ANLAMI

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü

nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

(Vitir Namazı 3. Rekatta 2. Tekbirden
Sonra Okunur)



TESBİHATTA KULLANILAN İFADELER

Ala rasulina salavat
(Peygamberimiz üzerine salavat)

Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe 
illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la 

kuvvete illa billahil aliyyil azim.
(Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tehzih eder, 

kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. 
Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan 

başka ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları 
yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır)

Ve huvel aliyyul aziymü-zül celali subhanellah
(Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla 

muttasıftır)
Subhanel bagiy Daimen-il Hamdulillah

(Hamd Allah’adır)
Rabbil Alemiyne Teala Şanuhu Allahu Ekber

(Allah en büyüktür)
Lâ İlâhe İllâllahu Vahdehû Lâ Şerike Leh. 

Lehu’l Mulku ve Lehu’l Hamdu ve Huve Alâ 
Kulli Şey’in kadir.

(Allah’u Teala’dan başka ilah yoktur. Tek ilah 
sadece O’dur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona 
aittir. Bütün hamdü senalar O’nadır. Her şeye 

kadirdir.)
Subhane Rabbiyel Aliyyil Ağlel Vehhab

(Âli (Yüce), a’la ve vehhab olan Rabbimi tesbih 
ederim.



SALATEN TÜNCİNA

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ 

Muhammedin ve alâ âli Seyyidina 

Muhammedin salâten tüncînâ bihâ 

min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî 

lenâ bihâ cemîal hâcât ve 

tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât 

ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-

deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-

ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve 

ba'del-memât birahmetike Yâ 

erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve 

ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-

nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-

masîr."

(Her ikindi namazı sonrası
okumak müstehaptır.)



ANLAMI

“Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e 
(asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. 
Bu salâvat o derece değerli olsun ki: 
Onun hürmetine bizi bütün korku ve 

belalardan kurtarırsın. Bizim 
ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine 

yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan 
bu salâvat hürmetine temizlersin, o 

salâvat hürmetine bizi derecelerin en 
üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine 

hayatta ve öldükten sonra 
düşünülebilecek bütün hayırlar 

konusunda gayelerin en sonuna kadar 
ulaştırırsın. Ey merhametlilerin 

merhametlisi, bize bunları merhametinle 
nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne 

iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey 
Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, 

dönüş yalnız sanadır."



Allâhümme salli salâten
kâmileten ve sellim selâmen

tâmmen alâ Seyyidinâ
Muhammedinillezî
tenhallü bihil ukadü

ve tenfericu bihil-kürebü
ve tukdâ bihil-havâicu
ve tünâlü bihir-reğâibü

ve hüsnül-havâtimi
ve yustaskal ğamâmu

bivechihil Kerîm
ve alâ âlihî ve sahbihi

fî külli lemhatin
ve nefesin bi

adedi külli ma’lûmin lek.

SALÂT-I TEFRİCİYE

(İşlerinin rast gitmesi ve huzur
bulmak için okunur.)



Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e
(s.a.v.) kusursuz bir salât ve

rahmet, mükemmel bir selâm ve
selâmet vermeni diliyoruz.

O Peygamber ki, onun hürmetine
düğümler çözülür, sıkıntılar ve
belalar onun hürmetine açılıp

dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun
hürmetine yerine getirilir.

Maksatlara O’nun hürmetine
ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun
hürmetine elde edilir. O’nun

şerefli yüzü hürmetine
bulutlardaki yağmur istenilir,
Allah’ım, onun ehl-i beytine,

ashabına da her göz kırpacak
kadar zamanda her nefes

alacak zamanda sana malum
olan varlıklar sayısınca salât et.

ANLAMI



AMENTÜ DUASI

ANLAMI

“Amentü esası imanın 6 şartıdır.
Müslüman bu şartlara göre iman etmelidir”

Amentü billahi ve melâiketihi,
ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri

ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi
mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.

Haggun,
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü

enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.
(Abdest alınca okunması müstehaptır) 

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine, âhiret

gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü
Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna
inandım. Öldükten sonra dirilmek
de haktır. Ben şahadet ederim ki,

Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur.
Ve yine şahadet ederim ki,

Muhammed (s.a.v.) O'nun kulu
ve peygamberidir.



TEVBE İSTİĞFAR DUASI

Estağfirullah. 
Estağfirullah.

Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm,
ellezî lâ ilâhe illâ

hüve’l-hayyü’l-kayyumü
ve etubü ileyhi,

tevbete abdin zalimin li-nefsihi,
la yemlikü li-nefsihi mevten

vela hayâten
velâ nüşûra. Ve es-elühü’t-tevbete
ve’l-mağfirete ve’l-hidayete lenâ,
innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahim.

***
(Her namazda farzın ardından
“etubü ileyhi” kısmına kadar

okunması faziletlidir) 
(Nefis taşıyan bir kul olarak günaha 

her an düşebiliriz. O yüzden her fırsatta
tevbe etmeliyiz.)



ANLAMI

Tevbe ettim ya Râbbi,
Tevbe ettim ya Râbbi,
Tevbe ettim ya Râbbi,
El-Âzim (çok yücesin),

El-Kerîm (çok cömertsin),
Er-Rahîm (çok merhamet edicisin).

O öyle bir Allah ki, her zaman
ayakta ve ölümü olmayan bir

Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur.
Allah’a tevbe ediyorum.

O öyle bir tevbe ki; nefsini ne
öldürebilecek, ne de yaşatabilecek
aciz ve zalim bir kulun tevbesiyle

tevbe ediyorum ve Allah’tan tevbe,
bağışlanma ve hidayet istiyorum.
Çünkü O (Allah) bütün tevbeleri
kabul eden çok merhametlidir.



Allahumme ente Rabbi la ilahe illa
ente halekteni ve ena abduke
ve ena ala ahdike ve vadike

mestatatu, euzu bike min şerri ma
sana'tu , ebu'u leke binimetike aleyye

ve ebu'u bizenbi feğfir li feinnehu
la yeğfiruz'zunube illa ente

SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR DUASI

Yâ Allah! Sen benim Rabbimsin. 
Senden başka ilâh yoktur. Beni sen 

yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben 
îman ve ubûdiyyetimde gücüm yettiği 
kadar senin ahd ü misâkın üzereyim. 

Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana 
sığınırım: Ve senin bana ihsan etdiğin 
nimetleri ikrar ve i'tirâf ederim. Kendi 
kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i'tirâf 

ederim. Yâ Rabb! Sen beni afv ü 
mağfiret eyle. Zîra senden başkası 
günâhları afv ü mağfiret edemez.

ANLAMI

(Nefis taşıyan bir kul olarak günaha 
her an düşebiliriz. O yüzden her fırsatta

tevbe etmeliyiz.)



KUR’AN OKUMA DUASI

ANLAMI

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Her kim 
Kur'an-ı Kerim okumayı murat ettiğinde evvela 

bu duayı okuyarak başlarsa okumuş olduğu 
Kur'an'ın her harfine elli bin hasene verilir.”

Allahümme bil hakki enzeltehû vebil 
hakki nezele* Allahümme azzim 

rağbetî fihi vec'alhü nûran libasarî ve 
şifaen li sadrî* Allahümme zeyyin bihî 
lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvi 

bihî cesedî verzuknî tilâvetehû alâ tâ 
atike ânâ elleyli ve etrâfen nehâri 
vahşurnî me an nebiyyi sallallâhu 

teâla aleyhi vesellem ve âlihil ahyâr*

Allah
O da hak ile indi. Allah’ım, Kur’an’a olan

rağbetimi artır. Onunla dilimi süsle,
yüzümü güzelleştir, vücuduma kuvvet ver.
Bütün gece ve gündüzün vakitlerinde onu

okuyarak sana itaat etmekle beni rızıklandır.
Beni Peygamber efendimiz (s.a.v.)
ve O’nun hayırlı ehliyle birlikte dirilt.

’ım Kur’an’ı hak ile indirdin.



YEMEK DUASI



NAZAR DEĞMESİNE KARŞI DUA

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Nazar (göz) 
değmesi haktır. “Deveyi kazana insanı 

mezara götürür.” demiştir.
Nazara karşı Fatiha suresi, Ayetel kürsi, 

İhlas, Felak, Nas surelerini okumayı tavsiye 
etmiş, torunlarına okumuş, nazardan Allah’a 

sığınmıştır. 
“Uıyzükümâ bi kelimâtillahi’t tâmmeti, 
min külli şeytânin ve hâmmetin vemin 

külli aynin lâmmetin.”
“Sizi her türlü şeytan ve zehirli 

hayvanlardan ve bütün kem gözlerden 
Allah’ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım.” 

HASTALIKTAN ŞİFA BULMAK İÇİN DUA

“Allahümme innî es’elükel afve vel 
afiyete fiddünya vel ahirah”

“Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, 
sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.”



BÜTÜN PEYGAMBERLERİN VE SALİH
MÜ’MİNLERİN ORTAK DUASI

“Rabbeneğfirlenâ zünûbena ve isrâfena 
fi emrinâ ve sebbit egdâmenâ vensurnâ 

alel-kavmil kafiriyn.”
“Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve 

işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve 
yolunda ayaklarımızı sabit kıl, kafirlere karşı  

da bize yardım et.”

YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yatakta 
uyumadan önce, avuçlarının içine besmele 

çekerek, ihlas, felak, nas surelerini okur, 
başına, yüzüne ve vücuduna mesheder, kızı 
Fatıma (r.a.) ya da 33 defa subhanellah, 33 
defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahü ekber 
demesini söyler sağ tarafa dönerek ayakları 
karına doğru çekerek yatmayı tavsiye eder, 

sağ elini yanağının altına koyar ve şöyle 
derdi:

“Allahümme kınî azabeke, yevme teb’asü 
ibâdek”

“Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin gün 
beni azabından koru.”



KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUA

Hz. Muhammed (s.a.v) Ashab-ı Kirama, 

kabristana gittikleri zaman şöyle 

demelerini söylerdi;

“Esselamü aleyküm ehled diyari 

minel-mûminin. Ve inna inşaallahu 

biküm lahikûn. Es’alûllahe lena ve 

lekümü’l afiyeh.”

ANLAMI

Selam size! Ey bu diyarın mü’min ve

müslim halkı. İnşaallah yakında

biz de aranıza katılacağız. Allah’ın

bizi de, sizi de bağışlamasını dilerim.



KABİR SUALLERİ VE CEVABI

Mevta kabre konulduğunda Münker ve Nekir

melekleri şu sualleri yöneltir:

Rabbin kim? - Allahü teâlâ.

Dinin nedir? -İslâm dini.

Peygamberim kim? - Hz. Muhammed (s.a.v)

Kitabın nedir? -Kur'an-ı kerim.

Kıblen neresidir? -Kâbe-i muazzama.

İtikadda mezhebin nedir?

-Ehl-i sünnet vel cemaat.

Amelde mezhebin nedir?

4 mezhepten hangisi ise,

-Hanefi, Maliki, Şafii ve

Hanbeli’den biri söylenir.

Ayrıca aşağıdaki esasları da bilmek lazımdır:

Kimin zürriyetindensin? -Âdem (a.s)

Kimin milletindensin? -İbrahim (a.s)



32 FARZ

İmanın şartları: 6
İslamın şartları: 5

Namazın farzları: 12
Abdestin farzları: 4
Guslün farzları: 3

Teyemmümün farzları: 2

İmanın Şartları:
1- Allah'ın birliğine inanmak

2- Meleklere inanmak
3- Kitaplara inanmak

4- Peygamberlere inanmak
5- Ahiret hayatına inanmak
6- Kaderin, hayrın ve şerrin
Allah'tan geldiğine inanmak

İslamın Şartları:
1- Kelime-i Şehadet getirmek

2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak

4- Zekat vermek
5- Hacca gitmek



32 FARZ

Namazın Dışındaki Farzları:
1- Hadesten tahâret, 2- Necâsetten tahâret

3- Setr-i avret, 4- İstikbâl-i kıble,
5- Vakit, 6- Niyet

Namazın İçindeki Farzları:
1- İftitah tekbiri, 2- Kıyam, 3- Kıraat, 4- Rükû

5- Secde, 6- Ka'de-i ahîre

Abdestin Fazları:
1- Yüzünü yıkamak

2- Ellerini dirsekleriyle beraber yıkamak
3- Başının dörtte birini meshetmek

4- Ayaklarını topuklarıyla beraber yıkamak

Guslün Fazları:
1- Ağzına su vermek, 2- Burnuna su vermek

3- Bütün bedenini yıkamak

Teyemmümün Fazları:
1- Niyet etmek

2- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün 
tamamını mesh etmek. Tekrar elleri temiz 

toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh 
etmek.



Allahu ekber Allahu ekber,
Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber.
Allahu ekber ve lillahi'l-hamd.

ANLAMI

Allah herşeyden yücedir,
Allah herşeyden yücedir.

Allah'tan başka ilâh yoktur.
O Allah herşeyden yücedir,
Allah herşeyden yücedir.
Hamd Allah'a mahsustur.

SALAVAT-I ŞERİFE

Allahumme salli âlâ seyyidina
Muhammedi-ninnebiyyi ümmiyyi
ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

ANLAMI

Allah’ım! Ümmi Peygamber
Muhammed (s.a.v.)’e onun aline
ve ashabına salât ve selam eyle.



BÜYÜK GÜNAHLAR VE İMAN

Büyük günah, mü'min olan kulu imandan 
çıkarmaz ve küfre de sokmaz.Bir an evvel

1. Haksız yere adam öldürmek.
***

2. Namuslu kadına iftira atmak.
***

3. Zinâ etmek.
***

4. Harpden kaçmak.
***

5. Sihir yapmak.
***

6. Yetim malı yemek.
***

7. Müslüman olan ana, babaya asi olmak.
***

8. Haramda ileri gitmek.
***

9. Fâiz yemek. (Ebu Hureyre'nin ilavesi)
***

10. Hırsızlık yapmak.
***

11.İçki içmek. (Hz.Ali'nin ilavesi)



DİNİ TERİMLER

Caiz: Genel olarak ruhsat verilmiştir, günah 
değildir manasındadır.

Necaset: Pislik

Hades: Abdestin bozulması anlamında fıkhî bir 
terim.

İstibra: İdrar yolunu idrardan temizlemek 
demektir. İhtiyaç giderildikten sonra abdest 
almadan önce hareket ederek idrar yolunun 
temizlenmesi.

İstinca: Önden ve arkadan necaset çıkınca, bu 
yerleri temizlemeye denir.

Hayız ve Nifas: Hayız ( ay başı) ve nifas 
(loğusalık) kanlarının kesilmesiyle veya bu iki 
hal için öngörülen âzami sürelerin dolmasıyla 
gusül gerekli olur.

İstihaze: Kadınların görmüş oldukları âdet ve 
loğusalık kanı dışında, rahim içi damarlarından 
bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle 
gelen kana denir.

Mekruh: yapılması dinen doğru bulunmayan, 
te rk  ed i lmes i  i s tenen ,  yap ı lmaması  
yapılmasından daha uygun olan davranışlardır.



DİNİ TERİMLER

Sünnet: Hz. Peygamber'in devamlı olarak 
yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terketmediği 
şeydir.

Farz: Allahü Teâlâ'nın kesin olarak yapılmasını 
ve yerine getirilmesini istediği, yapılması kat'i 
delillerle sabit olan emir ve emirlerdir.

Vacip: Farz kadar kesin olmamakla birlikte 
kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen 
şeylerdir.

Farz-ı Ayn: Herkesin yapmaya mecbur olduğu 
farz. Namaz kılmak, yalan söylememek, iman 
etmek, oruç tutmak gibi.

Farz-ı Kifaye: Müslümanlardan lüzumu kadar 
kimse tarafından yapılınca, diğerlerinin 
sorumluluktan kurtulduğu farzlardır. (Cenaze 
namazı, hafız olmak)

Mübah: yapılması veya yapılmaması dini 
yönden hiçbir sakıncası bulunmayan, 
mükellefin yapıp yapmamakta tamamen 
serbest olduğu eylemlerdir.

Caiz: genel olarak ruhsat verilmiştir, günah 
değildir manasındadır. 



KONTROL ve DÜZELTME
Ebubekir TANRIKULU
Diyanet İşleri Başkanlığı

Uzman
***

HAZIRLAYAN
Yılmaz ERDOĞAN

***
İLETİŞİM ve DANIŞMA

0530 393 13 24
0536 327 64 57

Hiç Bir Maddi Çıkar Gözetilmeksizin,
Allah Rızası İçin

Dağıtılmak Üzere Hazırlanmıştır.

Zarûrât-ı DîniyyeZarûrât-ı Dîniyye
(Dini Gereklilikler)

Her Müslümanın Bilmesi
Gereken Temel Dini Bilgiler

www.facebook.com/mektebidervis

www.mektebidervis.com
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