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Takdİm

İslâm dininin temel ilkelerinden biri de namazdır.
Namaz, imanın ölçütü ve takvalıları tanımanın vesile-

sidir.
Namaz, dinin dalgalanan bayrağı; namaz kılanlar ise, 

onun maneviyatı sayesinde güvencede olanlardır.
Namaz, Allah'ı anmak için yapılan ibadettir. Nitekim 

yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:
Şüphesiz ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden 

başka ilâh yoktur; şu hâlde bana ibadet et ve beni 
anmak için dosdoğru namaz kıl.1

Namaz, ibadetlerin en büyüğü ve görevlerin en üstü-
nüdür. Bir rivayette şöyle geçer: Birisi İmam Cafer Sadık'ın 
(a.s) huzurunda başka birini övüyordu. Onun övgülerin-
den sonra İmam (a.s), "Namazı nasıldır?" diye sordu. Yani, 
bu önemli vazifeyle ilgili ne kadar çaba harcıyor? Övülen 
kişinin bütün iyilikleri namaza verdiği öneme bağlıdır.

Bu ilâhi farizayı yerine getirmek ve zinde tutmak için 
her ne kadar çaba harcansa yine de azdır. Din âlimlerinin 
ve hak mektebe gönül verenlerin tüm çabası ve hatta batıla 
karşı savaşan mücahitlerin savaşı bu büyük ibadeti ayakta 
tutmak içindir.

1- Tâhâ Suresi, 14. ayet.
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Aşura günü Kerbela'da İmam Hüseyin'in (ona selâm 
olsun) yarenlerinden birinin öğle namazının vaktinin gir-
diğini hatırlatması üzerine İmam, "Allah seni namazı ayakta 
tutanlardan yazsın; biz zaten namaz için savaşıyoruz." buyur-
ması ve savaşın kızıştığı o esnada hemen cemaatla öğle 
namazı ikame etmesi ve yine Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali'nin 
(ona selâm olsun) savaşı bırakıp namaza koyulması ve 
bunu eleştirenlere "Biz bu kavimle namaz için savaşıyoruz." 
demesi, İslâm dininde namazın konumunu ve ehemmiye-
tini ortaya koymaktadır.

Yine dinin direği olarak tanıtılan namazın önemi ha-
dislerde şöyle belirtilmiştir: 

Hz. Resulullah (Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyti'nin 
üzerine olsun) buyurmuştur ki:

Kıyamette kulun ilk hesap vereceği şey namaz-
dır. Namazı kabul olursa, diğer amelleri de kabul 
olur; namazı kabul olmazsa, diğer amelleri de kabul 
olmaz.

Namazı hafife alan benden değildir.1

Ehlibeyt İmamları'ndan (a.s) şöyle nakledilmiştir:
Bizim şefaatimiz namazı hafife alana ulaşmaya-

caktır.2

Bunlar ve burada değinmediğimiz daha nice ayet ve 
hadisler, her Müslümanın namazın nasıl kılındığını ve na-
maz hükümlerini çok iyi bir şekilde öğrenmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. İşte elinizdeki bu kitap, Ehlibeyt mekte-
bine göre namazı öğretmektedir.

1- Biharu'l-Envar, c.79, s.136.
2- Biharu'l-Envar, c.47, s.2.
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usul-u dİn

İslâm'da tüm eğiti ve öğretiler iki ana başlık altında 
anlatılmaktadır. Birincisi; "Usul-u Din" yani dinde temel 
inançlar. Başka bir ifadeyle insanın inanması gereken hu-
suslar. İkincisi; "Füru-u Din" yani insanın ameliyle ilgili hu-
suslar. Usul-u Din (dinin temel inançları) beştir:

1- Tevhid: Bir tek olan Allah'a inanmak.
2- Adl: Yaratıklarına ihtiyacı olmayan Allah'ın adil ol-

duğuna inanmak.
3- Nübüvvet: Yüce Allah tarafından insanlara doğru 

yolu göstermeleri için ilki Hazreti Adem ve sonuncusu ise 
Hazreti Muhammed olmak üzere yüz yirmi dört bin pey-
gamber gönderildiğine inanmak.

4- İmamet: Peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti 
Muhammed'in, Allah'ın emri üzere kendisinden sonra Eh-
libeyti'nden on iki kişiyi vasi ve imam olarak belirlediğine 
inanmak.

5- Mead: Öldükten sonra yeniden dirilip dünyada ya-
pılan işlerin hepsinin karşılığının görüleceğine, kıyamet 
gününe, cennet ve cehenneme inanmak.

Ehlibeyt İmamları
Peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed'-

den (ona ve Ehlibeyti'ne selâm olsun) sonra onun hak vasi-
leri olan On İki Ehlibeyt İmamı'nın isimleri şöyledir:
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1- İmam Ali İbn Ebutalib.
2- İmam Hasan Müçteba.
3- İmam Hüseyin Seyyidü'ş-Şüheda.
4- İmam Ali Zeynelabidin.
5- İmam Muhammed Bâkır.
6- İmam Cafer Sadık.
7- İmam Musa Kâzım.
8- İmam Ali Rıza.
9- İmam Muhammed Taki.
10- İmam Ali Naki.
11- İmam Hasan Askeri.
12- İmam Mehdi Kâim.

FÜRu-u dİn

İnsanın ameliyle ilgili hususlar, beş bölüme ayrılır.
1- Farz (vacip): İslâmî açıdan yapılması gerekli olan iş.
2- Haram: İslâmî açıdan yapılması yasak olan iş.
3- Müstehap: Yapıldığında sevabı olan, yapılmadığın-

da ise azabı olmayan iş.
4- Mekruh: Yapılması yasak olmayan, ancak yapılma-

ması şer'î açıdan daha iyi olan iş.
5- Mubah: Şer'î açıdan iyi veya kötü olmayan iş; dört 

kısım işlerin dışında olan bir iş.
Füru-u dinin yani amelî hükümlerin sayısı oldukça 

fazladır. Ancak en belirgin olanları şunlardır:
1- Namaz.
2- Oruç: Bir ay Ramazan ayında oruç tutmak. 
3- Zekât: Bazı gelirlerin belli bir miktarını belirtilen 

yerlerde harcanması için vermek. 
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4- Humus: Başta kazanç olmak üzere belli şeylerin 
beşte birini Allah rızası için belli yerlerde harcanması için 
vermek.

5- Hac: Maddi durumu müsait olan kişilerin hayatla-
rında bir defaya mahsus olmak üzere Allah'ın beytini zi-
yaret etmeleri.

6- Cihat: Allah'ın düşmanlarıyla savaşmak.
7- Emr-i maruf (iyiliği emretmek). 
8- Nehy-i münker (kötülükten sakındırmak).
9- Tevelli: Allah'ın dostlarını sevmek.
10- Teberri: Allah'ın düşmanlarına düşman olmak.
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namazın hİkmeTİ ve önemİ

Yaradan'a tapınmak ve kulluk, insanın doğasında ve 
donanımında mevcut olan güdülerden olup her zaman 
farklı alanlarda ve de farklı olaylar karşısında kendisini 
gösterir. Özel anlamıyla ibadet etmeleri istenen varlıkların 
yaratılış felsefesi de budur aynı zamanda. Bu gerçek, Kur'-
an'da şöyle açıklanmıştır:

Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet et-
sinler diye yarattım.1

Ancak, insanın fıtratında olan bu güdü; çevre, gelenek, 
eğitim, öğretim, kültür ve sosyal yaşam şartlarından etkile-
nebilir. Dolayısıyla bu fıtri eğilimin gerektiği şekilde yön-
lendirilebilmesi için yüce Allah, peygamberler ve onların 
aracılığı ile de kitaplar göndermiştir.

Yüce Allah, konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de 
şöyle buyurmaktadır:

Andolsun biz, her millet içinde, "Allah'a kulluk 
edin, tağuttan kaçının" diye elçi gönderdik.2

Bu ayetten de anlaşıldığı üzere ilahî elçiler, insanlara 
doğru yolu göstermek, onların yaratılan varlıklara kulluk 
etmelerine engel olmak ve de bu kulluğu Yaradan'a yön-
lendirmekle yükümlüdürler.

1- Zariyat Suresi, 56. ayet
2- Nahl Suresi, 36. ayet.
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Ayrıca ibadetlerin şekil ve içeriğini belirlemek de pey-
gamberlere dönük bir vazife olmuştur her zaman. Bu da 
ibadetlerin saptırılmaması ve insanların tasarrufundan ko-
runması için bir ek tedbir olarak uygulanmıştır.

Tapınma güdüsü ve fıtri donanımın yanlış yöne sap-
maması ve aynı zamanda da sahip olduğu içeriğini kay-
betmemesi için, insanlara örnek olarak gösterilen ilahî 
önderlere uymak ve yaşam tarzlarını örnek almak bir zo-
runluluktur. Aynı zamanda bu, Kur'an'ın da emridir. Kur'-
an-ı Kerim peygamberleri örnek alınması gereken önderler 
olarak tanıtmıştır insanlık âlemine. 

Bu güdünün insan fıtratına yerleştirilmesinin sebebi 
ise, insanın bir kul olarak mabut huzurunda vazifesini ye-
rine getirmesidir.

İnsanın kul olması ve Allah'ın da vasfı mümkün olma-
yan yüceliği, O'nun huzurunda boyun eğmeyi gerektirir.

Bir taraftan Allah'ın her şeyden müstağni olması ve 
hiçbir şeye ihtiyaç duymaması, diğer taraftan da her şeyin 
hayatını sürdürmede Allah'a muhtaç olması ve O'na yönel-
mesi, ibadet ve kulluğu kaçınılmaz kılar.

İnsanın yaşam, düşünce ve kullanım alanında ihtiyaç 
duyduğu ve duyacağı her nimeti insana bahşedenin yüce 
Allah olması, insanın ibadet etmesini gerektiren sebepler-
den biridir. Kısacası, nimet vasfı taşıyan her şey şükretme-
yi gerektirir.

Bu hususta yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Öyleyse, kendilerini açken doyuran ve korku 

içindeyken güven veren bu Kâbe'nin Rabbine kul-
luk etsinler.1

1- Kureyş Suresi, 3-4. ayet.
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İşte bu şükretmenin İslâm dininde, nasıl bir şekil ve 
içerikle gerçekleştirilmesi gerektiği, Peygamber efendimiz-
den ve Ehlibeyt İmamları'ndan rivayet edilen hadislerde 
belirtilmiştir. Zaten elinizdeki kitabın konusu da bu teşek-
kürün nasıl yerine getirilmesinin bir boyutunu içermekte-
dir; namaz boyutunu.

İslâm dini, insan yaşamının sosyal, kültürel, siyasal, 
ekonomi, ailevi vb. alanlarına olduğu gibi ibadi alanına da 
ışık tutmuştur.

Her ne kadar ibadetlerde asıl göz önünde bulundu-
rulması gereken, Rabbin rıza ve hoşnutluğu ise de, iba-
detlerin insanı olgunlaştırdığını da unutmamak gerekir. 
Bu olgunlaşma ilk etapta dünyada kendini gösterecek ve 
insana takva gücü verecektir. Takva sahibi insan, O'na ve 
insanlara karşı bütün sorumluluklarını tam bir içtenlikle 
yerine getirecektir. İbadetlerin bu özelliğe sahip olduğuna, 
Kur'an-ı Kerim'in, ibadetleri farz kılan ve yapılmasını em-
reden ayetlerinin hemen sonunda kısa bir cümle ile vurgu 
yapılmıştır. Şu ayet örnek gösterilebilir:

Ey inananlar! Sizden öncekilere farz kılındığı 
gibi takvalı olmanız için size de oruç farz kılındı... 
Bilirseniz oruç tutmanız, sizin için daha hayırlıdır.1

Kur'an'ı açıklamakla görevli olan Peygamber e-fendi-
mizin (s.a.a) ve Ehlibeyti'nin (hepsine selam olsun) hadis-
lerinde, namazla ilgili ayetlerin yorumunda çok ince bazı 
gerçeklere vurgu yapılmıştır. Örnek olması ve düşünce 
ufkumuza ışık tutması amacıyla namazın hedef, önem, 
netice ve özelliği hususunda, sözü Kur'an'a ve hadislere 
bırakıyoruz: 

1- Bakara Suresi, 183-184. ayet.
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1- Namaz, Allah'ı anma vesilesidir. Nitekim yüce Allah 
şöyle buyurmuştur:

Hiç kuşkulanma ki ben Allah'ım. İlah yoktur 
benden başka. O hâlde bana kulluk-ibadet et ve 
namazını, beni hatırlayıp anmak için yerine getir.1

Yine bir başka ayette şöyle buyurmuştur:
Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı ya-

pıldığında, Allah'ı anmaya koşun.2

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Namazda olduğun sürece kuşkusuz her şeyin 

sahibi olan sultanın (Melik) ve istediği her şeyi yap-
tırabilenin (Cebbar) kapısını çalmaktasın. Her kim 
Melik'in kapısını çok çalarsa, kapı onun yüzüne açı-
lır.3 

Hz. Ali (a.s) de şöyle buyurmuştur:
İnsan namazda olduğu sürece onun bedeni, elbi-

sesi ve etrafındaki her şey Allah'ı tesbih eder.4

Anma, kalbe mahsus bir fiildir. Namaz kılan insan di-
liyle bir takım sözcükleri peş peşe sıralıyor ve kalbi, dili-
nin söyledikleriyle birliktelik içinde değil ise, bu durumda 
anma fiili gerçekleşmez. Hâliyle de namaz, asıl hedefinden 
sapmış olur.

Resulullah (s.a.a) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: 
Kim iki rekât namaz kılar ve kıldığı iki rekât bo-

yunca düşüncesini hiçbir dünya işiyle meşgul et-
mezse, Allah onun günahlarını bağışlar.5 

1- Tâhâ Suresi, 14. ayet.
2- Cum'a Suresi, 9. ayet.
3- Biharu'l-Envar,c.77, s.78.
4- Biharu'l-Envar, c.82,s.207.
5- Biharu'l-Envar, c.84, s.249.
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Kısacası namaz Allah'ı anmak içindir ve Allah'ı anmak 
da kalplere huzur verir. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili 
olarak şöyle buyurulmuştur: 

Böyleleri, inanan ve gönülleri Allah'ın zikriyle 
yatışan kişilerdir. Gözünüzü açın! Gönüller yalnız 
Allah'ın zikriyle yatışır-tatmin bulur.1

Zikir, gönüllerin manevi gücünün kötülük ve günah-
lara karşı seferber oluş makamıdır. Tam anlamıyla gerçek-
leşmesiyle de galip gelecek ve geçici lezzetleri terk etmenin 
hazzını ruh ve gönüllere tattırarak, fıtri olarak aranan hu-
zur ve mutluluğu bahşedecektir.

 2- İbadetten amaç, takva edinmektir. Yüce Allah bu 
hususla ilgili olarak şöyle buyurur:

Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan 
Rabbinize ibadet edin ki, takva edinesiniz.2

Kur'an-ı Kerim'de namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin 
farz kılınışına değinen ayetlerde bunların takva edinme ve 
kurtuluşa erme amacıyla yasalaştırıldığına bizzat vurgu 
yapılmıştır.

Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de namaz, inanan ve Allah'-
tan korkan kimselerin özelliklerinden biri olarak sayılmış-
tır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; takva 
sahipleri için yol göstericidir. Onlar ki gaybe ina-
nır ve namazlarını dosdoğru kılarlar...3

Bir diğer ayette de şöyle buyurmuştur: 
Sabır ve namazla yardım dileyin. Hiç kuşkusuz 

bu, huşû duyanların dışındakilere çok ağır gelir.4

1- Ra'd Suresi, 28. ayet.
2- Bakara Suresi, 21. ayet.
3- Bakara Suresi, 3. ayet.
4- Bakara Suresi, 45. ayet.
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Peygamberimize huşû (saygıyla tazim) hakkında so-
ruldu. O, "Namazda tevazu etmek ve kulun bütün kalbiyle Rab-
b'ine yönelmesidir." buyurdu.1 

3- Namaz kötülüklerden ve fenalıklardan alıkoyar. Ku-
r'an-ı Kerim'de konuyla ilgili olarak şöyle buyurulmuştur:

Kitap'tan sana vahiy edileni oku. Namazı da kıl. 
Çünkü namaz, çirkinliklerden ve kötülüklerden 
alıkoyar. Elbette ki Allah'ın zikri daha büyüktür. 
Allah neler yaptığınızı biliyor.2

Hz. Resulullah'a (s.a.a) denildi ki: "Filan şahıs gündüz 
namaz kılar, gece ise hırsızlık yapar!" Resulullah (s.a.a) bu-
yurdu ki: "Şüphesiz namazı buna engel olacaktır."3

Ensardan bir gencin Hz. Resulullah (s.a.a) ile birlikte 
namaz kıldığı, ancak günah işlediği Resulullah'a anlatılır. 
Peygamber şöyle buyurur:

Şüphesiz namazı buna engel olacak ve çok geç-
meden tövbe edecektir.4

4- Namaz, işlenmiş kötülükleri yok eden bir iyiliktir: 
Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili olarak şöyle buyurulur:

Gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saat-
lerde namaz kıl. Güzellikler kötülükleri silip sü-
pürür. İşte bu, Allah'ı ananlara bir öğüttür.5

Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Namaza durup kıbleye yöneldiğinde, Fatiha ve 

ardından herhangi bir sureyi okuyup rüku yaptığın-
da, namazın rüku ve secdelerini yapıp teşehhüt ve 

1- Biharu'l-Envar, c.84, s.264.
2- Ankebut Suresi, 45. ayet.
3- Biharu'l-Envar,c.82,s.198.
4- Biharu'l-Envar, c.82, s.198.
5- Hûd Suresi, 114. ayet.
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selamını okuduğunda, namaz kılıncaya kadar işle-
miş olduğun günahlar bağışlanmış olur.1 

Selman-i Farisi'den şöyle rivayet edilmiştir:
Hz. Resulullah (s.a.a) ile birlikte bir ağacın gölgesinde 

idik. Allah'ın elçisi ağaçtan bir dal tutup salladı ve dalın 
yaprakları döküldü. Hz. Peygamber: "Yaptığımın sebebini 
sormayacak mısınız?" buyurdu. Biz de: "Sebebini bize bildir 
ey Allah'ın elçisi." dedik. O şöyle buyurdu:

Şüphesiz Müslüman kul namaza durduğunda bu 
ağacın yapraklarının döküldüğü gibi, bütün hataları 
dökülür.2 

Hz. Ali, Peygamber efendimizin kendisine şöyle bu-
yurduğunu rivayet eder:

Ya Ali, beni hak üzere müjdeci ve uyarıcı olarak 
seçene (Allah'a) andolsun ki, sizden biri abdest al-
maya durduğunda, bütün azalarından günahlar 
dökülür. Allah'a (kıbleye) yüzü ve kalbiyle yöneldi-
ğinde, namazını bitirdikten sonra bütün günahları 
bağışlanmış olur.3 

5- Namaz insanı eğitir ve yaşamı yönlendirir. Şöyle ki, 
her ibadet Allah'ın rızasına uygun olarak yerine getirildiği 
takdirde, hem ibadet eden şahsın kulluk bilincini güçlen-
dirir ve huzura varma hazzını yaşattırır, hem de ibadetle-
ri her türlü maddi ve manevi çıkar pisliğinden arındırır. 
Ancak bu rızayı cennet kazanmakla özdeşleştirmek ve ahi-
ret yurduna endeksli tutmak büyük bir hata olur. Böylesi 
bir sınırlamaya gidildiği takdirde, ibadetlerin eğiticilik ve 
dünya yaşamını yönlendiricilik boyutu maalesef ki gizlilik 

1- Biharu'l-Envar, c.82, s.205.
2- Biharu'l-Envar, c.82, s.205.
3- Biharu'l-Envar, c.82, s.220.



17

perdesi ardında kalacaktır. İbadetlerin içeriğinin telkinsel 
bir yapıda oluşu, ruhu arındırmaya elverişli en güzel at-
mosferdir. Birkaç somut örnekle konuya açıklık getirmek 
mümkündür:

Örneğin oruç; açlık ve susuzluk karşısında sabır sila-
hıyla insanı donatır; toplumların fakir kesiminin yaşam 
sıkıntısını paylaştırır; bu insanlık ayıbının bir an önce gi-
derilmesini ve gittikçe derinleşen bu uçurum üstüne pay-
laşım köprüsü kurulmasını öğretir. Gün gelir de inananlar 
Allah rızası çizgisinde yürüdüğü için bir takım güçlerin 
ambargo uygulamak suretiyle intikamına maruz kalabilir. 
İşte o zaman insanî-ilahî değerleri korumanın bir zorunlu-
luk olduğunu oruç ibadeti öğretir.

Hac; her yıllık telkin mahiyetli tekerrürü ile insan öz-
gürlüğü ve değerini en dayanılmaz şartlar altında koruma-
yı insanlığa armağan eder; insanlık hazinesi yüce insanla-
rın anısını tazeler; kardeşlik duygusunun ırk, coğrafya, dil, 
kültür, mezhep ve sınıfsal farklılıklarla etkilenemeyeceği 
gerçeğini ortaya koyar ve toplumlara, hatırasını yaşattığı-
mız İbrahim, İsmail ve Hacer'leri kazandırır.

Namaz ise insana şunları kazandırır: 
– Genel anlamıyla iyilikler karşısında teşekkür etme 

alışkanlığı kazandırır.
– Allah'ın (günlük farz namazlarda her biri otuz defa 

tekrarlanan) Rahman ve Rahim sıfatlarından etkilenerek 
Allah'tan rahmet dilendiği gibi, insanlara da şefkat ve mer-
hamet üzere muamele yapmayı gerektirir.

– Dünya ötesinde bir âlemin varlığını ve işlenen amel-
lerin tümünün hesabı olduğunu hatırlatır.

– İnsanın, kulluk etmesi gerekiyorsa (ki bu, fıtrî bir 
gerekliliktir) bunu, her açıdan mükemmel olana sunmayı 
öğretir.
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– Allah katında değer kazanmış insanların yaşam çiz-
gisinde yürümeği gaye edindirir.

– İnsanlık bünyesinde kanser uru konumunda olduk-
larından ötürü Yaradan'ın gazabına uğramış ve hayat yo-
lunu kaybetmişlerden uzak durmayı ilke edindirir.

– Rüku ve secdeleriyle, yücelik karşısında tazimi ve al-
çak gönüllülüğü... öğütler.

6- Namaz, malî yükümlülükler yerine getirilince mü-
kemmelleşir ve beklenilen vasıfları taşır. Yüce Allah, kul-
larını namaz kılmaya emrettiği ayetlerin hemen hepsinde 
bu hususu da vurgulamıştır. Örneğin bir ayette şöyle bu-
yurmuştur: 

İnanan kullarıma söyle: Namazı kılsınlar, ne 
alışverişin, ne de dostluğun olmadığı bir gün gel-
meden önce, kendilerine verdiğimiz rızktan gizli 
ve açık infak etsinler.1

Bir başka ayette de şöyle buyurmuştur:
Onlar ki gaybe inanıp namazlarını dosdoğru 

kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan Allah 
yolunda harcarlar.2

7- Kıyamette ilk olarak hakkında sorulan şey, namaz-
dır. Resulullah (Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyti'nin 
üzerine olsun) şöyle buyurmuştur:

Kıyamette kulun ilk hesap vereceği şey namaz-
dır. Namazı kabul olursa, diğer amelleri de kabul 
olur; namazı kabul olmazsa, diğer amelleri de kabul 
olmaz.

8- Namazı önemsemeyen kimseye şefaat edilmeyecek-
tir. Hz. Resulullah (Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyti'nin 
üzerine olsun) şöyle buyurmuştur:

1- İbrahim Suresi, 31. ayet.
2- Bakara Suresi, 3. ayet.
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Namazı hafife alan benden değildir.1

Yine nakledildiğine göre, İmam Cafer Sadık (a.s) ölüm 
döşeğindeyken bütün yakınlarının toplanmasını istemiştir. 
Yakınları başına toplanınca şöyle buyurmuştur:

Biz Ehlibeyt'in şefaati namazı hafife alanlara 
ulaşmayacaktır.

9- Namaz kılmamak insanı cehenneme sürükler. O 
hâlde namaz kılmadan cennete girmeyi arzulayanlar boşa 
kürek sallıyorlar. Konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de 
şöyle buyurulmuştur:

Onlar cennetler içinde suçluların durumunu 
sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi? Derler 
ki , biz namaz kılanlardan olmadık...2 

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
Namaz dinin direğidir; kasıtlı olarak namazını 

terk eden, şüphesiz dinini yıkmıştır.3

10- Namazın hakikatini idrak edenler onu terk etmezler. 
Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili olarak şöyle buyurulur: 

Öyle erlerdir ki onlar, ne bir ticaret, ne bir alış-
veriş onları Allah'ın zikrinden, namaz kılmaktan, 
zekât vermekten alıkoymaz.4

11- Geçim derdi namaza ve namaz kılmak da, geçim 
sağlamaya engel olmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de konuyla 
ilgili olarak şöyle buyurulmuştur:

Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı ya-
pıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeğe koşun 

1- Biharu'l-Envar, c.79, s.136.
2- Müddessir, 40-44. ayetler.
3- Biharu'l-Envar,c.82,s.202.
4- Nur Suresi, 37. ayet.
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ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için 
daha hayırlıdır. Namaz kılınıp (bitince) hemen yer-
yüzüne dağılın ve Allah'ın lütfünden nasibinizi 
arayın. Allah'ı çok anın ki, kurtuluşa erebilesiniz.1

12- Namaz kılanlar cennette ağırlanacaklardır. Meâric 
Suresi'nde "namaz kılanlar" şöyle vasfedilmiştir:

Gerçekten insan, bencil ve hırslı yaratılmıştır. 
Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır, kendisi-
ne hayır dokundu mu yardım etmez. Ancak namaz 
kılanlar bunun dışındadır.

Onlar ki, namazlarını sürekli kılarlar. Onların 
mallarında belli bir hisse vardır yoksul ve yoksun 
olanlar için. Onlar, ceza ve mükâfat gününü tasdik 
ederler.

Rablerinin azabından korkarlar... Ve onlar, ırz-
larını korurlar; ancak kendi eşleri ya da cariyeleri 
başka; çünkü onlar bunlardan dolayı kınanmaz-
lar...

Bir de onlar, kendilerine verilen emaneti ve ver-
dikleri ahdi gözetirler. Şahitliklerinde dosdoğru 
davranırlar. Namazlarını korurlar.

İşte onlar, cennetlerde ağırlanırlar.2

İmam Muhammed Bâkır (a.s) bir hadisinde namaz kı-
lanın üç özelliği olduğunu buyurur:

Ayaklarını bastığı yerden göklere kadar melekler 
tarafından korumaya alınır. Namazı bitene kadar gök-
ten, başına hayırlar yağar. (Allah tarafından) görevlen-
dirilen melek, "Namaz kılan, kiminle münacat ettiğini 
bilse namaz kılmaktan ayrılmaz" diye seslenir.3

1- Cum'a Suresi, 9-10. ayetler.
2- Meâric Suresi, 19-35. ayet.
3- Men La Yahzuruhu'l-Fakih, c.1, 30. Bab, 15. hadis.
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13- Aile reisinin çok önemli yükümlülüklerinden biri, 
ailesini namaz kılmaya emretmek ve bunu uygun bir yön-
temle gerçekleştirmektir. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili 
olarak şöyle buyrulmaktadır:

Ailene namazı emret ve (bu hususta) dayanıklı 
ol. Biz senden rızk istemiyoruz. Biz sana rızk veri-
yoruz. Sonuç takvanındır.1

Resulullah (s.a.a) konuyla ilgili olarak şöyle buyurur:
Çocuklarınız yedi yaşına girdiklerinde, onlara 

namazı öğretin. On yaşını doldurduklarındaysa... 
onların yataklarını ayırın.2

İmam Ali (a.s) şöyle buyurur:
Çocuklarınıza namazı öğretin. Teklif çağına erdik-

lerindeyse, onları namaz kılmakla sorumlu tutun.3

Namazın ne kadar önem taşıdığını Hz. Resulullah (s.a.a) 
ve Ehlibeyti'nin hayatlarında da gözlemleyebiliriz. Hz. Ali 
(a.s) hakkında şöyle rivayet edilir: Namaz vakti girdiğinde 
Ali'nin (a.s) rengi değişir ve titremeğe başlardı. "Neyiniz 
var?" dendiğinde, şöyle buyururdu:

Yüce Allah'ın göklere, yere ve dağlara sunup da 
onların yüklenmekten kaçındıkları ve zayıflığıyla 
birlikte insanın yüklendiği emaneti eda etme zama-
nı geldi. Bu yüklendiğimi layıkıyla yerine getirip ge-
tiremeyeceğimi bilemiyorum.4

Aşura günü Kerbela'da İmam Hüseyin'in (a.s) yaren-
lerinden birinin öğle namazının vaktinin girdiğini hatırlat-
ması üzerine İmam (a.s), "Allah seni namazı ayakta tutanlar-

1- Enbiya Suresi, 132. ayet.
2- Mizanu'l-Hikme, c.10, s,722.
3- Mizanu'l-Hikme,c.10, s.722.
4- Biharu'l-Envar,c.41, s.17.
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dan yazsın; biz zaten namaz için savaşıyoruz." buyurdu ve sa-
vaşın kızıştığı o esnada hemen cemaatla öğle namazı kıldı. 
Yine Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali (a.s) savaşı bırakıp namaza 
koyuldu ve bu işini eleştirenlere, "Biz bu kavimle namaz için 
savaşıyoruz." buyurdu.

namazla İlgİlİ  kıRk hadİs

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
1- Namaz benim gözümün ışığıdır.1 
2- Namaz dininizin göstergesidir.2

3- İslâm'ın bayrağı namazdır.3

4- Namaz cennetin anahtarıdır.4

5- Namaz bir ölçüdür.5

6- Namazı hafife alan benden değildir.6

7- Namazın dindeki konumu, başın vücuttaki konumu 
gibidir.7

8- Küfürle kulluğun sınırı, namazı terk etmektedir.8

9- İnsanların en hırsızı, namazından bir şey çalan ve 
onu eksilten kimsedir.9

10- Kalbi bedeniyle hazır olmayan kulun namazını Al-
lah kabul etmez.10

1- Biharu'l-Envar, c.77, s.77
2- Furu-u Kafî, c.1, s.270
3- Kenzü'l-Ummal, c.7, s.279
4- Nehcü'l-Fesaha, Hadis: 1588
5- Furu-u Kafî, c.1, s.267
6- Biharu'l-Envar, c.79, s.136
7- Nehcü'l-Fesaha, Hadis: 3075
8- Nehcü'l-Fesaha, Hadis: 1098
9- Biharu'l-Envar c.84, s.242
10- el-Mehasin, c.1, s.406, Hadis: 921
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11- Namaz dinin direğidir. Kasıtlı olarak namazını terk 
eden, şüphesiz dinini yıkmıştır.1

12- Namaz dinin en büyük hükümlerinden biridir ve 
yüce Allah'ın hoşnutluğunun kaynağıdır...2

13- Namaz kılan kimseyi bütün melekler sever. Namaz 
hidayete erme aracıdır; imana kavuşma vesilesidir; namaz 
Allah'ı tanıtan ışıktır.3

14- İçki içenin namazı kırk gün kabul olmaz.4

15- Haram yiyerek namaz kılmak, kum üzerine ev kur-
maya benzer.5

16- Namaz ölçü ve örnektir. Şartlarına uyarak namaz 
kılan kimse, eksiksiz olarak mükâfatını alır.6 

17- Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet et. Sen onu gör-
müyorsun, Allan seni görüyor.7

18- Her kim, iki rekât namaz kılar ve kıldığı iki rekât 
boyunca düşüncesini hiçbir dünya işiyle meşgul etmezse, 
Allah onun günahlarını bağışlar.8

19- Bazı namazlardan sadece yarısı, bazısından üçte 
biri, bazısından dörtte biri, bazısından beşte biri, bazısın-
dan da onda biri kabul olur. Bazı namazlar eski elbise gibi 
dürülür ve namaz kılanın yüzüne vurulur. Namazdan sa-
dece kalbi yönelmenin gerçekleştiği miktarı yararlı olur.9 

1- Biharu'l-Envar, c.82, s.202
2- Biharu'l-Envar, c.82, s.231
3- Kısasu's-Sadık
4- Biharu'l-Envar, c.84, s.315
5- Biharu'l-Envar, c.84, s.258
6- Esraru's-Salat, Şehid-i Sani
7- Esraru's- Salat, Şehid-i Sani
8- Biharu'l-Envar, c.84, s.249
9- Esraru's-Salat, Şehid-i Sani
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20- Amellerin en üstünü, ilk vaktinde kılınan namazdır.1

21- Ey Ebuzer! Evini kendine kabir etme! Onda kabrini 
ışıklandıracak namaz kıl.2

Hz. Ali (a.s)  şöyle buyurmuştur:
22- Namaz şeytanı ezer.3

23-  Namaz rahmetin inmesine vesile olur. 4

24- Size dinin direği ve İslâm'ın koruyucusu olan na-
mazı tavsiye ederim. Ondan gafil olmayın ve ona ilgisiz 
kalmayın.5

25- Namaz her takvalı insanın Allah'a yakınlaşma ve-
silesidir.6

26- Namaza önem vermeyen ve onu zayi eden birisi, baş-
ka şeylere de önem vermez ve onlara daha çok zayi eder.7

27- İnsan namazda olduğu sürece onun bedeni, elbise-
si ve etrafındaki her şey Allah'ı tespih eder.8

28- Hangi şeyle (elbiseyle) namaz kıldığına bak; eğer 
onu doğru ve helâl yoldan elde etmediysen, namazın mak-
bul değildir. 9

Hz. Fatıma (s.a) şöyle buyurmuştur:
29- Allah, insanları böbürlenmekten temizlesin diye 

namazı farz kıldı.10

1- Evali'l-Leali, c.2, s.213
2- Tenbihu'l-Havatir, c.2, s.52
3- Gureru'l-Hikem
4- Gureru'l-Hikem
5- Deaimu'l-İslâm
6- Biharu'l-Envar, c.10, s.99
7- Vesailu'ş-Şia, c.3, s.19
8- Biharu'l-Envar, c.82, s.207
9- Beşaretu'l-Mustafa, s.28
10- Biharu'l-Envar, c.82, s.209
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İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:
30- Kulun ilk hesap vereceği şey, namazdır. Namazı 

kabul olursa, diğer amelleri de kabul olur; namazı kabul 
olmazsa diğer amelleri de kabul olmaz.1

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
31- Allah katında en sevimli amel namazdır. Namaz 

bütün peygamberlerin son vasiyetidir.2

32- Namazının kabul olup olmadığını bilmek isteyen 
kimse, namazının kendisini günah ve kötülükten alıp ko-
yup koymadığına baksın...3

33- Şuurlu ve bilinçli kimsenin kıldığı iki rekât namaz, 
cahil kimselerin kıldığı yetmiş rekât namazdan daha de-
ğerlidir.4

34- Baba ve anne haksızlık etse bile onlara hiddet ile 
bakmak namazın kabul olmasını engeller.5

35- Namaz kılmayan kimse, İslâm'dan bir nasip alma-
mıştır.6

36- Kiminle konuştuğunu idrak ederek iki rekât namaz 
kılan birinin günahları bağışlanır.7

37- Namaz kılarken dünyada ve dünyalık olan her şey-
den ümidini kes. Bütün dikkatini Allah'a yönelt ve Allah'ın 
adalet mahkemesine çıkacağın günü hatırla."8

1- Biharu'l-Envar, c.83, s.25
2- Vesailu'ş-Şia, c.3, s.26
3- Biharu'l-Envar, c.82, s.198
4- Sefinetu'l-Bihar
5- Usul-u Kafî, c.2, s.349
6- Biharu'l-Envar
7- el-Vafi
8- Mahaccetu'l-Beyza
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38- Kul, marifetten sonra yüce Allah'a, namazdan daha 
üstün bir şeyle yaklaşmamıştır.1

39- Allah kimin bir namazını kabul ederse, ona azap 
etmez. Allah kimden bir hasene kabul ederse, ona azap 
etmez.2

40- Eğer sizden birinin kapısının önünden bir nehir 
akar ve günde beş defa kendisini orada yıkarsa, acaba be-
deninde bir kirlilik kalır mı? Namazın örneği de temizle-
yen nehir örneğidir. İnsan her namaz kıldığında, işlemeye 
devam ettiği ve kendisini imandan çıkaran günah dışında 
günahlarını temizler. 3

kİmleRİn namaz kılması 
geRekİR?

Namaz ilâhî bir yükümlülüktür. İnsan bulûğ çağına 
erdiği zaman bu yükümlülüğü yerine getirmeye layık olur. 
Çocuklar bulûğ çağına erdikleri gün İslâm açısından yeni 
dünyaya gelmiş gibi olurlar ve toplumsal sahnelere girme 
çağına ulaşırlar.

İnsan bulûğ çağına erdiği zaman, üzerine farz olan 
amelleri doğru bir şekilde yerine getirmesi için bir müçte-
hide uyması, yani amellerini onun görüşlerine uygun ola-
rak yapması gerekir.

Bulûğ Çağı

Erkekler, on beş yaşını, kızlar ise dokuz yaşını bitirdik-
ten sonra bulûğ yaşına girerler ve o günden itibaren dinî 

1- Tenbihu'l-Havatir, c.2, s.86
2- el-Fakih, c.1, s.136
3- Biharu'l-Envar, c.82, s.236, Hadis: 66
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vazifelerini yerine getirmeleri gerekir. Çocuklar bulûğ ça-
ğına girmeden önce de namaz kılacak olsalar sevap alırlar. 
Çocukların hazırlık için günlük namazlarını bulûğ çağın-
dan birkaç yıl önce kılmaya başlamaları, daha uygundur.

Bulûğ yaşı kamerî yıla göre hesaplanmalıdır ve kamerî 
yıl üç yüz elli dört gün altı saat olduğu için güneş yılından 
on gün on sekiz saat daha azdır. Dolayısıyla dokuz güneş 
yılından doksan altı gün on sekiz saat düşerek dokuz ka-
merî yılını elde edebiliriz ve yine on beş güneş yılından 
yüz altmış altı gün altı saat düşerek de on beş kamerî yılını 
bulabiliriz. Çocukların bulûğ yaşını daha kolay hesaplaya-
bilmek için anne ve babaların çocuklarının doğum tarihini 
kameri tarihe göre kaydetmeleri ve çocukları ergenlik çağı-
na erdiğinde, onlara kılavuzluk etmeleri daha uygundur.

namazın kısımlaRı

Namaz, farz ve müstehap olmak üzere iki kısma ayrılır.
Farz namaz, kılınması gerekli olan ve kılınmaması du-

rumunda kıyamette insanın azaba uğramasına sebep olan 
namazdır.

Müstehap namaz ise, kılınması iyi olduğu ve karşılığın-
da sevap alınan, ancak kılınmaması durumunda kıyamette 
insanın azaba uğramasına neden olmayan namazdır.

Müstehap namazlar oldukça fazladır ve burada onla-
rın hepsini teker teker aktarmamız imkânsızdır. Dolayısıy-
la burada onları sıralamaktan sakınıyoruz; kitabın sonun-
da onlardan sadece bazılarına değineceğiz.

Farz namaz da iki kısımdır: Bazısı, her zaman ve her 
gün kılınır. Diğer bazısı ise, sadece bazı zaman ve durum-
larda kılınır.
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Günlük Farz Namazlar
Her Müslümanın her gece gündüz içerisinde on yedi 

rekât namaz kılması gerekir:
1- Sabah namazı; iki rekâttır.
2- Öğle namazı; dört rekâttır.
3- İkindi namazı; dört rekâttır.
4- Akşam namazı; üç rekâttır.
5- Yatsı namazı; dört rekâttır.
Rekâtın ne demek olduğu ileride açıklanacaktır.
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namaza hazıRlık

Namaza başlamadan önce bir takım hususlara ve bu 
hususlarla ilgili hükümlere dikkat edilmelidir. Bu hususla-
ra dikkat etmeden kılınan namaz doğru olmaz ve insanın 
üzerinden yükümlülüğü kaldırmaz. Bu hususlar şu beş 
maddeden ibarettir:

1- Vakit.
2- Temizlik. (abdest, cebire abdesti, gusül ve teyemmüm)
3- Yer.
4- Elbise.
5- Kıble.

vakİT

İslâm, insanlar için sunduğu programlarda onların ya-
şamlarını ve bütün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

Farz namazların vakitlerine dikkat edecek olursak, in-
sanın ihtiyaçlarını gidermesi için Rabbi'yle irtibat kurarak, 
ruhunu temizlemesi, O'ndan güç alması, vaktinin büyük 
bir bölümünü çalışmaya ayırırken, gece-gündüz boyunca 
namaz için sadece belli bir miktarın, o da uygun zamanla-
rın seçildiğini görürüz. 

Ayrıca namazın düzenli vakitlerde kılınması, insanı 
kişisel ve toplumsal işlerinde düzenli ve programlı olma-
ya alıştırır. İnsan farz namazları canı istediği zamanda kı-
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lamaz; vakti girmeden önce kılınan namaz batıldır. İnsan 
namazı kendi vaktinde kılmazsa, günah işlemiş olur ve va-
zifesini yerine getirmemiş sayılır.

Ayât namazı gibi günlük namazların dışındaki farz na-
mazların vakitlerine ise, yeri geldiğinde işaret edilecektir.

Şimdi günlük namazların vakitlerini öğrenelim:

Sabah Namazının Vakti

Sabah namazının vakti, sabah ezanından güneş do-
ğuncaya kadardır. Bu süre içerisinde sabah namazının kı-
lınması gerekir. İnsan sabah namazını bu süre içerisinde 
kılamazsa, daha sonra "kaza" niyetiyle kılmalıdır.

Öğle ve İkindi Namazının Vakti

Öğle ve ikindi namazının vakti, öğleden güneş batın-
caya kadardır. Bu süre içerisinde önce öğle namazı ve son-
ra da ikindi namazı kılınmalıdır.

Akşam ve Yatsı Namazının Vakti

Güneşin batmasından biraz sonra (yaklaşık 20-25 da-
kika sonra) başlayan akşam ezanından gece yarısına kadar 
akşam ve yatsı namazının vaktidir ve akşam namazının 
yatsı namazından önce kılınması gerekir.

Namazın ilk vaktinde kılınması daha iyidir ve namaz, 
ne kadar ilk vaktine yakın bir zamanda kılınırsa, sevabı da 
bir o kadar fazla olur.

kıBle

Mekke şehrinde ve Mescidu'l-Haram'da yer alan Kâbe 
kıbledir ve Müslümanlar namaz kılarken ona doğru yö-
nelmeleri gerekir. Mekke'nin dışında ve Mekke'den uzak 
olanların "kıble yönüne doğru durmuş" denilecek şekilde 
durmaları yeterlidir.
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İslâm dini, Kâbe'yi tek olan Allah'a ibadet merkezi ola-
rak tanıtmış ve Müslümanlara, namaz kılanlar ve ibadet 
edenler arasında vahdet, birlik ve düzen olması için dün-
yanın neresinde olurlarsa olsunlar yüzlerini kıbleye çevir-
melerini emretmiştir.

Kıbleye doğru namaz kılmak, Kâbe'yi tamir eden Hz. 
İbrahim'le (a.s) Hz. İsmail'in (a.s) hatıralarını anmak ve 
ibadet için Allah'a yönelişin güzel bir örneğidir. Kıbleye 
yönelmek sadece namaza has değildir; hayvanın etinin 
helal olması için de kıbleye doğru kesilmesi şarttır. İnsan 
yemek yerken, uyurken de bu işleri kıbleye doğru yapması 
iyidir. İnsan ölünce, toprağa verildiğinde de yüzü kıbleye 
çevrilmelidir.

Müslümanlar hicretin ikinci yılına kadar Mescid-i Ak-
sa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Yahudiler, "Müslümanların 
kıblesi yoktur ve bizim kıblemize doğru namaz kılıyorlar" 
diye onlara dil yarası vurmaya başlayınca, Müslümanların 
istiklalinin korunması için yüce Allah bundan böyle Kâbe-
'ye doğru namaz kılmalarını emretti.

elBİse

Namaz kılınırken giyilen elbisede şu hususlara dikkat 
edilmelidir:

1- Namaz kılanın giydiği elbise pâk olmalıdır.
2- Gasbedilmiş olmamalıdır.
3- Leş hayvanın parçalarından olmamalıdır.
4- Yenilen ama şer'î ölçülere göre kesilmeyen hayvanın 

parçalarından olmamalıdır.
5- Şer'î ölçülere göre kesilmiş olsa bile eti yenmeyen 

hayvanın parçalarından olmamalıdır. Bu hususta deri gibi 
canı olan parçalarla, saç gibi canı olmayan parçalar arasın-
da hiçbir fark yoktur.
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6- Erkeklerin elbisesi altın dokumalı olmamalıdır.
7- Erkeklerin elbisesi halis ipekten olmamalıdır.

Elbiseyle İlgili Birkaç Hüküm

1- Namazda erkeklerin, yüce Allah'ın huzurunda durdu-
ğunu dikkate alarak bedenlerinin tamamını örtmeleri iyidir.

2- Namahrem olmadığı yerde, kadınlar namazda dar 
elbise giyebilir ve ziynetlerini açıkta bırakabilirler.

3- Namazda kadının giymesi gereken elbiseyle şer'î te-
settürün arasında fark vardır. Şer'î tesettürde ayaklar bile 
örtülmelidir, dar elbise giymek ve ziyneti göstermek ise 
câiz değildir.

4- İster namazda olsun, ister namaz dışında, erkeklerin 
altın ve halis ipek dokumalı elbiseleri giymeleri haramdır.

Namazda Örtülmesi Gereken Yerler

Erkekler namazda ön ve arkalarını (kısa bir pantolon 
miktarınca); kadınlar da yüz, eller ve ayaklar dışında bü-
tün bedenlerini örtmeleri gerekir.

Namazda Beden ve Elbisenin Temiz Olması 
Gerekmeyen Durumlar

1- Yaradan akarak elbise ve bedene değen kanı temiz-
lemek imkânsız veya zor olursa onunla namaz kılınabilir. 

2- Beden veya elbiseye değen kan, işaretparmağının 
bir boğumundan büyük olmaz; köpek, domuz, kâfir, ölü 
hayvan ve eti yenmeyen hayvanın ve yine âdet ve lohusa-
lık kanı olmazsa, onunla namaz kılınabilir.

3- Necis olmuş çorap, şapka ve kayış gibi avret mahal-
lini örtmeye yetmeyecek şeylerle namaz kılmanın sakınca-
sı yoktur.
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YeR

Namaz kılınan yerle ilgili olarak şu hususlara dikkat 
edilmelidir:

1- Gasp edilmemiş olmalıdır.
2- Sabit olmalı ve hareket etmemelidir.
3- Namaz kılınan yerde elbise ve bedene bulaşacak bir 

necaset olmamalıdır.
4- Kadının secde ettiği yerin erkeğin secde yerinden bi-

raz geride olması ihtiyata uygundur; ancak kadınla erkek 
arasında perde veya başka bir şey olursa, bu ihtiyat artık 
söz konusu değildir.

Cami Hükümleri
1- Camiye komşu olan birisinin namazını cami dışında 

kılması iyi değildir.
2- Camiye herkesten önce gitmek ve herkesten sonra 

çıkmak iyidir.
3- Camiyi temizlemenin çok sevabı var; camiyi necis 

etmek haram ve caminin necis olan yerini pâk etmek ise 
farzdır.

4- İnsan camiye gittiğinde caminin saygınlığı niyetiyle 
iki rekât tahiyyet namazı kılması iyidir.

5- Camiye giderken güzel kokular sürmek ve en güzel 
ve temiz elbiseleri giymek iyidir.

6- İçinde kimsenin namaz kılmadığı bir camide namaz 
kılmanın sevabı daha fazladır.

7- Namaz kılmak için olmasa bile camiye girerken ab-
destli olmak iyidir.

8- Cami yapmak ve camiyi tamir etmek iyi işlerdendir.
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Temİzlİk

Allah'a ibadet etmek ve namaz kılmak için kendimizi 
temizlemeliyiz. Temizlik bazen abdestle gerçekleşir. İmam 
Cafer Sadık (a.s) buyuruyor ki:

Yüce Allah'a ibadet etmek istediğinizde kendinizi pis-
liklerden temizlemeli, tembellik ve hâlsizlikten kurtulmalı 
ve abdestle kendinizi Allah'la konuşmak için temizleyip 
hazırlamalısınız.1 

Bazen de gusül (boy abdesti) ile gerçekleşir. Abdest alı-
namayan veya gusül edilemeyen durumlarda temizlik, ye-
rine göre "cebire abdesti, cebire guslü veya teyemmüm"le 
gerçekleşir. Burada bu amelleri öğreneceğiz.

Abdest
Namaz kılmak isteyen kimsenin abdest alması gerekir. 

Nitekim yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle 
buyurmuştur:

Ey inananlar! Namaza durmak istediğiniz za-
man, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yı-
kayın, başınızın bir kısmını ve topuklara kadar 
ayaklarınızın bir kısmını meshedin...2

Abdest alınırken şu hususlar gözetilmelidir:
1- Abdest alınan su pâk olmalıdır.
2- Abdest alınan su başka bir şeyle karışık olmamalıdır.
3- Abdest alınan su gasp edilmemiş olmalıdır.
4- Abdest alınan ibrik vs.  gasp edilmemiş olmalıdır.
5- Abdest alınan ibrik vs. altın ve gümüşten olmamalıdır.
6- Abdest organları pâk olmalıdır.

1- Vesailu'ş-Şia, c.1, s.275.
2- Mâide Suresi, 6. ayet.
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7- Abdest almak ve namaz kılmak için yeterli vakit ol-
malıdır.

8- Abdest amelleri arasında sıra gözetilmelidir.
9- Abdest amelleri peş peşe ve aralıksız yapılmalıdır.
10- İnsanın bizzat kendisi abdest almalıdır; yani imkân 

dâhilinde insana başkası abdest aldırmamalıdır.
11- Su kullanmanın herhangi bir sakıncası olmamalıdır.
12- Abdest organlarında suyun ulaşmasına engel ola-

cak herhangi bir şey bulunmamalıdır.

Nasıl Abdest Alınır?
İlk önce eller bileklere kadar yıkanır; ancak bu abdest-

tin bir parçası değildir.
1- "Allah'a itaat ve O'nun emrini yerine getirmek için 

abdest alıyorum" niyetiyle abdeste başlanır. Sonra sağ elle 
yüz saç bitiminden çenenin altına kadar uzunlamasına ve 
başparmakla orta parmağın arası kadar enine yukarıdan 
aşağıya doğru yıkanır.

2- Sonra sağ el dirsekten parmak uçlarına kadar yuka-
rıdan aşağıya doğru yıkanır.

3- Sağ el yıkandıktan sonra sol el dirsekten parmak uç-
larına kadar yukarıdan aşağıya doğru yıkanır.

4- Yüz ve eller yıkandıktan sonra elin ıslaklığıyla ba-
şın ön kısmı meshedilir; yani el başa bırakılarak biraz aşağı 
doğru çekilir.

5- Islak olan sağ elle sağ ayak parmak uçlarından ayak 
bileğine kadar meshedilir.

6- Islak olan sol elle sol ayak, parmak uçlarından ayak 
bileğine kadar meshedilir.
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Abdestin Duaları
Abdest alınırken şu duaların okunması müstehaptır: 

Göz suya iliştiğinde şu dua okunur:

ــــــِه الَّذ£ي  َجـــــــــــــــَعــــــــــــــــــَل الْــــــــــَمـــــــــــــــــا§®َء َطــــــــُهـــــــوًرا َو لَــــــــــْم  µــــــِه َوالْــــــَحـــــــْمــــــُد لِــــــلّــ µــــــــِه َو بـــ°ـــــالــــــلّــ µبــــ°ــــــْســــــــــــــِم الــــــلّــ

يَــــــــــْجــــــــــــــــَعــــــــــــلْــــــــــــُه نَــــــجـ°ـــــــــــسـًـــا
Okunuşu: Bismillahi ve billahi ve'l-àemdu lillahillezî ce-

‘ele'l-mâe èehûren ve lem yec'‘elhu necisa.
Anlamı: Allah'ın adıyla ve Allah'ın yardımıyla. Hamd, 

suyu temizleyici kılan ve onu necis kılmayan Allah'a mah-
sustur.

• Abdestten önce eller yıkanırken şu dua okunur:

ابـ£ـيـــــــَن َواْجـــــــــَعــــــــــلْــــــــنـ£ـــــــــي  مِــــــــَن الْــــــــُمـــــــــــتَـــــــــَطـــــــــــــــّهـ°ـــــــــر£يــــــــَن ــُهمَّ اْجـــــــــَعــــــــلْـــــــــــنـ£ـــــي مِــــــَن التَّـوَّ µاَلــــــلّــ
Okunuşu: Allahummec'‘elnî mine't-tevvabîne, vec'‘elnî 

mine'l-muteèehhirîn.
Anlamı: Allah'ım! Beni (her günah işledikçe) tövbe 

edenlerden kıl ve yine beni tertemiz (günahlardan kaçı-
nan) kullarından kıl.

• Ağıza su alırken şu dua okunur:

ـــــتـ£ـــــــــي يَـــــــــــْوَم اَ لْـــــــــــَقــــــــاَك َو اََْطــــــــلِـــــــــــْق لِــــــــَســــــــــــانـ£ـــــــــــي بــ°ـــــــــــــِذْكــــــــر°َك  ــنـ£ـــــــــي ُحـجَّ ــُهمَّ لَـقِّ µاَلــــــلّــ
Okunuşu: Allahumme leÅÅinî àuccetî yevme elÅake ve 

eèliÅ lisanî bi-zikrik.
Anlamı: Allah'ım! Likana erişeceğim gün bana hücce-

timi ve delilimi telkin et ve dilimi senin zikrin hususunda 
serbest kıl.
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• Buruna su alırken şu dua okunur:

ــْن َيـُشـمُّ  ـُهمَّ َل تُــــــــَحــــــــــــّر°ْم َعـَلـيَّ ر£يــــــــَح الْــــــــَجـــــــــــنَّــِة َواْجـــــــــــــــــَعــــــــــــــلْـــــــنـ£ـــــــــي ِممَّ ـ µـ اَلــــــلّـ

ر£يــــــــَحــــــــَهـــــــا َو َرْوَحـــــــــــــــــَهــــــــا َو طـ£ـيـــــــــبَـــــــَهــــــــا
Okunuşu: Allahumme la tuàerrim ‘eleyye rîàe'l-cenneti 

vec'‘elnî mimmen yeşummu rîàeha ve revàeha ve èîbeha.
Anlamı: Allah'ım! Cennet kokusunu bana haram kıl-

ma. Beni cennetin kokusunu, esintisini ve ıtırını alan kim-
selerden kıl.

• Yüz yıkanırken şu dua okunur:

تُـــــــــــــَســـــــــــــــّو°ْد  َل  َو  الْـــــــُوُجوُه  فــ£ــــــــــيِه  تَــــــــْســــــــَودُّ  يَـــــــــــْوَم  ــــــــي  َوْجــــهــ£ بَـــــــــــــــــيّـ°ـــــــــض¤  ـُهمَّ  ـ µـ اَلــــــلّـ

ــــــــي َيْوَم َتــْبـَيـضُّ فــ£ــــيــــِه الْــــُوُجـــوُه  َوْجــــهــ£
Okunuşu: Allahumme beyyiż vechî yevme tesveddu fîhi-

'l-vucûh, ve la tusevvid vechî yevme tebyeżżu fîhi'l-vucûh.
Anlamı: Allah'ım! Bazı yüzlerin siyah olacağı bir gün-

de yüzümü ak et. Bazı yüzlerin ak olacağı günde yüzümü 
siyah etme.

• Sağ el yıkanırken şu dua okunur:

ـُهمَّ َاْعــــــِطـــــــنـ£ـــــي ِكــــــــــتَــــابــ£ــي بــ°ـــــــــــــــَيمـ£ـيـــــــــــنـ£ـي َوالْــــــــُخـ¬ـلْــــــــَد فِــــــــي  اْلجـ°ـــــــــنَــــــــاِن  بــ°ـــــــــ¬ـيَــــــــَســــــــار£ي  ـ µـ اَلــــــلّـ

َو َحــــــــاِســــــــبْـ¬ـنـ£ـــــــــي ِحــــــــَســــــــابًا يَــــــــسـ£ـــــــــيــــــــًرا 
Okunuşu: Allahumme e'‘èinî kitabî bi-yemînî ve'l-åulde 

fi'l-cinani bi-yesarî ve àasibnî àisaben yesîra.
Anlamı: Allah'ım! Amel defterimi sağ elime ve cennet-

lerde ebedi kalma belgesini de sol elime ver ve beni kolay 
hesaba çek.
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• Sol el yıkanırken şu dua okunur:

£ـــــــــــي  َو لاَ مِــْن َوَر®ا§ِء َظــــْهـر£ي  َو  لاَ   °ــــــــــِشــــَمـــالــ ـُهمَّ لاَ تُــــــــــــْعــِطـ¬ـنــ£ـي ِكـ¬ـتَـــــــابــ£ـي بـــ ـ µـ اَلــــــلّـ

ـــَعـــاِت الــــــــنّــ£ـــــــــيـــــــــَراِن  تَـــــْجـ¬ـَعـــــــلْــــــَهــــا َمـــــــْغـــ¬ـلُـــولَــــًة اِلـµـي ُعـــــــنُــــــقــ£ــــــــي  َو َاُعـوُذ بـــ°ـَك ِمْن ُمـ¬ــــَقـــــطَّ
Okunuşu: Allahumme la tu‘'èinî kitabî bi-şimalî ve la min 

verâi Ñehrî ve la tec'‘elha meğlûleten ila ‘unuÅî ve eûzu bi-
ke min muÅeèèe‘ati'n-nîran.

Anlamı: Allah'ım! Kitabımı (amel defterimi) soldan ve 
arka tarafımdan verme. Amel defterimi boynuma asılı da 
kılma. Ateş parçalarından sana sığınırım.

• Baş mesh edilirken şu dua okunur:

ــنـ£ــــــي بــ°ــــــَرْحـــــَمـــــــــــتِــــــَك َو بَــــــــَرَكــــاتِـــــــَك َو َعـــــــْفـــــــو°َك  ــُهمَّ غاَـشِّ µاَلــــــلّــ
Okunuşu: Allahumme ğeşşinî bi-reàmetike ve bereka-

tike ve ‘efvik.
Anlamı: Allah'ım! Rahmetin, bereketlerin ve affınla 

beni örtüver.

• Ayak mesh edilirken şu dua okunur:

ـــــــــــــــيـــــــــــِه ااَل®¤قْـ¬ــــــَداُم َواْجــــــــــــــَعـــــــــــْل  ـ£ لُّ فـ ــَراِط يَــــــــْوَم تَــــــــــــــــز° £ــــــي َعــــَلي  الصِّ ـُهمَّ ثَـ¬ــــبــــ°ّـــــــــــــــتْــــنـ ـ µـ اَلــــــلّـ

ــــــي  يَــــا َذا الْــــَجـــــــاَل®ِل َواالِ¤®ْكــــــــَرام®¦  ــــيــــــَك َعـ¬ـــــنــّ£ ـــــي َمـــــــا يُـــــــْرضــ£ ــــــي فــ£ َســـــــــْعـــــــــــــيــ£
Okunuşu: Allahumme sebbitnî ‘ele'ŝ-ŝiraèi yevme tezil-

lu fîhi'l-eÅdam, vec'‘el s‘e'yî fîma yurżîke ‘ennî ya zelcelali 
ve'l-ikram.

Anlamı: Allah'ım! Birtakım ayakların kaydığı günde, 
beni sırat üzerinde sabit kıl. Çabamı seni benden razı kıla-
cak şeyde kıl, ey celâl ve ikram sahibi!
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Abdestten önce sünnet gereği ellerin yıkanışı 
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1- Abdest almak ve âlemlerin Rabbinin emrini yerine 
getirme kastıyla abdeste başlanır. Önce yüz çeneye kadar 
saçın bitiş noktasından yukarıdan aşağı doğru yıkanır.
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2- Sonra sağ el dirsekten parmak uçlarına kadar yuka-
rıdan aşağı doğru yıkanır.



42

3- Sonra sol el dirsekten parmak uçlarına kadar yuka-
rıdan aşağı doğru yıkanır.
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4- Yüz ve eller yıkandıktan sonra, eldeki rutubetle ba-
şın ön kısmı meshedilir; yani el başa bırakılarak biraz aşağı 
doğru çekilir.
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5- Baş meshedildikten sonra, ıslak olan sağ elle sağ 
ayak parmak uçlarından ayak bileğine kadar meshedilir.
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6- Islak olan sol elle sol ayak, parmak uçlarından ayak 
bileğine kadar meshedilir.
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Abdesti Gerektiren Durumlar
Aşağıda sıralanan durumlarda insan abdestli olmalı-

dır. Bunlar abdestsiz yapılırsa batıl olur:
1- Cenaze namazı dışında bütün farz ve müstehap na-

mazlar.
2- Unutulmuş secde ve teşehhüdün kazasını yerine ge-

tirmek.
3- Hacc ve Umre'de farz tavaf yapmak.
4- Kur'an-ı Kerim'in yazısına dokunmak.

Abdesti Bozan Şeyler
Aşağıdaki sıralanan şeyler abdesti bozar ve insan ab-

desti gerektiren işlerden birini yapmak isterse, yeniden ab-
dest alması gerekir:

1- İdrar.
2- Gâita.
3- Gaz (yel) çıkması.
4- Gözün görmeyeceği ve kulağın işitmeyeceği şekilde 

uyumak.
5- Delilik.
6- Baygınlık.
7- Sarhoşluk.
8- Gusül almayı gerektiren her şey.

Cebire Abdesti

Abdest organlarının bazısında yara olur ve suyla ıslan-
masının zararı olursa veya başka bir nedenden dolayı bazı 
organlara suyun zararı olursa, bu durumda insan organın o 
kısmının üzerine temiz bir bez bırakır ve ıslak elini o bezin 
üzerine çeker. Bu şekilde alınan abdeste, cebire abdesti denir.
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Cebire Abdestiyle İlgili Birkaç Hüküm

1- Eğer el veya yüzde yara olur ve suyun yaraya zararı 

varsa, onun üzerine temiz bir bez parçası veya başka bir 

şey bırakılır ve o yer yıkanırken bırakılan şeyin üzerine ıs-

lak el çekilir.

2- Eğer yaranın üzeri bağlı olur ve açılmazsa, abdest 

alınırken ıslak el onun üzerine çekilir. Eğer yaranın üze-

rindeki parça vs. necis olursa, onun üzerine temiz bir par-

ça bırakılarak ıslak el onun üzerine çekilir.

3- Eğer baş veya ayağın meshedilecek bölümünde yara 

olursa; yara meshedilecek bölümün sadece bir kısmında 

olursa, yara olmayan kısım meshedilir; örneğin, eğer aya-

ğın sadece iki parmağında yara olursa, yara olmayan par-

maklara meshedilir. Fakat eğer yara meshedilecek organın 

hepsini kapsamışsa; örneğin, ayağın tamamı sarılmışsa, o 

sargının üzeri meshedilmelidir. Elbette bu ikinci durumda 

cebire abdesti dışında teyemmüm de yapmak iyidir. Hatta 

bazı müçtehitlere göre teyemmüm yapmak farzdır.

4- Eğer yara dışında bir nedenden dolayı su abdest 

uzuvlarından birine zararlı olursa, teyemmüm edilmelidir.

5- Cebire abdestinde de yüz ve eller yukarıdan aşağı-

ya doğru yıkanmalıdır. Dolayısıyla eğer el veya yüzün üst 

tarafı sarılı olursa, önce sargının üzerine ıslak el sürülmeli, 

sonra aşağı taraf yıkanmalıdır.

6- Cebire abdesti alma imkânı olan bir kimse, cebire 

abdesti almalıdır ve sadece teyemmüm yeterli değildir.
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Gusül
Bazen namaz için şart olan temizlik gusüldür. Cünüp 

olan kişi veya başka bir sebeple gusül etmesi gereken kişi 
bedeninin tamamını yıkamalıdır. Gusül de abdest gibi Al-
lah'ın emrini yerine getirmek kastıyla yapılmalıdır.

Gusül iki türlü yapılabilir: 1- Tertibî. 2- İrtimasî.

Tertibî Gusül
Tertibi gusülde ilk önce başla boyun yıkanır, sonra be-

denin sağ yarısı ve sonra da sol yarısı yıkanır.
Gusülde bedenin bir kısmını yıkarken, bir veya birkaç 

avuç su dökerek abdestte olduğu gibi eli onun üzerine çek-
mek yeterlidir.

1- Başla boyun yıkanırken.
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2- Sağ taraf yıkanırken.
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3- Sol taraf yıkanırken.
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İrtimasî Gusül
İrtimasi gusülde bir anda bedenin tamamı gusül niye-

tiyle suya daldırılır. İrtimasî gusül etmek için su bedenin ta-
mamını kapsayacak kadar fazla olmalıdır. Dolayısıyla eğer 
insan gusül etmek ve Allah'ın emrine itaat etmek kastıyla 
nehre, havuza veya denize girer de su bedeninin tamamını 
kapsarsa guslü doğrudur; aşağıdaki şekilde olduğu gibi.
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Teyemmüm
Bazı durumlarda namaz için gerekli olan temizlik te-

yemmümle gerçekleşir. Nitekim yüce Allah bu hususta 
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:

Eğer hasta ve yolculukta iseniz ya da sizden 
birisi çukur yerden (tuvaletten) gelirse yahut ka-
dınlarla cinsel ilişkide bulunursanız, bu hâlde, su 
bulamadığınız takdirde, doğası üzere olan yeryü-
züne yönelin. Ondan yüzleriniz ve ellerinizin bir 
kısmına meshedin (teyemmüm edin)...1

Teyemmümü Gerektiren Durumlar
Aşağıda açıklanan durumlarda insan abdest ve gusül 

yerine teyemmüm etmelidir:
1- Abdest veya gusül için yeterli suyun olmaması.
2- Tehlike veya başka bir engel yüzünden suya ulaşıl-

maması.
3- Hastalık vb. nedenle suyun zararlı olmasından kor-

kulması.
4- Suyun abdest için kullanıldığında susuzluk çekile-

ceğinden korkulması.
5- Su elde etmenin insanın durumunu etkileyecek mik-

tarda para verilmesini gerektirmesi.
6- Su elde etmenin zillet ve hakarete maruz kalmayı 

gerektirmesi.
7- Su bulmanın veya abdest almanın, vaktin darlığı yü-

zünden namazın kazaya kalmasını gerektirmesi.
8- Suyun, sadece necaseti beden ve elbiseden giderme-

ye yetip abdeste yetmemesi.

1- Mâide Suresi, 6. ayet.
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9- Suyun kullanıldığı takdirde başka birisinin ölmesin-
den veya hasta olmasından korkulması.

Nelere Teyemmüm Edilir?

1- Toprak ve kum
2- Taş, kaya ve kesek
3- Çakıl ve yer denilebilecek pâk olan her şey.

Teyemmümün Şartları

1- Sadece yukarıda sayılan şeylerin üzerine teyem-
müm edilmelidir.

2- Üzerine teyemmüm edilen şey pâk olmalıdır.
3- Üzerine teyemmüm edilen şey gasp edilmemiş ol-

malıdır.
4- Üzerinde durularak teyemmüm edilen yer gasp 

edilmemiş olmalıdır.
5- Teyemmüm organları pâk olmalıdır.
6- Teyemmüm organlarında yüzük vs. gibi engeller 

bulunmamalıdır.
7- Teyemmüm amelleri sırasına göre yapılmalıdır.
8- Teyemmüm amelleri peş peşe ve aralıksız yapıl-

malıdır.
9- Kişinin bizzat kendisi teyemmüm etmeli ve insana 

başkası teyemmüm ettirmemelidir.

Teyemmümü Bozan Şeyler

1- Abdesti bozan her şey.
2- Teyemmümü gerektiren durumun giderilmesi.
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Nasıl Teyemmüm Alınır?
1- İlk önce "Alemlerin Rabb'ine itaat ve yaklaşmak için 

teyemmüm ediyorum" diye niyet ettikten sonra her iki elin 
iç kısmı birlikte, üzerine teyemmüm edilmesi doğru olan 
bir şeyin üzerine bir kere vurulur. 1. şekilde olduğu gibi.

Şekil : 1
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2- Sonra eller bitiştirilerek ellerin içiyle yukarıdan aşa-
ğıya doğru alnın iki tarafı ve kaşlar meshedilir. 2. şekilde 
olduğu gibi.

Şekil: 2
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3- Daha sonra sol elin içiyle sağ elin üstü bilekten par-
mak uçlarına kadar meshedilir. 3. şekilde olduğu gibi.

Şekil: 3
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4- Sonra aynı şekilde sağ elin içiyle sol elin üst kısmı 
bilekten parmak uçlarına kadar meshedilir. 4. şekilde ol-
duğu gibi.

Şekil: 4
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Not: 

Bazı müçtehitlere göre bu dört amelden sonra tekrar 
ellerin içi birlikte, üzerine teyemmüm edilebilen şeyin üze-
rine vurulur. Sonra sol elin içiyle sağ elin üstü bilekten par-
mak uçlarına kadar meshedilir. Daha sonra aynı şekilde 
sağ elin içiyle sol elin üst kısmı bilekten parmak uçlarına 
kadar meshedilir.

Herkes bu konuda kendi taklit ettiği müçtehidin görü-
şüne başvurmalı ve ona göre teyemmüm etmelidir.

Teyemmümle İlgili Birkaç Hüküm

1- Teyemmümde elleri yere vurmak şarttır ve sadece 
elleri yere bırakmak yeterli değildir.

2- Vakti girmeden önce farz bir namaz için teyemmüm 
almak doğru değildir.

3- Vakti girdikten sonra namaz için teyemmüm edi-
lir, sonraki namazın vakti girinceye kadar teyemmümü 
bozacak herhangi bir şey gerçekleşmez, teyemmümü ge-
rektiren durum da giderilmezse ve (namazın son vaktine 
kadar) giderilmeyeceği bilinirse, bu teyemmümle sonraki 
namaz da kılınabilir ve yeniden teyemmüm alınmasına ge-
rek yoktur.

4- Gusül alması gereken kimse, biri gusül yerine ve 
diğeri de abdest yerine olmak üzere namaz için iki teyem-
müm etmelidir.
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EZAN

Ezan, Müslümanların tevhidî sloganıdır.

Ezan, Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed'in elçiliği-
ne şehadet etmektir.

Ezan, namaz vaktinin girdiğini ilân etmektir.

Şafak sökerken, öğle ve ikindi vakti, akşamın ilk vak-
tinde hava kararırken bütün İslâm beldelerinde ezan, ruhu 
okşayan ahengiyle herkese "Namaz vakti girdi" diye ilân 
etmektedir.

Günlük namazlardan önce ezan okunması önemle 
vurgulanan bir müstehaptır. Ezan şöyle okunur: 

Dört defa: ....................................................................................................................................... اَللّٰـُه َاْكـَبُر

İki defa: ...................................................................................................... َاْشـــــَهــــــــُد َاْن َلۤ اِلــ¥ــــــــــَه ِالاَّ اللّٰـُه

İki defa: ............................................................................... َاْشــــــــَهــــــــــُد َاناَّ ُمـــــــَحــــــــــمّـَـًدا َرُســــــوُل اللّٰـِه

İki defa: .......................................................................................... َاْشـــــــــَهــــــــــــــــــــــــُد َاناَّ َعــــــــــــــلِــــــــــــــــــــــيًـّــــا َولِـيُّ اللّٰـِه

İki defa: ................................................................................................................ ــلــ¥ــوِة َحــياَّ َعــــــــــَلي  الصاَّ

İki defa: .................................................................................................................. َحــياَّ َعــــــــــَلي  الْــــــــَفــــــاَلِح

İki defa: ...................................................................................................... °َحــياَّ َعـــــــلـ¥ــي َخــــــــــيْــــــــــر° الْــــــــَعــــَمـــــل

İki defa: ................................................................................................................................................ ُُاَللّٰـُه َاْكـَبر

İki defa: ..................................................................................................................................... ال اللـُه ّٰ اَّ  َلۤ  ِالــ¥ــــــــــَه
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Okunuşu
Dört defa:  Allahu ekber
İki defa:  Eşhedu en lâ ilâhe illellâh
İki defa:  Eşhedu enne Muàemmeden resûlullah
İki defa:  Eşhedu enne ‘Eliyyen veliyyullah
İki defa:  áeyye ‘ele'ŝ-ŝelâh
İki defa:  áeyye ‘ele'l-felâà
İki defa:  áeyye ‘ela åeyri'l-‘emel
İki defa:  Allahu ekber
İki defa:  La ilâhe illellâh.

Anlamı:
– Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
– Şehadet ederim ki, Allah'tan başka tapılmaya layık 

bir ilâh yoktur.
– Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve 

Ehlibeyti'ne rahmet etsin) Allah tarafından gönderilmiş 
peygamber ve elçidir.

– Şehadet ederim ki, Hz. Ali (ona selâm olsun) Allah'ın 
velisidir.

– Namaza koş.
– Kurtuluşa koş.
– En hayırlı amel olan namaza koş.
– Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
– Allah'tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur.

İKÂMEt
Ezandan sonra, namaza başlamadan önce ikâmetin 

okunması da önemle vurgulanan bir müstehaptır.
İkâmet şöyle okunur:
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İki defa:  ............................................................................................................................. َاْكـــــــــــــــبَــــــــــُر  اَللّـــــــµـُه 

İki defa: اللّٰـُه .....................................................................................  َاْن لاَۤ اِلــ¥ــــــــــَه ِالاَّ  َاْشـــــَهــــــــُد 

İki defa: ......................................................................... ـِهµَاْشــــــــَهــــــــــُد َاناَّ ُمـــــــَحــــــــــماّـَـًدا َرُســــــوُل اللّـــــــ

İki defa: .................................................................................. ـِهµَاْشـــــــــَهــــــــــــــــــــــــُد َاناَّ َعــــــــــــــلِــــــــــــــــــــــيًـّــــا َو®®لـــــ°ــــــيُّ اللّـــــــ

İki defa: ...................................................................................................... ــلــ¥ــوِة ــياَّ َعــــــــــَلي  الصاَّ حاَ

İki defa: ........................................................................................................ ــياَّ َعــــــــــَلي  الْــــــــَفــــــاَلِح حاَ

İki defa: ......................................................................................... °ــياَّ َعـــــــلـ¥ــي َخــــــــــيْــــــــــر° الْــــــــَعــــَمـــــل حاَ

İki defa: ......................................................................................................... ــلــ¥ــوُة قاَـْد قاَـاماَِت الصاَّ

İki defa:  ............................................................................................................................. َاْكـــــــــــــــبَــــــــــُر  اَللّـــــــµـُه 

Bir defa: ........................................................................................................................ لاَۤ اِلــ¥ــــــــــَه ِالاَّ اللّٰـُه

Okunuşu
İki defa:  Allahu ekber

İki defa:  Eşhedu en lâ ilâhe illellâh

İki defa:  Eşhedu enne Muàemmeden resûlullah

İki defa:  Eşhedu enne ‘Eliyyen veliyyullah

İki defa:  áeyye ‘ele'ŝ-ŝelâh

İki defa:  áeyye ‘ele'l-felâà

İki defa:  áeyye ‘ela åeyri'l-‘emel

İki defa: Ķed ķâmeti’ŝ-ŝalâh

İki defa:  Allahu ekber

Bir defa:  La ilâhe illellâh.
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Anlamı:
– Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
– Şehadet ederim ki, Allah'tan başka tapılmaya layık 

bir ilâh yoktur.
– Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve 

Ehlibeyti'ne rahmet etsin) Allah tarafından gönderilmiş 
peygamber ve elçidir.

– Şehadet ederim ki, Hz. Ali (ona selâm olsun) Allah'ın 
velisidir.

– Namaza koş.
– Kurtuluşa koş.
– En hayırlı amel olan namaza koş.
– Namaz başlamak üzeredir.
– Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
– Allah'tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur.

Kısaca
İnsanın namazdan önce gözeteceği hususları özetle 

şöyle sıralıyor ve diyoruz ki:
1- Abdest veya gusül ya da teyemmüm etmelidir.
2- Beden ve elbisesini necislerden temizlemelidir.
3- Bedenini pâk ve mubah elbiseyle örtmelidir.
4- Namazın vaktini gözetmeli, namazı vaktinden önce 

kılmamalıdır ve vaktinden sonraya da bırakmamalıdır.
5- Namaz kıldığı yer gasp edilmemiş olmalıdır.
6- Kıbleye doğru durmalıdır.
7- Ezan ve ikamet okuması iyidir.
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namaza BaŞlangıÇ

BİRİncİ RekâT

Namazın birinci rekâtı şunlardan oluşur:
1- İftitah tekbiri (Tekbiretu'l-İhram): Namaza başlar-

ken "Allahu Ekber" demek.
2- Kıraat: Fatiha ve herhangi bir sureyi tam olarak okumak.
3- Rükû ve zikri.
4- İki secde ve zikri.

İftitah Tekbiri
Namaza, "Allahu Ekber" söylenerek başlanır. Namaza 

başlarken "Allahu Ekber" söylemek, Allah'tan başka her 
şeyden koparak Allah'a yönelmek anlamındadır.

"Allah-u Ekber", Allah'ın yüce olduğunu ilân etmek ve 
Allah dışındaki diğer bütün yalancı güçlerden uzak dur-
mak demektir. Bu tekbirle namaza girilir ve bazı işleri yap-
mak insana haram olur.

Namaza başlarken hangi namazı kıldığımızın, örneğin 
öğle namazı mı, ikindi namazı mı kıldığımızın farkında ol-
mamız gerekir ve onu sadece yüce Allah'ın emrini yerine 
getirmek amacıyla kılmalıyız. İşte namazın asıl parçala-
rından sayılan bu amele "niyet" denir. Niyet ettikten sonra 
daha sonra açıklanacak olan namazı bozan şeylerden sa-
kınmak gerekir.
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Tekbir getirirken elleri kulak hizasına kadar kaldırmak 
müstehaptır.
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KIRAAT

"Allahu Ekber" söylenerek namaza başlandıktan sonra 

ilk önce Fatiha Suresi okunur:

Fatiha Suresi

ـــــــِه الـــــرَّْحــــــــــــــمــــــــ©ــن° الرَّحـ£ـــــــــــــــيــــــــم¦ )1( µبــ°ـــــــــــــْســـــــــــــِم اللّــــــــ

ـــــــِه َربِّ الْـــــــــــــَعــــــــــالَــــــمـ£ـيـــــــــَن )2( اَلــرَّْحــــــــــــــمــــــــ©ــن° الـرَّحـ£ـــــــــــــــيــــــــِم )3(  µاَ®لْــــــــــــــَحـــــــــــْمـــــــــُد لِلّــــــــ

َمـــــــــــــالِــــــــــِك يَـــــــــــْوم¦ الــــــــّد£يـــــــــن° )4( اِيَّـاَك نَــــــــــــْعــــــــــــــــبُـــــــــــــُد َو اِيَّـاَك نَــــــــــــــْســــــــــــــــــــــــتَــــــــــعـ£ـيــــُن )5( 

اَ®®®نْـــــــــــــَعـــــــــــْمــــــــَت  ـذ£يــــــــَن  الَـّ ِصـــــــــــَراَط   )6( الْــــــــُمـــــــــــــــْســـــــــــــــــــتَــــــــــــــــــقـ£ـيــــــــَم  َراَط  الصِّ اِْهــــــــِدنَــــــــــا 

ـآلـّ£ـــــــــــــــــيــــــــــــــــَن )7( °ـــــــــــــــــْم َغــــــــــــــيْـــــــــر° الْـــــــــَمــــــــــــــْغـــــــــــــــُضــــــــوِب َعــــــــــــــلَــــــــــــــيْـــــــــــهــ°ـــــــــْم َو   َل   الـضَّ َعــــــــــــــــلَـــــــــــــيْـــــــــــــــهـ

 Bismillahirreàmanirreàîm

– Elàemdu lillahi rebbi'l-‘âlemîn

– Er-reàmani'r-reàîm

– Maliki yevmi'd-dîn

– İyyâke ne‘'budu ve iyyâke neste‘în

– İhdine'ŝ-ŝiraţe'l-musteÅîm

– Ŝiraţellezîne en'‘emte ‘eleyhim ğeyri'l-meğżûbi ‘eley-

him veleżżâllîn



68

Anlamı:

 – Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mü-
mine merhamet eden Allah'ın adıyla başlıyorum.

– Övgü, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
– Allah, dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca 

mümine merhamet eder.
– Allah cezâ ve mükâfat günü olan kıyametin sahibi ve 

sultanıdır.
– Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım 

dileriz.
– Bizi doğru yola hidayet et.
– Nimet verdiğin kimselerin yoluna; (onlar) ki ne ken-

dilerine gazap edilmiştir ve ne de sapmışlardır.

İhlas Suresi
Fatiha Suresi okunduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in her-

hangi bir suresi tam olarak okunmalıdır. Örneğin, İhlas Su-
resi okunabilir:

ـــــــِه الـــــرَّْحــــــــــــــمــــــــ©ــن° الرَّحـ£ـــــــــــــــيــــــــم¦ µبــ°ـــــــــــــْســـــــــــــم¦ اللّــــــــ

َمـُد )2( لَــــــــْم يَـــــــــــــــلِـــــــــــْد َو لَـــــــــْم يُـــــــــــولَـــــــــــْد )3(  ـــــــُه الصَّ µـــــــُه َاَحـــــــــــٌد )1( اَللّــــــــ µقُــــــــــل ْ ُهــــــَو اللّــــــــ

َو لَـــــــــــْم يَــــــــــــُكـــــــــــْن لَــــــــــــُه ُكــــــــــُفـــــــــــــًوا َاَحـــــــــٌد )4(

Bismillahirreàmanirreàîm
– Äul huvellahu eàed:
– Allahu'ŝ-ŝemed
– Lem yelid ve lem yûled
– Ve lem yekun lehu kufuven eàed
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 Anlamı:

– Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mü-
mine merhamet eden Allah'ın adıyla başlıyorum.

– Ey Muhammed! De ki: O Allah tektir.

– Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey O'na 
muhtaçtır.

– O doğurmamıştır ve doğmamıştır.

– Yaratıklarından hiçbir kimse O'nun dengi değildir.

Kıraatle İlgili Birkaç Hüküm

1- Erkekler sabah, akşam ve yatsı namazlarında, bi-
rinci ve ikinci rekâtta Fatiha ve sureyi sesli, öğle ve ikindi 
namazında ise sessiz okumalıdırlar. Ama kadınlar sesli kı-
lınması gereken yerleri sessiz okuyabilirler.

2- Namazın birinci ve ikinci rekâtında Fatiha Suresi ve 
peşinden herhangi bir sure tam olarak okunmalıdır. Üçün-
cü ve dördüncü rekâtta ise Fatiha Suresi okunabileceği gibi 
tesbihat-ı erbaa da okunabilir.

3- Namazda kasıtlı olarak sesli okunması gereken yer-
leri sessiz ve sessiz okunması gereken yerleri sesli okumak 
câiz değildir. Ancak yanlışlıkla okunursa, sakıncası yoktur.

4- Tesbihat-ı erbaa ve tesbihat-ı erbaa'nın yerine oku-
nan ve yine ihtiyat namazında okunan Fatiha Suresi sessiz 
okunmalıdır.

5- Sessiz okunması gereken namazlarda birinci ve ikin-
ci rekâtta "besmele"yi sesli okumak müstehaptır.
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Kıraat hâlinde
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RÜKÛ
Kıraattan sonra insanın, elleri diz kapaklarına değecek 

kadar eğilmesi ve en az bir defa:

 ُســــــــــــــْبَحاَن َر®®بــــــــــــ°ّـــــــــــــــــــــــــــَي الْــــــَعـــــظــ£ـيم¦ َو بــ°ـَحْمـــــِده

Subàane rebbiye'l-‘eÑîmi ve bi-àemdih1

Veya en az üç defa "Subàanellah"2 demesi gerekir.

Rükûyla İlgili Birkaç Hüküm
1- Rükû zikri okunurken beden hareketsiz olmalı.
2- Namazın her rekâtında sadece bir rükû yapılır.
3- Kadınların rükûda ellerini dizlerden yukarı koyma-

sı ve dizleri geri çekmemesi müstehaptır.

1- Yüce Rabb'im her türlü eksiklikten münezzehtir ve O'na 
hamd ederim.

2- Allah münezzehtir.
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Rüku zikri okunurken
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SECDE

Daha sonra rükûdan tamamen doğrularak secdeye 
gidilir ve bedenin yedi organı (alın, iki elin içi, iki diz ka-
pakları, iki ayağın başparmakları) yere bırakılarak en az 
bir defa:   ُســــــــــــبْـــــَحاَن َر®®بــــــــــــ°ّـــــــــــــــــــــــــــَي ااَل¤ْعــــــــــــــــــــــــلـ¥ـــي َو بــ°ـَحـــــــــْمـــــِدِه 

"Subàane rebbiye'l-‘e'la ve bi-àemdih"1 

Veya en az üç defa "Subàanellah"2 denir. İkinci secde-
nin bitişiyle namazın birinci rekâtı da bitmiş olur.

Secdeyle İlgili Birkaç Hüküm

1- Namazın her rekâtında iki secde yapılır.

2- Birinci secdeden sonra tam olarak oturulur ve sonra 
ikinci secdeye gidilir.

3- Secde edilen yerle ayakların bırakıldığı yer bir hi-
zada olmalıdır. Ancak biri diğerinden dört bitişik parmağı 
geçmeyecek miktarda yüksek veya alçak olursa, sakıncası 
yoktur.

4- Secde hâlinde vücut istikrar bulmalıdır.

Üzerine Secde Edilen Şeyin Şartları

1- Üzerine secde edilen şey; toprak, taş, çakıl gibi yer 
denebilecek veya yerden üreyip de yenilmeyecek ve giyil-
meyecek bitkilerden olmalıdır.

2- Üzerine secde edilen şey pâk olmalıdır.

3- Üzerine secde edilen şey sabit olmalıdır.

1- Her şeyden yüce olan Rabbim münezzehtir ve O'na hamd 
ederim.

2- Allah münezzehtir.
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Secdeyle İlgili Birkaç Nokta

1- Genellikle Caferiler arasında yaygın olan namaz 

mühürü, gerçekte namaz kılan kişinin namaz kılarken al-

nını bırakmak için yanında taşıdığı temiz topraktır.

2- Namazda secdeye giderken başı, insanlardan en üs-

tününün İslâm dini uğrunda cihat ve şehadetini anımsatan 

İmam Hüseyin'in (ona selâm olsun) mezarının türbetine 

bırakmak daha iyidir.

3- Allah'tan başkası için secde yapmak haramdır. Çün-

kü secde insanın ibadet ve kulluk hâlidir; ibadet ve kulluk 

ise sadece Allah'a yapılır.

Son Secdede Okunan Dua

Namazın son secdesinde şu duayı okumak müstehap-

tır:

َيا َخــــــــــــــــيْــــــــَر اْلَمْســــــــــــُؤولــ£ــين َ َو َيا َخــــــــــــــيْـــــــــَر اْلُمــــــــــْعـــــــــطـــ£ـيَن اْرُز®قْـــــــنــــ£ـي  َواْرُزْق 

ــَك ُذوالَفــــــْضل° الْـــــــــَعــــــــــــــــظـــ£ـيم¦ ِعــــــــــــــــَيالـــــ£ـي  ِمْن فَــــــــــْضــــــــِلَك فَـــــــــــاِنَـّ

Okunuşu: Ya åeyre'l-mes'ûlîne ve ya åeyre'l-mu‘'èîn, 

urzuÅnî verzuÅ ‘iyalî min feżlike fe-inneke zu'l-feżli'l-‘eÑîm.

Anlamı: Ey, kendisinden dilekte bulunulanların en ha-

yırlısı! Ey ihsan edenlerin en iyisi! Kendi fazlından beni ve 

ailemi rızıklandır. Şüphesiz sen, büyük fazl sahibisin.
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Secde zikri okunurken
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İkİncİ Rekât

Birinci rekât bittikten sonra namazın şekli bozulmadan 
veya namaz amellerine ara verilmeden ayağa kalkılır ve 
tekrar birinci rekâtta olduğu gibi Fatiha Sûresi ve Kur'an 
surelerinden herhangi biri tam olarak okunur.

Kunut
Günlük namazların ikinci rekâtında Fatiha ve Kur'an 

surelerinden herhangi biri tam olarak okunduktan sonra 
rükûya gidilmeden önce ellerin yüz hizasına kaldırılması, 
avuçların göğe doğru açılarak yan yana tutulup dua edil-
mesi müstehaptır; bu amelin adına "kunut" denir. Kunutta 
başparmak dışındaki parmakların birbirine bitiştirilmesi 
ve avuçların içine bakılması müstehaptır.

• Kunutta şu dua okunabilir:

ِخَرِة َحَسنَــًة َو قَِنا َعَذاَب النَّاِر َيـا َحَسنَــًة  َوِفي الاْٰ ناـْ َنا ا¥تِـــــــــــــــَناِفي الدُّ َربَـّ
Rebbenâ âtina fi’d-dunya àeseneten ve fi’l-ahireti 

àeseneten ve ķinâ ‘ezâbe’n-nâr.1

Anlamı:
"Rabbimiz dünyada da iyilik ve güzellik ver bize, ahiret-

te de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru."
• Yine şu dua da okunabilir:

يُّ الْــــــــــَعــظــ£يُم ُســــــــبْـــَحاَن اللّــــــــµِه َربِّ  َلۤ اِلــ¥ــــــــــَه ِالَّ اللّـــــــµـُه اْلَحــــلــ£ـــــــــيُم الْــــــــــــَكـــر£يُم َلۤ اِلــ¥ــــــــــَه ِالَّ اللّـــــــµـُه الْــــــَعـــلـِـ

ـــــــــــــــــبْـــــــــــــع¦ َو َمــــــــا فـ£ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــهـ°ــنَّ َو َمــــــــــا بَـــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــُهـــــنَّ َو  ـــــــــــــــــبْـــــــــــــع¦ َو َربِّ اال¤ََرضــ£ـيـــــــــَن السَّ ـــــــــمـ©ـــــــــــــــــَواِت السَّ الـسَّ

َربِّ الْــــــــــــــَعــــــْرش° الْــــــــــــَعظـ£ـيم¦ َواْلَحْمـــــــُد لِلّـــــــµـِه َربِّ الْــــــــــــــَعاَلمــ£ـيَن.

1- Bakara Suresi, 201.ayet.
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Okunuşu: La ilâhe illellahu'l-àelîmu'l-kerîm. La ilâhe 
illellahu'l-‘eliyyu'l-‘eÑîm. Subàanellahi rebbi's-semavati's-
seb'‘i ve rebbi'l-ereżîne's-seb'‘i ve ma fîhinne ve ma bey-
nehunne ve rebbi'l-‘erşi'l-‘eÑîm, ve'l-àemdu lillahi rebbi'l-
‘âlemîn.

Anlamı:
Kerem ve hilim sahibi olan bir tek Allah'tan başka 

övgü ve kulluğa layık ilah yoktur. Yüce ve üstün mertebe 
sahibi olan bir tek ve eşsiz Allah'tan başka, kulluğa layık 
ilâh yoktur. Yedi kat göğün ve yedi kat yerin yaratıcısı olan 
Allah, pâk ve münezzehtir. Göklerde, yerlerde ve ikisi ara-
sında bulunan her şeyin ve yüce arşın Rabbidir. Hamd ve 
senâ, bütün varlığı besleyen ve kemaline erdiren Allah'a 
mahsustur.

*    *    *
Cuma namazında iki kunut okunması müstehaptır. 

Birisi namazın birinci rekâtında rükûdan önce, diğeri ise 
namazın ikinci rekâtında rükûdan sonra okunur.

Hz. Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: "Namazının kunu-
tu uzun olan kişinin kıyamette hesaba çekilişi kolay olur."1

Kunuttan sonra birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve sec-
de yapılır.

Kunutla İlgili Birkaç Hüküm
1- Cemaat namazı dışında kunutu yüksek sesle oku-

mak müstehaptır.
2- Kunut unutularak okunmaz ve rûkuda farkına varı-

lırsa, rûkudan sonra okunabilir.
3- Kunutta okunan duanın Arapça olması gerekmez; 

herhangi bir dille okunabilir.

1- Biharu'l-Envar, c.82, s.199.
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Kunut okunurken
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Teşehhüt
Namazın ikinci ve son rekâtında iki secdeden sonra 

kıbleye doğru oturularak teşehhüt okunur:

ًدا  َاْشـــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــُد َاْن َلۤ اِلــ¥ــــــــــَه ِالَّ اللّٰـُه َوْحــــــــــــــــــــَدُه َل َشـــــــــــــــــــــر£يَك لَــــــــــــــــــــــــــــُه َو َاْشـــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــــــُد َانَّ ُمَحمَّ

ـٍد. ٍد َو ٰاِل ُمَحـمَّ َعــــــــــبْــــــــــُدُه َو َرُســـــولُـــــــــــُه اَللّٰـُهمَّ َصــــــــّل° َعـــلــ¥ــي ُمَحمَّ

Okunuşu:
– Eşhedu en la ilâhe illellahu veàdehu la şerîke leh.
– Ve eşhedu enne Muàemmeden ‘ebduhu ve resûluh.
– Allahumme ŝelli ‘ela Muàemmedin ve Âl-i Muàemmed

Anlamı:
– Şehadet ederim ki, Allah'tan başka kulluğa layık bir 

ilâh yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur.
– Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed O'nun kulu ve 

elçisidir.
– Allah'ım! Hz. Muhammed'e ve Ehlibeyti'ne rahmet et.
Teşehhütten sonra namazın ikinci rekâtı da biter. Eğer 

sabah namazı gibi iki rekât olan bir namaz kılınıyorsa, te-
şehhütten sonra selâm verilerek namaz bitirilir. 

Selâm
Namazın son rekâtında teşehhütten sonra selâm veri-

lir. Selâm şöyle okunur:

ـَلُم َعــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــيْـــــــــــــَك اَ®®يُّـَها الـــنَّـبِـيُّ َو َرْحـــــــــــــَمـــــــــــــُة اللّــــــــµِه َو بَــــــــــــَرَكــــــــاتُــــــــــُه اَلسَّ

الِــــــــحـ£ـيــــــــَن ـَلُم َعـــــــــــــلَــــــــــــــــــيْــــــــــــنَـــــا َو َعــــــــــــــــــلـ¥ـي ِعــــــــبَــــــــاِد اللّـــــــµـِه الصَّ اَلسَّ

ـَلُم َعـــــــــــــــــلَــــــــــــــــــيْــــــــُكْم َو َرْحـــــــــــــَمـــــــــــــُة اللّـــــــµـِه َو بَــــــــــــَرَكــــــــاتُــــــــــُه اَلسَّ
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Teşehhüt okunurken
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Okunuşu:
– es-Selâmu ‘eleyke eyyuhe'n-nebiyyu ve reàmetullahi 

ve berekâtuh
– es-Selâmu ‘eleyna ve ‘ela ‘ibadillahi'ŝ-ŝaliàîn
– es-Selâmu ‘eleykum ve reàmetullahi ve berekâtuh

Anlamı:
– Selâm olsun sana ey Allah'ın peygamberi; Allah'ın 

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.
– Selâm olsun bize ve Allah'ın iyi kullarına.
– Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketleri siz müminle-

rin üzerine olsun.

ÜçÜncÜ Rekât
Eğer akşam namazı gibi üç rekât olan bir namaz kılı-

nıyorsa, ikinci rekâtta teşehhüt okunduktan sonra selâm 
verilmeksizin üçüncü rekât için ayağa kalkılır. Namazın 
üçüncü rekâtı da ikinci rekât gibidir. Ancak üçüncü rekâtta 
bir sure ve kunut okunmaz; sadece bir defa Fatiha Suresi 
veya üç defa tesbihat-ı erbaa zikri okunur. Sonra rükûya gi-
dilir. Daha sonra secde yapılır. İki secdeden sonra oturulur 
teşehhüt ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.

Tesbihat-ı Erbaa
Namazın üçüncü rekâtında rükûya gidilmeden önce 

bir defa Fatiha Suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunur. 
Tesbihat-ı erbaa şöyledir:

ُســـــــــــــــــــــــــــــــبْــــــــــــَحـــــــــــاَن اللّـــــــµـِه َواْلَحـــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــُد لِلّـــــــµـِه َو لاَ اِلــ¥ــــــــــَه ِالاَّ اللّـــــــµـُه َواللّـــــــµـُه َاْكــــــــــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــُر

- Subàanellahi ve'l-àemdu lillahi ve la ilâhe illellahu vel-
lahu ekber 
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Anlamı:
- Yüce Allah pâk ve münezzehtir.
- Bütün övgüler O'na mahsustur.
- Allah'tan başka kulluğa layık ilâh yoktur.
- O vasfedenlerin vasfından yücedir.

DöRDÜNcÜ REKÂt
Eğer yatsı namazı gibi dört rekât olan bir namaz (öğle 

ve ikindi namazı) kılınıyorsa, üçüncü rekâtın iki secdesin-
den sonra teşehhüt ve selâm okunmadan dördüncü rekât 
için ayağa kalkılır. Üçüncü rekâtta olduğu gibi Fatiha Sure-
si veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunduktan sonra rükû ve 
iki secde yapılır ve iki secdeden sonra oturularak teşehhüt 
ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.

HAtIRlAtMA
1- Namaz "Allahu Ekber"le başlar "selâm"la biter.
2- "Kunut" müstehap bir ameldir ve günlük namazla-

rın ikinci rekâtında Fatiha ve bir sure okunduktan sonra 
yapılır.

3- "Teşehhüt" namazın ikinci rekâtında ve son rekâtın-
da iki secdeden sonra okunur.

4- "Selâm" namazın bitişi olduğundan sadece namazın 
son rekâtında okunur.

KISAcASI
• İki rekâtlık namazda sırasıyla şunlar yapılır:
1- Niyet ve iftitah tekbiri.
2- Kıraat (Fatiha Suresi ve herhangi bir sureyi tam ola-

rak okumak).
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3- Rükû ve zikri.
4- Kıyam (rükûdan doğrulmak).
5- İki secde ve zikirleri.
6- Kıraat.
7- Kunut okumak.
8- Rükû ve zikri.
9- İki secde ve zikirleri.
10- Teşehhüt.
11- Selâm.

• Üç rekâtlık namaz da şöyle kılınır:
İki rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. An-

cak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve 
devamında şöyle yapılır:

1- Tesbihat-ı erbaa.
2- Rükû ve zikri.
3- İki secde ve zikirleri.
4- Teşehhüt.
5- Selâm.

• Dört rekâtlık namaz ise şöyle kılınır:
Üç rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. An-

cak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve 
devamında şöyle yapılır:

1- Tesbihat-ı erbaa.
2- Rükû ve zikri.
3- İki secde ve zikri.
4- Teşehhüt.
5- Selam.
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NAMAZIN FARZlARI
Rükün olan farzlar: İster kasıtlı olsun, ister kasıtlı ol-

masın, her iki durumda azaltıldığı veya çoğaltıldığında 
namazı bozan farzlara denir.

Rükün olmayan farzlar: Sadece kasıtlı olarak azaltıldı-
ğı veya çoğaltıldığı takdirde namazı bozan farzlara denir.

Rükün Olan Farzlar

1- Niyet.
2- İftitah tekbiri (Tekbiretu'l-İhram).
3- Kıyam. Hem iftitah tekbiri alınırken ve hem de rü-

kûdan önceki (rükûya bitişik ) kıyam.
4- Rükû.
5- İki secde.

Rükün Olmayan Farzlar

1- Birinci ve ikinci rekâtta Fatiha ve bir Kur'an suresini 
okumak.

2- Üçüncü ve dördüncü rekâtta, rükûda ve secdede zi-
kir söylemek.

3- Bir secde.
4- Teşehhüt.
5- Selâm.
6- Hareket etmemek
7- Amellerde sırayı gözetmek.
8- Amelleri peş peşe ve aralıksız yapmak.

NAMAZI BOZAN ŞEYlER
1- Abdesti bozan her şey.
2- Guslü (boy abdestini) bozan her şey.
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3- Kasıtlı olarak veya yanlışlıkla yemek ve içmek.
4- Kasıtlı olarak sesli gülmek.
5- Namaz esnasında kasıtlı olarak veya yanlışlıkla bir 

işle meşgul olmak.
6- Kasıtlı olarak veya yanlışlıkla arkaya veya kıbleden 

tamamen sağa veya sola dönmek.
7- Namaz esnasında kasıtlı olarak konuşmak.
8- Kasıtlı olarak namazda eli bağlamak (birini diğeri-

nin üzerine bırakmak).
9- Kasıtlı olarak dünya işi için ağlamak.
10- Namaz esnasında namazın şartlarından birinin ol-

maması.
11- Sabah, öğle ve iki rekât kılınan seferi namazların 

rekâtlarında veya dört rekâtlı namazların birinciyle ikinci 
rekâtında şüphe etmek.

12- Rekâtların sayısında şer'î açıdan çözümü olmayan 
bir şekilde şüphe etmek.

13- Kasıtlı olmasa bile namazın rükünlerinden birini 
azaltmak veya çoğaltmak.

14- Kasıtlı olarak namazda rükün olmayan şeylerden 
birini azaltmak veya çoğaltmak.

NAMAZIN BAZI MÜStEHAplARI
1- Kıraat bittikten sonra, rükûya gitmeden önce "Alla-

hu Ekber" söylemek.
2- Rükûdan kalktıktan sonra "Allahu Ekber" ve "Semi‘-

ellahu li-men àemideh"1 demek.
3- Secdeden önce ve secdeden sonra "Allahu Ekber" de-

mek.

1- Allah kendisine hamd edeni işitir.
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4- İki secde arasında "Esteğfirullahe rebbî ve etûbu ileyh" 
demek. (Yani: Rabbim olan Allah'tan bağışlanma diler ve 
O'na tövbe ederim.)

5- Her rekât bittikten sonra sonraki rekât için ayağa kal-
karken "Bi-àevlillahi ve Åuvvetihi eÅûmu ve eÅ'‘ud" demek. (Yani: 
Allah'ın yardımı ve verdiği kuvvetle ayağa kalkıyor ve otu-
ruyorum.)

NAMAZDAN SONRA OKuNAN 
ZİKİRlER

İnsanın namazdan sonra bir süre Allah'ı zikretmesi, 
dua ve Kur'an okuması müstehaptır. Duayı Arapça oku-
mak şart değildir.

• Bütün namazlardan sonra okunacak zikirlerin en iyi-
si Peygamber efendimizin (s.a.a), kızı Hz. Fatıma'ya (s.a) 
öğrettiği ve "Hz. Fatıma tesbihatı" diye bilinen şu zikirler-
dir:

Allahu Ekber (34 defa).
Elhamdulillah (33 defa).
Subhanellah (33 defa).
• Ve yine namazdan sonra şükür secdesi yapmak, yani 

Allah'ın nimetlerine şükretmek niyetiyle secdeye giderek 
yüz defa veya üç defa ya da bir defa "şükren lillah" (Allah'a 
şükürler olsun) demek de müstehaptır.

• Ve yine yüce Allah'ın emrine itaat amacıyla Hz. Re-
sulullah'a salavat getirmek iyidir. Yüce Allah Kur'-an-ı Ke-
rim'de şöyle emretmiştir:

ا¥َمـــــــــــــُنوا  ذ£يَن  الَـّ اَيُّـَها  َيا  الـنَّـبِـيِّ  َعَلي  ُيـَصلُّـوَن  َماَلِئَكــــتَــــــــــــُه  َو  اللّــــــــµَه  ِانَّ 

َصـلُّوا َعـَلـْيـِه َو َسـلِّـُموا َتْسلـــ£ــيـــًما
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Okunuşu: İnnellahe ve melâiketehu yuŝelllûne ‘elen-
Nebiyy, yâ eyyuhellezîne âmenû ŝellû ‘eleyhi ve sellimû 
teslîmâ.

Anlamı: Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salat 
ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir 
teslimiyetle ona teslim olun. (Ahzab Suresi, 56. ayet)

Bu okunduktan sonra şu şekilde salavat getirilir:

ـٍد ـٍد َو آِل ُمَحـمَّ اَللّــــــــµُهـــــمَّ َصـــــــــــــــــــــــــــــــّل° َعـــــــــــــــــلــ¥ــي ُمـَحـمَّ
Allahumme ŝelli ‘ela Muàemmedin ve Âl-i Muàemmed
Yani: Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyti'ne rahmet et.

• Yine şu zikir okunabilir:

ٍد َصلَّي اللّـــــــµـُه َعـَلـْيـِه َو ٰالِـِه  ا َو بِاال¤ِْساَلِم د£يًنـا َو بُِمَحـمَّ َرضـ£ــــيُت بِـاللّــــــــµِه َربًـّ

ـٍد َو َجـْعـَفـٍر َو  نَبِـيًّـا َو بِـَعـلِـيٍّ اَِماًما َو بِاْلَحـَسِن َوالْـُحَسـْيـِن َو َعـلِـيٍّ َوُمَحمَّ

الِـِح َعـَلـْيِهُم  ٍد َو َعـلِـيٍّ َوالْـَحَسِن َوالْـَخـَلـِف الصَّ ُموسـ¥ـي َو َعـلِـيٍّ َو ُمَحـمَّ

ــًة َو َساَدًة َو قاَدًة بِـِهْم اَ®®تَـــــَولّــ¥ي َوِمْن َاْعَدآئِـِهْم اَ®®تَـــــــــبَــــــرَّ ُأ  َلُم اَئِـمَّ السَّ

Sonra üç kez şöyle denir: 

نْـيا َواال¤¥ِخــــَرِة  اَللّـــــــµـُهـــــمَّ اِنّــ£ــي§ َاْســــــئَـــــــــــلُـــــــَك الْــــــــَعـــــْفــــــَو َوالَْعافِـــــــيَــــــَة َواْلُمَعاَفاَة ِفي الدُّ

Okunuşu: Reżîtu billahi rebben ve bi'l-İslâmi dînen 
ve bi-Muàemmed’in ŝellellahu ‘eleyhi ve âlihi nebiyyen 
ve bi-‘Eliyyin imâmen ve bi'l-áeseni ve'l-áuseyni ve ‘Eliy-
yin ve Muàemmed’in ve Ce‘’ferin ve Musâ ve ‘Eliyyin ve 
Muàemmed’in ve ‘Eliyyin ve'l-áeseni ve'l-ãelefi’ŝ-Ŝâliài 
‘eleyhimu's-selâm eimmeten ve sâdeten ve ķadeten. Bi-
him etevellâ ve min e‘’dâihim eteberreu.
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Sonra üç kez şöyle denir:
Allahumme innî es’eluke’l-‘efve vel-‘âfiyete ve'l-mu‘â-

fâte fi'd-dunya ve'l-ahire.
Anlamı: Razı oldum Rab olarak Allah'a, din olarak 

İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e -Allah'ın selamı 
onun ve Ehlibeyti'nin üzerine olsun- imam olarak Ali'ye, 
-diğer- imamlar, efendiler ve önderler olarak Hasan'a, Hü-
seyin'e, Ali'ye Muhammed'e, Cafer'e, Musa'ya, Ali'ye, Mu-
hammed'e, Ali'ye, Hasan'a ve salih halefe -Allah'ın selamı 
onların üzerine olsun-. Onları seviyorum, onların düşman-
larından uzaklığımı ilan ediyorum.

Allah'ım! Ben senden af, bağışlanma, dünya ve ahirette 
afiyet ve sürçmelerden güvencede olmayı diliyorum. 

• Yine şu zikir okunabilir:

مَّ اِنَّ َمـْغـِفَرَتـَك َاْرجــ¥ـي ِمْن َعَملــ£ي َواِنَّ َرْحَمـَتَك َاْوَسـُع ِمْن َذنْـبــــ£ي  اَللّــــــــµُهـــــ

َذنْـبـــ£ـي  ِمْن  َاْعَظـُم  َفـَعـْفـُوَك  £ـيًما  َعظــ ِعْنـَدَك  َذنْـبـــ£ـي  َكاَن  ِاْن  ـمَّ  µـُهــــ اَللّـــــــ

مَّ اِْن َلْم َاُكـْن َاْهًل َاْن اَبْـُلـَغ َرْحَمـَتـَك َفَرْحَمُتـَك اَْهـٌل َاْن تَـــــبْـــــلُــــــَغــــنـــ£ي  اَللّــــــــµُهـــــ

َها َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء بَِرْحَمِتَك َيا§ َاْرَحَم الّراِحميَن . َو تَـَسَعـــنــ£ي ِلَ نَـّ

Okunuşu: Allahumme inne meğfireteke ercâ min 
‘emelî ve inne rehmeteke evse‘u min zenbî. Allahumme in 
kâne zenbî ‘indeke ‘eÑîmen fe-‘efvuke e‘’Ñemu min zenbî. 
Allahumme in lem ekun ehlen en ebluğe rehmeteke fe-
rehmetuke ehlun en tebluğenî ve tese‘enî. Liennehâ vesi‘et 
kulle şey’in, bi-rehmetike yâ eràemerrâàimîn.

Anlamı: Allah'ım! Senin bağışına kendi amelimden 
daha fazla ümidim var. Senin rahmetin benim günahımdan 
daha geniştir. Allah'ım! Eğer senin katında günahım bü-
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yükse, senin affın benim günahımdan daha büyüktür. Alla-
h'ım! Eğer ben senin rahmetinin ulaşmasına layık değilsem, 
senin rahmetin bana ulaşmaya ve beni kapsamaya layıktır; 
çünkü rahmetin her şeyi kuşatmıştır. [Duamı kabul et] rah-
metinin hakkı için ey merhametlilerin en merhametlisi.

• Yine şu zikir okunabilir:

َرْغـــــبَـــــــٍة  َل  َو  اِلَـْيَها  ِمْنـَك  ِلَحاَجٍة  َل  َصلَّـْيـُتَها  َصَلتـ£ـي  هـ¥ـِذِه  اِلــ¥ـهـ£ـي 

ِمْنـَك فـ£ـيَهۤا ِالَّ  تَـــــــْعظــ£ـيًما َو َطاَعـــًة َو ِاَجابَــــــًة لَـَك اِلـ¥ـي َما§ اََمْرتَــنــ£ـي بِِه اِلـــ¥هـ£ـي 

ِاْن َكاَن فـ£ـيَها َخَلـٌل َاْو نَْقٌص ِمْن ُرُكوِعَها َاْو ُسُجوِدَها َفَل ُتـَؤاِخْذنــ£ـي َو 

ْل َعـَليَّ بِالْـَقـُبوِل َوالْـُغـْفَراِن . َتـَفضَّ

Okunuşu: İlahî! Hâzihi ŝelâtî ŝelleytuha. Lâ li-àâcetin 
minke ileyhâ. Ve lâ reğbetin minke fîhâ. İllâ te‘’Ñîmen 
ve ţâ‘eten ve icâbeten leke ilâ mâ emertenî bih. İlahî! İn 
kâne fîhâ åelelun ev neķŝun min rukû‘ihâ ev sucûdihâ 
felâ tuaåiznî ve tefeżżel ‘eleyye bil-ķebuli vel-ğufran, bi-
reàmetike yâ eràemerrâàimîn.

Anlamı: Allah'ım! İşte bu benim namazımdır; bunu se-
nin buna ihtiyacın ve rağbetin var diye kılmadım. Sadece 
sana tazim, itaat ve bana emrettiğin şeyde sana icabet et-
miş olmak için kıldım. Allah'ım! Eğer kıldığım bu namazın 
rüku ve secdelerinde noksanlık veya halel varsa, ondan 
dolayı beni hesaba çekme, kabul ve mağfiretinle bana lütuf 
ve ihsanda bulun. Rahmetinin hakkı için, ey merhametlile-
rin en merhametlisi!

• Ve yine Hz. Ali'den (a.s) nakledilen Sabah Duası'nın 
ardından secdede okunan şu dua da sevap ümidiyle na-
mazdan sonra okunabilir:
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اِلــ¥ـهـ£ـي قَــــْلبـ£ـي َمْحُجوٌب َو نَــــــْفسـ£ـي َمْعـــــُيوٌب َو َعـــْقــلـ£ـي َمـــْغـــُلوٌب َو َهَوائـ£ـي 

ُنوِب  بِالذُّ ُمـِقـرٌّ  لَِسانـ£ـي  َو  َكـــــثــ£ـيٌر  َمْعِصيَــــتــ£ـي  َو  قَــــلـ£ـيـــٌل  َطاَعتـ£ـي  َو  َغاِلٌب 

َفـَكـْيَف حـ£ـيلَـــتــ£ـي َيا َسـتَّاَر الْـُعـُيوِب َو َيا َعـلََّم الْـُغـُيوِب َو َيا َكاِشَف 

ٍد َيا َغـفَّاُر َيا  ٍد َو آِل ُمَحمَّ الْـُكـُروِب اِْغـِفْر ُذنُـــوبــ£ي ُكـلََّها ِبُحـــْرَمـــِة ُمَحمَّ

َغفَّاُر َيا َغفَّاُر بَِرْحَمِتَك َيا§ َاْرَحَم الرَّاِحمـ£ـيَن .

Anlamı: İlâhî! Ķelbî mehcûbun ve nefsî me‘’yûbun ve 
‘eķlî meğlûbun ve hevâî ğâlibun ve tâ‘etî ķelîlun ve me‘’ŝi-
yetî kesirun ve lisânî muķirrun biz-zunûb. Fekeyfe hîletî 
yâ settâre'l-‘uyûb ve yâ ‘ellâme'l-ğuyûb ve yâ kâşife'l-
kurûb, iğfir zunûbî kullehâ bi-hurmeti Muàemmed’in ve Âl-i 
Muàemmed. Yâ Ğeffâru, yâ Ğeffâru, yâ Ğeffâr, bi-reàmetike 
yâ eràemerrâàimîn.

Anlamı: Allah'ım! Kalbim engellerle örtülüdür; nefsim 
eksikliklerle doludur; aklım yenik, tutkularım ise galiptir; 
itaatım az, günahım ise çoktur; dilim yaptığım günahlara 
itiraf ediyor; çare nedir? (Ne yapayım?) Ey ayıpları örten, 
ey gizli sırları bilen, ey üzüntüleri gideren! Muhammed ve 
Ehlibeyti hürmetine işlediğim bütün günahları bağışla; ey 
bağışlayan, ey bağışlayan, ey bağışlayan. Rahmetinin hak-
kı için, ey merhametlilerin en merhametlisi!

NAMAZDA ŞÜpHE EtMEK

Namazla ilgili olarak 23 kısım şüphe söz konusudur. 
Bu şüphelerin sekizi namazı bozar, altısına itina edilmeme-
lidir, dokuz kısmı ise sahihtir ve namazı bozmaz.
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Namazı Bozan Şüpheler
1- Sabah namazı ve seferi olarak kılınan iki rekâtlı na-

mazların rekâtlarının sayısında şüpheye düşmek.
2- Üç rekâtlı namazların rekâtlarının sayısında şüphe-

ye düşmek.
3- Dört rekâtlı namazlarda bir rekât mı, yoksa daha 

fazla mı kılındığı hakkında şüphe.
4- İkiyle beş veya daha fazlası arasında şüphe.
5- Üçle altı veya daha fazlası arasında şüphe.
6- Dörtle altı veya daha fazlası arasında şüphe.
7- Dört rekâtlı namazda ikinci secde bitirilmeden önce, 

iki rekât mı, yoksa daha çok mu kılındığında şüphe.
8- Kaç rekât kılındığını bilmemek.

İtina Edilmemesi Gereken Şüpheler
1- Yeri geçen bir şeyde şüphe; örneğin rükûda Fa-tiha-

'nın okunup okunmadığında şüphe etmek.
2- Selâmdan sonra şüphe.
3- Namazın vakti geçtikten sonra şüphe etmek.
4- Çok şüphe eden kimsenin şüphesi.
5- Müstehap namazlarda şüphe.
6- Cemaat namazında, imama uyanın rekâtların sayı-

sında şüphe etmediği takdirde imamın şüphesi ve imamın 
şüphe etmediği takdirde imama uyanın şüphesi.

Sahih Olan Şüpheler
1- İkinci secdeden sonra iki rekât mı üç rekât mı kıldı-

ğında şüpheye düşmek.
Üç rekât kılındığı kabul edilir ve bir rekât daha kılı-

narak namaz bitirilir ve namazdan sonra bir rekât ayakta 
veya iki rekât oturularak ihtiyat namazı kılınır.



92

2- İkinci secdeden sonra iki rekâtla dört rekât arasında 
şüpheye düşmek.

Dört rekât kılındığı kabul edilerek namaz bitirilir ve 
namazdan sonra iki rekât ayakta ihtiyat namazı kılınır.

3- İkinci secdeden sonra iki, üç ve dört rekât arasında 
şüpheye düşmek.

Dört rekât kılındığı kabul edilerek namaz bitirilir ve 
namazın selamından sonra iki rekât ayakta ve iki rekât da 
oturularak ihtiyat namazı kılınır.

4- İkinci secdeden sonra dört ve beş arasında şüpheye 
düşmek.

Dört rekât kılındığı kabul edilerek namaz bitirilir. Se-
lamdan sonra iki sehiv secdesi yapılır. 

5- Üç ve dört arasında şüpheye düşmek.
Dört rekât kabul edilerek namaz bitirilir ve namazdan 

sonra bir rekât ayakta veya iki rekât oturularak ihtiyat na-
mazı kılınır.

6- Ayaktayken dörtle beş arasında şüpheye düşmek: 
Hemen oturularak teşehhüt ve selam okunur. Selamdan 
sonra bir rekât ayakta veya iki rekât oturularak ihtiyat na-
mazı kılınır.

7- Ayaktayken üçle beş arasında şüpheye düşmek. He-
men oturularak teşehhüt ve selam okunur ve selamdan 
sonra bir rekât ayakta ihtiyat namazı kılınır.

8- Ayaktayken üç, dört ve beş arasında şüpheye düş-
mek: Oturularak teşehhüt ve selam okunur ve selamdan 
sonra iki rekât ayakta ve iki rekât da oturularak ihtiyat na-
mazı kılınır.

9- Ayaktayken beşle altı arasında şüpheye düşmek: 
Oturularak teşehhüt ve selam okunur ve namazdan sonra 
iki sehiv secdesi yapılır.
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İHtİYAt NAMAZI
İnsanın üzerine, namazı bozmayan şüpheler konusun-

da açıklandığı gibi bazen bir rekât, bazen de iki rekât ihti-
yat namazı farz olur. İhtiyat namazı şöyle kılınır. Namazın 
selamından sonra hemen ihtiyat namazına niyet edilir; tek-
bir alınır; sadece Fatiha Suresi okunur; rükuya gidilir ve 
iki secde yapılır. Eğer bir rekât ihtiyat namazı kılınıyorsa, 
iki secdeden sonra teşehhüt okunup selâm verilir. Eğer iki 
rekât kılınıyorsa, iki secdeden sonra, önceki rekât gibi bir 
rekât daha kılınır ve teşehhütten sonra selâm verilir.

İhtiyat namazında sure ve kunut yoktur. 

İhtiyat Namazıyla İlgili Birkaç Hüküm
1- Diğer namazlarda gerekli olan bütün şartlar ihtiyat 

namaz için de geçerlidir.
2- Namazın niyeti dille söylenilmemelidir.
3- "Besmele" ve Fatiha Suresi sessiz okunmalıdır.

SEHİv SEcDESİ
Daha sonra açıklanacak şeyler için sehiv secdesi yapı-

lır. Şöyle ki: Namazın selâmı verildikten sonra oturulduğu 
hâlde hemen sehiv secdesine niyet edilir ve üzerine secde 
edilebilen bir şeye alın konularak şöyle denilir:

ـٍد ـٍد َو آِل ُمَحـمَّ بــــ°ـــــــــــــْســـــــــــــم¦ اللّـــــــµـِه َو بــ°ــــــــاللّـــــــµـِه اَللّــــــــµُهـــــمَّ َصـــــــــــــــــــــــــــــــّل° َعـــــــــــــــــلــ¥ــي ُمـَحـمَّ
Bismillahi ve billah. Allahumme ŝelli ‘ela Muàemmedin 

ve Âl-i Muàemmed. 
Yani: Allah'ın adıyla ve yardımıyla. Allah'ım! Muham-

med ve Ehlibeyti'ne rahmet et.
Sonra secdeden kalkılır ve oturulur. İkinci kez secdeye 

gidilir ve aynı zikir okunur. Tekrar secdeden kalkılıp otu-
rulur. Teşehhüt ve selâm okunur.

Sehiv secdesinde iftitah tekbiri gerekmez.
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Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar
1- Yanlışlıkla konuşmak.
2- Secdenin birini unutmak.
3- Teşehhüdü unutmak.
4- Selâm verilmemesi gereken yerde, örneğin birinci 

rekâtta yanılarak selâm vermek.
5- Dört rekâtlı namazda ikinci secdeden sonra dört re-

kât mı, beş rekât mı kılındığında şüpheye düşmek.

cEMAAt NAMAZI
İslâm dininin görkemli ve önemli programlarından bi-

risi "cemaat namazı"dır.
Cemaat namazı, Müslümanların vahdetinin tecellisi ve 

onların akşam-sabah bir araya toplanmasını sağlayan bir 
ibadettir. Hadislerde cemaat namazına katılmak için bir-
çok sevaplar sayılmış, cemaata katılanların sayısı on kişiyi 
geçtiğinde namazın sevabının sayılmayacak kadar fazla ol-
duğu vurgulanmıştır.

Örneğin, bir hadiste şöyle yer almıştır:
Cemaat imamına bir kişi uyarsa, kılınan her rekâtın se-

vabı yüz elli namaza denktir. Eğer iki kişi uyarsa, her rekâ-
tın altı yüz namaz kadar sevabı vardır. Uyanların sayısı on 
kişiye ulaşıncaya kadar namazın sevabı da artar. Sayıları 
onu geçince, gökler kağıt, denizler mürekkep, ağaçlar ka-
lem, cinler, insanlar ve melekler de yazıcı olsalar, bir rekâ-
tın sevabını yazmaya güç yetiremezler.

İlmihâl kitaplarında cemaat namazının ehemmiyetini 
ortaya koyan birçok hükümlerle karşılaşmaktayız. Onlar-
dan bazıları şöyledir:

1- Cemaat namazına katılmak, herkes için ve özellikle 
camiye komşu olanlar için müstehaptır.



95

2- İnsana bir mazereti olmaksızın namazını cemaatle 
kılmaması yakışmaz.

3- Önemsemeyerek cemaat namazına katılmamak caiz 
değildir.

4- İnsanın, namazını cemaatla kılmak için beklemesi 
müstehaptır.

5- Cemaat namazı, ilk vaktinde kılınmasa bile, ilk vak-
tinde münferit ve tek kılınan namazdan daha üstündür.

6- Kısa kılınan cemaat namazı, uzatılarak kılınan mün-
ferit namazdan daha üstündür.

7- Namazını tek başına kılmış olan kimsenin, cemaat 
namazı kılındığı takdirde namazını tekrar cemaatle kılma-
sı müstehaptır.

Bütün bu hükümler, cemaat namazının ne denli önem-
li olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, Müslüman-
ların her günkü bu toplantısından ayrılmamaya ve onun 
sevabından mahrum olmamaya çalışalım.

Cemaat Namazıyla İlgili Birkaç Hüküm
1- Cemaat namazında, namazı doğru olarak bilen tak-

valı bir kişi cemaatın imamı olmak üzere cemaatin önüne 
geçip herkesten önce namaza başlar; diğerleri de namazda 
ona uyarlar.

2- Cemaat namazı kılınması için gerekli olan en az sayı, 
biri imam ve diğeri ise muktedi olmak üzere iki kişidir.

3- Birinci ve ikinci rekâtta imam Fatiha ve Kur'an su-
relerinden herhangi birini tam okuduğunda imama uyan-
lar Fatiha ve o sureyi okumamalıdırlar; bu esnada imama 
uyanlar sadece imamı dinlerler; fakat namazın diğer amel-
lerini zikirleriyle birlikte kendileri yerine getirirler.
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4- Namazda imama uyan kişi imamdan önce namaza 
başlamamalı, rükû ve secde gibi namazın amellerini imam-
dan önce yerine getirmemelidir.

5- İmama uyan kişi imamdan önde durmamalı, biraz 
geride durmalıdır.

6- İmamla imama uyanlar ve saflar arasındaki mesafe 
haddinden fazla olmamalıdır.

7- Cemaat namazı için ezan ve ikamet okunmuş ise, 
muktedinin ezan ve ikamet okuması müstehap değildir.

cuMA NAMAZI
Cemaatle kılınması gereken ve tek başına kılınamaya-

cak namazlardan birisi Cuma namazıdır.
Cuma namazı, Müslümanların haftalık en güzel top-

lantıları olmasının yanında haftalık en büyük ibadettir de.
Cuma namazında imam, cemaati takva ve günahtan 

sakınmaya davet eder ve onları İslâm dünyasının siyasî ve 
iktisadî meseleleri hakkında aydınlatır.

Cuma Namazıyla İlgili Birkaç Hüküm
1- Cuma namazı, sabah namazı gibi iki rekâttır; fakat 

iki müstehap kunutu var. Bu kunutlardan ilki birinci rekâ-
tın rükûsundan önce ve diğeri ise ikinci rekâtın rükûsun-
dan sonra okunur.

2- Cuma namazının oluşması için gerekli olan en az 
fert sayısı, biri imam olmak üzere beştir.

3- Şartları gözetilerek kılınan Cuma namazı öğle na-
mazının yerine geçer.

4- Cuma namazından önce, Cuma imamının iki hutbe 
okuması farzdır.

5- Cuma imamı Cuma hutbelerini okurken, namaza 
katılanların hutbeleri dinlemesi farz ve birbirleriyle konuş-
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maları ise mekruhtur. Eğer konuşmaları sayesinde hutbeyi 
dinleyemezlerse, susmaları gerekir.

Dolayısıyla Cuma hutbesi okunurken, müstehap na-
maz kılmak, kitap ve gazete okumak ve hutbeyi dinlemeye 
engel olan diğer işlerle uğraşmak doğru değildir.

6- Namaz kılan kişi Cuma namazının birinci hutbesine 
veya hiç birine ulaşamazsa, yine de Cuma namazına ka-
tılması müstehaptır ve kıldığı Cuma namazı öğle namazı 
yerine geçer.

7- İki Cuma namazı arasında en az yaklaşık altı km. 
mesafe olmalıdır.

tAM vE SEFERî NAMAZ
İnsan dört rekât kılınması gereken namazları 46 km.den 

fazla olan yolculukta iki rekât (seferi) olarak kılmalıdır.

Seferi Namazla İlgili Birkaç Hüküm
1- Namazın seferi kılınmasını gerektirecek bir yolculu-

ğa çıkan kimse bulunduğu yerden, ancak oranın evlerini, 
duvarını görmeyecek ve ezan sesini duymayacak kadar 
uzaklaşınca namazını seferi kılabilir; ondan önce namazını 
kılmak isterse, tam olarak (dört rekât) kılmalıdır.

2- Bir yolcu, namazını tam kılması gereken bir yerden, 
örneğin vatanından en az 23 km. gidip 23 km. gelirse, na-
mazları seferi olur.

3- Vatanına dönen yolcu, vatanının evlerinin duvarını 
görüp ezanını duyacağı bir mesafeye ulaştığında, namaz-
larını tam kılması gerekir.

4- Biri 46 km.den az ve diğeri 46 km. veya 46 km.den 
fazla iki yolu olan bir yere gitmek isteyen, 46 km.den az olan 
yoldan giderse, namazını tam kılmalıdır ve eğer 46 km. veya 
daha fazla olan yoldan giderse, namazlarını seferi kılar.
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Namazın Tam Kılındığı Yerler
1- Vatanda. Vatan, insanın sürekli yaşamak için seçtiği 

yerdir; bu konuda oranın kendisinin doğum yeri olup ol-
mamasının, babasının ve annesinin vatanı olup olmasının 
hiçbir etkisi yoktur.

2- On gün kalacağı veya on gün kalmaya karar verdiği 
yerde.

3- Otuz gün şüpheyle kaldığı yerde; yani orada kalıp 
kalmayacağı belli olmadan otuz gün o hâlde kalan ve ora-
dan bir yere de ayrılmayan birisi, otuz günden sonra na-
mazını tam kılmalıdır.

AYÂt NAMAZI
Güneş veya ay tutulduğunda yahut deprem olduğun-

da ya da gök gürültüsü, şimşek çakması, kara ve kızıl rüz-
garların esmesi gibi halkın genelinin korkmasına sebep 
olan durumlarda, Müslümanların Allah'a sığınarak "ayât 
namazı" denilen iki rekât namaz kılmaları gerekir. Bu na-
mazın kılınması, bu gibi olayların Allah'ın büyük gücünün 
ve madde aleminin düzen ve dakik hesabının nişanesi ol-
duğu anlamına gelir.

Bu namazı kılmak, insanın boş hurafelere, hayallere 
kapılmasını önler, insanı yüce Allah'a yöneltir ve böylece 
korku ve endişelerini gidererek kalbine huzur verir.

Ayât Namazı Nasıl Kılınır?
Ayât namazı iki rekâttır ve her rekâtta beş rükû ve iki 

secde vardır. Ayât namazı birkaç şekilde kılınabilir. Ancak 
biz ikisini açıklamakla yetiniyoruz:

1- Niyetten sonra tekbir getirilir. Bir Fatiha ve herhangi 
bir sure tam olarak okunur. Sonra rükûya gidilir ve rükû-
dan kalkılır. Yine bir Fatiha ve herhangi bir sure tam olarak 
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okunup tekrar rükûya gidilir. Sonra yine kalkılır, Fatiha ve 
herhangi bir sure tam okunarak rükûya gidilir. Bu iş her 
rükûdan önce bir Fatiha ve herhangi bir sure okumak su-
retiyle beş defa tekrarlanır. Beşinci rükûdan doğrulduktan 
sonra secdeye gidilir. İki secde yapıldıktan sonra ayağa 
kalkılır. İkinci rekât da birinci rekât gibi kılınır. İki secde-
den sonra teşehhüt ve selâm okunur.

2- Niyetten sonra tekbir getirilir. Bir Fatiha okunur ve 
bir sure beşe bölünür; birinci bölümü birinci rükûdan önce 
okunur, rükûya gidilir, rükûdan kalktıktan sonra Fatiha 
Suresi okunmadan surenin ikinci bölümü okunarak rükû-
ya gidilir. Beşinci rükûya kadar bu şekilde devam edilir. 
Beşinci rükûdan önce ayetleri okunan sure tamamlanır, 
sonra rükûya gidilir. Daha sonra secdeye gidilir ve iki sec-
de yapıldıktan sonra ikinci rekât için ayağa kalkılır ve ikin-
ci rekât da aynı şekilde kılınır. İki secdeden sonra teşehhüt 
ve selâm okunur.

Şimdi örnek olarak Kadir Suresi'ni beşe bölerek ayât 
namazını kısa yoluyla açıklıyoruz:

* Niyetten sonra "Allahu Ekber" söylenerek namaza 
başlanır.

* Tekbir getirildikten sonra Fatiha Suresi okunur. Fa-
tiha Suresi'nden sonra "Bismillahirreàmanirreàîm. İnna en-
zelnahu fî leyleti'l-ķadr" denir.

* Sonra rükûya gidilir (bütün rükûlarda, rükû zikri 
söylenir).

* Rükûdan doğrularak Fatiha Suresi okunmaksızın 
"Ve ma edrake ma leyletu'l-ķadr" denir.

* Sonra rükûa gidilir.
* Rükûdan doğrularak "Leyletu'l-ķadri åeyrun min elfi 

şehr" denir.
* Yine rükûa gidilir.
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ـًدا َرُســـــوُل اللّــــــــµِه َاْشـــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــُد َاْن َلۤ اِلــ¥ــــــــــَه ِالَّ اللّـــــــµـُه َو َانَّ ُمَحــمَّ
"Eşhedu enla ilâhe illellahu ve enne Muàemmeden 

Resûlullah."1

Sonra ikinci tekbir getirilerek şöyle denir:

ـٍد ـٍد َو آِل ُمَحـمَّ اَللّــــــــµُهـــــمَّ َصـــــــــــــــــــــــــــــــّل° َعـــــــــــــــــلــ¥ــي ُمـَحـمَّ
Bismillahi ve billah. Allahumme ŝelli ‘ela Muàemmedin 

ve Âl-i Muàemmed. 2

Sonra üçüncü tekbir getirilerek peşinden şöyle denir:

اَللّــــــــµُهـــــمَّ اْغــــــــفـــــــِـْر لِــــــــْلُمــــــــْؤمِــــــــنــ£ـــــيَن َوالْــــــــُمــــــــْؤ®مِــــــــنَــــــــاِت
"Allahummeğfir lil-mû’minîne vel-mû’minât."3

Sonra dördüncü tekbir getirilerek, ölen kişi erkek ise 
hemen peşinden şöyle denir:

ُهـــــمَّ اْغــــــــفـــــــِـْر لِــــــــهــ¥ــــــَذا الْــــــــَمــــــــــــــــيّـ°ـــِت µاَللّــــــــ
"Allahummeğfir lihâzel meyyit."4

Eğer ölen kişi kadın ise şöyle denir:

اَللّـــــــµـُهـــــمَّ اْغــــــــفـــــــِـْر لِــــــــهــ¥ــــــِذِه الْــــــــَمــــــــــــــــيّـ°ـــِت
"Allahummeğfir lihâzihil meyyit."5

Sonra beşinci tekbir söylenir. Beşinci tekbirle namaz da 
biter.

1- Allah'tan başka bir ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in 
(s.a.a) O'nun elçisi olduğuna şehadet ederim.

2- Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet et. 
3- Allah'ım! Mümin erkek ve mümin kadınları bağışla. 
4- Allah'ım! Şu ölü erkeği bağışla.
5- Allah'ım! Şu ölü kadını bağışla.
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Her ne kadar cenaze namazını bu şekilde kılmak ye-
terliyse de, geniş dua ve zikirleriyle birlikte kılınması daha 
iyidir. İsteyen ilmihâl kitaplarına başvurabilir.

MÜStEHAp NAMAZlAR
Daha önce de değindiğimiz gibi, müstehap namazlar 

oldukça fazladır ve onların hepsini burada kaydetmemiz 
imkansızdır. Fakat Allah'ın aşıklarının hiçbir zaman sa-
dece farz namazlarla yetinmeyecekleri ve bunun yanında 
sünnet namazları da kılmak isteyecekleri için bu namazlar-
dan bazılarına değiniyoruz. Burada, müstehap namazlara 
"nafile namazlar" da denildiğini hatırlatmakta yarar var.

Günlük Nafileler
Sabah namazının nafilesi: İki rekâttır, sabah namazın-

dan önce kılınır.
Öğle namazının nafilesi: Sekiz rekâttır; dört tane ikişer 

rekât hâlinde öğle namazından önce kılınır.
İkindi namazının nafilesi: Sekiz rekâttır; dört tane iki-

şer rekât hâlinde ikindi namazından önce kılınır.
Akşam namazının nafilesi: Dört rekâttır ve ikişer rekât 

hâlinde akşam namazından sonra kılınır.
Yatsı namazının nafilesi (Vüteyre Namazı): İki rekâttır 

ve yatsı namazından sonra oturularak kılınır.

Gece (Teheccüd) Namazı
Gece namazı on bir rekâttır ve gece yarısından itibaren 

sabah namazına kadar kılınmalıdır. Oldukça fazla sevabı 
olan bu namaz şöyle kılınır:

Sekiz rekâtı; dört tane iki rekât hâlinde gecenin nafilesi 
niyetiyle kılınır.
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İki rekâtı Şef' namazı niyetiyle kılınır.
Bir rekâtı Vitr namazı niyetiyle kılınır. Ayakta kılınan 

bu namazın rükûdan önce bir de kunutu vardır. Kunutta 
herhangi bir dua okunduktan sonra 40 tane müminin adı 
şu şekilde dile getirilerek, Allah'tan bağışlanması dilenir: 
"Allahummeğfir li ..." (üç nokta yerine o müminin ismi söy-
lenir). Ardından yetmiş defa istiğfar edilir; yani "Esteğfi-
rullahe rebbî ve etûbu ileyh" söylenir; sonra da 300 defa 
"el-afv" denilir.

Ğufeyle Namazı
Müstehap namazlardan biri de akşamla yatsı namazı 

arasında kılınan ğufeyle namazıdır. Ğufeyle namazında, bi-
rinci rekâtta Fatiha'dan sonra sure yerine şu ayet okunur:

ِفي   فَــــــنَــــاد¥ي   َعــــــلَـــــــــيْـــــِه  نَــــــــْقــــِدَر  لَــــــْن  َاْن  َفـَظنَّ  ُمـــــــَغــــــاِضـــــًبا  َذَهَب  اِْذ  َذالـنُّوِن  َو 

ـيَن  £ الِمــ الظَّ مِـــــَن  ُكــــــــْنُت  £ّــي   اِنـــ ُســــــــْبَحــــانَــــَك  اَ®®ْنَت  ِالَّۤ  ــــَه  ¥ اِلـــــ َلۤ  َاْن  ـُلَماِت  الظُّ

ـْيـَنـاُه ِمَن الْــــَغــّم° َو َكـــَذالِــــَك نُــــــــْنجــ°ــي  الْـــــُمــــْؤمِــــــنـــ£ـيَن فَــــــاْســـــتَــــَجــــــــبْـــــــنَـــا لَــــُه َو َنجَّ

Ve zennûni iz zehebe muğâżiben feÑenne en len 
neÅdire ‘eleyhi fenâdâ fi'Ñ-Ñulumâti en la ilâhe illâ ente 
subàaneke innî kuntu mine'Ñ-Ñalimîn. Festecebna lehu ve 
necceynahu mine'l-ğemmi ve kezalike nunci'l-mu'minîn.1

1- Zünnun'u (balık karnına girmiş olan Yûnus b. Matta'yı) da 
an; zira (o kavmine) kızarak gitmişti, bizim kendisine güç yetire-
meyeceğimizi, (kavminin arasından çıkmakla kendisini kurtaraca-
ğını) sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde (kalıp), «Senden başka ilâh 
yoktur. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Ben zalimlerden ol-
dum.» diye yalvardı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan 
kurtardık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. (Enbiyâ, 87) 
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İkinci rekâtta Fatiha'dan sonra sure yerine şu ayet 
okunur:

َو ِعـــــــنْــــــــــــــَدُه َمـــــــَفـــــــاتِـــــــــــــــُح الْـــــــَغــــــــــــــيْـــــــِب َل يَـــــــْعـــــــلَـــــــُمـــــــَهـــــــۤا ِالَّ ُهــــــــــــــَو َو يَــــــــــــــْعــــــــــــــلَـــــــُم َمـــــــا ِفي  الْــــــــــــــبَــــــــــــــّر° َو

الْــــــــــــَبْحــــــــــــــر° َو َمـــــــا تَـــــــْســــــــــــــُقـــــــُط مِـــــــْن َوَر®قَـــــــٍة ِالَّ  يَـــــــْعـــــــلَـــــــُمـــــــَها َو َل َحـبَّــٍة فـ£ــــــي  ُظــــــــــــــلُـــــــَماِت 

ااَل¤ْرض° َو َل َرْطٍب َو َل  يَـــــــابـــ°ــــس± ِالَّ  فــــ£ـــي  ِكــــــتَـــــــاٍب ُمـــــــبـــ£ــــــيـــــــن±.

Ve ‘indehu mefatiàu'l-ğeybi la ye‘'lemuha illa huve ve 
ye‘'lemu ma fi'l-berri ve'l-beàri ve ma tesÅuèu min vereÅetin 
illa ye‘'lemuha ve la àebbetin fî Ñulumati'l-erżi ve la reèbin 
ve la yâbisin illa fî kitabin mubîn.1

Ve kunutunda da şu dua okunur:

ـــــتــــ£ـي َل يَـــــــْعـــــــلَـــــــُمـــــــَهـــــــا§ ِالَّۤ اَ®®ْنَت َاْن تُـــــــَصـــــــلِّـــــــَي  اَللّــــــــµُهـــــمَّ ِانّـ£ــي§  َاْســـــــئَــــــــــــــلُــــــــــــــَك بـــــ°ــَمـــــــَفـــــــاتِــــــــح¦ الْـــــــَغـــــــيْـــــــِب الَّ

ٍد َو َاْن تَـــــــْفـــــــَعـــــــَل بـــــــ£ي  َكـــــــَذا َو َكـــــــَذا ٍد َو ٰاِل ُمَحـمَّ َعـــــــلـ¥ــي  ُمَحـمَّ

Allahumme innî es'eluke bi-mefatiài'l-ğeybilletî la 
ye‘'lemuha illa ente, en tuŝelliye ‘ela Muàemmedin ve Âl-i 
Muàemmedin ve en tef'‘ele bî keza ve keza.2

"keza ve keza" kelimelerinin yerine hacetler istenir ve 
sonra şu dua okunur:

1- Gayb'ın (görünmez bilginin) anahtarları O'nun yanındadır, 
onları O'ndan başkası bilmez. (O) karada ve denizde olan her şeyi 
bilir. Düşen bir yaprak, -ki mutlaka onu bilir- yerin karanlıkları için-
de gömülen tane, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir Kitap'-
ta olmasın. (En'âm, 59) 

2- Allah'ım! Ben gayb'ın anahtarları -ki onları senden başkası 
bilmez- hakkına senden Hz. Muhammed'e ve Ehl-i Beyti'ne rahmet 
etmeni ve benim şu şu… hacetlerimi yerine getirmeni dilerim. 
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َحــــــــاَجــــــــتـــ£ـي  تَــــــــْعــــــــلَــــــــُم  َطــــــــلِــــــــبَــــــــتـ£ــي  َعــــــــلــ¥ـي  َوالْــــــــَقــــــــاِدُر  نِــــــــْعَمــــــــتـــ£ـي  َوِليُّ  َاْنَت  ـمَّ  ُهــــ µـ اَللّـــــــ

ا قَــــــــَضــــــــيْــــــــتَــــــــَهــــــــا لــ£ـي. َلُم َلمَّ ٍد َعــــــــلَــــــــيْــــــــِه َو َعــــــــلَــــــــيْــــــــهــ°ـُم السَّ فَـــــــــَاْســـــــئَــــــــــــــلُــــــــــــــَك بــ°ـَحــــــــّق° ُمَحـمَّ

Allahumme ente veliyyu ni‘'metî ve'l-Åâdiru ‘ela 
èelibetî, te‘'lemu àâcetî fe-es'eluke bi-àeÅÅi Muàemmedin 
ve Âl-i Muàemmedin ‘eleyhi ve ‘eleyhimu's-selâm, lemma 
Åeżeyteha lî.1 

1- Allah'ım! Sen veli nimetimsin, isteklerimi vermeye kâdirsin 
ve hacetimi bilirsin. O hâlde, Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beyti 
(hepsine Allah'ın selâmı olsun) hürmetine senden hacetlerimi yerine 
getirmeni dilerim. 
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NOt
Arapça'da bulunan ve bugün Türkiye'de kullanılan 

Latin alfabesinde karşılığı olmayan harfler için transkrip-
siyon usulü alttaki harflerden yararlanılmıştır:

á ح ‘ ع

ã خ é ط

Z ذ Ä ق
É ظ Ŝ ص

Ż ض S ث

-á = Bu harf okunurken ses boğaza sürülerek çı (ح)
karılır.

 ã = Hırıltılı h de denir. Sedasız, sızıcı, ağız ünsüzü (خ)
bir sestir. 

.Z = Bu harf ince ve peltek bir sesle okunur (ذ)

.É = Bu harf kalın ve peltek bir sesle okunur (ظ)

-Ż = Dilin yan tarafı alt ve üstteki azı dişlerinin or (ض)
tasına dokundurularak kalın ve dolu bir sesle okunur.

 Bu harf okunurken ses biraz boğazda boğularak = ‘ (ع)
çıkarılır.

.é = Bu harf kalın ve dolu bir sesle çıkarılır (ط)

  Ä = Kalı K da denen bu harfte ses art damaktan (ق)
çıkarılır.

.Ŝ = Bu harf kalın ve dolu bir sesle çıkarılır (ص)

.S = Bu harf ince ve peltek bir sesle okunur (ث)
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Arapça okunması şart olan örneğin namaz vb. şeyler-
de bu harfler Arapça'daki kuralları gözetilerek doğru şekil-
de telaffuz edilmelidir. Çünkü birbirine benzeyen harfleri 
birbirinin yerine okumak namazı bozar.
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