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ALLAH (C.C.) 

 
 Kur’an-ı Kerim, Allah’ın tek oluşuna 
(vahdaniyet) büyük önem vermektedir. Allah, 
yardıma muhtaç değildir; fakat bütün varlıklar 
O’na muhtaçtır. Allah’ın babası, oğlu ya da kızı 
yoktur. O, her bakımdan eşsizdir. O, bütün 
kuvvetlere sahiptir. Bir şeyi var etmek istediği 
zaman anında onu var edebilir. Hiçbir varlık O’nun 
bilgisi yahut O’nun kudreti dışında değildir. Bütün 
varlıkları O yaratmıştır. 
 
 Đnsanlar, Allah’ı maddi gözüyle göremez. 
Ancak O, kendi sıfatlarıyla ve de kendi 
peygamberleri vasıtasıyla kendini belli eder. 
Kullar yalnız akıl ve mantık vasıtasıyla Allah’ı 
tanıyamazlar. O’nun gerçek varlığını tanımak için 
yine Đlâhî yardıma ihtiyaç vardır. 
 
 Allah, yarattıklarının maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını temin eder. Bütün yarattıklarını 
sever. O, bir anne-baba gibi bizlere şefkatle 
davranır. 
 

 Allah, iyiyi ve kötüyü öğretmek üzere 
zaman zaman peygamberler gönderir. 
Peygamberlerin öğretilerine din adı verilir. Allah 
en son olarak Đslam dinini insanlara öğretmiştir. 
Bu dinin öğreticisi olan Muhammed (sav) dir. 
Bundan sonra artık yeni bir din gelmeyecektir. 
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Bundan dolayı yeni bir din öğreten peygamber de 
gelmeyecektir. Kıyamete kadar, bütün insanların 
peygamberi Muhammed (sav)dir. 

 
ĐSLAM 

 
Hz. Muhammed Resulüllah'ın ( s.a.v.) 

öğrettiği ve uyguladığı dinin adı Đslam dinidir. Bu 
dine "Đslam" ismi Allah (c.c.) tarafından 
verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şu ayet 
bulunmaktadır.  
 
" Ey Müslümanlar ! Bugün sizin için dininizi tam 
mertebeye eriştirdim; nimetimi de üzerinize 
tamamladım ve sizin için Đslam'ı din olarak 
seçtim. " (5:4)  
 
Başka hiçbir din, adının Cenab-ı Hak ( c.c.) 
tarafından verildiğini iddia edemez. Bu ayet bize 
Đslam dininin tam ve mükemmel bir din olduğunu 
da bildirmektedir.  
 
Arapça bir kelime olan Đslam, barış demektir. 
Keza Đslam, bir insanın kendisini tam olarak 
Allah'ın (c.c.) rızasına bırakması anlamına da 
gelir. Demek ki, Đslam'ın özü, Hak Tea'la'nın 
iradesine tam olarak boyun eğmek ve insanlarla 
barış içinde yaşamaktır. Kendilerine bir din olarak 
Đslam'ı seçenlere Müslüman denir. Bir Müslüman 
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olarak, Hak Te'ala'nın iradesine tabi olmalı ve 
yeryüzünde barışı gerçekleştirmeye çalışmalıdır.  
 
 
Đslam'ın belli başlı inançları şunlardır:  
 
• Bir ve tek olan Allah’a inanmak  
• Meleklerin varlığına inanmak 
• Allah'ın indirdiği kitaplara inanmak  
• Allah'ın gönderdiği peygamberlere inanmak  
• Ölümden sonra ( ahirette ) tekrar dirileceğine 

inanmak 
 
 Đslamiyet’e kalben inanmak ve ona göre 
davranmaya çalışmak  “iman” olarak adlandırılır. 
Đman sahibine “Müslüman”  yahut    “Mümin” 
denir.  
 
 Đslam dini, Allah’ın büyük bir nimetidir. 
Đslam, yalnız Müslümanlar için değil, 
yeryüzündeki bütün insanlar için bir rahmettir. 
Đslam, insanları toplumsal kötülüklerden korur.  
 
 Đslam dinine göre içki, şarap ve her çeşit 
uyuşturucu haramdır. Kumar oynamak, domuz eti 
yemek de yasaktır. Bütün bunlar kişi ve toplumlar 
için zararlıdır. Faiz alıp vermek de zararlı 
olduğundan; ayrıca varlığın belli kişilerin ellerinde 
toplanmasına sebep olduğu için haram kılınmıştır.  
 



 4

Đslam'ın beş şartı vardır. Bu şartlar 
şunlardır:  
 
Kelime-i Şahadet : “Eşhedü enlâ ilahe illallah ve 

eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulüh” demek. Yani 
Allah'tan başka tanrı olmadığına 
ve Hz. Muhammed ( s.a.v.)'ın 
O’nun peygamberi olduğuna 
şahadet etmek.  

 
Namaz (Salat): Yani günde beş vakit ( 
zamanında ) namaz kılmak  
 
Oruç  : Ramazan ayında oruç tutmak.  
 
Zekat  : Belli miktardaki mal varlığını 

Kuran-ı Kerim'deki  şartlara 
uygun olarak hayra harcamak. 

 
Hac : Sağlıklı olan ve gitmeye imkanı 

olan kişinin hayatı boyunca en az 
bir kere Mekke'ye giderek 
Beytüllah'ı ziyaret etmesi, orada 
belli şartlara uygun olarak ibadet 
etmesi.  
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SORULAR :  
1- Dinimizin adı nedir ? 
2- Bu dine Đslam ismini kim vermiştir? 
3- " Müslim " ( Müslüman ) kelimesi ne demektir?  
4- Đslam'ın beş şartını söyleyiniz ve açıklayınız. 
5- Đslam Kelimesinin anlamı nedir? 
6- Zekat ne demektir? 
 
 
 
 
 

PEYGAMBERĐMĐZĐN HAYATI 
SORULAR 

 
SORU: Peygamberimizin Đsmi nedir ? 
CEVAP: Muhammed (sav). 
 
SORU: Hazreti Muhammed (sav) nerede ve ne 
zaman doğmuştur ? 
CEVAP: Arabistan’ın Mekke şehrinde  570 yılında 
doğmuştur. 
 
SORU: Peygamberimizin babasının adı nedir? 
CEVAP: Abdullah 
 
SORU: Peygamberimizin annesinin adı nedir? 
CEVAP: Amine. 
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SORU: Peygamberimizin (sav) dedesinin adı 
nedir? 
CEVAP: Abdulmuttalip 

 
SORU: Peygamberimizin (sav) süt annesinin adı 
nedir? 
CEVAP: Halime 
 
SORU: Peygamber efendimizin (sav) babası ne 
zaman vefat etmiştir? 
CEVAP: Babası, peygamberimizin doğumundan 2 
ay önce vefat etmiştir. 
 
SORU: Peygamberimizin (sav) annesi ne zaman 
vefat etmiştir? 
CEVAP: Peygamberimiz (sav) 6 yaşındayken 
annesi de vefat etmiştir. 
 
SORU: Peygamberimizin dedesi ne zaman vefat 
etmiştir? 
CEVAP: Peygamberimiz 8 yaşındayken dedesi de 
vefat etmiştir. 
 
SORU: Dedesi de öldükten sonra Peygamber 
efendimiz kimin yanında kalmıştır? 
CEVAP:  Amcası Ebu Talibin. 
 
SORU: Mekkelilerin Peygamber Efendimize 
peygamber olmadan önce taktıkları lakap neydi 
ve neden böyle denmiştir? 
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CEVAP: Mekkeliler ona Muhammed-ül Emin 
diyorlardı. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav) 
çocukluğunda bile hiç yalan söylememiş ve hiç 
kimseyi kandırmamıştı. Bundan dolayı ona, 
güvenilir kişi manasında Emin lakabı takmışlardı. 
 
SORU: Peygamberimiz (sav) kaç yaşındayken, 
kiminle evlendi? 
CEVAP: Peygamberimiz (sav) 25 yaşındayken 
Hz.Hatice ile evlendi. 
 
SORU: Evlendiklerinde Hz. Hatice kaç yaşındaydı? 
CEVAP: Evlendiklerinde Hz. Hatice 40 yaşındaydı. 
 
SORU: Hz.Hatice anamız vefat ettiğinde 
Peygamber efendimiz kaç yaşındaydı? 
CEVAP: Hz. Hatice anamız vefat ettiğinde 
Peygamber efendimiz 50 Yaşlarındaydı. 
 
SORU: Peygamberimiz ne zaman Peygamber 
oldu? O zaman kaç yaşındaydı? 
CEVAP: 610 yılında Peygamber oldu. O zaman 40 
yaşındaydı. 
 
SORU:  ilk vahiy nerede geldi?  
CEVAP:  hira mağarasında  
 
SORU:  ilk vahiy nedir?  
CEVAP:  ıkra (oku)  
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SORU: Peygamber efendimize ilk inananlar 
kimlerdir? 
CEVAP:  Eşi Hz.Hatice, 

Arkadaşı Hz.Ebu Bekir, 
Amcasının oğlu Hz. Ali, 
Evlatlığı Hz. Zeyd 

 
SORU: Hicret ne demektir? 
CEVAP: Peygamber efendimizin ve ona 
inananların Mekke’den Medine’ye göç etmesine 
hicret denir. 
 
SORU: Hicret edenlere ne isim verilmiştir? 
CEVAP: Muhacir. 
 
SORU: Hicret edenlere yardım eden Medinelilere 
ne isim verilmiştir? 
CEVAP: Ensar. 
 
SORU: Peygamberimiz (sav) kaç yılında hicret 
etmiştir? 
CEVAP: 622 yılında. 
 
SORU:  nerden nereye hicret etti?  
CEVAP:  mekke'den medine’ye  
 
SORU:  mekke'den medine’ye hicret ederken 
hangi mağarada gizlendi?  
CEVAP:  sevr  
 
SORU:  mağara arkadaşının adı nedir?  
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CEVAP:  hz ebubekir  
 
SORU:  peygamber efendimiz medine’de kimin 
evinde ne kadar misafir kaldı?  
CEVAP:  ebu eyyub el ensari"nin evinde 6 ay 
misafir kaldı.  
 
SORU:  ebu eyyub el ensari'nin kabri şu anda 
nerdedir?  
CEVAP:  Đstanbul'da  
 
SORU: Peygamberimiz (sav) ne zaman vefat 
etmiştir? 
CEVAP: 632 Yılında 63 yaşındayken vefat 
etmiştir. 
 
SORU: Peygamber efendimiz kaç yıl peygamberlik 
yapmıştır? 
CEVAP: 23 yıl. 
 
SORU: Mezarı nerededir? 
CEVAP: Medine’dedir. 
 
SORU: Peygamber efendimizin kaç çocuğu 
olmuştur? Đsimleri nelerdir? 
CEVAP: 7 Çocuğu olmuştur. Kasım, Abdullah, 
Đbrahim, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. 
 
SORU: Peygamber efendimizin soyu hangi 
çocuğundan devam etmiştir? 
CEVAP: Hz. Fatıma. 
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SORU: Hz. Fatma’nın kocası kimdir? 
CEVAP: Hz. Ali. 
 
SORU: Peygamberimizin (sav) torunlarının adı 
nedir? 
CEVAP: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. 
 
SORU: Peygamber efendimiz vefat ettikten sonra 
yerine geçen 4 halifenin isimleri nedir? 
CEVAP: Bunlar sırasıyla; 
Hz. Ebu Bekir 
Hz. Ömer 
Hz. Osman 
Hz. Ali 
 
SORU: Hadis ne demektir? 
CEVAP: Peygamber efendimizin sözlerine hadis 
denir. 
 
SORU: Sünnet ne demektir? 
CEVAP: Peygamber efendimizin uygulamalarına 
sünnet denir. 
 
SORU: Sünnete birkaç örnek veriniz. 
CEVAP:  

- Asla yalan söylememiştir. 
- Hiç kimse ile alay etmemiştir. 
- Büyük küçük herkesin sözünü, dikkatle ve 

sonuna kadar saygıyla dinlemiştir. 
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- Fakir ve yardıma muhtaç insanlara daima 
yardım etmiştir. 

- Kendisine karşı suç işleyenleri affetmiş ve 
kimseye kin beslememiştir. 

 
SORU: Sahabe ne demektir? 
CEVAP: Peygamber Efendimizi görüp de ona iman 
edenlere sahabe veya ashab denir. 
 
SORU: Đlk cami nerede yapılmıştır? Đsmi nedir? 
CEVAP: Đlk cami Medine’ye yakın Kuba köyünde 
yapılmıştır. Đsmi Kuba camiidir. 
 

ABDEST 
 
Abdest kelime anlamıyla namaza hazırlık olarak 
vücudun belli bölümlerinin yıkanmasını ifade 
eder. Abdest, namazın geçerli olabilmesi için, 
yerine getirilmesi gereken bir şarttır. Hadis, açık 
olarak, kişinin ellerini üçer defa su ile yıkamasını 
ve bunu müteakip ağzını da su ile üç defa 
çalkalamasını emreder. 
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 Daha sonra burun içine bir miktar su 
çekilmek suretiyle üç defa temizlenmelidir. 
 
 

 
 

 
 
 Daha sonra yüzümüz üç kere aşağıda 
görülen yerler olmak üzere yıkanır. 
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Ve bundan sonra da her bir kol sağ taraftan 

başlanmak suretiyle üçer defa dirsekler de dahil 
olarak yıkanmalıdır. 

 

 
 Bunları müteakiben her iki el bir parça su ile 
ıslatılıp saçın içine parmaklar geçmek suretiyle 
başın nerdeyse tamamına dokunulmak suretiyle 
mesh edilir. Bu hareketin sonrasında kulaklar 
parmak uçlarıyla temizlenir, bu işlemde her bir 
elin parmakları ait olduğu tarafın kulağı için 
kullanılır. Parmak uçları kulağın kıvrımları ve dış 
kısmına ve de kulak deliğine değdirilerek 
temizlenir. 
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 Kulaklarla ilgili temizlik bittikten sonra tüm 
parmaklar bitiştirilip ellerin ters tarafı ile ense ve 
boyuna dokunulacak şekilde boyun sıvazlanır. 
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Son olarak ayaklar bileklerde dahil edilecek 
şekilde üçer kez, sağ taraftan başlanmak 
suretiyle yıkanacaktır. Herhangi bir sebepten 
dolayı kol ve ayaklar abdest sırasında  bir kez ya 
da iki kez yıkanmışsalar bu, abdesti yine de tam 
kılar. Ancak abdestin en iyi şekli Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in sünnetinde tespit ettiğimiz üzere bu 
yerlerin üçer kez yıkanmasıdır. Böylece abdest 
tamamlanmış olur. 
 

 
  

 
Abdest sırasında aşağıdaki duanın okunması 

sünnettir. 

 
 “Allahümmec’alni minettevvâbin vec’alni minel 

mütetahharin” 
“Ey Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve 

temizlenenlerden kıl” 
 
Abdesti Bozan Şeyler 
1- Yellenme 
2- Đdrar (Bir damla olsa bile) 
3- Dışkı (Küçücük bir parça olsa bile) 
4- Đçi geçercesine uyumak 
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5- Kusma ve kanama. (Burada değişik görüşler 
vardır ancak vücudun değişik yerlerinde bir 
yaranın küçük kanaması ve geğirme esnasında 
ağza gelen safra kusma ve kanama olarak 
anlaşılmamalıdır. Bunun dışında ki kusma ve 
kanamada abdest yenilenmelidir.) 

 
Abdest Đle Đlgili Sorular 

1- Abdest ne demektir? 
2- Abdest sırasında okunması sünnet olan dua 

nedir? 
3- Abdest sırasında burun temizliği kaç defa 

yapılmalıdır? 
4- Abdest sırasında ağzımızı kaç defa 

çalkalamalıyız? 
5- Abdesti bozan şeyler nelerdir? 

 
NAMAZ 

 
Dinimiz, her Müslüman’ın günde beş vakit namaz 
kılmasını emreder. Bu beş vakit namaz şunlardır:  
 
1- Sabah Namazı  : Güneş doğmadan önce 
kılınır.  
2- Öğle Namazı : Öğleyin, güneş alçalmaya 
başladıktan sonra kılınır. 
3- Đkindi Namazı  : Öğleden sonra fakat 
akşamdan önce kılınır.  
4- Akşam Namazı : Güneş battıktan hemen 
sonra kılınır.  
5- Yatsı Namazı   : Geceleyin kılınır.  
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 Đslamda ibadet kişisel ve toplumsal olarak 
ikiye ayrılır. Bütün namazlar cemaatle birlikte hep 
beraber kılınabilir. Bu durumda bir kişi imam 
yahut lider olur. Cemaatle beraber kılınan 
namazlar kişisel olarak da kılınabilir. Din bilgisine 
sahip her Müslüman namazda imam olabilir. 
Genellikle imamın ne derece takva sahibi 
olduğuna bakılır ve ona göre birisi imam seçilir. 
Eğer bir yerde yalnız iki Müslüman varsa, 
onlardan birisi imam olabilir ve böylece her ikisi 
beraberce namaz kılabilir. Eğer bir yerde sadece 
bir tane Müslüman varsa o, tek başına namazını 
kılabilir.  
 
 Cuma günlerinde, öğle namazının yerine 
Cuma Namazı kılınır. Cuma günü namazdan önce 
imam, hutbe okur. Her Müslüman camiye gidip 
cemaatle birlikte namaz kılmalıdır. Yalnız eğer 
camiye gitmesine bir engel varsa o, bulunduğu 
yerde; mesela kendi evinde; açık bir yerde; hatta 
gemi yahut trende bile namaz kılabilir. Evde ev 
halkı ile beraber namaz kılmak da uygundur. Her 
namazdan önce ezan okunur. Ezan okuyana 
müezzin denir.  
 

Müslümanlar, namaz kılarken yüzlerini 
Allah’ın emrine uyarak Beytullaha, yani Mekke’de 
bulunan Kabeye dönerler. Kabe, dünyada Allah’a 
ibadet için yapılmış ilk evdir 
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REKÂTLARIN DĐZĐLĐŞĐ : 

Bir namaz boyunca hareketlerin tamamının 
birden yapılmasına  rekat denir. Rekat, ayakta 
durmamız, rükûya eğilmemiz, iki kere secde 
yapmamızdır. Yani iki kere ayakta duruş 
pozisyonu aldıysak, bu da iki rekat kıldığımız 
anlamına gelir. Çeşitli namazlardaki rekat dizilişi 
aşağıda gösterilmiştir:  

 

Vakit İlk 
Sünnet 

Farz Son 
Sünnet 

Vitr  Toplam 

Sabah 2 2   4 
Öğle 4 4 2 veya 

4 
 10 veya 

12 
Đkindi  4   4 
Akşam  3 2  5 
Yatsı  4 2 3 6+3 

 
Namaza başlamadan önce ve namaz 
sırasında bazı şartlar gereklidir.  

Namazdan önce; 
-  Abdest almak gereklidir. 
- Niyet: Niyet, namaz için en temel ön 

şartlardan birisidir. 
- Vakit, namaz her biri için belirlenmiş belli 

vakitlerde kılınır. Ancak, geçerli bir sebeple 
(uyuyakalmak, unutmak) namazı vaktinde 
kılamamışsa bunu farkettiğinde kılabilir. 

- Namaz kılınacak yerin temiz olması 
gereklidir.  
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- Ayrıca elbiselerimizin de temiz olması 
gereklidir.  

- Namazda hem kadınların hem de erkeklerin 
uygun bir şekilde örtünmesi de gereklidir.  

Namaz sırasında aşağıdaki şeylere de dikkat 
edilmelidir; 

- Namazda konuşulmaz, 
- Gülünmez, 
- Sağa sola dönülmez ve bakılmaz 
- Namaz sırasında bir şey yenip içilmez 
- Eğer cemaatle namaz kılınıyorsa imamdan 

önce hareket edilmez 
- Namazda okunacak sure ve dualar 

yanındakini rahatsız etmeyecek bir tonla 
okunmalıdır. 

 SORULAR 
1- Müslümanlar bir günde kaç defa namaz 

kılarlar. Bunların isimlerini ve vakitlerini 
söyleyiniz. 

2- Đmam kime denir? Kimler imam olabilir? 
3- Ezan, Müezzin ne demektir? 
4- Namaz sırasında yüzümüzü nereye döneriz? 
5- Namazdan önce yapılması gerekenleri 

söyleyiniz? 
6- Namaz sırasında dikkat edilmesi gerekenleri 

söyleyiniz. 
7- Cuma günleri öğle namazı yerine hangi 

namaz kılınır? Bu namazdaki farklılık nedir? 
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NAMAZIN KILINIŞI 

 
Niyet: Namazla ilgili hazırlıklar tamamlandıktan 
sonra namaz için durur ve ilk olarak niyet ederiz; 

“Đnnî veccehtü vechiye lillezî fedaras-
semâvâti vel-arza hanifen vema ene minel-
müşrikîn.” 

“Muhakkak ki ben, bütün ilgi ve alakamı, her 
türlü  eğriliklerden sıyrılmış olarak, gökleri ve yeri 
yaratan zata çevirdim. Ve ben müşriklerden 
değilim.” 
 
Başlama tekbirinin alınışı 
 

                    

Niyet edildikten sonra 
Allâhü ekber (Allah 
en büyüktür) 
denilerek şekilde 
görüldüğü şekilde  
tekbir alarak namaza 
başlanır. 
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Ellerin bağlanışı, Kıyam ve Kıraat 

                 
 
Rüku 

                   
 

Tekbir alındıktan sonra 
şekilde gösterildiği gibi 
eller bağlanır.  Daha 
sonra sırasıyla 
Sübhaneke duası okunur. 
Eûzü-besmele okunur. 
Fatiha suresi okunur ve 
en sonunda da kısa bir   
sure okunur 

Allahüekber diyerek 
şekilde gösterildiği gibi 
eğilinir ve 3 defa Sübhane 
rabbiyel azîm ("Yüce 
rabbim her türlü 
eksiklikten 
münezzehtir, her övgü 
O'nadır.") denir. 
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Rükudan Kalkış 

                    
Secde 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Allahüekber diyerek şekilde gösterildiği 
gibi secde yapılır ve üç defa  Sübhane 
rabbiyel âlâ (Pek yüce olan Rabbimi 

her türlü eksiklik ve noksanlıklardan 

tenzih ederim.) denilir. Secde her 
rekatte iki defa yapılır. Đkinci secde de 
birincisinin aynısıdır. Fakat birinci 
secdeden doğrulduktan sonra ikinci 
secdeye gitmeden önce mutlaka bir 
müddet beklemelidir. Bu bekleme en 
az bir nefes alacak kadar ya da 
subhanallah diyecek kadar olmalıdır. 

Semiallahü limen hamideh 
(Bütün varlıkların yaratıcısı olan 
Allah, kendine hamd edeni işitir 
ve kabul eder.)  diyerek rükudan 
kalkılır. Rabbena lekel hamd (Ey 
Rabbimiz! Hamdü senâ ancak 
sana mahsustur.) Hamden 
kesiren tayyiben mübareken fihi. 
(Hamd'a tek layık olan yüce 
varlık ancak, yalnız ve yalnız 
sensin!) 
 denir. Bundan sonra secdeye 
gitmezden önce bir müddet şekilde 
görüldüğü durulması gerekir.  
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Đlk ve Son oturuş 

    
 
Selam Veriş  
 

    

Allahüekber diyerek secdeden 
kalkılır ve şekilde görüldüğü gibi 
oturulur. Sonra okunması 
gereken dualar (ettehıyyatü- 
salli barik- Rabbena duaları) 
okunur 

Esselamü Aleyküm ve 
Rahmetullah (Allah'ın selamı 
ve rahmeti üzerine olsun.) 
diyerek önce sağa sonra sola 
selam verilir ve böylece namaz 
tamamlanmış olur. 
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Burada, şekillerle anlatılan 2 rekatlık bir 
namazdır. 3 yada 4 rekatlık namazlarda ikinci 
rekatın sonunda oturup ettehiyyât duasını 
okuduktan sonra selam vermeyip tekrar ayağa 
kalkılır ve mesela akşam namazının farzını kılıyor 
isek 1 rekat daha kıldıktan sonra tekrar oturur  
okunması gereken duaları okuduktan sonra 
selamlarız.  
  
 
Namazın Kılınışı Đle Đlgili Sorular 

1- Namaza nasıl niyet edilir? 
2- Tekbir alırken, rükuya eğilirken, secdeye 

giderken ve secdeden kalkarken ne 
söylenir? 

3- Rükudan kalkarken ne söylenir? 
4- Secdeleri yaparken neye dikkat etmemiz 

gerekir?  
5- Dört rekat olan bir namazın, mesela öğle 

namazının farzında, ilk oturuşta hangi 
dualar okunur? 

6- Dört rekat olan bir namazın, mesela öğle 
namazının farzında, ikinci oturuşta neler 
okunur? 
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NAMAZDA OKUNAN SURE VE DUALAR 
 
Sübhaneke Duası 

 

 
 
Sübhanekallahümme ve bihamdik ve 
tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayruk. 
Manası: "Allah'ım tüm güzellikleri sana ihsan eder 
ve ismin ile anarız. Sen herşeye kadirsin ve 
senden başkası tapılmaya layık değildir." 
 
Taavvuz 

 

 
 
Eûzü billâhi mineş şeytanir racim 
Manası: "Allahım, şeytandan ve lanetlenenlerden 
sana sığınırım." 
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Fatiha Suresi 

 

 
 
Bismillâhir rahmânir rahîm. Elhamdü lillahi rabbil 
alemîn. Errahmanir rahîm. Mâliki yevmiddîn. 
Đyyâke nağbüdü ve iyyâke nestaîn. Đhdinessırâtal 
müstakîm. Sırâtallezîne en amte  aleyhim. Ğayril 
mağdûbi aleyhim. Veleddâllîn. 

Manası: " Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah'ın 
adıyla okumaya başlıyorum.Her türlü övgü 
alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.O (Allah) 
sonsuz kerem ve rahmet sahibidir Mükafat ve 
ceza verilecek günün sahibidir (Ey Allah'ım) 
Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım 
dileriz Bizi doğru yola ilet Nimet verdiğin 
kimselerin yoluna (Sonraları) gazabına 
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uğramamış ve doğru yoldan sapmamış olanların 
yoluna (ilet) (Amin) 

 Fil Suresi 
 

 
Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshabil fil. Elem 
yec’al keydehüm fi tadlil. Ve ersele aleyhim 
tayran ebâbil. Termihim bi hıcâratin  min siccîl. 
Fecealehüm  ke’asfin me’kül. 
 
Manası: (Ey Muhammed) Rabbinin, (savaşta) fili 
(kullananlara) ne yaptığını bilmiyormusun? 
(Saldırıya geçmelerinden önce onları helak 
ederek) planlarını boşa çıkarmadımı? Sonra 
onların (ölüleri) üzerine (etlerini) sert taşlara 
vuran ve onları (kemiren) sürü sürü kuşlar saldık. 
Bunun sonucu onları, (hayvanlar tarafından) 
yenmiş samana çevirdik. 
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Kureyş Suresi 

 
Li îlâfi kureyşin, îlâfihim rıhleteş-şıtâi vessayf. 
Felya’büdû Rabbe hazelbeyt. Ellezi et’amehüm 
min cûin ve âmenehüm min havf. 
 
Manası: (Başka maksatlara ilaveten) bir de 
Kureyşin gönüllerini sevindirmek, gönüllerini yaz 
ve kış yolculuklarına alıştırmak için (Biz Ebrehe’yi 
yok ettik). O halde (kureyş) de bu evin (Kabe’nin) 
sahibi olan, onları açlık zamanında doyuran ve 
korku zamanlarında onlara güven sağlayan 
(Allah’a) ibadet etmelidirler. 
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Maun Suresi 

 
Eraeytellezi yükezzibü biddîn. Fezalikellezi 
yedu’ulyetiym. Vela yehuddu alâ ta’amil miskîn. 
Feveylün lil musallîn elleziynehüm an salatihim 
sâhûn. Elleziynehüm yurâûne ve yem naûnel 
mâ’ûn. 
Manası: (Ey söz söylenen kimse!) Sen, dini 
yalanlayanı gördün mü? Đşte öksüzü itip kovan, 
düşkünleri doyurmaya (halkı) teşvik etmeyendir. 
Namazlarından gafil olan, bunu sırf gösteriş için 
yapan, basit ev eşyasını bile herkesten 
esirgeyenler kahrolsun! 
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Kevser Suresi 

 
Đnnâ eğtaynâkel-kevser. Fesalli lirabbike venhar. 
Đnne şânieke hüvel ebter. 
Manası: (Ey Peygamber!) Biz sana kevser verdik. 
(Bunun şükranı için) Rabbine ibadet et. O’nun 
uğruna fedakarlıklar yap. Đyi bil ki, ancak senin 
düşmanın (manevi) erkek evladından mahrum 
kalacaktır. 
 
Đhlas Suresi 

 
Kul hüvellahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve 
lem yûled. Ve lem yeküllehü küfüven ehad. 
Manası: (Biz her çağın Müslüman’ına şöyle 
diyoruz) De ki: Mutlak varlık olan Allah tektir. 
Kendisine herşeyin muhtaç olduğu Allah, (hiçbir 
şeye ihtiyacı olmayan mutlak bir varlıktır). O ne 
doğurdu, ne de doğuruldu. (Vasıflarına) hiçbir 
ortağı yoktur. 
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Felak Suresi 

 
Kul eûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve 
min şerri ğasikın iza vegab. Ve min şerrin 
neffasâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin iza hased. 
Manası: (Biz her çağın Müslüman’ına şöyle 
diyoruz) De ki: Mahlukların Rabbine sığınmayı 
dilerim. (Yani) O’nun yarattıklarının (iç ve dış) 
kötülüğünden, karanlıklar meydana getiren ve 
ortalığı karanlıklara boğanın kötülüğünden, 
(insanlar arasındaki) bağları (koparmak için) 
üfürenlerin kötülüğünden, haset etmeye girişen 
hasetçinin kötülüğünden, (Allah’a sığınırım). 
 
Nas Suresi 

 



 32

Kul eûzü birabbin nâs. Melikinnâs. Đlâhinnâs. Min 
şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî 
sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs. 
Manası: (Biz her çağın Müslüman’ına şöyle 
diyoruz) De ki: Bütün insanların Rabbine 
sığınmayı dilerim. (Yani) bütün insanların sultanı 
olan, bütün insanların Tanrısı olan (Allah’a 
sığınırım). Her vesvese sokanın kötülüğünden, 
insanların kalplerinde şüpheler meydana getiren, 
ister bu (fesatçılar) gizli yaratıklardan olsun, ister 
rasgele insanlardan olsun, (hepsinin 
kötülüğünden Allah’a sığınırım). 
 
Et-tahiyyât Duası 

 
Ettahiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. 
Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve 
rahmetullâhi ve berekâtühü. Esselamu aleyna ve 
ala ibadillahis sâlihin. Eşhedü el-la ilâhe illallah ve 
eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh. 
Manâsı : Bütün dualar, senalar Allah'a mahsustur. 
Allah için yapılır. Ey mertebesi yüce olan 
peygamberim Allah'ın rahmeti ve bereketleri ile 
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selâm ve selâmetlik sana olsun! Selâm ve 
selâmetlik bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine 
olsun. Ben şehâdet ederim ki Allah'tan başka 
hiçbir mâbud yoktur, yine şehâdet ederim ki, 
Muhammed (a.s.) Allah'ın kulu ve resûlü 
peygamberidir.  
 
Allahümme Salli 

 
 

 
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 
Muhammed. Kema salleyte alâ Đbrahime ve alâ âli 
Đbrahim. Đnneke hamidüm mecîd. 
Ey Allah'ım ! Muhammed (s.a.v.)'e ve O'nun âline 
salât et. Đbrahim (a.s.)'e ve âline salât ettiğin 
gibi, şüphe yok ki sen Hamidsin, mecidsin. 
 
Allahümme Barik 
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Allâhümme Bârik alâ Muhammedin ve alâ âli 
Muhammed. Kema Bârekte alâ Đbrahîme ve alâ âli 
Đbrahim. Đnneke hamidüm mecid. 
Ey Allah'ım ! Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.)'e ve O'nun âline mübarek eyle. Đbrahim 
(a.s.)'e ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe 
yok ki, sen övülmüşsün, övülmeye layık, şan ve 
şeref sahibi yalnız sensin. 
 
 
 
Rabbena Duası 
 

 
 

Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti 
haseneten vekınâ azabennâr.  
"Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellikler 
ver. Âhirette de iyilik ve güzellik ver.  
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Kunut Duaları 
 

 
Allahümme innâ nesteiynüke ve nestağfiruke ve 
nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk ve 
netevekkelü aleyk ve nüsnî aleykel hayra küllehû  
neşkürük ve la nekfüruk. Ve nahleü ve netrükü 
mey yefcürük. 
"Allahım! Senin yardımını isteriz. Günahlarımızı 
bağışlamanı ve bizi doğru yola iletmeni dileriz. 
Sana iman ederiz. Sana tövbe ederiz. Sana 
dayanıp, sana güveniriz. Bütün hayırların senden 
olduğunu söyleyerek, seni överiz. Sana şükrederiz 
ve sana karşı nankörlük etmeyiz. Sana isyan eden 
kimseyi bırakır ve onu terk ederiz.” 
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Allahümme iyyâ kenağbüdü ve leke nusallî ve 
nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü narcû 
rahmeteke ve nahşâ azâbeke, inne azâbeke bil-
küffâri mülhık. 
 
Allahım! “Ancak sana ibadet eder, sadece senin 
için namaz kılar ve secde ederiz. Ancak sana 
(kulluk) için çalışırız ve koşarız. Rahmetini umar 
ve azabından da korkarız. Zira senin azabın 
kafirlere ulaşıcıdır." 
 
Not: Kunut duaları, vitr namazının son rekatinde, 
rükûdan doğrulduğumuzda ayakta iken okunur. 
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EZBERLENMESĐ GEREKEN BAZI DUALAR 

Yemeğe Başlarken; 
Bismillahi ve alâ bereketillah 
Allah’ın adıyla ve Allah’ın bereketi üzerine  

Yemekten Sonra; 
Elhamdü lillahillezi et’amana ve sakana ve 
cealena minel müslimiyn. 
Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi 
Müslüman yapan Allah’a hamdolsun. 

Mescide Girerken; 
Allahüm meftahlî ebvâbe rahmetike 
Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç. 

Mescidden çıkarken 
Allahüm meftahlî ebvâbe fazlike 
Allah’ım! Lütuf kapılarını bana aç. 

Yatarken 
Allâhümme bi ismike emûtu ve ahyâ 
Allahım senin isminle can veririm ve senin isminle 
tekrar hayat bulurum. 

Yataktan Kalkerken 
Elhamdü lillâhillezî ahyânâ bağde ma emâtenâ ve 
ileyhin nüşûr. 
Bize ölümden sonra hayat veren Allah’a 
hamdolsun ve dönüş O’nadır. 
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Đlim öğrenmek için; 
Rabbi zidnî ilmâ 
Rabbim! Đlmimi artır. 

Anne- baba için; 
Rabbirhamhüma kema rabbeyâni sağîrâ. 
Rabbim! Onların her ikisine rahmet eyle ki ben 
küçükken onlar beni büyüttüler. 

Takva, evlilik ve ailemiz için; 
"Rabbenâ hablenâ min ezvacinâ ve zürriyâtinâ 
kurrete a'yünivvecalnâ lil müttekınâ imâmâ" 
"Ey Rabbim, bizlere gönlümüzün huzuru eş ve 
gözümüzün nuru çocuklar bağışla ve bizi takva 
sahiplerine imam kıl." 
 
 
 
ĐSLAM AHLAKI 
 
Đslam insanların ahlaki sorumlulukları konusunda 
yol gösterir. Hem ailemize karşı hem de 
yaşadığımız topluma karşı ahlaki 
sorumluluklarımız olduğunu öğretir. Bunun için 
yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in 
ahlakını ve yaşam tarzını örnek olarak takdim 
eder. 
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Ailemize karşı ahlaki sorumluluklarımız; 
 

- Ailemizin tüm fertlerine büyük küçük ayrımı 
yapmaksızın saygı göstermeliyiz.  

- Büyüklerin öğüt ve talimatlarına uymalıyız. 
- Kendimizden küçük kardeşlerimizi sevip 

korumalıyız. 
- Aile fertlerinin birbiriyle kavga etmesi, 

birbirine bağırıp çağırması çok büyük bir 
ayıptır. Problemlerimizi ancak ve ancak 
sakin bir şekilde konuşarak çözebiliriz. 

- Kendimize ait olmayan şeyleri izin almadan 
kullanamayız. Đhtiyacımız olan bir şeyi 
almak için izin almalıyız. 

- Evimiz bütün ailemizin yaşama alanıdır. Bu 
nedenle evimizi temiz tutmalı, tertipli ve 
düzenli olmalıyız. 

- Dinimizde israf günahtır. Bu nedenle 
tutumlu olmalıyız. Elektrik lambalarını ve su 
musluklarını gereksiz yere açmamalıyız. 

- Büyüklerimizin odasına kapıyı çalmadan 
girmemeliyiz. 

 
Topluma Karşı Görevlerimiz 
- Kanunlara saygı göstermeliyiz. Kanunları 

uygulayan polis, jandarma, bekçi, zabıta 
gibi görevlilere yardımcı olmalıyız. 

- Sokaklara çöp atmamalıyız. Çöpler çöp 
kutularına atılmalıdır. 

- Komşularımızı, özellikle yaşlı ve kimsesiz 
olanları ziyaret etmeliyiz. 
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- Yolda yürürken yaşlı insanlara yol 
vermeliyiz. Elimizden geldiğince yaşlı ve 
yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım 
etmeliyiz. 

- Sokaktaki dilenci ve satıcılara kabalık 
etmemeliyiz. Unutmamalıyız ki onlar da 
bizim gibi insandır. 

- Sokak hayvanlarına eziyet etmek günahtır. 
Aynı zamanda sokak hayvanlarından 
kendimizi korumak için dikkatli olmalıyız.  

- Otobüs, tren, gemi gibi seyahat araçlarında 
yaşlı, hasta, çocuklu veya hamile kadınlara 
yer göstermeliyiz. 

 
 
GÜZEL AHLAK ĐLE ĐLGĐLĐ AYET VE HADĐSLER 
 
Kuran-ı Kerim anne babaya iyi davranılması 
konusunda kesin emirler vermiştir; 

- Biz insana, anne ve babasına iyilikte 
bulunmayı tavsiye ettik. Özellikle  annesini 
tavsiye ederiz ki o, fazlasıyla sıkıntıya 
düşerek ona gebe kalmış, emzirmesi de iki 
sene sürmüştür. Şu halde, Bana, anne ve 
babana şükret. (Kuran-ı Kerim 31;15) 

- Resûlüllah (sav) anne babaya iyi 
davranılması konusunda şöyle buyurmuştur; 
“Anne ve babalarının ihtiyarlık zamanlarında 
bunlardan birine veya her ikisine de yetişip 
te (bunlara layık oldukları hürmette 
bulunmadıklarından dolayı) Cennete 
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giremeyen kimsenin burnu yerlerde 
sürünsün, burnu yerlerde sürünsün, burnu 
yerlerde sürünsün!” (Müslim) 

 
- Resûlüllah (sav) başka bir hadisinde 

akrabaya iyilik konusunda şöyle 
buyurmuştur:  “Allah’a ve ahiret gününe 
inanan misafirine ikram etsin. Allah’a ve 
ahiret gününe inanan, akrabasını görüp 
gözetsin. Allah’a ve ahiret gününe inanan iyi 
söz söylesin veya sussun.” (Buhari ve 
Müslim) 

 
- Hz. Ebu Hureyre'nin rivâyetine göre Yüce 

Peygamber Efendimiz, "Besmele ile 
başlamayan hiç bir önemli işin arkası 
gelmez." Dedi 

 
- Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivâyete göre, 

Resulüllah (s.a.v.) : "Her kim ilim öğrenmek 
için bir yola başlarsa, bu yüzden Allahü 
Teâla ona, Cennet'e girecek yolu 
kolaylaştırır." buyurmuştur. (Müslim) 

 
- Hz. Abdullah b. Amr yüce Peygamber 

Efendimizin şöyle buyurduğunu söylemiştir; 
“Gerçek Müslüman, dilinden ve elinden diğer 
Müslümanların emniyette oldukları kimsedir. 
Gerçek muhacir de Allah’ın yasakladığını 
terkedendir.” (Buhari) 
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SORULAR 
 
1- Kuran-ı Kerim anne babaya iyi 

davranılması konusunda ne söylemiştir? 
2- Peygamber efendimiz (sav) anne babaya 

iyilik konusunda ne söylemiştir? 
3- Peygamber efendimiz (sav) akrabaya iyilik 

konusunda ne söylemiştir? 
4- Peygamber efendimiz (sav) her işe 

besmele ile başlamak konusunda ne 
söylemiştir? 

5- Peygamber efendimiz (sav) ilim öğrenmek 
hakkında ne söylemiştir? 

6- Peygamber efendimiz (sav) gerçek bir 
Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini 
söylemiştir? 


