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NAMAZDA NE SÖYLEDİĞİMİ 
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TEKBİR, TESBİH, TAHMİD VE DUALARIN 

KELİME KELİME ANLAMLARI 
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NİYET 

ANLAMI OKUNUŞU NİYET 

Ben innî اِن ّٖى 
Çevirdim Veccehtü  ُْهت  َوجَّ

Tüm ilgimi vechiye ََُوْجِهى 
O zata doğru ki Lil-lezi ى  لِلَّذّٖ

Gökleri yaratmış Fetaras-semâvâti ُٰمَواِت  َفَطَرُالسَّ
Ve yeryüzünü Vel-arda ََُواْلاَْرض 

Tam halis bir şekilde hanîfen يًفا  َحنّٖ
Ve ben değilim Vemâ ene َُوَماُاَنَا 

Şirk yapanlardan Minel-müşrikîn َُين ْشِركّٖ  ِمَنُالْم 

TEKBİR 

Allahcc en büyüktür Allahu ekber ُ اَْكَبرُْ هُ اَلل 
 



4 

 

 

SENA 

Paksın Sen Sübhâneka- َُْبَحانَك ُس 
 Allahım (a)llâhümme َُّم ُالل ه 
 Tüm hamdınla birlikte Ve- bi-hamdike َُُبَِحْمِدكَُ و
 İsmin bereket doludur Ve-tebâre-kesmüke َُكَُ َوَتَباَرك ُاْسم 
 Ve yücedir Ve-Teâla َُوَتَعالٰى
 Şanın ceddüke َُُدُّكَُج
 

Ve yoktur Ve-lâ َُوَلا
 

İbadet etmeye değer ilâhe َُُاِلٰه
 

Senden başka ğayruk. ََُُغْير ك
 

TAAVVUZ 

Allah’a sığınırım E’ûzü billâhi  ُوذ  بِالل هُِ اَع 
Şeytandan Mineş-şeytan-i َُْيطٰنُِ ِمن  الشَّ

Lanetlenmiş, redde-

dilmiş olan 

(r)racîm ُُْالرَِّجيم
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FATİHA SURESİ 

Allah’ın ismiyle bismillâhi ُبِْسِمُالل ِه 
 Hak edilip edilmediği-

ne bakmaksızın son-

suz bağışlayan 

(r)rahmâni ُِالرَّْحٰمن 
 Tekrar tekrar merha-

met gösteren 
(r)rahîm ُيِم  الرَّحّٖ

 Her tür övgü  El-hamdü  ُاَلَْحْمد 
 Allah içindir lillâhi ُُِلِل ه 
ُTüm âlemlerin Rabbi 

olan 
Rabbil-âlemîn ُيَن ُالَْعالَمّٖ  َربِّ

 Hak edilip edilmediği-

ne bakmaksızın son-

suz bağışlayan 

Er-rahmâni ُِالرَّْحٰمن 
 Tekrar tekrar merha-

met gösteren 
r-rahîm ُيِم  الرَّحّٖ

 Sahibidir Malik-i َُمالِِك 
 Mükâfat ve ceza veri-

lecek günün 
Yevmiddin ُيِن  َيْوِمُالد ّٖ

 Sadece sana ibadet 

eder 
İyyâke-nağbüdü ُ  اِيَّاَكُنَْعب د 

 Ve sadece Senden Ve-iyyâke ََُواِيَّاك 
 Yardım dileriz Neste’în ُ ين   نَْسَتعّٖ
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Bize göster (hidayet 

ver) 
İhdina(a) اِْھِدنَا 

 O dosdoğru yolu sSırâtal-müstakîm يَمُا ْسَتقّٖ َراَطُالْم   لصِّ
 Öyle yol ki Sırâtallezîne ُيَن  ِصَراَطُالَّذّٖ
 Nimetler verdiklerinin En’amte aleyhim ُاَنَْعْمَتَُعَلْيِهْم 
 Gazabına uğramışların 

değil 

Ğayril-mağdûbi 

aleyhim ُوِب َغْيِرُالَْمْغض 
 َعَلْيِهمُْ

  

Ve yoldan sapmış 

olanların (da değil) 
Ve-laddâllîn. ُال ّٖيَن  َوَلاُالضَّ

  

İHLAS SURESİ 

Allah’ın ismiyle bismillâhi ُبِْسِمُالل ِه 
 Hak edilip edilmediğine 

bakmaksızın sonsuz bağış-

layan 
(r)rahmâni ُِالرَّْحٰمن 

 

Tekrar tekrar merha-

met gösteren 
(r)rahîm ُيِم  الرَّحّٖ

 De (ki) gul ُق ْل 
 O Allah’tır Hüvallâhü ُ َوُالل ه   ه 
 Zatında yalnız, her açı-

dan tek 
ehad ُاََحٌد 

 Her şey kendisine muhtaç 

olan ve Kendisi hiçbir 

şeye muhtaç olmayan 

Allah’tır 

AllâhüsSamed ُ َمد  ُالصَّ  اَلل ه 
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Ne doğurdu Lem-yelid ُلَْمَُيِلْد 
Ne de doğruldu Ve-lem-yûled َُولَْمُي ولَْد 
Ve yoktur O’nun Ve-lem-yekul-lehû ُ  َولَْمَُيك ْنُلَه 

Benzeri olanı, boy ölçü-

şeni  
Küfüven-Ahad ًُواُاََحٌد  ك ف 

RÜKÛ 

Paktır Subhâne َُْبَحان  س 
Rabbim Rabbi-(yel) ََُربِّى 

Büyük yüceliği olan azîm ُْالَْعِظيم 
 

Allah duyar ve kabul 

eder 
Semi’Allâhü َُُالل هُ  َسِمع

 Kim ki limen ُْلَِمن 
O’na hamdederse Hamideh  َُحِمَده 

Ey Rabbimiz Rabbenâ َربََّنا 
Zaten senin içindir Ve leke-(l) ََُولَك 

Doğru olan tüm övgü-

ler 
hamd  ُالَْحْمد 
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SECDE 

Paktır Subhâne َُْبَحان  س 

Rabbim Rabbi (yel) ُِّىََُرب  

Âlâ ve ulu olan ağlâ اْلاَْعلٰى 
İKİ SECDE ARASINDA DUA 

Allah’ım Allahümme َُّم  اَلل ه 
Beni bağışla ğ-firlî اْغِفْرلِى 

Ve bana merhamet 

göster 
Ver-hamnî َواْرَحْمِنى 

Ve bana hidayet ver vehdinî َواْهِدنِى 
Ve beni koru Ve-âfinî َوَعاِفِنى 

Ve beni ıslah et Vecburnî ْرنِى  َواْجب 
Ve bana rızkımı ver Ver-zugnî َواْرز ْقِنى 
Ve seviyemi yükselt Ver-fa’nî َواْرَفْعِنى 

TAHİYYAT 

Sözlerle yapılan tüm 

ibadetler 
ettehıyyâtü  ُاَاتَِّحيَّات 

Allah içindir lillâhi ُِلِل ه 
Ve bedensel ibadet-

ler de 
vessalavâtü ََُلٰوتُ و  الصَّ
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Ve mali fedakârlıklar 

da 
Vet-tayyibât  َُوالطَّيَِّبات 

Esenlik ve Selamet 

olsun 
Es-selâmu  َُلام  اَلسَّ

sana aleyke ََُعَلْيك 
Ey peygamber Eyyü-hennebiyyü النَِّبىُُّ اَيَُّها 

Ve Allah’ın rahmeti Ve rahmetullâhi  ُالل هُِ َوَرْحَمة 
Ve bereketleri de Ve Berekâtühü  َُوَبَرَكات ه 

Esenlik ve Selamet 

olsun 
Esselâmü  َُلام  اَلسَّ

Bizim üzerimize de aleyna َعَلْيَنا 
Ve Allah’ın kulları 

üzerine de 
Ve ‘alâ-‘ıbâdillâhi ِعَباِدلل هُِ َوَعلٰى 

Salih olan (kulları 

üzerine) 
(s) sâlihîn َُِلِحين  الصَّ

Şehadet veriyorum 

ki 
Eşhedü  ُاَْشَهد 

Bir mabut yoktur El-lâ ilâhe ُْاِلٰهَُ َلا اَن 
Allah’tan başka İllallâhu الل هُ  اِلَّا 

Ve şehadet veriyo-

rum 
Ve eşhedü  َُواَْشَهد 

Ki Muhammedsav  Enne Muhammeden ًَُّدا اَن َحمَّ  م 
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O’nun kulu ‘abduhû  ُه  َعْبد 
Ve Resulüdür Ve rasûlüh  ُول ه  َوَرس 

DURUD 

Allah’ım fazlını yolla Allâhümme salli َُّم  َصلُِّ اَلل ه 
Muhammedsav üzeri-

ne 

‘alâ Muhammedin دُ  َعلٰى َحمَّ  م 
Ve üzerine Ve ‘alâ َوَعلٰى 

Muhammed’e gerçek-

ten itaat eden fiziksel 

veya ruhani evlatlarının 

Âli Muhammedin ُِدُ  اٰل َحمَّ  م 
Nasıl ki Kema َكَما 

Fazıllarını yollamıştın Salleyte َُصلَّْيَت 
İbrahim (as) üzerine ‘alâ İbrahîme اِْبَراِهيمَُ َعلٰى 

Ve üzerine Ve ‘alâ َوَعلٰى 
İbrahim’e gerçekten 

itaat eden fiziksel veya 

ruhani evlatlarının 

Âli İbrâhîme ُِاِْبَراِهيمَُ اٰل 
Şüphesiz Sen İnneke َُاِنَّك 

Tüm övgülere layıksın Hamîdüm- ٌَُحِميد 
Yüce bir şana sahipsin Mecîd ٌَُمِجيد 

Allah’ım bereketler 

yağdır 

Allâhümme Bârik َُّم  َبارِكُْ اَلل ه 
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Muhammedsav üzeri-

ne 

‘alâ Muhammedin دُ  َعلٰى َحمَّ  م 
Ve üzerine Ve ‘alâ َوَعلٰى 

Muhammed’e gerçek-

ten itaat eden fiziksel 

veya ruhani evlatlarının 

Âli Muhammedin ُِدُ  اٰل َحمَّ  م 
Nasıl ki Kema َكَما 

Bereketler yağdırmış-

tın 

Bârekte ََُباَرْكت 
İbrahimas üzerine ‘alâ İbrâhîme اِْبَراِهيمَُ َعلٰى 

Ve üzerine Ve ‘alâ َوَعلٰى 
İbrahim’e gerçekten 

itaat eden fiziksel veya 

ruhani evlatlarının 

Âli İbrahime ُِاِْبَراِهيمَُ اٰل 
Şüphesiz Sen İnneke َُاِنَّك 

Tüm övgülere layıksın Hamîdüm- ٌَُحِميد 
Yüce bir şana sahipsin Mecîd. ٌَُمِجيد 
DUALAR 

Ey Rabbimiz bize ver Rabbenâ âtinâ اٰتَِنا َربََّنا 
Dünyada Fid-dünyâ نَْيا ِفى  الدُّ

iyilik Haseneten ًَُحَسَنة 
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Ve ahirette Ve fil-âhireti اْلاِٰخَرةُِ َوِفى 
iyilik Haseneten ًَُحَسَنة 

Ve koru bizi Ve gınâ َوِقَنا 
Ateşin azabından ‘azâbennâr ُالنَّارُْ َعَذاَب 

 

Ey Rabbim beni yap Rabbic-‘alnî ُِّاْجَعْلِنى َرب 

Namazı kılan birisi Mukîmes-salâti َُِقيم لٰوةُِ م   الصَّ

Ve neslimden (de) Ve min zürriyetî ُْيَِّتى َوِمن رِّ  ذ 

Ey Rabbimiz Rabbenâ َربََّنا 

Kabul et Ve tegabbel َُْوَتَقبَّل 

(Benim) duamı Du’â َُِعآء  د 
 

Ey Rabbimiz beni 

bağışla 
Rabbe-nağfir-lî لِىاْغِفرُْ َربََّنا 
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Ve anne babamı da Veli-vâli-deyye ََُّولَِوالَِدى 

Ve müminleri Ve-lil-mu’minîne َُْؤِمِنين  َولِْلم 

O gün ki Yevme ََُيْوم 

Yapılacak yegûmü  ُوم  َيق 

Esas hesap kitap (l)hisâb. الِْحَساب 

KUNUT DUALARI 

Allah’ım Allâhümme َُّم  اَلل ه 
Şüphesiz ki biz İnnâ اِنَّا 

Senden yardım dile-

riz 
Neste’înuke َُنَْسَتِعين ك 

Ve Senden mağfiret 

dileriz 
Ve nestağfiruke ََُونَْسَتْغِفر ك 

Ve Sana iman ederiz Ve nu’minu bike  ُبِكَُ َون ْؤِمن 
Ve  Sana tevekkül 

ederiz 

Ve netevekkelü 

aleyke  َُعَلْيكَُ َونََتَوكَّل 
Ve Seni överiz Ve nüsnî aleyke َعَلْيكَُ َون ْثنِى 
En iyi şekilde (L) hayr. َُط الَْخْير 
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Ve Sana şükrederiz Ve neşkuruke ََُونَْشك ر ك 
Ve nankörlük etme-

yiz 
Ve la nekfuruke ر كَُ َوَلا  نَْكف 

Ve ayrılıyoruz Ve nahle’u  َُونَخَلع 
Ve bırakıyoruz Ve netruku  َُونَْتر ك 

Kim Sana itaat etmi-

yor; karşı çıkıyorsa 
Men Yefcuruk ُْر كَُ َمن  ط َيْفج 

   

Allah’ım Allâhümme َُّم  اَلل ه 
Sadece Sana iyyâke َُاِيَّاك 
İbadet ederiz nağbüdü  ُنَْعب د 
Ve Senin için Ve leke ََُولَك 
Namaz kılarız nusallî ن َصلِّى 

Ve Secde ederiz Ve nescüdü  ُد  َونَْسج 
Ve Sana Koşarız Ve ileyke Nes’â َُنَْسٰعى َواِلَْيك 

Ve kendimizi hizmet 

vermek için Sana su-

narız 

Ve nahfidü  َُونَْحِفد 
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Ve umut ederiz Ve narcû وا  َونَْرج 
Rahmetini Rahmeteke ََُرْحَمَتك 
Ve korkarız Ve nahşâ َونَْخٰشى 
azabından ‘azâbeke ََُعَذاَبك 

Şüphesiz ki azabın İnne ‘azâbeke ََُّعَذاَبكَُ اِن 
Kâfirlere Bil-küffâri ُِار  بِالْك فَّ
Ulaşır. Mülhıg. ٌُْلِحق  ط م 

 

 


