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Namaza Başlarken  

Aşağıda, namaza başlamadan hemen önceki duruşu görüyorsunuz. Yüce 
Yaratanımızın huzurunda vakar içinde ve ciddiyetle ibadet etmemiz gerektiğini 
hatırlatmak amacıyla, vücudumuzun, başımızın, bakışlarımızın, ellerimizin ve 
ayaklarımızın nasıl olması gerektiği ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

 

 

NĐYET:  

Kamet getirdikten sonra Niyet duası okunur.  

ٰمَواِت َو�َْْرَض َحٖنيفًا َوَما اََ� ِمَن الُْمْرشِٖكَني  �ى فََطَر الس ٖ �ـَى ِل# ُت َوْ'ِ ْ � ِاّىنٖ َو'

“Đnni veccehtü vechiye lillezî fetarassemâvâti vel arda hanîfen, Vemâ ene minel 
müşrikin.” 

“Ben bütün dikkatimi, her türlü eğrilikten kaçınarak, gökleri ve yeri yaratan 
(Allah’a) çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” 

Başlama (Đftidah) Tekbiri 

Aşağıda iftidah tekbiri sırasındaki duruşumuzu görüyorsunuz. 
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Kısa bir süre için kulaklarımıza dokunup;  

 ُ   اَْكَربُ  اَ,+
“Allâh-ü Ekber “ yani “Allah en büyüktür “ deriz.  

Bu “Allah-ü Ekber” dua başında tekbir olarak adlandırılır.  

Şimdi kollarımızı göğsümüzün altında sağ elimiz sol elimizin üzerine gelecek 
şekilde bağlarız. Bu duruşa arapçada “Kıyam“ ( dik duruş ) denilir. 

 

  

Senâ 

Tekbirden sonra senâ duasına başlarız.  

ْبٰحنَكَ  +هُم�  سـُ كَ  َوتََعاٰىل  اْمسُكَ  َوتََباَركَ  َوِحبَْمِدكَ  الل كَ  ِاAَٰ  َوَال  َجد<   O غَْريُ
“Süphaneke allahümme ve bihamdike ve tebare kesmüke ve teala ceddüke vela  
ilahe gayrük. “ 

Bu da  

“Allah’ım tüm güzellikleri sana ihsan eder ve ismin ile anarız Sen herşeye kadirsin 
ve senden başkası tapılmaya layık değildir.“ 

Taavvuz 

Daha sonra Taavvuz ile devam ederiz.  

ِ  اَُعوذُ  +,Gِ  َْيٰطنِ  ِمن �ِجميِ  الشـ �  الر
 “Eûzü billâhi mineş-şeytânir-racim” 

“Allahım, Seytandan ve lanetlenenlerden sana sığınırım.” 
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Fatihâ Sûresi 

Daha sonra Fatiha suresiyle devam ederiz.  

 

 

Bismillâhir-rahmânir-rahîm  

Elhamdülillâhi rabbil âlemin  

Errahman-ir rahim  

Mâlikî yevmiddin 

Đyyâke nâğbüdü ve iyyâke nesteîn  

Đhdinassırat-el müstâkîm  

Sırâtellezîne en’amte aleyhim, Gayril mağdûbî aleyhim veladdâllîn. ( Amin )  

 

İHLÂS SURESİ  

Sonra Kuran’ın 112 ci suresi olan Đhlâs suresini okuruz.  
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Bismillâhir-rahmânir-rahîm  

Kulhûvallahü ehad, allahüs-samed, 

Lem yelid ve lem yûled 

Ve lem yeküllehû kufuven ehad.  

Đhlâs Suresinin yerine isteyen Kuran’dan başka bir surede okuyabilir.  

“Allahü-ekber” diyerek rükûya (öne eğilme hareketi) varırız, yani ellerimizi 
eğilirken iki dizlerimize yaslayarak eğiliriz. 

 

Aşağıdaki duayı, tek sayıda olmak üzere en az üç defa olmak üzere okuruz.  

ْبَحانَ  َ  سـُ Mالَْعِظمي َريب  
 “Sübhâne rabbiyel’aziym.” 

“Yüce rabbim her türlü eksiklikten münezzehtir, her övgü O’nadır.” 

Bu duamızı ettikten sonra tekrar doğrulur ve ellerimizi iki yanımıza bırakırız. Bu 
duruşa Kıyam-ı saniye denir. 
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 Ve şu duaları okuruz:  

عَ  ُ  َمسِ َدُه   ِلَمنْ  ا,+ �نَا  -َمحِ ًدا  -الَْحْمُد   َوUََ  َرب   ِفيهِ  ُمبَاَراكً  َطيMًبا َكِثًريا َمحْ
 “Semi’allâhü limen hamideh 

“Rabbenâ lekel’hamd” 

“Hamden kesîren tayyiben mübâreken fîhi” 

“Bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah, kendine hamd edeni işitir ve kabul eder.  

“Ey Rabbimiz! Hamdü senâ ancak sana mahsustur.”  

“Hamd’e tek layık olan yüce varlık ancak yalnız ve yalnız sensin!” 

Tekrar “ Allahüekber “ dedikten sonra secdeye (yere kapanma) varırız. 

 
 Bu duruş esnasında alnımız, burnumuz ve her iki elimizin avuçları, dizlerimizle 
ayak parmaklarımız da yere dokunur. Dirseklerin yere değmemesi dikkat edilecek 
bir husustur ve pek makbul değildir. Kişi eğer yorgun ise dirseklerini dizlerinin 
üstüne dayayabilir. Aşağıdaki duayı tek sayı olmak koşuluyla istediğimiz kadar 
fakat 3 defadan az olmamak kaydıyla okuyabiliriz.  

ْبَحانَ  َ  سـُ Mَْْعٰىل  َريب�  
 “Sübhâne Rabbiyel-alâ” 

“Pek yüce olan Rabbimi her türlü eksiklik ve noksanlıklardan tenzih ederim.“ 

demektir.  

Tekrar “Allahüekber“ dedikten sonra oturma pozisyonu alırız buna Kuudbeinas 
secdesi (iki secde arasındaki duruş) denir. 
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 Bu esnada sol ayağımızın üzerine oturur sağ ayağımızın parmakları da yerde 
Mekkeyi gösterir doğrultuda ileri doğru durur. Ellerimizi her iki dizimizin üzerine 
koyar ve bir süre bu şekilde kalıp şu duayı okuruz.  

 �+هُم ِىن  اغِْفْرِىل  اَلل ِىن  َواْرفَْعِىن  َوعَاِفِىن  َواْهِدِىن  َواْرَمحْ   َواْرُزْقِىن  َواْجُربْ
 “Allahümmagfirlî verhamnî vehdinî ve âfinî verfa’nî vecburnî verzuknî" 

“Allahım, beni bağışla bana merhamet eyle, beni hidayet eyle, bana afiyet ver, 
beni yücelt, benim zor işlerimi düzelt ve bana rızk ihsan eyle. “ 

Tekrar “Allahüekber“ deriz ve ikinci defa secde pozisyonuna varırız (secde-i 
saniye, Đkinci secde anlamına gelir) Bu secde esnasında tekrar ilk secdedeki 
dualar tekrarlanır.  

Secde-i Saniye ile ilk rekat kılınmış olur. Tekrar kıyâm için ayağa kalkar yalnız bu 
defa “Allah-ü ekber” dediğimizde ellerimizi kulaklarımıza değdirmeyiz, her iki 
elimizi direkt göğsümüzün altında bağlarız.  

 

Đkinci rekatta veya daha uzun olan namazların devam eden rekatlarında tekrar 
niyet, sena, taavvuz okunmaz. Fatiha suresi ve devamında da Kuran’dan sevilen 
bir bölüm okunarak namaza devam edilir. Devam eden rekatlar da birinci rekat 
ile aynıdır. 

TEŞEHHÜD: 

Şayet namaz iki rekattan ibaret ise ikinci rekattan sonra ayağa kalkmadan oturuş 
pozisyonunda kalıp teşehhüd okuruz.  
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ِ  الت�ِحي�اُت  لَٰوُت  ِ,+ �يMبَُت  َوالص �َالمُ  َوالط �َا عَلَْيكَ  الس ِ  َوَرْمحَةُ  الن�ِىب<  اَهي<  َوبََرَاكتُهُ  ا,+
َالمُ  �ِ  ِعَبادِ  َوعَٰىل  عَلَْينَا الس ِلِحنيَ  ا,+ ُ  ِالل�  ِاAَٰ  َال  اَنْ  اَْشهَدُ  الص+  اَن�  َواَْشهَدُ  ا,+

ًدا �  َوَرُسوAُُ  َعْبُدهُ  ُمَحم
 

“Ettehiyyâtü-lillâhi ves-selevâtü vet-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühen-nebiyyü 
ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihiyn. Eşhedü 
ella ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.  

Manâsı : Bütün dualar, senalar Allah’a mahsustur. Allah için yapılır. Ey mertebesi 
yüce olan peygamberim Allah’ın rahmeti ve bereketleri ile 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.  

“Eşhedü en la ilâhe illallah” derken sağ elimizin şehadet parmağını kaldırarak 
şehadet getiririz. 

  

 

 

MASSURAH  

Teşehhüdü okuduktan sonra “Massurah” yani Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.) için olan duayı okuruz.  
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 �+هُم دٍ  عَٰىل  َصلM  اَلل �عَٰىل  ُمَحم �دٍ  ٰالِ  و ��ْيَت  ُمَحم َصل َrَ  كَ  ِاْبَراِهميَ  ٰالِ  َوعَٰىل  ِاْبَراِهميَ  عَٰىل�  ِان
يدٌ  ِجيدٌ  َمحِ �+هُم�   O  م دٍ  عَٰىل  Gَِركْ  اَلل �عَٰىل  ُمَحم �دٍ  ٰالِ  و � َوعَٰىل  ِاْبَراِهميَ  عَٰىل  Gََرْكَت  rََ  ُمَحم

�  ِاْبَراِهميَ  ٰالِ  يدٌ  كَ ِان ِجيٌد   َمحِ �  Oم
 Allahümme salli alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte alâ 
ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. Đnneke Hamidüm Mecîd.  

Allahümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ bârekte alâ 
ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. Đnneke Hamidüm Mecîd.  

Açıklaması:  

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.  

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.  

Massurah’tan sonra okunacak dualar 

Masurrah’tan sonra edilen dualar Peygamberimizin sünnetlerinden sayılırlar. 
Özellikle şu üç duaya çok önem vermiştir. Đki tanesi yüce Kuran’dan alıntıdır 
üçüncüsü ise meşhur hadislerinden alıntıdır.  

Đlk dua Yüce Kuran’dan alınmış olan Bakara Suresi 202. Ayettir.  

نًَة َوِقنَا عََذاَب  نًَة َوِىف �ِْٰخَرِة َحسـَ نَْيا َحسـَ �نَا ٰاِتنَا ِىف ا}<  الن�اِر  َرب
 Okunuşu : 

“Rabbenâ âtinâ fiddünyâ hasenetev ve fil-âhireti hasenetev ve kınâ azâben-nâr.” 

Açıklaması :  

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Âhirette de iyilik ve güzellik 
ver.”  

Bu duayı müteakiben Đbrahim suresinden 41 ve 42ci ayetler okunur.  

�نَا َوتَقَب�ْل ُدعَاِء   �ٖىت َرب ي Mٰلوِة َوِمْن ُذر �ی�   OَربM اْجَعلْٖىن ُمٖقَمي الص �نَا اغِْفْر ٖىل َوِلَواِ}َ َرب
  O  َوِللُْمْؤِمٖنَني يَْوَم يَُقوُم الِْحَساُب 

Okunuşu :  

“Rabbicâlnî Mukimâs sâlati vemin zurriyyetî Rabbena ve takabbel dua  
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Rabbenağfirli ve livâlideyye ve lilmü’miniyne yevme yekûmül hisab.“ 

Açıklaması:   

“Yarabbi! Beni ve zürriyetimi (neslimi) namazı dosdoğru kılan kimselerden yap, 
duamı kabul eyle Yarabbi.  

Rabbimiz! Hesabı görülecek olan o kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve 
müminleri bağışla.” 

Daha sonra şu duayı söyleyebiliriz.:  

 �+هُم نُوَب  يَْغِفرُ  َوَال  َكِثًريا ُظلًْما نَْفِيس  َظلَْمُت  ِاينM  اَلل  ِمنْ  َمْغِفَرةً  فَاغِْفْرِيل  اَنَْت  ِاال�  ا�<
ِين  ِعْنِدكَ  �كَ  َواْرَمحْ حِ  الْغَُفورُ  اَنَْت  ِإن �  ميالر

Okunuşu :  

“Allahümme inne zalemtü nefsi, zulmen kesiren vela yağfiruz zunûbe illa ente, 
fahfirlî Mağfiretem min indike verhamni Đnneke entel gafûrur rahim” 

Manası: “Yarabbi, ruhuma büyük haksızlıkta bulundum, ve senden başka hiç 
kimse günahlarımı affedemez. Beni affet ve merhamet eyle. Sen bağışlayan ve 
her daim merhamet edensin.” 

Tabii ki bunların haricinde Allah’a başka dualar da edilebilir.  

TESLĐM VE NAMAZIN SONU:  

Namazın sonunda teslimi okuyoruz. 

َالمُ  �ِ  َوَرْمحَةُ  عَلَْيُمكْ  اَلس  ا,+
Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh 

Manası: Allah’ın selamı ve rahmeti üzerine olsun.  

Burada başımızı yukarıdaki sözleri tekrar ederek önce sağa sonra sola 
çeviriyoruz. Böylece iki rekattan ibaret namazımız sona ermiş oluyor. 
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Şayet namazımız üç veya dört rekattan ibaretse ikinci secdeden sonra Teşehhüd 
okunup bitirilene kadar oturuyoruz. Tekrar kıyam için ayağa kalkıyor, kollarımızı 
göğsümüze bağlıyor ve üçüncü rekata Fâtiha suresini okuyarak başlıyoruz.  

Burada unutulmaması gereken bir husus ta şayet sünneti kılınıyorsa Fâtiha 
suresinin ardından kurandan bir sure okunur sonra rukûya varılır. Farz 
namazların üçüncü ya da dördüncü rekatlarında sadece Fatiha suresi okunur. 
Vitir namazında Fâtiha Suresinden sonra yine Kuran-ı Kerimden bir dua okunur.  

Şayet namaz 3 rekattan ibaret ise ikinci secdeden sonra oturuş pozisyonuna 
geçiyor teşehhüd ve diğer dualarımızı söylüyor ve duayı yine Essalamü aleyküm 
ve rahmetullah diyerek sona erdiriyoruz.  

Namaz 4 rekat ise ikinci secdeden sonra ayağa kalkıyor ve Fâtiha suresi ile 
başlıyor ve ikinci ve üçüncü rekatı bitirdiğimiz gibi namazı sona erdiriyoruz.   

 


