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ÖNSÖZ

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdu lillehi rabbil alemin vessalatu vesselamu ala seyyidil
mürselin muhammedin
ve ala alihi ettayyıbıyn ettahiriyn.
Aleviliğin esası; yüce Allah’ın kelamı olan Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed
ve Ehlibeyt imamlarına dayanır. Aleviliğin gizeminde yatan saygının, sevginin
ve hoşgö-rünün kaynağını imamların hayatlarında ve Alevilerin tarihinde
bulmak mümkündür.
Aleviler, Đslâmi değerler çerçevesinde kendilerine has bir kültür
oluşturmuşlardır. Yaşadıkları baskı ve zulüm ortamından asırlar boyunca var
olma mücadelesine yoğunlaşmışlardır. Đçinde bulundukları ortamdan kadınlar,
erkeklere oranla daha fazla etkilenmiştir. Kadın; evin yükünü çeken, evin
sorumluluğunu en çok üstlenen olduğu için etkiyi can damarında hissetmiştir.
Kadın ve erkek, toplumu birlikte teşkil eder. Ancak yuvayı derleyen,
toparlayan kadındır. Çocuğu kadın büyütür. Çocuk, Allah sevgisini ilk önce
anneden duyar, güzel ahlakı ve erdemli olmayı yine anneden öğrenir. Bu yüzden
kadına duyulan saygı da büyüktür. Bizim kadın hakkındaki anlayışımız işte bu
çerçevede oluşur.
Aile kavramı önemli bir husus olduğundan Alevilikte boşanma olgusu hoş
karşılanmaz. Kadın ve erkeğin oluşturduğu sosyal bir yapı olan aile kurumunun
muhterem varlığının korunması Aleviliğin belirgin özelliklerindendir. Bu
şekilde sağlam bir aile yapısına sahip olan bir toplumun sağlıklı ve mutlu bir
yaşam sürmesi sağlanır.
Alevi inancımızda kadın sosyal bir birey olarak temel hak ve özgürlüklerin
hepsine sahip olduğundan bunlardan aldığı güvenle kendi iradesiyle hareket
edebilen, güçlü ve onurlu bir karaktere de sahiptir.
Bu anlayışla sağlıklı bir toplum için Đslami değerleri özümsemiş bireylere
ihtiyaç vardır. Bu kitapçık bu amaca hizmet etmek için hazırlanmıştır. Bu
kitapçık hazırlanırken Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber (s.a.a.v) ve Ehlibeyt
imamlarının (a.s.) izinde yürüyen ulema ve üstatlarımızın eserlerinden
yararlanıldı.
Bugün için gerekli olduğuna inandığımız bu kitapçığı ihtiyaç duyan tüm
kardeşlerimize sunmayı bir görev bildik. Allah yolunda ilerleyen aydın insanlar
olmamız dileğiyle selam ve saygılar sunar.
ĐSKENDERUN
Alevi Kültürünü Araştırma Derneği
Đnanç Önderleri Komisyonu

ALEVĐLĐK NEDĐR?
Alevilik; kaynağını Kur’an’dan alan, Hz. Muhammed’in (s.a.a.v.) hadisleri
ve Ehlibeyt imamlarının (a.s.) öğretileriyle şekillenen Đslam’ın özüdür, sırat-ı
müstakimdir. Yani doğru ve hak olan yoldur.
Alevilik, Hz. Ali’nin (a.s.) taraftarı (Şiası) olmak demektir. Onun taraftarı
olmak demek Hz. Muhammed’in (s.a.a.v.) taraftarı olmak demektir; yani
Allah’ın taraftarı olmak demektir. Hz. Muhammed (s.a.a.v.) hadis-i şerifte “Her
kim Ali’yi severse, beni sevmiş olur; beni seven de Allah’ı sevmiş olur. Ali’ye
kim düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş olur.” diye buyurmaktadır. Kur’an,
Allah’ın (c.c.) kelamı; Hz. Muhammed (s.a.a.v.) Kuran’ın dili, Hz. Ali (a.s.) de
konuşan Kur’an’dır. Hadis-i şerifte “Kuran Ali’yle, Ali de Kur’an’la beraberdir.
Kıyamet
Günü’ne
kadar
birbirlerinden
ayrılmayacaklardır.”
diye
buyrulmaktadır. Hz. Ali (a.s.) Sıffin’de bir hutbesinde “Konuşan Kur’an
benim.” diye buyurmuştur. Kısaca Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.a.v.) ve Hz. Ali
(Ehlibeyt) (a.s) birbirini destekleyen, insanın doğru yolda yürümesini sağlayan
ana kaynaklardır. Alevilik bu kaynaklara dayandığından hak yoldur.

NEDEN ALEVĐYĐZ?
Hz. Muhammed (s.a.a.v.) amcasının oğlu ve damadı olan Hz. Ali’yi (a.s.) çok
severdi ve Hz. Ali, kendisine en yakın kişiydi. Tebük Seferi’ne çıktığında Hz.
Ali’yi kendi yerine Medine’de vekil olarak bırakması ona olan güveninin bir
göstergesidir.
Hz. Peygamberin Hz. Ali’ye olan sevgi ve güvenini belirleyen birçok hadisi
vardır. “Ali bedenimde baş gibidir.” “Her nebi için bir vasi ve varis vardır, Ali
de benim vasiyyim ve varisimdir.” Gadir-i Hum’da “Ben kimin mevlası isem
Ali de onun mevlasıdır.” gibi hadislerle Hz. Ali’yi kendisinden sonra vasi olarak
tayin etmiştir. Biz, Hz. Muhammed’in (s.a.a.v.) vasiyetini dinlediğimiz ve ona
uyduğumuz için ALEVĐYĐZ.
“Alevilik” Hz. Ali’ye bağlılıktır, Hz. Ali’nin yandaşı olmaktır, Hz. Ali’yi
sevmektir, Hz. Ali’yi yüceltmektir. Bu bakımdan ilk Alevi Hz. Muhammed’dir.
Çünkü Alevilik; Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye olan sevgi, bağlılık ve
telkinleriyle oluştu. Đslam diniyle beraber Aleviliğin tohumları ekildi. Đsim
“Müslümanlık” kimlik “ALEVĐLĐK” olduğu için Aleviyiz.
Aşağıda yazılanlar okunduğunda neden Alevi olduğumuz daha iyi
anlaşılacaktır:
“Selman El Farisi” dedi ki: Resûlullah (s.a.a.v.) imam Ali’ye hitaben : “Bu
vasim sırrımın yeri ve terk ettikle-rimin en hayırlısıdır.” (Mizanul-itidal, 1/635)

“Hz. Muhammed (s.a.a.v.) Hz. Fatıma’ya: “Senin kocan dünya ve ahirette
seyyiddir. Kendisi ashabım içinde Đslam’a ilk gelendir. Âlem içinde en fazla
ilme sahip olan ve âlem içinde en kuvvetli hilme sahip olandır.” (El-istiab,1099 El
istiab.1091)

Bir hadisinde (s.a.a.v.) “Dünya ve ahirette bayrağımı Ali taşıyacaktır.”
demiştir. Đbni Abbas diyor ki: “Ali’nin dört özelliği var ki, başkasında yoktur:
1- Kendisi Acem ve Araptan önce Resûlullah (s.a.a.v.) ile ilk namaz kılandır.
2- Her çarpışmada peygamberin (s.a.a.v.) bayrağı onun elindeydi.
3- Başkaları Peygamberi (s.a.a.v.) terk edip kaçtıklarında ancak kendisi sebat
edip Peygamber’in yanında kalmıştı.
4- Kendisi Resûlullahı (s.a.a.v.) vefatından sonra yıkayıp kabrine defnedendir.”
(El-istiab, 3/1090)

Selman-ı Farisi diyor ki: Resûlullah (s.a.a.v.) şöyle buyurdu: “Ümmetimden
Kevser Havuzu’nun başında bana ilk erişecek olan Ali bin ebi Talip’tir.” (El
istiab.1091)

Resûlullah (s.a.a.v.) bir hadisinde: “Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir”.

(Mizanul itiadal, 1/507)

Zeyd Bin Erkam dedi ki: “Resûlullah (s.a.a.v.) şöyle bu-yurmuştur: “Đslamiyeti ilk
iman edin Ali’dir.”(Tabakatul kübra, 3/21)
Resûlullah (s.a.a.v.) “Ey Ali razı olmaz mısın ki; Harun’un Musa’ya olan
durumu gibi olasın?” Ali dedi ki: “Evet razı olurum ya Resûlullah!” Resûlullah;
“Sen öylesin.” diye buyurdu.
Hz. Muhammed (s.a.a.v.): “Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır.” (Elistiab, 3/1102)

Hz. Muhammed (s.a.a.v.) “Ali’den ne istiyorsunuz, Ali bendendir, ben de
Ali’denim. Ali benden sonra her müminin velisidir.” Ve her defasında “Sen
benim dünya ve ahirette kardeşimsin.” demiştir. (Mizanul itidal, 1/410-411, El istiab 3/10971098)

“Hz. Muhammed” (s.a.a.v.) “Ashabım arasında en doğru hüküm veren
Ali’dir.” (El-istiab, 3/1102) demiştir.
“Hz. Muhammed” (s.a.a.v.) “Ben kimin Mevlâsı isem Ali onun Mevlâsıdır.
Allah’ım ona dost olana dost ol; ona düşman olana düşman ol.” (Usulul-ğabe, 3/139)
Resûlullah (s.a.a.v) Beraat (Tevbe) suresini Mekke’de okuması için
Ebubekir’i gönderdi. Sonra Hz. Ali’yi arkasından gönderip şöyle buyurdu: “Git
Ebubekir’den kitabı al ve Mekke ehline sen oku” Hz. Ali (a.s.), Ebubekir’e
yetişip kitabı ondan aldı ve Mekke halkına sureyi kendisi okudu. Bu durumdan
müteessir olan Ebubekir Resûlullaha (s.a.a.v.) sordu : “Ya Resûlullah,
hakkımda bir şey mi nazil oldu? Resûlullah (s.a.a.v.) şöyle buyurdu: “Hayır,
lakin bu sureyi ben ve benim ehlimden birinin okuması için bana emir verildi.”
(El Hasais emirel müminin Ali bin ebi Talib, 91)

Resûlullah (s.a.a.v.) şöyle buyurur: “ Ben ve Ehlibeytim cennette bir ağacız
ki dalları dünyadadır. Kim bize tutunursa, Allah’a doğru giden bir yola tutunmuş
olur.” (Zahairül ukba, 16) Đmam-ı Ali (a.s.) buyurdu ki: Resûlullah bana ahdetti ki:
“Seni ancak mümin sever ve ancak münafık buğz eder.” (Müsned Ahmet bin Hanbel, 1/95)
Yine Resûlullah (s.a.a.v.) “ Ey Ali seni ancak mümin sever ve ancak
münafık buğz (kin) eder” (Muntahabul kenz, 5/30)
Ve aynı kaynaktan Resûlullah (s.a.a.v.) şöyle buyurdu: “Mümini tanıtan sıfat
Ali Bin Ebi Talib’e duyulan sevgidir.” Bizler bu hadislere inandık ve onun için

Aleviyiz. Bu hadislerin sayısı çoktur ve istenirse bunlar kitaplar dolduracak
kadar çoğaltılabilir. Bu deliller ve hadisler Alevi olmamız için yeterli sebepler
değil mi? Biz bu hadisler ışığında “ALEVĐYĐZ”
Hz. Ali’nin yüce konumunu biraz daha açmak gerekirse hiç kimseye nasip
olmayan özelliklerinden bazılarını belirtmekte fayda vardır.
Hz. Ali Kâbe’de dünyaya gelen tek varlıktır.
Hz. Ali, Hz. Muahmmed’in damadı, âlemlerin seyyidesi olan Hz. Fatıma’nın
eşidir.
Hz. Ali Hasan ve Hüseyin’in babasıdır.
Hz. Ali Đlk iman eden ve ilk Müslüman olandır.
Hz. Ali ümmetine yol gösteren kişidir.
Hz. Ali, Hz. Muhammed’in soyunu devam ettiren kişidir.
Hz. Ali, Hz. Muhammed’le aynı nurdan yaratılandır.
Hz. Ali, Hz. Peygamberin bayrağını dünya ve ahirette taşıyandır.
Hz. Ali: “Beni kaybetmeden önce bana sorunuz. Vallahi göklerdeki yolları
yerdeki yollardan daha iyi bilirim.” demiştir. Hz. Muhammed (s.a.a.v.) “Allah’a
and olsun ki, ilmin onda dokuzu Ali’ye verilmiştir. Geri kalan onda biri
hususunda da Ali insanlarla ortaktır.”
Müşriklerle yapılan savaşların kazanılması Hz. Ali’nin kahramanlıkları
sayesinde olmuştur. Đnsanlık tarihinde en güçlü kişidir.
Hz. Muhammed (s.a.a.v.) “Dünyanın bütün ağaçları kalem, denizleri
mürekkep olsa cinleri hesap tutsa insanları da kâtip olsa Kıyamet Günü’ne kadar
Ali’nin faziletlerini sayamazlar.” diye buyurur.
Hz. Ali’nin bu yüce konumu ile Hz. Peygamberin bu hadisleri, Müslüman
insanın ‘Alevi’ olması için yeterlidir. Hz. Muhammed tarafından Hz. Ali’nin
bu kadar yüceltildiğini gören ve Hz. Ali’nin faziletlerine şahit olan samimi
Müslümanlar Alevi ismini aldı.
Hz. Peygamber de gelecekte olacakları görür gibi seslendi. “Benden sonra
karanlık fitneler olacak. Bufitneden ‘urvatül vuska’ya tutunan kurtulur.”
Resûlullaha (s.a.a.v.) ‘urvatül vuska’ nedir, diye sorulduğunda; o Ali Bin Ebi
Talib’tir demiştir. Onun tarafını tutun, o ilk iman edendir ve müminlerin reisidir.
(Meşarik Envar El Yakin)

HZ. PEYGAMBER VASĐYET YAZDI MI?
Hz. Peygamber bir perşembe günü, yani Hakk’a yürüyüşünden dört gün önce
yanında bulunan sahabelere: “Bana bir kâğıt verin, size bir vasiyet yazayım,
daha sonra yanlış yola sapmazsınız” diye emir verdi. Ama emir yerine
getirilmedi. Đsteği reddedildi. Hem de nasıl? Abdullah Bin Abbas’tan rivayetle:
Hz. Peygamber ölümle karşı karşıya kaldığında yanında bulunan bir grup sahabe
arasında Ömer de vardı. Peygamber hazretleri “Bana bir kağıt verin size bir
vasiyet yazayım ki ondan sonra ters yola sapmazsınız.” dedi. Ömer: “Peygamber

hastalıktan kendini kaybetti. Elimizde Kuran var. Allah’ın kitabı bize yeter”
dedi. Odada bulunanlar arasında ikilik çıktı. Kimisi Peygamberin istediğini
verelim bu vasiyeti yazsın, diyor kimisi Ömer’in dediğini tutuyordu. Đkilik
çekişme ve gürültü hâline gelince Peygamber hazretleri “defolun diye onları
kovdu. Ondan sonra Đbni Abbas: “En büyük felaket Hz. Peygamberin vasiyet
yazmasını engelleyen olaydır.” derdi. (M.Reyhani Gölgesiz Işıklar 3 Buhari sahihi 4/5, Müslim sahihi
2/14, Đmam Ahmet müsned 1/325)

Hz. Muhammed ne yazacaktı acaba? Hz. Muhammed hayatı boyunca bu
vasiyeti gerçekleştirmek için çalıştı bunun üzeride titizlikle durdu. Fakat bir
türlü kabul ettiremedi. Son nefesini verirken vasiyetini kesinleştirmek istediyse
de kendisine karşı gelindi.(Daha fazla bilgi için bakınız (Gölgesiz Işıklar 3”
Ş.M. Reyhani Can yayınları) Hilafetin Peygamber soyundan birisine geçmesini
engellemek için vasiyetin yazılmasına mani oldular. Hz. Muhammed, Hz.
Ali’den başka birini vasi edecek miydi? Asla bunu yapmayacaktı. Üstelik
peygamber hummadan (ateşten) sayıklıyor, dediler. Ömer, Kur’an-ı Kerim’in “
veme yantıku anil heva in hüve illa vahyun yuvha” (O arzusuna göre söz
söylemez. Onun sözü kendine vahiy olunan bir vahiyden başka bir şey değildir.)
necm suresi 3-4 ayetini hiçe saymıştı. Hz. peygamberin “kendine vahiy
olunandan başka bir şey konuşmadığını o da biliyordu ama bu, hesabına
uymuyordu.
Sonuçta Hz. Muhammed (s.a.a.v) vasiyetini yazamadan ebediyete intikal etti.
Ama Hz. Peygamber birçok yerde hadis, hutbe ve biat toplantılarında Hz. Ali
için söylediğini inkâr ettikleri gibi vasiyetini yazsaydı da onu da inkâr
edeceklerdi.
Hz. Peygamberin yakın çevresi Hz. Ali, Hz. Fatıma,Selman El Farisi ve aile
yakınları cenazenin defin işleriyle uğraşırlarken, Ömer, üç gece boyu önüne
geleni kılıçla korkutarak etkisi altına aldığı birkaç kişi ile Ebu Bekir’i halife ilan
etti. Böylece Ebu Bekir hakkı olmayan hilafete oturdu.
Yüce Allah; Đmamları, Peygamberlerin devamı ve vasileri olarak dünyaya
göndermiştir. Hz. Peygamberin (s.a.a.v.) yolunu, ilimlerini izleyen imamlar
yaşantılarıyla tüm insanlığa örnek olmuşlardır. Bütün âlemler imamların ilim ve
faziletlerinin nuruyla aydınlanmıştır. Beşeriyetin eremediği bilime küçük yaşta
ilahi öğretiyle haiz oldular. Ehlibeyt imamları (a.s.) dinin, ilimin, takvanın,
faziletin, kerametin ve temizliğin kaynağıdır. Geçmişi ve geleceği bilmeleri,
Allah tarafından kendilerine gelen bir ilhamdır. Ehlibeyt imamlarının bilgileri
engin denizler misalidir. Tüm insanlığın bilgileri o engin denizlerin yanında
ufacık bir damla bile değildir. Đmamlığın kendilerine yüce Allah tarafından
verilmesi her isteyenin rastgele imam olamayacağının kanıtıdır.
Đmamlar, Allah tarafından olağanüstü güçlerle donatıldığı halde tabiatın
kurallarını çiğnemediler. Đslamiyet’i yaymak için zor kullanmadılar. Yenilgiyle
karşılaşacaklarını bildikleri ve mucizevi güç sergileyebilecekleri halde o gücü
sergilemediler. Mucizevi güç ve olayları din için, Đslam için ve imametin yüce
Allah tarafından kendilerine (on iki imama) verildiğini kanıtlamak için
gösterdiler. Gerektiği yer ve zamanda doğaüstü olayları gerçekleştirdiler.
Đmamların her kerameti mutlak surette ibret alınacak bir mesaj

içindir.Ehlibeyt’in 12. Đmamının (Hz. Muhammed bin Hasan El Askeri) (a.s.)
gaybetine (görünmezliği) inanırız. Kıyamet Günü’nde Mehdi olarak zuhur
(görünmesi) edeceğine inanıp kendisini beklemek inancımızın gereğidir.
Kıyamet Günü’ne kadar Kur’an-ı Kerim, Sünnet-i Nebevi ve Ehlibeyt
Đmamlarından öğrendiğimiz Đslam dinini bu üç ana kaynağa uygun şekliyle
uygulayıp yaşamamız şarttır. Zira bu üç kaynak öğretilerinde aynı yolu gösterir.
Herhangi birisinin sözünün diğeriyle çelişmesi durumunda o sözün geçersiz ve
sonradan başkaları tarafından uydurulmuş, yalan yanlış olduğu anlaşılır. Kuran-ı
Kerim, Sünneti Nebevi ve Ehlibeyt Đmamları Aleviler için bir el terazisinin her
bir kefesinin üç ana ipi gibidir. Nasıl ki terazi kefesinin bir ipinin olmaması
durumunda tartma işi yapması düşünülemez ise bu üç ana kaynağın birinden
birisinin eksik olması ya da çelişmesi düşünülemez. Terazinin her kefesinin üç
ipi sağlam şekilde ise terazinin hak göstergesi hakkı gösterecektir. Đşte Alevi
inancında Hakkın göstericisi ise Ehlibeytin kendisidir.

ALEVĐLĐKTE KADIN
Kuran-ı Kerim’de, kadının hak ve özgürlüğü ile ilgili hükümler vardır.
Yüce Allah Kuran’da “Erkek olsun, kadın olsun, her kimse mümin olarak iyi
işler yaparsa; işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
buyurmuştur. (Nisa 124) Bu ayeti kerime iyi kadının yerinin cennet olduğuna işaret
etmiştir.
Kadının erkeklerle aynı candan yaratıldığı da Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. “
Ey insanlar! Sizleri tek candan yaratanı o candan da eşini meydana getiren ve
ikisinden birçok erkek ve kadın türeten rabbinizden korkun, günah işlemekten
sakının.” (Nisa - 1) Kur’an-ı Kerim, erkek ve kadını anlattığı ayetlerde iyi amel
edeni cennetle müjdelemiştir. Cennete gireceklerin meziyeti, mizacı, tavrı, hal
ve hareketleri, iffeti, letafeti, ibadeti, tevazusu, hayâsı, giyimi, kuşamı ve amel-i
salihi tam olmalıdır. Bunların hakları kaybolmaz, demiştir.
Kur’an’ı Kerim, kadın üzerinde çoğalan kaba tavır ve incitici bakışları yok
etmek için çeşitli hükümler vermiştir. Bu hükümlerin önemini belirtmek için
“EN-NĐSA (kadınlar)” suresi inmiştir. Çünkü yüce Allah, hikmeti ve adaletiyle
erkek ve kadını aynı candan, erkeği kadına, kadını da erkeğe muhtaç olarak
yaratmıştır. Yüce Allah kadın ve erkeği yaratılış özelliklerine göre eşit mesafede
tutmuştur. Ancak birbirinden farklı özellikler vermiştir. Erkeğe fiziki bedensel
güç, kadına ise doğurganlık özelliği vermiştir. Bazı cahiller kadının erkeğe göre
bedensel zayıflığını fırsat bilerek kendilerini doğuranın bir kadın olduğunu
unutmuş ve kadına hak etmediği şekilde ikinci sınıf insan muamelesi yaparak o
nu yaşamın dışına itmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de kadını hak ve özgürlükten
yoksun eden ya da onu aşağılayan hiçbir ayet yoktur. Kadınla ilgili Kur’an’daki
ayetler kadını koruma amaçlıdır. Kur’an-ı Kerim: “Allah’ın insanlardan bir
kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve erkekler mallarından harcama

yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur.” (Nisa 34) diye
buyurmuştur.
Yüce Allah erkeği yaratırken ona kadına oranla daha fazla bedensel güç
vermiştir. Bundan dolayı kadını erkeğin korumasına muhtaç bırakmıştır. Ancak
ayetlerde erkek konu edildiğinde kadın da zikredilmektedir. Kadın tıpkı erkek
gibi kendi bağımsızlığı ve sorumluluğu içerisinde kendi yaşamını serbestçe
düzenleyebileceği ve idare edebileceği eşit haklara sahiptir.
Günümüzün Đslam dünyası bu aydın çağda, medeniyetin zirvesi sayesinde kız
çocuklarını geleceğin anneleri olarak eğitecek ve nesil karşılaşacağı müşkül
durumdan kendini kurtarma cesaretini elbette bulacaktır. Bu, Đslam dini
çerçevesinde Aleviliğin sönmez ışığı sayesinde olacaktır.
Değerli Kardeşlerimiz:
Doğruluk, güzellik, iffet, letafet, keramet, inanç, iman, itikat, hayâ sahibi
olan, Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanan, Ehlibeyte
bağlanan, on iki imam sevgisini içinde barındıran, Kur’an-ı Kerim’i son din olan
Đslamiyetin anayasası olarak kabul edip ona inanan sizler cennete layıksınız. Ve
bu amaca yakışır tarzda yaşamanız gerekir. Araştırıp öğreniniz. Allah’ın sevgili
kulları arasında olunuz.
Aleviler, Đslami kurallar çerçevesinde yaşadı. Mahremlerini korudu.
Örtünmeyi doğal olarak yemek, su gibi ihtiyaç gördü. Ancak çağın
koşullarından dolayı açık giyim ve kuşamdan da nasibini almaya başladı. Moda
illetinin peşine takılan bazı kardeşlerimizin zaafa uğradığına şahit olmaktayız.
Bu zaafiyet mümkün olduğu kadarıyla giderilmelidir.
Örtünme, kadına yaşamı içinde onur ve şeref ithaf eden, insanı hayvandan
ayıran özelliklerdendir. Örtünme belli nizam içinde uygulandığında kadını kötü
gözlerden korur ve onun saygınlığını arttırır.
Din, maneviyatı ve sevabı, nefis ise arzularıyla günahı emreder. Hz.
Muhammed’in (s.a.a.v)“Cennet anaların ayakları altındadır.” hadisi anne olan
kadının makamının yüceliği gereği meziyetlerini koruması için gerekli hal ve
hareketleri sergilemesi için yeterli sebeptir. Cennete ulaşmak için iyi bir anne
olmak, kendini her türlü hırstan ve hevesten korumak, ruh güzelliğini
önemseyerek güzel huyları ön plana çıkarmak, ahlaklı ve erdemli bir hayat onun
için yeterli olacaktır.
Dinimiz örtünmeyi emreder. Her kadın hem zarif olabilir, hem de dini
vecibeleri yerine getirebilir. Tesettür, iffeti koruma vazifesi üstlenen vücudun
örtünme olayıdır.
Kuran-ı Kerim’deki örtünmeyle ilgili ayetler, insanların onur ve haysiyetini
korumayla ilgilidir. Müslüman Alevi kadın usule uygun örtünmeyi
uygulamalıdır. Vücudunu örten giysiler giymelidir. Ağır, oturaklı, kendini bilen
olgun bir tavır sergilemelidir. Bu onun için önemli bir görevdir. Çünkü gelecek
nesli kendisi yetiştirecektir.
Mümin Müslüman Alevi kardeşlerimizin (erkek, kadın) örtünme kuralları
çerçevesinde giyinmeleri inançlarının gereğidir. Şüphesiz ki açık ve dar giysiden
uzak durup usule göre giyinenler başka şekilde hareket edenlere göre sevapta
üstünlüğü olacaktır.

Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de : “Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve
müminlerin kadınlarına, örtülerini üstlerine almalarını söyle. Bu hâl onların
tanınıp da taarruza uğramamaları için daha hayırlıdır. Allah bağışlayan
esirgeyendir. (Ahzap 59) Yine Kuran-ı Kerim’de yüce Allah Hz. Peygamberine;
“Mümin kadınlara de ki; gözlerini önlerine diksinler, utanacak yerlerini
korusunlar, görünen kısımlardan başka ziynet yerlerini göstermesinler.
Başörtülerini yakaları üzerine çeksinler. Ziynet yerlerini kocalarından veya
kendi babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya
kocalarının oğullarından veya kendi kardeşlerinden veya kardeşlerinin
oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi kadınlarından veya
memlüklerinden veya erkekliği kalmamış hizmetkârlardan veya kadınların
utanılacak (mahrem) yerlerine muttali olmayan çocuklardan, başkasına
göstermesinler, gizledikleri ziyneti bildirmek maksadıyla ayaklarını birbirine
vurmasınlar. Müminler, Allah’a tövbe edin ki umduklarınıza ermiş olun.” (Nur 31)
Bu vecibeleri bilip de gereklerini yerine getirmeyenler amel bakımından kusurlu
sayılırlar. Amel, imanın güçlenmesini ve korunmasını sağlar. Amelsiz iman
meyvesiz ağaç gibidir veya toprağında ekin ekmeden hasat bekleyen gibidir.
Amel, Đslam’da vazgeçilmez bir unsurdur. Đmanı amelle yakalayalım.

TÜRBELER (Ziyaretler)
“Türbe” Arapça bir kelimedir. Genellikle devlet önde gelenleri ve ünlü
kişiler için inşa edilen, Đslam mimarlığına özgü mezar yapıları olarak tanımlanır.
Türbe Ziyareti, adak adama, sevap kazanma, hayırlı bir işe girişme vb.
nedenlerle belli zamanlarda (Cuma, Kandil ya da Bayram günleri vb.) dince ulu
sayılan kişilerin türbesine yapılan ziyaret. (Đstanbul’da Eyüp Sultan Türbesine
yapılan ziyaretler bu geleneğin en canlı örneklerindendir.) (Büyük Larousse)
Hemen hemen her ilde, ilçede, kasaba ve köylerde kubbe veya değişik
şekilde inşa edilen türbelere rastlanır ve insanların bu türbeleri ziyaret ettikleri
görülür. Türbe olayı biz Alevilere has bir kültür değildir; ancak türbelere
gösterdiğimiz alaka ve türbeleri inşa nedenlerimiz bize has bir kültür
oluşturmuştur.
Yaşadığı süre içinde insanlar üzerinde en iyi şekilde iz bırakan, diniyle
imanıyla övgüye mazhar olan, letafetiyle cömertliğiyle ün salan, ibadetiyle
zühdüyle kul ve Allah katında yer alan, iyi yönde sayılabilir niteliklere sahip
olan zatlar, dünya hayatında olduğu gibi öldükten sonra da kerametleriyle
anılırlar. Bu şekilde mükemmel sıfatlara haiz olanların mezarlarını, o yöre
insanları kubbe veya değişik şekilde inşa eder. Đşte buna TÜRBE denir. Bizim
anlayışımızdaki türbe tanımı budur.

TÜRBELER NASIL ZĐYARET EDĐLĐR
Türbe ziyaretine gelen kardeşlerimizde öncelikle abdestli olma şartı esastır.
Türbeye gelindiğinde yüce Allah adına orda medfunların ruhlarına fatiha ithaf
edilir. Ziyaretçi biliyorsa ve isterse Kur’an-ı Kerim’ okur. Ve akabinde bir
duayla Kur’an hatmi yapar. (Her Kur’an-ı Kerim’in sonunda bir hatim duası
yazılıdır.) Bu arada mis, temiz kokan kokular bulundurulur. Kesintisiz ve
devamlı bulunan, her yerde saklanabilen pohur çoğu zaman türbelerdeki
tütsülerde tüter vaziyette bulunur. Ziyaretçi, huşu içinde şahadet kelimesiyle
beraber Hz. Peygambere (s.a.a.v) ve Ehlibeyt imamlarına salavat getirir ve dua
eder.
“Eşhedü enla ilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden rasülullah”
“Allahumma bihakkı envar seyyidina ve mevlana Muhammedil Mustafa, ve
Aliyyil Murtada ve Fatımati Ezzahra vel hasanil Mucteba, vel Hüseyin
Eşşehid fiy Kerbela, ve Ali Zeynil Abidin, ve Muhammedil Bakır, ve Cafer
Essadık, ve Musa El-Kazım, ve Aliyyir Rıda, ve Muhammedil Cevvad, Ve
Aliyyil Hadi, Vel Hasanil Askeri, Vel Đmam Muhammed Đbnil Hasan El
Hüccet salavatullahı te-ala ve selamuhu aleyhim ecme-in. ve kaddis verham
ve şerrif ervah cemiyel müminin.” veya
“Allahım! Bu mübarek mekanda ellerimi yalnız sana açıyorum.
Đşlerimin iyi gitmesi, çocuklarımın bağışlanması, günahlarımın affedilmesi,
hastalığımın iyileşmesi vb. için ellerimi yalnız sana açarım. Allahım! Bütün
hayırlı kullarına verdiğin dünya ve ahiret nimetlerini bize de vermen için
yalnız sana yalvarıyorum.” gibi dualar yapılır. Hiçbir zaman medet Allah’tan
başka birinden beklenmez. Medet yalnız Allah’tan beklenir. Her şeyi veren ve
verecek olan Allah’tır. O türbede yatan kimse de Allah’ın kuludur. O hiçbir şey
veremez. Hz. Peygamber (s.a.a.v), Ehlibeyt ve imamlar ve bu müminlerin
hakkıyla yalnız Allah’a yöneliyoruz. Bu inanç ve itaatle, Allah’ın kulu olan veya
ismi bu ziyaretgâha tahsis edilen kişinin ruhuna Fatiha okuyor ve Allah’tan
rahmet diliyoruz.
Türbe ziyareti böyle iken, zaman seyri içinde genişletilen türbe alanları
günümüze değişik amaçlı hayır işlerinde de kullanılmaya başlandı. Köylerde
adak adamak için hazır yerlerin olmayışı bunun en büyük nedenlerindendir.
Tabii ki bu olaylar, olayları seyredenlerde yanlış anlamalara yol açtı. Mezar
(Türbe) adına kurbanlar kesiyoruz, onlardan medet bekliyoruz, diye söylentiler
yapıldı. Bizim inancımızda, adaklar yalnız Allah’a adanır. Kurbanlar yalnız
Allah adına kesilir. Medet yalnızca Allah’tan beklenir.

ĐNANÇ VE ĐTĐKAT
Din: Đtikat ederiz ki: Semavi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli, yüce
Allah’ın kullarına hidayet için gönderdiği son Peygamber Hz. Muhammed’in
(s.a.a.v) bildirdiği “ĐSLAM’dır.” Allah’ın yanında din ĐSLAM’dır” (Ali Đmran 19)
“Kim Đslam’dan başka bir din ararsa onun dini asla kabul olunmayacak. O,
ahirette kaybedenlerden olacaktır.” (Ali Đmran 85)
Đslam: Đki şahadete ikrar etmektir. “Eşhedü enla ilahe illellah ve eşhedu enne
Muhammeden Resûlullah” Ve Hz. Peygamber’e (s.a.a.v), Yüce Allah tarafından
emredileni tatbik etmektir.
Đman: Yüce Alah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret
gününe, kadere, ölümden sonra tekrar dirilmeye, Allah’tan başka ilah
olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna kayıtsız şartsız
inanmaktır.
Bunun yanında dinimizde usul beştir. Tevhid, adalet, peygamberlik,
imamet ve dirilmedir.
Bunları tahmin ve taklitle değil; delillerle, Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber ve
Ehlibeytin hadisleriyle bilmek gerekir.
1-Tevhid: Đnanırız ki; bütün âlemi Allah yaratmıştır. Allah yalnız ve tektir,
ortağı yoktur. “Onun hiçbir benzeri yoktur. Hem o işitir ve görür.” (Şuvra 11)
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamberine: “Deki; O Allah birdir. Ululuk onda
nihayet bulmuştur. Doğmamış, doğurulmamıştır. Onun hiçbir eşi de yoktur.”(Đhlas
Suresi)

2- Adalet: Đnanırız ki; yüce Allah âdildir, hiç kimseye zulüm etmez. “Senin
Rabbin hiçbir yerde zulüm etmez.” (Kehf 49) Adaletinin ispatı için de insanlara
yalnız ıslahları için emir verir, kötülüklere uğramamaları için de yasak koyar
“Her kim iyi iş işlerse kendisi için işler, her kim kötülük yaparsa yine kendine
eder, Rabbin kulları hakkında asla zalim değildir.”(Fussilet 46)
3- Peygamberlik: Đnanırız ki; yüce Allah, lütuf ve adaletinden doğru yoldan
sapmamaları için kullarına peygamberler gönderdi. Peygamberlerin ilki Hz.
Adem’dir. Sonuncusu da Abdullah oğlu Hz. Muhammed’dir.
4- Đmamet: Đnanırız ki; insanların maslahatları için yüce Allah imamlara
ilahî bir makam verdi. Her bir Peygamber vefatından önce kendisine bir vasi
tayin etti. Peygamberlerin sonuncusu olan peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.a.v) kendisi için on iki vasi tayin etti. “Benden sonra 12 halife olacaktır,
hepsi Kureyşten dir.” (Sahihi Buhari 8/105 Sahihi Müslim 3/1452) Bu imamlar, Peygamberin
ümmetine bıraktığı dinî hükümlerin değiştirilmesini ve usulleriyle oynanmasını
önlemek için yüce Allah’ın emriyle makam aldı. Yüce Allah Đmamları tıpkı
peygamberler gibi, insanların kendilerine inanmaları ve tutunmaları için
yanılmaktan, hata yapmaktan ve günah işlemekten masum kıldı ve inanırız ki;
son zamanda son imam Muhammed el-Mehdi gelecek ve dünyayı nasıl zulüm
ve çirkinliklerle dolduysa, adalet ve merhametle dolduracaktır.
5- Mead (Dirilme): Đtikat ederiz ki; yüce Allah iyilik yapanı iyilikle
mükâfatlandırıp, kötülük yapanı da kötülükle cezalandırması için insanları
kabirden kaldıracaktır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de kıyamet gelecektir. Onun

kopmasında şüphe götürecek hiçbir şey yoktur. Allah kabirdekileri
kaldıracaktır.”(Hac 7)
Yine Kur’an-ı Kerim’de Her kim zerre ağırlığında hayır işlerse onu görecek,
zerre ağırlığında şer işleyen de onu görecektir.” (Zilzel 7-8)
Kur’an-ı Kerim’de geçen her kelime ve ayete inancımız tamdır. “Ey Rabbimiz!
Bize indirdiğin kitaba inandık, Resule de uyduk, bu hâlde bizi şahitler ile
beraber yaz.” ( Ali Đmran 53)
Bu beş madde altında topladığımız ana din usulünde filizler (furuuddiyn) de vardır. Bunlar;
1- Namaz Kılmak: Günde beş vakit namaz kılmaktır. Vakitleri; öğle, ikindi,
akşam, yatsı ve sabahtır.
Bu beş vaktin farz rekâtları on yedidir. Yolculuk ve zaruretler de dört rekâtlı
namazlar, iki rekât olarak kılınabilir. Đsteğe bağlı rekâtlar ise otuz dörttür. Bunlar
(Nafile) sünnettir.
2-Oruç Tutmak: Her yıl mübarek Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in
emrettiği şekilde otuz gün oruç tutmaktır.
3- Zekât Vermek: Yılda bir defaya mahsus her kişi malının zekâtını ehline
vermesidir. Miktarı gelirinin yüzde beşidir.
4- Hacca Gitmek: Đmkânlar çerçevesinde maddî, manevî ve yol emniyeti
olması durumunda ömürde bir defa Mekke’ye gidip Beytullahıl Haram’ı ziyaret
ve tavaf etmektir.
5- Cihad: Đslam dinini müdafaa etmek, bilmek, öğrenmek, öğretmek ve
peygamberlerin izini takip etmektir.
6- Marufa Emir (El-emru bil maruf): Her Müslüman kadın-erkek kendi
hükmünde olabilecek Müslümanları (ailesi ve yakınları) iyi ve hayırlı işler
görmeye davet etmektir.
7- Münkerlere Yasak (En-nehy anil münker): Đnsanları kötü işlerden alıkoymak,
haramdan sakınmaya davet etmektir.
8- Elvela: Yüce Allah’ın tek olduğuna, Hz. Muhammed’in (s.a.a.v) onun
peygamberi olduğuna inanmak ve Ehlibeyt imamlarına velayet (bağlılık) etmek
ve velayet edenine de veli (kardeşlik) olmaktır. Hz. Muhammed (s.a.a.v)
“Mümine vazife olan şey Allah’ın velisini bilip ona velayet etmek, düşmanını
bilip de düşmanlık etmektir” buyurmuştur.
9- El-bera: Yüce Allah’a, Allah’ın Peygamberine, Peygamberinin
Ehlibeytine ve imamlara düşmanlık eden herkesi düşman bilmek ve benliğimizi
onlardan arındırmaktır.
Yukarıda yazdığımız gibi dine olan itikadımız Allah’ın kitabı Kur’an-ı
Kerim’de geçtiği gibidir. Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelamıdır. “Ona ne önünden,
ne de ardından batıl gelemez. O, hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan
Allah tarafından indirilmiştir.” (Fussılet 42)

ĐSLAMIN ŞARTLARI
Hz. Peygamberimizin hadislerinde Hz. Ali’nin şiası (taraftarı) olarak
adlandırılmışız. Hz. Muhammed’den (s.a.a.v.) sonra “Alevi” ismi Hz. Ali’nin
yandaşlarına (Şiası) verildi. Đslam’ı sevenler Đslam’ın şartlarını Hz. Ali ile yerine
getirmekten büyük haz duymuşlardır. Hz. Ali, Hz. Peygamberden sonra Đslam’ın
kurallarını hatasız şekilde yaymıştır. Birçok rivayette Đslam’ı sevenler namaz
kılmayı Hz. Ali’den öğrenmek istemişlerdir. Namaz kılmaktan zevk almak
isteyenler de Hz. Ali ile namaz kılmışlardır. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de
Müslümanlara farz kıldığı ve tediyesini emrettiği vecibelere ‘Đslam’ın Şartları’
denmiştir. Bu Đslamî şartlar beştir.
Aşağıda gösterilen farzlar birinin edası durumunda, eda eden kişinin
Müslüman olduğuna işaret eden şartlardır.
Aşağıda gösterilen farzlar birinin edası durumunda, eda eden kişinin
Müslüman olduğuna işaret eden şartlardır.

ĐSLAMIN BEŞ ŞARTI
Bu beş farizadan birini veya hepsini ancak Müslüman olan biri eda eder.
1- Kelime-i şahadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak
4- Hacca gitmek
5- Zekât vermek
1-Kelime-i şahadet: “Eşhedü enla ilahe illellah ve eşhedü enne
Muhammeden abdühü ve resulühü ”
(“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi
olduğuna şahitlik ederim”)
2-Namaz kılmak: Yüce Allah’ın farz kıldığı Đslam’ın şartlarının en
önemlisidir. Hz. Muhammed’le (s.a.a.v) ilk namaz kılan Hz. Ali’dir.
Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekat verin, rüku edenler ile
beraber rüku edin” (El bakara, 43) der. Ve Kur’an-ı Kerim’de namaza işaret
eden ayetler elliden fazladır. Aşağıda namaz kılma şekli gösterilecektir.
3-Oruç tutmak: Yüce Allah’ın farz kıldığı Đslam’ın şartlarından biridir.
Ramazan ayında oruç tutmak Kur’an-ı Kerim’de: “Ey iman edenler!
Sizden evvelkilere oruç nasıl farz edilmiş ise maziden sakınasınız diye size

de öyle farz kılındı.” (El barka 183.) Oruç, Bakara suresinin 185-187. ayetlerinde
de zikredilmektedir.
4 - Hacca gitmek: Yüce Allah’ın ömürde bir defa maddi ve manevi gücü
olana farz kıldığı Đslam’ın şartlarından biridir. Kur’an-ı Kerim’de “Hac”
Đbadeti için Ali Đmran suresinin 97. Ayetinde “Onda apaçık işaretler ve
Đbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlikte olur. Hac için bir yol
bulabilenin Beyti ziyaret etmesi ise, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır.
Đnkâr edenlere gelince, Allah'ın âlemlerde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.” diye
buyurmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de “Hac” konusunda ondan fazla ayet
vardır.
5 - Zekât vermek: Yüce Allah’ın farz kıldığı Đslam’ın bir şartıdır.
Müslüman’ın malından gelirinin yüzde beşini zekât vermesidir. Kur’an-ı
Kerim’de: “Namazı dosdoğru kılın, zekât verin, nefsiniz için evvelce ne
hayır gönderirseniz onu da Allah’ın yanında bulursunuz.” (El bakara 110)
Kur’an-ı Kerim’de zekâtla ilgili yirmi beşten fazla ayet vardır. Burada
Đslam’ın beş farzı özetle zikredilmiştir.
Daha detaylı bilgileri dini kaynaklarda bulmak mümkündür.

ABDEST
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’in Maide Suresi’nin 6. ayetinde şöyle
buyuruyor:
“Ey inananlar, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize
kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı ve ayaklarınızı topuklarınıza kadar mesh
edin. Cünüpseniz yıkanıp arının.”
Hz. Peygamberin (s.a.a.v) “Temizlik Đmandandır.” düsturu ile her zaman
temiz olmak bizler için bir vazifedir. Temizlik ruhen ve bedenen olmalıdır.
Ruhen temizlik itikatta, inançta, iyi ahlakta, ibadette; bedenen temizlik ise
tende, vücutta ve giysilerde temiz olmaktır. Bütün bunlarla beraber namaz
kılmadan önce abdest almak yüce Allah’ın emridir .
Namazın Đlk Şartı Taharettir (Temizliktir).
Cenabet ve kadınların özel durumu hayız sonrası gibi boy gusül
abdesti gerektiren durumlar varsa boy gusül abdesti alınmalıdır.
Gusül abdestinde temiz suyla bütün kirlerden temizlendikten ve
niyet ettikten sonra; önce baş ve boyun, sonra bedenin sağ tarafı, sonra da
sol tarafı yıkanmalıdır. Bu sıralamada bir değişiklik yapılırsa gusül abdesti
geçerli değildir.

CENABETTEN TEMĐZLENMEK
Cenabet ve kadınların özel durumu hayız sonrası kirlerden temizlenmek
için gusül boy abdesti alırken şu dua okunur:
E-üvzü billehi mineşşeytanırraciym lanütüllahi ala ibliys elleiyn
Allahumme tahhırni bihazel ma-i ettahir min sayir elcenabet vennecaset
veddenaset verresacet Allahumma tıhhırniy min hadesil ekber vel hadesil
asğar min rasi ile kademi ve küllü şa-retin fi bedeni veküllü udvin min a-dai
Allahumme tahhırni vezekki ameliy ve sebbitniy ala ta-atike Eşhedü en la
ilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resüvlühü.
Abdeste Başlarken:
Küçük veya büyük ihtiyaçtan doğan kirlilik ile abdesti bozan gaz kaçırma gibi
necasetlerden temizlenmek gerekir. Her namaz abdestinden önce ön ve arka
avretler sol elle yıkanmalıdır.
1- Elleri parmaklardan bileklere kadar üç kere yıkamak, daha sonra ağza ve
buruna üç kere su vererek temizlenmek, Peygamber ve Ehl-i Beyt'in (a.s)
sünnetidir.
Eller Yıkanırken Şu Dua Okunur:
Bismillahirrahmanirrahim Bismilleh ala diynil Đslam ve tevfiykıl iyman ve
hidayet errahman. Elhamdü lillahilleziy halakal ma-a tahuvran vel Đslam dinen
ve izzen ve nüvren ve seyyidüna Muhammedül Mustafa (s.a.a.v) beşiyren ve
neziyren ve ena ala kelimet eşhedü en la ilahe illellah ve eşhedü enne
Muhammeden abdühü ve rasüvlühü.
Ağız Yıkanırken Şu Dua Okunur:
Allahumme askıni min havzı nebiyyike yavmel ataşil ekber eşhedü en la
ilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasüvlühü.
Buruna su çekilirken şu dua okunur:
Allahumme eşmimni min revaih elcenneti ve naimiha vela tüşmimni min
revaihi cehennemi ve cehimiha eşhedü en la ilahe illellah ve eşhedü enne
Muhammeden abdühü ve rasüvlühü.
ABDEST ĐÇĐN NĐYET ETMEK
Neveytu en atavadda’u lieclis-salatı ve liref’il hedesi takarruben ilallahi
teala.
Abdestin Farzları: (Necasetten temizlenip eller yıkandıktan sonra)
Yüzü Yıkamak: Yıkarken “Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyıd
vücuvhena yevme tabyaddü vücüvhe evliyaikel müminin vela tüsevvid
vücüvhena yevme tesveddü vücüvhe edaikel kefiriyn deavnake yarabbel arşil
aziym”
Sağ Eli Yıkamak: (Yıkarken)
“Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme atıniy kitabiy biyemiyniy ve
hasibeniy hisaben yesiyre.”

Sol Eli Yıkamak: (Yıkarken)
“Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tatıniy kitabi bişimaliy vela min
verai zahri vela tuhasibeniy hisaben asiyre.”
Başın ön kısmını Meshetmek: (Meshederken)
“Bismillahirrahmanirrahim Allahumma azıllanıy tehte zıllıke yevme la zılla
illa zılluke.”
Sağ Ayağı meshetmek: (Meshederken)
“Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sebbit kademiy alassırat yevme
tezillü bihil akdam”
Sol Ayağı meshetmek: (Meshederken)
“Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ec-al sa-yiy sa-yen meşküvre ve
zenbiy zenben mağfüvre ve ticaretiy len tebüvr Allahumma ec-alni
minettevabiyna ve minelmuttahheriyna vec-alni minelleziyne la havfun aleyhim
Vela hum yahzenün.

ABDESTĐ BOZAN ŞEYLER
Ehlibeyt fıkhında aşağıda zikredilen şeyler abdesti bozar. Bunlardan birini yapan
kimse, abdestliyse abdesti bozulur ve abdesti gerektiren bir ibadeti yapmak
istediğinde yeniden abdest almalıdır.
1- Đdrar.
2- Büyük ihtiyaç
3- Gaz /yel/ çıkması.
4- Uyumak.
5- Baygınlık.
6- Delilik.
7- Sarhoşluk.
8- Gusül almayı gerektiren her şey.
TEYEMMÜM NEDĐR?
“… Hasta yahut yolculuk hâlinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten
gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve
bu hâllerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de
yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size
herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size
ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki, şükredersiniz.” (Maide: 6)
Teyemmüm, su yokluğunda veya suyu kullanmanın mümkün olmadığı
durumlarda cünüplükten gusül etme ve namaz kılmak için toprakla veya toprak
cinsinden bir nesneyle abdest almak demektir.
TEYEMMÜM NASIL ALINIR?
Önce teyemmüm için kişi kalbi ve dili ile niyet eder:

“Neveytü en eteyemmemü min ademil mai kurbeten ilallahi vemin
eclisselat.”
(Allah’ım! namaz kılmak için su yokluğundan teyemmüm etmeye niyet
ettim.)
Sonra teyemmüm edecek kişi, ellerini parmaklarının arasını açık tutarak
temiz toprağa veya toprak cinsinden temiz nesneye sürer. Ellerini çarpar ve fazla
tozu silkeler. Sonra ellerini yüzünü kaplayacak şekilde alnından aşağı sürer.
(Abdest bölümünde yazılan yüz yıkama duası okunur.) Sonra tekrar iki elini
birinci defada yaptığı gibi temiz toprağa veya toprak cinsinden bir nesneye süre
ve fazla tozu silkeler. Sonra sol eli ile sağ kolunu, sağ eli ile sol kolunu
dirseklerine kadar mesheder. Böylece teyemmüm tamamlanmış olur. (Abdesti
bozan her şey, teyemmümü de bozar.)

EZAN VE ĐKAME
Ezan: Namaz vaktini bildirmek için müezzinin yaptığı çağrı (Sözlük.)
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için
çağırıldığı zaman Allah’ı anmaya koşun” (El- Cuma-9)
Yüce Allah, Hz. Peygamberine Đslam farizalarını vahiy ettikten sonra, namaz
kılma vecibesini yerine getirmek için bir çağrının olacağını da vahyetti. Bu
namaza olan çağrıya “ezan” denildi. Namaz kılma vaktinin geldiğini bildirecek
güzel bir ses gerekiyordu. O ses Hz. Bilal Habeşi’de bulunuyordu. Hz.
Peygamber, Bilal’a namaza bu şekilde çağrı yap, emrini verdi. Namaz
vakitlerindeki çağrılar Bilal’ın sesiyle bu şekilde yankılanmaya başladı.
“Allahu Ekber-Allahu Ekber
Allahu Ekber-Allahu Ekber
Eşhedü Enla Đlahe Đllellah
Eşhedü Enla Đlahe Đllellah
Eşhedü Enna Muhammeden Resûllullah
Eşhedü Enna Muhammeden Resûllullah
Hayye alassalah - Hayye alassalah
Hayye alel felah - Hayye alel felah
Hayye ala hayril amel - Hayye ala hayril amel
Allahu Ekber-Allahu Ekber
La ilahe illellah - La ilahe illellah”
Đkameyi ezandan sonra namaza başlamadan önce okumak farzdır.
Kaynaklarımıza göre ezanda iki sefer okunan ezan sözlerinin ikamede bir sefer
okunması yeterlidir. Okunuşu:
“Allahu Ekber - Allahu Ekber
Eşhedü Enla Đlahe Đllellah
Eşhedü Enna Muhammeden Resûllullah
Hayye alassalah - Hayye alel felah
Hayye ala hayril amel
Kad kamet essalah Kad kamet essalah

Allahu Ekber - Allahu Ekber
La ilahe illellah”
NAMAZ KILINMASI CAĐZ OLMAYAN YERLER
Ehl-i Beyt fıkhına göre insan, canlı varlıklara ait resim, heykel, açık kapı,
ateş ve lamba karşısında, mutfakta, hamamda ahır gibi hayvanların barındığı
yerlerde, çöp dökülen yerde, namaz kılanın yüzüne karşı olmasa bile içinde
müstehcen resim bulunan odada, mezarlıkta, gelip gidenlere zahmet veriyorsa
yolda, caddede ve sokakta namaz kılmak haramdır.

NAMAZ VAKĐTLERĐ
Namaz vakitleri beştir: Öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah.
Yüce Allah Hz. Peygamberine Kur’an-ı Kerim’de: “Gündüzün güneş dönüp
gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl! Bir de sabah
namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.”( Đsra 78) Müfessirlere göre bu ayet beş
vakit namazı ifade etmektedir. Şöyle ki:
“Güneş’in dönmesi, yani zeval vaktinden sonra öğle ve ikindi namazı,
güneşin batmasından sonra, akşam ve yatsı namazları vardır. Sabah namazı ise
ayrıca zikredilmiş ve bu namazın şahitli olduğu belirtilmiştir. Yine Kur’an-ı
Kerim’de: “Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir fazlalık olmak üzere
namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini
umabilirsin.” buyrulmuştur. (Đsra 79)
Kur’an-ı Kerim’de: “Akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda,
gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah’ı tesbih edin (namaz
kılın). Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur.” (Rum 17-18)
Bu iki ayetin belirlediğine göre de namaz vakitleri beştir. Hz. Muhammed
(s.a.a.v) namaz vakitlerini Kur’an’a göre beş vakit olarak belirledi ve kıldı.

VAKĐTTE ORTAK NAMAZLAR
Öğle ve Đkindi: Gündüzün ortasından akşama kadar uzanan zamandır.
Gündüzün ortası, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki zamanın yarısıdır. Bu
zaman dilimi iki vakit için geçerli olup, öğle farizası ikindi farizasından
önceliklidir.
Akşam ve Yatsı: Akşamdan gece yarısına kadar uzanan zaman dilimidir.
Gece yarısı akşam ile sabah arasındaki zamanın yarısıdır. Akşam farizası yatsı
farizasından önceliklidir.

Zaruri zamanlarda beş fariza üç vakitte eda edilebilir. Şöyle ki: “Öğle ile
ikindiyi, akşam ile yatsıyı birleştirerek namaz kılınabilir.
Yolculukta dört rekâtlı namazlar, iki rekât olarak kılınabilir.

VAKĐTLERE GÖRE BEŞ VAKĐT NAMAZIN FARZ REKÂTLARI
17’DĐR.
Öğle Namazı
Đkindi “
Akşam “
Yatsı
“
Sabah
“

:
:
:
:
:

4 Rekâttır.
4
“
3
“
4
“
2
“

Toplam

: 17

“

MÜSTAHAP (NAFĐLE) NAMAZLAR
Müslümanlara namazlarda farz kılınan rekât sayısı toplamı on yedidir. Bu
rekâtları kılan kişi namaz farizasını yerine getirmiş olur. Ancak namazlarda farz
kılınan on yedi rekâta ek olarak kılınması isteğe bağlı 34 sünnet (nafile) rekât
vardır. Bu sünnet (nafile) rekâtların vakitlere göre dağılımı şöyledir:
Öğle Vakti Namazı:
Đkindi “
:
Akşam “ :
Yatsı
“ :
Gece Tehaccüd 8+3=11
ise şef-i vitirdir.)
Sabah Vakti :
Toplam

:

8 Rekât
8 “
4 “
1 “ (2 rekât cülüs)
(Gece yarısı namazının sekiz rekâtı nafile, 3 rekâtı
2
34

Öğle namazının nafilesi: Sekiz rekâttır. Đkişer rekât hâlinde öğle
namazından önce kılınır, son rekatta selam verilerek bitirilir.
Đkindi namazının nafilesi: Sekiz rekâttır. Đkişer rekât hâlinde ikindi
namazından önce kılınır.
Akşam namazının nafilesi: Dört rekâttır. Akşam namazından sonra ikişer
rekât hâlinde kılınır.
Yatsı namazının nafilesi (Vitir namazı): iki rekât cülüs halinde kılınır, bir
rekât olarak sayılır. Vitir namazı niyetiyle kılınır. Yatsı namazından sonra
kılınır.
Gece (Teheccüd) Namazı: On bir rekâttır. Gece yarısından sonra gecenin
üçüncü diliminde kılınması ise, daha faziletlidir. Sekiz rekâtı, ikişer rekât

halinde gece nafilesi niyetiyle, iki rekâtı şef'i namazı niyetiyle, bir rekâtı da vitir
namazı niyetiyle kılınır.
Sabah namazının nafilesi: Đki rekâttır. Sabah namazından önce kılınır.
Hz. Đmam Aliyyur-Rida (a.s) dan gelen bir hadiste gündelik farz ve sünnet
namazların tamamı yer almıştır. Bu hadiste Đmam (a.s) şöyle buyurmuşlardır:
“Bilesin ki, Allah sana rahmetini indirsin; bir gündüz ve gece zarfında Allah
Teala'nın farz kıldığı ve sünnet olan namazlar elli bir rekâttır. Bunlardan on
yedisi farz, otuz dördü ise sünnettir. Öğle dört rekât, ikindi dört rekât, akşam üç
rekât, yatsı dört rekât ve sabah iki rekât. Bunlar hazarda olan farzlardır.
Yolculukta ise, farz on bir rekâttır. Öğle iki rekât, ikindi iki rekât, akşam üç
rekât, yatsı iki rekât ve sabah iki rekât. Hazarda sünnet olan namazlar ise, farzın
iki katıdır. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuşlardır: “Rabbim bana toplam on
yedi rekât namaz farz kıldı. Ben ise kendime, Ehl-i Beyt'ime ve peşimdekilere
her bir rekât farzın karşısında, iki rekât daha yükledim ki, bununla farzlara
ulaşabilen eksiklik ve kusur telafi edilsin.” Bunların sekiz rekâtı, öğle vaktinden
önce kılınır. Bu, Allah'a çokluca dönenlerin namazıdır. Sekiz rekâtı, öğle
namazından sonra ‘ikindi namazından önce’ kılınır. Bu, huşu ehlinin namazıdır.
Dört rekâtı, akşam ve yatsı namazının arasında kılınır. Bu, çokluca zikredenlerin
namazıdır. Đki rekâtı, yatsı namazından sonra kılınıp bir rekât hesap edilir. Bu,
çokluca şükredenlerin namazıdır. Sekiz rekâtı, gece namazı olarak kılınır. Bu,
Allah'tan çok korkanların namazıdır. Üç rekâtı da vitir namazıdır. Bu, rağbet
ehlinin namazıdır. Đki rekâtı da fecir vakti kılınır. Bu, çokluca hamd edenlerin
namazıdır.
Seferdeki nafilelere gelince dört rekât, akşam namazından sonra kılınır. Đki
rekât, yatsıdan sonra kılınır.
On üç rekât da, fecir nafilesiyle birlikte gece nafilesidir ki, eğer gece kılmaya
muvaffak olmazsa, gündüz veya gelecek gece ya da gecenin evvelinde kaza
edebilir."

SABAH NAMAZININ KILINIŞI
Sabah namazı şafak vaktinden güneşin doğmaya başlamasına kadardır. Bu
zaman içinde sabah namazını kılmak için ruh temizliği yanında belirtildiği gibi
abdest alınır. Temiz bir yerde kıbleye doğru durulur:
“Neveytu en usallıy lillehi teala fardi salat’al suphi rek-ateyn kurbeten
ilellahı te-ala ve vechiy mustakbilen el kıblet eşşeriyfeh.”
“Allah’ım rızanı almak için yüzümü kıbleye yönelterek sabah vakti
namazının iki rekâtlık farizasını kılmaya niyet ettim.” der.
Sonra ellerin baş parmaklarını kulak memeleri hizasına gelecek kadar kaldırıp
“Allahu Ekber” diyerek iftitah (tekbiretül ihram) tekbiri getirilir.

RESĐMLERLE NAMAZ

Đftitah Tekbiri alınırken (Đhram tekbiri)
Bayanlar: Ellerini göğüs üstünde omuzları hizasına gelecek kadar parmak ve
avuç içi açık şekilde kaldırır ve “Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri getirir.
Sakin bir şekilde eller indirilir ve ayakta eller bağlanmaksızın:

Fatiha ve Sure okunurken
“Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve tebarekesmüke ve ta-ala
ceddüke ve celle senaüke ve la ilahe ğayrüke” okunur.
Sonra Fatiha suresi okunur:
Bismillahirrahmanirrahim.
El-hamdu lillahi Rabbil âlemin-Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
Đyyake na-budu ve iyyâke nesta-in. Đhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna
en-amte aleyhim ğayril mağduvbi aleyhim veleddalliyn.
Sonra Kadr suresi veya kısa bir süre:
Bismillâhirrahmânirrahim
Đnnâ enzelnâhü fiy leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr Leyletül
kadri hayrün min elfi şehr.
Tenezzelül melâiketü verruvhu fiyhâ biizni rabbihim min külli emr.
Selâmün hiye hatta matlail fecr.

Sonra:”Allahu Ekber” diyerek rükuya gidilir. (Rükü-ya eğilinir ve eller dizlere
konulur) Ve bu hâldeyken üç defa:

Rüku zikri okunurken
“Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi” söylenir. Sonra doğrulurken:
“Semiallahu limen hamideh” söylenir.
Tam doğrulup kalktıktan sonra: “Alahu Ekber” diyerek secdeye varılır.
(“Secde” iki ayak baş parmak uçları, iki diz, iki elin, iç kısmı ve alın yere
konur.) Secde de üç defa

“Sübhana Rabbiyel ala” denir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur.
Doğrulduktan sonra:
“Allahu Ekber” diyerek bir daha secdeye gidilir, üç defa “Subhana
Rabbiyel ala” söylenir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur. Burada sabah
namazının birinci rekâtı tamamlanmış olur. Đkinci rekât için ara verilmeden
ayağa kalkılır.
Đkinci Rekâtta:
Sakin bir şekilde ayakta eller bağlanmaksızın Fatiha suresi okunur:

Bismillahirrahmanirrahim.
El-hamdu lillahi Rabbil âlemin-Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
Đyyake nabudu ve iyyâke nesta-in. Đhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna
en-amte
âleyhim ğayril mağduvbi aleyhim veleddalliyn.
Sonra Đhlas suresi veya kısa bir süre:
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvellahu ahed. Allahussamed. Lem yelid velem yuvled velem yekün
lehu küfuven ahed.
Sonra tekbir alınarak kunuta durulur. (Kunut: Ayakta, eller açık şekilde yüze
karşı tutulur ve bilinen dualar okunur) Örnek:

2.Rekatta kunut duası okunurken
“Allahumme salli ala seyyidina Muhammed va ali Muhammed. Rabbena
atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar”
(Kunutta gerçekleşmesi istenen bütün hayır duaları edilebilir.)
Sonra: “Allahu Ekber” diyerek rükuya gidilir. (Rükuya eğilip ve eller
dizlere koyulur) Ve bu haldeyken üç defa:
”Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi” söylenir. Sonra doğrulurken:

“Semiallahu limen hamideh” söylenir.
Tam doğrulup kalktıktan sonra:
“Alahu Ekber” diyerek secdeye varılır. (Secde iki ayak baş parmak uçları, iki
diz, iki elin iç kısmı ve alın yere konur.) Secde de üç defa

“Sübhana Rabbiyel ala” denir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur.
Doğrulduktan sonra:
“Allahu Ekber” diyerek bir daha secdeye gidilir, üç defa “Subhana Rabbiyel
ala” söylenir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur. Diz üzerine veya bedenin sol
yanı üzerine oturulup teşehhüd ve salavat duaları okunur:

“Rabbi iğfir verham ve tecavez amme talem”

“Ettehiyyatü lillehi vessalavatu vettayyıbatu. Esselamu aleyke
eyyühennebiyyü ve rahmetullahı ve berekâtühü. Esselamu aleyna ve ala
ibadillehi essalihiyn. Eşhedü enla ilahe illellahu vahdehü la şeriyke lehü ve
eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasüvlühü”. Allahumma salli ala
seyyidina Muhammedin ve âli seyyidina Muhammed kema sallayta ala
seyyidina Đbrahim ve âli seyyidina Đbrahim. Allahumme barik ala seyyidina
Muhammed ve âli seyyidina Muhammed kema barekte ala seyyidina
Đbrahim ve âli seyyidina Đbrahim inneke filâlemiyne hamidün mecid. Sonra,
önce sağ tarafa yüzü çevirerek “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” sonra sol
tarafa yüzü çevirerek “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” diyerek selam
verilir. “Allahümme entesselamü ve minkesselam. Tebarekte ya zel celali vel
ikram.” der ve sabah namazı kılınmış olur.
ÖĞLE VAKTĐ NAMAZI
Öğle Vakti Namazı dört rekâttır.
KILINIŞI:
Abdestten sonra temiz bir yerde kıbleye durulur. Ve öğle vaktinin dört
rekâtlık namaz farizasını kılmak için niyet edilir. “ Neveytu en usallıy lillehi
teala farıydat ezzuhrı erbe-a rek’atin kurbeten ilellahı te-ala ve vechiy
mustakbilen el kıblet eşşeriyfeh”
Allah’ım rızanı almak için yüzümü kıbleye yönelterek öğle vakti namazının
dört rekâtlık farizasını kılmaya niyet ettim” der.(Sabah namazında dediğimiz
gibi) Ellerin baş parmakları kulak memeleri hizasına gelecek kadar kaldırıp
“Allahu Ekber” diyerek iftitah (tekbiretül ihram) tekbiri getirilir. (Sabah vakti
namazının kılınışında örnekle gösterildiği gibi.)
Bayanlar: Ellerini göğüs üstünde omuzları hizasına gelecek kadar, parmak ve
avuç içi açık şeklide kaldırır ve “Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri getirir.
Sakin bir şekilde eller indirilir ve ayakta eller bağlanmaksızın: “Subhaneke
Allahumma ve bihamdike ve tebarekesmüke ve ta-ala ceddüke ve celle
senaüke ve la ilahe ğayrüke” okunur. Sonra Fatiha suresi okunur:
Bismillahirrahmanirrahim.
El-hamdu lillahi Rabbil âlemin-Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
Đyyake nabudu ve iyyâke nesta-in. Đhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna
en-amte âleyhim ğayril mağduvbi aleyhim veleddalliyn.
Sonra Kadr suresi veya kısa bir süre:
Bismillâhirrahmânirrahim
Đnnâ enzelnâhü fiy leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr Leyletül
kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verruvhu fiyhâ biizni
rabbihim min külli emr. Selâmün hiye hatta matlail fecr.
Sonra: “Allahu Ekber” diyerek rükuya gidilir. (Rükuya eğilip ve eller
dizlere koyulur) Ve bu hâldeyken üç defa:
“Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi” söylenir. Sonra doğrulurken:

“Semiallahu limen hamideh” söylenir.
Tam doğrulup kalktıktan sonra:
“Alahu Ekber” diyerek secdeye varılır. (Secde iki ayak baş parmak uçları,
iki diz, iki elin iç kısmı ve alın yere konur.) Secde de üç defa “Sübhana
Rabbiyel ala” “Allahu Ekber” diyerek doğrulur. Doğrulduktan sonra:
“Allahu Ekber” diyerek bir daha secdeye gidilir, üç defa “Subhana
Rabbiyel ala” söylenir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur. Burada öğle
namazının birinci rekâtı tamamlanmış olup, ikinci rekât için ara verilmeden
ayağa kalkılır.
Đkinci Rekâtta:
Sakin bir şekilde ayakta eller bağlanmaksızın Fatiha suresi okunur:
Bismillahirrahmanirrahim.
El-hamdu lillahi Rabbil âlemin-Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
Đyyake nabudu ve iyyâke nesta-in. Đhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna
en-amte âleyhim ğayril mağduvbi aleyhim veleddalliyn.
Sonra Đhlas suresi veya kısa bir süre:
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvellahu ahed. Allahussamed. Lem yelid velem yuvled velem yekün
lehu küfuven ahed. Sonra tekbir alınarak kunuta durulur. (Kunut: Ayakta, eller
açık şekilde yüze karşı tutulur ve bilinen dualar okunur) Örnek:
“Rabbena la tuziğ kulüvbena ba-de iz hedeytena ve heb lena min
ladünke rahmeten inneke entel vehhab”.
Sonra: “Allahu Ekber” diyerek rükuya gidilir. (Rükuya eğilip ve eller
dizlere koyulur) Ve bu hâldeyken üç defa:
“Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi” söylenir. Sonra doğrulurken:
“Semiallahu limen hamideh” söylenir.
Tam doğrulup kalktıktan sonra:
“Alahu Ekber” diyerek secdeye varılır. (“Secde” iki ayak baş parmak
uçları, iki diz, iki elin iç kısmı ve alın yere konur.) Secde de üç defa
“Sübhana Rabbiyel ala” denir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur.
Doğrulduktan sonra:
“Allahu Ekber” diyerek bir daha secdeye gidilir, üç defa “Subhana
Rabbiyel ala” söylenir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur. Diz üzerine veya
bedenin sol yanı üzerine oturulup teşehhüd ve salavat duaları okunur:
“Rabbi iğfir verham ve tecavez amme talem.”
“Ettehiyyatü lillehi vessalavatu vettayyıbatu. Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahı ve berekâtühü. Esselamu aleyna ve ala ibadillehi
essalihiyn. Eşhedü enla ilahe illellahu vahdehü la şeriyke lehü ve eşhedü
enne muhammeden abdühü ve rasüvlühü.”
Sonra Allahu Ekber diyerek ayağa üçüncü rekât için kalkılır.( Ayakta eller
bırakılmış vaziyette) yalnız Fatiha suresi okunur ve “Allahu Ekber” diyerek
rükuya varılır, sonra secdeye gidilir. (rüku ve secdeler yukarıda anlatıldığı
gibidir) sonra”Allahu Ekber” diyerek dördüncü rekâta kalkılır.(Ayakta eller

bırakılmış vaziyette) yalnız Fatiha Suresi okunur ve “Allahu Ekber” diyerek
rükuya varılır, sonra secdeye gidilir. (rüku ve secdeler önceki rekâtlardaki
gibidir.) Sonra diz üzerine veya bedenin sol yanı üzerine oturulur. Sonra
“Allahu Ekber” diyerek diz üzerine veya bedenin sol yanı üzerine oturulup
teşehhüd ve salavat duaları okunur: “Rabbi iğfir verham ve tecavez amme
talem” “Ettehiyyatü lillehi vessalavatu vettayyıbatu. Esselamu
aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahı ve berekâtühü. Esselamu aleyna ve
ala ibadillehi essalihiyn. Eşhedü enla ilahe illellahu vahdehü la şeriyke lehü
ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasüvlühü.” Allahumma salli ala
seyyidina Muhammedin ve âli seyyidina Muhammedin kema sallayta ala
seyyidina Đbrahim ve âli seyyidina Đbrahime. Allahumme barik ala
seyyidina Muhammedin ve âli seyyidina Muhammedin kema barekte ala
seyyidina Đbrahime ve ala âli seyyidina Đbrahime. Filâlemiyne inneke
hamidün mecid. Sonra, önce sağ tarafa yüzü çevirerek “Esselamü aleyküm ve
rahmetüllah” sonra sol tarafa yüzü çevirerek “Esselamu aleyküm ve
rahmetullah” diyerek selam verilir. “Allahümme entesselamü ve
minkesselam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Der ve öğle namazı kılınmış
olur.
Đki rekâtlı sabah vakti namaz farizasının kılınışı ve dört rekâtlı öğle vakti
namaz farizasının kılınış şekli de anlatıldığı gibidir. Bütün iki rekâtlı ve dört
rekâtlı namaz farizaları bu şekilde kılınır.
Bunu unutmamak lazım: Đki rekâtlı namazlarda ettehiyyatü ve teşehhüdten
sonra Allahumme salli duası ve selam okunur. Đki rekâttan fazla olan
namazlarda, ikinci rekâtta yalnız ettehiyyatü ve teşehhüd okunur. Ve üçüncü
rekâta kalkılır. Dördüncü rekattan sonra ettehiyyatü ve teşehhüdten sonra
Allahumme salli duası ve selam okunur. Öğle, ikindi ve yatsı namazları aynı
şekilde kılınır. Akşam namazı ise üç rekâttır. Önce iki rekâtı öğle vaktinin iki
rekâtı gibi kılınır. Üçüncü rekat sonunda Allahumme salli duası ve selam
okunur.
Akşam, yatsı ve sabah namazlarında okunan sure ve duaların sesli; öğle
ve ikindi namazlarında ise sessiz okunması gerekir.

CEMAATLA KILINAN NAMAZLAR
Cemaatle kılınan namazları kılmak için bir imam ve cemaatin olması
şarttır.
Cuma Namazı: Vakti öğlenin başlangıcından bir saat zaman zarfı içinde
kılınmalıdır. Namaza başlamadan imamın hutbe okuması farzdır. Đkame
okunduktan sonra cemaatle beraber imamın arkasında iki rekât olarak kılınır.
Cuma namazında her rekâtta kunuta durmak sünnettir.

Bayram namazı: Bayram namazının vakti güneşin doğuşundan öğleye
kadardır. Fakat cemaatle kılındığı için genellikle güneşin doğuşundan 50 dakika
sonra kılınmakta. Bayram namazı iki rekâttır. Her rekâtta beş tekbir ve her
tekbirde kunuta durulur.
Küsuf ve Husuf (ayat) namazı: Güneşin ve ayın tutulması ve depremden
sonra yüce Allah’ın afetlerden ve kötülüklerden koruması için kılınan namazdır.
Ayât namazı, iki rekâttır ve her rekâtında beş rükû, iki secde vardır.
Cenaze Namazı: Vefat eden kadın, erkek ve çocukların cenazeleri toprağa
verilmeden önce kılınan namazdır. Cenaze namazı rüku ve secde olmaksızın beş
tekbirle ve sesli olarak kılınır.

NAMAZI BOZAN ŞEYLER
Bilerek ve bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek, kasten veya sehven bu
gibi hareketler yapılırsa namaz bozulur:
1- Niyet, ihram tekbiri, rüku, sucud, rüku öncesindeki
duruş sehven olsa bile eksik veya fazlası namazı bozar.
2- Kıble yerine arkaya veya sağa sola dönmek namazı
bozar.
3- Kasıtlı konuşmak, iki harfli bir kelime olsa bile namazı bozar.
4- Az veya çok olsa yemek ve içmek namazı bozar.
5- Gülmek ve sesli ağlamak (huşudan dolayı ağlamak
namazı bozmaz)
6- Đmamdan önce rüku ve secdelere varmak,
7- Alkışlamak, el çarpmak
8- Avret yerlerini örtmeden namaza durmak,
9- Kadınlar için hayızlı olmak veya namazda hayz görmek.
10- Đdrar veya dışkısını tutamayan hasta gibi, mazur olan
hariç; ister ihtiyari, ister gayri ihtiyari olsun, abdest
ve guslü bozan her şey.
Bunlar namazı bozan şeylerdir. Namazı bozan, yakışık olmayan şeylere daha da
ilave edilebilir.
DUA
Đnsana şah damarından daha yakın olan yüce Allah iyiliklerimiz için
yaptığımız duaları bizden ibadet olarak kabul eder.
Kur’an-ı Kerim: “Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine
fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız” (Kaf-16)
buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim; duamız, yakarışımız, haykırışımız ve kulluğumuz için
birçok ayette bunlara değinmiştir.
“Kullarım; sana beni sordukları zaman onlara bildir ki ben onlara
yakınım, dua edecek kimse, bana dua ettiği zaman duasını kabul ederim” (El
bakara -186)

Yine yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Rabbinize yalvara yakara ve gizlice
dua edin.” (Araf-55)
Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim.” (Elmüminün-60)
“De ki kulluk ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer
versin.” (Furkan-77)
Saf ve temiz insanların manevi hayatlarında dua ve ibadetle
bütünleştirdikleri itaat göstergeleri, ihlas ve iyi niyetleri kendilerini sonsuz
yüceliğe bağlar. Bu nurlu halkaya bağlanmak insanın manevi hayatında
bölünmez bir parça olan dua ile olur. Şunu bilmek gerekir ki ibadet duadır, dua
da ibadettir. Yüce Allah’a gönül bağıyla ibadet eden insan, dua ederken kendini
büsbütün unutur. Yüce
Allah’a yalvarışı, ona yönelişi, ondan yardım istemesi kendine haz verir. Can
yüreğiyle dua eden insan, ibadetin özünü yapmış olur.
Biz de bu küçük hacimli kitapçığımızda namazda okumak için Kur’an-ı
Kerim’den sureler, kunut duaları, namazda, namazdan sonra ve her zaman
okunmak üzere bazı duaları yazarken bizleri de dualarınızdan unutmayacağınızı
umarız.

NAMAZDAN SONRA
Namazdan sonra isteğe bağlı olarak bazı tilavetleri yapmak isterler. Bu
tilavetleri üç kısma ayırabiliriz.
1- ZĐKĐR: Yüce Allah’ın bütün zikirlerini içine alır.Tekbir, Tesbih,
Tehliyl, Temcid vb.
Mesela: Allahu ekber ve subhanallah ve ya La ilahe illellah veya
Elhamdu lilleh veya Bismilleh veya La havle vela kuvvete ille billeh veya
maşallah gibi yüce Allah’ı zikreden kelimeler söylenir.
Hz. Peygamber (s.a.a.v) namazdan sonra kızı Fatıma ez-Zehra’ya (a.s.)
otuz dört defa Allahu Ekber, otuz üç defa Elhamdulilleh ve otuz üç defa da
subhanallah demesini öğretmişti. Buna da Fatıma ez-Zehra tesbihi denir.
Zikirdeki sevap aceleyle çok söylenen kelimeler değil, sevap yavaş yavaş
huşu içinde söylenenden kazanılır.
2- KUR’AN-I KERĐM: Kur’an-ı Kerim’i açıp hakkıyla rahmet gelmesini
dileyerek bir sayfa, yarım sayfa, ayetler veya bir ayet olsa da okumak. Burada da
sevap fazla sahife okumaktan değil, kişi huşu içinde anlayacağı kadar
okumasıyla kazanılır.
3- DUA: Günahlarımızın bağışlanması, dünya ve ahiret için yüce
Allah’tan ihtiyaçlarımızı istemek, anne-babaya, akraba ve mümin kardeşlerimize
istiğfar etmek, Hz. Peygamber (s.a.a.v), Ehlibeyt ve imamlara salavat vb.

Duaları mutlaka dizili cümlelerle yapma şartı yoktur. Đnsanın içindeki dilek
ve temennisi ne ise hangi kelimelerle olursa olsun söyler. Yüce Allah her şeyi
bilir. Ancak kişi Hz. Peygamberin(s.a.a.v) Ehlibeyt ve imamların dualarından
örnekler alabilir.

ÖRNEK ALDIĞIMIZ DUALARDAN BĐR KESĐT
Bu dualar kunutta, namazda ve namazdan sonra okunabilir.
1 - Allahumma ec-alniy muhibben li evliyaike ve muadiyen lia-daike
müstennen bi sünneti hatemi enbiyaike müttebi-en liehli beytike.
ANLAMI:
Allahım! Beni velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen,
peygamberlerinin sonuncusu Muhammed Mustafa’nın sünnetine uyan,
Ehlibeytine tabi olan kimselerden kıl.
2- Allahumma ec-alniy minel müsteğfiriyne vec-alniy min ibadikes
salıhıynel kanitıyn. Vec-alniy min evliyaikel mukarrabiyn bira-fetike ya
arham errahimin.
ANLAMI:
Allahım! Beni mağrifet dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve
yakın velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkıyla ey merhametlilerin en
merhametlisi.
4- Allahumma efteh liy ebvabel cinan, ve ağlık anniy ebvabe
enniyran, ve vaffıknıy litilavetil kuran ya münzil essekiynete fiy kulubil
müminin.
ANLAMI:
Allahım! Cennet kapılarını yüzüme aç, Cehennem kapılarını yüzüme
kapat, Kur’an okumaya beni muvaffak kıl, ey müminlerin kalplerine sükünet ve
huzur indiren yüce Allah!
5- Rabbene la tuziğ kulubena ba-de iz hedeytena veheblena min
ledünke rahmeten inneke entel vehhab. Rabbena atina fid dünya haseneten
vefil ahireti haseneten ve kına azab ennar ve sallı ala muhammedin ve alihil
ebrar.
ANLAMI:
Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize
tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki; lütfu en bol olan sensin. Allah’ım! Bize

Dünyada ve ahirette iyilikler ver ve bizi ateş azabından koru. Muhammed
(s.a.a.v.) ve temiz ehline rahmet et.
6-Rabbi evzi-niy en eşküre ni-metekelletiy en-amte aleyye ve ala
valideyye ve en a-mele salıhan tardahu ve adhilniy birahmetike fiy ibadike
essalıhiyn. Fatırussemevati vel ardı, ente veliyyiy fiddünya vel ahireti
teveffeniy müslimen ve alhıkniy bissalihiyn.
ANLAMI:
Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut
olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat.
Ey gökleri ve yerleri yaratan. Sen dünyada ve ahirette de benim sahibimsin.
Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat.
7-Allahumma inne neste-iynüke ve nestağfirüke ve nes’tehdiyke ve nüminü bike ve netüvbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel hayra
küllehü neşkürüke vela nekfürüke ve nahle-u ve netrükü men yefcürüke.
ANLAMI:
Ey Allahım! Biz ancak senden yardım isteriz. Senden (günahlarımızı
bağışlamanı) mağfiretini diler, senden hidayet isteriz.Allah’ım! Sana iman eder,
(günahlarımızdan) tevbe edip sana döneriz. Đşlerimizde sana dayanır ve sana
güveniriz. Seni bütün işlerimizde hayırla anar, sana daimi verdiğin bunca
nimetlerden dolayı şükrederiz. Asla nankörlük yapmayız. Sana karşı nankörlük
eden günahkârları bırakır ve onlardan ayrılırız. Onlarla olan
rabıtamızı(bağlarımızı-ilişkilerimizi) keseriz.
8- Allahumma iyyake na-budu veleke nusallıy ve nescudu, ve ileyke nesa ve nahdifu nercü rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bilküffari
mulhık.
ANLAMI:
Ey Allahım!Biz ancak sana ibadet ve kulluk ederiz.
Ancak
senin
rızan için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz. Ancak sana koşar ve sana
yaklaştıracak şeylere koşarız. Rahmetini rica eder ve azabından korkarız. Şüphe
yok ki senin azabın kâfirlere ulaşır.
9- Allahumma a-inniy ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike.
ANLAMI:
Ey Allahım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana en güzel bir şekilde
ibadet etmek için bana yardım et.

10- Allahumma inni e-üzü bike min şerri nefsiy feinnennefse ammeretün
bissü-i illa ma rahime Rabbiy ve e-üzü bike minşerri eşşeytan elleziy
yeziydüniy zenben ila zenbiy. Allahumma ec-alniy min cündike fe inne
cündeke hümül ğalibün, vec-alniy min hizbike feinne hizbeke humul
müflihun, vec-alni min evliyaike fe inne evliya eke la havfun aleyhim vela
hüm yahzenün.
ANLAMI:
Ey Allahım! Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Rabbimin merhamet ettiği
hariç, nefis sui (kötülüğü) emreder ve günahlarıma günah katan şeytanın
şerrinden sana sığınırım.
Allahım! Beni ordundan et, galip olan senin ordundur. Beni hizbinden yap,
başaranlar senin hizbindir. Beni evliyalarından kıl, evliyaların asla korkmaz,
endişelenmezler.

NAMAZDA OKUNAN BAZI SÜRELER:
1 - FATĐHA
1.Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdü lillâhi rabbil âlemiyn
3. Er rahmânir rahiym
4. Mâliki yevmid diyn
5. Đyyâke na-büdü ve iyyâke neste-iyn
6. Đhdinas sırâtal müstakıym
7. Sırâtallezine en-amte aleyhim ğayril mağdubi
aleyhim velad dâlliyn
ANLAMI:
Hamd, yalnız âlemlerin Rabbi, olan Allah'a dır.
O Rahmân ve Rahîm'dir,
Din gününün maliki (sahibi).
Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
Bizi müstakim/doğru/ hak yoluna hidayet eyle.
Kendilerine nimet verdiğin (in'am ettiğin) kimselerin yoluna (ilet); gazaba
uğramışların ve sapmışların yoluna değil.
114 - NÂS
Bismillahirrahmanirrahim
1. Kul e-uvzü birabbinnâs
2. Melikinnâs
3. Đlâhinâs
4. Min şerrilvesvâsil hannâs
5. Elleziy yüvesvisü fiy suduvrinnâs
6. Minel cinneti vennâs

ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1.De ki: "Sığınırım insanların Rabbine,
2.insanların hükümdarına,
3.insanların Đlahına;
4.o sinsi vesvesecinin şerrinden,
5.ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.
6.Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)."
113 - FELAK
Bismillahirrahmanirrahim
1. Kul e-ûvzü birabbilfelak
2. Minşerri mâ halak
3. Ve min şerri ğâsıkın izâ vakab
4. Ve min şerrinneffâsâti fiyl-ukad
5. Ve min şerri hâsidin izâ hased
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1.De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
2.yarattığı şeylerin şerrinden,
3.Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4.o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5.ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"
112 - ĐHLAS
Bismillahirrahmanirrahim
1. Kul hüvallâhü ahed
2. Allâhüs samed
3. Lem yelid ve lem yuvled
4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1. De ki: "O Allah tek birdir.
2. Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey ona muhtaçtır.)
3. Doğurmadı ve doğurulmadı.
4. Ona bir küfüv (denk) de olmadı!"
111 - LEHEB
Bismillahirrahmanirrahim
1. Tebbet yedâ ebiy lehebin ve tebb

2. Mâ ağna -anhü mâlühu ve mâ keseb
3. Seyasla nâran zâte leheb
4. Vemraetühü hammâletel hatab
5. Fiy ciydiha hablün mim mesed
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3. O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4. Karısı da odun hamalı olacak!
5. Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.
110 - NASR
Bismillahirrahmanirrahim
1. Đzâ câ’e nasrullâhi velfeth
2. Veraeytennâse yedhuluvne fiy diynillâhi efvâce
3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirhu innehu kêna
tevvêba
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2. insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken
gördüğünde.
3. Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile!
Muhakkak ki, o, çok bağışlayandır!
109 - KAFĐRUN
Bismillahirrahmanirrahim
1. Kul yâ eyyühel kêfiruvn
2. Lâ a-büdu mâ ta-büduvn
3. Ve lâ entüm âbiduvne mâ a-büd
4. Ve lâ ena âbidün mâ abedtüm
5. Ve la entüm âbiduvne mâ â-büd
6. Leküm diynüküm ve liye diyn
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1. De ki: "Ey kâfirler,
2. tapmam o taptıklarınıza!
3. Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
4. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5. Hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan
değilsiniz.

6. Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim
dinim bana!)
108 - KEVSER
Bismillahirrahmanirrahim
1. Đnna a-taynâkel kevser
2. Fe salli li rabbike venhar
3. Đnne şânieke hüvel'ebter
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Muhakkak biz, sana Kevser'i verdik.
2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3. Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!
107 - MA-UN
Bismillahirrahmanirrahim
1. Eraeytelleziy yükezzibü bid diyn
2. Fe zâlikelleziy yedu-ul yetiym
3. Ve la yehuddu alâ ta-âmil miskiyn
4. Fe veylün lil müsalliyn
5. Ellezine hüm an salâtihim sâhüvn
6. Ellezine hüm yürâüvn
7. Ve yemne-uvnel mâ-uvn
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Gördün mü o dine yalan diyeni?
2. Đşte yetimi itip kakan odur!
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4. Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5. Namazlarında yanılmaktadırlar.
6. Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7. Ve yardımlığı sakınır (zekâtı vermezler).
106 - KUREYŞ
Bismillahirrahmanirrahim
1. Li iylâfi kurayş
2. Đylâfihim rıhleteş şitêi ves sayf
3. Felya-büdu rabbe hâzelbeyt
4. Ellezi at-amehüm min cuv-in ve âmenehüm min
havf
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim

1. Kureyş'e imkân sağlandığı için,
2. Kışın ve yazın yolculuk etme imkânı sağlandığı için, 3. Hiç olmazsa onun için
bu Beyt'in (Kâbe'nin) Rabbine
kulluk etsinler!
4. Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan
emin kıldı.
105 - FĐL
Bismillahirrahmanirrahim
1. Elem terâ keyfe fa-ela rabbüke bi ashâbil fiyl
2. Elem yec-al keydehüm fıy tadlıyl
3. Ve ersele -aleyhim tayran ebâbiyl
4. Termiyhim bi hicâretin min sicciyl
5. Fece-alehüm ke-asfin me'küvl
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine?
2. Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3. Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
4. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
5. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.
104 - HÜMEZE
Bismillahirrahmanirrahim
1. Veylün li külli hümezetin lümezeh.
2. Ellezıy ceme-a mâlen ve addedeh
3. Yahsebü enne mêlehu ahledeh
4. Kella le yünbezenne fil hutameh
5. Ve mâ edrêke mel hutameh
6. Nârullâhil muvkadeh
7. Elleti tettali-u -alel ef'ideh
8. Đnnehâ aleyhim mu'sadah
9. Fiy amedin mümeddedeh
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay
edenlerin bütününe
2. Ve bir mal toplayıp hep onu sayana!
3. Sanır ki, malı kendisini ebedileştirmiştir.
4. Hayır, andolsun ki, o Hutame'ye (cehenneme)
atılacaktır!
5. Bildin mi Hutame nedir?
6. Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir.

7. Ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!
8. O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,
9. Uzatılmış sütunlar içinde olarak.
103 - -ASR
Bismillahirrahmanirrahim
1. Vel asr
2. Đnnel insêna le fiy husr
3. Đllelleziyne êmenüv ve amilus salihati ve tevâsav bil
hakkı ve tevâsav bis sabr.
ANLAMI:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Andolsun Asra ki,
2. Đnsan mutlaka bir ziyandadır.
3. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hep
hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiyeleşenler başka.

SONUÇ:
Şunu bilmek gerekir ki, Aleviler Müslüman’dır. Alevilikleri ise Hz. Ali’ye
yandaşlıkları, taraftarlıkları ve sevgileridir. Đmam Hz. Ali, Hz. Peygamberin
amcasının oğlu, damadı ve vasisidir. Đlk iman eden ve Müslüman olan kişidir.
Rabbimiz Allah’tır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Đmamımız
Emiyrül Müminin Ali Bin
Ebi Talip’tir. Đslam dinine zıt olan bütün dinlerden aklanırız. Dini hükümleri
Đslam Dini Anayasa’sı olan Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim, sünneti nebevi ve
Ehlibeyt imamlarının rehberliğinde öğrenir ve uygularız.
Müslüman Alevi olarak adlandırılan bizlerin itikadı budur. Alevi kardeşimiz
bu bilgiler ışığında büyümüştür. Bizleri daha farklı görenlerin basiretleri bizleri
bu şekilde görmekle açılacak ve bizi yanlış tanıyan gözlerin önünden
bizi kapatan perdeler açılacaktır.
Bu bilgiler bizim gerçek kimliğimizi göstermektedir. Bu deyimler asıl
inancımızı anlatmaktadır. Bin dört yüz yıldır doğrularla haykıran bu Alevilerin
sesi duyulmadı. Kendilerini tanıttılarsa da onları duymak istemeyenler duymadı.
“Đnsanlar bilmediklerinin düşmanıdır.” hadis-i şerifi insanların
birbirlerini anlayamadıkları ve tanıyamadıkları için söylendiğine işarettir.
Yüce Allah bizleri en doğru ve gerçek yola hidayet etmiştir. Bu doğru yolda
dünyanın en kutsal inancına, Đslam’ın özüne sahip olmakla onurlandırıldık.
Çünkü Đnsanlığın en kutsal inancını en yüce kaynaklardan öğrendik. Yüce
Allah’ın hidayetiyle Hz. Muhammed’in sünnetiyle, Ehlibeytin rehberliğiyle,
Müslümanlığın temelinde Aleviliğimizle ne kadar övünsek azdır. Bu kutsal
inanca mensup olmakla dünyanın en mesut ve huzurlu kulları olarak ahirette

sevinecek ve bahtiyar olacağız. Yüce Allah’ın ve Peygamberinin emrettiği
şekliyle Ehlibeyt ipine sımsıkı tutunmaya ve Aleviliğimizin gereklerini yerine
getirmeye yüce Allah bizi muvaffak etsin.
Allah’ın rahmeti; Hakkı görüp Hakka tapanlara olsun.
(s.a.a.v.) sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem
(a.s.) aleyhisselam
(c.c.) celle celelûhû

