ABDEST
Hz. Peygamberin (s.a.a.v) “Temizlik İmandandır” düsturu ile her zaman temiz olmak bizler için bir
vazifedir. Temizlik ruhen ve bedenen olmalıdır. Ruhen itikatta, inançta, iyi ahlakta, ibadette; bedenen
ise tende, vücut temizliği ve giysi temizliğidir. Bütün bunlarla beraber namaz kılmadan önce abdest
almak yüce Allah’ın emridir .
Namazın İlk Şartı Teharettir (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.
REF ÜL CENABET
Cenabet ve kadınların özel durumu hayız sonrası kirlerden temizlenmek için gusül boy abdesti
alırken şu dua okunur:
E-üvzü billehi mişeyyetanırraciym lanetüllahi ala ibliys elleiyn Allahumme tahhırni bihazel ma-i ettahir
min sayir elcenabet vennecaset veddenaset verrecaset Allahumma tahhırniy min hadesil ekber ve
hadesil asğar min rasi ila kademi ve küllü şa-retin fi bedeni veküllü udvin min a-dai Allahumme tahhırni
vezekki ameliy ve sebbitniy ala ta-atike ve ebriyniy mimmen halefüv emreke Eşhedü en la ilahe
illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasüvlühü.
Abdeste Başlarken:
Küçük veya büyük ihtiyaçtan doğan kirlilik ile abdesti bozan gaz kaçırma gibi necasetlerden
1temizlenmek gerekir. Her namaz abdestinden önce ön ve arka avretler sol elle yıkanmalıdır.
2Elleri 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 İslam ve tevfiykıl iyman ve hidayet errahman. Elhamdü
lillahilleziy halakal ma-a tahuvran vel İslam 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 İçin Niyet 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 arşi ya aliyyen ya 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
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
minel muttahheriyna vec-alni minelleziyne la havfun aleyhim Vela hum yahzenün.

Abdesti 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- İdrar.
2- Büyük ihtiyaç
3- Gaz /yel/ çıkması.
4- Uyumak.
5- Baygınlık.
6- Delilik.
7- Sarhoşluk.
8- Gusül almayı gerektiren her şey.

EZAN VE İKAME
“Ezan”: Namaz vaktini bildirmek için müezzinin yaptığı çağrı.
Yüce Allah Kuranı Kerim’de: ”Müminler! Cuma günü namaz için çağırıldığı zaman Allah’ı anmaya
koşun
Yüce Allah, Hz. Peygamberine İslam farizalarını vahiy ettikten sonra, namaz kılma vecibesini yerine
getirmek için bir çağrının olacağını da vahiy etti. 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 İlahe İllellah
Eşhedü Enla İlahe İllellah
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”
İkameyi 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 İlahe İllellah
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 Kılınması Caiz Olmayan Yerler
Ehl-i Beyt fıkhına göre, hamamda, insan, canlı varlıklara ait resim, heykel, açık kapı, ateş ve lamba
karşısında, mutfakta, 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 VAKİTLERİ
Namaz vakitleri beş’tir. Öğle-İkindi-Akşam-Yatsı-Sabah
Yüce Allah Hz. Peygamberine Kuranı Kerim’de: “Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı
bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl! Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir”
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. Çünkü müfessirlerin
beyanına göre, gece melekleri ile gündüz melekleri sabah namazında buluşur, hep birlikte bu namazın

kılındığına şahit olduktan sonra gündüz melekleri kalır, gece melekleri ise semaya yükselirmiş. Yine
Kuran-ı Kerim’’de: Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir fazlalık olmak üzere namaz kıl.”
“Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin”
Kuranı Kerim’de: “Akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda gündüzün sonunda ve öğle vaktine
eriştiğinizde. Allah’ı tesbih edin (namaz kılın) göklerde ve yerde hamd ona mahsustur.
Bu iki ayetin belirlediğine göre de namaz vakitleri beştir. Hz. Muhammed (s.a.a.v) namaz vakitlerini
Kuran’a göre beş vakit olarak belirledi ve kıldı.
VAKİTTE ORTAK NAMAZLAR
“Öğle ve İkindi”: 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 ikindi”yi “Akşam ile Yatsı”yı
birleştirerek namaz kılınabilir.
Yolculukta dört rekâtlı namazlar iki rekât olarak kılınabilir.

KAZA NAMAZI
Ehl-i Beyt fıkhında, cuma namazı dışında, günlük farz namazlar, vaktinde kılınmazlarsa, ister bilinçli
olarak kazaya bırakılsınlar, ister bilinçsiz ve ister vaktin tamamında uykuda kalma ve sarhoş olma
nedeniyle kazaya bırakılsınlar; vaktin dışında kaza edilmelidirler. Yanlış kılınmaları durumunda da
hüküm aynıdır. Ancak delilik ve insanın kendinden kaynaklanmayan baygınlık zamanında kazaya
kalan ve keza, kadınların hayız ve nifas halindeyken terk ettikleri namazların kazası yoktur. Kaza
edilmesi de vacip değildir. Yine, seferde kazaya bırakılan dört rekâtlık namazlar, vatanda kaza
edilseler bile, seferi olarak kaza edilmeli ve tam olarak kılınma halinde kazaya bırakılan namazlar da
seferde, kaza edilseler bile, tam olarak kaza edilmelidirler.

VAKİTLERE GÖRE BEŞ VAKİT NAMAZIN FARZ REKÂTLARI 17’DİR.
Öğle Namazı : 4 Rekâttır.
İkindi “ : 4
“
Akşam “ : 3
“
Yatsı
“ : 4
“
Sabah
“ : 2
“
Toplam:

17

“

Müstehap (Nafile) 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:
8 Rekât
İkindi “ :
8
“
Akşam “ :
4
“
Yatsı
“ :
1
“
Gece Tehaccüd “ 8+3=11 (Gece Yarısı Namazının sekiz rekâtı nafile, 3 rekâtı ise şef-i vitirdir.)
Sabah Vakti :
2
“
Toplam:
34
Öğle namazının nafilesi: Sekiz rekâttır. İkişer rekât halinde öğle namazından önce, kılınır.
İkindi namazının nafilesi: Sekiz rekâttır. İkişer rekât halinde ikindi namazından önce kılınır.
Akşam namazının nafilesi: Dört rekâttır. Akşam namazından sonra ikişer rekât halinde kılınır.
Yatsı namazının nafilesi (Vitir namazı): iki rekât yerine geçen, bir rekâttır. Vitir namazı niyetiyle kılınır.
Yatsı namazının kılınmasından sonra kılınır.
Gece (Teheccüd) Namazı: On bir rekâttır. Gece yarısından sonra Gecenin üçüncü diliminde kılınması
ise, daha faziletlidir. Sekiz rekâtı, iki rekât halinde gece nafilesi niyetiyle, iki rekâtı şef'i namazı
niyetiyle, bir rekâtı da vitir namazı niyetiyle kılınır.
Sabah namazının nafilesi: İki rekâttır. Sabah namazından önce kılınır.
Hz. İmam Rıza (a.s) dan gelen bir hadiste gündelik farz ve sünnet namazların tamamı yer almıştır. Bu
hadiste İmam (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. İki 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. İki
rekâtı, da fecir vakti kılınır. Bu, çokluca hamd edenlerin namazıdır. Seferdeki nafilelere gelince, dört
rekât, akşam namazından sonra kılınır. İki 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 salat’a farıydat essubhi 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 parmakları kulak memeleri hizasına gelecek kadar kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek
iftitah (tekbiretül ihram) tekbiri getirilir.
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:
“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. İyyake nâ-budu ve iyyâke
nesta-in. İhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna en-amte âleyhim ğayril mağduvbi aleyhim
veleddalliyn.
Sonra Kadr suresi veya kısa bir süre:
Bismillâhirrahmânirrahim
İnnâ 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 ruku-e gidilir. (“Rükü-e eğilip ve eller dizlere koyulur) Ve bu haldeyken
en az bir defa:
“Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi” veya üç defa “Sübhanallah” 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 en az bir defa “Sübhana Rabbiyel âla”
veya üç defa “Subhanallah” denir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur. Doğrulduktan sonra:
“Allahu Ekber” diyerek bir daha secdeye gidilir, en az bir defa “Subhana Rabbiyel âla” veya üç defa
“Sübhanallah” söylenir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur.

Burada sabah namazının birinci rekâtı tamamlanmış olup, ikinci rekât için ara verilmeden ayağa
kalkılır.
İkinci Rekâtta:
Sakin bir şekilde eller indirilir ve ayakta eller bağlanmaksızın Fatiha suresi okunur:
Bismillahirrahmanirrahim.
El-hamdu lillahi Rabbil âlemin-Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nâbudu ve iyyâke
nesta-in. İhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna en-amte âleyhim ğayril mağduvbi aleyhim
veleddalliyn.
Sonra İhlas suresi veya kısa bir süre:
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvellahu ahed. Allahussamed. Lem yelid velem yuvled velem yekün lehu küfuven ahed.
Sonra tekbir alınarak kunut’a durulur. (“Kunut”: Ayakta, eller açık şekilde yüze karşı tutulur ve bilinen
dualar okunur) Örnek:
“Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Va ali Muhammed. Rabbena Atina FidDünya
Haseneten Ve Fil Ahireti Haseneten Ve kına azaben Nar” (kunutta gerçekleşmesi istenen bütün
hayır duaları edilebilir.)
Sonra:”Allahu Ekber” diyerek ruku-e gidilir. (“Rükü-e eğilip ve eller dizlere koyulur) Ve bu haldeyken
en az bir defa:
”Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi” veya üç defa “Sübhanallah” 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 en az bir defa
“Sübhana Rabbiyel âla” veya üç defa “Subhanallah” denir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur.
Doğrulduktan sonra:
“Allahu Ekber” diyerek bir daha secdeye gidilir, en az bir defa “Subhana Rabbiyel âla” veya üç defa
“Sübhanallah” 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 eyyühen-nebiyyü 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, 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 VAKTİ 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 salat’a farıydat ezzuhrı erbe-a tekbiratin kurbeten ilellahı teala 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.
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. İyyake nâbudu ve iyyâke
nesta-in. İhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna en-amte âleyhim ğayril mağduvbi aleyhim
veleddalliyn.

Sonra Kadr suresi veya kısa bir süre:
Bismillâhirrahmânirrahim
İnnâ 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 ruku-e gidilir. (“Rükü-e eğilip ve eller dizlere koyulur)
Ve bu haldeyken en az bir defa:
”Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi” veya üç defa “Sübhanallah” 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 en az bir defa
“Sübhana Rabbiyel âla” veya üç defa “Subhanallah” denir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur.
Doğrulduktan sonra:
“Allahu Ekber” diyerek bir daha secdeye gidilir, en az bir defa “Subhana Rabbiyel âla” veya üç
defa “Sübhanallah” söylenir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur.Burada öğle namazının birinci rekâtı
tamamlanmış olup, ikinci rekât için ara verilmeden ayağa kalkılır.
İkinci Rekâtta:
Sakin bir şekilde eller indirilir ve ayakta eller bağlanmaksızın Fatiha suresi okunur:
Bismillahirrahmanirrahim.
El-hamdu lillahi Rabbil âlemin-Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nâbudu ve iyyâke
nesta-in. İhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna en-amte âleyhim ğayril mağduvbi aleyhim
veleddalliyn.
Sonra İhlas suresi veya kısa bir süre:
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvellahu ahed. Allahussamed. Lem yelid velem yuvled velem yekün lehu küfuven ahed.
Sonra tekbir alınarak kunut’a 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 ruku-e gidilir. (“Rükü-e eğilip ve eller dizlere koyulur) Ve bu haldeyken
en az bir defa:
“Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi” veya üç defa “Sübhanallah” 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 en az bir defa
“Sübhana Rabbiyel âla” veya üç defa “Subhanallah” denir. “Allahu Ekber” diyerek doğrulur.
Doğrulduktan sonra:
“Allahu Ekber” diyerek bir daha secdeye gidilir, en az bir defa “Subhana Rabbiyel âla” veya üç defa
“Sübhanallah” 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 eyyühen-nebiyyü 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 rükü’e varılır, sonra secdeye gidilir. (rükü ve secdeler
yukarıda anlatıldığı gibidir) sonra”Allahu Ekber” diyerek dördüncü rekât’a kalkılır.(Ayakta eller
bırakılmış vaziyette) yalnız Fatiha Suresi okunur ve “Allahu Ekber “diyerek rükü’e varılır, sonra
secdeye gidilir.(rukü 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 eyyühen-nebiyyü 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, 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.
İki 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: İki rekâtlı namazlarda teşehhüdten sonra selam okunur. İki rekâttan fazla
olan namazlarda, ikinci rekâtta yalnız teşehhüd okunur. Ve üçüncü rekâta kalkılır. Öğle, ikindi ve yatsı
namazları aynı şekilde kılınır. Akşam namazı ise üç rekâttır. Önce iki rekâtı öğle vaktinin iki rekâtı gibi
kılınır.
Akşam, yatsı ve sabah namazlarında okunan sure ve duaların sesli; öğle ve ikindi namazlarında ise
sessiz okunması gerekir.

RESİMLERLE NAMAZ

İftitah Tekbiri alınırken (İhram 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. İyyake na-budu ve iyyâke
nesta-in. İhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna en-amte aleyhim ğayril mağduvbi aleyhim
veleddalliyn.
Sonra Kadr suresi veya kısa bir süre:
Bismillâhirrahmânirrahim
İnnâ 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. İkinci rekât için ara
verilmeden ayağa kalkılır.
İkinci Rekâtta:
Sakin bir şekilde ayakta eller bağlanmaksızın Fatiha suresi okunur:

Bismillahirrahmanirrahim.
El-hamdu lillahi Rabbil âlemin-Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nabudu ve iyyâke
nesta-in. İhdinessıratal müstakıym. Sıratelleziyna en-amteâleyhim ğayril mağduvbi aleyhim
veleddalliyn.
Sonra İhlas 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
İbrahim ve âli seyyidina İbrahim. Allahumme barik ala seyyidina Muhammed ve âli seyyidina
Muhammed kema barekte ala seyyidina İbrahim ve âli seyyidina İbrahim 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.

Cemaatle Kılınan 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. İkame okunduktan sonra cemaatle beraber imamın
arkasında iki rekât olarak kılınır. Cuma namazında her rekâtta kunuta durmak sünnettir.

Bayram namazı: Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki defa imamla kılınır. 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 Allahın
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 cenazelerine toprağa verilmeden önce kılınan
namazdır. Cenaze namazı rüku ve secde olmaksızın beş tekbirle 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- İmamdan 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- İdrar 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.

