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TRANSKRİPSİYON 
 

Arapça söylenişine uygun olmak şartıyla Türk İmlâ  
Kılavuzu’na göre belirli kelimeler yazılmayacaktır. 
 
Bunlar: 
1- Allâh’ın İsim ve Sıfatları.  
2- Peygamberlerin İsimleri. 
3- Kur’an’daki Sûreler. 
4- Hicri Aylar. 
 

TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ 

N ن Ğ غ Ş ش Ĥ خ E ا 

H ه F ف Š ص D د B ب 

V و K ق D ض Ž  ذ T ت 

Y ي K ك T ط R ر S ث 

 ج C ز Z ظ Z ل L ء ‘

ĂA عا M م i, ă ع S س H ح 
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ÖNSÖZ 
 

Alemlerin   Rabbi  olan   Allâh'a   hamd    olsun.  Salat ve  selam Peygamber  
Efendimiz  Muhammed’e   âline  ve ashabına  olsun.  

 
Allâh-u  Teâlâ “Et-Tehrîm” Sûresinin 6. âyetinde şöyle buyuruyor : 

﴿ي ا أيا الَّهآم ينذا قونواَه و كُما أنفُسن ليكُمهدقوا واار  
االنسجاحل ةُ وار ﴾  

Allâh-u Teâlâ, yukarıdaki âyet-i kerimede iman   edenlere,  nefislerini (kendilerini) ve  
ehlini   (yakınlarını)  yakıtı,  insanlar   ve taşlar   olan  cehennemden   korumalarını 
emrediyor. 

 
İmam  Beyhaki'nin    rivâyet   ettiği   bir  hadis-i     şerifte  Peygamber  Efendimiz   

şöyle   buyuruyor. 
 

ٍ لم مسِ  على كُلٌّ رِيضة فَِ لْعلْم طَلَب ا  

                                                                                                                                                 
Manası:" İlim   talep   etmek   (öğrenmek)  her   Müslüman’ın    üzerine  farzdır." 
 

Nefsi  ve  ehli,  şiddetli sıcaklığa sahip     olan   Cehennem ateşinden   korumak,  
ancak Allâh'ın  her   mükellefe  farz   kıldığı   dini   ilmi   öğrenmekle   ve  ehline    
öğretmekle  olur.   Çünkü ,  Allâh'ın  farz  kıldığı  şeyleri   yerine   getirmeyen   ve   haram   
kıldığı   şeylerden  sakınmayan   kişi  takva     sahibi  olamaz.  

 
Farzları  ve  haramları  öğrenmenin   yolu  ise;   bu   ilmi,   ilim   ehlinden    

almakla   olur . Bundan   dolayı  velinin , bakmakla    sorumlu   olduğu   şahıslara   akaîd 
ilminden,  örneğin; Allâh'ın    yarattıklarına  benzemediğini ,  hükümlerden, örneğin; 
neyin  farz  neyin  haram olduğunu   öğretmesi  gerektiği  gibi,  aynı zamanda   taharetin 
ve  namazın   zaruriyetini de   öğretmesi  gerekir. 

 
Doğruların  çarpıtıldığı  ve  yanlışların  yayıldığı  bir  asırda  olduğumuzdan   

dolayı, din  eğitimini   yaymak  ve  yeni   nesli  sağlam  bir  terbiyeyle  yetiştirmek   kolay  
değildir. 

Müesseselerin   çoğu  mühim  olan  bu  din eğitimini   ihmal  ederek en  son  
plana  bırakmışlardır. Halbuki  bu  eğitim, öğrencinin   halinin   düzelmesini  sağlar. Onu    
“Dünya  ve  Ahiret”te   güvenli  kurtuluşa    götürür. 

 
Kitapların çoğu yanlış  görüşler   içerdiklerinden dolayı içinde hatalara   

rastlanmıştır.  Dolayısıyla  öğrenciler, eğitim  açısından  bu  olumsuzluklardan   
etkilenmişlerdir .  Bu  yüzden   nesli  bu  olumsuzluklara karşı  uyarmak  gerekir. 
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Bundan dolayı biz de  bu  işe    eğilip,   güzel    bir  amelde    bulunarak   ilk 
eğitim    merhalesine   başlayan    öğrencilere  yönelik çalışmalara  başlamıştık. 

                                                                                                                                                                                                                          
Birçok  öğrencide   seviye  tespiti    yapılıp,   bu    tecrübelere   dayanarak      

yaşlarına ve süreçlerine    uygun      bir  “Dini   Kültür”   kitap  serisi   hazırlanmıştır.  Beş  
kitaptan   oluşan   bu  seriyi   işleyen  öğrenci,   bitirdiğinde   dinde   zaruri  olan   ilmin   
birçok   meselesini   öğrenmiş  olur.  Her kitap   eğitim  açısından   akîdeler,  ibâdetler  ve  
İslâmi ahlakl  bölümüne   ayrılmıştır. 

 
Kitapların   bu  şekilde   ayrılması,  öğrencilere   her konuyu   yeterli  ve  tam  

olarak   öğretmek  içindir. 
 
“ İslâmi Kültür”  adı  altında    bulunan ve beş  kitaptan  oluşan   bu  seri,  ilk  

eğitim   merhalesindeki   çocuklar  için   hazırlanmıştır.  Bu  kitaplar  çocukların   
kendilerine   ve   toplumlarına   faydalı   birer   fert olarak yetişmeleri   ve  böylece   
“Dünya  ve  Ahiretlerinde”   kurtuluşa ermeleri   için  hazırlanmıştır. 
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Birinci  Ders:  
 

EN FAZİLETLİ  AMELLER 
       
 

İmam Buhâri’nin  rivayet  ettiği  bir hadis-i  şerifte  Peygamber  Efendimiz  şöyle 
buyuruyor: 

 

بِاللَّه ورسوله أَفْضلُ اَألعمالِ إِيـمانٌ  "  " 
 
 Anlamı:” Amellerin  en  faziletlisi  Allâh'a  ve  Resûlü’ne  iman  etmektir”. 
 

Allâh'a  ve Allâh’ın Resûlü  Muhammed  sallallâh-u  aleyhi  ve  sellem’e   iman  
etmek  amellerin  en faziletlisi   ve  Allâh'ın  en  sevdiği  ameldir. 
 

Namaz,  oruç,  hac  ve zekat  gibi  salih  ameller  ancak  Allâh'a  ve  O’nun 
Resûlüne  hakkıyla  iman  etmekle sahih  olur.  Kâfir  olan  kişinin  yaptığı    ameller 
kabul  olunmaz. 
 
Şahadet  ederim  ki   Allâh’tan  başka  ilâh  yoktur  ve  yine  Şahadet  ederim  ki   
Muhammed  sallallâh-u  aleyhi  ve  sellem   Allâh'ın  Resûlüdür. 
 
 
 
 
 
SORULAR 
                                                                      
1- Amellerin  en faziletli  olanı  hangisidir.  Konuyla  ilgili  hadisi 
     söyleyiniz? 
2-  Salih  amellerin  bazılarını sayınız? 
3-  Kimlerin amelleri  kabul  olunmaz?    
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İkinci  Ders: 
                                                          

RABBİM   ALLÂH'TIR 
 
 
Allâh,  her şeyi  yaratandır. 
 
Allâh,  her şeye  kâdirdir. 
 
Allâh,  her şeyi  bilendir.  
 
Allâh,  her şeyin  mâlikidir.. 
 
Allâh'ın  benzeri  yoktur.  
 
Allâh'ın  ortağı  yoktur. 
 
Allâh  hiçbir  şeye  muhtaç  değildir. 
 
Allâh  hiçbir  şeye  benzemez.   
 
 
EZBERLENECEK  ZİKİR 

 
 { و احلَمد لله ربِّ سبحانَ اِهللا و بِحمده سبحانَ اهللاَ العظيمِ

{ نيالَمالع 
 
Subhanellâhi  ve  bihamdihi  subhanellâhılažim vel hamdulillêhi Rabbilalemin 
 
Manası:”Allâh’ı  tenzih  ederim, O’na hamd ederim, Ăžim  olan  Allâh,  noksan  
sıfatlardan  münezzehtir. Alemlerin  Rabb’i  olan  Allâh’a  hamd  olsun”. 
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Üçüncü   Ders:  
 

ALLÂH  HİÇBİR  ŞEYE  BENZEMEZ 
 
 
 

Allâh-u  Teâlâ  “Eş-Şurâ”  Sûresi’nin 11. âyetinde  şöyle  buyuruyor: 
                                                                                                                         

ىهِ شثْلكَم سٌء﴾﴿لَي  
 
Anlamı:”  Allâh  hiçbir  şeye  benzemez.” 
 
Allâh,  nuru  yani  ışığı  yarattı,  nura  (ışığa)  benzemez.   
Allâh,  havayı  yarattı, havaya  benzemez. 
Allâh,  güneşi  yarattı, güneşe benzemez. 
Allâh,  ayı  yarattı,  aya  benzemez. 
Allâh,  insanı  yarattı,  insana  benzemez 
Allâh,  melekleri  yarattı, meleklere  benzemez. 
Allâh,  her  şeyi  yarattı,  hiçbir  şeye  benzemez. 
 
 
DUA 

{  ِ موذُ بِ أَ إِنِّياللهجِيمعطاَنِ الريالش نم  ك  } 
 
Allâh-umme  inni  euzu  bike mineşşeytanirracim.   
 
 Manası:”Allâh’ım  şeytanın  kötülüklerinden  sana  sığınırım”. 
                                          
 
SORULAR     
 
1- Allâh'ın  hiçbir  şeye  benzemediğini  bildiren  bir  ayet  söyleyiniz. 
2- Allâh'ın  yarattığı  bazı  şeyleri  sayınız.     
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Dördüncü Ders 
 

 
ALLÂH'IN  HİÇBİR  ŞEYE  İHTİYACI  YOKTUR 

 
 
 
Allâh  insanları  yarattı. 
Allâh  insanlara  muhtaç  değildir. 
Allâh  havayı  yarattı. 
Allâh  havaya  muhtaç  değildir. 
Allâh  yeri  yarattı. 
Allâh  yere  muhtaç  değildir. 
Allâh  gökyüzünü  yarattı. 
Allâh  gökyüzüne  muhtaç  değildir. 
Allâh  arşı  yarattı. 
Allâh  arşa  muhtaç  değildir. 
Allâh  melekleri  yarattı. 
Allâh  meleklere  muhtaç  değildir.  
Allâh  her  şeyi  yarattı. 
Allâh  hiçbir  şeye  muhtaç  değildir.  
                                                                   
   
DUA  
 

نا و َءاوانا احلَمد لله الذياحلَمد لله الذي كَفَا } 
 أطْعمنا و سقَانا  } 

 
“Elhemdulillêhillezi  kefêni  ve ‘êvêeni.  Elhemdulillêehillezi  at'amani  ve sakâni“ 
 
Manası:” Beni  yeterli  kılan  ve  bana barınacak yer  veren  Allâh’a  hamd  olsun. Beni  
yedirip  içiren  Allâh’a  hamd  olsun”. 
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Beşinci  Ders: 
 
                                              

ALLÂH'IN  SIFATLARININ  AÇIKLAMASI 
 
 

Allâh-u  Teâlâ  “En-Nahl” Sûresinin”  60.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 
 

على اَأللَُو هللاِ  املثَََََ    ﴾  ﴿ 

 
Anlamı: “ En yüce sıfatlar Allâh'ındır” yani Allâh'ın sıfatları  hiç  kimsenin  sıfatlarına  
benzemez, başkalarının  sıfatları  gibi  değildir. 
 
Bu  sıfatlardan  13  tanesini  her  mükellefin  bilmesi  farzdır. 
Bunlar:      
 
1-  El-Vucûd (Var olmak) :    Allâh  mevcuttur.  Varlığı’nın  başlangıcı  ve  sonu 
                                                 yoktur. 
 
2- El-Vahdâniyyeh :  Allâh  birdir, ortağı  yoktur.  Ondan  başka  ibadete  
                                     müstahak  yoktur. 
 
3-  El-Kıyâmu  Binnefs:  Allâh’ın  başkasına  ihtiyacı  yoktur. 
 
4-  El-Muĥâlefetu  lilhavâdis :   Allâh yaratılanlara  benzemez. 
 
5-  El-Kıdem:  Allâh'ın  varlığının  başlangıcı  yoktur. 
  
6-  El-Bekâ’ :  Allâh'ın  varlığının  sonu yoktur.  Allâh  yok  olmaz  ve ölmez. 
 
7-  El-Kudrah : Allâh  her  şeye  kâdirdir. 
 
8-  El-İrâdeh: Her  şey  Allâh'ın  iradesiyle yani dilemesiyle olur.   
 
9-  Es-Semă : Allâh  işitendir.  Kulağa  ve  başka  bir  alete  ihtiyaç  olmaksızın 
                        işitir. 
 
10-   El-Baŝar :  Allâh  görendir.  Göze  ve  başka  bir  alete  ihtiyaç  olmaksızın 
                             görür. 
 
11- El-Kelâm : Allâh  konuşur.  Dile  ve  iki  dudağa  ihtiyaç  duymaksızın  
                          konuşur.  O’nun kelamı ne Arapçadır, ne de  başka  bir  dildir.  Ve 
                          bizim kelamımıza  benzemez. 
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12- El-Hayât : Allâh  hayat ile mevsuftur.  Onun  Hayatı’nın   ruha,  kalbe, ve  ete 
                          ihtiyacı  yoktur. 
 
13- El-ilim : Allâh  her  şeyi  meydana  gelmeden  önce  bilir.  Ona öğreten 
                        olmaksızın  bilir.        
 
   
  
 
DUA 
 

{ لىقَلْيب ع تالقُلُوبِ ثَب بّقَلا مي مينِ  اِإل اللهالمِ دس } 
 
Allâhumme  ye  mukallibel  kulub  sebbit  kalbi  ele  dinil  islêm.                        
 
Manası: “Ey kalpleri çeviren Allâh’ım, kalbimi İslâm Dini üzerinde sabit kıl”.   
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Altıncı  Ders:   
 

RESÛLÜN   DAVETİ 
 
 
 

Peygamberimiz , insanları  Allâh'a  ibâdet  etmeye  ve  putlara  tapmayı  terk  
etmeye  davet  etmiştir. 
 
Onlara  dedi  ki:   
 
Deyin  ki:   Allâh’tan  başka  ilâh  yoktur,  Muhammed  O’nun  Resûlüdür. 
 
Onlara  şunu  öğretti: “ Muhakkak  ki  iman  en  faziletli  ameldir”. 
 
Muhakkak  ki  kim  iman  üzerine  ölürse  kesinlikle  Cennet’e  girecektir. 
 
Muhakkak  ki  bütün  Peygamberlerin  dini  İslâm’dır. 
 
Muhakkak  ki  en  büyük  günah  küfürdür.    
 
Muhakkak  ki  kim  küfür  üzerine  ölürse  Cehennem’e  girer, O’nun içinde  ebedi  kalır.  
 
                      
                            
SORULAR 
 
 
1- Peygamberimiz  insanları  neye  davet  etmiştir? 
 
2- Peygamberimiz  insanlara  ne  söyledi?     
 
3- En  faziletli  amel  nedir  ve  en  büyük  günah  nedir? 
 
4- Kim  Cennete girecektir  ve  kim  Cehennemde  ebedi  kalacaktır?  
 



15 

Yedinci   Ders: 
 

 
EN  BÜYÜK  GÜNAHLAR 

 
 

Allâh-u  Teâlâ  “En-Nisê’ ”  Sûresinin  48.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 
 

﴾لك لمن يشاُء ذَنَّ اهللاَ ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَإِ ﴿   
 
Anlamı:”  Allâh  kendisine  şirk  koşanı  affetmez,  ondan  başka  istediğini  affeder.” 
 
Küfür  imanın  zıddıdır.  Bu  öyle  bir  günahtır  ki  üzerinde  ölen  insanı  Allâh  asla  
affetmez. 
 
Küfür  üç  çeşittir:  İtikâdi, fiili  ve lafzi  küfür(sözlü  küfür). 
 
İTİKADİ  KÜFÜR:   Allâh'ın  gökte  olduğuna  ya da  O’nun  ruh,  ışık  veya    şekli  
olduğuna   itikât  etmesi  gibi. 
  
FİİLİ    KÜFÜR :     Bilerek  Kur'an-ı  Kerim’i  ya  da   dini   bir  kitabı  pis bir yere  
atmak  gibi. 
                                      
LAFZÎ KÜFÜR : Allâh'a,  meleklerden herhangi bir  meleğe,  Peygamberlerden herhangi  
bir  Peygambere veya  İslâm  Dini’ne  küfretmek  gibi.   
 
 
SORULAR 
 
1- Allâh'ın  affetmeyeceği  günah  hangisidir?  
 
2- Küfrün   çeşitleri  kaç tanedir? Sayınız. 
 
3- Küfrün  çeşitlerinden  örnek  veriniz.   
 
 



16 

Sekizinci Ders: 

 
İSLÂM,  

 BÜTÜN  PEYGAMBERLERİN  DİNİDİR 
 
 

Allâh-u  Teâlâ  “Ali  Ǎimrân”  Sûresinin  19.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 
 

نَّ الدّين عند اهللاِ اِإلسالم ﴾﴿ إِ  
 
Anlamı: “ Allâh  indinde  hak  olan din  İslâm’dır”. 
 
İslâm, Allâh’ın  kullarından  razı  olduğu  ve  ona   tâbî  olunmasını   emrettiği  dindir. 
 

İslâm,  bütün  Peygamberlerin  dinidir.  Bütün  Peygamberler  Allâh'a  iman  
etmiştir.  Ve  hepsi  Müslümandır.  Peygamberlerin  ilki  ‘Âdem  sonuncusu  
Muhammed'tir.Bütün  Peygamberler  sadece  tek  olan  Allâh'a  ibadet  ediyor  ve  ona  
asla  şirk  koşmuyorlardı.Peygamberlerin  hepsi  insanlara  şöyle  söylemeyi  
öğretmişlerdi: 

                                                  

 “  .Allâh’tan  başka  ilâh  yoktur ”  َال ِإلَھ ِإالَّ اللَّھ
 
Yüzüm,  kendisini  yaratan, kendisine  şekil  veren,  duymasını  ve  görmesini  sağlayana  
(Allâh'a)  secde  etti.         
 
          
SORULAR 
 
1- Allâh'ın  kullarına  razı  olduğu  din  hangisidir? 
2- İslâm  Dini’nin hak  olduğuna  dair  Kur’an’dan  bir  âyet  söyle.   
3- İlk  Peygamber  kimdir  ve  Peygamberlerin  sonuncusu  kimdir? 
4- Bütün  Peygamberler  kime  ibadet  ediyorlar?    
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Dokuzuncu  Ders: 
 

PEYGAMBERLERİN  SIFATLARI 
 
Allâh-u  Teâlâ  “El-Enǎâm”  Suresinin  86.  âyetinde  Peygamberler  hakkında  şöyle  
buyuruyor: 
 

 ﴿ وَ كُُال فَضلْنا على العاملَيِنَ ﴾
 
Allâh-u  Teâlâ  bütün  Peygamberleri  alemlere  üstün  kıldığını  bildiriyor. 
 

Peygamberler  Allâh'ın  yarattığı  en  faziletli  insanlardır.  Meleklerden  daha  
faziletlidir. Diğer  insanlardan  ve  cinlerden  de.  Allâh  Peygamberleri  erkek  olan 
insanlardan  seçmiştir.  İnsanlara  şeriatın  hükümlerini  tebliğ  etmek  ve  Allâh'ın  
insanlara  razı  olduğu  İslâm  Dini’ni  öğretmek  için  seçmiştir.  Peygamberleri,  İslâm  
Dini’nden  başka  dini  haram  kıldığını insanlara  öğretmek  için  seçmiştir. Bütün  
Peygamberlerin  en  faziletlileri  beş  tanedir  ve  "Ulul  Azm"  diye  adlandırılırlar. 
Bunlar: Muhammed,  İbrâhim, Musâ, İsa, Nuh 'tur. 
 
Bütün  Peygamberler  şu  sıfatlarla  sıfatlandırılmıştır: 
 
1- Sıdık (Doğruluk) 
2- Emanet.  
3- Zeki olmak.  
4- Şecaat (Cesaret) 
5- İffet     (Namusluluk) 
6- Tebliğ  (Allâh'ın  onlara  emretmiş  olduğu  emirleri  hiç  değiştirmeden  ve   
eksiltmeden  tebliğ  etmek) 
 
SORULAR 
1- En  faziletli  yaratıklar  kimlerdir?Konuyla  ilgili  âyeti  söyle 
2- Allâh,  Peygamberleri  kimden  seçmiştir? 
3- Allâh,  Peygamberleri  niçin  göndermiştir? 
4- "Ûlûl  Azm" Peygamberler kimlerdir? 
5- Peygamberlerin  sıfatlarını  nelerdir? 
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Onuncu  Ders: 
 
                              MÜKERREM  MELEKLER 
 
 
Allâh,  melekleri  nurdan  yaratmıştır. 
Ne  dişi  ne  de  erkektirler . 
Allâh'a  itaatkâr  olan  kullardır. 
Allâh'ın  emrettiklerine  asla  karşı  gelmezler. 
Emredildikleri  işi  yaparlar. 
Yemezler  ve içmezler. 
Yatmazlar  ve  yorulmazlar. 
Onların  sayılarını  sadece  Allâh  bilir. 
Müslüman,  melekleri  sever. Onları  hafife  almaz 
 
 
 
 ZİKİR 

وال في السماِء بِسمِ اهللاِ الذي ال يضر مع اسمهِ شىٌء في اَألرضِ   } 
   { ُ وهليِمويعُ العمالس  

Bismillêhillezi  le  yedurru  meăesmihi   şey’un  filardi  vele  fisseme’i  ve  huvessemiăul  
ălim.   
 
Anlamı:”Yerde  ve  semada  adıyla  zarar  görülmeyen  Allâh’ın  adıyla. O 
işitendir,âlimdir (Bilendir).”                                                                         
 
 
 
SORULAR 
 
1- Allâh,  melekleri  neyden  yaratmıştır? 
2- Melekler  kimlerdir? 
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On  Birinci  Ders: 
 

SEMAVİ  KİTAPLAR 
 
 

Semavi  kitaplar  Allâh’ın  bazı  Peygamberlere  göndermiş  olduğu  kitaplardır. 
Bütün  kitaplar  İslâm  Dinini  emreder. 
 
Semavi  kitaplar  çoktur.  Ama  en  meşhurları  dört  tanedir. 
 
1- Kur’an-ı  Kerim: Peygamber  Efendimiz  Muhammed’e  inmiştir.   
 
2- İncil:  Peygamber  İsâ’ya  inmiştir. 
 
3- Tevrat: Peygamber  Mûsâ’ya  inmiştir. 
 
4- Zebur: Peygamber  Dâvûd’a  inmiştir. 
 
 Ben  bir  müslümanım,  bütün  semavi  kitaplara  iman  ederim.                                                        
 
Not; Şu anda yeryüzünde Kur’an-ı Kerim’den başka semavi kitap yoktur. 
 
 
 
 
SORULAR 

   
1- Semavi  kitaplar  nelerdir? 
 
2- Semavi  kitaplar  neyi  emreder? 
 
3- Semavi  kitaplardan  bazılarını  sayınız? 
 
4- Kur’an Kerim kime  , İncil  kime , Tevrât  kime , Zebur  kime  inmiştir? 
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Birinci  Ders: 
 
                          ABDESTİN   FARZLARI                 
 
 

Namazın  şartlarından  olan  abdestin farzları Kur’an-ı Kerim’de sabittir. 
 
Allâh-u  Teâlâ   "El- Mâideh"  Sûresinin  6.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 

 ﴿أَا ييا الَّهذَءين اما قُذَا إِنومتىلَ إِمالص ِساغْ فَالةلوا وجكُوهمأَ ويدكُيأَ ىلَ إِمركُلَجم 
﴾ نيِبعكَ الْىلَإِ   ومكُسءورا بِحوسام وَ قِافرم الْ 

Allâh-u Teâlâ, müminlere,   namaza  kalktıkları   zaman  yüzlerini ve  dirseklerle  beraber  
ellerini yıkamalarını,  başlarını  mesh  edip  ayaklarını  topuklarla  beraber  yıkamalarını 
emrediyor. 
 

 
Abdestin farzları    6 tanedir.  Bunlar: 
 
1-Yüzü  yıkarken  kalp  ile  niyet  etmek. 
2- Bütün  yüzü  yıkamak. 
3- Kolları  dirseklerle  beraber  yıkamak. 
4- Başın  bir  bölümünü  meshetmek . 
5- Ayakları  bileklerle  beraber  yıkamak. 
6- Bütün  farzları  sırayla  yapmak. 
 
  
 
 
 
SORULAR 
 
1-  Abdest âyetini oku.   
2-  Abdestin  farzları  nelerdir?       
3- Abdestin niyeti ne zaman getirilir? 
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İkinci  Ders: 
 
 

ABDESTİN  FARZLARI  ve  SÜNNETLERİ 
 
 

Farzlardan biri yapılmazsa  abdest  sahih  olmaz.Fakat  sünnetlerden biri  
yapılmazsa    abdest  sahih  olur ,ama  bir  Müslüman  sünnetleri  terk  ederse  sünnetlerin  
sevabından  mahrum  kalır. 
 
                                            
 
ABDESTİN  ALINIŞI 
 
1- Besmele  çekerek  elimi  üç  defa  yıkarım. 
 
2- Sonra  ağzımı  üç  defa  yıkarım. 
 
3- Sonra  burnumu  üç  defa  yıkarım. 
 
4- Sonra  yüzümü  yıkamaya  başlarken  kalbimden  niyet  ederim.  Ve  derim  ki:  
    ” Niyet  ettim  abdest    almaya.”                                              
 
5- Sonra  yüzümü  saçın  başlangıç  yerinden  çenenin  alt  tarafına  kadar  ve  iki  
    kulak  arasında  kalan   her  yeri  üç  defa  yıkarım. 
 
6- Ellerimi  dirseklerle  beraber,  sağ  kolumu  sol  kolumdan  önce  olmak  üzere,               
     üç defa  yıkarım  ve parmaklarımın  aralarını  da  ovarım.    
 
7- Başımın  hepsini  üç  defa  meshederim. 
 
8- Kulaklarımın  içini  ve  dışını  üç  defa  meshederim. 
 
9- Ayaklarımı  ayak  bilekleriyle  beraber , sağı  soldan  önce  olmak   üzere,  üç 
     defa  yıkarım  ve  parmaklarımın  aralarını  da  ovarım.      
 
10- Abdestimi  yukarıdaki   sıraya  göre  alırım. 
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Abdestim  bittikten  sonra  şöyle  derim:   
 

 

شهد أنَّ محمدا  عبده حده ال شرِيك لَه و أَالّ اهللاُ  وله إِأشهد أنْ ال إِ  } 
 و رسولُه اللهم اجعلْنِي من التوابِنيَ و اجعلْنِي من املُتطَهرِين   }

" Eşhedu  ellê ilêhe  illellâhu  vehdehu  lê  şerike leh   ve  eşhedu  enne  Muhammeden 
ăbduhu ve  rasuluh   Allâh-umme  ic'elni  minettevvêbîn  vecelelni  minelmutetahharîn."     
 
Anlamı:”Şahadet  ederim  ki  Allâh’tan  başka  ilâh  yoktur, şeriki (ortağı) de  yoktur.Yine  
şahadet  ederim  ki  Muhammed Allâh’ın  Resûlüdür. Allâh’ım  beni  tövbe edenlerden ve 
temizlenenlerden   eyle”.       
 
 
 
 
 
 
 
 
SORULAR 
 
1- Farz ile sünnet arasındaki fark nedir?  
2- Niyet ne zaman edilir? 
3- Abdest aldıktan sonra okunan duayı biliyor musun?. 
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Üçüncü  Ders: 
 

ABDESTİ  BOZAN  HALLER 
 
 
 
Abdesti  bozan  hallerden bazıları   şunlardır: 
 
1- İdrar, büyük abdest, hava   ve  yelin   çıkması.  
 
2- Karın  üzerine,  sırt  üstü,  sağ  veya  sol  omuz  üzerine uyumak.   
 
3- Delirmek  veya  baygınlık   geçirmek.  
 
Abdesti  bozulan  kişinin  yeni  bir  abdest  alıncaya  kadar  namaz  kılması ve Kur’ân-ı 
Kerim’e dokunması  caiz  değildir. 
 
  
 
 
 
 
 
 
SORULAR 
 
1-  Abdest  hangi  hallerde  bozulur?  
2-  Abdesti bozulan kişinin üzerine günah olan şeyler nelerdir? 
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Dördüncü  Ders: 
 

İSTİNCA (Temizlenme) 
 
 

Eğer  kişiden  idrar  çıkarsa, idrarın  kesilmesi  beklendikten sonra  temizlenir.   
Yani  temizleyici  ve  temiz olan suyu  idrarın   çıktığı  bölgeyi  temizlemek  için  döker.  
İdrarın  çıktığı  yer  necasetten  temizlenirse tahir  olur.  Aynı  şekilde  kişiden  büyük  
hacet  çıkarsa  sağ  eliyle  necasetin  çıktığı   bölgeye  suyu  dökerek  bölgeyi  sol  eliyle  
yıkar.  Eğer, necasetten  temizlenirse  o  bölge  tahir  olur.  
 
Tuvalete  girerken(girmeden önce)  okunacak  dua:  
 

{ اخلَب و ثاخلُب نم وذُ بِكإِين أَع ممِ اهللاِ اللهبِس ثائ  } 
 

“Bismillêhi  Allâhümme  inni  e'uzu  bike  minel  ĥubsi  vel  ĥebeis.” 
 
Anlamı:”Allâh’ın  adıyla, Allâh’ım  dişi  ve  erkek  şeytanların  şerrinden  sana  
sığınırım”. 
 
 Tuvaletten  çıkarken (çıktıktan sonra)  okunacak  dua:    
 

{ ى و عافَانِي هب عنِّي األذَذْذي أَاحلَمد هللاِ الْ  } 
 

 “Elhemdulillêhillezi   ezhebe ennil  eze  ve ăâfeni”.    
 
Anlamı:”Beni  bağışlayan , zarardan  koruyan  ve  sıhhatli  kılan  Allâh’a  hamd  olsun”.     
                                              
SORULAR 
1- İdrardan  temizlenmek  nasıl  olur? 
2- Büyük  abdestten temizlenmek  nasıl  olur? 
3- Tuvalete  girerken  ve  tuvaletten  çıkarken   okunacak  dua  nedir? 
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Beşinci  Ders: 
 

BEŞ  VAKİT  NAMAZ 
 
 
 

Allâh-u  Teâlâ  “En-Nisê’ ”  Sûresinin  103.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 
 

 ﴿ إِنَّ الصالةَ كَانت على املُؤمنِنيِ كتابا موقوتا  ﴾
 
 
Anlamı: “Namaz  belirli  vakitlerde  Müslümanlar  üzerine  farz  kılınmıştır.”  
 Yani  her  farzın  bir vakti  vardır.   
 
Farz  olan namazlar  beş  tanedir.  Bunlar:  
 
1- Sabah  namazının farzı:  İki  rekattır. 
 
2- Öğle  namazının farzı: Dört  rekattır. 
 
3- İkindi  namazının farzı: Dört  rekattır. 
 
4- Akşam  namazının farzı: Üç  rekattır. 
 
5- Yatsı  namazının farzı: Dört rekattır. 
 
 
 DUA 

{ نلْنِي معاج مياللهقي ينالة الذونَ الصم َ  } 
 
"Allâh-umme  ic'elnî  minellezin yukîmûnessalâte"                
 
Anlamı:”Allâh’ım  beni  namaz  kılanlardan  eyle”.     
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Altıncı  Ders: 
 
 

NAMAZIN  SAHİH  OLMASININ ŞARTLARI 
 
 
 
 

Namaz  kılmadan  önce  kişinin  namazının  sahih  olabilmesi  için  namazın  
sahih  olmasının  şartlarını  yerine  getirmesi lazımdır.   
 
Namazın sahih olmasının  şartları  şunlardır: 
 
1- Müslüman  olmak:  Kâfir  olan  insanın  namazı  sahih  değildir. 
 
2- Abdestli  olmak:  Abdestsiz  olan  kişinin  namazı  sahih  değildir. 
 
3- Bedenin, elbisenin ve  namaz  kıldığı  yerin  necasetten  temiz  olması. 
 
4- Namaz  vaktinin  girmesi: Yani  özürsüz  olarak  namazın  vakti  girmeden 
     namaz  kılınırsa  sahih  değildir. 
 
5- Kıbleh’e  yönelmek: Yani bedenin Kâbeh’e  doğru  yönelmesi  gerekir. 
 
6- Avret  yerinin örtülmesi :  Erkeğin  avret  yeri  dizi  ile göbeği  arasında  kalan 
     yeridir.  Kadının avret   yeri  ise  yüzü  ile  iki  eli (bilekler kadar)  haricinde  kalan  her  
yerdir. 
    
 
 
SORULAR 
1- Namazın  sahih  olmasının  şartları  yerine  getirilmezse namaz sahih olur mu?  
2-  Namazın  sahih  olmasının  şartları nelerdir.   
3-  Kıbleh’e  yönelmek ne demektir?  
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Yedinci  Ders: 
 

NAMAZI  BOZAN  HALLER 
 
 
 
Namazı  bozan  bazı  haller  vardır.  Bunlardan  bazıları: 
 
1- Namaz kılan kişinin bilerek  konuşması. 
 
2- Az  dahi  olsa  bilerek  yemek  yemesi  veya bir şey  içmesi.   
 
3- Arka  arkaya üç  hareket  yapması. 
 
4- Oyun  maksadıyla  herhangi  bir  hareket  yapması :  Dilini  ya da  parmağını 
     oyun  niyetiyle  hareket  ettirmesi gibi. 
 
5- Namaz  kılan  kişiden  idrar  çıkması  yada  yellenmesi.  
 
 
 
 
 
 DUA 
 

مَّ اْجَعْل ِفي َقْلِبي نُوًرااللُھ }  }Allâhümmecel  fi  kalbî  nurâ.  

  .Ve fi  lisênî  nurâ         {  َوِفي ِلَساِني نُوًرا }

  .Ve  fi  semăî  nurâ         {  َوِفي َسْمِعي نُوًر ا}

  .Ve  fi  basarî  nurâ         { َوِفي َبَصِري نُوًرا }
  
 Anlamı:”Allâh’ım kalbimde,  işitmemde,  dilimde ve  görmemde  nur  kıl”. 
 



29 

Sekizinci  Ders: 

NAMAZ  DUALARI (1) 
 
 
1-İftitâh Duası:(Tekbiratul  İhramdan  sonra  ve “El-Fatihah’dan  önce  
                                     okunur.) 

ضاألر و اَواتمالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجونا ما أنما وملسنِيفًا مح  } نيرِكاملُش 
ه إنَّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللاِ ربِّ العالَمني ال شرِيك لَ {  نا مأنو َ

 املُسلمني
Veccehtu  vechiye lillezî fataras semêvêti vel erd henifen muslimen vemê ene minel 
muşrikîn inne salâti ve nusukî ve mehyêye ve memêti lillêhi rabbilâlemin, lê şerike lehu 
ve bizelike umirtu ve ene minel muslimîn 
 
2-Kunût  Duası: ( Sabah  namazında  ikinci  rükudan  kalktıktan  sonra  
                                   ayakta dururken ve sücuda  gitmeden  önce  ayakta okunur) 
 

 تلَّيوت نيملَّنِي فوت و تافَيع نيمنِي فافعو تيده نيمنِي  فداه مالله و  بارِك لي { 
 كلَيى عقْضال ي ي وقْضت كفَإِن تيا قَضم رنِي شق و تطَيا أعيمف 

و نلُّ مذال ي هإن و لىع داحلَم فَلَك تالَيعت ا ونبر كْتاربت تيادع نم زعال ي و تالَي
 ك رفغتأس تيا قَضا منيِّدس لىع ملِّ اللهص و كإِلَي بأتو و مالله {  لىع و دمحم 

مّلس و بِهحص و هَءال 
Allâh-ummehdinî  fimen  hedeyt  ve  âfini  fimen  ăâfeyt  ve  tevellenî  fimen  tevelleyt  ve  
bêrik lî    fime eătayt  ve  kini  şerre  me  kadeyt  feinneke    tekdî   velê  yukdâ  eleyk  ve  
innehü  lê  yezillü  men vêleyte  velê yeizzü  men  ăâdeyte  tebêrekte  rabbenê  ve  tăêleyte  
felekelhamdü  ălê  mê  kadeyt  esteğfirükellâhümme  ve  etûbü  ileyke   ve  sallillêhümme  
ăle  seyyidinê  Muhammedin  ve  ăle  elihi  ve  sahbihi  ve  sellim.       
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Dokuzuncu  Ders: 
 

NAMAZ  DUALARI (2) 
 
 
 
1-Et-Tahiyyêt: (Namaz kılan  kişi  ikinci  rekatın  sonunda  ve  son  rekatta    ikinci 
secdeden  sonra  ve selam  vermeden  önce  okur). 

ت املُباركَات الصلَوات الطَّيِّبات لله السال م علَيك أيها النبِي التحيا  } 

رحمةُ اِهللا و بركَاته  السالم علَينا وعلى عبادِ اِهللا الصالحنيو  
    أشهد أنْ ال إله إالّ اهللاُ و أشهد أنَّ محمدً ا رسولُ اِهللا }

Ettehiyyêtül  mübêreketüs salavâtüt teyyibâtü  lillâh,  esselêmü  ăleyke  Eyyühennebiyyü  
ve  rehmetüllâhi  ve  berekêtüh,  esselemü  ăleynê  ve  ălê   İbadillahıssâlihîn,  eşhedü  ellê  
ilêhe  illallâh  ve  eşhedü  enne  Muhammeden  Rasulüllâh   
 
2- Es-Saletül İbrâhimiyyeh: (Son  teşehhüt okunduktan  sonra  okunur.) 

 يمَ  واهرإب لىع تليا صكَم دمحَءالِ م لىع و دمحم لىلِّ عص مالله } 
محَءالِ  م لىعو دمحم لىع ارِكب و جيدم يدمح كيمَ إناهرَءالِ إب لىعد  
{ جِيدم يدمح كإن يماهرَءالِ  إب لىعو  يماهرإب لىع كْتارا بكَم  

 
Allâhümme  salli  ălê Muhammedin  ve  ălê  êli  Muhammed,  keme  salleyte  ălê  
İbrâhîme  ve ăle  êli  İbrâhîm,  inneke  hamîdün  mecîd. 
Allâhümme  bêrik  ălê  Muhammedin  ve  ălê  êli  Muhammed,  keme bêrakte  ălê   
İbrâhîme  ve  ălê  êli  İbrâhîm,  inneke  hamîdün  mecîd. 
 
3-Namazın Sonunda  Okunan  Dua; (Es-Saletül İbrahimiyyeh’i  okunduktan  
                                                               sonra  ve  selamdan  önce okunur).    

 } { ربنا َءاتنا في الدنيا حسنةً  و في اآل خرة حسنةً  ربنا ال تزِغْ قُلوبنا بعد إذْ
ابهالو تأن كةً  إنمحر كنلَد نا ملَن بها ونتيده 

Rabbenê ‘etinê  fiddünyê  heseneten  vefil  êĥireti  heseneten  ve  kinê  ăzebennâr, 
 Rabbenê  lê  tuzığ  kulubenê  beăde   iz  hedeytenê  veheb  lenê  minledünke      
 rehmeh   inneke  entel  vehhêb.  
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4-Namazdan   Sonra  Okunacak  Dua: 
 

ِ  عبادتك سبحانَ اِهللا و احلَمداللهم أعنِّي على ذكْرِك و شكْرِك و حسن    وال } { 
  لله  إله إالّ اهللاُ  و اهللاُ  أكْبرْ 

Allâhümme  eiinnî  ălê  zikrike  ve  şükrike  ve  husni ăibêdetik  Sübhânallâhi  vel 
hamdilillêhi  velê  ilêhe  illêllâh-u  ve Allâh-u  ekbar.       
 
 Anlamı:”Allâh’ım  seni  zikretmeye, sana şükretmeye ve güzel bir şekilde ibadet  etmeye 
yardım  et. Allâh  bütün  noksan  sıfatlardan  münezzehtir, şükür  Allâh’ındır, Allâh’tan  
başka  ilâh  yoktur.   Allâh yücedir”.    
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Onuncu  Ders: 
SABAH  NAMAZINI  NASIL  KILARIM? 

 
     Sabah  namazına  kalktığım  zaman  şöyle  yaparım : 
1-Kabeh’e  Şerife’ye  doğru  yönelip “Allâh-u  Ekbar”  (Buna  Tekbiretul  İhram 
    denir.) derken   kalbimle  niyet  edip  şöyle  derim: ”Usalli  fardessubhi  lillêhi 
     tăâlâ”,”Niyet ettim Allâh rızası için sabah namazını kılmaya.”   
2- Sonra  sağ  elimi  sol  elimin  üstüne,  göbeğimin  üstü  ile  göğsümün  alt 
     tarafında bir  yere  katarım.  İftitah  Duasını  okurum. Sonra sesli  bir  şekilde 
     “El- Fâtihah” Suresini  ve kısa   da     olsa bir  sûre  okurum. 
3- Sonra  “Allâh-u Ekber “  der   rükuya  varıp  üç  defa  “Subhane  Rabbiyel 
    Ăžim”  derim. 
4- Sonra  başımı  rükudan  kaldırırım  ve  tamamen doğruluncaya  kadar 
     “Semiăallâh-u  limen   hamideh” derim. Ve doğrulduktan  sonra   “Rabbene  ve 
     lekel  hamd” derim.  
5- Sonra  “Allâh-u  Ekber”  deyip secdeye  varırım.  Secdeye  alnımı koyarım 
     avuçlarımın içlerini,  dizlerimi  ve  ayak  parmaklarımın  içini yere koyarım 
      Secdede  üç  defa    “ Sübhenane  Rabbiyel  Eăle”derim . 
6- Sonra “Allâh-u  Ekber”  derken  başımı  secdeden  kaldırırım  ve  iki  secde 
     arasında  otururum.Sonra  diğer  secdeyi  yaptığım  gibi  bir  daha  secde 
     yaparım. 
7- Sonra “Allâh-u  Ekber” deyip  başımı  secdeden  kaldırıp  ayağa kalkarım. 
    Böylece  birinci  rekatımı  bitirmiş  olurum.      
8- Sonra  ikinci  rekat  için  kalkarım  “El-Fâtihah” Suresini  ve  kısa da  olsa  bir 
     sûreyi    kendim  duyacak  kadar sesli  okurum. 
9- Sonra  rükuya   varırım,  sonra  doğrulurum  ve  Kunut  Duasını  okurum,  sonra 
     secdeye  varırım. 
10-  İkinci  secdeden  sonra  Tehiyyeti  okurum. 
11- Tehiyyeti  okuduktan  sonra es-Saletül İbrahimiyyeh ve  namazın 
       sonundaki  duayı  okurum  ve  yüzümü  sağa  çevirip  “ Es-selemu  ăleykum 
       ve  rahmetullahi” derim. 
 Bu  şekilde  sabah  namazını  kılmış  olurum. 
 
SORULAR 
1- Sabah namazına nasıl başlanılır? 
2- Niyet nasıl olur? 
3- Rükuda ve secdelerde  ne denilir? 
4- Namaz nasıl bitirilir? 
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On  Birinci  Ders: 
 

ÖĞLE  NAMAZINI  NASIL  KILARIM? 
 
 
1- Kıbleh’e  doğru  yönelip  kalbimle “Usalli  fardežžuhri” “Niyet ettim Allâh rızası için 
öğle namazını kılmaya.”  derim. 
 
2- Sonra  ellerimi   kaldırıp “Allâh-u  Ekbar” derim.  
 
3- Sonra  İftitah  Duasını  okurum. 
 
4- Sonra  kendimi duyacak kadar sesli bir şekilde  “El-Fâtihah” Suresini  ve  kısa da  olsa  
bir  sûre  okurum   
 
5- Sonra  rükuya  varırım  ve  rükuda  üç  defa “Sübhane Rabbiyel Ăžim”  derim. 
 
6- Sonra  rükudan  kalkarım  ve  derim  ki  “Semiăallâh-u  limen  hamideh”   
 
7- Doğrulduğumda  “Rabbene  ve lekel  hamd” derim.  
 
8- Sonra  secdeye  varırım  ve  secdede   üç  defa  “Sübhane  Rabbiyel  Eăle” 
    derim. 
 
9-  Sonra  iki  secde  arasında  otururum. 
 
10- Sonra  ikinci  secdeyi  yaparım  ve  secdede  üç  defa  “Sübhene  Rabbiyel 
      Eăle”  derim.     
 
11- Sonra  ikinci   rekat  için  kalkarım  ve  ikinci  rekatı  da  birinci  rekat  
       ( “El-Fâtihah Sûresinden  ikinci  secdeye  kadar)    gibi  kılarım.   
 
12- Sonra  Tehiyyeti okurum.    
 
13- Sonra  “Allâhümme  salli  ăle  Muhammed” derim. 
 
14- Sonra  üçüncü  rekat  için  ayağa  kalkarım “El- Fâtihah” Suresini  okurum   ve 
       birinci  rekatta  yaptığım  şeyleri  yaparım.  Rükudan  ikinci  secdeye  kadar. 

 
 



34 

On  Birinci  Dersin Devamı: 
 
 
15- Sonra  dördüncü  rekat  için  ayağa  kalkarım  ve  üçüncü  rekatta  yaptığım 
       şeyleri   yaparım (“El-Fatihah”dan  ikinci  secdeye  kadar).   
 
16- Sonra  Tehiyyet,  Es-Saletül İbrahimiyyeh  ve  son  namaz  duasını 
       okurum. 
 
17- Sonra  namazımı  bitiririm  ve  “Es-selemü  ăleykum  ve  rahmetullâh”  derim.   
 

 
 

İKİNDİ  NAMAZINI  NASIL  KILARIM? 
 

Öğle  namazını  kıldığım  gibi  ikindi  namazını  kılarım.  Ama  niyet  getirirken  “ “Usalli  
fardal Ăšri “ “Niyet ettim Allâh rızası için ikindi namazını kılmaya.”  derim. 

 
 
 
SORULAR 
 
1- Öğle ve ikindi  namazına nasıl başlanılır? 
2- Niyet nasıl olur? 
3- Rükuda ve secdelerde  ne denilir? 
4- Namaz nasıl bitirilir? 
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On  İkinci  Ders: 
 

AKŞAM  NAMAZINI  NASIL  KILARIM? 
 
 
 Eğer  akşam  namazını  kılmak  için  kalkarsam: 
 
 1- Kabeh’e  doğru  yönelip  ellerimi  kulaklarıma kadar  kaldırırım ve dilimle 
      tekbir  getirirken  kalbimle  akşam  namazı  için  niyet  getiririm  ve derim  ki 
      “Usalli fardıl Meğrib” ”Niyet ettim Allâh rızası için akşam namazını kılmaya.”   
 
2- Sonra  ellerimi  göğsümden  aşağı  göbeğimden  yukarıda,  sağı  solun  üstüne 
    bileklerden  bağlarım.İftitah  Duasını      okurum. Sabah  namazında    olduğu 
    gibi  “El-Fâtihah” Suresini  ve  kısa  da  olsa  bir  sûreyi  sesli  bir    şekilde 
    okurum. 
 
3- Sonra  rükuya  varırım. 
 
4-  Sonra doğrulurum 
 
5-  Sonra  ilk  secdeye  varırım.  
 
6-  Sonra  iki  secde  arasında  otururum   
 
7- Sonra  ikinci  secdeye  varırım.  rükû  ve  sücuttaki  tesbihleri  güzel  bir  şekilde  
okurum.  İkinci  secdeden  başımı  kaldırdığımda  ilk  rekatı  bitirmiş olurum.   
 
8-  Sonra  ikinci  rekat  için   ayağa  kalkarım,  ikinci  rekatı da  İftitah  Duasını  
okumadan birinci  rekatı   kıldığım  gibi  kılarım. 
 
9-  Sonra  ikinci  secdeden  sonra  oturup  Tahiyyeti  okurum. 
 
10- Sonra  “Allâh-umme  šalli  ăle  Muhammed”  derim. 
 
On  İkinci  Dersin Devamı: 
11-  Sonra üçüncü   rekat  için  kalkarım  ve  “El-Fâtihah” Suresini  sessizce okurum.  
Sonra  rükuya varırım,  rükudan  kalkarım,  ilk  secdeyi  yaparım,  iki  secde  arasında  
otururum,  ikinci  secdeye  varırım. 
 
12- İkinci  secdeden  sonra   Tahiyyatı  okumak  için  otururum,  Tahiyyati,  es-Saletül 
İbâhimiyye ve  namazın  son  duasını  okurum.   
 
8- Önce  sağa  sonra  sola  olmak  üzere  iki  defa  selam veririm.  Ve derim ki 
     “Esselemü  ăleykum  ve  rahmetullâh”   
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YATSI  NAMAZINI  NASIL  KILARIM 
      
 
Öğle  namazını  kıldığım  gibi  yatsı  namazını  kılarım.Ama  niyetimi  şöyle  getiririm  “ 
Usalli  fardıl  İşê’i “Niyet ettim Allâh rızası için yatsı namazını kılmaya.”  ve  birinci  ile  
ikinci  rekatta  “El-Fâtihah”  ile  kısa  dahi  olsa  bir  sûreyi  sesli  olarak  okurum.     
 
 
 
 
 
 SORULAR 
 
1- Akşam ve yatsı namazına nasıl başlanılır? 
2- Niyet nasıl olur? 
3- Rükuda ve secdelerde  ne denilir? 
4- Namaz nasıl bitirilir?                               
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On Üçüncü  Ders: 
ORUÇ 

 
Oruç;  çok  büyük  bir  ibadettir.  İslâm’ın  en  büyük  emirlerinden  biridir.  

Allâh  bu  ibâdeti  Ramadan  ayında oruç  tutabilen, her Müslüman,  baliğ,  ve  akıllı  olan  
kişilere  farz  kılmıştır.  Oruçta  muhakkak  niyet  olması  gerekir.  Niyet  akşamdan  sonra  
fecir  çıkmadan  önceki  vakitte  olur. Niyet  kalben  şöyle  getirilir: “Neveytü  šıyame  
yevme  ğedin  en  ede’i   fardi  Ramadane hezihisseneti  imenen  vehtiseben  lillêhi 
Tăêlê”. “Niyet ettim Allâh rızası için Ramadan’ın yarınki orucunu tutmaya.”  
   
Oruç; kişiyi  iftar  ettirecek  şeylerden  kendini  men  etmesidir. İftar  ettiren  bazı  haller: 
 
1-Yemek  yemek;  velev  ki  bir  ekmek  lokma  da  olsa.  
2- İçmek;  velev  ki  bir  yudum  su  dahi  olsa   
3- Küçük  dahi  olsa  hacmi  olan  her  şey  başa, karına  veya  mideye; kulak,  burun   ve  
ağız  gibi  açık    bir  yerden  girmesi. 
 
Bu  şeylerden  fecrin  doğuşundan  güneşin  batışına  kadar  olan  bir  zaman  süresinde  
niyetle  beraber  sakınmamız  gerekir.   Ama  kişi  oruçlu  olduğunu  unutarak  yiyip  
içerse  orucu  bozulmaz.                    
 
DUA 

{كَّلْتوت كلَيع و تنَءام بِكو تأفْطَر كقرِز لىعتُ  ومص م لَكُالله} 
 
Allâh-umme  leke  šumtu ve  ăle  rizkike  eftartü ve  bike  ementü  ve  ăleyke  tevekkeltu. 
Anlamı:”Allâh’ım  senin  rızan  için  oruç  tuttum  ve  rızkınla  orucumu  açtım,sana  iman  
ettim  ve  sana  tevekkül  ettim”.   
 
SORULAR 
1- Oruç kimlere farzdır? 
2- Niyet nasıl olur? 
3- Orucu bozan bazı halleri say. 
4- İftarda okunan duayı oku. 
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Birinci  Ders: 
 

ABDESTİN   FARZLARI 
 

Namazın  şartlarından  olan  abdestin farzları Kur’an-ı Kerim’de sabittir. 
 
Allâh-u  Teâlâ   "El- Mâideh"  Sûresinin  6.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 

 ﴿أَا ييا الَّهذَءين اما قُذَا إِنومتىلَ إِمالص ِساغْ فَالةلوا وجكُوهمأَ ويدكُيأَ ىلَ إِمركُلَجم 
﴾ نيِبعكَ الْىلَإِ   ومكُسءورا بِحوسام وَ قِافرم الْ 

Allâh-u Teâlâ, müminlere,   namaza  kalktıkları   zaman  yüzlerini ve  dirseklerle  beraber  
ellerini yıkamalarını,  başlarının  mesh  edip  ayaklarını  topuklarla  beraber  yıkamalarını 
emrediyor. 
 
 
Abdestin   farzları  dörttür. 
 
Bunlar: 
 
1- Bütün  yüzü  yıkamak.   
 
2- Elleri   dirseklerle  beraber  yıkamak. 
 
3-  Başın  dörtte  birini  mesh  etmek.  
 
4-  Ayakları  topuklarla  beraber  yıkamak. 
 
 
SORULAR 
1-  Abdest âyetini oku.   
2- Abdestin  farzları  nelerdir?       
3- Elleri yıkamak nasıl olur? 
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İkinci  Ders: 
 

 
ABDESTİN  FARZLARI  ve  SÜNNETLERİ 

 
 
 

Farzlar  yapılmazsa  abdest  sahih  olmaz. Fakat  sünnetler  yapılmazsa  da  
abdest  sahih  olur, ama  bir  Müslüman  sünnetleri  terk  ederse  sünnetlerin  sevabından  
mahrum  kalır. 
 
                                            
 
ABDESTİN  ALINIŞI (Farzlarıyla ve Sünnetleriyle) 
 
 
 
1- Besmele  çekerek  elimi  üç  defa  yıkamaya başlarken  kalbimden  niyet 
    ederim.  Derim  ki: “Niyet  ettim Allâh  rızası için  abdest   almaya.”                                   
   
2- Sonra  ağzımı  üç  defa  yıkarım. 
 
3- Sonra  burnumu  üç  defa  yıkarım. 
 
4- Sonra  yüzümü  saçın  başlangıç  yerinden  çenenin  alt  tarafına  kadar  ve  iki 
    kulak  arasında   kalan her  yeri  üç  defa  yıkarım. 
 
5- Ellerimi  dirseklerle  beraber  sağ  kolumu  sol  kolumdan  önce  olmak  üzere 
     üç defa  yıkarım  ve  parmaklarımın  aralarını  da  ovarım    
 
6- Başımın  hepsini bir defa  meshederim. 
 
7- Kulaklarımın  içini  ve  dışını  üç  defa  meshederim. 
 
8- Ayaklarımı  ayak  bilekleriyle  beraber  sağı  soldan  önce  olmak   üzere  üç 
    defa  yıkarım  ve  parmaklarımın  aralarını  da  ovarım.      
 
9- Abdestimi  yukarıdaki   sıraya  göre  alırım. 
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Abdestim  bittikten  sonra  şöyle  derim:   
 

 

  هدبا  عدمحأنَّ م دهأش و لَه رِيكال ش هدحإالّ اهللاُ  و أنْ ال إله دهأش } 
{ ابِنيوالت نلْنِي  معاج رِينَ وطَهاملُت نلْنِي معاج مالله ولُهسر و 

    
" Eşhedu  ellê ilêhe  illellâhu  vehdehu  lê  şerike leh   ve  eşhedu  enne  Muhammeden 
ăbduhu ve  rasuluhu   Allâh-umme  ic'elni  minettevvebîn  vec’elelni  minelmutetahharîn."     
 
Anlamı:”Şahâdet  ederim  ki  Allâh’tan  başka  ilâh  yoktur, şeriki  de  yoktur.Yine  
Şahâdet  ederim  ki  Muhammed Allâh’ın  Resulüdür. Allâh’ım  beni  tövbe  edenlerden    
ve  temizlenenlerden  eyle”.       
 
 
 
 
SORULAR 
 
1- Farz ile sünnetin arasındaki fark nedir?  
2- Niyet ne zaman edilir? 
3- Abdest aldıktan sonra okunan duayı biliyor musun?. 



42 

Üçüncü  Ders: 
 

ABDESTİ  BOZAN  HALLER 
 
 
 
Abdesti  bozan  hallerden bazıları şöyledir : 
 
1-  Ön  ve  arka  avretten  çıkan  her şey. 
 
2-  Ağızdan ,burundan veya başka  herhangi  bir  organdan  yanlarına   taşacak 
     kadar  kan  çıkması.  
 
3-  Ağız  dolusu  kusmak. 
 
4-  Bağdaş  kurup  uyumanın  dışındaki  bütün  uyuma  şekilleri.   
 
5-  Bayılmak  veya  delirmek.  
 
6-  Rükulu  ve  secdeli  bir  namazda  kahkahayla  gülmek (Baliğ  olmayan  hariç). 
 
 
 
Abdesti  bozulan  kişinin  yeni  bir  abdest  alıncaya  kadar  namaz  kılması  caiz  değildir. 
 
  
 
 
SORULAR 
 
1- Abdest  hangi  hallerde  bozulur?  
 
2- Abdesti  bozulan  kişinin  yeni  bir  abdest  alıncaya  kadar  namaz  kılması  caiz           
mıdır?  
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Dördüncü  Ders: 
 

İSTİNCA (Temizlenme) 
 
 

Eğer  kişiden  idrar  çıkarsa,idrarın  kesilmesi  beklenir  ve sonra   necasetin 
çıktığı yer temizlenir.   Yani  temizleyici  ve  temiz olan suyu  idrarın   çıktığı  bölgeyi  
temizlemek  için  döker.  İdrarın  çıktığı  yer  necasetten  temizlenirse tahir  olur.  Aynı  
şekilde  kişiden  büyük  hacet  çıkarsa  sağ  eliyle  necasetin  çıktığı   bölgeye  suyu  
dökerek  bölgeyi  sol  eliyle  yıkar.  Eğer, necasetten  temizlenirse  o  bölge  tahir  olur.  
                     
 
Tuvalête  girerken  okunacak  dua: 
 

{  وذُ بِكإِين أَع ممِ اهللاِ اللهبِس ثائاخلَب و ثاخلُب نم  } 
 
“ Bismillêhi  Allâhümme  inni  e'uzu  bike  minel  ĥubsi  vel  ĥebêis.” 
 
Anlamı:”Allâh’ın  adıyla,Allâh’ım  dişi  ve  erkek  şeytanların  şerrinden  sana  sığınırım”. 
 
 Tuvaletten  çıkarken  okunacak  dua:    
 

{ ِ الذي أذْهب عنِّي األذَى و عافَانِي احلَمد هللا } 
 “Elhemdulillêhillezi   ezhebe ennil  eze  ve ăâfeni”.    
 
Anlamı:”Beni  bağışlayan, zarardan  koruyan  ve  sıhhatli  kılan  Allâh’a  hamd  olsun”.     
                                              
SORULAR 
1- İdrardan  temizlenmek  nasıl  olur? 
2- Büyük  abdestten temizlik  nasıl  olur? 
3- Tuvalête  girerken  ve  tuvalêtten  çıkarken   okunacak  dua  nedir? 
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Beşinci Ders: 
 

BEŞ  VAKİT  NAMAZ 
 
 
 

Allâh-u  Teâlâ  “En-Nise’   ”  Sûresi’nin”  103.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 
 

 ﴿ إِنَّ الصالةَ كَانت على املُؤمنِنيِ كتابا موقوتا  ﴾
 
 
Anlamı: “Namaz  belirli  vakitlerde  Müslümanlar  üzerine  farz  kılınmıştır.”  
 Yani  her  farzın  bir vakti  vardır.   
 
Farz  olan namazlar  beş  tanedir.  Bunlar:  
 
1- Sabah namazının farzı :  İki  rekattır. 
 
2- Öğle namazının farzı  : Dört  rekattır. 
 
3- İkindi namazının farzı: Dört  rekattır. 
 
4- Akşam  namazının farzı: Üç  rekattır. 
 
5- Yatsı  namazının farzı: Dört rekattır. 
Vitir namazı İmam Ebu Hanife’ye  göre vaciptir, Ebu Yusuf ve El-kadiy’a göre sünnettir 
 
  
DUA 

 {اللهم اجعلْنِي من الذين يقيمونَ الصالةَ  }
"Allâh-umme  ic'elnî  minellezîn yukîmûnessalâte"                
 
Anlamı:”Allâh’ım  beni  namaz  kılanlardan  eyle”.     
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Altıncı  Ders: 
 
 

NAMAZIN  SAHİH  OLMASININ ŞARTLARI 
 
 
 
 

Namaz  kılmadan  önce  kişinin  namazının  sahih  olabilmesi  için  namazın  
sahih  olmasının  şartlarını  yerine  getirmesi lazımdır.   
 
Sahih olmasının  şartları  şunlardır: 
 
1- Müslüman  olmak:  Kâfir  olan  insanın  namazı  sahih  değildir. 
 
2- Abdestli  olmak:  Abdestsiz  olan  kişinin  namazı  sahih  değildir. 
 
3- Bedenin, elbisenin ve  namaz  kıldığı  yerin  necasetten  temiz  olması. 
 
4- Namaz  vaktinin  girmesi: Yani  özürsüz  olarak  namazın  vakti  girmeden 
     namaz  kılınırsa  namaz sahih  değildir. 
 
5- Kıbleye  yönelmek: Yani bedenin Kâbeh’e  doğru  yönelmesi  gerekir. 
 
6- Avret  yerinin örtülmesi :  Erkeğin  avret  yeri  dizi  ile göbeği  arasında  kalan 
     yeridir.  Kadının avret  yeri  ise  yüzü  ile  iki eli (bileklere kadar)  haricinde  kalan  her  
yeridir. 
    
 
 
SORULAR 
 
1- Namazın  sahih  olmasının  şartları  yerine  getirilmezse namaz sahih olur mu?  
2-  Namazın  sahih  olmasının  şartları nelerdir?   
3-  Kıbleye  yönelmek ne demektir?  
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Yedinci  Ders: 
 

NAMAZI  BOZAN  HALLER 
 
 
 
Namazı  bozan  bazı  haller  vardır.  Bunlardan  bazıları: 
 
1- Namaz kılan kişinin bilerek  konuşması. 
 
2- Yemek  yemesi  veya  su  içmesi.   
 
3- Çok   hareket  yapması. 
 
4- Farzlardan bir tanesini terk etmesi. 
 
5- Namaz  kılan  kişiden  idrar  çıkması  ya da  yellenmesi.  
 
  
 
 
 DUA 

 
مَّ اْجَعْل ِفي َقْلِبي نُوًرااللُھ }  } Allâhümmec’el  fî  kalbî  nurâ.  

  .Ve fi  lisenî nurâ          {  َوِفي ِلَساِني نُوًرا }

  .Ve  fi  semî  nurâ          {  َوِفي َسْمِعي نُوًرا }

ًراي نُو َوِفي َبَصِر } }          Ve  fi  basarî  nurâ.  
  
 Anlamı:”Allâh’ım kalbimde,  işitmemde,  dilimde ve  görmemde  nur  kıl”. 
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Sekizinci Ders:: 
 

NAMAZ  DUALARI(1) 
 
 
1-İftitâh  Duası:  (Tekbiratul  İhram’dan  sonra  ve    
“El-Fatihah”dan  önce  okunurr.) 
 

سبحانلَّ الكهمبِ و حمدكو ت باركاس مكو ت اىلَعج دك } 
{ لَ ال إِ و غَه يرك  ( وثَلَّ ج ناؤك  ) 

 
“Subhenekallâhumme ve bihemdike ve tebêrakessmuke ve Tăâlâ cedduke ve (celle 
senêuke) ve lê ilêhe ğayruk.” 
 
Bu duada parantez içinde belirtilen cümle, yalnız cenaze namazlarında okunur. 
 
Anlamı:”Ey Allâh’ım! Seni tesbih ve (noksan sıfatlardan) tenzih ederim. Senin ismin 
mübarektir. Senin azamet ve şanın pek yücedir. Senden başka ilâh yoktur. 
 
 
2-Kunût  Duası: (Vitir namazının üçüncü rekatinde, rüku’a inmeden önce ayakta 
okunur.) 

هم إِنا نستعينك و نستغفرك و نستهديك ونؤمن بِك و نتوب إِلَيكاللَّ   } 
  كرتن و لَعخن و ككْفُرال ن و ككُرشن كَلَّه راخلَي كلَيثْنِي عن و كلَيكَّلُ عوتن و نم

    دفحنى وعسن كإِلَيو دجسن ي وّلصن لَكو دبعن اكإِي ماللَّه كرفْجي 
  نرجو رحمتك و نخشى عذَابك إِنَّ عذَابك بِالْكُفَّارِ ملْحق }  

“Allâhumme innê nesteăinuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu’minu bike ve netûbu 
ileyke ve netevekkelu ăleyke ve nusnî ăleykel ĥayre kulleh, neşkuruke velê nekfuruke ve 
neĥle-ău ve netruku men yefcuruke. Allâhumme iyyêke neăbudu ve leke nusallî  ve 
nescud, ve ileyke nesăâ ve nehfidu, nercû rahmeteke ve naĥşâ ăzâbek.İnne ăzâbeke bil 
kuffâri mulhik.” 
Anlamı:”Allâh’ım! Yardımı, affedilmeyi ve hidâyeti senden dileriz. Sana inanıyor,sana 
tövbe ediyor,sana itimat ediyoruz.Ve seni bütün hayır ile senada, zikirde bulunur, 
nimetlerini itiraf ile sana şükür ederiz. Seni inkâr edip sana küfretmeyiz. Sana  karşı gelen 
herkesi terkediyor, ondan uzaklaşıyoruz. Allâh’ım!Yalnız sana ibâdet ediyor, senin için 
namaz kılıp secdeye varıyor ve senin rızanı kazanmak için uğraşıyoruz. Rahmetini diliyor, 
azabından  da korkuyoruz.Şüphesiz ki senin azabın, kâfirlere ulaşacaktır.”  
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Dokuzuncu  Ders: 
 

NAMAZ  DUALARI(2) 
 
1-Et-Tehiyyât: (Namaz kılan  kişi  ikinci  rekatın  sonunda  ve  son  rekatta  ikinci  
secdeden  sonra  ve   selam  vermeden  önce  okur).  

 

 لهل اتيحالتالوو اتلَوالصبِيا النهأي كلَيع ال مالس اتطَّيِّب  }  
 نيحالادِ اِهللا الصبع لىعا ونلَيع المالس  هكَاترب ةُ اِهللا ومحر و 
{ ولُهسرو هدبدً ا عمحأنَّ م دهأش إالّ اهللاُ و أنْ ال إله دهأش  

 
Ettehiyyetü  lillâh ves-salavâtü vet-tayyibâtü  ,  esselêmü  ăleyke  Eyyühennebiyyü  ve  
rehmetüllâhi  ve  berekêtüh,  esselemü  ăleynê  ve  ălê   Ibâdillahıssâlihin,  eşhedü  ellê  
ilêhe  illallâh  ve  eşhedü  enne  Muhammeden Abduhu ve  Rasuluhu.   
 
2- Es-Saletül İbrâhimiyyeh: (Son  teşehhüt okunduktan  sonra  okunur.) 

{ اللهم صلِّ على محمد و على َءالِ محمد كَما صليت على إبراهيم ََ   َءالِ   و لىع
 دمحَءالِ  م لىعو دمحم لىع ارِكب و جيدم يدمح كيمَ إناهرإب 

{ ع كْتارا بكَم جِيدم يدمح كإن يماهرَءالِ  إب لىعو  يماهرإب لى  
Allâhümme  salli  ălê Muhammedin  ve  ălê  ali  Muhammed,  keme  salleyte  ălê  
İbrâhîme  ve ăle  êli  İbrâhîm,  inneke  hamîdün  mecîd, 
Allâhümme  bêrik  ălê  Muhammed  ve  ălê  êli  Muhammed,  keme bêrakte  ălê   
İbrâhîme  ve  ălê  êli  İbrâhîm,  inneke  hamîdün  mecîd. 
  
3-Namazın Sonunda  Okunan  Dua; (Es-Saletül İbrahimiyyeh okunduktan  
                                                               sonra  ve  selamdan  önce okunur).    

 } { ربنا َءاتنا في الدنيا حسنةً  و في اآل خرة حسنةً  ربنا ال تزِغْ قُلوبنا بعد إذْ
ابهالو تأن كةً  إنمحر كنلَد نا ملَن بها ونتيده 

Rabbenê ‘etinê  fiddünyê  heseneten  vefil  êĥireti  heseneh  ve  kine  ăzebennâr, 
 Rabbenê  lê  tuzığ  kulubenê  beăde   iz  hedeytenê  veheb  lenê  minledünke      
 Rahmeh,   inneke  entel  vehhêb.  
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4-Namazdan   Sonra  Okunacak  Dua: 
 
 

 وال } {  و احلَمداللهم أعنِّي على ذكْرِك و شكْرِك و حسنِ  عبادتك سبحانَ اِهللا  
  لله  إله إالّ اهللاُ  و اهللاُ  أكْبرْ 

Allâhümme  eăinnî  ălê  zikrike  ve  şükrike  ve  husni ibêdetik,  Sübhânallâhi  vel 
hamdilillêhi  velê  ilêhe  illêllâh-u  ve Allâh-u  ekbar.       
 
 Anlamı:”Allâh’ım  seni  zikretmeye,şükretmeye ve güzel bir şekilde ibadet  etmeye 
yardım  et. Allâh  bütün  noksan  sıfatlardan  münezzehtir,şükür  Allâh’ındır,Allâh’tan  
başka  ilâh  yoktur.   Allâh yücedir”.    
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Onuncu  Ders: 

 
 

SABAH  NAMAZINI  NASIL  KILARIM? 
 
Sabah  namazına  kalktığım  zaman  şöyle  yaparım :     
 
1- Kabeh’e  Şerife’ye  doğru  yönelip “Allâh-u  Ekbar”  (Buna  Tekbiretul  İhram 
    denir.) derken   kalbimle  niyet  edip  şöyle  derim:”Usalli  fardessubhi  lillêhi 
    Tăâlâ”,” Niyet ettim Allâh rızası için sabah namazını kılmaya.”     
 
2- Sonra  sağ  elimi  sol  elimin  üstüne,  göbeğim   ile  göğsüm  arasına koyarım. 
(Bayanlar ise göğüsleri üzerine bağlarlar). İftitah  duasını  okurum. Sonra  sesli  bir  
şekilde ” Eăüzü- Besmele” çekerim ve “El-Fâtihah’ Suresini  ve  kısa   da  olsa  bir  sûre  
okurum. 
 
3- Sonra  "Allâh-u Ekbar "  der   rukuya  varıp  üç  defa  “Subhâne  Rabbiyel   
Ăžim”  derim. 
 
4- Sonra  başımı  rükudan  kaldırırım  ve  tamamen doğruluncaya  kadar  "Semiăllâh-u  
limen hamideh" derim. Ve doğrulduktan  sonra   "Rabbene  ve  lekel  hamd" derim.  
 
5- Sonra  "Allâh-u  Ekbar"  deyip secdeye  varırım.  Secdeye  alnımı,burnumu koyarım 
avuçlarımın  içlerini ,  dizlerimi  ve  ayak  parmaklarımın  içini  yere katarım.  Secdede  üç  
defa  " Sübhâne  Rabbiyel  Eălê"derim . 
 
6- Sonra "Allâh-u  Ekbar"  derken  başımı  secdeden  kaldırırım  ve  iki  secde  arasında  
otururum.Sonra  diğer  secdeyi  yaptığım  gibi  bir  daha  secde  yaparım. 
 
7- Sonra "Allâh-u  Ekbar" deyip  başımı  secdeden  kaldırıp ayağa kalkarım 
 
Böylece  birinci  rekatımı  bitirmiş  olurum.      
 
8- Sonra  ikinci  rekat  için  kalkarım  “El-Fatihah” Suresini  ve  kısa da  olsa  bir  sûreyi  
kendim  duyacak  kadar sesli  okurum.  Sonra  rükuya   varırım,  sonra  doğrulurum,    
sonra     secdeye  varırım. 
 
9-  İkinci  secdeden  sonra et- Tehiyyeti  okurum. 
 
10- Et-Tehiyyeti  okuduktan  sonra es-Salêtül İbrahimiyye ve  namazın  sonundaki  duayı 
(Rabbenâ Âtine) okurum  ve  yüzümü  sağa  çevirip  " Es-selemu  ăeleykum  ve  
rahmetullâhi" derim. 
  
Bu  şekilde  sabah  namazını  kılmış  olurum. 
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SORULAR 
 
1- Sabah namazına nasıl başlanılır? 
2- Niyet nasıl olur? 
3- Rükuda ve secdelerde  ne denilir? 
4- Bu namaz nasıl bitirilir? 
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On  Birinci  Ders: 

 
ÖĞLE  NAMAZINI  NASIL  KILARIM? 

 
 
 
1- Kıbleye  doğru  yönelip  ellerimi  kaldırıp "Allâh-u  Ekbar" derken,  kalbimle “Usalli  
fardežžuhri”,” Niyet ettim Allâh rızası için sabah namazını kılmaya.”   
 derim.  Sonra  İftitah  Duasını  okurum. 
 
2- Sonra  sağ  elimi  sol  elimin  üstüne göbeğim   ile  göğsüm  arasına koyarım. (Bayanlar 
ise göğüsleri üzerinde bağlarlar).  İftitah  duasını  okurum. Sonra  kendim  duyacağım  
kadar  sesli  bir  şekilde ” Eăüzü- Besmele” çeker, “El-Fâtiha”yı  ve  kısa   da  olsa  bir  
sûre  okurum. 
 
3- Sonra  "Allâh-u Ekbar "  der   rukuya  varıp  üç  defa  “Subhâne  Rabbiyel   
Ăžim”  derim. 
 
4- Sonra  başımı  rükudan  kaldırırım  ve  tamamen doğruluncaya  kadar  "Semiăallâh-u  
limen hamideh" derim. Ve doğrulduktan  sonra   "Rabbenê  ve  lekel  hamd" derim.  
 
5- Sonra  "Allâh-u  Ekbar"  deyip secdeye  varırım.  Secdeye  alnımı, burnumu koyarım,  
avuçlarımın içlerini   ,  dizlerimi  ve    ayak  parmaklarımın  içini  yere katarım.  Secdede  
üç  defa  " Sübhâne  Rabbiyel  Eălê" derim . 
 
6- Sonra "Allâh-u  Ekbar"  diyerek  başımı  secdeden  kaldırırım  ve  iki  secde  arasında  
otururum.Sonra  diğer  secdeyi  yaptığım  gibi  bir  daha  secde  yaparım. 
 
7- Sonra "Allâh-u  Ekbar" deyip  başımı  secdeden  kaldırıp  ayağa kalkarım. 
 
Böylece  birinci  rekatımı  bitirmiş  olurum.      
 
8- Sonra  ikinci  rekat  için  kalkarım  “El-Fâtihah” Suresini  ve  kısa da  olsa  bir  sûreyi  
kendim  duyacak  kadar sesli okurum.  Sonra  rukuya   varırım,  sonra  doğrulurum,    
sonra     secdeye  varırım. 
 
9-  İkinci  secdeden  sonra et- Tehiyyetü’yü  okurum. 
 
10- Et-Tehiyyeti okuduktan  sonra es-Salêtül İbrahimiyyeh okurum.   
 
11- Sonra  üçüncü  rekat  için  ayağa  kalkarım  “El-Fatihah” Suresini  okurum   ve   
birinci  rekatta  yaptığım  şeyleri  yaparım,  Rükudan  ikinci  secdeye  kadar. 
 
12- Sonra  dördüncü  rekat  için  ayağa  kalkarım  ve  üçüncü  rekatta  yaptığım  şeyleri   
yaparım; “El-Fatihah” Suresinden ikinci  secdeye  kadar.   
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13- Sonra  Tehiyyeti,  Es-Salêtül İbrahimiyyeh  ve  son  namaz  duasını (Rabbenâ Âtine)  
okurum. 
 
14- Sonra "Es-selemu  ălêykum  ve  rahmetullâh"  diyerek namazımı  bitiririm.   
 
 
 
 

İKİNDİ  NAMAZINI  NASIL  KILARIM? 
 
Öğle  namazını  kıldığım  gibi  ikindi  namazını  kılarım.  Ama  niyet  getirirken   
“ Ušalli  fardal  Ăšri “,”Niyet ettim Allâh rızası için ikindi namazını kılmaya.”   
derim. 
 
 
 
 
 
 
SORULAR 
 
1- Öğle ve ikindi namazına nasıl başlanılır? 
2- Niyet nasıl olur? 
3- Rükuda ve secdelerde  ne denilir? 
4- Bu  namazlar nasıl bitirilir? 
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On İkinci  Ders : 

 
AKŞAM  NAMAZINI  NASIL  KILARIM? 

 
     
 
  Eğer  akşam  namazını  kılmak  için  kalkarsam: 
1- Kabeh’e  doğru  yönelip  ellerimi  kulaklarıma kadar  kaldırırım ve dilimle 
     tekbir  getirirken  kalbimle  akşam  namazı  için  niyet  getiririm  ve derim  ki 
     “Usalli  fardıl    Meğrib” “Niyet ettim Allâh rızası için akşam namazını 
     kılmaya.”   
 
2- Sonra  sağ  elimi  sol  elimin  üstüne, göbeğim   ile  göğsüm  arasına koyarım. 
    (Bayanlar ise göğüsleri üzerinde bağlarlar).  İftitâh  duasını  okurum. 
    Sonra  sesli  bir  şekilde ” Eăüzü- Besmele” çekerim    ve “El-Fâtiha”yı  ve  kısa   da  
olsa  bir  sûre  okurum. 
 
3- Sonra  "Allâh-u Ekbar "  der   rukuya  varıp  üç  defa  “Subhâne  Rabbiyel   
    Ăžim”  derim. 
 
4- Sonra  başımı  rükudan  kaldırırım  ve  tamamen doğruluncaya  kadar 
    "Semiăallâh-u  limen hamideh" derim. Ve doğrulduktan  sonra   "Rabbenê  ve 
    lekel  hamd" derim.  
 
5- Sonra  "Allâh-u  Ekbar"  deyip secdeye  varırım.  Secdeye  alnımı,burnumu koyarım   
avuçlarımın  içlerini ,  dizlerimi  ve   ayak parmaklarımın  içini yere katarım.   Secdede  üç  
defa  " Subhâne  Rabbiyel  Eălê"derim . 
 
6- Sonra "Allâh-u  Ekbar"  diyerek  başımı  secdeden  kaldırırım  ve  iki  secde 
    arasında  otururum.Sonra  diğer  secdeyi  yaptığım  gibi  bir  daha  secde   
    yaparım. 
 
7- Sonra "Allâh-u  Ekbar" deyip  başımı  secdeden  kaldırıp  ayağa kalkarım. 
 
Böylece  birinci  rekatımı  bitirmiş  olurum.      
 
8- Sonra  ikinci  rekat  için  kalkarım  “El-Fatihah” Suresini  ve  kısa da  olsa  bir 
    sûreyi  kendim  duyacak  kadar sesli  okurum.  Sonra  rukuya   varırım,  sonra 
    doğrulurum,    sonra     secdeye  varırım. 
 
9-  İkinci  secdeden  sonra oturur Tehiyyeti okurum. 
 
10- Et-Tehiyyeti  okuduktan  sonra es-Salêtül İbrahimiyyeh okurum.   
 
11- Sonra  üçüncü  rekat  için  ayağa  kalkarım  “El-Fatihah” Sûresini  okurum 
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       ve  birinci  rekatta  yaptığım  şeyleri  yaparım.  Rükudan  ikinci  secdeye 
       kadar. 
 
12- İkinci  secdeden  sonra  Tehiyyeti,  Es-Salêtül İbrahimiyyehi  ve  son 
       namaz  duasını (Rabbenâ Âtine)  okurum. 
 
13- Sonra  "Es-selemu  ălêykum  ve  rahmetullâh"  diyerek namazımı  bitiririm.   
 
 
 . 

YATSI  NAMAZINI  NASIL  KILARIM 
      
 
Öğle  namazını  kıldığım  gibi  yatsı  namazını  kılarım.Ama  niyetimi  şöyle  getiririm  “ 
Ušalli  fardıl ăişe’i “ “Niyet ettim Allâh rızası için akşam namazını kılmaya.”   ve  birinci  
ile  ikinci  rekatta  “El-Fatihah”  ile  kısa  dahi  olsa  okuduğum  sûreyi  sesli  olarak  
okurum.     
                                                                                        
SORULAR 
 
1- Akşam ve yatsı namazına nasıl başlanılır? 
2- Niyet nasıl olur? 
3- Rükuda ve secdelerde  ne denilir? 
4- Namazı nasıl bitirilir? 
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On Üçüncü  Ders: 
 

ORUÇ 
 
 

Oruç  çok  büyük  bir  ibâdettir.  İslâm’ın  en  büyük  emirlerinden  biridir.  Allâh  
bu  ibâdeti  Ramadan  ayında  her  orucu  tutabilen,  baliğ,  ve  akıllı  olan her müslümana  
farz  kılmıştır. Oruçta  muhakkak  niyet  olması  gerekir.  Niyet  akşamdan  sonra ertesi 
günün öğle vaktinden az öncesine (zeval vaktine) kadar herhangi bir  vakitte  olur. Niyet 
kalben  şöyle  getirilir: “Neveytu  sıyame  yevme  ğedin  en  edei   fardi  ramadane 
hezihisseneti  imenen  vehtiseben  lillehi teele" yani ” Niyet ettim Allâh rızası için bu 
senenin Ramadan ayının yarinki orucunu tutmaya.” 
   

Oruç; kişiyi  iftar  ettirecek  şeylerden  kendini  men  etmesidir. İftar  ettiren  
bazı  haller: 
 
1- Yemek  yemek;  velev  ki  bir  lokma ekmek  dahi  olsa.  
2-  İçmek;  velev  ki  bir  yudum  su  dahi  olsa   
3- Başa, karna  veya  mideye; kulak,  burun   ve  ağız  gibi  açık olan bir yerden       
     küçük  dahi  olsa  hacmi  olan  bir  şeyin  girmesi. 
 
Bu  şeylerden  fecrin  doğuşundan  güneşin  batışına  kadar  olan  bu  zaman  süresinde  
niyetle  beraber   sakınmamız  gerekir.   Ama  kişi  oruçlu  olduğunu  unutarak  yiyip  
içerse  orucu  bozulmaz.                    
 
 
DUA 
 

{  { َلَك ُصْمتُ  َوَعلَى ِرْزِقَك أْفَطْرُت َوِبَك َءاَمْنُت َو َعَلْیَك َتَوكَّْلُتاللھَُّم
 
Allâh-umme  leke  šumtu ve  ăle  rizkike  eftartü ve  bike  êmentü  ve  ăeleyke  tevekkeltu. 
Anlamı:”Allâh’ım  senin  rızan  için  oruç  tuttum  ve  rızkınla  orucumu  açtım,sana  iman  
ettim  ve  sana  tevekkül  ettim”.   
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İSLÂMİ  AHLÂK  BÖLÜMÜ 
 
 
 
Birinci  Ders        : Salih  müslüman    60 
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Üçüncü  Ders       : Güzel  ahlak    62 
    
Dördüncü  Ders   : Ebeveyne (ana  ve  baba) itaat   63 
               
Beşinci  Ders       : Ebeveyne(ana  ve  baba) karşı  çıkmak          64                    
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Birinci  Ders: 
 
 
 

SALİH  MÜSLÜMAN 
 
 
 
Salih  olan  müslüman  farzları  eda  eder.  Beş  vakit  namaz  gibi.  
 
Salih  olan  müslüman  haramlardan  kaçınır.  İçki  içmek,  yalan  söylemek  gibi. 
 
Salih  olan  müslüman  cinayet  işlemez.   
 
Salih  olan  müslüman  güvenilirdir.  Bir  şey  çalmaz. 
 
Müslüman  hayır olan  şeyi  sever,  şer  olan  şeyden  nefret  eder. 
   
     
 
 
 
SORULAR 
 
 
1- Salih  olan  müslüman’ın bazı sıfatlarını say.   
 
2- Müslüman neyi  sever ve neyden  nefret  eder? 
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İkinci  Ders: 
 
 

 
DOĞRULUK 

 
 
 
Doğruluk;  salih  olan  müslümanın  sıfatlarındandır.  Salih  müslüman  yalan  söylemez. 
 
Doğruluk  Allâh'ın  sevdiği  bir  hayırdır.   
 
Yalan  söylemek  haramdır.  Allâh  yalanı  sevmez. 
 
Ben  doğruluğu  seviyorum,  yalancılıktan  nefret  ederim. 
 

 
Allâh-u  Teâlâ  “Kâf” Sûresi’nin 18.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 

 
 

﴾ يدتع يبقهِ  ريلٍ  إِالّ لَدقَو نظُ ملْفا يم    ﴿ 
 
 
Anlamı: “ İnsan  hiç bir  söz  söylemez ki, yanında  yazmaya  hazır  bulunan  Rakib  ve  
Ătid  olmasın.”    
 
 
 
SORULAR 
 
1- Doğruluk  salih  olan  müslümanın  sıfatlarından mıdır? 
2- Rakîb  ve Ătîd  kimdir?    
3- Âyetin anlamı nedir? 
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Üçüncü  Ders: 
 

 
GÜZEL  AHLÂK 

 
 
İslâm,  kişiye  güzel  ahlâkla  ahlâklanmayı  emretmiştir. 
 
Kâmil  olan  müslüman ,  müslümanlara  eziyet  etmez;  etrafındakilere  iyilikler  dağıtır. 
 
Kâmil  olan  müslüman , müslümanları  güler  yüzle  karşılar. 
 
Kâmil  olan  müslüman , kendisine  kötülük  yapana  iyilik  ile  karşılık  verir. 
 
Kâmil  olan  müslüman , hafif  olan  bir  şeye  sinirlenmez, kendisine  yapılan  eziyetlere  
tahammül  eder. 
 

İmam Beyhaki'nin  rivayet  ettiği  bir  hadis-i  şerifte  Peygamber efendimiz  
şöyle  buyuruyor:  
 

"   ةُ الطَّيمقَةٌالكَلدةُ صب  " 
              
  
Anlamı: "Güzel  söz  sadakadır." 
 
 
 
SORULAR 
 
1- Kamil  olan  müslüman ,  etrafındakilere nasıl davranmalıdır? 
2- Kamil  olan  müslüman ,  kendisine  yapılan  eziyetlere karşı  ne yapmalıdır?. 
3- Peygamber Efendimizin hadisinin anlamı nedir?   
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Dördüncü  Ders: 
 

EBEVEYNE (ANA  ve  BABA)   İTAAT 
 
 
 

Allâh-u  Teâlâ  “Lokman”  Sûresinin  14.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 
 

نسانَ  بِوالديه ﴾   ﴿ ووصينا اِإل  
 
 
Allâh-u  Teâlâ, insana, ana–babasına  güzel  davranmasını  tavsiye  ettiğini  bildiriyor.  
 
Allâh'ın  emirlerine  muhalif  olmayan  emirlerde  anne - babaya  itaatte  bulunmayı  Allâh  
emretmiştir. 
 
Allâh,  ana - babaya  itaatte   bulunan  kişiye  karşılığını  Âhirette  vereceğini  vaat   
etmiştir. 
 
Müslüman  olan  kişinin  ana-babasına  iyi  bir  muamele  ile  amel  etmesi  gerekir. 
 
Müslüman  olan  kişinin  ana - babasının  karşısında  yüksek  sesle  konuşmaması  gerekir. 
  
 
 
SORULAR 
 
1-“Lokman”  Sûresinin  14.  âyetin anlamı nedir? 
2- Müslüman  olan  kişinin  ana -babasına  nasıl  davranması   gerekir? 
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Beşinci  Ders:7 

 
EBEVEYNE  KARŞI  ÇIKMAK 

 
 
 

Allâh-u  Teâlâ  “El-İsrâ’ ”  Sûresi’nin  23.  âyetinde  şöyle  buyuruyor: 
  
  

قُلْ لَها ومهرهنال ت و ا أُفمقُلْ لَهالً﴿ فَال تا قَوا ﴾ كَرِممي  
 
 
Allâh-u  Teâlâ  onlara (ana-babaya) “öf ” bile  dememeyi, onları  azarlamamayı  ve  
ikisine  de  güzel  söz  söylemeyi  emrediyor. 
   
 
Müslüman  olan  kişinin  anne- babaya  eziyet  verecek  her  şeyden  kaçınması  gerekir. 
 
Her  kim ana- babasına  kötü  bir  muamele  ile  amel  ederse  ve  onlara  eziyet  ederse   
ana-  babasına  asi  ( büyük günahkâr)olur. 
 
Ana- babasına  asi  olan  Allâh  indinde  muttakilerden  ve  salihlerden  olmaz.   
 
                 
 
 
SORULAR 
 
1- Müslüman  olan  kişinin  ana- babasına karşı hangi şeylerden  kaçınması 
     gerekir? 
2- Ana- babasına  kötü  bir  muamele  ile  amel  edene ne denir?  
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ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE 

İSLÂMİ   KÜLTÜR 
 

ÇOCUKLAR İÇİN 

 
SERİ 

2 
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