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BAŞLARKEN
Yüce Allah her dönemde insanların doğru yola ulaşması ve ona verdiği kabiliyetleri açığa
çıkarması için adına "din" dediğimiz evrensel doğrular bütünü göndermiştir. Yine insanlar
arasından bu "evrensel doğruları insanlara bildirecek, "peygamber" dediğimiz "elçiler" seçmiştir.
Peygamberler, Allah'ın kendilerine bildirdiği ilahi hükümleri insanlara bildirirler. İnsanlar da
"Eşsiz ve Tek Yaratıcı"ya olan görevlerini bilip, O'nun vermiş olduğu kabiliyetlerini açığa çıkarmak
için bu hükümlere uygun hareket ederler.
İslâm Dini bu evrensel doğruların bildirildiği son din. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)
son peygamber, Kitabımız Kur'ân-ı Kerim de son kutsal kitaptır. Hayatımızın her alanını tanzim
eden bir rehberdir din. Dünyaya geliş amacımız da, Allah'ın adına "din" dediği bu hükümlerde
bildirilen özelliklere uygun bir insan olmaya çalışmaktır. Şimdiye kadar bütün dinlerin gönderiliş
amacı da budur.
Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin, elde edilen alışkanlıkların, hayatın ilerleyen
dönemlerini derinden etkilediği açık bir gerçektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i
şerifinde, dünyaya gelen bütün çocukların tertemiz bir fıtratta yaratıldıklarını, bu fıtratın da
İslam’la birebir örtüştüğünü, ancak anne ve babaların çocuklara sonradan değişik dinler ve
kültürler empoze etmek suretiyle onları bu temiz fıtrattan uzaklaştırdıklarını söyler. Bu fıtratın
bozulmasını önlemek isteyen Allah Resulü, çocuklara yetişme çağından itibaren doğru dini bilgiler
verilmesini emretmiş, dini yaşama konusunda alışkanlıklar kazandırılmasını tavsiye etmiş ve buna
sürekli olarak teşvik etmiştir.
Geleceğin yetişkinleri olan sevgili yavrularımız, onları nadide bir çiçek gibi yetiştiren anne ve
babalar!
Yarının büyükleri olacak bugünün çocuklarının, kendilerine, ailelerine, topluma ve insanlığa
yararlı, tertemiz birer insan olarak yetişmeleri için hepimize büyük görevler düşmektedir.
Bizlerde bu büyük hizmete küçük de olsa bir katkıda bulunmak, ayrıca çocuklarımızın milli-manevi
değerlere bağlı, güzel ahlaklı, ülkesini ve milletini seven birer evlat olarak yetiştirmek isteyen
anne ve babalara yardımcı olmak maksadıyla, herkesin bilmesi gereken temel dini ve ahlaki
bilgileri böyle bir kitapçıkta derledik. Bilgiler, çocuklarımız kolay öğrensin ve anlasınlar diye çok
kısa olarak sunulmuştur.
En büyük dileğimiz, çalışmamızın bizler için bir sadaka-i cariye, çocuklarımız için bir bilgi
kaynağı, anne babalar için de çocuklarını yetiştirmeye yardımcı olmasıdır. Sözü Peygamberimiz
(s.a.v.)'in bunu çok iyi özetleyen bir hadisi ile bitiriyorum:
"İnsan öldüğü zaman amel defteri şu üç şey hariç kapanır. Sadaka-i cariye, kendisinden
faydalanılan ilim ve ona dua eden Salih evlat." Bu üç ameli yapanların amel defterleri kıyamete
kadar kapanmaz.
Yavrularımıza faydalı olması temennisiyle…

Prof. Dr. İzzet ER
Din Hizmetleri Müşaviri
Fransa Ditib Genel Başkanı

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm İTİKAD
Din Nedir
İmanın Nedir? Nelere İnanıyoruz?
Kelime-i Tevhid ve Anlamı
Kelime-i Şehadet ve Anlamı
İman Şartları(Esasları)
Allah’a iman insana ne kazandırır?
Allah’a İman nasıl olmalıdır?
Allah’ın niçin sevmeliyiz?
Meleklere İman
Meleklere inanmanın faydaları

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
Diğer melekler ve görevleri nelerdir? 3
Kitaplara İman
3
Kur’an-ı Kerim
3
Peygamberlere İman
4
Mucize ve Keramet nedir?
4
Ahiret Gününe İman nasıl olmalıdır? 4
Kader ve Kazaya İman nasıl olmalıdır? 5
Gerçek İman
6
Dört Büyük Melek(şiir)
6
İkinci Bölüm İBADET
İbadet Kavramı
İslam Kavramı
İslam’ın Şartları
Mükellefin Görevleri
Temizlik Kavramı
Abdest Alınışı, Farzları
Abdesti Bozan Şeyler
Gusül(Boy Abdesti)
Teyemmüm
Cünüplük nedir?
Kadınların özel halleri nelerdir?
Namaz ve Önemi
Beş Vakit Namaz ve Kılınışı
Namazın Farzları, Vacipleri
Namazı Bozan Şeyler
Namazın Sünnetleri
Sehiv(Yanılma) Secdesi
Cuma Namazı
Bayram Namazları
Teşrik Tekbirleri
Teravih Namazı
Cenaze Namazı
Yolculara Sağlanan Kolaylıklar
Geçmiş Namazların Kazası
İma İle Namaz
Tilavet(Okuma) Secdesi
Cami ve Cemaatle Namaz
Caminin Bölümleri
Cami Adabı

Oruç İbadeti
Fıtır Sadakası(Fitre)
Fidye nedir?
Zekat İbadeti
Hac İbadeti
Hac kimlere ve ne zaman farzdır?
Umre İbadeti
Kurban İbadeti
Mübarek Gün ve Geceler
Resimlerle Namaz Kılınışı
Namazda Nerede Ne Okunur?
Fransızca 32 Farz
Türkçe 32 Farz
Üçüncü Bölüm AHLAK
Ahlak Kavramı
Allah’a Karşı Görevlerimiz
Peygambere Karşı Görevlerimiz
Kur’an’a Karşı Görevlerimiz
Kendimize Karşı Görevlerimiz
Yeme ve İçmede Ahlak Kuralları
Konuşurken nelere dikkat etmeliyiz?

7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14

15
16
16
16
17
17
17
17
17
18
20
21
22

Ailemize Karşı Görevlerimiz
Eşlerin birbirine Karşı Görevleri
Çocuklarımıza Karşı Görevlerimiz
Anne Babamıza Karşı Görevlerimiz
Vatan ve Milletimize Karşı Görev.
Bütün İnsanlara Karşı Görevlerimiz
Devletin Mumu
Yolumuzdaki Engeller
Yemek Duası
Peygamberimizin Örnek Ahlakı

23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
27

Dördüncü Bölüm SİYER
İslamiyet’ten Önce Arabistan
Hz. Muhammed’in Çocukluğu
Hz. Muhammed’in Evliliği
Peygamberlik verilmesi
Hicret(Medine’ye Göç) 622
Medine Dönemi
Peygamberimiz’in Vefatı
Peygamberimiz’in Hayatı(Özet)

28
28
28
29
30
30
31
32

Beşinci Bölüm TECVİD

33

Seçme Hadis-i Şerifler
Seçme İlahiler
Süre İsimleri
Hutbe Duaları(Türkçe)
Öğrenci Ezber Durum Çizelgesi
Öğrenci Değerlendirme Formu

37
38
40
41
42
43

__________________________________
DİN NEDİR?
Din, akıllı insanları, kendi istekleri ile,
dünyada ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran
ilâhi bir kanundur.
İlk Peygamber Hz.Adem’den itibaren bütün
peygamberler, insanlara Allah’ın varlığını ve
birliğini,
O’na
nasıl
ibâdet
edileceğini
öğretmişlerdir. Ancak bu peygamberlerin anlatmış
olduğu dinlerin kuralları, zamanla insanlar
tarafından bozulmuştur. Bozulan bu dinler,
insanlara dünya ve âhiret mutluluğunu
sağlayamadıkları için yeni bir ‘din’e ihtiyaç
duyulmuştur.
Bunun üzerine Yüce Allah, son Peygamber
olarak Hz. Muhammed’le birlikte İslâm dinini
göndermiştir. Bugün dünyada bozulmamış olan
tek din İslâm dinidir.
► Dinler üç kısma ayrılır:
1- Hak din: Bozulmamış olan dindir. İslâm dini.
2-Muharref dinler: İnsanlar tarafından
bozulan dinlerdir. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi.
3- Bâtıl dinler: İnsanlar tarafından uydurulan
dinlerdir. Ateşe ve putlara tapıcılık, ateizm(tanrı
tanımazlık), satanizm gibi.
İslâm’ın kuralları üç kısımdır: İman (İnançİtikat), amel (ibâdetler) ve ahlâk ile ilgili kurallar.
Bu kurallara uygun hareket edenler; hem bu
dünyada hem de âhirette mutlu bir hayat
yaşayacaklardır.
***********************************************************

İMAN NEDİR, NELERE İNANIYORUZ?
İman ‘herhangi bir şeye inanmak’ demektir.
Daha geniş bir ifadeyle; ‘Peygamberimiz’in
Allah’tan getirdiği şeylerin doğru olduğuna; ‘kalp’
ile inanmak ve bu inancı ‘dil’ ile söylemektir.’
► Kelime-i Tevhîd:
Lâ ilâhe illallâh. Muhammedür Rasülullâh.
“Allah’tan başka ilâh yoktur.
Hz. Muhammed Allah’ın Peygamberi’dir.”
► Kelime-i Şehâdet:
Eşhedü el lâ ilâhe illallâh.Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

__________________________________
“Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed
Allah’ın kulu ve Peygamberi’dir.”
► İmanın Şartları (Esasları)
A. İman Kaça Ayrılır?
1. İcmaili İman: Allah’ın varlığına ve
birliğine ve Hz. Muhammed’in Allah’ın
Peygamberi olduğuna inanan bir kimse ‘topluca
iman’ (icmâli iman) etmiş olur.
2. Tafsili İman: İnanılması gereken şeylere
ayrıntılı olarak iman eden kimse tafsîlî iman
etmiş olur.
İman esasları ayrıntılı olarak ‘Âmentü’de
geçmektedir. Bunlara ‘İmanın Şartları’ denir.
1- Allah’a inanmak,
2- Meleklere inanmak,
3- Kitaplara inanmak,
4- Peygamberlere inanmak,
5- Âhiret gününe inanmak,
6-Kader ve Kazaya inanmak.
► İnsanlar inanç (inanma) bakımından kaç kısma
ayrılır?

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz.
Muhammed’in Allah’ın Peygamberi olduğuna:
1.Mü’min: Kalbi ile inanan ve bu inancını
dili ile söyleyen kimselere ‘mü’min’ denir.
2.Münafık: Kalbi ile inanmadığı halde, dili
ile inandığını söyleyen kimselere ‘münâfık’
denir.
3.Kafir: Kalbi ile inanmayan ve inanmadığını açıkça dili ile söyleyen kimselere ‘kâfir’
denir.
► Allah’a İman insana ne kazandırır?
● Allah’a inanan insan kendisini huzurlu ve
güvenli hisseder.
● İnanmak insanı yalnızlıktan ve boşlukta
kalmaktan kurtarır.
● Allah’a inanan bir insan sıkıntılarla
karşılaştığı zaman ümitsizliğe düşmez.
►İmanın makbul (geçerli) olmasının şartları
nelerdir?
● İman ümitsizlik anında olmamalıdır.
Önceden inanmamış olan bir insanın, tam öleceği
sırada; ‘Ben şimdi inandım’ demesinin bir faydası
1

olmayacaktır. Firavunun son anda iman etmesinin
kendisine bir faydası olmadığı gibi:
“İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun
da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak
üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet
boğulmak üzere iken, “İsrailoğulları’nın iman
ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığına inandım.
Ben de müslümanlardanım” dedi.
Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve
bozgunculardan olmuştun.” (Yunus; 90,91)

5- İrâde: Allah’ın dilediğini(istediğini)
yapabilmesidir.
6Kudret: Allah’ın gücünün herşeye
yetmesidir.
7- Kelâm: Allah’ın konuşması, doğru ve
güzel söz söylemesidir.
8- Tekvin: Allah’ın istediğini, istediği
zaman ve mekanda istediği şekilde yaratmasıdır.

● Müslüman, dini kuralları inkar edici söz ve
davranışlarda bulunmamalıdır.

Allah bize göz, kulak, dil, el ve ayak gibi
organlar vermiş, akıl ve zekâ ile bizi varlıklar
arasında üstün bir duruma getirmiştir. Yine Allah
yeryüzünü çeşitli nimetlerle donatmış, havadan
suya kadar her türlü ihtiyacımızı karşılamıştır.

● Müslüman, dini kuralların hepsinin güzel
olduğunu kabul etmelidir.
1- ALLAH’A İMAN NASIL OLMALIDIR?
Çevremize baktığımız zaman
hiç bir şeyin kendiliğinden
olmadığını görürüz. Her şeyi bir
yaratan vardır, O da Allah’tır.
Kâinat
Allah’ın
varlığını,
kâinattaki mükemmel düzen de Allah’ın birliğini
gösterir.
İlk görevimiz, bizi yoktan var eden Allah’a
inanmak, O’na gönülden bağlanmaktır.
Allah’a doğru olarak inanmak ve varlığını
yakından tanımak; O’nun sıfatlarını bilmeye
bağlıdır.
► Allah’ın Sıfatları Nelerdir?
a. Zâtî Sıfatları (Allah’ın zâtının ne olduğu)
1- Vücûd: Allah’ın var olmasıdır.
2-Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcının
bulunmamasıdır.
3- Bekâ: Allah’ın varlığının sonunun
olmamasıdır.
4- Vahdâniyet: Allah’ın bir olmasıdır.
5-Muhâlefetün lil havâdîs: Allah’ın
sonradan
olan
şeylere(yarattıklarına)
benzememesidir.
6-Kıyam binefsihî: Allah’ın varlığının
kendinden olmasıdır.
b. Sübûtî Sıfatları (Allah’ın neler yaptığı)
1- Hayat: Allah’ın canlı ve diri olmasıdır.
2- İlim: Allah’ın herşeyi bilmesidir.
3- Semi’: Allah’ın herşeyi işitmesidir.
4- Basar: Allah’ın herşeyi görmesidir.

► Allahı Niçin Sevmeliyiz?

“Allah’ın
nimetini
sayacak
bitiremezsiniz.” (İbrahim Sûresi, 34)

olsanız

Bu sebeplerden dolayı Rabbimizi çok
sevmeliyiz. Allah sevgisi; O’nun mübârek adını
saygı ile anmak, emrettiği ibâdet görevlerini seve
seve yapmak ve yasak ettiği şeylerden kaçmakla
gerçekleşir.
2-MELEKLERE
OLMALIDIR ?

İMAN

NASIL

► Melekler;
• Nurdan yaratılmış,
• Yemeyen-içmeyen,
• Erkeklik
ve
dişilikleri
olmayan,
• Allah’ın emirlerini kusursuz yerine
getiren,
• Hiç günah işlemeyen,
• Nurdan yaratıldıkları için Allah’ın
göremediğimiz sevgili kullarıdır.
Allah Kur’an’da meleklerin varlığını haber
vermiş, Peygamberimiz de hem görmüş hem bize
bildirmiştir. Bu sebeple meleklerin varlığına
inanıyoruz.
Melekler yerde, göklerde, çevremizde ve her
yerde bulunurlar.Onların sayılarını ancak Allah
bilir.
► Dört büyük melek hangileridir?
1-Cebrâîl: Allah ile peygamberler arasında
elçilik yapmakla ve onlara kitap getirmekle
görevlidir.
2-Azrail: Ömrü sona eren insanların canlarını
almakla görevlidir..
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3-Mikâîl: Tabiat olaylarının idaresi ile
görevlidir. Yağmurun yağması, rüzgarın esmesi
gibi.
4-İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların
öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.

var olduğunu bize haber vermekte; ancak nasıl
varlıklar oldukları hakkında ayrıntılı bilgi
vermemektedir. Kur’an-ı Kerimde cinlerden söz
edilmekte, hatta “Cin” adında bir süre
bulunmaktadır. Cinler Allah tarafından ateşten
yaratılmış varlıklardır.
***********************************************************

3- KİTAPLARA İMAN NASIL OLMALIDIR?
Allah, insanlara peygamberleri aracılığı ile
kitaplar ve sayfalar göndermiştir buna vahiy
denir. Bu kitaplarda ve sayfalarda; Allah’ın emir
ve yasakları bildirilmiş, dünya ve âhirette mutlu
olmanın yolları gösterilmiştir.
► Dört büyük kitap kimlere indirilmiştir?

► Meleklere inanmanın faydaları nelerdir?
●
Meleklere
inanmak,
kötülüklerden
uzaklaşmamızı sağlar. ‘Kirâmen Kâtibîn’ isimli
sağımızda ve solumuzda bulunan melekler
bütün
iyilik
ve
kötülükleri
yaptığımız
yazmaktadır. Dolayısıyla ‘Beni kimse görmüyor,
istediğimi yaparım’ diyemeyiz.
●
Meleklere
inanmak,
ahlâkımızı
güzelleştirir. Melek insanı iyiliğe; şeytan ise
kötülüğe çağırır. İnsan, iyiliğe çağıran sese
uyduğu sürece iyi işler yapar ve sevap kazanır.
► Diğer Melekler ve Görevleri nelerdir?
1. Koruyucu Melekler(Hafaza): İnsanları
korumakla görevlidirler. İnsanları iyiliğe
yönlendirir, kötürlükten sakındırmaya
çalışırlar. Herzaman yanımızda bizi
koruyan meleklerin olduğunu bilmek bize
güven verir, davranışlarımıza özen
göstermemizi sağlar. Melekler Allah’ın
izni ile insanlarını yardımına koşan
dostlarıdır.
2. Yazıcı Melekler(Kiramen Katibin):
İnsanların davranışlarını, yaptıkları iyilik
ve kötülüklerini yazan melek.
3. Sorgu
Malekleri(Münker-Mekir):
Dünyada yaptıklarından dolayı insanları
hesaba çekecek melek.
► Meleklerden başka görünmeyen var mıdır?
Gözümüzle göremediğimiz varlıklardan biride
Cinlerdir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim cinlerin

1-Tevrât: Hz.Mûsâ’ya
2-Zebûr: Hz.Dâvût’a
3-İncîl: Hz.Îsâ’ya
4-Kur’an-ı Kerim:
indirilmiştir.

Hz.

Muhammed’e

Tevrât ve Zebûr, Yahudiler’in , İncîl ise
Hıristiyanlar’ın kitabıdır. Günümüzde üçü bir
arada; ‘Kitâb-ı Mukaddes’ (Kutsal Kitap) adıyla
toplanmıştır. Tevrat, Zebur ve İncil’in orjinalleri
bozulmuştur ve bugün elimizde yoktur.
► Suhuf (sayfalar) hangi peygamberlere
gönderilmiştir?
Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şit’e 50 sayfa, Hz.
İdrîs’e 30 sayfa, Hz. İbrâhîm’e 10 sayfa
gönderilmiştir.
► Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim;
●
610 yılının Ramazan
ayında, bir Pazartesi gecesi,
● Peygamberimiz Hira Mağarası’nda iken,
● Cebrâîl (AS) tarafından indirilmeye
başlanmıştır.
Âyet ve sûreler çoğu zaman bir soru ya da olay
üzerine inerdi. İşte Kur’an-ı Kerim bu şekilde âyet
âyet, sûre sûre 23 senede tamamlanmıştır. Kur’an
âyetleri indikçe ‘vahiy kâtipleri’ bunları yazardı.
Âyetleri ezberleyenler de olurdu.
Peygamberimiz hayatta iken âyetler inmeye
devam ettiği için, bu âyetler bir araya toplanarak
‘mushaf’ (kitap) haline getirilemedi.
Peygamberimiz
vefat
ettikten
sonra
Hz.Ebubekir zamanında Kur’an âyetleri bir araya
toplanarak mushaf haline getirilmiş, Hz. Osman
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zamanında ise çoğaltılarak çeşitli islâm ülkelerine
gönderilmiştir.
Kur’an hem yazılarak, hem de ezberlenerek
değiştirilmeden
günümüze
kadar
gelmiştir.
Kıyâmete kadar da değiştirilmeden devam edecektir.
“Kur’an’ı Biz indirdik, onun koruyucusu da
biziz.” (Hicr Sûresi, 9)

Her 20 sayfaya bir ‘cüz’ denir, toplam 30 cüz
vardır. Süreleri oluşturan bir veya birkaç kelime
ya da cümleden oluşan Allah sözüne Ayet denir.
Kur’anda kabul gören görüşe göre 6236 ayet
vardır.
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar
ezberleyenlere ‘hâfız’ denir. Özellikle Ramazan
aylarında Kur’an’ın bir kişi tarafından okunup
diğerleri tarafından takip edilmesine ise
‘mukâbele’ denir. Kur’an’ın baştan sona
okunmasına da ‘hatim’ denir. Kur’an-ı Kerim’ in
en az 3 ayetten oluşan, özel isimleri bulunan
bölümlere Süre denir. Kur’an’da 114 sure vardır.
Kur'anı Kerim'in özelliklerini nelerdir?
a) Kur'anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç
bir
değişikliğe
uğramadan
bize
kadar
Kıyamete
kadarda
bozulmadan
gelmiştir.
kalacaktır.
b)Kuran toplu olarak değil, zaman ve hadiselere
göre ayetler ve sureler halinde inmiştir.
c) Kur'an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka
kitap gelmeyecektir.
d) Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir
kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak
hakikat ve hikmetlerle doludur.
e)Kur'an Peygamber Efendimizin en büyük ve
daimi mucizesidir. Hem kelimeleri, hem anlamı,
hemde taşıdığı yüksek hakikatlerle eşsiz bir
mucizedir.
4- PEYGAMBERLERE
OLMALIDIR ?

İMAN

NASIL

Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçilik
yapan ve insanlara doğruyu gösteren kimselere
denir.
İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını ve
birliğini anlayabilse de Allah’ın sıfatlarını, O’na
nasıl ibâdet edileceğini, âhiret hayatını, dünya ve
âhiret
mutluluğunun
nasıl
kazanılacağını
bilemezler. Bu sebeplerden dolayı bir ‘yol
gösterici’ye yani peygambere ihtiyaçları vardır.

►Peygamberlerde bulunması
(gereken) sıfatlar nelerdir?

vâcip

olan

1- Sıdk: Doğruluk,
2- Emânet: Güvenilir olmak,
3- Fetânet: Akıllı, zeki ve uyanık olmak,
4- İsmet: Günah işlememek,
5- Tebliğ: Bildirmek.
► Kur’anda
hangileridir?

ismi

geçen

Peygamberler

İlk peygamber Hz.Âdem, son peygamber ise
Hz.Muhammed’dir. Bu ikisi arasında bir çok
peygamber gelip geçmiştir. Kur’an’da sadece 25
peygamberin adı geçmektedir:
Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhîm,
İsmâîl, İshâk, Yâkûb, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ,
Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs,
Elyesa’, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed
(SAV).
İman esasları, ibâdetler ve ahlâk kuralları
peygamberlerin anlattığı dinlerde
aynı olan esaslardır.
►Mûcize ve Kerâmet Nedir?
Peygamberler,
peygamber
olduklarını ispat etmek ve insanları
inandırmak için bazen Allah’ın yardımı ile
‘mûcize’ler (olağanüstü şeyler) göstermiştir.
Peygamberimiz’in en büyük
mûcizesi Kur’an-ı Kerim’dir.

ve

dâimi

Allah’ın yardımı ile O’nun veli (sevgili)
kulları tarafından gösterilen olağanüstü olaylara
ise ‘kerâmet’ denir. Böyle bir olayın, inanmayan
kimselerden meydana gelmesine de “İsridrac”
denir.
5- AHİRET GÜNÜNE
OLMALIDIR?

İMAN

NASIL

İnsanların ve diğer canlıların bir sonu olduğu
gibi üzerinde yaşadığımız kainatın da bir gün sonu
gelecektir. Zamanı gelince ‘İsrafil’ isimli melek
‘sur’ denilen bir şeye üfürecek ve bundan çıkacak
sesin etkisi ile ‘kıyâmet’ kopacak;
Yeryüzü şiddetli bir depremle sarsılacak, dağlar
yerinden koparılıp pamuk gibi atılacak, denizler
kaynayacak, gökler yarılacak, güneş dürülüp ışığını
kaybecek, ay tutulacak ve güneşle birleşecek,
yıldızlar sönecek ve dökülecek, bütün canlılar
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ölecek, kısaca yer ve göklerin düzeni bozularak
kâinat yeni bir şekil alacaktır.
Bir süre geçtikten sonra Allah’ın emriyle İsrafil,
sur’a ikinci defa üfürecek ve bütün insanlar yeniden
dirilerek ‘mahşer’ denilen toplanma yerine
çağrılacaktır.
Burada herkes Allah’ın huzuruna çıkarılarak
dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir.
‘Kirâmen Kâtibîn’ melekleri tarafından iyilik ve
kötülüklerin yazılmış olduğu ‘Amel Defteri’
insanların eline verilecek ve herkes dünyada iken
yaptıklarını amel defterinde görüp okuyacaktır.

► Ahirete imanın faydaları nelerdir?
• Ahirete inanan bir insan, sorumluluk
hissederek davranışlarına dikkat eder.
• Geçici olan bu dünyada daha ‘sonsuz
bir hayat’ için hazırlanır.
• Ahiret gününe inanmak insanı teselli
eder, üzüntüsünü azaltır.

► Ölüm nedir?
Ruhun bedenden ayrılması olayına ‘ölüm’ denir.
İnsan beden ve ruhun birleşmesinden meydana gelen
bir varlıktır. Bedenimize canlılık ve hareket veren
‘ruh’tur. Allah’ın takdir ettiği zaman gelince ruh
bedenden ayrılır. “Her canlı ölümü tadacaktır.”
(Al-i İmran Sûresi, 185)

► Kabir(mezar) nedir?

Kâfirler ve münâfıklar burada sonsuza kadar
kalacaklardır. İnandığı halde günah işleyenler ise,
burada cezasını çektikten sonra cennete girecektir.
***********************************************************

6- KADER ve KAZAYA İMAN NASIL
OLMALIDIR?
Kâinatta olacak şeylerin,
yerini, zamanını, özelliklerini
ve nasıl olacaklarını Allah’ın
ezelde bilmesi ve takdir
etmesi (karar vermesi)’ne ‘kader’, bu şeylerin
zamanı gelince gerçekleşmesine de ‘kaza’ denir.
Hayır, iyilik; şer ise kötülük demektir. Hayır ve
şerden hangisini yapmayı istersek, Allah onu bizim
için yaratır. Fakat Allah bizim iyilik yapmamızı
ister, kötülük yapmamızı istemez.
Kader inancı bize kâinatta her şeyin bir plana
göre ve bir gâye için varedildiğini, her şeyin bir
sebebi olduğunu öğretir.

► Rızık nedir?
Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı şeylere
‘rızık’ denir. Allah herkesin rızkını belirlemiştir.
İnsanın görevi rızkını helâl yollardan kazanmaktır.

► Ecel nedir?
Allah insanı yoktan var etmiş ve ne kadar
yaşayacağını da takdir etmiş (belirlemiş) tir. İnsanın
doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zamana
‘ömür’ denir. Ecel ise ömrün bittiği dünya hayatının
sona erdiği vakittir.

İnsanın
ölümünden
kıyâmet
günü
yeniden
dirilmesine kadar geçen
zamana ‘kabir hayatı’, bu süre içinde bulunacağı
yere de ‘kabir’ denir. Kabirlerin olduğu yere
kabristan(mezarlık) denir.

Bize düşen görev; sağlığımızı korumak,
hayatımızı tehlikeye düşürecek şeylerden sakınmak,
sınırlı
olan
dünyadaki
zamanımızı
boşa
geçirmemektir.

“ Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya
da cehennem çukurlarından bir çukurdur.”
(Hadis)

Yapacağımız herhangi bir iş için, bütün
gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra,
sonucu Allah’tan beklemeye ‘tevekkül’ denir.

► Tevekkül nedir?

► Cennet nedir?
Mü’minler için hazırlanmış mükafat (ödül)
yeridir. Cennette ne arzu edilirse, hemen yanında
hazır bulunacaktır. Orada insan hep genç yaşta
kalacak, ihtiyarlamayacaktır.Orada hastalık, korku
ve üzüntü yoktur. Orada hayat sonsuzdur, ölüm
yoktur.

► Cehennem nedir?
İnanmayanlar ve inandığı halde
işleyiptebağışlanmayanların
ahirette
cezalandırılacakları yerdir.

günah
ateşle
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GERÇEK İMAN

DÖRT BÜYÜK MELEK

Hazreti Ömer, halifeliği zamanında kontrol

Allah’tan aldığı emri
Ulaştırır peygambere
İşte o vahiy meleği
Selam onun üzerine
(Cevap: Cebrâil)

maksadıyla bir gece Medîne’de dolaşırken yoruldu
ve dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslandı. Bu
esnada, evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu
konuşmayı duydu:

Ömrümüz sona erince
Ruhu bedenden ayırır
Mü’min olan korkmaz ondan
Çünkü hep hazırlıklıdır
(Cevap: Azrâil)

Anne:
-- Haydi kızım, kalk da süte
biraz su katıver!
Kız:
-- Halifenin sütlere su katılmasını yasakladığını
bilmiyor musun?
Anne:

Vakti saati gelince
İki kere üfler Sûr’a
İlkinde ölür her canlı
Ardından gelir huzura
(Cevap: İsrâfil)

-- Evet biliyorum.
Kız:
-- Öyle ise halifenin yasakladığı işi nasıl
yapabilirim?
Anne:
-- Kalk da su koy şu süte, Ömer seni nereden
görecek?
Kız:
-- Ömer görmez ama Rabbim görür. Vallahi ben
onun göreceği yerde yapmadığım bir işi görmediği
yerde de yapmam.
Hz. Ömer, bu konuşmaları dinledikten sonra
oradan ayrıldı. Daha sonra, iyi bir din terbiyesi
görmüş bu yüksek ahlâklı fakir kızı oğlu Âsım ile
evlendirdi.

Bu hikayeden şunu öğreniyoruz.
“Allah

inancının,

insanın

Kar ve yağmuru yağdırır
O estirir rüzgarları
Allah’ın izniyle yapar
Elbette bütün bunları
(Cevap: Mikâil)
İki güzel melek vardır
Yaptıklarımızı yazar
Sağdaki iyilikleri
Soldaki kötülükleri
(Cevap: Kirâmen Kâtibîn)
Onlar sorular sorar
İnsan kabre girdiğinde
“Rabbin kimdir, dinin nedir?”
Bilemezsen vay haline!
(Cevap: Münker ve Nekir)
Ne de güzel bir yer cennet
Orda meleklerin başı
İnşallah bize olacak
O da cennet arkadaşı
(Cevap: Rıdvan)

davranışlarına

olumlu yönde çok büyük tesiri vardır.”

Rabbim korusun bizleri
Azâbından, gazâbından
Sığınırız o Rahîm’e
Cehennemin başkanından
(Cevap: Mâlik)
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________________________________ __

__________________________________
Kimler Allah’ın emir ve yasakları ile
mükellef (sorumludur) tir?
‘Akıllı olan’ ve ‘erginlik çağına gelen’ her
‘müslüman’, Allah’ın emir ve yasakları ile
sorumludur.
(Genellikle erkekler 12 ile 15, kızlar ise 9 ile
15 yaşları arasında erginlik çağına girmiş olurlar.)
Sorumlu kimseler:

İbâdet, Allah’a saygı göstermek ve O’nun bize
verdiği sayısız nimetlere karşı ‘teşekkür’ borcunu
yerine getirmektir.
Namaz, oruç gibi ibâdetler ‘beden’ ile, zekat ve
kurban gibi ibâdetler ‘mal’ (para) ile, hac ibâdeti ise
‘hem mal hem de beden’ ile yapılan bir ibadettir.
İbâdetler hiç bir karşılık beklemeden, yalnız
‘Allah rızası için’ yapılmalı, gösteriş için
yapılmamalıdır.

İbadetin faydaları nelerdir?
•
•
•
•
•
•

İmanımızı korur.
Ahlâkımızı güzelleştirir.
Kötülüklerden uzaklaştırır.
Bunalımdan kurtarır.
Allah’a yaklaştırır.
Ahirette cennete girmemizi sağlar.

*********************OOO********************

İslâm, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
Allah’tan getirdiği şeyleri kabul etmek ve bunları
hayatta uygulamaktır. Kısaca İslâm, ‘inandığını
yaşamak’ demektir.

İslâm 5 esas üzerine bina edilmiştir:
1. Kelime-i şehâdet getirmek:
Eşhedü el lâ ilâhe illallâh.Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
(Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz.
Muhammed O’nun kulu ve Peygamberidir.)
2. Namaz kılmak: Günde beş vakit namaz
kılmaktır.
3. Oruç tutmak: Her yıl Ramazan ayında oruç
tutmaktır.
4. Zekat vermek: Zenginlerin, mal ya da
parasının belli bir miktarını her yıl fakirlere
vermesidir.
5. Hacca Gitmek: Gücü yetenlerin ömründe
bir defa hacca gitmesidir.

•
•
•
•

Allah’ın farzlarını (emirlerini) yapmalıdır:
Namaz, oruç, hac, zekat, gibi...
Allah’ın haramlarından (yasaklarından)
kaçmalıdır: İçki, kumar, adam öldürmek,
vs.
Peygamberimiz’in sünnetine (yaşantısına)
uymalıdır.
Dinin mekruhlarından (hoş görmediği
şeylerden) sakınmalıdır
Mükellefin Görevleri Nelerdir?

1. Farz: Yapılması dinimiz tarafından kesin
bir şekilde emredilen davranıştır. Farzı
yerine getiren kişi sevap kazanır, yerine
getirmediğinde günah işlemiş olur.
2. Vacip: Farz kadar açık ve kesin bir delile
dayanmamakla beraber, dinimiz tarafından
bağlayıcı bir şekilde emredilen davranıştır.
Bazı İslam alimleri tarafından vacip başlığı
altında sayılan ibadetler, diğer bazı alimler
tarafından sünnet olarak sınıflandırılmıştır.
3. Sünnet: Hz. Peygamberin (sav) farz ve
vacip dışında yaptığı veya söz, davranış ya
da onayı ile yapılmasını tavsiye ettiği,
örnek alınma özelliği taşıyan davranıştır.
4. Müstehap: Peygamberimizin ara sıra
yaptığı ve yapılması dinimiz tarafından
hoş ve güzel karşılanan davranıştır. Nafile
namaz kılmak, akşam namazını vakti girer
girmez kılmak, nafile oruç tutmak gibi.
5. Mübah: Mükellefin dinimiz tarafından
yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı
davranıştır. Caiz kelimesi de mübahın eş
anlamlısıdır. Hakkında dini bir yasak
bulunmayan bütün dünya nimetleri genel
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olarak mübahtır. Yemek, içmek, gezmek
gibi.

Abdest nasıl alınır?
•

6. Haram: Yapılması dinimiz tarafından
kesin bir şekilde yasaklanan davranıştır.
Haramı işleyen kişi günahkâr olur.
7. Mekruh: Haram olmamakla beraber
yapılması
dinimiz
tarafından
hoş
karşılanmayan davranıştır.
8. Müfsit: Yapılmakta olan bir ibadeti bozup
onu geçerli(sahih) olmaktan çıkaran
eksiklik ya da yanlış davranıştır. Oruçlu
iken yemek içmek, namazda konuşmak
gibi. Geçersiz olan ibadete ise fasit veya
batıl denir.
*********************OOO********************

İslâm dini, temizlik üzerine
kurulmuştur. Müslüman demek, temiz
insan demektir. Temiz olanları, hem
Allah hem de insanlar sever.
“Şüphesiz ki Allah, çokça tevbe edenleri ve
iyice temizlenenleri sever.” (Bakara Suresi, 222)
“Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis)
ABDEST
Abdest; belirli organları, usulüne uygun
olarak, yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan
temizliktir.
Abdestsiz yapılmayan şeyler nelerdir?
•
•
•
•

Namaz kılınmaz,
Kur’an-ı Kerim’e el sürülmez(Kur’an-ı
Kerimi ezbere okumakta ve gözle takip
etmekte bir sakınca yoktur.)
Tilâvet (okuma) secdesi yapılmaz,
Kâbe tavaf edilmez.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mümkünse
kıbleye
dönülür.
• Niyet edilir: ‘Niyet
ettim Allah rızası için
abdest almaya’ ve
Eûzü-Besmele çekilir.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır.
Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınır
ve her defasında boşaltılır.
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su
çekilir ve sol el ile temizlenir.
Yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
Önce sağ sonra sol kol, üç defa dirseklerle
beraber yıkanır.
Baş ıslak elle meshedilir.
Her iki elin küçük parmakları yada şehadet
parmağı ile kulakların içi, baş parmaklar
ile de dışı meshedilir.
Ellerin geriye kalan üçer parmağının dışı
ile de boynun arkası meshedilir.
Önce sağ sonra da sol ayak, ‘sol el’ ile
topuklarla beraber yıkanır.

Abdest bittikten sonra da kıbleye karşı
‘Kelime-i Şehâdet’ okuması iyi olur.
Abdesti bozan şeyler:
•
•
•
•
•
•

Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve
sarı su çıkması.
Ağız dolusu kusmak.
Tükürdüğü zaman, tükürüğünün yarısının
veya daha fazlasının kan olması.
Ön ve arkadan çıkan her şey ve arkadan
yel çıkması.
Bayılmak, sarhoş olmak, uyumak.
Namazda gülmek. (Kendi duyarsa namazı,
yanındaki duyarsa abdesti bozulur)
GUSÜL (Boy Abdesti)

Abdestin farzları nelerdir?
1.
2.
3.
4.

Yüzü yıkamak,
Elleri dirseklerle beraber yıkamak,
Başın dörtte birini meshetmek,
Ayakları topuklarla beraber
yıkamak.

Bu farzlardan biri eksik olursa
abdest geçerli olmaz.

Vücudun her tarafını, kuru yer
bırakmadan yıkamaya ‘gusül’ denir.
Guslün farzları üçtür:
1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
2. Buruna su çekip yıkamak.
3. Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer
bırakmayarak) yıkamak.

8

Guslün alınışı:
•
•
•
•
•
•

Besmele çekilir.
Niyet edilir: ‘Niyet ettim Allah rızası
için gusül abdesti almaya’.
Ağza üç defa su alınıp boğaza kadar
çalkalanır.
Buruna üç defa su çekip iyice temizlenir.
Bundan sonra abdeste kaldığı yerden
devam edilir.
Üç defa başa, üç defa sağ omuza, üç defa
da sol omuza su dökerek yıkanılır. Her su
döküşte vücut iyice ovulur ve kuru bir yer
bırakılmaz.
TEYEMMÜM (Toprakla Abdest )

Niyet ederek, elleri temiz bir toprağa (veya
toprak cinsi bir şeye) vurup yüzünü ve kollarını
meshetmeye ‘teyemmüm’ denir.
Abdest ve gusül için su bulunmadığı zaman
teyemmüm yapılır.
Teyemmümün farzları nelerdir?
1. Niyet etmek.
2. Elleri temiz bir toprağa
(veya toprak cinsi bir şeye)
vurup, birinci vuruşta yüzü
ikinci
vuruşta
kolları
meshetmek.
Cünüplük Nedir?
Bir kimsenin şehvetle menisinin(sperm)
gelmesi(orgazm olması), rüyasında iken ihtilam
olması, boşalması ya da orgazm gerçekleşsin veya
gerçekleşmesin cinsel ilişkide bulunması ile
cünüplük gerçekleşir. Bu durumda olanların gusül
abdesti almaları farzdır.
Cünüp olan kimsenin yapması haram olan
şeyler nelerdir?
1. Namaz kılmak
2. Kur’an okumak
3. Kur’an’a el sürmek
4. Camiye girmek
5. Kabeyi tavaf etmek
Kadınların özel halleri nelerdir?
1. Hayız(âdet hali, ay hali, regl):
Kadınlar ergenlik çağına gelince hayız görmeye
başlar. “Hayız, bir hastalık veya lohusalık durumu
olmaksızın rahimden gelen kandır. Buna, “âdet

hâli” denir. Âdet hali kadından kadına değişir, en
azı 3, en çoğu 10 gündür. Adet hali bitince gusül
abdesti almak farzdır.
2. Nifas(Lohusalık): Doğum yaptıktan
sonra kadının rahminden gelen kandır. Bu
durumda olan kadına “lohusa” denir. Lohusalık
hali çocuğun doğmasından itibaren en çok 40 gün
devam eder. Nifas hali bitince gusül abdesti almak
farzdır.
3. İstihaze: Bir damardan çıkıp tenasül
organı yolu ile gelen kandır. Rahimden değil, bir
hastalık sebebiyle damardan gelen bu kanın
kokusu yoktur. Bu durum kadınlar için bir hastalık
ve özürdür. Bu hal kadının namaz kılmasına ve
oruç tutmasına engel değildir.
Ayhali ve Loğusa olan kadınlara haram olan
şeyler nelerdir?
1. Namaz kılmak
2. Oruç tutmak
3. Kur’an okumak
4. Kur’an’a el sürmek
5. Camiye girmek
6. Kabe’yi tavaf etmek
7. Cinsel ilişkide bulunmak
Ay hali ve Lohusa olan kadınlar, temizlendikten
sonra, bu süre içerisindeki kılamadıkları namazları
kaza etmezler, ancak tutamadıkları ramazan
oruçlarını kaza ederler.
*********************OOO********************

Namazın Önemi Nedir?
Allah’a imandan sonra farzların en
önemlisi namazdır. Akıllı olan ve erginlik
çağına gelen her müslümana namaz
kılmak ‘farz’dır.
Çünkü namaz, ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan,
insanı Allah’ın huzuruna yükselten bir ibadettir.
Namazını doğru kılan bir kimse; günah işlemekten
sakınır, kurtulur, imanını kuvvetlendirir, Allah’ın
rızasını (memnuniyetini) kazanır ve cennetin aydınlık
yolu kendisine açılır.
“Sana vahyolunan kitabı oku, namazı dosdoğru kıl.
Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve fenâlıktan
alıkoyar.” (Ankebut Suresi, 45)
“Namaz dinin direğidir.” (Hadis)
“Çocuklarınıza yedi yaşına gelince
kılmasını emredin.” (Hadis)

namaz
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Beş Vakit Namaz ve Kılınışları

2. Rekat:
Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
İlk oturuş: Ettehıyyâtü.

3. Rekat:
Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)

4. Rekat:
Besmele, FATİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
Son oturuş: Ettehıyyâtü, Allahümme Salli,
Allahümme Bârik, Rabbena Âtinâ, Rabbenağfirli
(Selâm)

►Öğle namazının farzının kılınışı, öğlenin
ilk sünnetinin kılınışına benzer. Yalnız tüm
farzların 3. ve 4. rekatlarında sûre okunmaz.
►Öğle namazının son sünnetinin kılınışı,
sabah namazının sünnetinin kılınışı ile aynıdır.
3. İkindi Namazı (8 Rekat)
►İkindi namazının sünnetinin kılınışı:
Öğlenin ilk sünnetinin kılınışına benzer.
Yalnız ilk oturuşta Ettehıyyâtü’den sonra
Allahümme Salli ve Allahümme Bârik duâları, 3.
rekatta da Sübhâneke duası okunur ve devam
edilir.
►İkindi namazının farzının kılınışı ile
öğlenin farzının kılınışı aynıdır.
4. Akşam Namazı (5 Rekat)
►Akşam namazının farzının kılınışı:
1. Sabah Namazı (4 Rekat)
►Sabah namazının sünnetinin kılınışı:
“Niyet ettim, Allah rızası için, sabah
namazının sünnetini kılmaya.” (Allâhü Ekber)
1. Rekat:
Sübhâneke,
Euzü-Besmele,
SÛRE. (Rüku, Secde)

FÂTİHA,

2. Rekat:
Besmele,FÂTİHA,SÛRE. (Rüku, Secde)

Oturuş:
Ettehıyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme
Bârik, Rabbena Âtinâ, Rabbenağfirli
(Selâm)

►Sabah namazının farzı’nın kılınışı ile
sabah namazı’nın sünnetinin kılınışı aynıdır.

İlk iki rekat normal şekilde kılınarak oturulur.
Sadece Ettehıyyâtü okunarak 3. rekata kalkılır,
Besmele ve FÂTİHA’dan sonra, rüku ve secdeye
varılır.
Son oturuşta okunması gereken tüm duâlar
okunur ve selâm verilir.
►Akşam namazının sünnetinin kılınışı ile
sabahın sünnetinin kılınışı aynıdır.
5. Yatsı Namazı (10 + 3 Rekat)
►İlk sünnetini kılınışı ile ikindinin
sünnetinin kılınışı aynıdır.
►Farzının kılınışı ile ikindinin farzının
kılınışı aynıdır.

2. Öğle Namazı (10 Rekat)

►Son sünnetinin kılınışı ile sabahın
sünnetinin kılınışı aynıdır.

►Öğle namazının ilk sünneti’nin kılınışı:

►Vitir namazının kılınışı ile akşamın
farzının kılınışı birbirine benzer.

“Niyet ettim, Allah rızası için, öğle namazının
ilk sünnetini kılmaya.”(Allâhü Ekber)

1. Rekat:
Sübhâneke, Euzü-Besmele, FÂTİHA, SÛRE.
(Rüku, Secde)

(Farklı olarak 3. Rekatta Besmele, FÂTİHA
ve SÛRE’den sonra tekbir getirilip ‘Kunut
Duâları’ okunur ve devam edilir.)
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NAMAZIN FARZLARI NELERDİR?

•

Namazın farzları, altısı namazın dışında, altısı
da namazın içinde olmak üzere toplam 12 tanedir.

•
•

►Namazın (Dışındaki) Şartları:
1. Hades’ten Tahâret: ‘Gözle görülmeyen’
pisliklerden temizlenmek için abdest veya
gusül abdesti almaktır.
2. Necâset’ten Tahâret: Namaz kılacak
kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz
kılacağı yerde ‘gözle görülen’ pislik varsa
onları temizlemektir.
3. Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin
vücudunda örtünmesi gereken yerleri
örtmektir.
(Erkekler diz kapağı ile göbek arasını,
kadınlar el, yüz ve ayak hariç vücudun her
tarafını örterler.)
4. İstikbâl-i
Kıble:
Namazı
kıbleye
(Mekke’deki Kabe’ye) dönerek kılmaktır.
5. Vakit: Her namazı kendi vaktinde
kılmaktır.
6. Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve
kalbinde hatırlamaktır.

►Namazın (İçindeki) Rükünleri:
1. İftitah Tekbiri: Namaza başlarken Allâhü
Ekber diyerek ‘tekbir’ almaktır.
2. Kıyam: Namazda ‘ayakta durmak’
demektir.
3. Kıraat: Namazda ayakta iken biraz
‘Kur’an okumak’tır.
4. Rüku’: Namazda eller diz kapağına
erişecek şekilde ‘eğilmek’tir.
5. Secde: Rükudan sonra ayaklar, dizler ve
ellerle beraber ‘alnı yere koymak’tır.
6. Kâde-i
âhire:
Namazın
sonunda
okuyacak
kadar
‘Ettehıyyâtü’yü
‘oturmak’tır.
NAMAZI BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
•
•
•
•
•

Namazda konuşmak, yemek,
içmek.
Kendi işiteceği kadar gülmek
(yanındaki işitirse abdesti de
bozulur).
Göğsünü kıbleden çevirmek.
Namazda
bir
iş
yapmaya
çalışmak.
Bir şeye üflemek.

Namazın farzlarından birini bile bile terk
etmek.
Ağızda sakız veya başka bir şey çiğnemek.
Kur’an’ı manası bozulacak şekilde
okumak.

NAMAZIN VACİPLERİ NELERDİR?
•
•
•
•
•
•
•
•

Namaza Allahü Ekber sözü ile başlamak.
Her rekâtta “Fatiha Suresi”ni okumak.
Farzların ilk iki rekâtında, vitir ve
nafilelerin her rekâtında Fatiha’dan sonra
bir sure ya da ayet okumak.
Secdede alın ve burnu beraber yere
koymak.
Üç ve dört rekâtlı namazlarda ilk oturuş.
Namazların sonunda selam vermek.
Birinci ve ikinci oturuşta ettehiyyatünün
okunması.
Kunut tekbiri almak ve dualarını okumak

NAMAZIN SÜNNETLERİ NELERDİR?
•

İftitah tekbirini alırken elleri yukarı
kaldırmak.
• Namazın başında Sübhaneke okumak ve
Euzü-Besmele çekmek
• Diğer rekatlarda Fatiha’dan önce besmele
çekmek ve Fatiha’dan sonra “Amin”
demek.
• Namaz içerisindeki bütün tekbirler ve
tesbihatlar.
• Son oturuşlarda Salli, Barik ve
Rabbenaatina, Rabbenağfirli dularını okumak.
Namazın Mehruhları Nelerdir?
Namaz kılarken namaza yoğunlaşmamızı
engelleyen her hareket mekruh kabul edilir.

SEHİV (YANILMA) SECDESİ NEDİR?
Bir kimse namaz kılarken;
● Namazın farzlarından birini unutarak
geciktirirse veya,
● Namazın vaciplerinden birini unutarak
geciktirir veya unutarak yapmazsa, namaz
sonunda ‘Sehiv Secdesi’ yapar.
SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?
Namaz sonunda ‘Ettehıyyâtü’yü okuyup
sağa selam verir. İki defa secde yapar ve
oturur.
Sırasıyla ‘Ettehıyyâtü, Salli,
Bârik, Rabbena dualarını okur ve selâm verir.
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma günü müslümanlar için önemli bir
gündür. Bu sebeple mümkünse guslederek
(yıkanarak) ve iyi elbiseler giyerek camiye
gidilmelidir.
Cuma Namazı, öğle vaktinde kılınır ve o
günün öğle namazı yerine geçer. Cuma’nın farzı
tek başına kılınmaz, mutlaka cemaatle kılınır.
Cuma Namazı toplam 10 rekat’tir:
Cuma’nın İlk Sünneti:…………...4 rekat
(Öğlenin sünneti gibi kılınır.)
Cuma’nın Farzı:………………….2 rekat
(Sabahın farzı gibi kılınır.)
Cuma’nın son sünneti: …………..4 rekat
(Öğlenin ilk sünneti gibi kılınır.)
Bundan sonra isteyen şu namazları da
kılabilir:
Zuhr-i âhir = Son Öğle Namazı: 4 rek’at
(Öğlenin farzı gibi kılınır.)
Vaktin Sünneti:…………………2 rek’at
(Öğle namazının son sünneti gibi kılınır.)

Oturuş____________________________
Ettehıyyâtü, Salli, Bârik, Rabbena duaları.

Bayram Namazlarında ezan okumak ve kâmet
getirmek yoktur. Bayram Hutbesi namazdan sonra
okunur.
Teşrik Tekbirleri:
Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi olan
‘Arefe’ günü sabah namazından itibaren,
bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar,
23 vakit, farz namazların peşinde, selâmdan sonra
birer defa:
“Allâhü Ekber, Allâhü Ekber, Lâ ilâhe
illallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil
hamd” diye tekbir almak vâcip’tir.
TERÂVİH NAMAZI
Ramazan ayında kılınan, 20 rekatlık sünnet
bir namazdır. Evde tek başına kılınabildiği gibi
cemaatle de kılınabilir. Terâvih Namazı yatsı
namazından sonra, vitirden de önce kılınır.
Terâvih Namazı:

BAYRAM NAMAZLARI

2’şer rekat olarak kılınırsa, sabahın
sünneti gibi kılınır.
4’er rekat olarak kılınırsa, ikindinin
sünneti gibi kılınır.

Müslümanların yılda iki
‘Dini
Bayram’ı
vardır;
Ramazan ve Kurban Bayramı.

CENAZE NAMAZI

Bayramlar;
•
•
•

Cenaze Namazı;

Müslümanları
birbirine yaklaştırır,
Dargınlıkları ortadan kaldırır,
Kardeşlik duygularını kuvvetlendirir.

Ayrıca topluca kılınan bayram namazları birlik
ve beraberliğin en güzel göstergesidir.
Bayram Namazlarının kılınışı:
Niyet ettim Allah rızası için (Ramazan,
Kurban) Bayramı Namazı’nı kılmaya”, uydum
imama
Allâhü Ekber
1. Rekat’ın kılınışı _________________
Sübhâneke, 3 defa “Allahü Ekber” diyerek
eller kaldırılır, Euzü-Besmele, FÂTİHA,
SÛRE. (Rüku, Secde)

2. Rekat’ın kılınışı __________________
Besmele, FÂTİHA, SÛRE, 3 defa Allahü
Ekber (Rüku, Secde)

•

Farz-ı kifâye’dir. (Bazı
müslümanlar
kılarsa
diğerlerinin kılmasına gerek yoktur.)

•

Ölen kimse için duâdır. Allah’tan din
günah
ve
kusurlarını
kardeşinin
affetmesini dilemek ve ona kardeşlik
görevimizi yapmaktır.
Cenaze Namazının kılınışı:
“Allah için namaza, Rasülullah için
salâvata, meyyit için duaya, uydum hazır olan
imama er kişi(hatun kişi, erkek çocuğu, kız
çocuğu) için duâya.”
1. tekbirden sonra: Sübhâneke,
2. tekbirden sonra: Salli, Bârik,
3.tekbirden sonra: Cenaze Duâsı,
(Bilmeyenler Kunut Duâları ya da
Rabbena duasını okur)
4. tekbirden sonra: Sağa ve sola selam
verilir.
2,3 ve 4. tekbirlerde eller kaldırılmaz.
12

SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ
(YOLCULARA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR)

90 kilometreden uzağa gidecekler
• 15 günden az kalacak olanlar dönünceye
kadar seferidir.
• 15 günden fazla kalacak olanlar yolculuk
esnasında seferidirler.
Yolcular;
Dört rekatlı farz namazları iki rekat kılar.
Akşamın farzını ve vitir namazını üç rekat
olarak aynen kılar. Namazlar cemaatle
kılındığında tam olarak kılınır.
Vakti varsa sünnetleri kısaltmadan tam
olarak kılar.
Cuma ve bayram namazlarını kılmayabilir.
Ramazan oruçlarını isterse tutar, istemezse
sonradan kaza eder.
Abdest ile giydiği mestler üzerine, üç gün
üç gece (72 saat) süreyle meshedebilir.
GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI
Bir namazı vaktinde kılmaya ‘eda’, vakti
çıktıktan sonra kılmaya da ‘kaza’ denir. Namazı
özürsüz olarak vaktinden sonraya bırakmak büyük
günahtır. Kaza ettikten sonra ayrıca Allah’tan ‘af’
dilenmelidir.
Beş vakit namazın farzları ile vitir namazı kaza
edilir. (Yalnız sabah namazını vaktinde kılamayan
bir kimse, güneş doğduktan sonra öğlene kadar bu
namazı kılarsa; önce sünnetini sonra da farzını
kılar.)

işitene secde yapmak ‘vâcip’ tir. Şöyle ki;
•

Secde âyeti namazda okunursa, ‘tilâvet
secdesi’ namazın içinde yapılır.

•

Secde ayeti namaz dışında okunursa;
Niyet edilir: ‘Niyet ettim Allah rızası
için tilâvet secdesini yapmaya’
Eller kaldırılmadan ‘Allâhü Ekber’
denilerek secdeye varılır. Üç defa,
‘Sübhâne rabbiyel a’lâ’ denilir ve
kalkılır.
Kalkarken;
‘Gufrâneke
rabbenâ ve ileykel mesıyr’ denilir.

CÂMİ ve CEMAATLE NAMAZ
Müslümanların
toplu
olarak ibadet ettiği yere
‘câmi’, küçüklerine ise
‘mescid’ denir.
Namaz
kıldıran
kişiye
‘imam’, ezan okuyan kişiye de ‘müezzin’ denir.
Cemaatle
birlikte
namaz
kılmaya
Peygamberimiz çok önem vermiş ve cemaatle
kılınan namazın tek başına kılınan namazdan kat
kat daha fazla sevap olduğunu bildirmiştir.
“İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki
fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa
mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi.”(Buhârî, Ezân
9, 32; Müslim, Salât 129)

Kaza namazlarına şöyle niyet edilir: “Niyet
ettim, Allah rızası için, kazaya kalan, son sabah
(öğle, ikindi, akşam, yatsı, vitir) namazının
farzını kılmaya.”

ÎMÂ İLE NAMAZ

Sultan Ahmet Câmii (İstanbul)

Süleymaniye Câmii (İstanbul)

Ayasofya Câmii (İstanbul)

Ulu Câmi (Bursa)

Selimiye Câmii (Edirne)

Kocatepe Câmii (Ankara)

İslâm dininde zorluk yoktur.
Namazlarını ayakta kılamayanlar
oturarak (ya da yatarak) kılarlar,
rüku ve secdesini yaparlar.
Eğer rüku ve secde yapmaya gücü yetmiyorsa,
baş işareti (îmâ) ile kılarlar. (Yani rükuda başını
eğer, secdede biraz daha fazla eğer.)
TİLÂVET (OKUMA) SECDESİ NEDİR,
NASIL YAPILIR?
Kur’an-ı Kerim’in
14
sûresinde ‘secde âyeti’ vardır.
Bunlardan birini okuyan veya
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Türk milleti, tarih boyunca câmi yapımına çok önem
vermiş ve görkemli câmiler inşâ etmişlerdir.

Câminin Bölümleri:
•

•

İmama uyan kimse FÂTİHA ve SÛRE hariç
okunması gereken bütün duâları okur.
Mihrab: Camide imamın namaz kıldırdığı yer.

Minber:
Camilerde
imamın
Cuma ve bayram hutbelerini
okuduğu merdivenli yer.
•

İmam olan kişi şöyle niyet eder: “Niyet ettim,
Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya ve
kıldırmaya”

Kürsü: Camilerde vaaz
(konuşma)
yapılan
yüksekçe oturma yeri.

İmama sonradan uyanlar, yetişemediği rekatları
imam selâm verdikten sonra kılar. Şöyle ki ;
Namazın sonunda ‘Ettehıyyâtü’yü okuyup,
imamın selâm vermesini bekler.
Sonra ayağa kalkar ve yetişemediği rekatları
kendi başına kılar.

CAMİ ADABI
Yüce Yaratıcımız kitabımız Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyuruyor;
"Ev Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde temiz
ve güzel elbiselerinizi giyinin”(Araf Süresi, Ayet 31)

•

Müezzin Mahfeli: Camilerde
müezzinin
durduğu
biraz
yüksekçe yer.

•
Minâre:
Namaz
vaktinin geldiğini bildirmek
için
müezzinin
ezan
okuduğu, şerefesi olan,
çoğunlukla taştan yapılan,
camilere bitişik yüksek ve
ince yapı
•

Şerefe:
Minârelerin
çevresindeki
balkona benzer ezan okuma yeri.

•

Alem: Minârelerin ucundaki hilâl (ay)
şeklindeki tepelik.

Mahya:
Özellikle
Ramazan ayında birden
fazla
minaresi
olan
camilerin iki minaresi
arasına konulan ışıklı
yazı.
Namazın cemaatle kılınışı:
Farz namazlar cemaatle kılınır. Şöyle ki;
Niyet eder: “Niyet ettim, Allah rızası için,
öğle(ikindi, akşam, yatsı, sabah) namazının farzını
kılmaya, uydum imama”

Cami adabının bazıları şunlardır:
1- Camiye sağ ayakla girilir. Çıkarken de önce sol
ayağı dışarıya atarak çıkılır.
2- Camiye giren namazı bekleyenlere selâm
verilir.
3- Camiye girince ön safa durmalıdır.
Peygamberimiz buyurdu ki: En hayırlı saf, ilk
saftır.
4Camiye
giderken
konuşulmamalıdır.

ve

cami

içinde

5- Cemaatle namaz kılındığında saflar sık
tutulmalıdır. Eshab-i kiram safta çok sık
durduğundan elbiselerinin omuzları eskirdi. Saflar
oluşturulurken imamın hizasından başlanarak
sağlı-sollu oluşturulur.
6- Namaz kılanların önünden geçilmemelidir.
7- Camide, ibadet vakitlerinde sessiz olmaya
dikkat edilmeli ve güzel bir şekilde oturmalıdır.
8- Cemaatle namaz kılınırken, sünnete başlamak
mekruhtur.
9- Kötü kokularla kimse rahatsız edilmemelidir.
Efendimiz buyurdu ki: Sarımsak yiyen, kokusu
gitmeden mescidimize yaklaşmasın, insanın
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rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız
olur.
10. Mescitlere girildiğinde kerahat vakitleri
dışında iki rekât "tahiyyetü'l-mescid" (câmiye
hürmet) namazı kılmak Hz. Peygamber'in
sünnetidir.
11. Camiye giren kimse, ikamet okunup farza
başlandığını görünce, hemen imama uymalıdır.
Çünkü cemaatle namaz kılınırken sünnet kılmak
mekruhtur.

ORUCU BOZAN ŞEYLER
Yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu
bozan şeylerdir.
Kaza ve Keffaret:
Kaza: Bozulan orucun yerine gününe gün oruç
tutmaktır.
Keffaret: Bozulan bir gün orucun yerine iki ay
veya 60 gün peş peşe oruç tutmaktır.
Orucu Bozup Kefffareti Gerektiren Şeyler

12. Camiden Allahın huzurundan kaçıyormuş gibi
itişip kakışarak dışarı çıkmak, ayakkabıları
başkalarının üstüne-başına sürmek
İslami
nezakete uygun değildir.
*********************OOO********************

Oruç, niyet ederek tanyerinin ağarmaya
başlamasından(yani imsak vaktinden) itibaren,
akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek
ve cinsel ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine
getirilen bir ibadettir.
Oruç, akıllı olan ve erginlik çağına gelen her
müslümana farzdır.
Ramazan ayı bazı yıllarda 29, bazı yıllarda da
30 gün olur.
“Ey iman edenler. Oruç sizden öncekilere farz
kılındığı gibi size de farz kılındı. Olur ki, korunup
sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 183)
“Kim inanarak ve mükâfatını
Allah’tan bekleyerek Ramazan
orucunu tuıtarsa, geçmiş günahları
bağışlanır.” (Hadis)
Geceleyin uykudan kalkıp yemek yemeye
‘sahur’, akşam olup ta orucu açmaya ‘iftar’
denir.
Orucun faydaları şunlardır:
•
•
•
•
•

Ahlâkımızı güzelleştirir.
İnsanın merhamet ve yardım duygularını
geliştirir.
İnsana nimetlerin kıymetini öğretir.
İnsanı sağlıklı yapar.
İnsana sabırlı olmayı öğretir.

Ramazan ayında niyet ederek oruca başlayan
bir kimse özürsüz olarak bile bile yiyip içse veya
cinsel ilişkide bulunsa orucu bozulur. Bozulan bu
orucun gününe gün kaza edilmesi, ayrıca oruç
özürsüz olarak ve bile bile bozulduğu için de
keffaret tutması gerekir.
Başlanan bir orucu bilerek bozmanın
dünyadaki cezası keffarettir. Yani altmış gün
birbiri ardınca oruç tutmaktır.
Herhangi bir sebeple keffaret orucuna ara
verilir veya eksik tutulursa yeniden başlayıp
altmış günü kesintisiz tamamlamak lazımdır.
Kadınlar keffaret orucu tutarken araya giren
âdet günlerini tutmazlar, âdet halleri bitince ara
vermeden temiz günlerinde oruca devam ederek
altmış günü tamamlarlar.
Orucu Bozup Yalnız Kazayı Gerektiren Şeyler
1) Akşam vakti girmediği halde, akşam oldu
zannederek iftar etmek,
2) İmsak vakti geçtiği halde, İmsak'a daha vardır
zannederek yemek.
Orucu Bozmayan Şeyler
1) Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek,
(unutarak yiyip içerken oruçlu olduğunu hatırlarsa
hemen ağzını yıkayıp oruca devam eder, oruçlu
olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya
bir şey geçerse orucu bozulur.)
2) Kulağına su kaçmak,
3) Göze ilaç damlatmak,
4)Gece
yıkanması
gerekirken
sabahleyin
yıkanmak,
5) Kendi isteği olmayarak kusmak,
6) İhtilâm olmak, (yani uyurken cünüp olmak)
7) Kan aldırmak,
8) İğne yaptırmak
9) Ağzındaki tükrüğü yutmak.
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Fıtır Sadakası(Fitre)
Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından başka en az
nisab miktarı malı (80.18 gr. altın) veya onun
değerinde parası olan müslümanın fıtır sadakası
vermesi vacipdir. Buna kısaca "Fitre" denilir.

5) Dinen zengin sayılmak (yani aslî
ihtiyaçlarından ve borçlarından başka "nisab"
miktarı mala veya paraya sahip olmak)
Nisab : Dinen zengin sayılma ölçüsüdür. Bu ölçü
de; 80.18 gr. altın veya bu değerde paradır. (1/40)
Ayrıca, koyunda 1/40, beş devede bir koyun, otuz
sığırda bir danadır.

Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilen bir
sadakadır. Bayramdan önce verilmesi iyidir.
Bayram günü veya daha sonra da verilebilir.
Ramazan ayında fakirlere verilen para ve
yardımlara ‘fitre’ ya da ‘fıtır sadakası’ denir.
Fidye Nedir?
Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı
kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar,
ramazan ayının her günü için bir fidye verirler.
Fidyenin tutarı aynen fitre kadardır. Bu fidyeler
ramazanın
başlangıcında
verileceği
gibi,
ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir.
İsterse fidyelerin hepsini bir fakire topluca
verir, isterse ayrı ayrı fakirlere de verebilir. Bu
durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri
yetmiyorsa, Allahtan bağışlanmalarını isterler.
Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme
ümidi olmayan hastalar eğer ileride oruç
tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları
oruçları kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri
fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış
sayılır.
*********************OOO********************

Zekât Kimlere Verilir?
Zekât verilecek kimseler şunlardır:
1)Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan,
nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.
2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.
3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala
sahip olmayanlar.
4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda
parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan
kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak
kadar zekât verilebilir.)
5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac
için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü
bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.
Zekât Verirken Şu Sırayı Gözetmeli:
Önce kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı
ve teyze, sonra diğer akraba ve komşular,
bunlardan sonra mahallesinde ve oturduğu
memleketteki fakirler.
Aldığı zekât parasını günah yolunda harcayacak
veya israf edecek olan kimselere değil, gerçek
ihtiyaçları için harcayan fakirlere vermek daha
iyidir.
Zekât Kimlere Verilmez:

Dini ölçülere göre, zengin olan
Müslümanların; her sene malının
ve parasının belirli bir kısmını
Allâh rızası için muayyen kişilere vermesi
demektir.
“Namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz”
(Bakara Suresi, 43)
“Mallarınızı zekat ile koruyunuz.” (Hadis)
Zekâtı Kimler Verir?
Aşağıdaki şartları taşıyan kimseler zekât vermekle
mükellef olur:
1) Müslüman olmak,
2) Akıllı olmak,
3) Erginlik çağına gelmiş olmak,
4) Hür olmak,

1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
2) Oğluna, oğlunun çocuklarına,kızına, kızının
çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklara,
3) Zenginlere,
4) Müslüman olmayanlara,
5) Karı-koca birbirlerine.
Zekatın Faydaları:
•
•
•

Zekat, malın artmasını ve bereketlenmesini
sağlar.
Zekat, zenginleri cimrilikten kurtarıp
şefkat ve merhamet sahibi yapar.
Fakirleri de zenginlere karşı kıskançlıktan
kurtararak onlara sevgi ve saygı duymasını
sağlar.
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•

Malının zekatını veren zengin Allah’a
karşı teşekkür vazifesini yerine getirmiş
olur.

*********************OOO********************

Hac yılın belli bir zamanında,
belirli yerleri, özel bir şekilde
ziyaret etmektir. Hac yapmak için
Mekke’ye giden kimseler;
1. İhram’a girer,
2. Arafat’ta vakfe yapar (durur),
3. Kabe’yi tavaf (ziyaret) eder ve ‘hacı’
olurlar.
“Gücü yetenlerin Kabe’yi ziyaret etmesi
Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.”
(Al-i İmran Suresi, 97)
“Kim Allah için hacceder de kötü söz ve
davranışlardan sakınırsa, annesinin onu
doğurduğu
günkü
gibi
günahlarından
temizlenmiş olarak döner.” (Hadis)
Hac Kimlere ve Ne Zaman Farzdır
Aşağıdaki şartları taşıyanlara hacca gitmek farz
olur:
1) Akıllı olmak,
2) Ergenlik çağına gelmiş olmak,
3) Müslüman olmak,
4) Hür olmak,
5) Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip
dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla
yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği
maddi güce sahip olmak.
Haccın Vacipleri
1. Müzdelife’de vakfe yapmak,
2. Safa ile Merve arasında sa’y etmek,
3. Şeytan taşlamak,
4. Saçları traş etmek veya kısaltmak,
5. Veda tavafını yerine getirmek.
Umre
Umre, belirli bir zamana bağlı olmadan usulüne
göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa'y
yapmak ve traş olmaktan ibarettir.

Kurban ibâdet düşüncesiyle,
belirli vakitte kurbanlık hayvanı
kesmektir.
Kurban, Allah yolunda gösterilen bir
fedakârlık ve O’nun verdiği nimetlere karşı bir
teşekkürdür.
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”
(Kevser Suresi, 2)
“Kim mal genişliği bulur (parası olur) da
kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.”
(Hadis)
Hayvanlardan sadece koyun, keçi, sığır,
manda ve deve kurban edilir. (Koyun ve keçi bir
kişi için, diğerleri de birden yedi kişiye kadar
kurban edilebilir.)
Kurban edilecek hayvan sol yanı üzerine ve
kıbleye karşı yatırılır, “Bismillâhi Allâhü Ekber”
denilerek çene altından kesilir.
Kurbanın eti üçe bölünür:
•
•
•

Fakirlere,
Akraba ve dostlara,
Kendi ailesine.

*********************OOO********************

•
•
•
•
•
•
•

Cuma Günü: Müslümanlar için haftalık
‘bayram günü’ dür.
Bayram Günleri: Ramazan Bayramı ve
Kurban Bayramı.
Mevlid Kandili:
Peygamberimiz’in
doğduğu gece. (12 Rebîül-evvel)
Regaib Gecesi: Allah’ın affetmesinin bol
olduğu gece. (Recep ayının ilk Cuma
gecesi)
Mirac Gecesi:
Peygamberimiz’in
Mekke’den Kudüs’e, oradan da Allah’ın
katına yükseldiği gece. (27 Recep )
Berat Gecesi: Kıblenin değiştiği ,Suç ve
cezadan kurtulma gecesi. (15 Şaban )
Kadir Gecesi: Kur’an’ın
Peygamberimiz’e indirilmeye başlandığı
gece. (27 Ramazan)

Umre sünnettir. Umre için belirli bir zaman
yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı
günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her
zaman umre yapılabilir.
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RESİMLERLE BAYANLAR İÇİN NAMAZ
KILINIŞ ŞEKİLLERİ
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RESİMLERLE ERKEKLER İÇİN NAMAZ
KILINIŞI
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Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

Besmele
Fatiha
*
Rükû
Secdeler
4.Rekat

3.Rekat

3.Rekat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
4.Rekat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

ÖĞLE 10 REKAT
Farz 4
Son sünnet 2
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

İlk sünnet 4
1.Rekat:
Sübhaneke
Euzü besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
2.Rekat:

Euzü besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
4.Rekat

Sübhaneke!!

3.Rekat

Salli,Barik!

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Besmele
Fatiha
*
Rükû
Secdeler
4.Rekat

3.Rekat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

İKİNDİ 8 REKAT
Sünnet 4
Farz 4
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:

Besmele
Fatiha
*
Rükû
Secdeler
Son oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

3.Rekat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

AKŞAM 5 REKAT
Farz 3
Sünnet 2
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:

Euzü besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
4.Rekat

Sübhaneke!!

3.Rekat

Salli,Barik!

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

Besmele
Fatiha
*
Rükû
Secdeler
4.Rekat

3.Rekat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

RÜKÛDA

Sübhane rabbiyel azim
(Noksanı olmayan Ulu Rabbimsin!)

DOĞRULURKEN

Semiallahü limen hamideh
(Allah Şükredeni işitir)

DOĞRULUNCA
Rabbenâ lekel hamd
(Rabbimiz! Şükür Sanadır)

SECDEDE
Sübhane rabbiyel a’lâ
(Noksanı olmayan Yüce Rabbimsin!)

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

Besmele
Fatiha
Sure(T)Kunut
Rükû
Secdeler
Son oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

3.Rekat

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat

YATSI 10 REKAT + VİTİR 3 REKAT
İlk sünnet 4
Farz 4
Son sünnet 2
VİTİR 3
1.Rekat:
1.Rekat:
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:
2.Rekat:
2.Rekat:

Besmele
Besmele
Besmele
Besmele
Besmele
Besmele
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Fatiha
Ek sure
*
Ek sure
*
Ek sure
*
Rükû
Rükû
Rükû
Rükû
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
Secdeler
Secdeler
Secdeler
Secdeler
Son oturuş
Son oturuş
Son oturuş
Son oturuş
Son oturuş
Son oturuş
Tehıyyat
Tehıyyat
Tehıyyat
Tehıyyat
Tehıyyat
Tehıyyat
Salli,Barik
Salli,Barik
Salli,Barik
Salli,Barik
Salli,Barik
Salli,Barik
Rabbenalar
Rabbenalar
Rabbenalar
Rabbenalar
Rabbenalar
Rabbenalar
SELAM
SELAM
SELAM
SELAM
SELAM
SELAM
!! -“Sübhaneke” duası 1.rekatlarda okunur.(İkindi ve yatsının ilk sünnetlerinin 3.rekatları da 1.rekatlar gibidir.)
! -Bütün oturuşlarda “Tehıyyat” okunur, son oturuşlarda “Salli,Barik” ve “Rabbena” Duaları da okunur.( İkindi ve yatsının ilk sünnetlerinin ara oturuşlarında da “Salli,Barik” okunur)
•
- Farz Namazların 3. ve 4. rekatlarında Fatiha’dan sonra “Ek sure” okunmaz.
•
Vitir Namazına Niyet; Niyet ettim Allah Rızası için bu gecenin Vitir Namazını kılmaya” şeklinde olmalı.

Önemli Bilgiler:
•
Her namaza
başlarken:”Niyet ettim
Allah Rızası için
bugünkü
...........namazının ......nı
kılmaya” diyerek niyet
edilir.
•
“Allahü ekber”
diyerek,eller Kıbleye
bakacak
şekilde(erkeklerde
kulak,kadınlarda göğüs
hizasına) kaldırılır.
•
Namazın sonunda
“Esselamü aleyküm ve
rahmetullah”diyerek
sağa ve sola selam verilir.

Besmele
Fatiha
Ek sure
Rükû
Secdeler
Oturuş
Tehıyyat
Salli,Barik
Rabbenalar
SELAM

SABAH 4 REKAT
Sünnet 2
Farz 2
1.Rekat:
1.Rekat:
Sübhaneke
Sübhaneke
Euzü besmele Euzü besmele
Fatiha
Fatiha
Ek sure
Ek sure
Rükû
Rükû
Secdeler
Secdeler
2.Rekat:
2.Rekat:

LES 32 FARZ (ou LES 32 OBLIGATIONS DE L’ISLAM)
12 des 32 Farz font partis de la prière
(Salat),
6 sont dans l' "İman" (la foi),
5 sont dans l' "İslam",
4 sont dans la Purification mineur (Abdèst),
3 sont dans la Purification majeur (Gousoul),
2 sont dans le "Teyemmoun".
Il y a 12 Farz (obligations) qui font partis intégrante
de la prière. Il y en a 6 qui se font avant et 6 qui se
font pendant la prière. On appel "Charte" ceux qui se
font avant et "Roukoun" ceux qui se font pendant la
prière. La prière commence après l'azane (appel à la
prière).

AVANT LA PRIERE:
1-Hadesten Taharet: L'accomplissement
de la Purification (l'ablution) mineur ou si
nécessaire de l'ablution majeur.
2- Necasetten Taharet: La condition que le
corps, les habits et l'endroit où l'on va
accomplir la prière soient propres.
3-Setr-i Avret: Ne pas mettre à nu les
endroits interdit du corps.
Pour les hommes: du haut du nombril
jusqu'au bas des genou.
Pour les femmes: tout le corps sauf; le
visage, les mains et les poignets, les pieds
et les chevilles.
4-İstikbâli qiblah: S'orienter vers la Ka'ba
(la Mecque).
5-Vakit: Attendre le moment exacte de la
prière.
6 -Niyyat: Avoir l'intention d'accomplir la
prière.
PENDANT LA PRIERE:
1-Takbîr: Prononcé la phrase :"Allah-houekber", "Dieu est le plus grand".
2-Kıyam : Se tenir debout.
3-Kıraat: Réciter des Versets du Coran.
4-Roukou: S'incliner.
5-Soucoud : (Secde): Se prosterner.
6-Qa’dayi akhira : S'asseoir à genou.
LES SIX CONDITIONS DE LA FOI
1- Croire en l'Unité de Dieu.
2- Croire à ses Anges.
3- Croire à ses Livres.
4- Croire à ses Prophètes.
5- Croire à la vie après la mort.
6- Croire à ce que le bien et le mal qui nous
arrivent durant notre vie, vient de Dieu

LES CINQ CONDITION DE L'ISLAM
1- Prononcé la "Chahâda" (le temoignage) "Ech-hedou ellâ ilâhe il-lal-lah ve
echhedou en-ne Muhammeden abdouhou ve
rasoulouhou".= " Je témoigne qu'il n'y a
pas d'autre divinité qu'Allah Lui-même et
que Muhammed (S.A.V) et son messager
(Prophète).
2- Accomplir les prières.
3- Jeûner durant le mois de Ramadan.
4- Donner l'aumône.
5- Aller en Pèlerinage à la Mecque au moin
une fois dans sa vie ( si la santé et l'état
financier le permettent ).
LES QUATRE FARZ DE L'ABLUTION MINEUR

1- Se laver les mains et le visage.
2- Se laver les avant bras ainsi que les
coudes.
3- Passer la main sur le dessus de la tête.
4- Se laver les pieds ainsi que les chevilles.
LES TROIS FARZ DE L'ABLUTION MAJEUR

1- Se laver la bouche.
2- Se laver l'intérieur du nez.
3- Se laver le corps entièrement.
LES DEUX FARZ DU "TEYEMMOUN"
1- Avoir l'intention d'accomplir le
"teyemmoun".
2- Frapper ses mains sur de la terre propre.
Puis se passer les mains sur le visage et sur
les avant bras.
LEXIQUE
ABDEST: L'ablution mineur (ou la purification
mineur)
CHAHÂDA: La confession de la foi en Dieu (le
témoignage de l'Unicité de Dieu).
GOUSOUL: L'ablution majeur(ou la purification
majeur)
FARZ: Ce qui est obligatoire.
ISLAM: Celui qui est soumis à Dieu.
IMAN: La foi.
SALAT: La prière.
TEYEMMOUN: L'ablution que l'on fait lorsque
l'on ne trouve pas d'eau propre
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32 FARZ
32 Farzın 12'si Namazda
6'sı İmanda
5'i İslamda
4'ü Abdeste
3'ü Gusülde
2'si Teyemmünde

İMANIN ŞARTI 6'DIR.
1-Allah'ın birliğine inanmak.
2-Meleklere inanmak.
3-Kitaplara inanmak.
4-Peygamberlere inanmak.
5-Öldükten sonra dirilmeğe inanmak.
6-Hayır ve şerrin Allah'dan geldiğine
inanmak.

NAMAZ’IN FARZLARI
İSLAMIN ŞARTI 5'DİR
Namazın farzları 12'dir. 6'sı içinde 6'sıda
dışındadır. Dışındakilere şart, içindekilerede
Rukun denir.

1-Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu ellâ
ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden
abduhu ve rasuluhu.

a. Namazın (Dışındaki) Şartları:
1-Hadesten Taharet: Abdesti olmayanın
abdest alması, cünüp olanında gusül abdesi
almasıdır.

2-Namaz kılmak.
3-Oruç tutmak.
4-Zekat vermek.
5-Hacca gitmek.

2- Necasetten Taharet: Bedenin, elbisenin
ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.

ABDESTİN FARZI 4'DÜR

3-Setr-i Avret: Avret yerlerini örtmek.
Erkeklerde göbeğin üstünden diz
kapağının altına kadar.
Kadınların yüzü, elbilekleri ve ayakları
müstesna her yerinin örtülmesi lazımdır.

1-Ellerini dirseklerle beraber yıkamak.
2-Yüzü bir kere yıkamak.
3-Başın dörtte birine meshetmek.
4-Ayaklarını topukları ile beraber yıkamak.

4-İstikbâli kıble: Namaza başlamadan
kıbleye (Kabeye) dönmektir.

GUSLÜN FARZI 3'DÜR

5-Vakit: Namazın vaktinin girmesini
beklemek.

1-Ağzına dolu dolu su alarak çalkalayıp
yıkamak.
2-Burnuna dolu dolu su alarak yıkamak.
3-Bütün vücudunu hiç kuru yer kalmadan
yıkamak.

6 -Niyet: Kılacağı namaza niyet etmek.
b. Namazın (İçindeki) Rükünleri:
1-İftitah tekbiri: Namaza başlarken
(Allâhü Ekber diyerek) ‘tekbir’ almaktır.
2-Kıyam: Namazda ayakta durmak.
3-Kıraat: Namazda Kur'an-ı kerim okumak.
4-Ruku: Namazda rukuya varmak.
5-Sucut (Secde): Namazda secdeye varmak.
6-Kâde-i âhire: Son oturuşta
ettahiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır.

TEYEMMÜN'ÜN FARZI 2'DİR

Teyemmün, suyun bulunamadığı yerde,
temiz toprokla yapılan abdesttir.
1-Niyet etmek (Şöyle niyet edilebilir: Niyet
ettim Allah rızası için Teyemmün almaya).
2-Ellerini temiz toprağa vurmak, yüzlerini ve
kollarını meshetmektir.
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___________________________________
Ahlâk nedir?
Ahlâk, insanın ruhuna yerleşen alışkanlıklardır.
● Ruhumuza iyi alışkanlıklar
(doğruluk, çalışkanlık, sabır…)
yerleşirse davranışlarımız iyi olur.
Bunlara ‘güzel ahlâk’ denir.
● Ruhumuza kötü alışkanlıklar (yalancılık,
tembellik, öfke…) yerleşirse davranışlarımız kötü
olur. Bunlara da ‘kötü ahlâk’ denir.
Güzel ahlâka sahip olabilmemiz için ruhumuzu
kötü huylardan temizleyip onların yerine iyi huylar
yerleştirmemiz gereklidir.
“Allah’ın Rasülü’nde sizin için uyulması gerekli
‘güzel örnek’ vardır.” (Ahzâb Suresi, 21)
“Sizin bana en sevimliniz ve kıyâmet gününde
bana en yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”
(Hadis-i Şerif)

__________________________________
■ Peygamberimize
nelerdir?

karşı

görevlerimiz

O’nun
son
Peygamber
olduğuna inanmak.
O’nu çok sevmek, adı anıldığı
zaman
‘salevât-ı
şerîfe’
okumak:
“Aleyhis selâm” ya da “Allâhümme salli alâ
Muhammediv ve alâ âli Muhammed”

O’nu her açıdan kendimize örnek almak.
■ Kur’ân-ı Kerime
görevlerimiz nelerdir?

karşı

Onun Allah’ın gönderdiği
‘son kitap’ olduğuna inanmak.
Onu kurallarına göre güzelce okumak.
Manasını anlamaya ve ona uygun yaşamaya
çalışmak, okurken ve dinlerken son derece
saygılı olmak.

ŞAHSIMIZA KARŞI GÖREVLERİMİZ NELERDİR?
■ Bedenimize karşı görevlerimiz nelerdir?

Kalbinde sağlam bir
inanç taşıyan her müslüman
bütün davranışlarına dikkat
eder.
Kimseye
kötülük
yapmaz, elinden geldiği
kadar herkese iyilik etmeye
çalışır.
İbâdetler; hem kalbimizdeki îmanı güçlendirir,
hem de güzel ahlâklı olmamızı sağlar.
Peygamberimiz, “Ahlâkınızı güzelleştiriniz.” diyerek
kötü ahlâkın da düzeltilebileceğini belirtmiştir.

ALLAH’A, PEYGAMBER’E ve KUR’ÂN’A KARŞI
GÖREVLERİMİZ NELERDİR?
■ Allah’a karşı görevlerimiz nelerdir?
Allah’ın
varlığına
ve
birliğine inanmak.
İbâdet vazifelerini seve
seve yapmak, emirlerine
uyup
yasaklarından
kaçmak.
O’nun adını saygı ile anmak: Allâh-ü Teâlâ,
Yüce Allah, Cenâb-ı Hak…
Verdiği nimetlere şükretmek, O’nun
sevgisini her şeyden üstün tutmak.

Dengeli beslenmek.
Temizliğe dikkat etmek.
Sağlığımızı korumak.
“Ey insanlar, yeryüzündeki temiz ve helâl
olan şeylerden yeyiniz” (Bakara Suresi, 168)
“Size ne oluyor da dişleriniz sararmış
olarak yanıma geliyorsunuz? Misvak kullanınız”
(Hadis-i Şerif)

■
Ruhumuza
görevlerimiz nelerdir?

karşı

Ruhumuzu hurâfelerden (asılsız ve yanlış
inançlardan) temizlemek.
Ruhumuzu kötü huylardan
temizlemek:
Düşmanlık, öfke, başkalarını kıskanmak, sözünde
durmamak, iki yüzlülük, hayâsızlık, saygısızlık,
terbiyesizlik, merhametsizlik, korkaklık, tembellik,
cimrilik, büyüklük taslamak, zulüm ve haksızlık,
emânete hıyânet, sabırsızlık, katı kalpli olmak…

Ruhumuzu güzel huylarla süslemek:
Dostluk,
merhamet,
doğruluk,
cömertlik, cesaret, çalışkanlık, sabır, hayâ,
büyüklere saygı, insan sevgisi, sözünde
durmak, kibar ve nazik davranmak,
yumuşak huylu olmak, adalet, edep ve
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terbiye, bağışlayıcı olmak, alçak gönüllü olmak,
öfkesini yenmek, diline sahip olmak, insanlara ve
bütün canlılara
(bitkilere, hayvanlara) acıma
duygusu taşımak.

■ Yeme ve içmedeki ahlâk kuralları nelerdir?
Yiyecek ve içeceklerin
helâl olması, şüpheli
yiyeceklerden
uzak
durmak.
Yemekten önce ve
sonra elleri yıkamak.
Başlarken; “Bismillâhir rahmânir rahıym”,
bitince de “Elhamdü lillâh” demek.
Sağ el ile yemek.
Lokmayı küçük almak ve iyice çiğnedikten
sonra yutmak.
Ağzında lokma varken konuşmamak.
Yemeği soğutmak için yemeğin içine
üflememek.
Su içerken bardağın içine nefesini
vermemek.
Başkalarını
tiksindirecek
söz
ve
davranışlarda bulunmamak.
Yemeğe önce büyüklerin başlamasını
beklemek.
Toplu yemek yerken herkes
yemeği bitirmeden sofradan
kalkmamak.
Sokaklarda
ve
ayakta
yememek-içmemek, oturarak
yemek-içmek.
■ Konuşurken uymamız gereken ahlâk
kuralları nelerdir?
Söyleyeceği sözün sonunu düşünerek ona
göre konuşmak.
Faydasız sözler söylememek, gevezelik
etmemek, bilgiçlik taslamamak.
Sözleri ile kimsenin kalbini kırmamak,
başkasının sözünü kesmemek.
Büyüklerin
yanında
yüksek
sesle
konuşmamak.
Yalan konuşmamak, yalan yere yemin
etmemek ve başkalarının aleyhinde
konuşmamak.
Başkalarıyla alay etmemek, kimseye lâkâb
(kötü bir ad) takmamak.
Birinin sırrını başkalarına söylememek.
Karşısındaki
insanın
durumuna
ve
seviyesine göre konuşmak.
“Allah’a ve âhiret gününe inanan kimse ya
hayırlı söz söylesin ya da sussun.” (Hadis)

AİLEMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ NELERDİR?
■ Eşlerin birbirlerine
görevleri nelerdir?

karşı

Eşler arasında karşılıklı sevgi
ve saygı olmalı.
Eşler birbirlerine daima nazik
ve yumuşak davranmalı, kaba
ve kırıcı olmamalı.
Eşler, âilenin geçimini helâl yollardan
sağlamaya çalışmalı.
Eşler,
dini
ve
ahlâkî
vazifelerin
öğrenilmesinde ve çocuklara öğretilmesinde
birbirine yardımcı olmalıdır.
“Dikkat ediniz, sizin kadınlarınız üzerinde,
onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
(Hadis-i Şerif)

■ Anne ve babanın çocuklarına karşı
görevleri nelerdir?
Onları sağlıklı olarak büyütmek, haram
lokma yedirmemek.
Çocuğuna güzel bir isim koymak.
Çocuğunun dini ve ahlâkî eğitim almasını
sağlamak,
Çocukları
okutmak
ve
geçimlerini
sağlayabilecekleri bir meslek sahibi
yapmak.
Çocukları sevmek ve onların aralarında
ayrım yapmamak.
Zamanı gelince çocukları evlendirmek.
“Hiç bir baba çocuğuna ‘güzel terbiye’den
daha üstün bir mîras bırakamaz.” (Hadis-i
Şerif)

■ Çocukların ana ve babalarına karşı
görevleri nelerdir?
Ana ve babaya daima iyilik yapmak,
Onlara karşı güler yüzlü, tatlı sözlü olmak,
‘öf’ bile dememek, kibar davranmak.
Onlardan izinsiz bir yere gitmemek.
Öldükleri zaman onlara duâ etmek, ruhları
için hayır yapmak, varsa vasiyetlerini
yerine getirmek.
“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet
etmemenizi, Anaya babaya iyi davranmanızı kesin
olarak emretti.
Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin
yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!”
bile deme;
Onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz
söyle.
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Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir
ve de ki:
“Rabbim!
Tıpkı
beni
küçükken
koruyup
yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsra Süresi
23,24)
“Allah’ın en sevdiği amel, vaktinde kılınan
namaz ile anaya ve babaya iyilik yapmaktır.” (Hadisi Şerif)

■ Kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri
nelerdir?
Kardeşler arasında sevgi ve birlik olmalı.
Mîras, para ve mal gibi şeyler kardeşlerin
arasını bozmamalı.
Büyük kardeşler küçüklerini korumalı,
küçükler
de
büyüklerine
saygı
göstermelidir.
■ Hısım, akraba ve
görevlerimiz nelerdir?

komşulara

karşı

Onlara sevgi ve saygı göstermek.
İhtiyacı olanlara yardım etmek.
Onları
unutmamak,
zaman
zaman
ziyaretlerine gitmek, hediye vermek.
Ses ve gürültü ile hiç kimseyi rahatsız
etmemek.
Hastalandıklarında ziyaret etmek, ölenin
cenazesine katılmak, geride kalanlara
‘başsağlığı’ dilemek.

Tarihinde yaşamış önemli
kişilerin
hayatlarını öğrenmek ve onlar gibi olmaya
çalışmak.

BÜTÜN İNSANLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ
NELERDİR?
Hiç kimseye zarar vermemek.
“Müslüman diğer müslümanların dilinden ve
elinden zarar görmediği kimsedir.” (Hadis-i Şerif)

Başkalarına yardım etmek.
Büyüklere saygı,
göstermek.

küçüklere

“Büyüklerimize
saygı
küçüklerimize merhamet
değildir.” (Hadis-i Şerif)

göstermeyen,
etmeyen bizden

Selâmlaşmak: Selâmün aleyküm, Aleyküm
selâm.

Dargın durmamak, dargınları barıştırmak.
“Bir müslümanın din kardeşi ile üç günden
fazla dargın durması helâl olmaz.” (Hadis-i
Şerif)

Dostları ziyaret etmek.
Misafir geldiğinde güler yüzle karşılamak,
bir şeyler ikrâm etmek.
Davet edilen yere sakıncası yoksa gitmek.
Başkalarının kusurlarını araştırmamak.

Özetle, kendimiz için istediğimiz şeyleri
onlar için de istemek, kendimize yapılmasını
istemediğimiz şeyleri onlara yapmamak.

Kötülük yapanları bağışlamak.

“Akrabaları ile ilgisini kesen kimse cennete
giremez.” (Hadis-i Şerif)

Cenâzelerine katılmak.

VATAN ve MİLLETİMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ
NELERDİR?
Vatanını, milletini ve bayrağını sevmek.
Devletinin kalkınması ve ilerlemesi için
çalışmak.
Vergi vermek.
Kanunlara
saygılı
olmak, halkın huzuru ve
güvenliği için konulan
kurallara uymak.
Birlik ve beraberlik
içinde olmak, ayrılığa yol açacak her türlü
davranıştan sakınmak.
Geçmiş
tarihini
öğrenmek, vatan ve
milletini
yakından
tanımak ve tanıtmak.

merhamet

Hastaları ziyaret etmek.
Din kardeşinin iyiliğini istemek.
Yeri ve zamanı geldikçe şu duâ cümlelerini
söylemek:
Allah râzı olsun
Allah’a ısmarladık
Allah’a emânet ol
Allah rahatlık versin
Allah kabul etsin
Allah mübârek etsin
Allah mes’ut etsin
Allah sağlık ve âfiyet versin
Geçmiş olsun
Gözünüz aydın
Hayırlı yolculuklar
(Hayırlı) sabahlar, akşamlar, geceler,
günler
Allah rahmet eylesin,
Başınız sağolsun.
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DEVLETİN MUMU
Hilâfet makamında iken, Mekkeli bir dostu Hz. Ömer’in
ziyaretine gelir. Vakit akşam vaktidir.

Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eli ile kayaya sarıldı ve
ıkına sıkına itmeye başladı. Sonunda kan ter içinde
kaldı ama, kayayı da yolun kenarına çekti.

Hz. Ömer evinde, gündüzden arta kalan devlet işlerini
toparlamakla meşguldür.

Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki,
kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı

Dostuna ikramda bulunduktan sonra, biraz beklemesini
söyler ve işinin başına döner.

.. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde ..

Resmî işler bitince, evde yanmakta olan mumu söndürüp
yerine başka bir mum yakar.

"Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir" diyordu
kral.

Arkadaşı Hz. Ömer’in bu davranışına şaşar ve sebebini
sorar.
Hz. Ömer ona şu cevabı verir:
-- Söndürdüğüm mum, hazineye ait olup devletin malıdır.
Devletin malı bana ancak devletin ve milletin işleri ile
ilgilendiğim sürece helâl olur. Sen bana özel bir ziyaret
maksadıyla geldin. Bu ziyaret kişisel bir iş olduğu için,
görüşmemizi devletin malı olan mumun ışığında yapmamız
doğru değildir. Bu görüşmenin, kendime ait mumun ışığında
yapılması gerekir. Yaktığım ikinci mum, benim şahsî
paramla aldığım bir mumdur. Bu değişikliği onun için
yaptım.
Bu hikayeden şunu anlıyoruz.
“Devlet malı bütün toplumun ortak malıdır. Bundan
dolayı, görevliler tarafından özel işlerde kullanılması
doğru değildir. Devlet malını özel işlerinde kullanan
görevliler, başkalarının hakkına el uzatmış, dolayısıyla
harama bulaşmış olurlar.”

YOLUMUZDAKİ ENGELLER (ÖYKÜ)
Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine
kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye
oturmuştu.

Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı
bir ders almıştı.
"Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek
bir fırsattır .."

YEMEK DUASI
Elhamdülillah
Elhamdülillah Elhamdülillâhillezi et amenâ ve sekânâ ve cealenâ
minel müslimin. Verahmetullahi ve berâkâtühü
âlâ sâhibi hezettaami vel âkilin.
Ya Rabbel alemin Nimetini
vatanımızı kaim, nesillerimizi âlim eyle.

daim,

Bize bu yemeği ikram edenlere sen de
ikram
eyle.
Bu
ziyafeti
hazırlayanların
vücutlarına
sıhhat,
geçmişlerine
rahmet,
rızıklarına bereket ihsan eyle ya Rabbi.
Dinimize selâmet, imanımıza kuvvet ve
bizlere iki cihanda da saâdet ihsan eyle ya
rabbi.
Nimetlerine
karşı
lâyıkıyla
şükredemediğimiz için dert verip, derman
aratma, kıtlık verip açlıkla bizleri imtihan
eyleme.

Bakalım neler olacaktı?
Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları,
saray görevlileri birer birer geldiler, sabahtan öğlene
kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya
girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi.
Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz
tutamıyordu.
Sonunda bir köylü çıkageldi. Saraya meyve ve sebze
getiriyordu.

Ahirette Kevser havuzundan içmeyi,
sırat köprüsünden geçmeyi, cennet ve cemalini
görmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma
yesifun
ve
selâmün
alel
mürselin
velhamdülillahirabbil alemin.

EL FÂTİHA
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Müslümanların her konuda örnek alacakları insan Peygamberimiz’dir. Çünkü Allâh-ü
Teâlâ Kur’an’da “Allah’ın Rasülü’nde sizin için uyulması gereken ‘güzel örnek’ vardır.”
buyuruyor. (Ahzab Sûresi, 21)
Peygamberimiz ahlâkını (alışkanlığını, davranışlarını, huyunu, yaşantısını) Kur’an’dan almış,
bütün güzel davranışları kendisinde toplamıştır. Hz. Aişe “O’nun ahlâkı Kur’an idi” demiştir.

Peygamberimiz’in ahlâkından bazı örnekler:
1. Peygamberimiz, her işini düzenli yapardı. Dinlenmek için vakit ayırdığı gibi, ibadet için de vakit
ayırırdı. Peygamberimiz Allah’ı çok sever, her an O’nu hatırlar ve ibadet etmekten büyük
mutluluk duyardı. Peygamberimiz, Allah’a son derece güvenir, Allah’ın kendisini başarıya
ulaştıracağına inanır ve bunun için Allah’a duâ ederdi.
2. Peygamberimiz her işini kendisi yapar, başkalarına yük olmaktan çekinirdi. Herkes gibi yaşamayı
sever, ayrıcalıklı olmayı istemezdi. Peygamberimiz çok alçak gönüllü idi. Asla büyüklük
taslamaz, bir yere gittiği zaman kendisi için ayağa kalkılmasını ve elinin öpülmesini istemezdi.
Ayrıca insanların aşırı derecede kendisini övmesine izin vermezdi.
3. Peygamberimiz her şeyin sadesini ve temizini severdi. Elbiselerini ve çevresini temiz tutar,
herkese temiz olmalarını tavsiye ederdi. Her zaman dişlerini fırçalardı. Güzel kokular kullanmayı
severdi. Kendisi az yer, az içer ve az uyurdu.
4. Peygamberimiz çocukluktan itibaren doğruluktan ayrılmamış ve hiç yalan söylememiştir. Söz
verdiği zaman sözünü yerine getirirdi. Gençlik döneminde bile ‘Muhammed-ül Emîn’
(Güvenilir Muhammed) diye çağrılırdı.
5. Peygamberimiz’in kalbi şefkat, merhamet ve insan sevgisi ile doluydu. Özellikle kimsesizlere ve
fakirlere yakınlık gösterir, onların dertlerini dinler ve elinden geldiği kadar onlara yardım ederdi.
Hastaları ziyaret eder, onların hâl ve hatırlarını sorardı.
6. Peygamberimiz insanların en cömerti ve misavirperveri idi. O, misafirlerini en iyi şekilde ağırlar,
onlara bizzat kendisi hizmet ederdi. Müslüman olmayan misafirlere de aynı şekilde davranırdı.
7. Kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmez, eline ne geçerse ihtiyacı olanlara dağıtır; “Ben
dağıtıcıyım, veren Allah’tır” derdi. Bununla beraber dilenciliği sevmez, dilenenlere bundan
kurtulmaları için çalışma yollarını gösterirdi.
8. Peygamberimiz; güleryüzlü, hoşgörülü, yumuşak huylu ve son derece nazik idi. Kaba ve kırıcı
değildi. O, hayatı boyunca kimseye kötü söz söylememiş, kırıcı bir davranışta bulunmamış,
kimseyi azarlamamış ve dövmemiştir. Dargın durmayı da yasaklamıştır.
9. Peygamberimiz, çok cesaretli idi. İnsanları İslam’a çağırırken tek kişiydi. Bu esnada büyük
tehlikelerle karşılaştı. Düşmanlar O’nu öldürmek ve İslam’ın yayılmasını önlemek için çok
planlar yaptılar. Ama O, ümitsizliğe kapılmadı ve sabırla görevine devam etti.
10. Peygamberimiz, örnek bir ‘aile reisi’ idi. Hanımlarına karşı çok nazik, çocuklarına karşı da çok
şefkatli idi. Ev işlerinde hanımlarına yardım eder, elbiselerini kendi eliyle yamar, ayakkabılarını
tamir eder ve evini süpürürdü.
11. Peygamberimiz çocukları çok severdi. Onları kucağına alıp okşar, sevgi ve şefkâtle
öperdi. Onları nerede görürse selâm verir, onlarla konuşur ve şakalaşırdı.
12. Yaşlılara ve büyüklere her zaman saygı duyar, onlardan yardımını esirgemezdi. Onlara
selam verirdi. Sadece insanlara değil hayvanlara karşı da iyi davranılmasını isterdi.

N e

m u t l u

O ’ n u n

y o l u n d a n

g i d e n l e r e !
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Haayyaattıı
İSLÂMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTANIN
DURUMU NASILDI?
Bir zamanlar dünya, inanç ve
ahlâk bakımından çok kötü bir
duruma
gelmişti.
Özellikle
Arabistan
yarımadasında
‘câhiliye âdetleri’ geçerliydi.
Okuma-yazma bilenler çok azdı.
Güçlü olanlar zayıfları eziyordu.
İçki, kumar ve her türlü ahlâksızlık
yayılmıştı.
Kadınlar bir eşya gibi alınıp satılıyor, kız
çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
Allah’ın birliği unutulmuş, insanlar kendi
elleriyle yaptığı ‘put’lara tapmaya ve onlardan
yardım beklemeye başlamışlardı.
Sayıları az da olsa putlara tapmayan,
kötülüklerden sakınan ve Hz. İbrahim’in dini üzere
yaşamaya çalışan insanlar da vardı. Biz bunlara
Hanifler diyoruz.
İşte insanlığı bu kötü durumdan kurtaracak,
dünyada ve âhirette mutlu olmanın yollarını
gösterecek ‘son peygamber’ in gelmesine büyük
ihtiyaç vardı.
HZ. MUHAMMED’İN ÇOCUKLUĞU
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in;
Babası, Abdullah
(Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları kolundan
Abdülmüttalib’in oğlu),
Annesi, Âmine
(Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan
Vehb’in kızı).
Peygamberimiz, 20 Nisan 571’de
(Rebîülevvel ayının 12. Pazartesi sabaha
karşı) Mekke’de dünyaya geldi. Babası
Abdullah, Peygamberimiz doğmadan iki ay
kadar önce vefat etmişti.
Peygamberimiz’e Muhammed adını “gökte Hak,
yerde halk övsün” diye dedesi Abdülmüttalib
takmıştı.
Mekke’nin havası ağır ve sıcak olduğu için
çocuklar, çevre kabilelerdeki sütannelere verilirdi.
Peygamberimiz de Sa’d kabilesinden Halîme’ye
verilmiş ve onun yanında beş yıl kalmıştır.

► Medine Ziyareti
Hz. Âmine, yanına Peygamberimiz’i ve
hizmetçisi Ümmü Eymen’i de alarak Medine’ye gitti.
Oradaki akrabalarını ve eşi Abdullah’ın kabrini
ziyaret etmek istiyordu. Orada bir ay kaldılar.
Hz.Âmine, Mekke’ye dönerken Ebva Köyü’nde
hastalandı ve orada vefat etti.
Peygamberimiz o sırada altı yaşındaydı.
Hizmetçileri
Peygamberimiz’i
alarak
dedesi
Abdülmüttalib’e teslim etti. İki sene dedesinin yanında
kaldı. Dedesi ölmeden önce O’nu amcası Ebu Talib’e
teslim etti.
Peygamberimiz’in amcaları ticaretle uğraşırdı.
Peygamberimiz de onlarla beraber Şam ve Yemen gibi
yerlere giderek ticarete iyice alışmıştır.
HZ. MUHAMMED’İN EVLİLİĞİ
Peygamberimiz, Hz.Hatice’nin
kervanını da Suriye’ye götürüp
getirerek büyük kârla dönmüştü.
Araya başkalarının da girmesiyle
Peygamberimiz,
bu
hanımla
evlenmiş ve mutlu bir yuva
kurmuştur.
O sırada Peygamberimiz 25, Hz. Hatice ise 40
yaşındaydı. Bu evlilikten altı çocukları oldu:
Kızlar: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve
Fâtıma.
Erkekler: Kâsım ve Abdullah.
(İbrahim ise Peygamberimiz’in Mısır’lı eşi
Mâriye’dendir.)
Peygamberimiz’in bütün çocukları kendisinden
önce vefat etmiştir. Sadece Hz. Fâtıma O’ndan altı ay
sonra vefat etmiştir.
(Peygamberimiz’in soyu Hz.Ali ile evlenen
Hz.Fâtıma ile devam etmiş ve onlardan da Hasan ve
Hüseyin dünyaya gelmiştir.)
► Kâbe Hakemliği
Peygamberimiz 35 yaşında iken Kâbe’nin tamiratı
esnasında; sıra Hacer’ül Esved’in yerine koyulmasına
gelince çıkan tartışmada ‘hakem’lik yapmış ve orada
bulunanların
kavgasını
yatıştırmıştır.
Zaten Mekkeliler O’na çok
güvendiği için ‘Muhammed’ül
Emîn’ (Güvenilir Muhammed)
lakâbını takmışlardı.
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PEYGAMBERLİK VERİLMESİ
Peygamberimiz, sık sık
Mekke yakınlarında, Nur
Dağı’ndaki
‘Hira
Mağarası’na
çekilerek,
Allah’a ibadet eder ve
tefekküre dalardı.
Peygamberimiz
40
yaşındaydı. 610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi
gecesi, Peygamberimiz yine tefekkür halinde iken
Cebrail (vahiy meleği) kendisine göründü. Ve ‘Alâk
Suresi’ nin ilk beş âyetini getirdi. Allah şöyle
buyurmuştu:
“Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı kan
pıhtısından yarattı. Oku, Rabb’in nihayetsiz kerem
sahibidir (çok cömerttir). Kalemle yazmayı öğreten
O’dur.”
Böylece
Peygamberimiz’e
Allah’tan ilk vahiy gelmiş ve
Kur’an âyetleri inmeye başlamıştı.
Peygamberimiz heyecanla evine
döndü, titriyordu. Olanları eşine
anlattı.
Hz. Hatice O’nu teselli etti: “Müjdeler olsun.
Sen bu ümmetin (topluluğun) Peygamberi
olacaksın. Allah seni asla bırakmaz”
Vahiy bir müddet kesildikten sonra Cebrâil tekrar
göründü ve Müddessir Suresi’nin ilk beş âyetini
getirdi. Allâh-ü Teâlâ şöyle diyordu:
“Ey örtüsüne bürünen (Muhammed). Kalk da
uyar. Rabbini yücelt.Giydiklerini temiz tut. Kötü
şeyleri terketmeye devam et.”
► İslâm’a Gizli Dâvet
Hz.Muhammed,
Peygamberliğini
öncelikle
güvendiği kişilere söylüyor ve onları İslâm’a dâvet
ediyordu. İlk müslümanlar da ibadetlerini gizli
yapıyorlardı. Üç yılda müslümanların sayısı otuzu
geçti.
İlk müslümanlar, kadınlardan Hz. Hatice,
çocuklardan Hz. Ali, köle iken hürriyetine kavuşmuş
olan Zeyd bin Hârise, büyüklerden Hz. Ebubekir.
► İslâm’a Açıktan Dâvet

► Habeşistan’a Hicret
Mekkeli
müşriklerin
müslümanlara yaptığı eziyetler her
geçen gün artıyordu. Müslümanlar
ibâdetlerini serbestçe yapamıyor,
açıktan
Kur’ân-ı
Kerim
okuyamıyorlardı.
Bu sebeple Peygamberimiz, müslümanların daha
güvenilir bir yer olan Habeşistan’a hicret (göç)
etmelerine izin verdi. Peygamberliğin beşinci ve
altıncı yılında 15’er ve 80’er kişilik iki grup göç etti.
Müşrikler,
Habeşistan
Kralı
‘Necâşi’ye
Müslümanları ülkesine kabul etmemesi için çeşitli
hediyeler gönderdiler fakat başarılı olamadılar.
► Müslümanlara Yapılan Zulümler
Mekkeli müşrikler, İslâm dininin yayılmasını
önlemek ve yeni müslüman olanları dinlerinden geri
döndürebilmek için çeşitli işkence ve zulümlere
başladılar.
Bilâl-i Habeşi, Yâsir, hanımı Sümeyye, oğlu
Ammar, Habbab ve Ebu Fukayha en çok eziyet
gören müslümanlardandır.
Ebu Leheb, Ebu Cehil, As bin Vâil, Velid,
Ümeyye, Utbe ise en çok işkence yapanlardandır.
► Müşriklerin Ebu Talib’e Başvurmaları
Müşrikler Peygamberimiz’in amcası Ebu Talib’e
giderek “Ya yeğenini İslâm davasından vazgeçir, ya
da O’nu korumaktan vazgeç” dediler. Bunu duyan
Peygamberimiz amcasına:
“Ey amcacığım! güneşi sağ elime, ayı da sol
elime verseler yine de bu davadan vazgeçmem.” dedi.
Amcası da bu sözlerden sonra O’nu koruyacağına söz
verdi.
►Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Olması
Ebu Cehil bir gün Peygamberimiz’e kötü sözlerle
hakâret etti. O sırada Peygamberimiz’in amcası
Hz.Hamza da avdan dönüyordu. Bunu duyunca, Ebu
Cehil’in yanına giderek ona haddini bildirdi. Sonra da
müslüman oldu.
Müşrikler, İslâmiyet’in yayılmasını önleyebilmek
için Peygamberimiz’i öldürmeye karar verdiler. Ve
bunun için Hz.Ömer’i görevlendirdiler.

Peygamberimiz İslâm’a üç
yıl gizlice davet yaptıktan sonra,
Allah’ın emriyle açıktan dâvete
başladı. Önce akrabalarını evine
çağırarak, daha sonra da Safâ
tepesine çıkarak insanlara İslâm dinini anlattı.

Hz. Ömer, yolda giderken, kendi kızkardeşi ve
eniştesinin de müslüman olduğunu duyunca ‘önce
onların işini bitireyim’ diyerek kızkardeşinin evine
gitti. Orada Kur’an’dan bazı âyetleri işitti ve çok
etkilendi. Hemen Peygamberimiz’in yanına giderek
Kelime-i Şehâdet’i getirdi ve müslüman oldu.

Her ikisinde de amcası ‘Ebu Leheb’ karşı
çıkarak kırıcı sözler söyledi ve toplananları dağıttı.

Hz.
Ömer’in
İslam’ı
kabul
etmesiyle
müslümanlar kuvvetlendi ve topluca Kâbe’ye giderek
ilk defa ‘açıktan namaz’ kıldılar.
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► Müslümanlara Karşı Boykot Kararları
Müşrikler müslümanların
çoğalmasından korktular ve
toplanarak onların aleyhine bazı
kararlar aldılar:
“Müslümanlarla ve onları
koruyanlarla
kimse
görüşmeyecek, alış-veriş etmeyecek ve onlardan
kız alıp vermeyecek.”
Bu durum üç yıl devam etti. Müslümanlar bu süre
içinde çok sıkıntı çektiler.

HİCRET (MEDİNE’YE GÖÇ) 622
Müşriklerin baskı ve zulümlerinin devam etmesi
üzerine
Peygamberimiz
Müslümanların
Mekke’den Medine’ye göç etmelerine izin verdi.
Çünkü orada daha önce Akabe’de müslüman olmuş
kimseler vardı.
Müslümanlar gruplar halinde
başladılar.
Geride
sadece
Peygamberimiz, Hz.Ebubekir,
Hz. Ali ve bir kaç müslüman
kalmıştı.

göç

etmeye

Müşrikler Peygamberimiz’i
öldürmek istediler fakat O
çoktan evinden ayrılmıştı.

► Hüzün Yılı
Peygamberliğin onuncu yılında önce amcası Ebu
Talib, bir kaç gün sonra da hanımı Hz. Hatice vefat
etmiştir. Peygamberimiz en büyük destekçilerini
kaybettiği için çok üzüldü ve bu yıla
‘Hüzün Yılı’ dendi.
Bu olaylar üzerine müşriklerin
eziyetleri daha da arttı. Peygamberimiz
yanına ‘Zeyd bin Hârise’ yi de alarak
‘Taif’ e gitti ve oranın halkını İslâm’a davet etti.
Fakat Taifliler hem İslâm’ı kabul etmediler, hem de
onları taşladılar.
► Akabe Biatları
Hac zamanı Mekke ve
Kâbe’ye diğer bölgelerden çok
kimse gelirdi. Peygamberimiz,
herkese olduğu gibi onlara da
İslâm’ı anlatmaya çalışırdı.
Peygamberliğin
11.yılında
Medine’den gelen 6 kişilik bir grup Peygamber
Efendimiz’i dinledi ve müslüman oldu.
Bunlar Medine’ye döndüler ve bir yıl sonra
sayılarını 12’ye, ertesi yıl da 75’e çıkararak ‘Akabe’
denilen yerde Peygamberimiz’e biat ettiler (bağlılık
sözü verdıler). Artık İslâm Medine’de de yayılmaya
başlamıştı.
► Mi’rac Mucizesi
Peygamberimiz, Mekke’den
Medine’ye hicret (göç) etmeden
bir buçuk yıl kadar önce, bir gece
Mekke’den Kudüs’e götürülmüş
(isrâ), oradan göklere çıkartılmış
(mi’rac)
ve
Allah
ile
görüşmüştür.
Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. Bu
olayı duyan müşrikler inanmasa da Hz.Ebubekir
hemen inanmış ve kendisine ‘Sıddîk’ (doğrulayan)
lakâbı verilmiştir.

Peygamberimiz’i öldürene
ödül
olarak
‘yüz
deve’
verilecekti. Bunu duyanlar
yoldaki izleri takip ederek
Peygamberimiz
ve
Hz.
Ebubekir’in saklandıkları ‘Sevr
Dağı’ ndaki mağaraya geldiler.
Mağaranın
önündeki
örümcek ağını ve kuş yuvasını
görünce ‘burada yoktur’ diye
geri döndüler.
Mağarada üç gün kaldıktan sonra yola çıktılar.
‘Sürâkâ’
da onları yakalayarak ödülü almak
istiyordu. Fakat atının ayakları kuma batınca gerçeği
anlayarak müslüman oldu.
Bir hafta süren yolculuk sonunda, Medine
yakınlarında bulunan ‘Kuba Köyü’ ne ulaşıldı. Orada
10 gün kalındı ve ‘Kuba Mescidi’ yapıldı. Kuba’dan
ayrılınca yolda ilk defa ‘Cum’a Namazı’ kılındı.
Medineliler
sevinçle
Peygamberimiz’i
karşıladılar. Peygamberimiz kendi evi yapılana kadar
yedi ay ‘Ebu Eyyüb El-Ensari’ nin evinde misafir
kaldı.
MEDİNE DÖNEMİ
► Medine’de Yapılan İlk İşler
Mekkeli ve Medineli
müslümanlar (muhâcir
ve ensar) kardeş ilan
edildi.
Bir arsa satın alınarak
Peygamber
Câmisi
(Mescid-i
Nebevi)
yapıldı.
Mescid’in etrafına Peygamberimiz için
odalar yapıldı.
Mescid’e bitişik olarak İslâm Tarihi’nde ilk
defa bir okul (Ashâb-ı Suffe) yapıldı.
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► Bedir Savaşı (624)

► Hayber Kalesi’nin Fethi (628)

Mekkeli
müşrikler,
ileride
müslümanlarla
yapacakları bir savaşa hazırlık
olması için, bir ticaret
kervanını Şam’a gönderdiler.
Müslümanlar bu kervanı ele
geçirmek isteyince savaş çıktı.
Müslümanlar 305, müşrikler ise 1000 kişiydi.
Savaşı müslümanlar kazandı. Müslümanlardan 14 kişi
şehit olurken, müşriklerden 70 kişi öldürüldü.
► Uhud Savaşı (625)
Mekkeli müşrikler Bedir’de yenilmişlerdi. Bunun
intikamını
almak
için
Medine’ye
saldırdılar.
Müslümanlar
700,
müşrikler ise 1000 kişiydi.
Müslümanlar
savaşı
kazanıyordu.
Fakat
Peygamberimiz’in
yerleştirdiği okçular ‘savaşı kazandık’ diye
yerlerinden ayrılınca, kaçan Mekkeliler tekrar
toparlanıp
galip
geldiler.
Savaş
sonunda
müslümanlardan 70 şehit, müşriklerden ise 22 ölü
vardı. Peygamberimiz’in amcası ‘Hz. Hamza da
şehitler arasındaydı.

Suriye
yolu
üzerinde
yaşayan Hayber Yahudileri,
Medine’ye
saldırmayı
düşünüyorlardı. Bunu haber alan
müslümanlar Hayber’i kuşattı.
On gün süren kuşatma
sonunda,
savaşı
müslümanlar
kazandı.
Müslümanlardan 10 şehit, Yahudilerden ise 93 ölü
vardı. ‘Hz. Ali’ bu savaşta çok kahramanlıklar
göstermiştir.
► Mekke’nin Fethi (630)
Mekkeliler daha önce müslümanlarla
yaptığı anlaşmayı bozdu. Bunun üzerine
Peygamberimiz, 10 bin kişi ile Mekke
üzerine yürüdü. Hiç savaş olmadan Mekke
alındı. Kabe’deki putlar kırıldı ve topluca
namaz kılındı.
Peygamberimiz,
eskiden
beri
kendisine her türlü eziyeti yapmış olan Mekkeliler’i
affetti. Onlar da hep beraber müslüman oldular.
► Vedâ Haccı (632)
Medine’ye göç edeli on yıl
olmuştu.
Peygamberimiz
müslümanlarla
beraber
hac
yapmak için Mekke’ye gitti.

► Hendek Savaşı (626)
Peygamberimiz
hicret
sonrası Medine’de bulunan
yahudilerle
bir
anlaşma
yapmıştı. Bu anlaşmayı bozan
bazı yahudileri de Medine’den
çıkarmıştı. Onlar da Mekkeli
müşriklerle anlaştılar ve 10 bin kişi ile Medine’ye
saldırdılar.
Müslümanlar da
kazmışlardı. Müşrikler
bulundular fakat başarılı
Peygamberimiz duâ etti
fırtına çıktı. Müşrikler
bırakıp kaçtılar.

şehrin etrafına hendek
bir ay kadar saldırıda
olamadılar. Savaş sonunda
ve düşman tarafında bir
dayanamayıp herşeylerini

► İslâm’a Dâvet Mektupları
Peygamberimiz, İslâm dinini
herkese
ulaştırabilmek
için,
Arabistan’a komşu olan devletlerin
başkanlarına da elçilerle ‘mektup’lar
gönderdi.
Bunlardan sadece ‘Habeşistan kralı’ müslüman
oldu. Bizans, İran, Mısır, Umman ve Bahreyn devlet
başkanları ise müslüman olmadılar.

Yaklaşık 124 bin müslüman
‘Arafat Dağı’nda O’nun son konuşmasını (Vedâ
Hutbesi)
dinledi.
Peygamberimiz,
ölümünün
yaklaştığını anladığı için burada herkese vedâ etti.
PEYGAMBERİMİZ’İN VEFÂTI
Peygamberimiz Medine’ye dönünce
hastalandı. Ölümüne üç gün kala hastalığı
iyice arttı. Namazları Hz. Ebubekir’in
kıldırmasını söyledi. Bir öğle vakti, şehâdet parmağını
yukarı kaldırarak ‘Yüce Dosta’ dedi. Son sözleri bu
oldu. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. (8 Haziran 632)
Vefat ettiği yere defnedildi. O’nun kabrinin
bulunduğu yere ‘Ravza-i Mütahhara’ denilmektedir
ve Mescid-i Nebevi’nin içindedir. Peygamberimiz’in
23 yıllık Peygamberlik hayatının 13 yılı Mekke’de,
10 yılı ise Medine’de geçmiştir.
Peygamberimiz’den sonra sırasıyla;
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ali
‘halîfe’ (devlet başkanı)
olmuşlardır.

31

PEYGAMBERiMiZ HZ. MUHAMMED (SAV)’iN HAYATI (SiYER)
• Peygamberimizin isimleri
Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa
• Peygamberimizin Lakabı
Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed)
• Babası
Abdullah(Doğmadan altı aylıkken kaybetti)
• Annesi
Âmine(Altı yaşında kaybetti)
• Babadan Dedesi(8 yaşında kaybetti)
Abdulmuttalip
• Süt Annesi
Halîme
• Süt Kardeşleri
Şeyma, Abdullah
• Amcaları
Ebu Talip, Hz. Hamza, Hz. Zübeyir
• İlk Hanımı
Hz. Hatice
• Erkek Çocukları
Kasım, Abdullah, İbrahim
• Kız Çocukları
Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma
• Torunları
Hz.Hasan, Hz.Hüseyin
• Torunlarının Annesi
Hz.Fâtıma
• En Yakın Dostu
Hz. Ebûbekir
• Doğum Yeri - Tarihi
Mekke - 20 Nisan 571
• Kabilesi
Kureyş’in Haşioğulları Kolundan.

• Kaç Yaşında Evlendi?
25
• Kaç Yaşında Peygamber Oldu?
40
• İlk Vahiy (Kur’an Ayetleri) nerede geldi?
Hira Mağarasında
• Vahyi Hangi Melek Getirdi?
Cebrail
• İlk Vahiy Hangi Yıl Geldi?
610
• İlk Müslümanlar kimlerdir?
Hz.Hatice, Hz.Ali, Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
• Nereden Nereye Hicret Etmiştir?
Mekke’den Medine’ye
• Kaç Yılında Hicret Etti?
622
• Kaç Yıl Peygamberlik Yaptı?
23
• Kaç Yıl Yaşadı?
63
• Ne Zaman- Nerede Vefat Etti?
8 Haziran 632 – Medine
• Kabri (mezarı) Nerededir?
Medine
• Onu Görüp İnananlara Ne Ad Verilir?
Sahabe veya Ashab
• Allah’ın Sözlerine Ne Ad Verilir?
Ayet-i Kerime
Peygamberimizin Sözlerine Ne Ad Verilir?
Hadis-i Şerif
“Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır”
Hz. Muhammed
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Kur’an okurken; harflerin ‘mahrec’lerine yani çıkış yerlerine dikkat ederek, her
harfin hakkını verme, durma-geçme, uzatma-kısaltma gibi kurallara uyarak güzel
Kur’an okumayı öğreten ilme ‘tecvîd’ denir.
Tecvid öğrenmenin amacı, Allah-ü Teâlâ’nın kitabındaki “Kur’an’ı ‘tertil’ üzere (açık açık, tane tane) oku!”
(Müzzemmil Sûresi, 4) emrine uymaktır.

A

MEDD (UZATMA)’YLA İLGİLİ
TECVİD KURALLARI

1-Medd-i Tabiî (Normal uzatma)____________
Medd (uzatma) harfleri üçtür:  أ-  و- ى
Bunlardan biri harekesiz olarak bir harfin önüne
gelirse “Medd-i Tabiî” olur.
Önüne geldiği harfi ‘bir elif miktarı = bir parmak
kaldıracak kadar’ uzattırır.
(  ) وötreli bir harfi, ( ) ىesreli bir harfi, (  ) أise
üstünlü bir harfi uzattırır.

6- Medd-i Lîn (Yumuşak Uzatma)____________
Bir kelimede lin harfleri olan (  ) وile ( ’) ىden
birisi cezimli olarak bulunur, ondan sonra cezimli bir
harf gelirse “Medd-i Lîn” olur. 4 elif miktarı uzatılır.
(Hızlı okuyuşlarda en az 2-3 elif miktarı uzatmak
gerekir.)

B

SAKİN NUN ve TENVİN’LE İLGİLİ
TECVİD KURALLARI

1- İklâb (Dönüştürme)_______________________
2- Medd-i Muttasıl (Bitişik uzatma)__________
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, yine
aynı kelimede hemze (  ) ءgelirse “Medd-i Muttasıl”
olur. 4 elif miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 2
elif miktarı uzatmak gerekir.)

3- Medd-i Munfasıl (Ayrı uzatma)____________
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, diğer
kelimede ise (  ) اgelirse “Medd-i Munfasıl” olur. 4 elif
miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 1 elif miktarı
uzatmak gerekir.)

4- Medd-i Lâzım (Gerekli uzatma)____________
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, sonra
cezimli ya da şeddeli bir harf gelirse “Medd-i Lâzım”
olur. 4 elif miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 3
elif miktarı uzatmak gerekir.)

5- Medd-i Ârız (Geçici uzatma)______________
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, ondan
sonraki harfe geçici olarak cezim verirsek “Medd-i Ârız”
olur. En az 1, en fazla 4 elif miktarı uzatılır.

Tenvin ya da sakin nundan sonra, (  ) بharfi gelirse
“İklâb” olur. Nun sesi (  ) ْمsesine dönüşür, dudaklar
bastırmadan hafifçe tutma yapılır.

2- İdgâm-ı Bilâ Gunne_______________________
(Gunnesiz -sesi genizden getirmeden- dönüştürme)
Tenvin ya da sakin nundan sonra ( ) ل رharflerinden
biri gelirse “İdgam-ı Bilâ Gunne” olur. Tenvin ya da sakin
nun bu harflere dönüşür fakat gunne yapılmaz.

3- İdgâm-ı Maal Gunne______________________
(Gunneli -sesi genizden getirerek- dönüştürme)
Tenvin ya da sakin nundan sonra
ى م ن و
harflerinden biri gelirse “İdgâm-ı Maal Gunne” olur.
Nun sesi bu harflere katılır ve 1-1,5 elif miktarı tutularak
gunneli okunur.

4- İzhâr (Belli ederek okuma)___________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra altı tane ‘boğaz
harfi’nden (  ح خ ع غ ھـ١ ) biri gelirse “İzhâr” olur. Nun
sesi açık ve net bir şekilde okunur.
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5- İhfâ (Gizleyerek okuma)_________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra, (yukarıda
sayılan harflerin dışında bulunan) 15 tane harften biri
gelirse “İhfâ” olur. İhfâ harfleri şunlardır:

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
Ses genizden getirilerek 1-1,5 elif miktarı tutularak
okunur.

2- İdgâm-ı Mütecâniseyn____________________
(Aynı cinsten olan harflerin birbirine dönüşmesi)
Çıkış yerleri aynı fakat sesleri farklı olan harflerin
birbirine dönüşmesine “İdgâm-ı Mütecâniseyn” denir.
Üç grupta incelenir:
a- ( ت-  د- )ط: ………..
b- ( ث-  ذ- )ظ: ……………
c- ( م-  )بgrubu: …………………..
3- İdgâm-ı Mütekarribeyn___________________

C

SAKİN MİM’LE İLGİLİ TECVİD
KURALLARI

1- İdgâm-ı Misleyn Maal Gunne______________

(Çıkış yerleri yakın olan harflerin birbirine dönüşmesi)

Çıkış yerleri ve sesleri yakın olan harflerin birbirine
dönüşmesidir. İki grupta incelenir:

(Aynı harflerin gunneli olarak birbirine dönüştürülmesi)

Sâkin mim’den sonra harekeli bir mim harfi gelirse
bu iki mim birbirine katılarak gunneli (ses genizden
getirilerek) okunur.

a- ( ) ل – ر: ……………..

b- (  ك- ) ق: ……………………….....

E

ELİF LAM (  ) الTAKISI’YLA
İLGİLİ TECVİD KURALLARI

2- Şefevî İhfâ (Dudak İhfâsı)_________________
Sâkin mim’den sonra ( ) بharfi gelirse; dudaklar
hafifçe bastırılarak gunneli bir şekilde okunur.

3- İzhâr (Belli ederek okuma)_________________

1- İdgâm-ı Şemsiye (Lâm harfinin okunmaması)___
( ل١) takısından sonra okunuşları (’) لa yakın olan 14
harften biri gelirse “İdgâm-ı Şemsiye” olur. ( )لharfi
okunmaz, sonraki harf şeddeli okunur.
Bu harfler:

 ن-  ل-  ظ-  ط- ض- ص-  ش-  س-  ز-  ر-  ذ-  د- ت – ث

Sâkin mim’den sonra; mim ile be’nin dışındaki
harflerden biri gelirse; mim harfi tutulmadan belli
edilerek okunur.
2- İzhâr-ı Kameriye (Lâm harfinin okunması)_____

D

İDGAM (Bir Harfi Diğerine Katma)

1- İdgâm-ı Misleyn (Aynı harflerin şeddeli okunuşu)
Bir harf önce cezimli, sonra harekeli olarak ard arda
gelirse “İdgâm-ı Misleyn” olur ve sanki tek harfmiş gibi
şeddeli okunur.

( ل١) takısından sonra okunuşları ( ’) لa uzak olan 14
harften biri gelirse “İzhâr-ı Kameriye” olur. ( )لharfi
okunur.
Bu harfler:

 ى- ه- و- م- ك- ق- ف- غ- ع- خ- ح- ج- ب-أ

Eğer bu harfler (  ) مve (  ) نise 1-1,5 elif miktarı
tutularak gunneli okunur.
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DİĞER TECVİD KURALLARI

F
1- Kalkale (Sarsarak okuma)___________
( () *+, ) harflerinden biri, kelimenin ortasında
ya da sonunda cezimli olarak gelirse “Kalkale” olur. Bu
harfler çıkış yerinden sarsılarak kuvvetlice söylenir.

5- Sekte (Nefes almadan bir müddet durma)_______
Kur’an okurken sesi kesip bir miktar durduktan
sonra aynı nefesle devam etmeye “sekte” denir.
Kur’an’da dört yerde sekte yapılarak okunur:
1- Kehf Sûresi (1):
2-Yâsîn Sûresi (52):

2- Hükmür Râ (Râ harfinin kalın ve ince okunuşu)
(  ) رharfi üstün ya da ötreli ise kalın okunur.
(Sâkin –cezimli ya da harekesiz- olduğunda ise bir
önceki harfe, o da sakinse daha önceki harfe bakılır;
bunlar üstün ya da ötreli ise yine kalın okunur.)

3- Kıyâme Sûresi (27):
4- Mutaffifîn Sûresi (14):

G

VAKIF ve VAKIF KURALLARI
(Kur’an’daki Durak İşaretleri ve Durma Kuralları)

(  ) رharfi esreli ise ince okunur. (Sâkin -cezimli
ya da harekesiz- olduğunda ise bir önceki harfe, o da
sakinse daha önceki harfe bakılır; bunlar esreli ise yine
ince okunur.)

Kur’an’da âyet sonlarında duraklar olduğu gibi âyet
içerisinde de virgül mahiyetinde duraklar vardır.
Bunlar;

(.. ..) -  ع- .ـ, -  ق-  ز-  ص-  ج-  ط-  م- /
Özet olarak bu duraklardan (/ ) işaretinde durulmamalı,
( .ـ, -  ط-  ) مişaretlerinde ise durulmalıdır. Diğer işaretlerde
ise; durulmasına da geçilmesine de izin verilmiştir.
Vakıf (Durma) Kuralları______________________

3- Lafzatullâh____________________________
(Allah kelimesindeki ‘lam’ın kalın ve ince okunuşu)
Söze (  ) ﷲkelimesi ile başlandığında, ya da bir
önceki harfin harekesi üstün ya da ötre olduğunda ‘kalın’
okunur.

Önceki harf esreli ise ince okunur.

4- Zamîr_________________________________

1- Durak işaretlerinde durulurken genellikle kelimelerin
son harflerine ‘cezim’ verilir.

(Durak olmayan yerlerde nefes yetmemesi sebebiyle
durulmuşsa; bir kaç kelime geriden alınarak okumaya devam
edilir.)

2- Üzerinde iki üstün bulunan bir kelimede durulurken;
üstünlerin biri atılır ve Â şeklinde bir elif miktarı uzatılarak
durulur.

3- Üzerinde iki ötre ve iki esre bulunan bir kelimede
durulurken; yine cezim verilerek durulur.

(Kelime sonundaki (  ) ـharfinin uzatılıp uzatılmaması)

Zamir’den önceki harf harekeli ise uzatılır:
4- Üzerinde durulan kelimenin son harfi ‘yuvarlak
te’ (  ) ةise noktaları atılarak ‘he’ olarak durulur.
Zamir’den önceki harf sâkin (cezimli ya da
harekesiz) ise uzatılmaz.

5- Üzerinde durduğumuz kelimenin son harfi
uzatılıyor ise; aynı şekilde uzatarak durulur.
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(  ) أElif : Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar.
(  ) بBe : İki dudağı birbirine vurup kuvvetlice söylenmesiyle çıkar.
(  ) تTe : Dil ucunun üst dişlerin ortasına vurulmasıyla çıkarılır.
(  ) ثSe : Dil ucunu üst dişlerden biraz dışarı çıkarak ‘peltek’ olarak söylenir.
(  ) جCim : Dil ortasının üst damağa vurulmasıyla çıkartılır.
(  ) حHa : Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
(  ) خHı : Boğazın girişinden boğaz hırıldatılarak çıkarılır.
(  ) دDal : Dil ucu üst ön dişlerin ortasına vurularak çıkarılır.
(  ) ذZel : Dil ucu üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarılarak ‘peltek’ çıkar.
(  ) رRı : Dil ucunun biraz arkasını üst ön dişlerin dibine vurularak
(  ) زZe : Dil ucu ön dişlerin uçlarına değerek çıkarılır.
(  ) سSin : Dil ucu iki alt ön dişlerin başlarına yakın yere vurularak çıkarılır.
(  ) شŞın : Dil ortasını üst damağa yapıştırarak çıkar.
(  ) صSad : Dil ucunu ön dişlerin yarısına dokundurarak çıkar.
(  ) ضDad : Dilin yan tarafını sağ veya soldaki üst yan dişlere vurarak çıkarılır.
(  ) طTı : Dil ucu üst ön dişlerin etlerine yakın olan yere vurularak çıkarılır.
(  ) ظZı : Dil ucu üst ön dişlerin başlarından dışarı çıkarılarak söylenir.
(  ) عAyın : Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
(  ) غGayın : Boğazın girişindan yumuşak bir şekilde çıkarılır.
(  ) فFe : Ön dişlerin ucu ile alt dudağın içinden çıkarılır.
(  ) قKaf : Dil kökünü damağa vurarak çıkarılır.
(  ) كKef : Dilin üst damağa değmesiyle Kaf’ın çıktığı yerin az aşağısından çıkarılır.
(  ) لLam : Dilin ucunu damağa vurarak çıkarılır.
(  ) مMim : Dudak içleri birbirine hafifçe vurularak çıkarılır.
(  ) نNun : Dilin ucu ile üst ön dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkarılır.
(  ) وVav : Dudakların öne doğru toparlanmasıyla çıkarılır.
(  ) ھـHe : Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkarılır.
(  ) ىYe : Dilin ortasını üst damağa vurarak çıkarılır.
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SSeeççm
mee HHaaddiiss--ii ŞŞeerriifflleerr
__________________________________________________________________________________________
_____________________
21- “Kim Kur’an’ı okur ve onu ezberlerse; helâlini helâl bilir,
________________
haramını da haram sayarsa, bu sayede Allah onu cennete koyar ve
Sevgili Peygamberimiz Hz.
akrabasından hepsi de cehennemlik olan on kişiye kendisini
Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki:
şefaatçi kılar.”
1- “Ümmetimden her kim ki, dininin emirlerini öğrenmek için
22- “Muhakkak ki Allah, haramdan kaçınan, gönlü zengin ve
‘kırk hadis’ ezberlerse; Allah onu,
kıyamet günü fâkihlerden
gizli
ibadet
eden kulu sever.”
eder. Ben de ona şefaatçi ve şâhit olurum.”
23- “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa; ya hayır
2- “Kim ilim aramak için yola koyulursa, Allah onun cennete
konuşsun ya da sussun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman
giden yolunu kolaylaştırır.”
ediyorsa; komşusuna ikram etsin. Kim Allah’a ve ahiret gününe
3- “Sabahleyin evden çıkıp Allah’ın kitabı Kur’an’dan bir âyet
iman ediyorsa; misafirine ikram etsin.”
öğrenmen, senin için yüz rekat (nâfile) namazdan daha hayırlıdır.”
24- “Hiç bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir
4- “İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.”
bağışta bulunmamıştır.”
5- “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi
25- “Hiç biriniz kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için de
yedi derece daha faziletlidir.”
istemedikçe tam iman etmiş olmaz.”
6- “Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır,
26- “Dikkat ediniz! Sizin kadınlarınız üzerinde, onların da sizin
cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da
üzerinizde hakları vardır.”
bağlanır.”
27- “Bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı saygı gösterirse,
7- ”Şüphesiz ki Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz.
Allah da yaşlandığı zaman ona hizmet edecek kimseleri yaratır.”
Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”
28- “Sizin bana en sevimliniz ve kıyamet gününde bana en
8- ”Sizden biriniz acele edip de ‘ben dua ettim ama kabul
yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”
edilmedi’ demedikçe duâsı kabul olunur.”
29- “Sizden biriniz yemek yediği vakit sağ eliyle yesin, su içtiği
9- “Allah’ın en sevdiği amel; vaktinde kılınan namaz ile anaya
zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle
ve babaya iyilik etmektir.”
içer.”
10- “Bir müslüman abdest alırken ellerini yıkayınca; elleri ile
30- “Binen gidene, yürüyen oturana ve az olan çok olana
yaptığı günahları, yüzünü yıkayınca; gözleri ile işlediği günahları,
selam verir.”
başını meshedince; kulakları ile dinleyerek işlediği günahları,
31- “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı
ayaklarını yıkayınca da; ayakları ile yürüyerek işlediği günahları
göstermeyen bizden değildir.”
bağışlanır.”
32- “Müslüman, diğer müslümanların onun elinden ve dilinden
11- “Münafık kimsenin alâmeti üçtür: Konuştu mu yalan söyler,
zarar görmediği kimsedir.”
söz verirse sözünden döner, kendisine bir şey emanet edilirse
33- “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunlarda aldanmıştır
hıyanet eder.”
(yani bunların değerini bilmez): Biri sağlık, diğeri boş vakit.”
12- “Her kim rızkının bol, ömrünün de uzun olmasını isterse
akrabasına iyilik etsin, ihsanda bulunsun.”
34- “Sakın iyilikten hiç bir şeyi hakir görme. Velev din kardeşini
güler yüzle karşılaman olsun.”
13- “Bir müslümanın diğer din kardeşi ile üç günden fazla
dargın kalması helal olmaz.”
35- “Mü’min uysaldır. Başkaları ile iyi geçinir, kendisi ile iyi
geçinilir. İyi geçinmeyen kendisi ile de iyi geçinilmeyen kimse de
14- “Bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal
hayır yoktur.”
etmesi, ona günah olarak yeter.”
36- “Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi
15- “Bir müslümanı aldatan, yahut zarar veren veya hîle yapan
daha isterdi. Âdemoğlunun karnını topraktan başka bir şey
bizden değildir.”
dolduramaz.”
16- “Size ne oluyor da dişleriniz sararmış olarak yanıma
37- “Burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün, burnu yere
geliyorsunuz? Misvak kullanınız.”
sürünsün.’ Kimin Ya Rasülallah? denildi. ‘İhtiyarlığı anında annesi ile
17- “İnsan öldüğü vakit bütün amelleri kesilir. Yalnız üç
babasından birine yahut her ikisine yetişip de sonra Cennete
girmeyenin”
şeyden; Sadaka-i câriye’den, faydalanılan ilimden, kendisine duâ
eden sâlih evlattan kesilmez.”
38- “Sizden kim bir kötülük görürse onu hemen eliyle
18- “Kıyamet günü insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe
değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna da gücü
Allah’ın huzurundan ayrılamaz: Ömrünü nerede geçirdiğinden,
yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin (kalben nefret duysun). İmanın en
zayıfı da budur.”
vücudunu nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nereye
harcadığından, bildiği ile ne amel ettiğinden.”
39- “Kişinin yediği en hayırlı yemek elinin emeği ile kazandığı
19- “Akıllı kimse nefsini terbiye eden ve ölümden sonraki hayat
yemektir. Allah’ın Peygamberi Davut (AS) da elinin emeği ile
için çalışan kimsedir. Âciz (ahmak) kimse de nefsinin arzularına
geçinirdi”
uyan ve Allah’tan af temenni eden kimsedir.”
40- “Bir müslüman bir ağaç diker veya bir şey eker de ondan
20- “Zenginlik mal çokluğundan ibaret değildir. Hakiki zenginlik
bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse bu, kendisi için sadaka olur.”
gönül zenginliğidir.”
37

_______________________________ ___________________________
1- KÂBE’NİN YOLLARI

SEÇME İLAHİLER

Ne zaman anarsam seni
Kararım kalmaz Allah’ım
Senden gayrı gözüm yaşım
Kimseler silmez Allah’ım

Kâbe’nin yolları bölük bölüktür
Benim yüreğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)

Sensin ismi baki olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez Allah’ım

Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helâl etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)

Tekbir ve Tehlil

-------------------------------------------2- DURMAZ YANAR
VÜCUDUM
Durmaz yanar vücudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Sensin benim maksudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Halâs eyle nârından Allah
Ayırma dîdârından Allah
Cennette cemâlinden Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Kandiller yana yana Allah
Dervişler döne döne Allah
Şükür erdik bugüne Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Gül bülbülün ormanı Allah
Ver derdime dermanı Allah
Son nefeste îmandan Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
-------------------------------------------3- YAN YÜREĞİM YAN
Yan yüreğim yan
Gör ki neler var cânım
(Gör ki neler var Allah)
Bu halk içinde cânım
Bize gülen var
(Bize gülen var Allah)
Koy gülen gülsün
Hak bizi bilsin cânım
(Hak bizi bilsin Allah)
Gâfiller bilsin bilsin
Hakk’ı seven var
(Hakk’ı seven var Allah)
Yunus sen burda
Meydan isteme cânım
(Meydan isteme Allah)
Bu meydan içinde cânım
Merdâneler var
(Merdâneler var Allah)

5- NE ZAMAN ANARSAM …

Allâhü Ekber Allâhü Ekber,
Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber,
Allâhü Ekber ve lillâhil hamd.

Salât-i Ümmiye
Allâhümme salli alâ, seyyidinâ,
Muhammedi-nin Nebiyyil ümmiyyi ve
Alâ Âlihî ve sahbihî ve sellim.
Allâhümme salli alâ, seyyidinâ,
Muhammedi-nillezî câe bil hakkıl mübîn.
Ve erseltehû rahmetel lil âlemîn

------------------------------------------------4- 571 BİR DE BİR GÜNEŞ DOĞDU
Beş Yüz Yetmiş Bir'de
Bir güneş doğdu:
Adı Muhammed'di
İlk sözü ümmet.
------Babasıydı Abdullah,
Annesiydi Amine,
Süt annesi Halime,
Doğdu Cennet evine.
------Bastı altı yaşına,
Kaldı bir tek başına,
İnci gibi annesi,
Üzüntüler boşuna.
------Hak dindirdi her yaşı,
Dedesiyle amcası,
Hemen kanat gerdiler,
Büyüdü gül goncası.
------Kırk yaşına gelince,
Peygamberlik verildi,
Allah birdir deyince,
Putlar yere serildi.

Aşık Yunus seni ister
Lûtfeyle cemalin göster
Cemalini gören aşıklar
Ebedi ölmez Allah’ım
------------------------------------------6- GÜL YÜZÜNÜ RÜYAMIZDA
Gül yüzünü rüyâmızda
Görelim yâ Rasülallâh
Gül bahçene dünyamızda
Girelim yâ Rasülallâh
Âşkınla yaşarır gözler
Firâkınla yanar özler
Mübarek Ravzâ’na yüzler
Sürelim yâ Rasülallâh
Sensin gönüller sultânı
Getiren Yüce Kur’ân’ı
Uğruna tendeki cânı
Verelim yâ Rasülallâh
Veda edip mâsîvâya
Yalvarıp Yüce Mevlâ’ya
Şefâât-ı Mustafa’ya
Erelim yâ Rasülallâh
------------------------------------------7- ALLAH-U ALLAH
Ömrün bitirmiş
viranemiyem
Aklın yitirmiş
divanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Kanat vururum
döner dururum
Yanar kurururm
pervanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Yaşlı gözlerim
tutmaz dizlerim
Yolun izlerim
mestanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
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8- SEHER VAKTİ BÜLBÜLLER

10- SEVDİM SENİ MABUDUMA

YEMEK DUASI

Seher vakti bülbüller
Nede güzel öterler
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler

Sevdim seni Mabuduma,
Canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana
Hayran diye sevdim

Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah

Evladı ıyalden geçerek
Ravzana geldim
Ahlakını methetmede
Kur'an diye sevdim

Akşam olur giderler
Boyun büker çiçekler
Kim bilir ne söylerler
Feryad eden bülbüller

Kurbanın olam şahı resul,
kovma kapından
Didarına müştak olan
Yezdan diye sevdim

Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah

Mahşerde nebiler bile
senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim...

Sen Allah’ı seversen
Allah seni sevmez mi
Emrince hizmet etsen
Hakk ecrini vermez mi?

--------------------------------------11- YEMEK DUASI İLAHİ
Yemekten önce Bismillah,
Sonrası Elhamdülillah,
Dün yemeğe başlarken
babam Bismillah dedi,
Yemeğini yedikten sonra
Elhamdülillah dedi,
Sonra sordum Babama
Bismillah ne demektir?

9- MUHAMMEDE MUHAMMEDE

Canı dilden aşık oldum
Muhammede muhammede
Mevlam layık eyle bizi
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
Aklı olan arif olsun
Ciğer yansın püryan olsun
Bir canım var kurban olsun
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
Rüyada görüştür bizi
Murada eriştir bizi
Mevlam sen kavuştur bizi
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet

Sonra sordum Anneme
Elhamdülillah nedir?
Babam dedi Yavrucuğum,
yemeği bize Allah verir,
Onun içinde başlarken,
O’nun adı hep söylenir,
Yemeği bitirdikten sonra
O’na Teşekkür edilir,
Yemeği bitirdikten sonra
Elhamdülillah denir.
12- EY ENBİYALAR SERVERİ
Ey enbiyalar serveri
Ey evliyalar rehberi
Ey insucin peygamberi
Ehlen ve sehlen merhaba
Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ehlen ve sehlen merhaba
Sensin mahbub-i hüda
Etme şefaatten cuda
Ahmet Muhammet Mustafa
Ehlen ve sehlen merhaba

Elhamdülillah Elhamdülillah
Bu nimeti veren ALLAH
Peygamberimiz RASÜLULLAH
Her yemekte derim BİSMİLLAH
Artsın eksilmesin, Taşsın
dökülmesin
Gerisi kesilmesin
Hep afiyetle yensin
Geçmişlerimizin ruhu için
Sağlara selamet için
Dertlere derman için
birde ALLAH RIZASI için
EL FATİHA
------------------------------------------13- NAMAZ DUASI İLAHİSİ
Allah 24 saat vermiş
23'ü bize hediyeymiş(2)
Geri kalan bir saat
beş vakitlik namazmış(2)
Günde beş kere bir saat(2)
Gönüller eder rahat(2)
Allah bizi seviyor
bizden namaz istiyor(2)
Bir saati verelim
cennetine girelim(2 )
Günde beş kere bir saat(2)
Gönüller eder rahat(2)
------------------------------------------14- NELER VERMEZDİM
Peygamberi görmek için,
Peygamberi görmek için,
Neler, neler, neler,
Neler vermezdim.
Harçlığımın yarısını,
Yumurtanın sarısını,
Elmaların irisini,
Hayır hepsini.
En sevdiğim oyuncağım,
En sevdiğim oyuncağım,
Uçurtmam, yarış arabam,
Güzel bebeğim.
Nakarat

Sana canım feda olsun,
Sana canım feda olsun,
Gönlümün sultanı,
Canım Peygamberimsin.
39

Kur’andaki Sıraya Göre Sure İsimleri
1. Fatiha
2. Bakara
3. Âl-i İmran
4. Nisa
5. Maide
6. En’âm
7. A’raf
8. Enfal
9. Tevbe
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ra’d
14. İbrahim
15. Hicr
16. Nahl
17. İsra
18. Kehf
19. Meryem
20. Taha
21. Enbiya
22. Hac
23. Mü’minun
24. Nur
25. Furkan
26. Şuara
27. Neml
28. Kasas
29. Ankebut
30. Rum
31. Lokman
32. Secde
33. Ahzab
34. Sebe
35. Fatır
36. Yasin
37. Saffat
38. Sad
39. Zümer
40. Mü’min

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Fussilet
Şura
Zuhruf
Duhan
Casiye
Ahkaf
Muhammed
Fetih
Hucurat
Kaf
Zâriyat
Tur
Necm
Kamer
Rahman
Vakıa
Hadid
Mücadele
Haşr
Mümtehine
Saf
Cum’a
Münafikun
Tegabün
Talak
Tahrim
Mülk
Kalem
Hakka
Mearic
Nuh
Cin
Müzzemmil
Müddessir
Kıyamet
İnsan
Mürselat
Nebe
Naziat
Abese

81. Tekvir
82. İnfitar
83. Mutaffifin
84. İnşikak
85. Büruc
86. Tarık
87. A’la
88. Gaşiye
89. Fecr
90. Beled
91. Şems
92. Leyl
93. Duha
94. İnşirah
95. Tin
96. Alak
97. Kadir
98. Beyyine
99. Zilzâl
100. Adiyat
101. Kari’a
102. Tekasür
103. Asr
104. Hümeze
105. Fil
106. Kureyş
107. Ma’un
108. Kevser
109. Kâfirun
110. Nasr
111. Tebbet
112. İhlas
113. Felak
114. Nas

Güngör Çakan
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HUTBE DUALARI

-EUZÜ BESMELE ile Minberden birinci basamağa sağ ayağınla çık1.BASAMAK : (içinden) Allahım rahmet kapılarını üzerime aç.Katından bana yardım eyle.
3.BASAMAK : (içinden) Rabbişrahli Sadri veyessirlii emrii vahlül ugdetem millisanii yefgahü gavlii…
5.BASAMAK : (içinden) Allahümme hazeş şanü leyse bişani ve hazel mekanü leyse bi mekani
(BİRİNCİ BÖLÜM)
-Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi Rabbil alemin vessalatü ves selamü ala rasulina muhammediv
ve ala alihi ve sahbihi ecme-ıin.
- Neşhedü ella ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Ve neşhedü enne muhammeden abdühü ve rasulüh.
-Emma ba’dü feya ibadellah üü sıiküm bi tegvallahi ve tee atih
-İnnallahe me allezi nettegav vellezinehüm muhsinüün
(burada Euzü besmele çekilip ayet, hadis ve Türkçe, Fransızca hutbe okunur. Sonra aşağıdaki metin okunur.)
Ve gale aleyhissalatü ves selam ettaa ibü minez zembi kemella zembeleh.
estağfilulah el azim ve etüübü ileyh Ve es elüllaheli velekümüt tevfig.
(burada biraz otur ve içinden şu duayı yap: “Ey ismi mübarek olan Allahım müminlere ihsan eyle.”
(biliniyorsa arapca dua okunur.)
(tekrar kalk)
İKİNCİ BÖLÜM
-Elhamdülilah Elhamdülillah Elhamdülillahi hamdel kamiline ves salatü ves selamü ala rasuline muhammediv
ve ala alihi ve sahbihi ecmeıin.
Ta’ziimel linebiyyihi ve tekriimel li safiiyih.
Fegale azze ve celle min gaailim muhbirav ve aamira
innallahe ve mela iketehü yüsallune alennebiy
Ya eyyühellezine emenü sallu aleyh, sallu aleyhi vesellimü teslima,
(ellerini açarak salli ve barik duasını oku)
Allahım! İslam’a ve Müslümanlara yardım eyle!
Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler
ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün mü’minleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve duaları kabul edensin.
(içinde euzü besmele çek)
İnnallahe ye’müru bil adli, vel ihsani ve iitaa izil gurba veyenha anil fahşaa -i vel münkeri vel bağy
ye ızuküm le alleküm tezekkerun.

Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
(bundan sonra basamakları yavaş yavaş in ve namaz kıldırmak için ağır ağır mihraba geç.)
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ÖĞRENCİ EZBER DURUM ÇİZELGESİ
İLK EZBERLER
Konu
Ezber Meali
Euzü besmele
Kelime-i Şehadet
Kelime-i Tevhid
Salatı Ümmiye
Teşrik Tekbiri
Selamlaşma
Rabbiyessir…

DUALAR
Dualar
Sübhaneke
Ettehiyyatü
Sallı
Barik
Rabbena Atina
Rabbenağfirli
Kunut 1
Kunut 2
Amentü

Ezber Meali

KISA SÜRELER
Süre
Fatiha Süresi
Fil Süresi
Kureyş Süresi
Maun Süresi
Kevser Süresi
Kafirun Süresi
Nasr Süresi
Leheb Süresi
İhlas Süresi
Felak Süresi
Nas Süresi

Ezber Meali

DİĞER EZBERLER
Süre
Ezber Meali
Ayetel Kürsi
Amenerrasülü
Hüvallahüllezi
Elif Lam Mim
Duha Süresi
İnşirah Süresi
Tin Süresi
İkra Süresi
Kadir Süresi
Beyyine Süresi
Zilzal Süresi
Karia Süresi
Tekasür Süresi
Asr Süresi
Hümeze Süresi

DİĞER EZBERLER
Konu
Ezber Meali
Ezan Duası
Yemek Duası
Aksırma Duası
Telbiye
Hutbe Duaları
Hatim Duası
Cenaze Duası
Müezzinlik
Teravih Müezzinliği
Cuma Müezzinliği

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40 HADİS
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40 AYET
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DİNİ BİLGİLER
Konu
Durum
İslamın Şartları
İmanın Şartları
Abdestin Farzları
Teyemmüm farzı
Guslün Farzları
Namazın Farzları
4 Büyük Melek
4 Büyük Kitap
Sahifeler
Peyg. Sıfatları
İnanç yön. İnsan
Peyg. Doğumu
Peyg. Vefatı
İlk Müslümanlar
Peygamberler

YASİN-İ ŞERİF
Sayfa
Ezber
Yasin 1. Sayfa
Yasin 2. Sayfa
Yasin 3. Sayfa
Yasin 4. Sayfa
Yasin 5. Sayfa
Yasin 6. Sayfa
MÜLK SÜRESİ
Mülk Süresi 1
Mülk Süresi 2
Mülk Süresi 3
NEBE SÜRESİ
Nebe Süresi 1
Nebe Süresi 2

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı:

1

.…./….../1..

2

Veli İmza
7

.…./….../1..

.…./….../1..

8

.…./….../1..

14

.…./….../1..

20

.…./….../1..

26

.…./….../1..

32

.…./….../1..

Veli İmza

.…./….../1..

.…./….../1..

.…./….../1..

38

.…./….../1..

21

.…./….../1..

Veli İmza

10

.…./….../1..

.…./….../1..

27

.…./….../1..

16

.…./….../1..

22

.…./….../1..

28

.…./….../1..

Veli İmza

.…./….../1..

.…./….../1..

.…./….../1..

34

.…./….../1..

17

.…./….../1..

23

.…./….../1..

Veli İmza

12

.…./….../1..

.…./….../1..

29

.…./….../1..

18

.…./….../1..

24

.…./….../1..

30

.…./….../1..

Veli İmza

.…./….../1..

Veli İmza
36

.…./….../1..

Veli İmza
42

Veli İmza
47

.…./….../1..

Veli İmza

Veli İmza
41

.…./….../1..

Veli İmza

Veli İmza
35

.…./….../1..

Veli İmza

Veli İmza

Veli İmza
46

.…./….../1..

.…./….../1..

Veli İmza

Veli İmza

Veli İmza
40

6

Veli İmza

Veli İmza

Veli İmza
45

11

Veli İmza

Veli İmza
39

.…./….../1..

.…./….../1..

Veli İmza

Veli İmza

Veli İmza
33

5

Veli İmza

Veli İmza

Veli İmza
44

.…./….../1..

.…./….../1..

Veli İmza

Veli İmza

Veli İmza

Veli İmza
43

15

Veli İmza

Veli İmza
37

.…./….../1..

4

Veli İmza

Veli İmza

Veli İmza
31

9

Veli İmza

Veli İmza
25

.…./….../1..

.…./….../1..

Veli İmza

Veli İmza

Veli İmza
19

3

Veli İmza

Veli İmza
13

.…./….../1..

.…./….../1..

Veli İmza
48

.…./….../1..

Veli İmza

