
 
 

32 FARZ 
 
İslâmın şartları (5) dir: 
1- Kelime-i şehâdet getirmek. 
2- Oruç tutmak (Ramazanda, bir ay) 
3- Namaz kılmak (Günde 5 vakit) 
4- Hacca gitmek (Ömründe bir defa) 
5- Zekat vermek. 
 

Abdestin Farzları (4) dür. 
1- Yüzünü bir defa yıkamak. 
2- Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 
3- Başın dörtte birini mesh etmek. 
4- Ayakları topuklarla beraber yıkamak. 
 

Teyemmün’ün Farzları (2) dir: 
1- Niyet etmek. 
2- Temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye 

elleri vurup önce yüzü, sonra kolları 
meshetmek. 

 

Guslün Farzları (3) dür: 
1- Ağza su alıp çalkalamak 
2- Burna su çekip çalkalamak. 
3- Bütün vucudu yıkamak. 
 

Namazın Farzları (12) dir: 
Altısı dışında. Altısı içinde. 

Dışında olanlar: 
1- Hadesten taharet: Abdest veya gusül 

abdesti almak. Bunlar yapılamazsa 
teyemmün yapmak. 

2- Necasetten taharet: Namaz kılanın vucudu, 
elbisesi ve namaz kılacağı yerin temiz 
olması. 

3- Setrül-avret: Erkeklerin dizkapağı ile göbek 
arası, kadınlarda ise el, yüz ve ayak hariç, 
her yerin örtülmesi. 

4- İstikbali kıble: Kıbleye, yani Kâbeye 
yönelmek. 

5- Vakit: ( her namazı vaktinde kılmak) 
6- Niyet etmek. Örnek: (niyet ettim Allah rızası 
    için sabah namazının sünnetini kılmaya) 

 

İçinde olanlar: 
1- İftitah tekbiri: Namaza başlama tekbirini almak. 
2- Kıyam: Ayakta durmak. 
3- Kıraat: Namazda Kur’an okumak. 
4- Ruku: Eller dizlere erişecek şekilde eğilmek. 
5- Sücüd: Secde yapmak. Alnı ve burnu yere 

koymak. 
6- Kade-i âhire: Namazın sonunda “tehiyyat” 

duasını okuyacak kadar oturmak. 
 
 

İmanın �artları (6) dır: 
1- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. 
2- Meleklerine inanmak. 
3- Kitaplarına inanmak. 
4- Peygamberlerine iananmak. 
5- Ahiret gününe inanmak. 
6- Kadere (hayrın ver şerrin Allah’dan geldiğine 

inanmak. 
 

Kelime-i �ehâdet Nedir? 
“Eşhedüen lâilâhe illellah ve eşhedü enne 
Muhammeden abdühü ve rasûlüh”. 
Manası: Ben şahidim ki, Allah’dan başka İlah 
yoktur. Yine ben şahidim ki, Hz. Muhammed 
Allah’ın kulu ve elçisidir. 
 
Kelime-i Tevhid Nedir? 
“Lâ ilâhe illellâh Muhammedün resûlüllah” 
demektir. 
Manası: Allah’dan başka İlah yoktur. 
Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir. 
 
İnanç bakımında insanlar dörte ayrılır: 
 

1. Mümin: İnanan demektir. Allah’a ve 
peygambere inanan. Peygamberimizin 
bildirdiklerini kabul eden demektir. 

 

2. Kâfir: Allah’a ve peygambere inanmayan 
demektir. 
 

3. Munafık: İki yüzlü davranan. İnanmadığı 
halde ınanmış gibi davranan demekdir. 
 

4. Müşrik: Ortaklık kuran demektir. Allah’dan 
başka varlıklarıda İlah kabul edenlere denir. 
 

Büyük Kitablar kaç tane dir ve kımlere 
indirilmiştir? 

Dört tanedir: 
1- ZEBUR: Davut eleyhisselâma indirilmiştir. 
2- TEVRAT: Mûsâ aleyhisselâma indirilmiştir. 
3- İNCİL: İsa eleyhisselâma indirilmiştir. 
4- KURAN-I KERİM: Hz. Peygamber 
Efendimiz Muhammede (s.a.v.) indirilmiştir. 
 
Dört büyük meleğin isimleri nelerdir? 
1- Cebrâil (as)  
2- Azrâil (as) 
3- Mikâil (as) 
4- İsrâfil (as) 
 

 
 

 
 



  

 
 
Dört Büyük Halifenin adları nelerdir?  
Peygamber (Efendimizden sonra iş başına 
gelen) 
 
1- Hz. Ebû Bekir. 
2- Hz. Ömer. 
3- Hz. Osman. 
4- Hz. Ali. 
 
Mükellef ne demektir? 
 
Mükellef, sorumlu demektir. Akıllı, erginlik 
(buluğ) çağına eren, Allah’ın emirlerini yapmak 
zorunda olan kimselerdir. 
 
Mükellef olabilmek için 2 şart vardır: 
 

1- Akıllı olmak 

2- Buluğ (erginlik) çağına ermek (erginlik 
çağına erme yaşı erkeklerde 12 – 15, 
kızlarda 9 – 15 yaş arasıdır. 

Mükellefin Görevleri (8) dir. 
 

1- Farz: Allah’ın yapılmasını kesin emrettiği 
şeylerdir. ( Namaz kılmak, oruç tutmak 
gibi) 

Farz ikiye ayrılır: 
a- Farzı ayın: Herkesin yapması gereken 

farzlardır. 
b- Farzı kifaye: Bazı müslümanlar yapınca 

diğerlerinin yapmasına gerek olmayan 
şeydir. (Cenaze namazı kılmak gibi) 

2- Vacip: Allah’ın farz kadar kuvvetli 
olmayan emirleridir. 

3- Sünnet 
4- Müstehab 
5- Mubah 
6- Haram 
7- Mekruh 
8- Müfsid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 

NAMAZDA OKUNAN DUALAR 
 

SÜBHANEKE: Sübhanekel-lâhümme vebihamdik. Vetebârekesmük. Veteâla ceddük. Velâ ilâhe ğayruk. 
 

ETTEHİYYÂTÜ: Ettehiyyâtü-Lillahi ves-salevâtü vet-tayyibât. Esselâmüaleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullâhi 
veberakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihin. Eşhedü ellâilahe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü 
ve Rasûlüh. 
 

ALLÂHÜMME SALLİ: Allahümme salli alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kema salleyte alâ ibrâhime ve alâ âl-i 
ibrahim. İnneke hamidüm mecid. 
 
ALLAHÜMME BÂRİK: Allâhümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ bârekte alâ ibrahime ve alâ  
al-i ibrâhim. inneke hamidüm mecid. 
 
RABBENÂ ÂTİNA: Rabbenâ âtina fiddünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kına azâbennâr.  
 

RABBENÂĞFİRLİ: Rabbenâğfirli velivalideyye velil mü’minine yevme yâgumul hisab. Birahmetike yâ Erhamerrâhimin. 
 

KUNUT DUALARI:  
1- Allâhumme innâ nes’teînüke ve nes’tağfiruke ve nes’tehdik. ve nû’minü bike venetûbü ileyk. 

venetevekkelü aleyk. venüs’nî aleykel hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruk. ve nahleu venetrükü 
mey yefcurük. 

2- Allahümme iyyâke nâ’büdü veleke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â venahfidü ner’cû rahmeteke ve 
nah’şa azâbek. İnne azâbeke bil küffâri mül hık. 

 

NAMAZDA OKUNAN SÛRELER 
 

FİL SÛRESİ: Elem tera keyfe feale Rabbüke bi-ashâbil-fiiiil. (1) Elem yec’al keydehüm fiitadliiiil.(2) Veersele 
aleyhim tayran ebâbiiiil.(3) Termiihim bi-hicâretim minsicciiiil fecealehüm ke’asfim me’kûl. 
 
KUREYŞ SÛRESİ: Li-iilâfi Kuraaaayş. (1) îlâfihim rıhleteş-şitâi vas-saaaayf.(2) Felyâbüdü Rabbe hâzel-Beeeeyt.(3) 
Ellezii et’amehüm mincûiv ve âmenehüm min Haaaavf.(4) 
 
MÂÛN SÛRESİ: Eraeytellezii yükezzibü biddiiiin. Fezâlikellezii yedu’ul yetiiiim. Velâ yehuddu alâ taâmil miskiiiin. 
Feveylüllil musalliiiin. Ellezîne hüm an salâtihim sehüüüün. Elleziinehüm yürâüüüün. Ve yemneûnel-mâuuuun. 
 
KEVSER SÛRESİ: İnneeee âtaynâ kel-kevser. Fesalli Lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel-ebter. 
 
KÂFİRÛN SÛRESİ: Kul yââââ eyyühel-kafiruuuun. Lââââ â’büdü mâ tâ’büdüüüün. Ve leeee entüm âbidûne 
meeee’â’büd. Veleeee ene âbidüm me abedtüm. Veleeee entüm âbidûne me’âbüd. Leküm dînüküm veliye diiiin. 
 
NASR SÛRESİ: İze ceeee E     nasrullahi vel’feth. Vera’eytennâse yedhulûne fiidiinillâhi efvecâ. Fesebbih bihamdi 
rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevveebee. 
 
TEBBET SÛRESİ: Tebbet yedeeee Ebîleheb’iv vetebbe. Meeee ağnâ anhü malühü vemâ keseb. Seyaslâ nâran 
zatelehebiv vemraetüh. Hammâletel-hatab. Fii ciidihe hablüm mim mesed. 
 
İHLÂS SÛRESİ: Kulhüvallâhü ehad. Allâhus-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehü küfüven ehad. 
 
FELÂK SÛRESİ: Kul e-ûzü bi-Rabbil-felak. Minşerri mee halak. Ve min şerri ğasigın izee vekab. Ve min 
şerrinneffeeseti fil-ukad. Ve min şerri hasidin ize hased. 
 

NÂS SÛRESİ: Kul eûzü bi-Rabbin-nâs. Melikin-nâs. İlahinnâs. Min şerril-ves veesil-hannâs. Ellezii yüves-visü 



  

fiisudûrin-nâs. Minelcinneti vennâs. 
 

FÂTİHA SÛRESİ: Elhamdü Lillâhi Rabbil-âlemiiiin. Errahmanirrahiiiim. Meeliki yevmid-diiiin. İyyeeke-nâ’büdü ve 
iyyeeke nesteîîîîn. İhdinâs sırâtal mustekîîîîm. Sıratalleziine en  amte aleyhim. Ğayril mâğduubi aleyhim ve leddâl 
liiiin. Amin!                                         
                                            
 
 

 
 
 

FİL SÛRESİ: (Elem tera keyfe)  
KUREYŞ SÛRESİ: (Li-iilâfi Kurayş.)  
MÂÛN SÛRESİ: (Eraeytellezii ) 
KEVSER SÛRESİ: (İnne â’taynâ ) 
KÂFİRÛN SÛRESİ: (Kul yâ eyyühel-kafirun)  
NASR SÛRESİ: (İze ce E  nasrullahi vel’feth) 
TEBBET SÛRESİ: (Tebbet yede Ebîleheb)  
İHLÂS SÛRESİ: (Kulhü vallâhü ehad)  
FELÂK SÛRESİ: (Kul e-ûzü bi-Rabbil-felak) 
NÂS SÛRESİ: (Kul eûzü bi-Rabbin-nas)  

 
 


