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Önsöz
“Nedir Müslüman olmanın bedeli”
Dostlar bir düşünelim, çoklarımız yıllardır namaz kılarken, İlahi ikram olan
ve Rabbimizle konuşma şerefine nail olmuşken, namazda, ne söylediğimizi
bilmemiz gerekmez mi?
Dostlar, Elestü bi Rabbeküm (ben Rabbiniz değil miyim?) sorusuna , Kâlûbelâ (Şüphesiz, elbette) demedik mi ?,
Hz. Allah (c.c)’a sözümüz ve yeminimiz var; Allah (c.c)’ımızı, dinimizi,
Peygamberimizi, ecdadımız ve tarihimizi, ebedi olan ruhumuza nakış-nakış
işleyeceğiz ve bu yolda ömür süreceğiz İnşAllah. Bu münasebetle, bu eseri
bana hazırlatan Allah (c.c) , şimdi de size ulaştırdı, sıra sizde kardeşlerim
gayret edip bu eserdeki sure ve duaları ezberleyiniz Allah için.
Dostlar, Allah için günde, bir saatinizi vermezmisiniz?
Bir saat daha az geçirelim eğer Tv ‘ye bakanımız varsa, 1 saat daha az
konuşalım ve Allah için 1 saatimizi verip bunları ezberleyip, hayatımıza yer
verip yaşayalım İnşallah.
İşte bunları öğrenip yaşamak Allah’a c.c kul ve Müslüman olmanın bedelidir
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Namaz tesbihatlarının anlamı
"Allahu Ekber" Anlamı:
Allah en büyüktür.
"Sübhane Rabbiyel Azim" Anlamı:
Ey büyük Rabb'ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.
"Semiallahulimen hamideh" Anlamı:
Allah kendisine hamd edenleri işitti.
"Rabbena leke'l-hamd" Anlamı:
Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.
"Sübhane Rabbiye'l-ala" Anlamı:
Ey Yüce Rabb'ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.
"Esselamu aleykum ve rahmetullah" Anlamı:
Allah'ın selamı üzerinize olsun
"Allahumme ente's-selamu ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel
ikram" Anlamı:
Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet
ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.
"Ala Resulina Muhammedin salavat" Anlamı:
Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in üzerine olsun
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"Subhanallahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim" Anlamı:
Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur
ve Allah en büyüktür. Allah'tan başkasında güç ve kudret yoktur.
"Subhanallah" Anlamı:
Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.
"Elhamdülillah" Anlamı:
Hamd Allah'adır.
"Lailahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdüala
külli vehüve şey'in kadir" Anlamı:
Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık
Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.
"Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab" Anlamı:
Çok bahşedenlerin en yücesi olanRabb'im! Sen noksan sıfatlardan
münezzehsin.
"Amin" Anlamı:
(Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.
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Namaz sûrelerinin sıralaması :
1- Elem tere keyfe- 2- Li'î lâfi Gureyş'in- 3- Era'eytellezî- 4- İnnâ a'taynâ
5- Gul yâ eyyühel kâfirûn- 6- İzâ ca- 7- Tebbet- 8- Gul hü- 9- Felak-10- Nas
Namaz kılarken namaz sûrelerini, sıra ile okumak uygundur. Eğer
atlanacaksa en az iki sûre atlamak gerekir. Atlandığında ikinci okunan
sûre, birinci okunan sûreden, ayet sayısı olarak daha kısa olmalıdır.
( 1 - 2 yani Elem tere keyfe' den sonra Li'î lâfi Gureyş'in okunur ,
1 - 3 yani Elem tere keyfe' den sonra Era'eytellezî okunmaz ,
1- 4 yani Elem tere keyfe' den sonra İnnâ a'taynâ okunur.) 4 rekâtta da
Fatiha Sûresinden sonra namaz sûresinin okunduğu örneğin öğle, ikindi
ve yatsı namazı sünnetlerinde 1., 2., 3. ve 4. rekatlarda okunabilecek
sûrelerin örnek sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Örnek 1 : Elem tere | İnnâ a'taynâ | Gul yâ | İzâ ca
Örnek 2 : Elem tere | İnnâ a'taynâ | Gul yâ | Gul hü
Örnek 3 : Era'eytellezî | İnnâ a'taynâ | Gul yâ | İzâ ca
Örnek 4 : Era'eytellezî | İzâ ca |Tebbet | Gul hü
Örnek 5 : Era'eytellezî | İzâ ca | Felak | Nas
Örnek 6 : Li'î lâfi | İzâ ca | Tebbet | Gul hü
Örnek 7 : Li'î lâfi | Gul hü | Felak | Nas
Örnek 8 : Gul yâ | Gul hü | Felak | Nas
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Örnek 9 : Tebbet | Gul hü | Felak | Nas
Örnek 10 : Gul yâ | İzâ ca | Tebbet | Gul hü
Örnek 11: Elem tere | Li'î lâfi | Era'eytellezî | İnnâ a'taynâ
Örnek 12: Elem tere | Li'î lâfi | Felak | Nas
Örnek 13: Elem tere | Li'î lâfi | Tebbet | Gul hü
Kevser Sûresi ( İnnâ a'taynâ ) ve İhlas Sûresi ( Gul hü ) halkımız tarafından
kolay ve ilk öğrenilen sûreler olduğundan, yalnız bu iki sûreyi bilen kişiler,
diğer sûreleri öğreninceye kadar bu şekilde kılabilirler:
Özel örnek 16 : Kur'ân-ı Kerim' den hiçbir sure bilmeyen bir kişi için özel
örnek : Namaza niyet eder , Allahü Ekber tekbirini alır
1.rekat : İnnâ a'taynâ kelkevser ( Kevser Sûresi 'nin 1. ayeti) aynı cümleyi
3-5 ya da 7 defa tekrar eder ve rükû ya gider.
2.rekat : İnnâ a'taynâ kelkevser 3-5 ya da 7 defa tekrar eder rükû ya gider
Tahiyyatta bekler
3. rekat : Gul hüvellâhü ehad (İhlas Sûresi'nin 1. ayeti) 3-5 ya da 7 defa
tekrar eder ve rükû ya gider
4.rekat : Gul hüvellâhü ehad 3-5 ya da 7 defa tekrar eder ve rükû ya gider.
Tahiyyatta dua zamanı kadar bekler ve selam verir.
Allah-ü Ekber tekbirlerini okur rüku ve secdelerini yapar. Fatiha suresini
bilmese dahi ( Fatiha suresini okumak vaciptir) namazı terk etmemesi
gerekir. Gul hüvellâhü ehad ya da İnnâ a'taynâ kelkevser gibi en kısa
surelerden bir ayeti, namazında okuyarak namazın okuma farzı ( Kıraat)
yerine getirilmiş olur.
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FATİHA SURESİ

﴾1﴿ ﷽
َ ْ
ّ َٰا ْلحَمْ د ّ ه
ين
َّۙ ﴾ َال َٰرحْمه ّن ال َٰر ۪ح2﴿ َۙ َلِل ر َّٰب العَال ۪مين
ِۜ ّ ﴾ مَالّ ّك يَو ّْم ال ۪ ٰد3﴿ يم

َ الص َرا
َ َٰاك نَعْبد َو ِاي
َ َٰ﴾ ِاي4﴿
﴾6﴿ ط ا ْلمسْ ت َ۪قي َ َۙم
ّٰ ﴾ ِاه ّْدنَا5﴿ ين
ِۜ اك نَسْ ت َ۪ع
َّٓ َٰ وب َعلَ ْي ّهمْ و َََل
َ ّص َرا
﴾7﴿ َالضا ۪لٰين
َ ْط الَٰ ۪ذينَ َا ْنعَم
ّ ت َعلَ ْي ّهمْ َۙ َغ ْي ّر ا ْلمَ غْض
Okunuşu: Elhamdu lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en'amte
aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

1. Hamd(in övme ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin (tek) Rabbi olan
Allah’adır.
2. (O) Rahmân’dır (dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir),
Rahîm’dir (âhirette yalnız mü’minlere acıyıp mağfiret edecek olandır).
3. Din gününün (âhirette
mâliki/hükümrânıdır.

hesap

ve

karşılık

görme

gününün)

4. (Ey Rabbimiz!) Yalnız sana (ibâdet ve itaatle) kulluk eder ve (her hal ve
ihtiyacımızda) ancak senden medet umar/yardım dileriz.[2]
5. Bizi doğru yola (İslâm’a) ilet (İslâm ile yaşat).
6. Kendilerine (lütfundan) nimet verdiğin kimselerin yoluna (ilet); [4/69]
(emirlerine âsi olmuş ve) gazaba uğramışların ve sapıtanların değil (Yâ
Rabbi).[3] (Âmin )
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Asr Suresi

﷽
ّ ْ ﴾ ِا َٰن1﴿ وَا ْلع َْص ّر
﴾ ِا ََٰل الَٰ ۪ذينَ هامَنوا َوع َّملوا2﴿ ْسا َن لَ ۪في خسْ َۙر
َ اَلن
َۙ
َٰ َاصوْا ّب
َٰ
﴾3﴿ الص ْب ّر
َ َاصوْا ّبا ْلح ّ َٰق َوتَو
َ َات َوتَو
ّ الصالّح

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Üç âyettir. Adını ilk âyetteki aynı
kelimeden almıştır.
Okunuşu : Vel'asr. İnnel'insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ
savbilhakkı vetevâ savbissabr.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1-2. Asra[1] yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir.
3. Ancak iman edip de sâlih (sevaplı) amel (ve hareket)lerde bulunanlar,
hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir (onlar ziyandan
kurtulmuşlardır).
(Ashâb-ı kirâm bu sûreyi okumadan birbirlerinden ayrılmazlardı. Hakkı
tavsiyede iyiyi, doğruyu ve tevhidi; sabrı tavsiyede ise ibadetlere devamı,
nefse uymamayı ve ilâhî imtihanlara katlanmayı tavsiye vardır. İmam Şâfiî
şöyle der: “Kur’an’da başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, şu kısacık sûre
bile insanların dünya ve âhiret saadetini temine yeterdi.”)
[1] Yüksek fazîletleri dolayısıyla ikindi namazına, yahut Peygamberimiz’in
asrı olan saadet çağına veyahut da dehre (sürekli zaman) (Beydâvî;
Celâleyn).
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FİL SURESİ

﷽
َ َالَمْ تَ َر َكي
﴾ َالَمْ يَ ْجع َْل َك ْي َدهمْ ۪في1﴿ يل
ّ ْف َفع ََل َربٰ َك بّاَصْ ح
ِّۜ َاب ا ْل ۪ف
﴾3﴿ يل
َۙ َ ْس َل َعلَ ْي ّهمْ َط ْيرًا َابَا ۪ب
َ ﴾ َو َار2﴿ يل
َۙ ت َْض ۪ل

َۙۙ ت َ ْر ۪مي ّهمْ بّ ّحجَارَة ّمنْ ّس ۪ ٰج
﴾5﴿ ﴾ َف َج َعلَهمْ َكع َْصف مَأْكول4﴿ يل

OKUNUŞU: Elemtera keyfe fe’ale rabbuke bieshabilfil. Elem yec’al
keydehum fi tadlil. Veersele aleyhim tayren ebabil. Termihim bihicaretim
min siccil. Fecealehum ke’asfim me’kül.
Mekke döneminde nâzil olmuştur. Beş âyettir. Adını ilk âyetteki aynı
kelimeden almıştır.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin, (Kâbe’yi yıkmaya gelen) fil sahiplerini
(Ebrehe ve ordusunu)?
2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
3. Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi.
4. (Bunlar) onlara pişkin sert çamurdan (dolu gibi) taşlar atıyor(lar)dı.
5. Derken (Allah) onları (Ebrehe ve ordusunu), yenmiş (delik deşik olmuş)
ekin yaprağı gibi yapıverdi.
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KUREYŞ SURESİ

﷽
َٰ الشتََّٓاءّ و
َ ﴾ ۪ا1﴿ ْش
َ ّ َ۪ل
﴾ َف ْل َيعْبدوا2﴿ ْف
ّٰ يَل ّف ّهمْ ّر ْحلَ َة
ِۚ ّ َالصي
َۙ يَل ّف ق َري
﴾4﴿ خوْف
َ

ْ َ َ
ْ﴾ َالَٰ ۪ذَّٓي َا ْطعَمَ همْ ّمنْ جوع َو ها َمنَهمْ ّمن3﴿ ْت
َۙ ّ ر َٰب هه ذا ال َبي

OKUNUŞU: Li ilâ fikurayş. İlâ fihim rıhleteşşitââi vessayf. Felya’budû
rabbe hazelbeyt. Ellezi et’amehum mincûivve âmenehummin havf.
Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Adını ilk âyetinde geçen ve
bir kabile adı olan “Kureyş” kelimesinden almıştır.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. Kureyş (kabilesi, güvenliği sağlanıp sefere) alıştırıldığı (ve başkalarıyla
uzlaştırıldığı) için;
2. Kış(ın Yemen) ve yaz(ın Şam) seferine (Allah’ın) kendilerini alıştırdığı
(ve başkalarıyla uzlaştırdığı) için;
3. Şu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.
4. O (Rab) ki onları (Kâbe hürmetine) açlıktan (kurtarıp) doyurmuş, hem de
kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur.
(Allah’a şükrün gereği O’na imandır; iman ise O’na teslimiyettir.)
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MAUN SURESİ

﷽
َ َ َا َر َاي
﴾2﴿ ﴾ َف هذلّ َك الَٰ ۪ذي يَد ٰع ا ْل َي ۪تي َ َۙم1﴿ ين
ِّۜ ْت الٰ ۪ذي ي َك ّ ٰذب بّال ۪ ٰد

ْ ض َع هلى َطع
ٰ و َََل يَح
ْ﴾ َالَٰ ۪ذينَ هم4﴿ َۙ َص ۪لٰين
َ ﴾ َف َويْل لّ ْلم3﴿ ين
ّ
ِۜ ّ َام ال ّمسْ ۪ك
﴾7﴿

﴾ َويَمْ نَعو َن ا ْلمَ اعو َن6﴿ ﴾ َالَٰ ۪ذينَ همْ ي َرَّٓ ُ۫اؤ َ َۙن5﴿ ص ََلتّ ّهمْ َساهو َ َۙن
َ ْعَن

OKUNUŞU: Eraeytellezi yukezzibu biddin. Fezalikellezi yeduğğul yetim.
Vela yehuddu alâ ta’amil miskin. Feveylüllil musallin. Ellezine hum an
salâtihim sahûn. Ellezine hum yuraûne veyemneû nelmâûn.

İlk üç âyeti Mekke döneminde, diğerleri Medine’de inmiştir. Yedi âyettir.
Adını “yardımlaşma” anlamına gelen ve son âyette geçen “mâ’ûn”
kelimesinden almıştır.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. Dini (o hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?
2. İşte, yetimi itip kakan, 3. Yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen/yoksula
yedirmeyi teşvik etmeyen de odur.
4-5-6. Vay haline! (Şöyle) namaz kılanların ki onlar, namazlarından (onun
öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden) gafildirler. Hem de onlar,
gösterişçidirler.
(İyi tanınmak veya çıkar sağlamak için namaz kılarlar.) 7. (Onlar, zekâtı veya
yardım ve yardımlaşma için) en basit şeyleri bile esirgerler/engel olurlar. [bk.
2/264; 4/38, 142]
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KEVSER SURESİ

﷽
َ

َ ْط ْين
َ ِانَٰ َّٓا َاع
ْ ﴾ ِا ٰن َشانّئَ َك ه َو2﴿ ص ّٰل لّ َربّٰ َك وَا ْن َح ْر
﴾3﴿اَل َ ْبتَر
َ ﴾ َف1﴿ َاك ا ْل َك ْوث َ َر
ِۜ

ِۜ

Okunuşu: İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke
huvel'ebter.

Meali: Mekke döneminde nâzil olmuştur. Üç âyettir. Kevser, aynı zamanda
cennette bir havuzdur. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. (Resûlüm!) Şüphesiz ki biz, sana Kevser’i verdik.[1]
2. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret (boğazla/kurban kes).[2]
3. Şüphesiz sana kin tutan var ya (bütün hayırdan ve hayırlı nesilden) nesli
kesik olan asıl odur.
(Hz.
Peygamber’in oğlu Kâsım vefat edince, müşriklerden Âs b. Vâil, ona “ebter”
(nesli kesilmiş) demişti. Halbuki onun nesli ve şânının yüceliği devam
etmiştir. Asıl, adı sanı unutulan ve aşağılananlar onlar olmuştur. Çok uzak
bile olsa kendisini Resûlullah’a nisbet eden çoktur, ama müşrik birinin
torunu olmakla övünen yoktur.)[1] Yahut da “bol hayrı ve nimeti.” Resûlullah
(sas.), bir de cennette verilecek Kevser ırmağının, Mirâç’ta kendisine
gösterildiğini söylemiştir (Zebîdî, XI, hadis no: 1761-1762).[2] Resûlullah
(sas.) Kevser’le ve müşriklere verilen cevap ile taltif edildiğinde, müşriklerin
kendi putlarına kurban kesmelerine karşılık, şükür ve ibadetin Allah’a tahsis
edilmesi gerektiğini göstermek için (6/162-163) bu âyeti kendisine farz kabul
ederek, kuşluk vakti namazı kılmış ve kurban kesmiştir. Bazı dil bilginleri,
“nahr” kelimesine, kökü yönünden farklı anlam vermişl erse de uygulama ve
hadîs-i şerîflere dayanarak sahabe ve mezhep imamları “venhar” lafzı için “kurban kes”
mânasında görüş birliğinde olmuşlardır. Bu da gece namazı gibi özellikle Hz. Peygamber’e
farz kılınmıştır. Hanefîler’e göre vitir, bayram namazı ve kurban kesmek vaciptir.
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KAFİRUN SURESİ

﷽
﴾ و َ َََّٓل َانْتمْ عَا ّبدو َن َمَّٓا2﴿ ﴾ َ ََّٓل َاعْبد مَا تَعْبدو َ َۙن1﴿ ق ْل يََّٓا َايٰهَا ا ْل َكا ّفرو َ َۙن
ِۜ﴾ و َ َََّٓل َانْتمْ عَابّدو َن َمَّٓا َاعْبد4﴿ َۙ ْ﴾ و َ َََّٓل َانَا۬ عَابّد مَا َع َب ْدتم3﴿ ِۚ َاعْبد
﴾6﴿ ين
ّ ﴾ لَكمْ ۪دين كمْ َولّ َي ۪د5﴿

OKUNUŞU: Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budü mâ ta’budûn. Vela entum
abidune mâ a’bud. Velâ ene abidumma abedtum. Vela entum abidune mâ
a’bud. Leküm dîynuküm veliyediin.
Mekke döneminde nâzil olmuştur.
başladığından bu adı almıştır.[1]

Altı

âyettir.

Kâfirlere

hitapla

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1. (Resûlüm!) De ki: “Ey kâfirler! (Ey
İslâm karşıtları!)”
2. “(Sizin) tapmakta olduklarınıza ben tapmam.”
3. “Siz de (aslında benim) ibadet ettiğime ibadet/kulluk edecek değilsiniz.”
4. “Zaten ben (sizin) taptığınız şeylere asla tapacak değilim.”[2]
5. “Siz de (aslında benim) ibadet ettiğime ibadet/kulluk edenlerden
değilsiniz.”
6. “Sizin (batıl) dininiz size, benim (hak olan) dinim de banadır.”
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NASR SURESİ

﷽
ّ ٰين ه
ّ ِٰا َذا َجَّٓا َء ن َْصر ه
الِل
َ َْت ال ٰن
َ ﴾ َو َر َاي1﴿ الِل وَا ْل َفت َْۙح
ّ اس يَ ْدخلو َن ۪في ۪د
﴾3﴿ ﴾ َف َس ّٰبحْ ّبحَمْ ّد َر ّبٰ َك وَاسْ تَغْ ّف ْره ِۜ ِانَٰه َكا َن تَ َٰوابًا2﴿ َۙ َا ْفوَاجًا

OKUNUŞU: İza câe nasrullahi vel feth. Veraeytennâse yedhulûne fi
dinillâhi efvaca. Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirh. İnnehu kâne
tevvâba.
Medine döneminde, Mekke fethedildikten sonra nâzil olmuştur. Üç âyettir.
İlk âyette geçen ve sûreye ad olan “nasr” kelimesi “yardım” demektir.
Allah’ın yardımını anlattığından bu adı almıştır.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. Allah’ın (vaadettiği) yardımı ve fetih (zafer) gelince,
2. İnsanların Allah’ın (son) dinine akın akın girdiklerini görünce,[1]

3. Hemen Rabbini hamd ile (överek) tesbih et ve O’ndan bağışlanma dile.
Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
(Allah Resûlü, bu sûrenin inmesi ile, “Sübhânallâhi ve bihamdihî,
estağfirullâhe ve etûbü ileyh” duâsını çokça yapmaya başlamıştır.[2])
[1] Mekke’nin fethi sırasında bu ifadeler aynen gerçekleşmiştir (Beydâvî).
Türkler’in sekizinci asırda İslâm’a girişleri de böyledir. [bk. 49/29 dipnotu]
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TEBBET SURESİ

﷽
َّٓ
َ
﴾2﴿ ب
ِۜ َ ﴾ َمَّٓا َا ْغنهى َعنْه مَاله َومَا َك َس1﴿ تَ ٰبَ ْت يَ َدا َا ۪بي لهَب َوت َٰ َِۜب
َ ْ َ َ
َ َ َسي َْص هلى نَارًا َذ
َ
﴾4﴿ ب
ِۚ ّ ﴾ وَا ْم َراته ِۜ ح َٰمال َة ال َحط3﴿ َب
ِۚ ات له
﴾5﴿ َسد
َ يدهَا َحبْل ّمنْ م
ّ ۪في ۪ج

Okunuşu: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ
keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ
hablun min mesed.
Mekke döneminde nâzil olmuştur. Beş âyettir. Tebbet, “kurusun” mânasına
bedduadır. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır. Leheb ve Mesed sûresi
de denilir. Ebû Leheb ve karısı, Allah Resûlü’ne eziyet için gece geçeceği
yollara çalı, diken atarlardı. Sûre, İslâm’a karşı tavır alan ve engel koyan
Ebû Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik nâzil olmuştur.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. Ebû Leheb’in elleri kurusun (o kahrolsun), hem kahrolacak da![1]
2. Malı ve kazandığı (şeyler) ona fayda vermedi.
3. (O) alevli bir ateşe girecektir.
4-5. Odun hamalı (gibi İslâm’a ve müslümanlara karşı kin ve fesat yükü
taşıyan) karısı da, boynunda (hamallık simgesi) bükülüp örülmüş bir ip
olduğu halde (ateşe girecektir).
[1] Birkaç sene içinde bu beddua gerçekleşmiştir.
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İHLAS SURESİ

﷽
َٰ ﴾ َا هٰلِل1﴿ ِۚ الِل َاحَد
﴾3﴿ َۙ﴾ لَمْ يَ ّل ْد َولَمْ يولَ ْد2﴿ ِۚالصمَ د
ٰق ْل ه َو ه
﴾4﴿ َولَمْ يَكنْ لَه كفوًا َاحَد
Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem
yekün lehû küfüven ehad.

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Kur’an’ın ve İslâm’ın özü
olan sûredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. De ki: “O Allah, birdir.”
2. Allah Samed’dir (her varlık O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir,
başvurulup yardım istenilecek tek varlık O’dur).
3. (O) baba olmadı ve doğmadı da.[1]
4. Hiçbir şey O’na denk (ve benzer) değildir.
(Allah, zât-ı ulûhiyetinde, mülkünde, kudretinde, hükmünde, hâkimiyetinde ve
bütün sıfatlarında birdir. Eşi, dengi ve benzeri yoktur. Bu sûrenin bir adı da
Tevhid sûresidir. Bundan dolayı hadîs-i şerîfte, İhlâs sûresinin, Kur’an’ın
üçte
birine
denk
olduğu
bildirilmiştir.)
[1] İncillere hıristiyanlarca yazılan: “Allah babadır, oğul Allah da İsa’dır.”
şeklindeki küfür ve şirk inancı bu âyetle reddedilmiştir. Allah ezelî ve
ebedîdir. O, ne doğmuş çocuk olarak aciz bir varlık ne de çocuğa muhtaç bir
varlıktır. O, Samed’dir.
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FELAK SURESİ

﷽
اسق ِا َذا
ّ ﴾ َو ّمنْ َش ّٰر َغ2﴿ ﴾ ّمنْ َش ّٰر مَا َخلَ َ َۙق1﴿ ق ْل َاعوذ بّ َر ّٰب ا ْل َفلَ ّ َۙق
﴾4﴿ ات ّفي ا ْلع َق ّ َۙد
ّ َ ﴾ َو ّمنْ َش ّٰر ال ٰنَ َٰفاث3﴿ ب
َۙ َ َو َق
﴾5﴿ َس َد
َ َاسد ِا َذا ح
ّ َو ّمنْ َش ّٰر ح
OKUNUŞU: Kul e’uzu birabbil felak. Min şerri mâ helak. Vemin şerri
ğâsikın izâ vekab. Vemin şerrinneffâsâti fil ukad. Vemin şerri hâsidin izâ
hased.
Bu ve sonraki sûre Medine’de nâzil olmuştur.[1]
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1-2-3-4-5. (Resûlüm!) De ki: “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü
zaman gecenin (içinde işlenenlerin) şerrinden, düğümlere üfleyen
(büyücü)lerin şerrinden ve hased et(meye başla)dığı zaman hasetçinin
şerrinden, tanyerini ağartan Rabbe sığınırım.”
(Haset, insanı huzursuz eder ve ahlâkı bozar. Resûlullah (sas.): “Haset
etmekten (çekememezlikten) sakının. Çünkü ateşin odunu/otu yediği gibi
haset de iyi amelleri yer bitirir.” buyurmuştur.)
[1] Bu sûrelerin Mekkî olduğu da söylenmiştir. İbni Abbas ve Katâde’den
gelen rivayete göre Medine’de nâzil olmuştur. Bu her iki sûre varlıkların
kötülüklerinden, büyücülerin ve çekemeyenlerin şerrinden korunmak için de
okunur ve onlar okunarak Allah’a sığınılıp güvenilir.
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NAS SURESİ

﷽
َ ْ
َ ه
َ
َ
﴾ ّمنْ َش ّٰر3﴿ اس
َۙ ّ ﴾ ِال ّه ال ٰن2﴿ اس
َۙ ّ ﴾ َم ّل ّك ال ٰن1﴿ اس
َۙ ّ قل اعوذ ّب َر ّٰب ال ٰن

َٰ َ
َ
َ ْ ّ ا ْلوَسْ و
﴾ ّمنَ ا ْل ّج َٰن ّة5﴿ اس
َۙ ّ ﴾ ال ۪ذي يوَسْ ّوس ۪في صدو ّر ال ٰن4﴿ اس
َۙ ّ َاس ال َخ ٰن
﴾6﴿ اس
ّ وَال َٰن

OKUNUŞU: Kul e’uzu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerril
vesvâsil hennâs. Ellezi yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs.
Medine’de nâzil olmuştur. Altı âyettir. Adını içerisinde geçen “nâs”
kelimesinden almıştır.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1-2-3-4-5-6. (Resûlüm!) De ki: “İnsanların gönüllerine vesvese veren
(günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah’a sığındıkça geri çekilen)
o sinsi vesvese verici insan ve cin (şeytanlar)ın şerrinden insanların Rabbine,
insanların melikine (hükümdarlar hükümdarına ve sahibine), insanların
(Allah’ı olan) İlâh’ına sığınırım.”
(Sûrede görüldüğü gibi Allah: Rab’tır, Melik (hükümran)’dır ve İlâh’tır.
Ancak böyle inanmakla Allah’a inanılmış olunur.)
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AYETEL KÜRSİ

﷽
َٰ َا هٰلِل َ ََّٓل ِا هل َه ِا ََٰل ه َ ِۚو َا ْلح َٰي ا ْل َق ٰيوم ِۚ ََل ت َأْخذه ّسنَة و َََل نَوْم ِۜ لَه مَا ّفي
َات َومَا
ّ السمه و

َ
َ
َْ
ِْۚض مَنْ َذا الٰ ۪ذي يَشْ َفع ّع ْن َده َّٓ ِا َٰل ّب ّا ْذنّ ۪هِۜ يَعْلَم مَا بَيْنَ َاي ْ۪دي ّه ْم َومَا َخلْ َفه ْم
ِۜ ّ ّفي اَلر
َٰ ْ
َ و َََل ي ۪حيط
َٰ شا َء و َّس َع ك ْر ّس ٰيه
ض
ّ السمه و
َ ّون ب
ِۚ َ َات و َْاَلَ ْر
ِۚ َّٓ َ ش ْيء ّمنْ ّعل ّم ۪ َّٓه ِاَل بّمَ ا
﴾255﴿ و َََل ي َُ۫ؤده ّح ْفظهمَ ا ِۚ وَه َو ا ْل َع ّل ٰي ا ْلع َ۪ظيم

OKUNUŞU:Allahu lâ ilâhe illâhuvelhayyul kayyûm. Lâ te huzühu sinetun
velâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil erd. Men zellezi yeşfe’u indehu
illa bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydihim vemâ halfehum. Velâ yuhîtûne
bişey im min ilmihi illâ bimâ şâe vesi’a kürsiyyuhussemavati vel erd. Velâ
yeûduhû hifzuhumâ vehuvel aliyyul azîm
Meali: Allah öyle bir ilâh ki kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. O, Hayy ve
Kayyûm’dur (daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir ve her şey varlığını
O’nunla devam ettirir). Kendisini ne bir uyuklama (gaflet) ne de bir uyku tutar.
Göklerde ve yerde olanlar(ın hepsi) ancak O’nundur. O’nun izni olmadıkça O’nun
katında kim şefaat edebilir? Kullarının önündeki ve arkasındaki (geçmiş ve
geleceklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını, dünya ve âhirete ait) şeylerini O bilir.
Onlar, O’nun ilminden ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.
O’nun kürsüsü (kudreti, mülk ve hükümranlığı) gökleri ve yeri kaplamıştır; onları
koruyup gözetmek O’na ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.[111]
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İnşirâh Sûresi

﷽
ض
َ ﴾ َالَٰ ۪ذَّٓي َا ْن َق2﴿ َض ْعنَا َعن َْك ّو ْزر َ ََۙك
َ ﴾ َوو1﴿ ص ْدر َ ََۙك
َ َالَمْ نَشْ َرحْ لَ َك

﴾ ِا َٰن َم َع5﴿ َۙ ﴾ َف ّا َٰن َم َع ا ْلعسْ ّر يسْ رًا4﴿ ﴾ َو َر َفعْ نَا لَ َك ّذ ْك َر َ ِۜك3﴿ ظَ ْه َر َ َۙك
﴾8﴿ ب
ْ ﴾ َو ِا هلى َربّٰ َك َفا ْر َغ7﴿ ب
َ ت َفان
َ ﴾ َف ّا َذا َف َر ْغ6﴿ ِۜ ا ْلعسْ ّر يسْ رًا
َۙ ْ ْص
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa'na leke
zikreke 5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren 7- Feiza ferağte fensab 8- Ve ila rabbike ferğab
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. (Resûlüm!) Senin (Kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle
doldurmak için) göğsünü açıp genişletmedik mi?
2-3. Sırtına ağır gelmiş (belini bükmüş) olan yükünü senden indir(ip
hafiflet)medik mi?4. Senin namını da (dünya ve âhirette) yükseltmedik mi?
5. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.6. Gerçekten (yine) o
(geçen) güçlükle beraber bir kolaylık (daha) vardır.[1] 7. O halde (bir iş ve
ibadeti bitirip) boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe/ibadete) koyul.
8. Ve (her işinde) ancak Rabbine rağbet et (O’na sarıl ve O’ndan iste).
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Kadir Suresi

﷽
َ ﴾ َو َمَّٓا َادْره1﴿ ِانََّٰٓا َا ْن َز ْلنَاه ۪في لَ ْيلَ ّة ا ْل َق ْد ّر
﴾ لَ ْيلَة ا ْل َق ْد ّر2﴿ يك مَا لَ ْيلَة ا ْل َق ْد ِّۜر
ِۚ

﴾ تَ َن َٰزل ا ْلمَ هل َّٓ ّئ َكة وَال ٰروح ۪فيهَا بّ ّا ْذ ّن َر ّٰب ّهمْ ِۚ ّمنْ ك ّٰل3﴿ َخيْر ّمنْ َا ْل ّف َش ْه ِۜر
﴾5﴿ ﴾ َس ََلم ۛ ّه َي َح هتٰى َم ْطلَ ّع ا ْل َف ْج ّر4﴿ َام َْۙر

Okunuşu İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr (1) Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr
(2) Leyletül kadri hayrum min elfi şehr (3) Tenezzelül melâiketü ver rûhu
fîhâ bi izni rabbihim min külli emr (4) Selâmün hiye hattâ matleıl fecr (5)
Mekke döneminde nâzil olmuştur. Medenî diyenler de vardır. Beş âyettir. İlk
âyette geçen kadir, “şeref ve azamet” demektir. Bu kelime sûreye ad
olmuştur. Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1. Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. [krş. 2/185; 44/3]
2. Kadir gecesini(n fazîletini) sen nereden bileceksin?
3. (O) Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha
hayırlıdır.[1]4. Melekler ve Rûh,[2] onda Rablerinin izniyle (gelecek yıla
kadar olacak hikmetli) her iş için iner de iner. [bk. 44/4]5. O (gece), tanyeri
ağarıncaya kadar, (ibadet ehline) bir selam (rahmet ve esenlik)tir.
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NAMAZ DUALARI
Sübhaneke Duası Arapça Yazılışı

(و َج َّل
َ س ْب َحان ََك اللَّ ُه َّم َو ِب َح ْمد
ُ
َ ِك َوتَ َب
َ ار َك ا ْس ُم َك َوتَ َعالَى َجد َُّك
ثَنَآئ ُ َك) َوالَ اِلهَ َغي ُْر َك
Sübhaneke Duası Latin Harflerle Yazılışı
Sübhaanekellaahümme ve bihamdik. Ve tebâarakesmük. Ve teaalâa ceddük.
(Ve celle senâaük.*) Velâa ilâahe gayrük."
* "Ve Celle senâaük" ilavesi cenaze namazinda yapilir.
Sübhaneke Duası Manası
Allâh'im, seni tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senin adin mübarektir.
Senin azametin çok yücedir. (Senin şanın yücedir) ve senden gayri hiçbir
ilah yoktur.
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SALLİ BARİK DUALARI ve ANLAMI
Allahümme Salli

َّْتَّ َعلَى
ََّ صلَّي
َ ََّّصل
َ َّعلَىَّ ُم َح َّمدََّّ ََّوَّ َعلَىَّﺁلََّّ ُم َح َّمدََّّ*َّ َك َما
َ َّاَللَّ ُه ََّّم
َّكَّ َحميدََّّ َمجيد
ََّ َّيمَّ*َّان
ََّ يمَّ ََّوَّ َعلَىَّﺁلََّّاب َْراه
ََّ اب َْراه
Allahümme Bârik

َّت
ََّ ار ْك
َّْ اَللَّ ُه ََّّمَّبَار
َ َكَّ َعلَىَّ ُم َح َّمدََّّ ََّوَّ َعلَىَّﺁلََّّ ُم َح َّمدََّّ*َّ َك َماَّب
َّكَّ َحميدََّّ َمجيد
ََّ َّيمَّ*َّان
ََّ يمَّ ََّوَّ َعلَىَّﺁلََّّاب َْراه
ََّ َعلَىَّاب َْراه
Okunuşu:
Allahümme salli alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte
alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.
Allahümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ bârekte
alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.
Anlamı: Ey Allah’ım! İbrahim’e rahmet eylediğin ve İbrahim’in aline
(kendisine tabi olanlara) da rahmet eylediğin gibi Muhammed’e de rahmet
eyle ve Muhammed’in âline (kendisine tabi olanlara) da rahmet eyle.
Şüphesiz Sen çok hamde layık ve çok yüce şana sahipsin.
Ey Allah’ım! İbrahime bereket indirdiğin ve İbrahim’in âline de bereket
indirdiğin gibi, Muhammed’e de bereket indir ve Muhammed’in âline de
bereket indir. Şüphesiz Sen çok hamde layık ve çok yüce şana sahipsin.
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Ettehiyyâtü duası

ُ ات َوالﻄَّيِّبَا
ُ َت لِلّٰهِ َوالﺼَّلَﻮ
ُ ا َلﺘَّحِيَّا
ُّ اَلﺴَّلاَ ُم ﻋَلَيْكَ اَﻳُّهَا النَّبِى٠ت
ِ اَلﺴَّلاَ ُم ﻋَلَيْنَا َوﻋَلَى ﻋِبَا ِد اللّٰه٠َُو َرﺣْمَﺔُ اللّٰهِ َوبَرَﻛَاتُه
ُ ا َﺷْهَدُ ا َ ْن لَآ اِلٰهَ اِلّٰا اللّٰهُ َواَﺷْهَدُ اَ َّن ﻣُحَمَّداً ﻋَبْدُه٠َالﺼَّالِحٖيﻦ
َُو َرسُﻮلُه
“Ettehiyyâtü li’llâhi ve’s-salevâtü ve’ttayyibâtü. Es-selâmü aleyke
eyyühe’nnebiyyü ve rahmetu’llâhi ve berekâtühü. Es-selâmü aleynâ ve alâ
ibâdi’llâhi’s-sâlihin. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne
Mühammeden abdühû ve Resûlüh.”
Anlamı:
Rahman ve Rahim olun Allah’ın adıyla…
Dil ile vücutla ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir. Selâm sana
ey Nebi (Peygamber). Allah’ın rahmet ve bereketi de (senin üzerine olsun).
Selâm bizim üzerimize ve Allah’ın salih kulları üzerine de olsun.
Ben, Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed’in de O’nun kulu
ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.
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Kunut Duaları

Okunuşu: “Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve
nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykelhayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men
yefcürük.
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve
nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.
Türkçe Meali: Ey Allah’ım! Biz muhakkak Sen’den yardım diler; Sen’den
bizi bağışlamanı dileriz. Biz Sana inanır; Sana güveniriz ve en hayırlı bir
şekilde Seni överiz. (Ya Rabbi!) Biz daima (bize verdiğin nimetlerden
dolayı) Sana şükrederiz. Sana nankörlük edip asla Seni inkâr etmeyiz.
Herkim Senin buyruklarına boyun eğmezse biz ondan ayrılır onu terk
ederiz.
Ey Allah’ım! Biz ancak Sana ibadet eder; ancak Senin uğruna namaz kılar
ve ancak Sana secde ederiz. Biz ancak Sana koşar, Senin uğruna çaba
sarfederiz. Senin rahmetini umar, Senin azabından korkarız. Şüphesiz Senin
azabın kafirlere mutlaka ulaşacaktır.
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Rabbenâ âtina

TÜRKÇE OKUNUŞU: Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati
haseneten ve kınâ azâbennâr.
Anlamı : Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik,
güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Rabbenâğfirlî:

TÜRKÇE OKUNUŞU :Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine
yevme yekûmü'l hisâb.
Anlamı : Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri
hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Kaynakça: Surelerin mealleri: Feyzü'l-Furkan Açıklamalı
Kur'ân-ı Kerîm Meali alınmıştır.
Hasan Tahsin Feyizli
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Kısa Özgeçmiş
Emrah Ceyhan 1984 yılı doğumlu,
Nevşehir'in Avanos ilçesinin Mahmattatar köyünde İlköğretimimi
tamamladım. 1992 - 1997 yılları arası orta öğretimimi Belçika’nın Fransız
(valone) kesiminde Fransızca dili üzerine yaptım ve akabinde ülkem
sınırlarına dönüp, çalışma ve eğitim hayatıma devam ettim ve arkasından
askerlik görevimi tamamladım.
Müteakiben Kapadokya Meslek Yüksek okulunda (Turizm Rehberliği)
öğrenimimi tamamlayıp, 2010 itibariyle İngilizce ve Fransızca dillerinde
Profesyonel Turist rehberiyim fakat yapmamaktayım.
Hamd olsun Allah’a (c.c) 2008 yılından beridir kardeşlerimle de Göreme’de
tek alkolsüz Restaurant olan Çömlek Restaurant’ı işletmekteyim.
Yüce ve güzel dinimiz İslam’a ve ilme derin bir merak ve haklı hayranlığım
olduğu için fakir kendince bir şeyler yapma uğraşındadır Rabbim riyadan ve
taklitçilikten korusun.
HAYAT HİKAYESİ DEDİĞİNİZ İŞTE BU KABA ÇİZGİLERDEN İBARET HERKES BU
ÇİZGİLERE MALİK ASIL HAYAT İÇ ÇİZGİLERDE...
İnşallah üstadımın şu sözü benim içinde geçerli olur “O” gün :
"Son gün olmasın dostum çelengim, top arabam…
Alıp götürsün beni tam dört inanmış adam!”
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Ali Emrah Ceyhan
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: 0542-348-28-55

: nedennamazla@gmail.com

Facebook : nedennamazla@facebook.com
Ümmeti Muhammed’e Samimi Dualarınızı Bekliyorum İnşAllah (c.c)

Yayınlanmış eserleri :
1. Dildir “GIYBET - DEDİKODU “İkinci Baskı 1435 -2014
2. “Namaz Ne Diyor Ey Müslüman”
(namaz surelerinin mealini Derleme) 2014 – 1435

3. ESMAÜL HÜSNA- DERLEME
“2014 – 1435”

1435 -2014 / Nevşehir

28

