
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAMAZ 
1.rekat 
Niyet eder (Niyet ettim Allah rızası için sabah 
namazının sünnetini kılmaya)  
Tekbir alır (Allahu Ekber)  der,  
Sübhâneke duası, Euzü besmele, Fâtiha süresi 
Zammı süre( ek süre)’ yi okur 
Tekbir alır (Allahu Ekber)  der,  
Rükuya gider  (Sübhane rabbiyel azim) 3 defa,  der 
doğrulur, SemiAllah’ü limen hamideh, Rabbena ve 
lekel hamd,  der 
Tekbir alır (Allahu Ekber)  der,  
1.secdeye gider  (sübhane rabbiyel a'la ) 3 defa der, 
Tekbir (Allah’ü Ekber) der, secdeden kalkar, 
Oturuş 
Tekbir alır (Allahu Ekber)  der,  
2.secdeye gider (sübhane rabbiyel a'la)  3 defa der, 
Tekbir alır (Allah’ü Ekber) der, 
2.rekata kalkar 

2.rekat 
Besmele çeker, Fâtiha süresini ardından 
Zammı süre( ek süre) okur, 
Tekbir alır (Allahu Ekber)  der,  
Rükuya gider  (Sübhane rabbiyel azim) 3 
defa,  der, doğrulur, Semi Allah’ü limen 
hamideh, Rabbena ve lekel hamd,  der 
Tekbir alır (Allahu Ekber)  der,  
1.secdeye gider  (sübhane rabbiyel a'la ) 3 
defa der, 
Tekbir alır (Allahu Ekber)  der, secdeden kalkar, 

Oturuş 
Tekbir alır (Allahu Ekber)  der,  
2.secdeye gider (sübhane rabbiyel a'la)  3 
defa der, 
Tekbir alır (Allah’ü Ekber) der, 
Son oturuşu yapar, 
Tahiyyat duası, Salli i-barik duaları, Rabbena 
dualarını okur, 
 (es-selâmü aleyküm ve  rahmetullah) diyerek, 
Önce sağa sonra sola selam verir. Namazı 
bitirir. 
 
 

 

1. Sabah namazının sünneti öğle namazının 
son sünneti. Aksam namazının sünneti ve yatsı 
namazının son sünnetinin kılınışları aynıdır. Sadece 
niyet farkı vardır. 
 2. Öğle namazının dört rekatlık sünneti kılınırken 
yukarıdaki tabloya göre kılınır son oturuşta tahiyyat 
okunduktan sonra 3.rekata kalkılır, iki rekat daha 
kılınır selam verilir. 
3 .Farzlar kılınmadan önce kamet getirilir. Farzların 
3.ve 4. Rekatlarında sadece fâtiha okunur zammı 
süre okunmaz, farzlar cemaatle de kılınabilir. 
4. İkindi ve yatsının dört rekatlık sünnetlerinde ilk 
oturuşta tahiyyattan sonra sallı barik duaları 
okunur.3. rekata kalkınca sübhâneke ile başlanır 
eüzü besmele çekilir. 
5. Vitir namazının son rekatında fâtiha ve zammı 
süreden sonra tekbir alınır rükuya gidilmez kunut 
duaları okunur ve tekrar tekbir alınarak rukuya gidilir. 
Vitir namazı sadece ramazanda cemaatle kılınır.  
6. Güneş doğarken, tam tepede iken ve batarken 
namaz, kılınmaz bunlar kerahat vakitleridir. 
7. Teravih namazı yirmi rekattır. Ramazan ayında 
tek başına veya cemaatle yatsı namazından sonra 
kılınır, İki veya dört rekatta bir selam verilir. Kılınışı 
ikindi ve yatsının dört 
rekatlık sünnetinin kılınışına benzer sadece 
niyet farkı vardır.   
 8 .Cuma namazı on rekattır. Dördü ilk sünnet ikisi 
farz dördü son sünnettir. Cemaatle kılınması 
zorundadır. Farz kılınmadan önce hutbe okunur. 
9.  Bayram namazı iki rekattır, vaciptir. Altı fazlalık 
tekbir vardır. 

Üçü ilk rekatta sübhâneke okunduktan sonra 
üçü ikinci rekatta fatiha ve zammı süreden 
sonra rükudan önce alınır. Cemaatle 
kılınması zorunludur.  
 
10. Cenaze namazı farzı kifayedir. Ölü İçin 
duadır. Ölen erkek ise er kişi niyetine. kadın 
ise hatun kişi niyetine, çocuk ise sabi niyetine 
niyet edilir.  
İlk tekbirden sonra sübhâneke duası okunur.  
İkinci tekbirden sonra salli-barik okunur. 
Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası 
bilinmiyorsa kunut duaları ,o da bilinmiyorsa 
fatiha süresi dua niyetiyle okunur, 
Dördüncü tekbirden sonra selam verilir. İlk 
tekbir dışındaki tekbirlerde eller kaldırılmaz, 
kadınlar da erkeklerin arkasında kılabilir. 
 
11. Sabah namazı  :  4 rekat (2+2) 
       Öğle namazı    : 10 rekat (4+4+2) 
       İkindi namazı  :   8 rekat (4+4) 
       Akşam namazı:   5 rekat (3+2)  
       Yatsı namazı   :  10 rekat (4+4+2) 
       Vitir namazı     :   3  rekat 
12. Farz namazlar: Beş vakit namazın farzı, 
Cuma namazı, cenaze namazı 
 
13 .Vacip namazlar: Bayram namazları, vitir     
       namazı 
       Sünnet namazlar:  Teravih namazı,  
       5 vakit namazın sünnetleri 

Bütün namazların kılınışı birbirine benzer aralarında ufak tefek farklar vardır. Şimdi benzerlik ve farkları 
görelim; 

 


