
 
dindersi.tk 

                NAMAZ SÜRELERİNİN TÜRKÇE ANLAMLARI 
 
FÂTİHA SÜRESİ 
1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
2. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 
3. O Rahman ve Rahim'dir, 
4. Hesap gününün sahibidir. 
5. Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. 
6-7 Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların     
      ve sapmışların yoluna değil. 
 
FİL SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?   
2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?    
3. Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.   
4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.  
5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.    
 
KUREYŞ SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
1.  Kureyş’i alıştırdığı, 
2   Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için, 
3-4   Onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan bu 
evin (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 
 
MÂUN SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
1. Dini yalanlayanı gördün mü?    
2. İşte o, yetimi itip kakar;    
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;   
4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,    
5. Onlar namazlarından gafildir,   
6. Onlar gösteriş yapanlardır,    
7. Ufacık yardıma bile engel olurlar.  
 
KEVSER SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.    
2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.   
3. Asıl soyu kesik olan, şüphesiz sana kin besleyendir.    
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KÂFİRUN SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
1. Ey Muhammed! De ki: "Ey kâfirler!   
2. "Ben sizin taptıklarınıza tapmam."   
3. "Benim taptığıma da siz tapmazsınız."   
4. "Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim."   
5. "Benim taptığıma da siz tapmıyorsunuz."   
6. "Sizin dininiz size, benim dinim banadır."   
 
NASR SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
1. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği,    
2. Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit 
3. Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile.  
    Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.    
 
LEHEB SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.   
2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.    
3. O, alevli bir ateşte yanacak.    
4-5 Boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun taşıyıcı  
      karısı da (ateşe girecek).    
   
 
İHLAS SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
1. De ki: O, Allah birdir.   
2. Allah Sameddir.(O hiç kimseye muhtaç değildir, herkes Ona muhtaçtır)  
3. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır.   
4. Hiçbir şey O'na denk değildir.   
 
FELAK SURESİ  
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,   
2. Yarattığı şeylerin şerrinden,    
3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,    
4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ,   
5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden   
 
NÂS SURESİ 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  
114/1-6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden insanların gönüllerine vesvese veren 
o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların İlahı, insanların Hükümdârı ve 
insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım." 


