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NAMAZ DUALARI VE ANLAMLARI
SÜBHANEKE DUASI
Allah’ü Ekber
Sübhânekellâhümme ve bihamdik,ve tebârakesmük,
ve Teâlâ ceddük,(ve celle senâük),velâ ilâhe ğayruk
Ey Allah’ım! Sen tüm eksikliklerden uzaksın. Seni daima överim. Senin adın
mübârektir. Senin şânın yücedir. (Senin övgün yücedir). Ve Senden başka ilâh yoktur.
TAHİYYAT DUASI
Allah’ü Ekber
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü,vettayyibâtü. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü
ve rahmetullahi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh.
Bütün iyilikler, güzellikler ve ibadetler yalnız Yüce Allah içindir. Ey Peygamber!
Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim üzerimize ve
Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve yine
şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed (SAV) Onun kulu ve elçisidir..
SALLİ-BARİK DUALARI
Allah’ü Ekber
Allâhümme salli,alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kema salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm.
İnneke hamîdün mecîd.
Allah'ım! İbrahim peygambere ve yakınlarına merhamet ettiğin gibi,
Hz. Muhammed’e ailesine ve yakınlarına da rahmet et. Şüphe yok ki şanı yüce ve
övülmeye layık olan sensin.
SALLİ-BARİK DUALARI
Allah’ü Ekber
Allâhümme bârik,alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kema bârakte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm.
İnneke hamîdün mecîd.
Allah'ım! İbrahim peygamberi ve yakınlarını mübarek kıldığın gibi,
Hz. Muhammed’i ailesini ve yakınlarını da mübarek kıl. Şüphe yok ki şanı yüce ve
övülmeye layık olan sensin.
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KUNUT DUALARI
Allah’ü Ekber
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk.
ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyk.
ve nüsnî aleykelhayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruk .
ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü.
nercû rahmeteke ve nahşâ azabeke
inne azâbeke bilküffâri mülhig.
Ey Allah’ım! Bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı bize doğru yolu göstermeni dileriz.
Sana iman eder ve sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek
seni hayır ile överiz. Sana şükreder nankörlük etmeyiz. Sana isyan edenlerden uzak durur,
onları terk ederiz.
Ey Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk eder, senin rızan için namaz kılar, secde ederiz.
Sana yakınlaşmak için çalışıp çabalarız. Rahmetini umar azabından korkarız. Şüphesiz ki
azabın seni inkar edenlere erişecektir.

Allah’ü Ekber
Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten
ve fil âhirati haseneten ve ginâ azâbennâr.
bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.
Rabbenağfir lî ve livâlideyye
ve lilmü’minîne yevme yegûmül hisâb.
Ey Rabbimiz! Bize Dünyâda iyilik ver ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından
koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi, senin rahmetinle.
Ey Rabbimiz! Beni anne babamı ve mü’minleri hesap gününde bağışla.
Allah’ü Ekber
Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusulih.
Velyevmilâhiri ve bilgaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ
velba’sü ba’del mevti haggun.
Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe kadere hayır ve şerrin
Allah’tan olduğuna iman ettim. Öldükten sonra dirilmek haktır. Şahitlik ederim ki, Allah’tan
başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed (SAV) Onun kulu ve elçisidir

