Kevser Sûresi
Sûrenin Özellikleri
Kevser sûresi, Mekke döneminde inmiştir. 3 âyet, 10 kelime,
42 harftir.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in oğlu Kâsım vefat edince, müşriklerden As
b. Vâil ve Velid b. Muğîre, “Bırakın onu, onun soyu kesiktir. Ölürse
adı unutulur gider.” demişlerdi. Onu çeşitli yönlerden ayıplamışlardı. Peygamber (s.a.v.)’e soyu kesik diyen bu müşriklerin soyları
kısa zamanda kesildi.
Enes b. Mâlik (r.a.), “Bir gün Resûlullah (s.a.v.) aramızda idi. Hafifçe uyumuştu. Gülümseyerek başını kaldırdı. ‘Ey Allah’ın peygamberi niçin güldün?’ dedik.
‘Demin bana bir sûre indirildi.’ buyurdu. Sonra besmele çekerek
Kevser sûresini okudu. Ve şöyle buyurdu: ‘Kevser, Rabbim’in bana
vadettiği bir nehirdir. Onun üzerinde pek çok hayır vardır. O bir
havuzdur. Kıyamet gününde ümmetim ona gelecektir. O havuzun
bardakları yıldızların sayısı kadardır.’” (Müslim, Kitâbu’s-Salât, 14)
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ِ
الر حي ِم
َّ بِ ْس ِم ال ّٰله
َّ الر ْح ٰم ِن
َ اِنَّا� َا ْع َطـ ْيـن
 ۞ َف َص ّ ِل لِ َر ّبِ َك َوان َْح ْر
۞
 َاك ا ْلك َْو َث َـر
 اِ َّن َشانِ َئ َك ُه َو ْالَ ْبـت َُـر
۞
ط

ط

Mânası
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- (Ey Muhammed!) Biz sana Kevser’i verdik.
2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
3- Asıl nesli kesik olan, şüphesiz seni kötüleyendir.
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Ezan Duası

ِ َال ّٰلهم رب ه ِذ ِه الدَّ ْعو ِة التَّام ِة والص َل ِة ا ْل َق ِائم ِة ٰا
ت ُم َح َّمدً ا
ٰ َّ َ َّ ُ
َّ َ َّ
َ
َ
َا ْل َو سي َل َة َوا ْل َف ضي َل َة َوا ْب َع ْث ُه َم َقا ًما َم ْح ُمو ًدا ِنا َّل ذي َوعَدْ َت ُه
ْ إِن ََّك َل ت
* ف ا ْل مي َعا َد
ُ ُخ ِل
Anlamı
Ey, şu tam davetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim!
Muhammed (s.a.v.)’e şefaat vesilesini ve üstünlüğünü ver.
Ve onu kendisine vadettiğin makam-ı mahmûd’a ulaştır.
Şüphesiz ki sen sözünden dönmezsin.

Namaz Tesbihatı

Farz bitirilip selâm verilince:

ِ َ ْت َالس
َ الس
* ال ُم
َّ ال ُم َومن َْك
َّ َ َال ّٰل ُه َّم َا ن
ِ ْ ْت يا َذا ا ْلجال َِل و
* الك َْرا ِم
َ
َ
َ َ َت َب َارك
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Namaz bitiminde:

ات *
َع ٰلي َر ُسولِنَا ُم َح َّم ٍد َص َل َو ٌ
Salavattan sonra:

ُس ْبح َا َن ال ّٰل ِه َوا ْل َح ْمدُ لِ ّٰل ِه َو َ �لاِ ٰل َه اِالَّ ال ّٰل ُه َول ّٰل ُه َا ْك َب ُر َو َل َح ْو َل
َو َل ُق َّو َة اِالَّبِال ّٰل ِه ا ْل َع ِل ّ ِي ا ْل َع ظي ِم *
Âyete’l-Kürsî okunduktan sonra:

َال ّٰل ُه َا ْك َب ُر
33 defa

َا ْل َح ْمدُ لِ ّٰل ِه
33 defa

ُس ْبح َا َن ال ّٰل ِه
33 defa

Tesbihattan sonra:

َ �لاِ ٰل َه اِالَّل ّٰل ُه َو ْحدَ ُه الَ َش ر َ
يك َل ُه * َل ُه ا ْل ُم ْل ُك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو
َع َلى ك ّ ِ
ُل َش ْي ٍء َق د ٌير *
Sonra:

ى ْالَ ْع َلى ا ْل َو َّه ِ
ُس ْبح َا َن َر ّ ِب َى ا ْل َع ِل ّ ِ
اب *
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Bakara Sûresi 1-5. Âyetler
Âyetlerin Özellikleri
Bakara sûresi, Medine döneminde inmiştir. 286 âyettir. İlk beş âyetinde müminlerin özellikleri belirtilmektedir. Bu özellikler şöyle
sıralanmaktadır:
1- Müminler gayba iman ederler.
2- Namazı kılarlar.
3- Kendilerine verilen rızıktan Allah yolunda harcarlar.
4- Peygamber (s.a.v.)’e indirilene ve ondan önceki peygamberlere
indirilene inanırlar.
5- Âhiretin varlığına da iman ederler.
Hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur:
“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’an’ın zirvesi de Bakara sûresidir.”
(Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 13)
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ِ
الر حي ِم
َّ بِ ْس ِم ال ّٰله
َّ الر ْح ٰم ِن
ج
ِ
ِ  ا �لـم ج
۞ َاب َل َر ْي َب �ف ِيه ُهدً ى لِ ْل ُمت �َّقي َنال

ُ ۞ ٰذل َك ا ْلكت
�

ِ
� ِ ُون بِا ْل َغي
َ يم
َ َا َّل �ذي َن ُي ْؤ ِمن
َاه ْم
ُ الص ٰلو َة َو م َّما َر َز ْقن
َّ ون
ْ
ُ ب َو ُيق
َ ۞ َوا َّل �ذي َن ُي ْؤ ِمن
َ ُين ِْف ُق
ُون بِ َم �ا ُا ن ِْز َل اِ َل ْي َك َو َم �ا ُا ن ِْز َل ِم ْن
 ونال
ِ َقب ِل َكج وبِ ْالٰ ِخر ِة هم ي
َ وقن
۞ ُاوقصر ٰ �ل ِئ َك َع ٰلى
 ُونط
ُ ْ ُ َ
َ
ْ
َ ُهدً ى ِم ْن َر ِّب ِه ْم َو ُاو ٰ �ل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُمـ ْف ِل ُح
 ون
۞
قصر

Mânası
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Elif Lâm Mîm.
2- Kendisinde şüphe olmayan bu kitap,
müttakîler (kötülükten sakınanlar) için hidayet rehberidir.
3- Onlar ki gayba iman edip, namazı doğru kılarlar ve
kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah yolunda harcarlar.
4- Onlar sana ve senden önce indirilene ve
âhirete kesin olarak iman ederler.
5- İşte onlar hidayet üzeredirler ve
kurtuluşa erenler de onlardır
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