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EZAN                                                                      KAMET

Ezan  Bildirme, duyurma, ilan etme anlamlarındadır. 
Namaza davet için okunur. 
Ezan, Medine’de okunmaya başlanmıştır. 
Ezan okuyan kişiye müezzin denir. 
İlk müezzin Bilal-i Habeşî’dir.

Eşhedü en lâ ilâhe ilallâh

Hayye ale’s-salâh
Hayye ale’l-felâh

Allah’tan başka ilah yoktur.

Ezan hem namaza hem İslâm’a davet niteliğindedir. 
Çünkü ezanda Allah’ın birliği (Tevhit), 
Hz. Muhammed’in peygamberliği ilan edilmektedir. 

5 vakit namaz ve Cuma namazı için ezan okunur.
Cenaze, vitir, bayram, teravih namazları için okunmaz.

Kamet; Farz namazlarının öncesinde okunur. 

Kamet, genel olarak ezanla aynıdır. Ancak 
kamette “Hayye ale’l-felâh.” ifadesinden sonra 
iki kez, “Namaz başladı.” anlamına gelen, 
“Kad kâmeti’s- salâh.” sözü söylenir. 

Kamet okumak sünnettir.
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Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Allâhü ekber
Şahitlik ederim ki 
Allah’tan başka ilah yoktur.

Allah en büyüktür.

Şahitlik ederim ki 
Muhammed Allah’ın elçisidir.

2

2

4

2

2

2

Haydin namaza!

Haydin kurtuluşa!

Allâhü ekber Allah en büyüktür.

1 Lâ ilâhe ilallâh

Tesbih Duaları
Tebih: «Allah’ı anmak, yüceltmek» demektir.
Namazın farzından sonra namazın bitişine kadar 
okunan dualara «Tesbih duaları» denir.

(Namaz tamamlanınca  ise şu dualar okunur.)

«Alâ Rasulina salavat.»
"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe 
illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete 
illa billahil aliyyil azim. (Ayet el-Kürsi okunur.)

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, 
tebarekte ya zel celali vel ikram. (Farzın sonunda)

"Ve huvel aliyyul azîmizül celâli subhanellah." 
(33 Subhanallah)

«Alâ dînil İslâmi dâime nil hamdulillah." 
(33 Elhamdulillah)

"Rabbil âlemîne teâlâ şânuhu Allahu ekber. "

(33 Allahu Ekber)

"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-
mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in
kadîr"

Sabah ezanında “Hayye ale’l-felâh” dedikten 
sonra iki defa, “es-Salâtü hayrun mine’nnevm” 
denir. Bu ifade, “Namaz uykudan hayırlıdır.” 
manasına gelmektedir. 



Antalya Yivli Minareli Cami
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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