İçen abdan dar-ı naim içre mesrur ola,

Yazılub amali-hüsnü deftere mestur ola,

Camii Han Ahmedin Bani ala meşrebi,

Hz. Mimar başı Ahreti mamur ola,

Kim Muhammed anın nam-u ü âli himmeti,

Etti bu Rana binayı haşre dek meşhur ola.

Olmamıştır dahi olmaz böyle bir âli bina,

Bir eser konmuştur ki kim dembedem mezkûr ola.

Bu sudan içen, nimetler yurdu olan Cennete kavuşsun mutlu olsun.
Yaptıgı güzel işler deftere satır satır yazılsın.
Yüksek ahlakı kendisine huy edenin, Han Ahmed'in camiini yapan,
Yüce mimarbaşının sonu da iyi olsun.
Bu ulu mimarbaşının kutlu adı Mehmed'dir.
Dünya durdukça ünü her tarafa yayılın diye, bu güzel, gözalıcı yapan odur.
Bu büyük eserin benzeri yoktur ve olmayacaktır.
Be eser, her zaman övgüyle konuşulsun, dillerden düşmesin diye yapılmıştır.

Ben şahitlik ederim ki
Allahtan başka İlah yoktur.
Yine şahitlik ederim ki Hazreti
Muhammed (s.a.s.) Allahın
kulu ve Peygamberidir.

Muhakkak ki namaz mü’minlere
belirli vakitlerde kılınmak üzere
farz kılınmıştır. Nisa 103.

Onlar namazlarına devam ederler,
İşte bunlar cennetlerde ağırlanacak kimselerdir. Mearic 34-35.

1-Ey kemal ü kerem ü hulkile meşhur-ı cihan, Dil-i giryanımı gel lütfunla kıl hendan,İltifatuna be-gayet müterakkıb Hatır, Çeşm-i can
canib-i mihrüne demadem nigeran
2-Lütf-i hakkınla bu gün zat-ı şerifin bildüm,Ayağın toprağıdır sürme-i ayn-ı ağayan, Sadr-ı devletde karar eyleyeli sultanım,Hasılı
üstümüze döndü sipihr-ibi-gerdan,
3-Bu kadar hayr-ı hasen eyleyen erbab-ı kerem,Ede sahn-ı harem-i bağ-ıcinanda cevelan, Kulzüm-i lütf u kerem cuş u huruş ider ise,
Umarım bu dil-inalan dahi olmaz giryan,
4-Hali ben bi-kes ü gam – dide-i na-şadın bil, Lütfuna kaldı eya halim sahib-i ihsan, Biz seninçün olalum Hakk’a duada her an, Sen sefada
olasın gül gibi daim handan,
5-Hazret-i ağa-yı Ekrem namı Hacı Mustafa, Zabit-i Darüssaade mahrem-i Osmaniyan, Han-ı Ahmed niyet ettikde bina-yı camie, Nazır
etdi cümleye ol dem seni şah-ı cihan,
6-Sarf idüb makdurunu ikdam-ı külli eyledin, irgürünce kubbe-i aliye anı ol zaman, Bunca ikdam ile ol mal-ı firavanı bu kim, Eyledün
tahsil hem etdin hep bu yolda revan,
7-Bin yıl ömrü olsa billah ademin olmaz nasib,Olsa dahi zir-i destinde anun kevn ü mekan, Böyle bir cami-i bala böyle bir ali makam,
Cismi na mevcud iken geldi vücuda ol heman,
8-Himmet olunca olurmuş böyle ali bir mekan, Devletin efzun olup hem ömrün olsun Cavidan, Binde bir mümkin değil ecsafını şerh
eylemek, Olsa guya ger dehanımda eğer kim sad zeban,Göricek bu camii dedim anun tarihini Eyledün bu dehr içinde Hak bu kim alinişan 1038
1-Ey yüce ve soylu huy ile meşhur alem. Ağlayan gönlümü gel ihsanla neşelendir……………………………… Dünyanın gözü
2-Lütfunla bu gün zatınızı bildim. Ayağın toprağıdır sürmeli gözleri, Büyük devlette karar eyleyeli sultanım, talih üstümüze döndü,
3-Bu kadar iyilik yapan kesem sahibi, cennet bahçesinde dolaşan deniz coşup taşar ise umarım bu ağlayan gönül daha ağlamaz.
4- Hal ile ben kederli kişi şad olmayan mutsuz lütfuna kaldı, Halim iyilik sahibi, lutf sahibi. Biz senin için oldum hakka her zaman duada
sen sefada olasın gül gibi daima sevinçli
5-Hz. Ağa namı Ekrem Hacı Mustafa saray zabiti Osmanlı gizemi, Ahmet han’ı bu camiye görevli etti. O Vakit seni dünya şah-ı eyleme
vakti.
6- Gücü kuvveti sarf edip gayret ile çok çalıştır. Ansızın yüce kubbeye ulaşmak için Bunca çalışma ile fazla malı hem tahsil ettin hem bu
yolda yürüdün.
7- Bin yıl ömrü olsa insanın vallahi nasip olmaz, olsa dahi el altındaki halk onun kainat onun, Böyle bir yüksek cami böyle bir cami böyle
yüce bir makam şekli mevcud hazır değilken vücudu oldu hemen.
8- Allah’ın yardımı olunca olurmuş böyle…… Devletin fazla ömrü olsun daima, mümkün değil vasfını

açıklamak.

Namazlara ve orta namazlara
devam edin. Gönül bağı ile
Allah için namaza durun.
Bakara 238.

14.Padişah Sultan Ahmet Han (1.Ahmet)

13.Padişah Sultan Muhammed Han (3.Mehmed)

12.Padişah Sultan Murad Han (3.Murad)

11.Padişah Sultan Selim Han (2.Selim)

10. Padişah Sultan Süleyman Han (Kanuni)

9.Padişah Sultan Selim Han (Yavuz Sultan)

8. Padişah Sultan Beyazıd Han (2.Beyazıd)

7.Padişah S.Muhammed Han ( Fatih Sultan Mehmet)

6.Padişah Sultan Murad Han ( 2.Murad )

5.Padişah Sultan Muhammed Han(Çelebi Mehmet )

4.Padişah Sultan Beyazıd Han ( Yıldırım Beyazıd )

3.Padişah Sultan Murad Han

2. Padişah Sultan Orhan Han

1. Padişah Sultan Osman Han

Cennati adnin müfettehaten lehümül
ebvabu. Sad 50.Ayet
Kapıları kendilerine ardına kadar
açılacak adn cennetleri vardır.

Büniye tagarrüben ilallahi rrahmeti ve tetallüben lişefaati nebiyyen Muhammedi el meb üsü.
Bahirül edyannaaleyhissalatü vesselamü el arşü vel miizanül melaan.
A’büdü liemri bi-icrai ismül-adli vel-ihsanı alel ceddi bil mesaka.
Assalavatü ve kıratil-kura-i zillüllahi ala mefarıkı ehlil iymanı.
Elmüftehirü bihizmetil haremil-muhteremeyni minallahi bi te’yidil azizi’-l müsteani.
Elbedrürrabbiu aşara fi vechi semain.min-beyni saltanatı ali Osman.
Elmünirü lişşemsi leda iclale şemsi ünvanüssul-tanüssültan.
-(Bu Sultan Ahmed Camii) Allah’ın rahmetine yaklaşıp ve peygamber olan nebimiz Hz.
Muhammedi’in şefaatini kazanmak için bina edilmiş yapışmıştır.
-Salat ve Selam (Hak dini-İslam ile resülünü diğer dinler üzerine olsun. Onun mizanı ta arşa
kadar hayırlarla dolsun.
-Onun (Allah) yüce şanına yakışır biçimde Adil ve ihsan sıfatlarının muktezası gereği, ona
kulluk ederim.
-Mü’min ile mü’min olmayanları tefrik etmek Allah’ın sayesi(zıllullah) gölgesi altında, onun
yardımıyla, Kur’an okumak ve her türlü kulluk (salavatlar) görevini yerine getirmek için bu
cami bina edilmiştir.
-Bu camiyi yaptıran Sultan Ahmed) yalnız Allah rızası için iki harami şerifeynin (MekkeMedine) hizmetini ifa etmekle iftihar eder.Her türlü yardımı yalnız Allahtan diler.
-Ayın ondördünde (Dolunay-Bedirhali) gök yüzünde, ay nasıl bütün ihtişamıyla duruyor,
görülüyorsa, Sultan Ahmedinde Osmanlı saltanatı arasındaki yeride aynıdır.Ayın bedir hali
gibi.
-(Sultan Ahmedin) Osmanlı sultanları arasındaki ünvanı-mevkii her yeri nurlandıran
aydınlatan güneştir.

Edamallahü silsilete saltanatihi müselsileten ila inkızaid deveranı ve kerem.
Fi Cevamil ev savamil kad beliyhanirridvanı ve revvah.
Ervahü eslafihi fi riyazirravhı verreyhani Hazal-camii.
Errafiy’ul-bünyani vekanet filbedi şevval senete semanin ve aşarate ve elfin tarihahü.
Lemescidün müessesün ve benahü fi şehri ramazane ve elfün işriyne hamsün.
Ve tarihuhü camii sultan Ahmed teme bilcelilil yümni.
Ve liyüsallü fi leyletilkadri ve tarihuhü fi leyletil kadri.

-Allahü Teala (Sultan Ahmed’in) saltanatını birbirine bağlı-zincirleme yoluyla kıyamet
kopuncaya kadar devam ettirsin ve keremini eksik etmesin.
-(O,Sultanlar-dinde- inançta sonsuz hürriyet tanıyıp, bütün insanları inançlarında özgür
bırakarak)İslamın hürriyet kokusu ve güzelliğini, camilerde ve manastırlarda,bütün
mabedlerde serbest bırakmışlardır.
-(Sultan Ahmed’in) Seleflerinin, kendinden önceki atalarının manevi varlıkları(ruhları)
bu caminin her yerinde devam ettirsin.
-(Sultan Ahmed Camiinin yapımına) temel atılmasına Şevval ayında (H.1018-M.1609)
tarihinde başlanmıştır.
-(Bu Sultan Ahmed Caminin bitirilişi) bir mescid ki, onun tesisi, bitirilişi Ramazan ayının
bin yirmi beşi dir. H.1025- M.1616)
-Sultan Ahmed Camii, Celil olan Yüce Allah’ın inayetiyle binyirmibeşte (H.1025-M.1616)
bitti.
-Sultan Ahmed Camiinde, namaz kılınmaya kadir gecesinde başlanmıştır. İlk namaz
tarihi

Ana Kapı “Cümle Kapısı”

İftahlena Hayral Baab

Ya Müfettihal Ebvaab

( Bize hayırlı kapılar aç “Allah’ım”)

( Ey kapıları açan “Allah’ım”)

Sol taraf çıkış kapısı

Fela tehuce ila ğayri ebvabike:

Se-elna Rabbena min babi hayrike:

Senin kapından başka kapılara muhtaç etme,

Rabbimizden istedik Ya Rabbi kapının hayırlısını diye,

Sağ taraf çıkış kapısı

Ana kubbe iç kısım :
Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduğu düzende) tutuyor. Andolsun, eğer onlar
(yörüngelerinden sapıp) yok olur giderlerse, O’ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, halîmdir (hemen
cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır. Fatır suresi : 41. Ayet.
Ana kubbe geniş alan:
Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir
cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan
zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur
üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
Nur suresi 35.Ayet.

İnnemel ağmalu binniyati ve innema li
külli imri in neva.
Ameller niyetlere göredir. Herkes için
niyet ettiğinin karşılığı vardır.
Ya veliyyu :

Ya alimen bi hali aleyke ittikali:
Durumumu en iyi bilen (Allah’ım), ……

Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf:
Ey
lütufları
gizli
olan
(Allah’ım)
korktuklarımızdan bizi koru.
Ve Ya Rabbi:

Huv‘el-baki ellezi lailahe sivahu:
Baki olan o dur. Ondan başka ilah yoktur.
Ya daim:

KIBLE YÖNÜ
Orta Yarım Kubbe: “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben,
Allah’a ortak koşanlardan değilim.” En’am: 79.
Çeyrek Kubbe(Sağ): “Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler.” Ahzab: 56 1.Bölüm

Çeyrek Kubbe (Sol): “Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam
verin.“ Ahzab 56.2.Bölüm:
Mihrab Üstü Hat: “Şüphesiz iman edenler salih ameller işleyenler, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı
verenler, işte bunların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da
olmayacaklardır.” Bakara: 277.

Orta Yarım Kubbe: “(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü
göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak
etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan
böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de
nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin.
Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir
gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz
değildir.” Bakara: 277.

KUZEY YÖNÜ (imam-Hatip Odası yönü)

Çeyrek Kubbe(Sağ): “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.”
Bakara 43
Çeyrek Kubbe (Orta): “Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz Allah’ın
yüzü1 işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” Bakara 115 .
Çeyrek Kubbe (Sol): De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na)
doğrultun. Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na)
döneceksiniz.” Araf 29 .

Orta Yarım Kubbe “Kim iyilik yaparak kendini
Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa
tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır.”
Lokman: 22.

Cümle kapısı üzeri
Çeyrek Kubbe(Sağ): “Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin
karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl.” İsra: 78. 1.Bölüm
Çeyrek Kubbe(Orta): “Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” İsra: 78.
2.Bölüm
Çeyrek Kubbe (Sol): “Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak
üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.” İsra: 79.

Orta Yarım Kubbe: “Ey iman edenler, rükû edin,
secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki
kurtuluşa eresiniz.” Hacc 77.

Güney Yönü ( Müezzin Odası yönü)
Çeyrek Kubbe(Sağ): “ (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru
kıl.” Ankebut: 45 1.Bölüm
Çeyrek Kubbe(Orta): “Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor.” Ankebut 45
2.Bölüm
Çeyrek Kubbe (Sol): “Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah,
yaptıklarınızı biliyor.” Ankebut: 45 3.Bölüm

Allah C.C

*

Muhammed (S.A.V)

Ebu Bekir Sıddik (radiyAllahu anhu) * Ömer-ül Faruk(radiyAllahu anhu)

Osman-i Zınnureyn (radiyAllahu anhu) *

Hasan (radiyAllahu anhu)

*

Ali (radiyAllahu anhu)

Hüseyin (radiyAllahu anhu)

Mihrab üzeri üst:
Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımıyla
görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. “Meryem! Bu sana nereden geldi?”
derdi. O da “Bu, Allah katından” diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Ali İmran: 37
Mihrab üzeri bant:
Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, “Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine
hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler. Ali İmran: 39.Ayet

Mihrab üstü üzeri geniş bant:
Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara
korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bakara suresi 277.Ayet.

Sultanahmet Camii Minber-i
Kelime-i Tevhid

La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah
Bi Hamdillahi fe-men yahmidühü yüşrah sadrühü
Rabbüne-rahman ma ağla ve ahlâ şükrühü
Ves-selamü el-mürteza ila mehdi hadi’r – rıza
Ahmedü’l-mebusu ma esma ve enma kadruhü
Ve’r-rıda an alihil-ali ve an ashabihi
İktefa bi’s sıdki vel ihlas-ı külle eserihi
Kad bena’s-sultan Ahmed azze bi’n-nasri’l – aziz
Muhlisan li’llahi beyten rabbi Azzim ecrihi
Minberen yuhki amuden-nur fihi kad bena
Fi imadi’d-din kavvemen mukimen zahirehü
Münire men birrehü a’tafehü mühtezzehü
Ebki yâ kayyumu bil hüsnâ aleyhi
Kultü lima temme bi’l-hayrati fi tarihihi
Minberü’s-sultan Ahmed rabbi ekmil birrehü 1024

Allah’ın Hamdi ile kim ki onu hamd ederse
gönlü açılır. Rabbimiz Rahmandır, şükrü
ne değerlidir, ne güzeldir.
Selam, razı olunan selam rıza merkezi olan
rıza merkezine eriştirene olsun. Ahmedi
mebusdur, ne yücedir onun makamı.
Aline ve ashabına olsun ki kamil sıdkla ve
ihlasla onun eserine tabi oldular. Aziz olan
Allah’ın yardımıyla Sultan Ahmed İnşa
etti. İhlas ile bir evi Rabbim ecrini çoğalt.
Minber ki nurun kaynağını anlatan bir
şekilde.Dinin temelinde daim ve mukim
olarak kıl zahirini. Duyguları sarsılmış
olanın amelini nurlu kıl. Ey kayyum
sonunu Hüsna ile (iyilikle) bakı kıl. Dedim
ki inşaat bittiği zaman bu sözü. Sultan
Ahmed minberi rabbim ecrini kamil kıl.
1024

Kad Teşerrefe haza ruhamu’l-hariyyi Bi’l-ikrami bi şerefil-faraşi fi Matafi’l mescidil haram fe akbele ileyhi bittakbili ve’l-ihtiram ve refeahü Fi kubaletihi fi haze’l-makam sultanü’l-müslimine ve’l-islam es-Sultan Ahmed
bin es-Sultan Mehmed Han sebbeta’llahü Bünyane devletihi bi-deaimi’l istihkam bicahi men lanet lehü’l
haceru Fesahha kelimetehü kelame seyyidina habibullah Muhammed aleyhisselatü ve’s selam. Kale da’ihü
tarihan – Hucaru kafiru şanu’l-mataf
İkrama layık olan bu mermer taşı Mescid-i Haramin metafında döşenmekle şeref buldu. Bunu öperek ve ona
hürmet ederek Müslümanların ve islamın sultanı olan sultan Mehmet Han’ın oğlu S.Ahmed han bunu buraya
koyarak yerleştirdi. Taşların kendisine yumuşadığı habibullahın hürmetine Allah devletini daimi sağlamlıkla
sabit kılsın. Onun kelimeleri Muhammed Rasulullahın kelamına uygun olsun. Bu taşın buraya getiriliş sebebi
metaf yerinde oluşudur.

Mihrab yanı küfi yazı
“Aşere-i Mübeşşere”
(Cennetle müjdelenen on kişi)
1-Hz.Ebu Bekir,
2-Hz.Ömer,
3-Hz.Osman,
4-Hz.Ali,
5- Hz.Abdurrahman ibni Avf,
6- Hz.Sa’d İbni Vakkas,
7- Hz. Zübeyr İbni Avam,
8- Hz.Talha İbni Ubeydullah,
9- Hz.Said İbni Zeyd,
10- Hz.Ebu Ubeyde İbni Cerrah,

“O (Zekeriyya) mihrapta namaz kılarken melekler ona: “Şüphesiz Allah sana, Allah’tan olan
kelimeyi doğrulayan,seyyid, iffetli ve Salihlerden bir nebi olam üzere Yahya’yı müjdeler” diye
seslendi.” Ali İmran 39.
“ Şüphesiz alemlere hidayet ve bereket için yapılan ilk ev Bekke (Mekke) dekidir.” Ali İmran 96.
“Orada apaçık ayetler, İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse emin olur.Ona yol
bilebilenlerin, beyti (Kabe’yi) hac etmesi Allah’ın insanlar üzerinde ki hakkıdır. Kim küfrederse
şüphesiz Allah alemlerden gani’dir. Ali İmran 96.
“ Rabi de onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi büyüttü. Zekeriyya’yı da ona
karşı kefil kıldı. Zekeriyya mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek buldu. “Ey Meryem, bu
sana nereden?” deyince O, “Bu Allah katındadır” dedi. Şüphesiz Allah dilediğini hesapsız
rızklandırır. ” Ali İmran 37.
Not: Hicri 1321 tarihli Muhammed Ali

Fil ayakları 1-Güney tarafı müezzin odası:
Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah’a
karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba
mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha lâyıktır. Orada
temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları
sever.Tevbe suresi 108.Ayet

Fil ayakları 2-Kuzey tarafı imam odası:
Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben
(onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına
cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim
davetime uysunlar, bana iman etsinler.Bakara suresi
186.Ayet

Fil ayakları 4-Güney tarafı müezzin mahfeli:
Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan,
namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından
korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu
bulanlardan olmaları umulur.Tevbe suresi 18 Ayet.

Fil ayakları 1-Kürsü yanı:
Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten,
sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların
hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla)
düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize
kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Ra’d suresi 2.Ayet

Elhamdü Lillahi : Allah’a hamdolsun

Ya Mani’ – Ya Dafi’
Ey mani olan – Ey Def’eden

“ O Allah ki, yeryüzünü size yerleşim yeri kıldı. Gökyüzünü size tavan yaptı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi
güzelleştirdi. Sizi hoş ve temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan
Allah yücedir.” Mü’min 64

Ya Subhan – Ya Gufran
Ey Noksansız – Ey Bağışlayan

“ O ki, göklerin ve yerin mülkü onundur. Hiçbir çocuk edinmemiştir. Mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi
yarattığı ve belirli bir düzene koydu.” Furkan 2

Ya Cami’ – Ya Nafi’
Ey toplayan – Ey Fayda veren

“ Allah o dur ki, gördüğünüz gökleri direksiz yükseltti. Sonra arş üzerine istiva etti.(Yarattığı her şeyi hükmü
altına aldı.) Güneşi ve Ay’ı emrinde kıldı. Hepsi belirli bir zamana kadar gider. İşleri düzenler,ayetleri açıklar
ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin inanasınız.” Rad 2

Ya hannan, Ya Mennan,
Ey şefkatle acıyan, Ey lutuf ve ihsanda bulunan,

“Şüphesiz Rabbiniz, Gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istiva eden, gündüzü durmadan
kovalayan gece ile bürüyen, güneşi ay’ı ve yıldızları emrine boyun eğdiren Allah’dır. İyi bilin ki, yaratma
ve emretme ona aittir. Alemlerin Rabbi Allah’ın şanı yücedir.” Araf 54.

“Çalışıp kazanan (elinin emeği ile geçinen) Allah’ın habibidir, sevgili kuludur.” (Hattat Ali Haydar bey’in

cel’i

tal’ik )

Pano 1 Müezzin odası yanı :
Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu,
azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. Hicr suresi 49.Ayet
Not: Hicri 1323

Pano 2 Müezzin mahfel - Müezzin odası iki pano arası :
Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik. Ahzap suresi : 45.Ayet.
Not: Mahmud bin Abdulhamid Han.

Pano 3 Müezzin mahfel karşısı :
Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız,
Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz
peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Duhan suresi 4.Ayet
Not:Hicri 1322

Keşefe’d-düca bi cemalihi Sallu aleyhi ve alihi. Karanlıkları cemalinin nuruyla aydınlatan peygamber’e ve onun ehline salat olsun. Şeyh
Sa’di Şirazi şiirinden Tâ’lik Levhâ Not: Hicri 1340 Bu Hüsn-ü hattı Sami’nin talebesi Hulusi yazdı.(karaladı) Allah ikisine

mağfireti ile muamele eylesin.

Ya Hazret-i Bilal Habeşi
Not: Hicri 1332 Hafız Galib Mustafa

“No’la, tacım gibi başımda götürsem, daim
Kademi nakşini ol Hazreti Şah-Rusülün?
Gül-i gülzar-ı nübüvet, o kadem sahibidir
Ahmeda! Durma, yüzün sür, kademine o gülün"

Kademi Nakşi: Ayak izi
Gülzar
: Gül bahçesi

Hz. Ali ( R.A)
Peygamber efendimiz ( S.A.V )
Vasfettiği zaman şöyle buyurdu :
Hz. Peygamberin boyu ne çok uzun, ne de çok kısaydı; orta boyluydu.
Ne kıvırcık kısa, ne de düz uzun saçlıydı; saçları kıvırcıkla düz arasıydı.
Kaba görünüşlü olmayan değirmi bir çehresi vardı.
Pembe beyaz tenli,iri siyah gözlü,uzun kirpikliydi.
İri kemikli ve geniş omuzluydu.
Göğsünde, Göbeğine kadar inen tüyden başka kıl yoktu.
İki avucu ve tabanları dolgundu.
Yürüdüğü zaman sanki yokuş aşağı iner gibi rahatlıkla ilerlerdi.
Sağına veya soluna baktığında bütün vücuduyla dönerdi.
İki omuzu arasında “nübüvvet mührü” vardı-ki
O, peygamberlerin sonuncusuydu.
“Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik”
K.Kerim, el Enbiya,21/107
O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, En yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısıydı
O’ nu ansızın görenler heybetine kapılır, fakat O’ nu tanıyarak Allah’ın salât ve selamı O’nun üzerine olsun.
O’ nu tanıtmaya çalışan kimse “ben, gerek O’ ndan önce ve gerekse O’ ndan sonra, O’nun gibisini görmedim.” Demek
suretiyle, O’nu tanıtmak hususundaki aczini itiraf ederdi. Sohbetinde bulunanlar kendisini muhakkak severlerdi.

Maşa Allahü Teala Kan
Allah’ın dilediği olur.
“ Ve sekahüm rabbehüm
şeraban tahura”
“Rabbleri onlara tertemiz
bir içecek ikram etmiştir.”
K.Kerim İnsan Suresi 21.

Maşa Allahü Teala Kan
Allah’ın dilediği olur.
“Ve cealna minel mai
külle şey’in hay”
“Ve biz, her canlı şeyi
sudan yarattık.” Enbiya 30.

Muhammedurrasululla’hilhabibulmuhtar:
Muhammed Rasulullahtır. Seçilmiş sevgilidir.

Lailahe illalahu el maabudu essettaru:
Allah’tan başka ilah yoktur. Kendisine kulluk edilen
ve kullarının ayıbını örten.

Muhammedün resulullah’i seyyidul ebrar
Allah’ın elçisi iyilerin efendisi ( S.A.V)

La İlahe İllallahü El Celilül Cebbar
Allahtan başka ilah yoktur. Azamet kudret
sahibi, dilediğini yapan ve yaptırandır.

Muhammedün resulullah’i sadikul va’dil emin

Lailahe illallahul melikül hakkul mübin

Muhammed (S.A.V) sözünde doğru, emin olandır.

Allah’tan başka ilah yoktur. Apaçık hakikat mülkün yegane
sahibidir.

“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle
hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla
işitendir, hakkıyla görendir.” Nisa 58.Ayet
“Ey âmenû olanlar (îmân edenler) ! Allah'a ve Resûl'e ve sizden olan idarecilere (emir verme yetkisinin
sahiplerine) itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilâfa düşerseniz, o taktirde Allah'a ve ahiret
gününe îmân ediyorsanız, onu Allah'a ve Resûl'üne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevîl (yorum)
bakımından en güzelidir.” Nisa 59.Ayet

“ Şüphesiz mescitler Allah’ındır. Allah’la
beraber hiçbir kimseye yalvarmayın. (ve
kulluk etmeyin) Cin Suresi 18.

Lailahe illallah muhammedurrasulullah,
Ebubekir r.a.
Ömer r.a.
Osman r.a.
Ali r.a.
Hasan Hüseyin Rıdvanullahi aleyhim ecmain
Es- Sultan Ahmed ibni Es- Sultan Muhammed
İbni Es- Sultan Murad Han

“De ki : “Benim namazım,
ibadetim (haccım, kurbanım)
yaşamım ve ölümüm alemlerin
Rabbi olan Allah içindir.” Enam
Suresi 162.

Sahibul hayra hak ihsan-ı menasır eyleyesun
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
…………………………………….

“ Kitaba sımsıkı sarılan ve namazı
dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz
biz, ıslah edenlerin ecrini zayi
etmeyiz.” Araf Suresi 170.

Ya Rab eyle envarınla anı şad

Sultan Ahmed Ruzen kalbin-i kuşad edub

Bu ravzenin iki mısra-ı dahi mevzundur:
……………………………………………………………
Vasfı pak-ın bu sadeflerde durri meknundur:
Gizli incidir,senin bu sedefin içinde bulunan pak özelliklerin.

“ Gündüzün iki tarafında (sabah-öğle-ikindi) ve
gecenin de (gündüze) yakınında (akşam-yatsı)
namaz kıl. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir.
Bu, ibret alanlar için bir nasihattır.” Hud Suresi 114.

Bismillahirrahmanirrahim

“ Musa’ya ve kardeşine : “ Kavminiz için Mısırda evler
yapın. Evlerinizi kıble yapın. Namazı dosdoğru kılın ve
mü’minlere müjdele” diye vahyettik.” Yunus Suresi 87.

“ Namazlarını kılarlar ve onlara verdiğimiz rızkdan infak
ederler”
“ İşte onlar, gerçek mü’minlerdir. Onlar için Rableri
katında dereceler, mağfiret ve çok değerli rızk vardır”
Enfal Suresi 3-4.

Hz. Ali (ra) den, Hz. Peygamberin (S.A.V) şöyle dediği rivayet edilmiştir.

“Men bena lillahi mesciden benallahu lehu beyten fil cenneti.”
“Kim Allah için bir mescid yaparsa Allah da onun için cennette bir ev yapar.”

Mahfeli tarihu’hu hatta yura fi külli asrin, Mahfili es-sultan
Ahmed bi ızzi Rabbin yunsar:
Bu mahfilin tarihi her zaman görünsün, ki bu mahfil
S.Ahmed’in mahfilidir. Daima Allah onu muzaffer kılsın.

Mü’minlere yardım etmek
üzerimize bir hak olmuştu.
Rum Suresi 47.

