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Açıklama: 

2013 yılında Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 

öğrenim görecek Kazakistan'dan gelen öğrencilerimize yönelik Sakarya TÖMER'deki yaz 

dönemi yoğun Türkçe kursu dolayısıyla Türkçedeki dini deyim ve kalıp ifadeler üzerine bir 

ön çalışmadır. 

 

-A- 

abdest almak 

abdest bozmak 

abdest tazelemek 

adak adamak 

adaklık almak 

af dilemek 

Allah belasını vermek 

Allah esirgemek 

Allah rahmet eylemek 

Allah razı olmak 

Allah yardımcısı olmak 

Allah'a emanet olmak 

Allah'a hesap vermek 

Allah'a inanmak 

Allah'a isyan etmek 

Allah'a kavuşmak 

Allah'a şirk koşmak 

Allah'a sığınmak 

Allah'a teslim olmak 

Allah'ı inkâr etmek 

Allah'ı ortak etmek 

Allah'ı zikretmek 

Allah'ın rızasını gözetmek 

Allah'tan gelmek 

Allah'tan korkmak 

amel defteri kapanmak 

âyet inmek 

ayet okumak 

 

-B- 
bağışlanmak 

batıla düşmek 

beddua etmek 

beddua vermek 

bedduası tutmak 

besmele çekmek 

biat etmek 

buğz etmek 

büyü yapmak 

 

-C- 

caiz olmak 

camiden çıkmak 

camiye girmek 

camiye gitmek 

cehenneme gitmek 

cem olmak 

cemaate uymak 

cenabet olmak 

cenaze namazı kılmak 

cennete girmek 

cevaz vermek 

cezbeye kapılmak 

cihat etmek 

 

-Ç- 

çileden çıkmak 

çileye girmek 

cima etmek 

cin çarpmak 

cünup olmak 

 

-D- 

dalalete düşmek 

defnetmek 

dinden çıkmak 

dinden uzaklaşmak 

dine girmek 

dini menfaati için kullanmak 

divan durmak 

dua etmek 

duası kabul olmak 

duasını almak 

 

-E- 

eceli gelmek 

el bağlamak 

ezan okunmak 

 

-F- 
farzetmek 

Fatiha okumak 

fesat çıkarmak 

fesatlık etmek 

fetva almak 
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fetva vermek 

feyz almak 

fitne çıkarmak 

fitre dağıtmak 

fitre vermek 

 

-G- 
gafil olmak 

gaflete düşmek 

gazap etmek 

gıybet etmek 

günaha girmek 

günahını almak 

günahlarını affetmek 

günahtan sakınmak 

 

-H- 
hacca gitmek 

haccetmek 

hacı olmak 

haddi aşmak 

hadis okumak 

hakikate ulaşmak 

Hakk'ı inkâr etmek 

hakkını helâl etmemek 

halk edilmek 

haram lokma yememek 

haram yemek 

haramdan sakınmak 

hatim indirmek 

hatmetmek 

helâlinden yemek 

helâllik almak 

hicret etmek 

hoşgörüde bulunmak 

hu çekmek 

hüküm vermek 

hülle yapmak 

huşû ile ibadet etmek 

hutbe okumak 

 

-İ- 
ibadet etmek 

ibadetini aksatmak 

icazet almak 

iftira etmek 

iftiraya uğramak 

ihlâslı olmak 

ihrama girmek 

ihtilâm olmak 

imama uymak 

imamlık etmek 

iman etmek 

intisap etmek 

irşat etmek 

İslam'a davet etmek 

istiğfar etmek 

istihareye yatmak 

itaat etmek 

itikadı bozuk olmak 

 

-K- 
kabre girmek 

kabzetmek 

kadere inanmak 

kafir olmak 

kalbi kararmak 

kalp gözü açık olmak 

kaza etmek 

kaza namazı kılmak 

kefen giymek 

kefene sarılmak 

kelime-i şehadet getirmek 

kerâmet göstermek 

kıbleye yönelmek 

kıraat etmek 

kıyam etmek 

kıyamet kopmak 

köle azat etmek 

küfre girmek 

küfürden çıkmak 

kulluk vazifesini yerine getirmek 

Kur'an'ı hıfzetmek 

Kur'an okumak 

Kur'an-ı kerim dinlemek 

kurban almak 

kurban kesmek 

kurban vermek 

kurbanı kabul olmak 

kurtuluşa ermek 

 

-L- 

lanet okumak 

laneti üzerine olmak 

 

-M- 

mabede girmek 

mağfiret etmek 

mahrem olmak 

mahşerde toplanmak 
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mealen aktarmak 

mealen söylemek 

meczup olmak 

mehir vermek 

mekruh olmak 

men etmek 

mescide varmak 

messetmek 

mevlit okumak 

mihraba varmak 

minareden ezan okumak 

minareye çıkmak 

miraca çıkmak 

mübarek eylemek 

murdar olmak 

musallaya yatmak 

muska yazmak 

Müslüman olmak 

 

-N- 
namaz vakti gelmek 

nefsi terbiye etmek 

nefsine uymak 

nesebi bozuk olmak 

nikâh kıymak 

nikâh yapmak 

niyaz eylemek 

niyet etmek 

 

-O- 
oruç açmak 

oruç tutmak 

orucu bozmak 

 

-R- 

Ramazan ayına girmek 

recmetmek 

rıza göstermek 

rızasını almak 

rızık vermek 

rızkını kesmek 

rükuya varmak 

 

-S- 
sadaka vermek 

saf durmak 

saf tutmak 

sahih olmak 

salat u selam getirmek 

salavat getirmek 

say yapmak 

secde etmek 

secdeye kapanmak 

secdeye varmak 

selam durmak 

selam vermek 

şeriata uymak 

sevaba girmek 

sevabı artmak 

sevap almak 

sevap kazanmak 

Şeytan'a uymak 

sihir yapmak 

şirk koşmak 

şirke girmek 

sünnet etmek 

sünnete uymak 

 

-T- 

tapınmak 

tavaf etmek 

tebliğ etmek 

tebrik etmek 

tefrikaya düşmek 

tefsir etmek 

teharetlenmek 

tekbir getirmek 

telkin vermek 

tenzih etmek 

tespih çekmek 

tevekkül etmek 

tilâvet getirmek 

tövbe etmek 

tövbe istiğfar etmek 

 

-U- 

umre yapmak 

 

-Ü- 
üç aylara girmek  

 

-V- 

vaaz etmek 

vaaz vermek 

vadesi gelmek 

vahiy gelmek 

vahiy indirmek 

vahyedilmek 

vakit namazlarını eda etmek 

vecde gelmek 
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-Y- 

yaratılmak 

yemin etmek 

yeminini bozmak 

 

-Z- 
zekat vermek 

zikir çekmek 


