
 Mübarek Cuma Günü Kılınan Cuma Namazı Müezzinliği Nasıl 
Eda Edilir? 
Daha önce normal vakitlerde müezzinlik yapıyordunuz ancak müezzinlik görevi önümüzdeki Cuma 
günü size verildiyse ve ilk kez Cuma namazı müezzinliği yazıyorsanız buyurun yazımıza; 

Cuma günü öğle vakti girince önce müezzin olarak minareye çıkıp veya ezan mikrofon odasına girip 
diğer vakit ezanları gibi aynen ezan okuyoruz. 
Müezzin olarak ezanı okuduktan sonra müezzin mahfiline hızlıca geçiyoruz ve ezan duasını okumaya 
başlıyoruz. 

İmamın sohbetini toparlamasını bekliyoruz. 

İmam sohbeti bitirip yerine geçmeye başladığı anda "Salatü sünnetil Cuma, Allahümme salli ala 
seyyidina Muhammedin ve ala alihi Muhammmed" diyoruz ve cemaati Cuma namazının dört rekatlık 
ilk sünnetin kılması için kaldırıyoruz. 

Cemaat ile aynı zamanda bizde Cuma namazının ilk sünneti imamdan hemen önce kılıyoruz. 

Cuma namazı müezzinin okuduğu ayet 
İmamı izliyoruz ve imam ilk sünnetin selamını verir vermez aşağıdaki Azhab suresinin elli altıncı ayeti 
kerimesini (Cuma namazı müezzinin okuduğu ayet) sesli bir şekilde ve yavaşça okuyoruz. 

ُِّموا تَسْ  َْیِھ َوَسل وا َعل ُّ َمنُوا َصل ۪ذیَن اٰ َّ َٓا اَیَُّھا ال ِ ی ِبّيۜ َّ َى الن ُّوَن َعل ٓئَِكتَھُ یَُصل َ َوَملٰ ّٰ اِنَّ   ً  ۪لیما
İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû 
teslîmâ. 

Sesli olarak: Peygamber Efendimize salavat getiriyoruz ; ”Allahümme salli ala seyyidina 
Muhammedin ve ala ali Muhammed” 
Salavatı okuyor olduğumuz anda imam hutbe vermek üzere minberin merdivenlerini çıkıyorken 
salavatı denk getiriyoruz. 
Cuma hutbesini verecek olan imam 7. basamağa gelince oturmaya geçer geçmez, ayağa kalkıyoruz ve 
başlıyoruz ezanı nağmeli olarak okumaya. Eğer yanımızda ikinci bir müezzin daha varsa ezanı tekrarlı 
yerlerini diğeri okuyacak şekilde birlikte okuyoruz ve ezan bitince oturmaya başlıyoruz. Ezan biter 
bitmez hoca hutbeye başlıyor. İmam Cuma hutbesini bitirip merdivenlerden aşağı inerken tek başımıza 
ayağa kalkıyoruz ve kamet getiriyoruz. 

İmam Cuma namazını kıldırıp selamları verdikten hemen sonra; 
َمِ  َجالِل َوِالْكرا َلْ .تَباَرْكَت یاَذ ُ ُ و ِمْنَك الّسالم ھمَّ اَ ْنَت الّسالَ م ّ  لل
"Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm. 
(Allah'ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)" 
duasını okuyoruz. 

Cuma namazı farzı sonrası kalan namazlar kılınınca bizde müezzin olarak diğer namazlardaki gibi 
tesbihatı yaparak Cuma namazındaki müezzinlik görevimizi bitirmiş oluyoruz... 

Allah kabul etsin, Amin  Huzurkapisi.com 2022 


