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ÖMER MUHAMMED ÖZTÜRK*

13 Ağustos 1946 (15 Ramazân 1365) yılında Adana’da dünyâyı 
teşrîf eden zât-ı âlileri, babaları Merhum Hacı Mehmed Öztürk 
Efendi’nin Hz. Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu (k.s.) ile İstanbul’a 
hicret etmeleriyle küçük yaşta İstanbul’a yerleşmişlerdir.

Doğduklarında Ömer ism-i şerîflerini Hz. Mahmûd Sâmî (k.s.) 
koymuştur. Maddî ve manevî eğitimlerini de bizzat takib etmişler-
dir. Başta mürşidleri olan Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) ol-
mak üzere; Adanalı Hasan Akbaşgil Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen, 
Seyyid Şefik Efendi, Ali Haydar Efendi, Bekir Haki Efendi, Ab-
dullah Develioğlu, Gönenli Mehmed Efendi, Sarıyerli Nuri Efendi, 
Alasonyalı Cemal Öğüt Efendi, Sütlüceli Küçük İdris Efendi, Salih 
Cemal Esirger, Arap Hoca lakaplı Mustafa Efendi, Muhammed Mu-
tevelli Şa’râvî istifade ettiği önde gelen âlimlerdir.

Galatasaray Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan zât-ı 
âlileri, İstanbul İktisadî ve Ticârî İlimler Akademisi’ni bitirerek, bir 
süre de orada öğretim görevlisi olarak görev yapmışlardır.

1979 yılında Medîne’ye hicret etmelerinden önceki yaklaşık 
10 yıllık dönemde Milli Türk Talebe Birliği’nde gençliğe büyük 
hizmetlerde bulunmuşlardır.

MTTB 1980 ihtilalinde kapatılıp tüzüğü gereği mal varlığını 
Fatih Gençlik Vakfı’na devredinceye kadar Türkiye çapında iki yü-
zün üzerinde şubesi bulunan bir teşkilat haline gelmiş ve memleke-
timizde İslâm’ın yeniden neşv ü nema bulmasına vesile olmuştur.

Fatih Gençlik Vakfı, 1971 yılında kurulduğundan bu yana, 
üniversite gençliğinin maddî ve ma’nevî her türlü ihtiyacına cevap 
vermek için, kurucusu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün 
maddî ve ma’nevî destekleri ile faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Ömer Muhammed Öztürk’ün hizmetleri bununla da sınırlı kal-
mayıp Ehl-i Sünnet akâidinin güçlenmesi ve Ümmet-i Muhammed 
(s.a.v.)’in istifâdesi için Misvak Neşriyat’ı kurmuş ve birbirinden 
değerli eserler hazırlayarak ve tercüme ettirerek basım-yayım yo-
luyla da memleketimize hizmet etmiştir.

Kendileri hâlen Medîne-i Münevvere’de “Bâb-ı Sıddîk’in 
Hâdimi” olarak ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e yol göstermeye ve 
hizmete devam etmektedirler. Allâh (c.c.) zât-ı âlilerini başımızdan 
eksik etmesin. Allâhü Te’âlâ İki Cihân Serveri Resûlullâh (s.a.v.)’in 
nûrlu yolunda gidenlere cümlemizi dâhil eylesin. Sevdiklerinden 
bizleri ayırmasın. Âmin.

* Daha fazla bilgi için, www.ramazanoglumahmudsamiks.com
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ÖNSÖZ

Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn, ve’s-salâtü 
ve’s-selâmü ‘alâ Resûlinâ Muhammedin ve 
‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.

Duâ: Tazarru ve niyaz ile Allâhü Te‘âlâ’nın 
kerem ve inâyetinden hayır ve rahmet dile-
mektir.

Yüce Rabbimiz Mü’min sûresinde şöyle 
ferman buyurur: “Siz bana duâ ediniz (ben-
den isteyiniz) ki, ben de size icâbet edeyim. 
Bana ibadetten (duâ etmekten) kibirlenen 
şu gafiller, zelil ve hâkir olarak yarın Ce-
henneme gireceklerdir. (Mü’min, 60) Resûl-i 
Ekrem (s.a.v.): “Duâ ibâdettir.” buyurup son-
ra bu âyet-i kerîmeyi okumuştur. Yine Efendi-
miz (s.a.v.), Enes bin Mâlik (r.a.)’den rivâyete 
göre “Duâ ibadetin iliği ve özüdür” buyurmuş-
tur. Hz. Âişe (r.anhâ) da  Efendimiz (s.a.v.)’in 
“Muhakkak ki Allâh (c.c.) ısrar ile duâ eden 
kulunu sever” buyurduğunu bildirmiştir.

Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîflerden açık 
bir şekilde anlıyoruz ki duâ kulluğun vazge-
çilmez bir vasfıdır. Nasıl istememiz gerekti-
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ğini de Efendimiz (s.a.v.) bizlere bildirmiştir. 
Çünkü her konuda tek örneğimiz ve önderi-
miz Resûlullâh (s.a.v.)’dir. Muhtaç olan, fakir 
olan biziz, zengin olan ise Allâh (c.c.). Âyet-i 
kerîmede: “(Muhakkak ki) Allâh zengindir, 
hepiniz fakirsiniz” (Muhammed, 38) buyurmak-
tadır. Öyle ise kulluğumuzu idrak edelim.

İşte duâ; Allâh (c.c.)’ün mülkünde  O’nun 
hükümranlığını, kendimizin ise âcizliğini 
kabûl edip, el açıp boyun bükmemizdir. Bu 
ise kulluğun en belirgin işâretidir. Çünkü yüce 
Allâh (c.c.): “Eğer duânız olmasaydı Allâh 
size ne ehemmiyet verirdi” buyurmaktadır. 
Günümüzde kulluğun idrâki zayıflamış duâ 
da çok az yapılır olmuştur.

Hayatımızın her safhasında “O mutla-
ka sizinle beraberdir, siz nerede olursanız 
olun” (Hadid, 4) buyurarak sürekli bizimle be-
raber olduğunu “Duâ edin icâbet edeyim” 
buyurarak da ellerimizi samimiyetle, ihlâsla 
açıp istediğimiz zaman boş çevirmeyeceğini 
bildirmiştir.

İslâm bir edepler manzûmesidir. Her ko-
nuda olduğu gibi duâ âdâbını da Efendimiz 
(s.a.v.)’den öğrenelim. Ne zaman, nerede na-
sıl duâ etmiş ise bizler de gücümüz yettiğince 
yapmaya çalışalım.
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Muhterem Ömer Muhammed Öztürk her 
konuda olduğu gibi duâ konusunda da Efen-
dimiz (s.a.v.)’e tâbi olmamız gerektiğini ifa-
de etmiştir. Toplum olarak fazla duâ etmedi-
ğimizi ve bunun ısrarla ve çokça yapılması 
gerektiğini ve müslümanların duâya muhtaç 
olduğunu vurgulamıştır.

“Îman edip güzel işler yapanlara ge-
lince; îmanları sebebiyle Rableri onları 
nimet dolu cennetlerde altlarından ır-
maklar akan köşklere erdirir. Onların 
oradaki duâsı; “Ey Rabbimiz! Allâh! Seni 
noksan sıfatlardan tenzîh ederiz (sözleri-
dir). Orada birbirlerine sağlık dilekleri 
ise; selâmdır. Onların duâlarının sonu da: 
“Hamd âlemlerin  Rabbi Allâh’a mahsus-
tur.” (Yûnus, 9-10)

Kıyam, rükû, secde ve göz yaşı
Her zaman mü‘minin ayrılmaz eşi
Varlık, yokluk, ihsan ve musîbet
Duâ; mü’min için en büyük ni‘met.

“De ki: Yarattığın şeylerin şerrinden, 
karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrin-
den, düğümlere üfürüp büyü yapan üfü-
rükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit 
kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine 
sığınırım.”  (Felak, 1-5)
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“De ki: Cinden olsun insandan olsun, 
insanların kalplerine şüphe ve tereddüt so-
kan vesveseci ve sinsi (şeytanın ve insanın) 
şerrinden, insanların Rabbine, insanların 
Melîk’ine (mutlak sahip ve hâkimine) in-
sanların İlâh’ına sığınırım.” (Nâs Sûresi, 1-6)

Cenâb-ı Allâh yüce kitabında şöyle bu-
yurmuştur: “Ben insanları ve cinleri an-
cak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 
(Zâriyât, 56) Bu kulluğu en güzel şekilde yerine 
getirebilmek için önemli gün ve gecelerde 
yapılacak ibâdetleri hicrî takvime, günlük ya-
şantımıza ve muhtelif vesîlelere göre belirli 
bir sıra ile sizlere sunmaya çalıştık.

İslâmi kaynak eserlerden hazırladığımız bu 
kitapçıktan memnûn kalmanızı temennî eder, 
hayatımızın her ânında Resûlullâh (s.a.v.) 
Efendimiz’in sünnet-i seniyyelerine uygun 
yaşayarak ömrümüzü güzel bir sonla tamam-
lamayı ve Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in 
şefaatiyle Cennet’te Cemâlullâh ile müşerref 
olmamızı Cenâb-ı Hakk’tan niyâz ederiz. 

Misvâk Neşriyat
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Hicrî 1434 Yılı itibarı ile 
önemli gün ve gecelerin denk 

geldiği Mîlâdî tarihler:
HİCRÎ TARİHLER MÎLÂDÎ TARİHLER  DÎNÎ GÜNLER
1 Muharrem 1434 15 Kasım 2012 Perşembe Hicrî Yılbaşı
10 Muharrem 1434 24 Kasım 2012 Cumartesi Aşûre Günü
1 Safer 1434 14 Aralık 2012 Cuma 
5/6 Safer 1434 18/19 Aralık 2012 Salı/Çarş. İlk Çarşamba Gecesi
6 Safer 1434 19 Aralık 2012 Çarşamba İlk Çarşamba Günü
27/27 Safer 1434 08/09 Ocak 2013 Salı/Çarş. Son Çarşamba Gecesi
27 Safer 1434 19 Ocak 2013 Çarşamba Son Çarşamba Günü
1 R.Evvel 1434 13 Ocak 2013 Pazar 
11/12 R.Evvel 1434 23/24 Ocak 2013 Çarş./Perş.  Mevlid Kandili
1 R.Âhir 1434 11 Şubat 2013 Pazartesi 
1 C.Evvel 1434 13 Mart 2013 Çarşamba 
1 C.Âhir 1434 11 Nisan 2013 Perşembe
1 Receb 1434 11 Mayıs 2013 Cumartesi Üç Ayların Başlangıcı
6/7 Receb 1434 16/17 Mayıs 2013 Perş./Cu. Regâib Kandili
26/27 Receb 1434 05/06 Haz. 2013 Çarş./Perş. Mirac Kandili
1 Şa’ban 1434 10 Haziran 2013 Pazartesi 
14/15 Şa’ban 1434 23/24 Haz. 2013 Paz./P.tesi  Berat Kandili
1 Ramazan 1434 09 Temmuz 2013 Salı Ramazanın Başlangıcı 
26/27 Ramazan 1434 03/04 Ağustos 2013 Sa./Çarş.  Kadir Gecesi
30 Ramazan 1434 07 Ağustos 2013 Çarşamba Arefe Günü
1 Şevvâl 1434 08 Ağustos 2013 Perşembe Ramazan Bayramı (1.Günü)
2 Şevvâl 1434 09 Ağustos 2013 Cuma Ramazan Bayramı (2.Günü) 
3 Şevvâl 1434 10 Ağustos 2013 Cumartesi Ramazan Bayramı (3.Günü) 
1 Zilkâde 1434 07 Eylül 2013 Cumartesi 
1 Zilhicce 1434 06 Ekim 2013 Pazar
9 Zilhicce 1434 14 Ekim 2013 Pazartesi Arefe Günü
10 Zilhicce 1434 15 Ekim 2013 Salı  Kurban Bayramı (1.Günü)
11 Zilhicce 1434 16 Ekim 2013 Çarşamba Kurban Bayramı (2.Günü)
12 Zilhicce 1434 17 Ekim 2013 Perşembe Kurban Bayramı (3.Günü)
13 Zilhicce 1434 18 Ekim 2013 Cuma Kurban Bayramı (4.Günü)
29 Zilhicce 1434 04 Kasım 2013 Pazar Hicrî Sene Sonu



15

Hicrî 1435 Yılı itibarı ile 
önemli gün ve gecelerin denk 

geldiği Mîlâdî tarihler:
HİCRÎ TARİHLER MÎLÂDÎ TARİHLER  DÎNÎ GÜNLER
1 Muharrem 1435 04 Kasım 2013 Pazartesi Hicrî Yılbaşı
10 Muharrem 1435 13 Kasım 2013 Çarşamba Aşûre Günü
1 Safer 1435 04 Aralık 2013 Çarşamba 
29 Muh /1Safer 1435 03/04 Aralık 2013 Salı/Çarş. İlk Çarşamba Gecesi
1 Safer 1435 04 Aralık 2013 Çarşamba İlk Çarşamba Günü
28/29 Safer 1435 31 Ar. 2013/01 Oc. 2014 Salı/Çarş. Son Çarş. Gecesi
29 Safer 1435 1 Ocak 2014 Çarşamba Son Çarşamba Günü
1 R.Evvel 1435 02 Ocak 2014 Perşembe 
11/12 R.Evvel 1435 12/13 Ocak 2014 Pazar./Pts.  Mevlid Kandili
1 R.Âhir 1435 01 Şubat 2014 Cumartesi 
1 C.Evvel 1435 02 Mart 2014 Pazar 
1 C.Âhir 1435 01 Nisan 2014 Salı 
1 Receb 1435 30 Nisan 2014 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2/3 Receb 1435 1/2 Mayıs 2014 Perş./Cu. Regâib Kandili
26/27 Receb 1435 25/26 May. 2014 Pazar./Pts. Mirac Kandili
1 Şa’ban 1435 30 Mayıs 2014 Cuma 
14/15 Şa’ban 1435 12/13 Haz. 2014 Perş./Cuma  Berat Kandili
1 Ramazan 1435 28 Haziran 2014 Cts. Ramazanın Başlangıcı 
26/27 Ramazan 1435 23/24 Tem. 2014 Çarş./Perş.  Kadir Gecesi
30 Ramazan 1435 27 Temmuz 2014 Pazar Arefe Günü
1 Şevvâl 1435 28 Temmuz 2014 Pts Ramazan Bayramı (1.Günü)
2 Şevvâl 1435  29 Temmuz 2014 Salı Ramazan Bayramı (2.Günü) 
3 Şevvâl 1435 30 Temmuz 2014 Çarş. Ramazan Bayramı (3.Günü) 
1 Zilkâde 1435 27 Ağustos 2014 Çarşamba 
1 Zilhicce 1435 25 Eylül 2014 Perşembe
9 Zilhicce 1435 03 Ekim 2014 Cuma Arefe Günü
10 Zilhicce 1435 04 Ekim 2014 Cts.  Kurban Bayramı (1.Günü)
11 Zilhicce 1435 05 Ekim 2014 Pazar Kurban Bayramı (2.Günü)
12 Zilhicce 1435 06 Ekim 2014 Pts. Kurban Bayramı (3.Günü)
13 Zilhicce 1435 7 Ekim 2014 Salı Kurban Bayramı (4.Günü)
29 Zilhicce 1435 24 Ekim 2014 Cuma Hicrî Sene Sonu
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Hicrî 1436 Yılı itibarı ile 
önemli gün ve gecelerin denk 

geldiği Mîlâdî tarihler:
HİCRÎ TARİHLER MÎLÂDÎ TARİHLER  DÎNÎ GÜNLER
1 Muharrem 1436 25 Ekim 2014 Cumartesi Hicrî Yılbaşı
10 Muharrem 1436 03 Kasım 2014 Pazartesi Aşûre Günü
1 Safer 1436 23 Kasım 2014 Pazar 
3/4 Safer 1436 25/26 Kasım 2014 Salı/Çarş. İlk Çarşamba Gecesi
4 Safer 1436 26 Kasım 2014 Çarşamba İlk Çarşamba Günü
24/25 Safer 1436 16/17 Aralık 2014 Salı/Çarş. Son Çarş. Gecesi
25 Safer 1436 17 Aralık 2014 Çarşamba Son Çarşamba Günü
1 R.Evvel 1436 23 Aralık 2014 Salı 
11/12 R.Evvel 1436 02/03 Ocak 2015 Cuma/Cts.  Mevlid Kandili
1 R.Âhir 1436 21 Ocak 2015 Çarşamba 
1 C.Evvel 1436 20 Şubat 2015 Cuma 
1 C.Âhir 1436 21 Mart 2015 Cumartesi
1 Receb 1436 20 Nisan 2015 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
4/5 Receb 1436 23/24 Nisan 2015 Perş./Cu. Regâib Kandili
26/27 Receb 1436 15/16 May. 2015 Cuma/Cts. Mirac Kandili
1 Şa’ban 1436 19 Mayıs 2015 Salı 
14/15 Şa’ban 1436 01/02 Haz. 2015 Pts./Salı  Berat Kandili
1 Ramazan 1436 17 Haziran 2015 Çarşamba Ramazanın Başlangıcı 
26/27 Ramazan 1436 12/13 Tem. 2015 Pazar/Pts.  Kadir Gecesi
30 Ramazan 1436 16 Temmuz 2015 Perşembe Arefe Günü
1 Şevvâl 1436 17 Temmuz 2015 Cuma Ramazan Bayramı (1.Günü)
2 Şevvâl 1436  18 Temmuz 2015 Cumartesi Ramazan Bayramı (2.Günü) 
3 Şevvâl 1436 19 Temmuz 2015 Pazar Ramazan Bayramı (3.Günü) 
1 Zilkâde 1436 16 Ağustos 2015 Pazar 
1 Zilhicce 1436 14 Eylül 2015 Pazartesi
9 Zilhicce 1436 22 Eylül 2015 Salı Arefe Günü
10 Zilhicce 1436 23 Eylül 2015 Çarşamba Kurban Bayramı (1.Günü)
11 Zilhicce 1436 24 Eylül 2015 Perşembe Kurban Bayramı (2.Günü)
12 Zilhicce 1436 25 Eylül 2015 Cuma Kurban Bayramı (3.Günü)
13 Zilhicce 1436 26 Eylül 2015 Cumartesi Kurban Bayramı (4.Günü)
30 Zilhicce 1436 13 Ekim 2015 Salı Hicrî Sene Sonu

Not: Sonraki Hicrî senelerin önemli gün ve ge-
celere denk gelen Mîlâdî tarihlerini o seneye âid 
takvimlerden takip ediniz.
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1- MUHARREM AYI
Hicrî Yılbaşı

Muharrem, Hicrî senenin ilk ayıdır. Hicrî 
târih, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in, Mekke’den 
Medîne’ye hicretleriyle başlar.

Hz. Ömer (r.a.) zamanından önce 
Arabistân’da husûsî bir târih yoktu. Bir 
def‘a Ka‘b bin Lü’eyy’in vefâtı ve daha son-
ra Fil hâdisesi, târihe başlangıç olarak kabûl 
olunmuştu. Hicretin 21. senesinde Hz. Ömer 
(r.a.)’e, üzerinde Şa‘bân ayı yazılı bir sened 
getirilmişti. Hz. Ömer (r.a.), “Bu senedi, ge-
çen senenin Şa‘bân’ı mı yoksa bu senenin 
Şa‘bân’ı mı olduğunu” sordu. Bu sırada, 
Hz. Ömer (r.a.), Yemen vilâyeti mâl emîni 
Ya’lâ bin Ümeyye (r.a.)’den günü, ayı, yılı 
yerli yerinde düzgün yazılar almaya başla-
mış; bu şekil, Hz. Ömer (r.a.)’in çok hoşuna 
gitmişti. Bu da, Muharrem’in ilk günü ile, 
Hicrî târihin başlangıcına vesîle olmuştur.

Bunun üzerine Meclis-i Şûrâ toplanarak 
Hz. Alî (k.v.)’nun tavsiyesi üzerine Hicret-i 
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Muhammediyye (s.a.v.)’in târihe  başlangıç 
olması, re’y birliği ile kabûl edildi.

İslâm târihinde en mühim hâdiselerden 
olan Hicret-i Nebevî (s.a.v.)’de Hz. Ebû Be-
kir (r.a.) âilesinin şerefli ve büyük hizmetleri 
vardır. Hicret-i Peygamberî (s.a.v.), târihin 
seyrini değiştiren mühim bir hâdisedir. İslâm 
güneşinin Medîne-i Münevvere ufuklarında 
bütün meş‘aleleriyle parlayarak, arzın her 
tarafını aydınlatmağa başlaması bu hicretten 
sonra başlar.

Bu feyizli ve bereketli günün, her 
müslümân tarafından kutlanması ve müslü-
mân kardeşler arasında tebrîklerin teâtî edil-
mesi dînî bir borçtur. Bu hicretle doğan İslâm 
devleti otuz yıl gibi çok kısa bir zamanda 
Endülüs’ten Çin’e kadar, cihânın en kıymetli 
mıntıkasında insanları, dîn ve vicdan hürriye-
tine, sulha sükûna kavuşturmuştur.
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MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜ
1. Aşağıdaki duâ, üç def‘a okunacaktır:

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم اللهّٰ

َوَصْحِبِه  َوآِلِه  ٍد  ُمَحمَّ َسِيِّّدَنا  َعٰلي   ُ اللهّّٰ َوَصلَّّي 

َوَعٰلي  ُل  وَّ اْلَ اْلَقِديُم  َبِديُّ  اْلَ َأْنَت  ُهمَّ  َاللهّٰ ْم  َوَسلَّ

َوٰهَذا  ِل  اْلُمَعوَّ اْلَعِميِم  َوُجوِدَك  اْلَعِظيِمِ  َفْضِلَك 

ِمَن  ِفيِه  اْلِعْصَمَت  َنْسَئُلَك  َاْقَبَل  َقْد  َجِديٌد  َعاٌم 

ٰهِذِه  َعٰلي  َواْلَعْوَن  َوُجُنوِدِه  َوَاْوِلَياِئِه  ْيَطاِن  الشَّ

ُبِني  ُيَقّرِ ِبَما  ْشِتَغاِل  َواْلِ وِء  ِبالسُّ اَرِة  مَّ اْلَ النَّْفِس 

ُ َعٰلي  ْكَراِمِ َوَصلَّّي اللهّّٰ ِاَلْيَك ُزْلٰفي َياَذا اْلَجَلِل َواْلِ

ِبيَن  ّيِ ّيِ َو َعٰلي آِلِه َو َاْصَحاِبِه الطَّ ّمِِ ٍد ۽النَِّبّيِ اْلُ ُمَحمَّ

ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن. اِهِريَن َواْلَحْمُد لِلهّٰ الطَّ

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

“Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhamme-
din ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme 
ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ 
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fazlike’l- ‘azîmi ve cûdike’l- ‘amîmi’l- 
mu‘avveli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad ak-
bele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni 
ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ 
hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli 
bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli 
ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ muhamme-
dini ’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve 
ashâbihi’t- tayyibîne’t- tâhirine ve’l-hamdü 
li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.”

Türkçe Anlamı:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’e, 
âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey 
evveli ve sonu olmayan Allâh’ım! Senden bu 
yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin 
her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hür-
metine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve 
ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü 
emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. 
Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yak-
laştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. 
Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e, 
O’nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm 
olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh’a 
mahsûstur.

2. 365 def‘a Âyetü’l-kürsî okunacak.
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3. 1000 def‘a İhlâs-ı şerîf okunacak.

4. 1 def‘a Zümer sûresi okunacak.

5. Bütün bunların sonunda 1 def‘a:

ْل َحاَلَنا ْحَواِل َحّوِ َل اْلَحْوِل َواْلَ ُهمَّ َياُمَحّوِ َاللهّٰ

 ِاٰلي َأْحَسِن اْلَحاِل. 
“Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-

ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl” deni-
lecek.

Türkçe Anlamı:

Ey halleri ve yılları değiştiren Allâh’ım! 
Bizim durumumuzu en iyiye tebdîl et.

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜ          
HER GÜN OKUNACAK DUÂ

Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri’nden: 

“Her kim, ilk on günü sabahleyin bu 
duâyı üç kerre okursa, Allâhü zü’l-Celâl 
Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek sene-
nin Muharremine kadar bütün belâlardan 
emîn ve muhâfaza buyuracağı” rivâyet 
olunmuştur. 

Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan 
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nakledilmiştir ki: “Her kim, bu duâyı, Aşûre 
günü üç kere okursa, ölümden de emîn kı-
lınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan 
kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb 
olmaz.”

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

َلُم  َوالسَّ َلُة  َوالصَّ اْلَعاَلِميَن.  َرّبِ   ِ لِلهّٰ َاْلَحْمُد 

ٍد َوَعٰلي آِلِه َوَصْحِبِه َاْجَمِعيَن.  َعٰلي َسِيِّّدَنا ُمَحمَّ

اْلَحنَّاُن  اْلَكِريُم  اْلَقِديُم اْلَحيُّ  َبِديُّ  َأْنَت اْلَ ُهمَّ  َاللهّٰ

اْلَمنَّاُن َو ٰهِذِه َسَنٌة َجِديَدٌة َأْسَئُلَك ِفيَها اْلِعْصَمَت 

النَّْفِس  ٰهِذِه  َعٰلي  َواْلَعْوَن  ِجيِم.  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمَن 

ِاَلْيَك َياَذا  ُبِني  ُيَقّرِ ْشِتَغاِل ِبَما  وِء َواْلِ اَرِة ِبالسُّ مَّ اْلَ

اِحِميَن.  الرَّ َياَاْرَحَم  ِبَرْحَمِتَك  ْكَراِمِ  َواْلِ اْلَجَلِل 

ٍد َو َعٰلي  َنا ُمَحمَّ َم َعٰلي َسّيِِّدَنا َوَنِبّيِ ُ َوَسلَّ َوَصلَّّي اللهّّٰ

ٰاِلِه َوَصْحِبِه َوَأْهِل َبْيِتِه َاْجَمِعيَن.
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Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

“El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. 
Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ 
muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî 
ecma‘îne. Allâhümme ente’l- ebediyyü’l- 
kadîmü’l-hayyü’l- kerîmü’l- hannânü’l- 
mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün 
es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-
racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-
nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli 
bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli 
ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame’r-
râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ 
seyyidinâ ve nebîyyinâ muhammedin 
ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi 
ecma‘îne.”

Türkçe Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. 
Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a 
mahsûstur. Salât ve selâm Hz. Muham-
med Efendimize, âline ve ashâbına olsun. 
Allâh’ım! Ezel, ebed, hay, kerîm, şefkati ve 
ikrâmı bol olan Sensin. Bu yeni yılda bizle-
ri şeytandan korumanı istiyoruz. Ey celâl ve 
ikram sâhibi, ey merhametlilerin en merha-
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metlisi, bizleri Sana yaklaştıracak amelle-
ri yapmakta bize yardım et. Salât ve selâm 
Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’e, âline ve ashâbına olsun.

AŞÛRE GÜNÜ 
10 Muharrem

Aşûre günü, Muharrem ayının onuncu 
günü olup o günde şu mühim hâdiseler husûle 
gelmiştir:

1. Arşu’l-a‘lâ, kürsî, levhu’l-mahfûz, yedi 
kat semâ ve dünyânın yaratılması,

2. Hz. Âdem (a.s.)’a hayat verilmesi,

3. Hz. İdrîs (a.s.)’ın semâya kaldırılması,

4. Hz. Nûh (a.s.)’ın tufândan kurtarılma-
sı,

5. Hz. İbrâhîm (a.s.) ve Hz. İsmâîl (a.s.)’a 
cennetten koç indirilmesi,

6. Hz. İbrâhîm (a.s.)’ın, Nemrût’un ateşin-
den selâmete erdirilmesi,

7. Hz. Eyyûb (a.s.)’ın belâlardan kurtarıl-
ması,

8. Hz. Mûsâ (a.s.)’ın, Fir‘avn’un denizde 
boğulması ile ondan kurtarılması,
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9. Hz. Yûnus (a.s.)’ın balığın karnından 
çıkarılması,

10. Mahşer Muharrem ayının 10. günü 
(Aşûre günü) kurulacaktır. İnşâallâh.

İLK AŞÛRE YEMEĞİ

Nûh (a.s.) berâberindekilerle gemiden 
Âşûre günü indi. O gün oruç tuttu ve Allâh 
(c.c.)’e şükür olmak üzere maiyyetine oruç 
tutmalarını emretti.

Azıkları artmıştı. Birisi bir avuç buğ-
day, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çe-
şit hubûbât ile Nûh (a.s.) onlara yemek pi-
şirdi. İnsanlar bunu Âşûre günleri için âdet 
edindiler ki yapanlar için büyük sevap var-
dır. Fakîrleri ve miskinleri de doyurmak 
lâzımdır. 

Zikrolunduğuna göre Allâhü Te‘âlâ, Aşûre 
gününde Zemzemi diğer sularla berâber akı-
tır. O gün gusleden kimse bir sene boyunca 
hastalık görmez. er-Ravzü’l Fâik’de bu şekil-
de yazılıdır.

Aşûre gününde, âile ferdlerine, yeme 
içme ve elbise bakımından, eli açık tutmak 
mendûbdur. 
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Çünkü Beyhâkî ve Taberânî’nin Ebû Saîd 
el-Hudrî (r.a.)’den rivâyet ettikleri hadîs-i 
şerîfte Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: 
“Aşûre gününde âilesi için bolluk sağlayan 
kimseye, Allâhü Te‘âlâ da, bütün senesinde 
bolluk sağlar” diye buyurmuşlardır.

Sâdece Aşûre gününe mahsûs olmak üze-
re kına yakmanın, sürme çekmenin fazîletli 
olduğuna dâir rivâyetler sahîh değildir; (bel-
ki) mekrûhtur.

Aşûre gününde Kerbelâ vak‘asını canlan-
dırmak câiz değildir. Çünkü bu, râfızîlerin 
âdetidir. Bunu hatırlamak isteyen olursa, 
önce sahâbe-i kirâm (r.a.e.)’i hatırlar, sonra 
gâye olarak değil; Onlara ittibâ‘ ederek (uya-
rak) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)’i 
hâtırına getirir ki bu şekilde davranmakta 
beis yoktur. (Aksine fazîlet vardır ki bu da, 
Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e ittibâ‘ etmektir ve 
ehl-i sünnet şiârıdır.)

“Ramazân orucundan sonra tutulan 
oruçların en fazîletlisi Allâh’a izâfet ile 
şereflendirilen Muharrem ayındaki oruç-
tur. Farz namâzlardan sonra kılınan en 
fazîletli namâz da gece namâzıdır.” (Müs-
lim) 
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“Farz namazı kıldığınız zaman her bir farz 
namazdan sonra on def‘a: 

ُ َوْحَدُه َلَشِريَك َلُه  َلِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ
َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعٰلي ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر

“Lâ-ilâhe illa’llâhu vahdehû lâ-şerîkeleh, 
lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ 
külli şey’in kadîr” deyiniz. Böyle diyene bir 
köle azâd etmiş gibi ecir yazılır. (Buhârî)

Türkçe Anlamı:

Allâh’tan başka ilah yoktur. O tektir, ben-
zeri yoktur. Mülk yalnız O’nundur, hamd yal-
nız O’nadır. O her şeye kâdirdir.

Müslim’in rivâyet ettiği bir hadîste: “Aşûre 
orucu geçmiş bir senenin günâhlarını af-
fettirir.” buyurulmuştur.

İbn-i Mâce’nin rivâyet ettiği bir hadîste 
de: “Aşûre günü orucu ile gelecek senenin 
hatâ ve kusurlarını örtmesini Allâh’tan di-
lerim.” buyurulmuştur.

Beyhakî ve diğerleri çeşitli tarîklerden 
merfûan şu hadîsi naklederler: 

“Aşûre günü âile efrâdını iyi doyuran 
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ve onları her bakımdan memnûn edenlere 
Hakk Te‘âlâ gelecek senenin refâh ve rız-
kını o nisbette genişletir.”

AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAKLAR

1. O gün, oruç tutulacak; fakat 
Muharrem’in sâdece 10’uncu günü oruç tu-
tulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) 
günleri tutulur.

2. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü 
de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç 
def‘a okunacak.

3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) 
rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı 
şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf 
okunur.

4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at 
namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı 
şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf oku-
nur.

5. Bol bol istiğfâr edilecek.
6. 70 (yetmiş) def‘a;

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل ِنْعَم اْلَمْوٰلي َوِنْعَم النَِّصيُر.  َحْسُبَنا اللهّٰ

ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِاَلْيَك اْلَمِصيُر. 
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“Hasbünâ’llâhu ve ni‘me’l-vekîl ni‘me’l-
mevlâ ve ni‘me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ 
ve ileyke’l-masîr” denilecek.

Türkçe Anlamı: 

Allâh bize yeter. O ne güzel vekil, O ne 
güzel dost, O ne güzel yardımcıdır. Bizi affet 
Allâh’ım! Dönüş yalnız Sanadır.

7. 313 (üç yüz on üç) def‘a;

اِلِميَن. َلِاٰلَه ِالَّ َاْنَت ُسْبَحاَنَك ِاّنِي ُكْنُت ِمَن الظَّ
“Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü 

mine’z-zâlimîn” denilecek.

Türkçe Anlamı: 

Senden başka ilah yok. Seni tenzîh ede-
rim. Muhakkak ki ben (nefsime) zulmeden-
lerdenim.

8. Gusl abdesti alınacak.

9. On mü’mine selâm verilecek.

10. Hasta bir kimse ziyâret edilecek.

11. En az bir mü’mine iftâr ettirilecek ki 
bütün mü’minlere iftâr ettirilmiş olur.

12. O gün eve, getirilen rızık artırılacak. 
Efdal olan 10 (on) çeşit olmasıdır.
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13. Muharremin 10’unu, 11’ine bağlayan 
gece, 1 (bir) def‘a Zümer sûresi okunacak.

a
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2- SAFER AYI

Safer: Kamerî ayların ikincisidir. Osmân-
lı’da resmî vesîkalar ile husûsî mektûblarda 
ve takvîmlerde “Saferü’l-hayr” sûretinde ya-
zılır ve “sad” harfi rumûzuyla gösterilirdi. 
“el-Ukyânûsu’l-basît fî tercemeti’l-kâmûsi’l-
muhît”te Safer için şu îzâhât vardır. “es-
Safer: Fethateynle bir ‘illet (hastalık) adıdır 
ki insânın karnına ‘ârız olup insânın benzini 
kehrübâ (kehribâr) gibi sarartır.”

Bu ayda oruç ve namâz gibi nâfile 
ibâdetlerin yanısıra Safer ayına hâs duâ ve 
ibâdetler de yapılmalıdır. Bu günâhkâr kulla-
rın en büyük silâhı duâsıdır. 

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle bu-
yurmuştur: “Duâ ibâdetin iliği ve özüdür.” 
(Tirmizî) 

“Allâh (c.c.)’un fazl-u kereminden is-
teyiniz; çünkü istenilmesinden hoşlanır.” 
(Tirmizî) 

“Muhakkak ki Allâh (c.c.), ısrâr ile 
duâ eden kulunu sever.” buyurmuşlardır. 
(Taberânî)
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SAFER AYINDA HER GÜN                         
OKUNACAK DUÂ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ِمْن  ِبِه  َوَاْسَتِعيُذ  َماِن  الزَّ ٰهَذا  َشّرِ  ِمْن   ِ ِباللهّٰ َاُعوُذ 

َماِن َوَاُعوُذ ِبَجَلِل َوْجِهَك َوَجَماِل  ُشُروِر َساِئِر الزَّ

َنِة َوِقَنا  ُقْدِسَك َاْن ُتِجيَرِني ِمَن اْلَبَلِء ِفي ٰهِذِه السَّ

َفِر َياَاْكَرَم  ِمْن َشّرِ َما َقَضْيَت ِفيَها َوَاْكِرْمَنا ِفي الصَّ

َلَمِة  ُهوَر َعَليَّ ِبالسَّ ْكَرِميَن. َاْزِهْر َواْخِتْم ٰهِذِه الشُّ اْلَ

ِة  ُامَّ َوِلَجِميِع  ْقِرَباِئي  َوِلَ َبْيِتي  ْهِل  َوِلَ َعاَدِة  َوالسَّ

يٓاَاْرَحَم  ِبَرْحَمِتَك  َلُم  َوالسَّ َلُة  الصَّ َعَلْيِه  ٍد  ُمَحمَّ

َفِر َواْخِتْم َلَنا  ْجَنا ِبُدُخوِل الصَّ ُهمَّ َفّرِ اِحِميَن. َاللهّٰ الرَّ

َفِر. ِباْلَخْيِر َوالظَّ
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
“E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni 

ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni 
ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike 
en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve 
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kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ 
fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vah-
tim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti 
ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî 
ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-
salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-
râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-
saferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.”

Türkçe Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Bu zamanın ve diğer zamanların şerrin-

den Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve 
cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından 
ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılar-
dan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan 
Allâh’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey 
merhametlilerin en merhametlisi, merhame-
tin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akra-
bamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e 
bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in 
gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bit-
mesini nasîb eyle.

SAFER AYINDA KILINACAK NAMÂZ

Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi 
gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil ola-
cak belâlardan bi-izni’llâhi te‘âlâ muhâfaza 
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olmak için imsâkten evvel dört rek‘at nâfile 
namâzı kılıp Fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre 
olarak, birinci rek‘atte 17 “İnnâ a‘taynâ”; 
ikinci rek‘atte 5 “İhlâs”; üçüncü rek‘atte 
1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’l-felak”; dördüncü 
rek‘atte 1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’n-nâs” okuyup 
selâmdan sonra duâ edilecektir. 

Kezâ, Safer ayının son çarşambasının ya 
gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılıp 
birinci ve ikinci rek‘atte Fâtiha’dan sonra 
11’er “İhlâs” okunacaktır.

Namâzdan sonra 7 def‘a istiğfar edilecek 
ve el kaldırılıp 11 def‘a salât-ı münciye ve 
sonlarında inneke ‘alâ külli şey’in kadîr oku-
nacaktır. 

Allâhü Te‘âlâ’nın kendimizi, âile fertle-
rimizi mü’minleri; gökten inebilecek, yer-
den çıkabilecek belâlardan ve diğer bütün 
belâlardan muhâfaza buyurması için duâ edi-
lecektir.

Not: İlk Çarşamba gecesi Salı’yı Çar-
şamba’ya bağlayan gecedir. Salâtü’l Münci-
ye duâsını kitabımızın 147. sahifesinde bula-
bilirsiniz.
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SAFER AYININ                                         
İLK VE SON ÇARŞAMBA                                   

GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ

ِحيِم. ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

َوَنِبّيَِك َوَرُسوِلَك  ٍد َعْبِدَك  ُهمَّ َصّلِ َعٰلي ُمَحمَّ َاللهّٰ

َاُعوُذِبَك  ِاّنِي  ُهمَّ  َاللهّٰ ْم.  َوَسّلِ َوَباِرْك  ٰاِلِه  َوَعٰلي 

َوَبِليٍَّةِن  َوَبَلٍء  ٍة  ِشرَّ ُكّلِ  َوِمْن  اْلَيْوِم  ٰهَذا  َشّرِ  ِمْن 

َيا  َدْيَهاُر  َيا  َدْهُر  َيا  ِعْلِمَك  ِفي  َوَيُكوُن  ِفيِه  الَِّتي 

ُمِعيُد  َيا  ُمْبِدُء  َيا  َاَبُد  َيا  ُل  َاوَّ َيا  َكْيُنوُن  َيا  َكْيَناُن 

اْلَمِجيِد  اْلَعْرِش  َذا  َيا  ْكَراِم.  َواْلِ اْلَجَلِل  َذا  َيا 

الَِّتي  ِبَعْيِنَك  اْحُرْسِني  ُهمَّ  َاللهّٰ َماُتِريُد.  َتْفَعُل  َاْنَت 

َلَتَناُم ِفي َنْفِسي َوَماِلي َوَاْوَلِدي َوِديِني َوُدْنَيا َى 

ْخَياِر  َواْلَ ْبَراِر  اْلَ ِبُحْرَمِة  ِبُصْحَبِتِهْم  ْبَتَلِني  الَِّتي 

اُر َيا َكِريُم َيا َستَّاُر ِبَرْحَمِتَك  ِبَرْحَمِتَك َيا َعِزيُز َياَغفَّ

ُهمَّ َشِديُد اْلُقٰوي َيا َشِديُد  اِحِميَن. َاللهّٰ يَا َاْرَحَم الرَّ

ِتَك    ِبِعزَّ َذلَّْلُت  ُمَتَعاُل!  َيا  َكِبيُر  َيا  َكِريُم  َيا  َياَعِزيُز 
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َيا  ُل  َياُمَتَفّضِ ُمْجِمُل  َيا  ُمْحِسُن  َيا  َخْلِقَك  َجِميِع 

َلِطيُف  َيا  ُهمَّ  َاللهّٰ َاْنَت.   ِالَّ  ِاَلَه  َل  ُمْكِرُم  َيا  ُمْنِعُم 

ِبَنا  ُاْلُطْف  ْرِض.  َواْلَ َماٰواِت  السَّ ِبَخْلِق  َلَطْفَت 

َة  ِفي َقَضاِئَك َوَعاِفَنا ِمْن َبَلِئَك َوَل َحْوَل َوَل ُقوَّ

 ُ اِحِميَن. َحْسُبنَا اللهّٰ ِالَّ ِبَك ِبَرْحَمِتَك يَا َاْرَحَم الرَّ

اْلَعِلّىِ   ِ ِباللهّٰ ِالَّ  َة  ُقوَّ َوَل  َحْوَل  َل  اْلَوِكيْل   َوِنْعَم 

ٰاِلِه  ٍد َوَعٰلي  ُ َعٰلي َسّيِِدَنا ُمَحمَّ اْلَعِظيِم. َوَصلَّ اللهّٰ

ْم. َوَصْحِبِه َوَسّلِ
Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahim. 
"Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike 

ve nebiyyike ve resûlike ve ‘alâ âlihi ve bârik 
ve sellim. Allâhümme innî e'ûzü bike min şer-
ri hâze'l yevmi ve min külli şirretin ve belâin 
ve beliyyetin-i'lletî fîhi ve yekûnü fi 'ilmike yâ 
Dehru, yâ Deyhâru, yâ Keynânü, yâ Keynûnü, 
yâ Evvelü, yâ Ebedü, yâ Mübdiü, yâ Mu'îdü, 
yâ Ze'l-celâli ve ikrâm. Yâ Ze'l-arşi'l mecîdi 
ente tef'alü mâ türîdü. Allâhümma'hrüsnî 
bi-‘aynike'lletî lâ-tenâmü fi nefsî ve mâlî ve 
evlâdî ve dînî ve dünyâye'lleti'btelânî bi-
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suhbetihim bi-hurmeti'l ebrâri ve'l- ahyâri bi- 
rahmetike yâ Azîzü, yâ Ğaffâru, yâ Kerîmü, yâ 
Settâru, bi-rahmetike yâ Erhame'r Râhimîn. 
Allâhümme şedîdü'l kuvâ yâ Şedîdü, yâ Azîzü, 
yâ Kerîmü, yâ Kebîru, yâ Müte'âlü! Zelleltü 
bi-'ızzetike, cemî'ı halkike yâ Muhsinü, yâ 
Mücmilü, yâ Mütefaddılü, yâ Mün'ımü, yâ 
Mükrimü lâilâhe illâ ente. Allâhümme yâ 
Latîfü letafte bi-halki's semâvâti ve'l-ardı ül-
tuf binâ fi kadâike ve ‘âfinâ min belâike ve lâ- 
havle ve lâ- kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ 
Erhame'r Râhimin. Hasbüna'llâhü ve ni'mel 
vekil lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi'llâhi'l 
Aliyyi'l Azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Mu-
hammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve sellim."

Türkçe Anlamı: 
Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıy-

la. “Ey Allâhım! Peygamberin, Resûlün 
ve kulun olan Muhammed’e ve âline salât, 
bereket ve selâm olsun. Ey Allâhım! İlm-i 
ezelînde kayıtlı olan ve içinde belâ bulu-
nan bugünün şerrinden ve bütün kötülük ve 
musîbetlerden sana sığınırım. Ey Dehr, ey 
Deyhâr, ey Keynân, ey Keynûn, ey Evvel, 
ey Ebed, ey Mübdi’, ey Mu‘îd, ey Celâl ve 
İkrâm Sahibi, ey Arş-i Mecîd’in Sâhibi Sen 
dilediğini gerçekleştirirsin. Ey Allâh’ım 
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dînim, evlâdım, malım ve canım husûsunda 
uyumayan gözden, arkadaşlığı ile mübtelâ 
kıldığın dünyânın şerrinden mübârek ve ha-
yırlı kimselerin  hurmetine beni rahmetinle 
muhâfaza eyle, ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, 
ey Settâr merhametinle ey Merhametlilerin 
en Merhametlisi.  Ey Allâhım! Kuvveti şid-
detli olan ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey 
Kebîr, ey Müte‘âl! İzzetinle titredim. Ey bü-
tün yarattıklarına İhsan eden, ey Mücmil, ey 
Mütefaddil, ey Mün‘im, ey Mükrim Senden 
başka İlâh yok. Ey Allâhım ey Latîf, yerleri 
ve gökleri yaratmakla ne büyük lütuf ettin. 
Bir şeye karar verdiğinde de bize güzellikte 
bulun, bize güzellikler ihsân et, belâlarından 
bizi kurtar. Senin iznin dışında hiçbir hâl 
ve kuvvet söz konusu olamaz. Rahmetinle 
muamele eyle ey Merhametlilerin en Mer-
hametlisi. Allâh’ı noksan sıfatlardan tenzih 
ederiz, O ne güzel Vekîl’dir. Aliyyü’l Azîm 
olan Allâh’ın izni dışında hiçbir hâl ve kuv-
vet yoktur. Ve Muhammed sallallâhü aleyhi 
veselleme, âline ve ashâbına salât eyle onları 
selâmette kıl. Âmîn.
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SAFER AYININ                                             
İLK VE SON ÇARŞAMBA                                 

GÜNÜNDE OKUNACAK DUÂ                               
(SELÂM ÂYETLERİ)

ِجيِم ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ َاُعوُذ ِباللهّٰ

ِحيِمِ ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ْحَمَة. َسَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلي َنْفِسِه الرَّ

اِر. َسَلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَب الدَّ

َسَلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن.

  َوَسَلٌم َعَلْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت 

َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّا.

َلُم َعَليَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم َاُموُت  َوالسَّ

َوَيْوَم ُاْبَعُث َحيًّا.

َسَلٌم َعَلْيَك َسَاْسَتْغِفُر َلَك َرّبِي 

إنَُّه َكاَن ِبي َخِفيًّا.

َلُم َعٰلي َمْن ِاتََّبَع اْلُهٰدي. َوالسَّ



40

َوَسَلٌم َعٰلي ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطٰفي.
َسَلٌم َعَلْيُكْم َلَنْبَتِغي اْلَجاِهِليَن.

ِحيِم. َسَلٌم َقْوًل ِمْن َرّبِ الرَّ
َسَلٌم َعٰلي ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِميَن ِانَّا َكٰذِلَك 
َنْجِز اْلُمْحِسِنيَن ِانَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنيَن.

َسَلٌم َعٰلي ِاْبَراِهيَم َكٰذِلَك َنْجِز اْلُمْحِسِنيَن
ِانَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنيَن.

َسَلٌم َعٰلي ُموٰسي َوَهاُروَن ِانَّا َكٰذِلَك
َنْجِز اْلُمْحِسِنيَن ِانَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنيَن.

َسَلٌم َعٰلي ِاْلَياِسيَن ِانَّا َكٰذِلَك َنْجِز اْلُمْحِسِنيَن
ِانَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنيَن.
َوَسَلٌم َعَلي اْلُمْرَسِليَن.

َسَلٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن.
َسَلٌم ِهَي َحتهّٰي َمْطَلِع اْلَفْجِر.

َفِر َواْخِتْم َلَنا ُهمَّ َباِرْك ِفي َشْهِر الصَّ َاللهّٰ
َفِر. َعاَدِة َوالظَّ ِبالسَّ
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E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. 
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. 
“Selâmun ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ 

nefsihi’r-rahmeh. (En‘âm, 54)

Selâmun ‘aleyküm bi-mâ sabertüm fe-
ni‘me ‘ukbe’d-dâr. (Ra‘d, 24)

Selâmun ‘aleykümu’dhulû’l-cennete bi-
mâ küntüm ta‘melûn. (Nahl, 32)

Ve selâmun ‘aleyhi yevme vulide ve yevme 
yemûtü ve yevme yub‘asü hayyân. (Meryem, 
15)

Ve’s selâmu ‘aleyye yevme vulidtü ve yevme 
emûtü ve yevme üb‘asü hayyâ. (Meryem, 33)

Selâmun ‘aleyke se-estağfiru le-ke rabbî 
innehu kâne bî hafiyyân. (Meryem, 47)

Ve’s selâmu ‘alâ meni’ttebe‘a’l-hüdâ. (Tâ-
hâ, 47)

Ve selâmun ‘alâ ‘ibâdihi’llezîne’stafâ.  
(Neml, 59)

Selâmun ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn. 
(Kasas, 55)

Selâmun kavlen min rabbi’r-rahîm. (Yâsîn, 
58)

Selâmun ‘alâ Nûhin fî’l-‘âlemîn. İnnâ 
ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehû min 
‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 79)
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Selâmun ‘alâ İbrâhîm. Ke-zâlike neczî’l-
muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. 
(Saffât, 109-111)

Selâmun ‘alâ Mûsâ ve Hârûn. İnnâ ke-
zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehümâ min 
‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 120)

Selâmun ‘alâ İlyâsîn. İnnâ ke-zâlike 
neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-
mü’minîn. (Saffât, 130)

Ve Selâmun ‘alâ’l-mürselîn. (Saffât, 181)

Selâmun ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ 
hâlidîn. (Zümer, 73)

Selâmun hiye hattâ metla‘i’l-fecri. (Kadir, 5)

Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi vahtim 
le-nâ bi’s-sa‘âdeti ve’z-zaferi.”

Türkçe Anlamı: 
Kovulmuş şeytandan Allâh’a sığınırım. 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Selâm sizin üzerinize olsun. Cenâb-ı Hakk 

rahmeti kendisine farz kıldı.
Selâm sabretmeniz sebebi ile size olsun. 

Âhiret yurdu ne güzeldir.
Size selâm olsun. Yaptıklarınız sebebi ile 

cennete giriniz.
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Selâm doğduğu, öldüğü ve dirildiği gün 
onun üzerine olsun.

Selâm doğduğum, öldüğüm ve diriltildi-
ğim gün üzerime olsun.

Sana selâm olsun. Senin için Rabbimden af 
dileyeceğim. Çünkü O bana çok lütufkârdır.

Selâm hidâyete tâbi‘ olana.
Selâm seçkin kullarına.
Selâmet sizin üzerinize olsun. Bizden 

emin olun. Biz cahillerin ardına düşmeyiz. 
Rahman olan Rabbimden selâm olsun.

Bütün âlemler içinde Nuh’a selâm olsun. 
Biz ihsan sahibi kulları böyle mükafatlandırı-
rız. Çünkü O bizim mü’min kullarımızdandı.

Selâm İbrâhîm’e olsun. Biz ihsan sahi-
bi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O 
mü’min kullarımızdandı.

Selâm Mûsâ ve Hârûn’a olsun. Biz ihsân 
sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü 
ikisi de bizim mü’min kullarımızdandı.

Bizden selâm olsun İlyâs’a. Biz ihsân sa-
hiblerini böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O 
mü’min kullarımızdandı.

Selâm bütün peygamberlerimiz üzerine 
olsun.
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Her türlü kederden selâmet sizin üzerinize 
olsun. Siz tertemizsiniz. Ebedî kalmak üzere 
cennete girin.

Fecir doğana değin selâmet olsun.
Allâh’ım! Safer ayını bizlere mübârek kıl. 

Mutluluk ve başarıyla bitmesini nasîb eyle.

a
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3- REBÎU’L-EVVEL AYI

MEVLÎD KANDİLİ
 11 R.Evvel’i 12 R.Evvel’e bağlayan gecedir.

Mevâhib’den:

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, doğdu-
ğunda Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe em-
zirmiştir. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizin do-
ğumunu müjdeleyince Ebû Leheb onu âzâd 
eylemişti.

Ebû Leheb öldükten sonra bir gece vâkıa 
(rüyâ)’da gördüler. (Dedi ki):

- “Cehennemdeyim. Ammâ düşenbe (Pa-
zartesi) geceleri geldiği zamân azâbım ha-
fifletilir. Parmaklarımın arasını emerim, su 
çıkar onu içerim.” dedi.

“Sebebi budur ki; düşenbe (pazartesi) ge-
cesi Resûlullâh (s.a.v.) dünyâya teşrîf ettikte, 
Süveybe gelip bana haber vermişti. Ben de onu 
âzâd etmiş idim. Hakk Teâlâ (Azze ve Celle) 
onun karşılığında düşenbe (pazartesi) geceleri 
âzâbımı hafifletip bu ihsânı kıldı” dedi. İbn-i 
Cezerî (Rahmetullâhi aleyh) der ki: 
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Ebû Leheb, Resûlullâh (s.a.v.) Hazretleri-
nin doğduğu gece bu ihsânı etmekle -Ebû Le-
heb gibi bir kâfir- Cehennem içinde fâidesini 
görünce; kıyas ile, bir kimse mü’min ve mu-
vahhid ola, o gecelere ta‘zîm edip, Resûlullâh 
(s.a.v.) hürmetine ikrâm ve ihsânlarda bulun-
sa, Hakk Sübhânehü ve Te‘âlâ yanında ne ka-
dar lütf u kereme müstehak olur! düşünelim.

İşte mü’minlere lâyık olan budur ki Mevlid 
ayında Resûlullâh (s.a.v.) hürmetine Mevlid-i 
Şerîf okutup hayırlar yapıp fukarâya vere-
ler, demişlerdir. Ve tecrübe edilmiştir ki, bir 
kimse Mevlid ayında Resûlullâh (s.a.v.) hür-
metine toplantı ve ziyâfet ile Mevlid-i Şerîf 
okutsa o yıl içinde belâdan emîn olup murâdı 
ne ise gerçekleşir demişlerdir.

a

4- REBÎU’L-ÂHİR AYI

5- CEMÂZİYE’L-EVVEL AYI

6- CEMÂZİYE’L-ÂHİR AYI
a
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7- RECEB AYI
Receb demek heybetli, muazzam, muhte-

rem, kıymetli demektir. Receb ayı Hz. Âdem 
(a.s.)’dan beri kıymetli idi. Ayrıca Receb ayı 
“eşhuru’l- hurum” (Harâm Aylar)dan olup bu 
ayda savaş yapmak, harâm sayılmıştır. 

Yüce Allâh, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle bu-
yuruyor: “Ey îmân edenler. Bu dört ayda 
(Zi’l-kâde, Zi’l-hicce, Receb, Muharrem) (nef-
sinize) zulmetmeyiniz. Çünkü bu aylarda iş-
lenecek güzel amellerin sevâbı ve kötülüğün 
cezâsı öteki aylardan daha büyüktür.” 

İkrime ve İbn Abbâs (r.a.e.)’den rivâyet edi-
len bir hadîs-i şerîfte şöyle buyuruluyor: “Re-
ceb Allâh (c.c.)’nun ayıdır. Şa‘bân Benim 
ayımdır. Ramazân ise, ümmetimin ayıdır.” 

Bu ay Allâh (c.c.)’nun ayı olduğu için  
Zât-ı İlâhîyi bildiren “İhlâs” sûresini çok oku-
mak lâzımdır. Bilhassa İhlâs sûresini günde 
11 def‘a okumak tevhîd, istiğfâr ve salevât-ı 
şerîfeyi ihmâl etmemek lâzımdır. 

Abdullâh b. Zübeyr (r.a.)’den rivâyet edilen 
bir hadîs-i şerîfte: “Bir kimse, Receb ayında 
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(şehrü’l-esem olan) bir mü’mini bir sıkıntıdan 
kurtarsa, Allâhü Te‘âlâ o kimseye Firdevs’te 
gözünün görebileceği yükseklikte bir saray 
verir. Receb’e ikrâm ve hürmet ediniz. Zîrâ 
Allâhü Te‘âlâ da size bin çeşit kerâmetle 
ikrâm, ihsân eder.” buyurmaktadır.

Resûlullâh (s.a.v.), bu aya ta‘zîmen 
ekseriyâ oruçlu bulunurlardı. Receb’de oruç 
tutanlar Allâhü Te‘âlâ’nın üç türlü iyilik ve 
inâyetine mazhâr olurlar: Bunlardan biri, geç-
miş günâhların mağfireti; ikincisi, kalan ömür-
lerin bereketi; üçüncüsü “müfekkuf” yani ha-
şirde susuzluktan emîn olmasıdır. Diğer bir 
hadîsde “Bir kimse Receb’in ilk günü oruç 
tutsa, Allâhü Te‘âlâ onun bu orucunu yetmiş 
yıllık günâhına keffâret sayar” buyurulmuştur.

Bir ihtiyâr, Resûlullâh (s.a.v.)’in Receb 
ayının fazîleti hakkındaki beyânlarından son-
ra: “-Yâ Resûlallâh (s.a.v.)! Ben ihtiyârım, 
Receb ayının tamamında oruç tutamam.” de-
diğinde: “-Sen Receb’in evvel günü, ortası 
ve âhir günü oruçlu ol, cümlesini oruç tut-
muş gibi olursun.” buyurmuşlardır. 

Receb ayı içerisinde iki fazîletli gece var-
dır. Bu gecelere kandil denir. Receb-i şerîfin 
ilk cuma gecesine Regâib gecesi, yirmi ye-
dinci gecesine Mi‘râc gecesi denir.          
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MÜBÂREK “ÜÇ AYLAR”DA 
OKUNACAK DUÂLAR

Receb-i şerîf duâları:

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ
ْغَنا َرَمَضاَن  ُهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َرَجَب َو َشْعَباَن َوَبّلِ َاللهّٰ

ْرَلَنا ِباْلُقْرآِن. يَماِن َوَيّسِ َواْخِتْم َلَنا ِباْلِ
“Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. 

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân 
ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân 
ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim olan Allâh’ın adıyla.

Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban 
ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. 
(Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. 
Kur’ân’ı bize kolaylaştır.

 (Bu duânın, sayı tahdîdi olmamakla be-
raber, Receb-i şerîf boyunca günde 100 def‘a 
okunmasında fazîlet vardır.)

İlk on (10) gün:        اْلَحّيِ اْلَقيُّوِم ِ  ُسْبَحاَن اللهّٰ

“Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”
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Türkçe Anlamı:

Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! 
Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan 
Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh 
ederim.

İkinci on (10) gün: َمِد َحِد الصَّ ِ اْلَ   ُسْبَحاَن اللهّٰ
“Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç 
olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan 
tenzîh ederim.

Son on (10) gün:      ِحيِم ِ اْلَغُفوِر الرَّ  ُسْبَحاَن اللهّٰ

“Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici 
olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan 
tenzîh ederim.

RECEB AYININ İLK PERŞEMBE                  
GÜNÜNDEKİ ORUÇ

Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! 
Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” 
deyince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz: 
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“- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci 
ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş 
sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on 
misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde 
gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gece-
si demişlerdir. 

O gecenin üçte biri geçtikten sonra gök-
lerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe’ 
nin etrafında toplanırlar. Allâhü Te‘âlâ onlara 
hitâb eder: 

‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi iste-
yiniz!’ der. Onlar da:

‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları 
mağfiret etmendir’ derler. Allâhü Te‘âlâ da:

‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfi-
ret ettim’ buyurur” diye buyurdular.

“Receb’de bir gün ve bir gece vardır 
ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz 
kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve 
yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” 
(H.Şerîf)
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REGÂİB GECESİ VE NAMÂZI
Receb Ayının ilk Cuma (Perşembe’yi                     

Cuma’ya bağlayan) Gecesidir.

Ramazân-ı şerîfin karşılayıcısı durumun-
da olan mübârek aylardan Receb ayının ilk 
cuma gecesine Regâib gecesi denir. Bu gece-
ye Regâib gecesi denmesinin asıl sebebi şu-
dur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e hâs 
bazı ma‘nevî ihsânlar vâki olmasıdır ki bunun 
şükür ifâdesi olarak Peygamberimiz (s.a.v.) 
on iki rek‘at namâz kılmışlardır. Resûlullâh 
(s.a.v.): “Bir kimse Receb’in ilk perşembe 
gününü oruç tutup o günün gecesinde (ak-
şam ile yatsı arasında) iki rek‘atta bir selâm 
vererek on iki rek‘at namâz kılsa (şöyle ki: 
Her rek‘atta bir Fâtiha, üç Kadîr sûresi, on 
iki İhlâs sûresi okumak sûretiyle namâzdan 
sonra;

ّيِ ّمِ ٍد َنِبّيِ اْلُ ُهمَّ َصّلِِ َعٰلي ُمَحمَّ اللهّٰ

ْم  َوَعٰلي ٰاِلِه َوَسّلِ
“Allâhümme salli ‘alâ muhammedin 

nebîyyi’l- ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve sellim.” 

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Ümmî Nebîn Muhammed üze-
rine, âline ve arkadaşlarına salât eyle. 
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diyerek benim üzerime yetmiş def‘a 
salevât getirdikten sonra secdeye varsa, sec-
dede (70) def‘a; 

وِح وٌس َربَُّنا َوَربُّ اْلَمٰلِئَكِة َوالرُّ ُسبُّوٌح ُقدُّ
“Sübbûhun kuddûsun rabbünâ ve rab- 

bü’l- melâiketi ve’r-rûh.” 

Türkçe Anlamı:

Ey bizim Rabbimiz, meleklerin ve Cibrîl-i 
Emînin Rabbi, Seni tüm noksanlıklardan 
tenzîh ederiz. 

dedikten sonra secdeden başını kaldırsa, 
oturduğu yerde 70 def‘a; 

ا َتْعَلُم َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوَتَجاَوْز َعمَّ

ْكَرُم  َعزُّ اْلَ ِانََّك َاْنَت اْلَ
“Rabbi’ğfir ve’rham ve-tecâvez ‘ammâ 

ta‘lemü inneke ente’l- e‘azzü’l- ekrem.” 

Türkçe Anlamı:

Rabbim beni affet, bana merhamet et. Bil-
diğin hatalarımı affet. Şüphesiz Sen çok izzet 
sahibi ve ikramı en çok olansın. 

dedikten sonra ikinci def‘a secde edip 
secdede iken birinci def‘a secdede ne oku-
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muşsa aynen onları tekrar eder bitiminde ise 
secdede Allâh (c.c.)’den isteyeceklerini ister, 
duâ ve niyâzını yaparsa, Hakk Te‘âlâ da onun 
ihtiyâçlarını, dilek ve temennîlerini kabûl 
eder.” buyurmuşlardır.

Bu namâzı kılanlar hakkında Resûlullâh 
(s.a.v.) şu mübârek sözlerini beyân buyur-
muşlardır:

“Nefsim kudret elinde olan Allâhü Te‘âlâ-
ya kasem ederim ki her hangi bir erkek veyâ 
kadın ta‘rif edilen bu namâzı kılarsa, Yüce 
Allâh bütün günâhlarını bağışlar; günâhları 
denizin köpüğü ve kum taneleri, kum taneleri 
de dağların ağırlığında ve ağaçların yaprakla-
rı kadar çok olsa bile. Bundan başka, kıyâmet 
günü âilesinden (yedi yüz) kişi hakkında 
şefâat hakkı verilir. Kendisine: Müjdeler ol-
sun ki, Sen her türlü sıkıntılardan kurtuldun, 
rahatı buldun, denilir.”

Mİ‘RÂC KANDİLİ
26 Receb’i 27 Receb’e bağlayan gecedir.

Cenâb-ı Allâh’ın emriyle Sevgili Peygam-
berimiz (s.a.v.) “Burak” adı verilen semâvî 
bir binek ile bu gecede Mescîd-i Harâm’dan, 
Mescid-i Aksâ’ya gitmiştir. Yolculuğun baş-
langıcını, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz 
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şöyle anlatmışlardır: “Ben Kâ‘be’de, Hicr-i 
İsmâîl’de, uyku ile uyanıklık arasında bulun-
duğum bir sırada, bir de baktım; Cibrîl (a.s.) 
bana Burak’ı getirdi.” Böylece başlayan yol-
culuk bir gece içinde tamam olmuştur. Pey-
gamberimiz (s.a.v.) Mescid-i Aksâ’da iki 
rek‘at namâz kılmıştır. “Bana peygamberler 
gösterildi; onlara, imâm olarak namâz kıl-
dırdım” diyerek Mescîd-i Aksâ’daki namâzı 
ta‘rîf etmişlerdir. Sonra yine Cebrâil (a.s.) 
ile birlikte semâya yükselerek “Sidretü’l-
müntehâ” denilen kısma geldiği zamân Cebrâil 
(a.s.), Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’e: “Yâ 
Resûlallâh! Artık ben ileri gidemem. Eğer bir 
parmak ileri gidersem yanarım. Daha ilerisi 
Allâh’a ve Habîbine âiddir” demiştir. Bun-
dan sonra Peygamberimiz (s.a.v.) “Refref” 
adı verilen vasıta ile bu ulvî seyahâta devam 
ederek arş, kürsî, cennet, cehennem gibi var-
lıkları seyretmişlerdir.                           

Resûlullâh (s.a.v.)’in mi‘râcı hicretten bir 
sene veyâ on sekiz ay evvel vukû‘ bulmuştur. 
Hicret, rûh ve cesetle berâber gerçekleşmiştir. 
Ebû Seleme (r.a.) der ki: “Mi‘râc, İsrâ vak‘âsı 
üzerine müşrikler fitne buhrânına düşerek 
âdeta deli gibi oldular. Ebû Bekir (r.a.)’in 
yanına koşarak Resûlullâh (s.a.v.)’in; İsrâ’ya 
dâir verdiği haberi Ebû Bekir (r.a.)’e söyledi-
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ler.” Ebû Bekir (r.a.) de onlara: “Muhammed 
(s.a.v.)’in doğru sözlü olduğuna kanâatım 
vardır. Bu kanâatımı size de bildiririm.” dedi. 
Müşrikler: “Demek Muhammed (s.a.v.)’in bir 
gecede Mescid-i Aksâ’ya gidip sonra dönüp 
geldiğini sen de tasdîk ediyorsun?” dediler. 
Ebû Bekir (r.a.) de: “Evet tasdîk ediyorum. 
Değil böyle, bundan daha ziyâde uzaklarına 
da, meleklerin gökten haber getirdiklerine de 
inanmışımdır.” dedi.

Mİ‘RÂC GECESİNDE KILINACAK        
NAMÂZ VE OKUNACAK DUÂ

Receb-i şerîfin yirmi yedinci gecesi on iki 
(12) rek‘at namâz kılınır. Her iki rek‘atta bir 
selâm verilir. Her rek‘atta bir (1) Fâtiha ve 
on bir (11) İhlâs okunur. Namâzdan sonra yüz 
(100) def‘a salevât-ı şerîfe ve şu duâ okunur: 

اْلُمِحّبِيَن  َاْسَراِر  ِبُمَشاَهَدِة  َاْسَئُلَك  ِاّنِي  ُهمَّ  َاللهّٰ
ْنَت ِبَها َسّيِِد اْلُمْرَسِليَن.  َوِباْلِحْلَوِة الَِّتي َحسَّ

اِبِع َواْلِعْشِريَن ِحيَن ُاْسِرَيْت ِبِه َلْيَلَة السَّ

 َاْن َتْرَحَم َقْلِبَي اْلَحِزيَن َوُتِجيَب َدْعَوِتي 

ْكَرِميَن. آِميْن َياَاْكَرَم اْلَ
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“Allâhümme innî es’elüke bi-müşâhedeti 
esrâri’l- muhibbîne ve bi’l- hılveti’lletî 
hassente bi-hâ seyyidi’l- mürselîn. Hîne 
üsriyet bihî leylete’s- sâbi‘ı ve’l-ışrîne en-
terhame kalbiye’l- hazîne ve tücîbe da‘vetî yâ 
ekrame’l- ekramîn. Âmîn!”

Türkçe Anlamı: 

Ey Allâh’ım! Sevdiklerinin müşâhade et-
tiği sırlar hürmetine, Peygamberlerin Efen-
disi (s.a.v.)’e Receb’in 27’sinde, O (s.a.v.)’i 
Mekke’den Mescîd-i Aksâ’ya yürüttüğün ge-
cede ihsan ettiklerin hürmetine hazin kalbime 
merhamet eyle. Ey ikrâmı bol olan Allâh’ım! 
Duâma icâbet et. Âmîn!

RECEB AYININ YİRMİ YEDİNCİ GÜNÜ        
YAPILACAK İBÂDETLER

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: 
Resûlullâh (s.a.v.): “Receb’in yirmi yedinci 
günü oruç tutan kimse için, Hâkk Te‘âlâ, 
altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o 
gün Nebî (s.a.v.) üzerine Cebrâil (a.s.)’ın, 
Allâhü Te‘âlâ tarafından peygamberlik 
vazîfesini indirdiği ilk gündür.” buyurdu-
lar. 

Hasan-ı Basrî (r.a.) anlatmıştır: “Abdullâh 



58

b. Abbâs (r.a.), Receb’in yirmi yedinci günü 
sabahından i‘tibâren i‘tikâfa girerdi. O, öğle 
vaktine kadar namâz kılardı. Öğle namâzını 
kıldıktan sonra biraz istirahât eder, sonra 
(dört rek‘at) namâza durur: Her rek‘âtta; bir 
Fâtiha, üç Kadir sûresi, elli İhlâs sûresini, bir 
Felâk ve bir Nâs sûresini okuyarak kılardı. 
Sonra ikindi vaktine kadar duâ ederdi. İbn 
Abbâs (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’in böyle yap-
tığını da söylerdi.” 

Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî (r.anhü-
mâ)’dan bildirilmiştir: Resûlullâh (s.a.v.): 
“Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki o 
günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan 
kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene 
ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” buyurdu-
lar. O gün, Receb’in çıkmasına üç gün kalan 
gündür. Ya‘ni, Receb’in yirmi yedinci günü 
ve gecesidir. Ve o gün, Resûlullâh (s.a.v.)’in 
Peygamber olarak ta‘yîn olunduğu gündür. 

a
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8- ŞA‘BÂN AYI

Ebû Hüreyre (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i 
şerîfte: “Şa‘bân, Benim ayım, Receb Allâhü 
Te‘âlânın ayı, Ramazân da Benim ümme-
timin ayıdır. Şa‘bân günâhların keffâret 
ayı, Ramazân ise, günâhların temizleyici 
ayıdır.” buyuruldu. 

Yine buyuruldu ki: “Şa‘bân, Receb ile 
Ramazân ayları arasında bir aydır. İnsanlar 
bundan gâfildir. Hâlbuki Şa‘bân’da kulla-
rın ameli, Allâhü Te‘âlâ’nın dergâhına çıka-
rılır. Ben, Şa‘bân’da oruçlu olduğum hâlde, 
amelimin çıkarılmasını arzu ederim.”

Enes bin Mâlik (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i 
şerîfte: “Receb ayının diğer aylara olan üs-
tünlüğü, Kur’ân-ı Kerîm'in diğer kitâblar 
üzerine olan üstünlüğü gibidir. Şa‘bân ayı-
nın diğer aylardan üstünlüğü, Benim, di-
ğer peygamberlerden üstünlüğüm gibidir. 
Ramazân’ın diğer aylardan üstünlüğü, 
Allâhü Te‘âlâ’nın yaratıklarına olan üs-
tünlüğü gibidir.” buyrulur.

Hz. Âişe (r.anhâ)’nın bildirdiği hadîs-i 
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şerîfte: “Yâ Âişe, bir sene içerisinde ölecek 
olan kimselerin isimleri Şa‘bân’da özel def-
terinden silinip Azrâil (a.s.)’a teslim edilir. 
Binâen‘aleyh oruçlu olduğum hâlde ismimin 
defterden silinip diğer deftere nakledilmesi-
ni arzu ederim; bu sebepten dolayı Şa‘bân 
ayına muhabbet ederim.” buyuruldu.

Enes bin Mâlik (r.a.) der ki: “Resûlullâh 
(s.a.v.)’in ashâb-ı kirâmı, Şa‘bân ayının 
hilâlini görünce, Mushâf-ı şerîf üzerine kapa-
nıp Kur’ân-ı Kerîm okumağa devâm ederler-
di. Müslümânlar bu ayda mallarının zekâtını 
çıkarıp, Ramazân-ı şerîfte oruç tutacaklara 
kuvvet ve kudret bahşetmek için fakîr, miskin 
ve zaîflere verirlerdi.” Ecel ve rızıkları ve o 
yıl hacca gideceklerin yazıldığı Berât gecesi,   
Şa‘bân-ı şerîfin on beşinci gecesidir. 

Âişe (r.anhâ) buyurdular ki: Resûlullâh 
(s.a.v.) (bazen) oruca öyle devam ederdi ki, 
“(Bu ay) hiç yemeyecek” derdik. Bazen de 
öyle devamlı yerdi ki, “(Bu ay) hiç tutmaya-
cak” derdik. Ben, O (s.a.v.)’in Ramazan dı-
şında bir ayı tam olarak tuttuğunu görmedim. 
Herhangi bir ayda, Şa‘bân ayında tuttuğundan 
daha fazla tuttuğunu da görmedim. (Buharî)

Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: “Şa‘bân’ın 
13. gününün orucu, 3000 sene oruç gibidir. 
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14. günün orucu, 3000 sene oruç gibidir. 
15. gün ise, 13.000 seneye denktir.” (Suyûtî, 
el-Le’âlî, 2/106)

Abdullah (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte: 
“Şa‘bân ayının son pazartesi günü oruç tu-
tanın günahları mağfiret olunur.” buyurdu. 
(Abdulkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, 
280-282.s.)

Şa‘bân-ı şerîfte okunacak duâ:

ْغَنا َرَمَضاَن َواْخِتْم  ُهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشْعَباَن َوَبّلِ َاللهّٰ

ْرَلَنا ِباْلُقْرٰاِن.  يَماِن َوَيّسِ َلَنا ِباْلِ
“Allâhümme bârik lenâ fî Şa‘bân ve 

belliğnâ Ramazâne vahtim lenâ bil-îmâni ve 
yessir lenâ bi’l- Kur’ân.”

Türkçe Anlamı:
Allâh’ım! Bize Şa‘bân-ı şerîfi bereketli 

kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümü-
zü) Îmânla bitirmemizi nasîb eyle. Kur’ân-ı 
Kerîm’i bize kolaylaştır. 

(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla 
beraber, Şa‘bân-ı şerîf boyunca günde 100 
def‘a okunmasında fazîlet vardır.)

İlk On (10) gün:                   َياَلِطيُف َجلَّ َشاُنُه
“Yâ latîfü celle şânüh”



62

Türkçe Anlamı: Ey lütfu bol, şanı yüce 
olan Allâh’ım!

İkinci On (10) gün:              اُق َجلَّ َشاُنُه    َياَرزَّ
“Yâ rezzâku celle şânüh”
Türkçe Anlamı: Ey bol rızık veren, şanı 

yüce olan Allâh’ım!
Son On (10) gün:                      َياَعِزيَزُ َجلَّ َشاُنُه

“Yâ azîzü celle şânüh”
Türkçe Anlamı:
Ey izzeti bol, şanı yüce Allâh’ım!

BERÂT KANDİLİ
14 Şa’bân’ı 15 Şa‘bân’a bağlayan gecedir.

Şa‘bân’ın on beşinci gecesi, bir senelik 
günâhlara keffârettir. Bunun için Şa‘bân’ın on 
beşinci gecesine “Keffâret gecesi” de denilir.

Yüce Allâh’ın mağfiret hazînelerinin do-
lup taştığı ve isteyen her mü’mine bol bol 
ihsân edildiği gecelerden biri de Berât ge-
cesidir. Şa‘bân-ı şerîfin 14. gününün akşamı 
Berât gecesidir.

Berât demek “suçtan ve borçtan kurtul-
mak” ma‘nâsına gelir. Böyle bir gecede kul, 
Rabbine dönüp O (c.c.)’ün dergâhına yüz sü-
rerek afv dileyecek olursa, Cenâb-ı Hakk, o 
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kulun günâhlarını bağışlar ve onu kendine dost 
seçer. Bir hadîs-i şerîfte:  “Allâhü Te‘âlâ, bu 
gece ümmetime, Benî Kelb kabîlesinin ko-
yunlarının tüyleri adedince rahmet eder.” 
buyurulmaktadır. (İbn-i Mâce, Tirmizî)

Bu gece mağfiret gecesidir. Bütün günâh-
larının bağışlanmasını isteyen mü’minler şu 
hadîs-i kudsîdeki çağrıya uymalıdırlar: “Bu 
gecede istiğfâr eden yok mu, onu mağfiret 
edeyim? Rızık isteyen yok mu, ona (bol 
bol) rızık vereyim, herhangi bir sıkıntıya, 
hastalığa ve belâya düçâr olan yok mu, ona 
da sıhhât ve âfiyet vereyim.” 

Me’mûr melekler tarafından kulların rı-
zıkları, ecelleri ve diğer işleri bu gece yazılır 
ve tertîb edilir. Vazîfeli melekler, bu günden 
i‘tibaren Levh-i Mahfûz’dan insanların hayat 
hâdiselerini yazmağa başlarlar ve bu durum, 
Kadir gecesine kadar devâm eder.

Nitekim Allâhü Te‘âlâ Hazretleri, âyet-i 
celîlesinde: “Her hikmetli iş o mübârek ge-
cede ayırt edilir. (Rızık, ecel, hayır ve şerden 
ibâret bütün işler o gece yazılır.)” buyurmak-
tadır. (Duhân, 4)

Hz. Âişe Sıddıkâ (r.anhâ)’nın rivâyetine 
nazaran Nebiy-yi Ekrem (s.a.v.) Berât gecesi 
için buyurmuşlardır ki: “Allâhü Tebâreke ve 
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Te‘âlâ, Şa‘bân’ın on beşinci gecesi, semâ-
yı dünyâya iner ve Kelb kabîlesi koyun-
larının tüylerinin sayısından fazla günâhı 
afveder.” buyurmuşlardır. (Tirmizî)

“Allâhü Te‘âlâ bu gece ümmetime, Benî 
Kelb kabîlesinin koyunlarının tüyleri ade-
dince rahmet eder.” (H.Şerîf)

BERÂT GECESİ KILINACAK NAMÂZ

Bu gecede yüz rek‘at namâz kılınır. Bu du-
rumda namâzın, her iki rek‘atında bir selâm 
verilir. Her rek‘atta Fâtiha’dan sonra 10 (on) 
İhlâs-ı şerîf okunur. Bu şekilde kılmak, bü-
tün müstehâb namâzlarda rivayet edilmiştir. 
Selef (r.a.e.), bu namâzı kılar ve buna “Hayır 
namâzı” derlerdi. Hattâ bu namâzı, bir araya 
toplanıp cemâatle de kılarlardı.

(Hanefî mezhebinde terâvihten başka hiç-
bir sünnet namâzı cemâatle kılınmaz.)

Hasan-ı Basrî (r.a.)’in bu namâz için şöyle 
dediği rivâyet olunur: “Resûlullâh (s.a.v.)’in 
sahâbîlerinden otuz kişi bana dediler ki: 

Bu gecede bu namâzı kılan bir kimseye, 
Cenâb-ı Hakk yetmiş def‘a nazar eder ve her 
bir nazar ile onun yetmiş ihtiyâcını giderir. 
Bu ihtiyâçların en azı da affedilmektir.”                    



65

BERÂT GECESİNDE NE YAPMALIYIZ?

Gündüzünü mutlakâ oruçlu geçirmeliyiz. 
Hz. Alî (k.v.)’den “Şa‘bânın on beşinci günü 
oruç tutun, gecesinde kâim olun.” meâlinde 
İbn-i Mâce bir hadîs rivâyet etmiştir.                         

Akşam namâzını edâdan sonra, üç def‘a 
Yasîn-i Şerîf okunur. Her Yâsîn’den sonra bir 
def‘a Berât duâları okunur. Bu Berât duâları; 
ilk okuyuşta Cenâb-ı Hakk’tan hayırlı ve uzun 
ömür talebi ile kazâ ve belâlardan emîn ol-
mak; ikincisinde bol ve helâl rızık temennîsi; 
üçüncüsünde, son nefesinde hüsn-i hâtime 
(îmânla) ile bu dünyâdan göçmek niyyetiyle, 
okunacaktır. 

BERÂT GECESİNDE                                
OKUNACAK DUÂLAR

(Bu duâ 3 def‘a okunacak. Her okuyuştan 
önce Yâsîn-i şerîf okunacak, sonra bu duâ 
okunacaktır.)

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ْكَراِم  ُهمَّ َياَذا اْلَمّنِ َوَلُيَمنُّ َعَلْيِه َياَذا اْلَجَلِل َواْلِ َاللهّٰ

ِجِئيَن  ْنَعاِم َلِاٰلَه ِالَّ َاْنَت َظْهَر اللَّ ْوِل َواْلِ َياَذا الطَّ
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ِاْن  ُهمَّ  َاللهّٰ اْلَخاِئِفيَن  َوَاَماَن  اْلُمْسَتؤِجيِريَن  َوَجاَر 

ُكْنَت َكَتْبَتِني ِعْنَدَك ِفي ُاّمِ اْلِكَتاِب َشِقيًّا َاْوَمْحُروًما 

ُهمَّ  اللهّٰ َفاْمُح  ْزِق  الّرِ ِفي  َعَليَّ  َاْوُمَقتًَّرا  َاْوَمْطُروًدا 

ِبَفْضِلَك َشَقاَوِتي َوِحْرَماِني َوَطْرِدي َوِاْقَتاَر ِرْزِقي 

َوَمْرُزوًقا  َسِعيًدا  اْلِكَتاِب  ُاّمِ  ِفي  ِعْنَدَك  َوَاْثِبْتِني 

ِفي  اْلَحقُّ  َوَقْوُلَك  ُقْلَت  َفِانََّك  ِلْلَخْيَراِت  ًقا  َوُمَوفَّ

 ُ ِكَتاِبَك اْلُمْنَزِل َعٰلي ِلَساِن َنِبّيَِك اْلُمْرَسِل. َيْمُح اللهّٰ

ّيِ  َماَيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُامُّ اْلِكَتاِب. ِاٰلِهي ِبالتََّجّلِ

ِم الَِّتي  ْعَظِم ِفي َلْيَلِة الّنِْصِف ِمْن َشْعَباَن اْلُمَكرَّ اْلَ

ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َاْمٍر َحِكيٍم.  َوُيْبَرُم َاْن َتْكِشَف َعنَّا 

ِمَن اْلَبَلِء َماَنْعَلُم  َوَماَلَنْعَلُم  َوَماَاْنَت ِبِه َاْعَلُم ِانََّك 

ٍد  ُ َعٰلي َسّيِِديَنا ُمَحمَّ ْكَرُم َوَصلَّي اللهّٰ َعزُّ اْلَ َاْنَت اْلَ

َم. َوَسلَّ َوَاْزَواِجِه  َوَاْوَلِدِه  َوَاْصَحاِبِه  ٰاِلِه  َوَعٰلي 
Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

“Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü 
‘aleyhi. Yâ ze’l-celâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli 
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ve’l-in‘âm. lâ- ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne 
ve câre’l-müstecîrîne ve emâne’l-hâifîne. 
Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî 
ümmi’l-kitâbi şakıyyen ev mahrûmen ev 
matrûden ev mukatteren ‘aleyye fî’r-rızkı 
fe’mhu’llâhümme bi fazlike şekâvetî ve 
hırmânî ve tardî ve ıktâre rızkî ve esbitnî ‘ın-
deke fî ümmi’l-kitâbi sa‘îden ve merzûkan 
ve müveffekan li’l-hayrâti fe-inneke kulte ve 
kavlüke’l-hakku fî kitâbike’l-münzeli ‘alâ 
lisâni nebiyyike’l- mürsel. Yemhu’llâhu mâ-
yeşâü’ ve yüsbitü ve ‘ındehu ümmü’l-kitâbi 
ilâhî bi’t-tecelliyyi’l-a‘zami fî leyleti’n-nısfi 
min şa‘bâne’l- mükerremi’lletî fî-hâ yüfraku 
küllü emrin hakîmin. Ve yübremü en-tekşife 
‘annâ mine’l-belâi’ mâ-na‘lemü vemâ lâ-
na‘lemü vemâ ente bihî a‘lemü inneke ente’l-
e‘azzü’l- ekrem. Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ve 
evlâdihî ve ezvâcihî ve sellem.”

Türkçe Anlamı: 
Ey herkese bolca ni‘met veren, kimse-

nin ni‘metine muhtaç olmayan Allâh’ım! 
Ey celâl ve ikram sâhibi Allâh’ım! Güç ve 
nimet sâhibi Rabbim! Senden başka ilâh 
yoktur. Sana sığınanların yardımcısı Sen-
sin. Sana sığınanları koruyansın. Korkan-
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lara güven verensin. Allâh’ım eğer beni 
katında şakî, mahrum, merhametten kovul-
muş ve rızkı dar olanlardan yazdıysan beni 
oradan sil. Allâh’ım fazlı kereminle benim 
mahrûmiyetimi, şekâvetimi mutluluğa tebdîl 
et. Rızkımın darlığını bolluğa çevir. Tüm ha-
yırlarda beni muvaffak kıl. Sen Nebîn lisanı 
üzere indirdiğin kitabında buyuruyorsun ki 
“O dilediğini siler dilediğini bırakır. Ana ki-
tab O’nun katındadır.”

Yâ İlâhî, Şa‘bân’ın 15. gecesi -ki tüm 
olaylar o gece düzenlenir- meydana gelen 
yüce tecellîn hürmetine bizim üzerimizden 
bildiğimiz ve bilmediğimiz belâları kaldır. 
Sen en iyi bilensin. Sen azîz ve kerîmsin. Hz. 
Muhammed Efendimize, âline, evlâdına, ha-
nımlarına salât ve selâm olsun.

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم اللهّٰ
َاْوَصَلِني  َوِاْحَساُنَك  َعَلْيَك  َدلَِّني  ُجوُدَك  ِاٰلِهي 

َما  ِاَلْيَك  َاْشُكوا  َلَدْيَك  َبِني  َقرَّ َوَكَرُمَك  ِاَلْيَك 

َعَلْيَك  َماَلَيْعُسُر  َوَاْسَئُلَك  َعَلْيَك  َلَيْخٰفي 

َج ُكَرَب  ِاْذِعْلُمَك ِبَحاِلي َيْكِفي َعْن ُسَئاِلي َياُمَفّرِ

َاْنَت  ِالَّ  َلِاٰلَه  ِفيِه  َماَاَنا  َعّنِي  ْج  َفّرِ اْلَمْكُروِبيَن 
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َلُه  َفاْسَتِجْبَنا  اِلِميَن  الظَّ ِمَن  ُكْنُت  ِاّنِي  ُسْبَحاَنَك 

ُهمَّ  َاللهّٰ اْلُمْؤِمِنيَن.  ُنْنِج  َوَكٰذِلَك  اْلَغّمِ  ِمَن  ْيَناُه  َوَنجَّ

َياَذا اْلَمّنِ َوَلُيَمنُّ َعَلْيِه. 
ْرَوِح.  ٍد ِفي اْلَ ُهمَّ َصّلِ َعٰلي ُروِح َسّيِِدَنا ُمَحمَّ َاللهّٰ

 . ْجَساِدِ اْلَ ِفي  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا  َجَسِد  َعٰلي  َوَصّلِ 

ٍد ِفي اْلُقُبوِر. َوَصّلِ َعٰلي َقْبِرِ َسّيِِدَنا ُمَحمَّ
Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

“İlâhî cû‘düke dellenî ‘aleyk. Ve ihsânüke 
evsalenî ileyke. Ve keremüke karrشbenî le-
deyke. Eşkû ileyke mâ-lâ yahfâ ‘aleyke. Ve 
es’elüke mâ-lâ ye’süru ‘aleyke. İz-‘ılmüke 
bi-hâlî yekfî ‘an süâlî. Yâ müferrice kürabe’l-
mekrûbîne. Ferric annî mâ-ene fîhi. Lâ ilâhe 
illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn. 
Festecibnâ lehü. Ve necceynâhü mine’l-ğammi 
ve kezâlike nünci’l- mü’minîne. Allâhümme 
yâ ze’l-menni velâ- yümennü ‘aleyhi.”

Daha sonra şu selâvat 100 kere okunur:
“Allâhümme salli ‘alâ rûh-i seyyidinâ Mu-

hammedin fi’l-ervâhi. Ve salli ‘alâ  cesed-i 
seyyidinâ Muhammedin fi’l-ecsâdi. Ve salli ‘alâ 
kabr-i seyyidinâ Muhammedin fi’l- kubûri.”
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Türkçe Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Ya İlâhî! Cömertliğin bana Seni göster-

di. İhsanın beni Sana ulaştırdı. İkrâmın beni 
Sana yaklaştırdı. Sana gizli olmayanı Sana 
şikâyet ediyorum. Sana zor olmayanı Senden 
istiyorum. Ki Sen hâlimi bilir istediğime ye-
tersin. Ey dertlilerin derdini gideren Rabbim! 
Benim de içinde bulunduğum durumu rahat-
lat. Senden başka ilâh yoktur. Seni noksan 
sıfatlardan tenzîh ederim. Şüphesiz ben ken-
dime zulmedenlerdenim. (Çünkü Sen şöyle 
buyuruyorsun): “Biz onun duâsını kabûl et-
tik. Onu sıkıntıdan kurtardık. Biz ihsân sahip-
lerini böyle kurtarırız.”

Ey bol ni‘met veren ve kimsenin ni‘metine 
ihtiyacı olmayan Allâh’ım!

Allâh’ım! Rûhlar içinde Efendimiz Hz. 
Muhammed’in rûhuna salât eyle.

Allâh’ım! Bedenler içerisinde Efendimi-
zin bedenine salât eyle.

Allâh’ım! Kabirler içerisinde Efendimizin 
kabrine salât eyle.

a
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9- RAMAZAN AYI
RAMAZAN AYINDA OKUNACAK 

DUÂLAR

İlk On (10) gün:                    اِحِميَن َياَاْرَحَم الرَّ
“Yâ erhame’r- râhimîn”
Türkçe Anlamı: Ey merhametlilerin en 

merhametlisi olan Allâh’ım!
İkinci On (10) gün:                 ُنوِب اُر الذُّ َياَغفَّ

“Yâ gaffârü’z- zünûb”

Türkçe Anlamı: Ey günahları bağışlayan  
Yüce Allâh’ım!
Son On (10) gün:                      َقاِب   َياَعِتيَق الّرِ

“Yâ ‘atîka’r- rikâb”
Türkçe Anlamı: Ey kullarını a‘zâd eden 

Yüce Allâh’ım!
1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) 

def‘a okunmalıdır. 
2. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir 

gecesi Fetih sûresi okunursa, o sene içindeki 
kötülük, belâ ve musîbetlerden bi-izni’llâhi 
te‘âlâ muhâfaza olunur. 
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3. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü 
(23.) gecesi Ankebût Sûresi ve Rûm Sûresi 
okunur. 

4. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir 
gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs Sûresi 
okunur.

DUÂ-İ ARŞ

(Ramazân ayının evvelinde veyâ ortasın-
da veyâ âhirinde üç kere okunacak.)

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ٍد  ُمَحمَّ َنا  َنِبّيِ ِلْلَعاَلِميَن  َفْرٌد  َصَمٌد  َاَحٌد  َربٌّ   ُ َاللهّٰ

ًرا ، ِلْلَكاِفِريَن ُمْنِذُروَن ُمْنِذًرا ِمَن النَّاِر  َاْرَسَلُه ُمَبّشِ

ٌد َاَحٌد َحِميٌد َو َقاِسٌم َوَشاِهٌد  َنا ُمَحمَّ َو ُمْنِذًرا َنِبّيِ

ٌد َوُهَو َنِبيُّ اْلُمْصَطٰفي  َنا ُمَحمَّ ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَقاِئٌم َنِبّيِ

اْلُمْرَتٰظي  َماُم  َواْلِ َم.  َوَسلَّ َعَلْيِه  َتَعاَلي   ُ اللهّٰ َصلَّي 

ُسوُل  الرَّ ُهَو  ٌد  ُمَحمَّ َنا  َنِبّيِ اْلُمْجَتٰبي  ُسوُل  َوالرَّ

اْلُمْرَسُل َصاِحُب اْلِكَتاِب ُمْنِذٌر َواْلِكَتاُب اْلَمْجُد 

ْزَهِر َواِء َواْلِمْنَبِر َواْلُبَراِق اْلَ ٌد َصاِحُب الّلِ َنا ُمَحمَّ َنِبّيِ
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اْلِجَناِن  َوَزْيُن  ٌد  ُمَحمَّ َنا  َنِبّيِ َواْلَكْوَثِر  َضاِء  َوالّرِ

َاْحَمٌد َعْبٌد ُمِطيٌع َعاِدٌل َعْبٌد َجَواٌد َناِفٌع ِلْلُمْشِرِكيَن 

ٌد  ٌد َوَرُسوُلَنا ُمَحمَّ ٌد َوَشِفيُعَنا ُمَحمَّ َنا ُمَحمَّ َقاِئٌل َنِبّيِ

ِلْلُمْذِنِبيَن  َشِفيٌع  ِلْلَعاَلِميَن  َخْيٌر  ٌد  ُمَحمَّ َلَنا  َفْخٌر 

ٌد ِاْخَتاَرُه َوَاْرَسَلُه ِفي َخْلِقِه  َنا ُمَحمَّ َواْلُمْجِرِميَن َنِبّيِ

َسّيِِدَنا  َعٰلي   ُ اللهّٰ َصلَّي  ٌد  ُمَحمَّ َنا  َنِبّيِ ُيِحبُُّه  َفُه  َشرَّ

ٍد َوآِلِه َوَصْحِبِه َاْجَمِعيَن ِبَرْحَمِتَك َمَحمَّ

اِحِميَن. َياَاْرَحَم الرَّ
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
“Allâhu rabbun ahadun samedun ferdun 

li’l-‘âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu 
mübeşşiran. li’l-kâfirîne münzirûne münziran 
mine’n-nâri ve münziran nebîyyinâ Muhamme-
dun ahadun, hâmidun ve kâsimun ve şâhidun 
li’l-mü’minîne ve kâimun nebîyyinâ Muham-
medun ve hüve nebîyyü’l- Mustafâ salla’llâhu 
te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem. Ve’l-imâmu’l-murtezâ, 
ve’r-resûlü’l- müctebâ, nebîyyinâ Muhamme-
dun hüve’r-resûlü’l-murselü, sâhibu’l-kitâbi, 
münzirun ve’l-kitâbu’l-mecdü, nebîyyinâ 
Muhammedun sâhibu’l-livâ’i ve’l-minberi 



74

ve’l-burâki’l- ezheri ve’r-rızâ’i ve’l-kevseri 
nebîyyinâ Muhammedun ve zeynü’l-cinâni 
Ahmedun, ‘abdun mutî‘un, ‘âdilun, ‘ab-
dun, cevâdun, nâfi‘un, li’l- müşrikîne kâilun, 
nebîyyinâ Muhammedun ve şefî‘unâ Muham-
medun ve resûlünâ Muhammedun fahrun lenâ 
Muhammedun hayrun li’l-‘âlemîne şefî‘un 
li’l-müznibîne ve’l-mücrimîne, nebîyyinâ 
Muhammedun ihtârahu ve erselehu fî halkıhî 
şerrefehu, yuhibbuhu nebîyyinâ Muhamme-
dun salla’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin 
ve âlihî ve sahbihî ecma‘îne bi-rahmetike yâ 
erhame’r- râhimîn.”

Türkçe Anlamı: 
Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Allâh (c.c.) tek olan ve Rabb olandır, her-

kes O’na muhtaçtır, O hiç kimseye muhtaç 
değildir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimi-
zi âlemlere müjdeleyici olarak gönderen-
dir. Kâfirleri ateşle korkutucudur. Korkutu-
cu olan Efendimiz (s.a.v.) tektir. Övülen ve 
mü’minlere şâhid olandır. Efendimiz (s.a.v.) 
seçilmiş nebî râzı olunan önder ve seçkin 
elçidir. O  (s.a.v.) gönderilmiş elçidir. Kitap 
sâhibi korkutucu nebîdir. Efendimiz (s.a.v.) 
sancak, minber, burak, rızâ makamı ve kevser 
sâhibidir. Gönüllerin süsü Ahmed (s.a.v.)’dir. 
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İtaatkar adâletli, cömert, faydalı bir kuldur. 
Müşriklere (hakkı) anlatan, âhirette bize şe-
faatçi olandır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bi-
zim iftiharımızdır. Âlemlerin en hayırlısı, 
günahkarların şefaatçisidir. Hz. Muhammed 
(s.a.v.), Cenâb-ı Hakk’ın seçip gönderdi-
ği, mahlûkâtın içinde şerefli kıldığı Efendi-
mizdir. Ey merhametlilerin en merhametlisi 
Allâh’ım!  Rahmetinle Efendimize, âline ve 
ashâbına salât ve selâm olsun.

İFTAR DUÂSI

ْلُت  َتَوكَّ َوَعَلْيَك  آَمْنُت  َوِبَك  ُصْمُت  َلَك  ُهمَّ  َاللهّٰ

َوَعٰلي ِرْزِقَك َاْفَطْرُت َوِلَصْوِم َغٍد َنَوْيُت َفاْغِفْرِلي 

ْرُت. ْمُت َوَماَاخَّ َماَقدَّ
“Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve 

‘aleyke tevekkeltü ve ‘alâ rızkıke eftârtü ve li-
savmi ğadin neveytü fa’ğfirlî mâ- kaddemtü 
vemâ- ahhartü.”

Türkçe Anlamı: 
Allâh’ım Senin rızân için oruç tuttum, 

Sana inandım ve yalnız Sana tevekkül ettim. 
Senin verdiğin rızıkla iftar ettim ve yarın ki 
oruca niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek 
günahlarımı affet.
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KADİR GECESİ
26 Ramazan’ı 27 Ramazan’a bağlayan gecedir.

Ramazan’ın son onundaki geceleri ihya 
etmek (ibadetle geçirmek) menduptur. Hz. 
Âişe (r.anhâ)’dan bildirildiğine göre, Resûl-i 
Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Ramazan’ın son on 
günü girince, geceyi ihyâ ve çoluk-çocuğunu 
kaldırarak ibadet ederlerdi. Maksat Kadir ge-
cesini ihyâdır.

“Kadir gecesini Ramazan’ın son onun-
da arayınız.” (Buhâri) Hadîs-i şerîfi, hakkında 
ihtilâf edilmeyen kuvvetli bir hadîstir.

“O mübarek gecedeki amel, içinde Ka-
dir gecesi bulunmayan bin aydaki amelden 
hayırlıdır.” (Kadir, 3)

Hadîs-i şerîfte: “Kadir gecesinde, 
sevâbına inanarak ve umarak namaz kı-
lanın (ihyâ edenin) geçmiş ve gelecek 
günâhlarını bağışlanır.” buyurulmuştur.  
Malûmdur ki, Kadir gecesi, şeref gecesi de-
mektir. Hadîs-i şerîflerin verdiği haberlere 
göre, Kadir gecesi, Ramazan’ın son on gece-
lerinde gizlidir. Gecelerini ihyâya gayret sarf 
etmek için gizli tutulmuştur. İtikâfa girerek 
onu Ramazan’ın son on gününde aramak ge-
rekir. Nevevî’nin beyânına göre, en ümitlisi, 
o on gecenin teklerinde aramaktır. Peygam-
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ber (s.a.v.) Efendimiz, İbn-i Abbâs (r.a.)’nın 
ve sahâbe (r.a.e.)’in bir kısmının kavillerine 
göre, Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi oldu-
ğuna işaret etmiştir.

Ebû Saîd (r.a.)’den: Resûlullâh (s.a.v.) 
buyurdular ki: “Kadir gecesi bana (bugün rü-
yamda) gösterildi, (şu anda hangisi olduğunu 
unuttum). O gecenin sabahında kendimi su 
ve toprak içinde secde eder buldum.” derken 
hava bozdu, yağmur başladı. Zaten mescid 
çardak şeklindeydi (üstü dallarla örtülü idi). 
Resûlullâh (s.a.v.)’in burnu (alnı) üzerinde ve 
burun yumuşaklarında su ve toprak bulaşığı-
nı gördüm. O gün Ramazan’ın yirmi birinci 
sabahıydı.” (Buhârî)

“Gerçek, biz onu Kadir gecesinde in-
dirdik, Kadir gecesinin (o büyük fazl-u 
şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi, 
bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve 
rûh, Rablerinin izniyle, her bir iş için iner 
de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar 
bir selâmdır.” (Kadir Sûresi)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: 
“Kadir gecesini sıdk ve yakîn ile ihyâ eden     
mü’min-i kâmilin günâh-ı sağîrleri (kü-
çük günâhları) mağfûr olur (affedilir).” 
(Câmi‘u’s-Sağîr)
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Kadir gecesi, Ramazân ayında ve bu ayın 
da büyük bir ihtimalle son on günü içindedir. 
Kur’ân-ı Kerîm, âyetler hâlinde inzâl olmaya 
bu gecede başlamıştır. Kadir gecesi, içinde 
Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha ha-
yırlıdır.

Müslümanlar olarak bu geceyi ibâdetle, 
tâatle ihyâ etmeli, kusûr ve günâhlarımızdan 
dolayı tevbe ve istiğfâr etmeliyiz. Yine 
terâvihten sonra iki rek‘at nâfile namâz kıl-
malı, Kur’ân-ı Kerîm tilâvet etmeli, Peygam-
ber (s.a.v.) Efendimiz’e bol bol salât-ü selâm 
getirmeliyiz. Ana, baba, akraba ve dîn kar-
deşlerimizin de hukûkuna bu gecede riâyet 
etmeliyiz. Kötü fiillerden son derece kaçın-
malıyız. 

Bir hadîs-i şerîfte: “Kadir gecesinde 
Kadr sûresini okuyan, Kur'ân-ı Kerîm'in 
dörtte birini okumuş olur.” buyuruldu. 

Başka bir hadîs-i şerîfte bu gece okuna-
cak şu duâ öğretilmiştir: “Allahümme inne-
ke afüvvün tühıbbül afve fa'fü annî”  (Yâ 
Rabbi, muhakkak ki, sen afvedicisin, afvı 
seversin, beni de afvet.) (Abdulkâdir Geylânî 
(k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, s. 306-307

Yeryüzüne nûr saçan, âlemi zulmetten 
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nûra garkeden ve insanlığa ebedî saâdeti 
bahşeyleyen Kur’ân-ı ‘Azîmû’ş-şân bu 
mübârek gecede nâzil olmuştur. Kadir gece-
si bütün sene içerisinde gizli olabileceği gibi 
Ramazân ayının yirmi yedinci gecesi olarak 
bilinir veya öyle itibar edilir. O gece amel, 
ibâdet ve mücâdele sûretiyle erişilecek hayır 
ve sevâb, onsuz bin ayda kazanılacak hayır 
ve sevâbdan çok daha ziyâde hayırlıdır. 

AREFE GÜNÜ 

Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Arefe günü en 
ziyâde şöyle derlerdi: 

ُ َوْحَدُه َلَشِريَك َلُه َلِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ِبَيِدِه اْلَخْيُر

َوُهَو َعَلي ُكّلِ َشْيٍئ َقِديٌر.

“Lâ-ilâhe illa’llâhu vahdehû lâ-şerîke 
lehû, lehu’l-mülkü velehu’l-hamdu bi-yedi-
hi’l-hayru ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.”

Türkçe Anlamı: 
Allâh’tan başka ilâh yoktur. O tektir, or-

tağı yoktur. Mülk O’nun, hamd O’na âiddir. 
Hayır O’nun elindedir. O her şeye kâdirdir.
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RAMAZAN BAYRAMI                               
BAYRAM GÜNÜ NELER YAPMALIYIZ:

1- Erken kalkmak
2- Gusletmek
3- Misvâk kullanmak
4- Güzel koku sürünmek
5- Giyilmesi mübâh olan elbisenin en gü-

zelini giymek
6- Allâh (c.c.)’ün ni‘metlerine şükretmiş 

olmak için sevinçli ve neşeli görünmek ve 
yüzük takınmak

7- Ramazân bayramında câmiye çıkma-
dan önce tatlı bir şey yemek

8- Yenilen şeyin kuru hurma olması
9- Yenilecek olanın adedinin tek olması
10- Namaza erkence davranıp sabah nama-

zını mahâlle mescidinde kılarak bayram nama-
zı için namazgâha ve büyük câmiye gitmek

11- Namaza giderken acele etmeyip sükû-
netle yürümek

12- Namaza giderken Ramazân bayramın-
da gizli tekbîr getirmek

13- Namazdan dönerken mümkünse baş-
ka yoldan gelmek

14- Mü’minlerle karşılaştığı zaman güler 
yüz göstermek

15- Elinden geldiğince çok sadaka vermek.
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10- ŞEVVÂL AYI
ALTI GÜN ORUCU

Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve 
vasiyetlerinden biri de Ramazân orucundan 
sonra, Şevvâl ayında altı gün oruç tutmamız 
hakkındadır.

Bu altı günlük oruç onarım gibidir. Şöyle 
ki: Ramazân ayında farz olan oruçlar sırasın-
da, bizlerden çıkan hatâ ve kusûrların, terbiye 
ve edebimizdeki bozuk yönlerin, farz ve sün-
net namazlarındaki aksaklıkların, ya‘ni eksik 
veyâ fazla rükû‘ ve secdelerin secde-i sehivle 
tashîh edilip noksanlığı doldurulduğu gibi, altı 
günlük oruç da eksik ve bozuk ibâdetlerimizin 
doldurulmasına yarayan birer ta‘mîr ve telâfi 
aracıdır. “Her kim Ramazân orucunu tutar 
ve altı gün de Şevvâl’den ilâve ederse, bü-
tün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur.” (Müs-
lim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce)  

“Ramazân bayramından sonra altı gün 
oruç tutan bir kimse, bir seneyi oruç tutmuş 
gibi olur. Kişi bir iyilikte bulunursa, kendi-
sine bunun on katı verilir.” buyurulmuştur.  
(İbn-i Mâce ve Nesâî)
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Taberânî’nin rivâyetinde şu ziyâde vardır: 
Resûlullâh (s.a.v.) böyle deyince Ebû Eyyûb 
(r.a.)’in (s.a.v.) Efendimize: “Ey Allâh’ın 
Resûlü! Tutulacak bir günlük oruç on güne kar-
şı mıdır?” sorusuna (s.a.v.) Efendimiz “Evet!” 
buyurmuşlardır. Hâfız Münzirî, Ta-berânî’nin 
râvîlerinin sahîh olduğunu kaydetmişlerdir.

Altı günlük oruç bayramdan sonra arka 
arkaya tutulabileceği gibi bütün Şevvâl ayına 
dağıtılarak da tutulabilir. Lâkin pazartesi ve 
perşembe günleri tutulursa daha makbûl olur. 
Zîrâ Âişe (r.anhâ) vâlidemiz: “Resûl-i Ekrem 
(s.a.v.) Efendimiz pazartesi ve perşembe gün-
lerinde oruçlu olmaya çalışırdı.” buyurdular. 
“Her ayda üç gün oruç tutmak, bütün ha-
yatını oruçlu geçirmek gibidir.” (Buhârî ve 
Müslim) 

Ebû Ubeyde (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’den 
şöyle işittiğini söylemiştir: “Oruç, insan için 
bir kalkandır. İnsan onu delmedikçe...”  
(Nesâî, İbn Mâce, Hâkim, Terğîb)

a

11- Zİ’L-KÂDE AYI
a
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12- Zİ’L-HİCCE AYI
ZİLHİCCE’NİN İLK ON GÜNÜNÜN 

ÜSTÜNLÜĞÜ

İbn Abbâs (r.a.): “Âdem (a.s.)’ın tevbesi-
ni, Allâhü Te‘âlâ, Zilhicce’nin onuncu günü 
kabûl eyledi. İbrâhîm (a.s.) da aynı günde hil-
lete kavuştu; malını misafir, oğlunu kurbân ve 
kalbini Rahmân için bezleyledi. Tam tevekkül 
ancak İbrâhîm (a.s.) için doğrulandı. İbrâhîm 
(a.s.) Zilhicce’nin ilk on gününde Kâ‘be’yi 
binâ eyledi. Mûsâ (a.s.)’a da Allâhü Te‘âlâ, 
yine aynı günlerde münâcaat ile ikrâm eyledi. 
Dâvud (a.s.) da Zilhicce’nin onuncu günü ba-
ğışlandı. Övünme gecesi de Zilhicce’nin ilk 
on günündedir.” diye Resûlullâh (s.a.v.)’den 
haber vermişlerdir. Bazıları da Kur’ân-ı 
kerîmin, Resûlullâh (s.a.v.)’e ilk gelişi de 
Zilhicce’nin onunda sabahleyin oldu dediler. 
Bey‘at-ı Rıdvân da Hudeybiye de Zilhicce’nin 
ilk onunda oldu. Tevriye, Arefe, Kurbân bay-
ramı, Haccu’l-ekber de Zilhicce’nin ilk on 
günündedir. Ebû Sa‘îd el-Hudrî (r.a.)’den 
rivâyet edilen hadîs-i şerîfte: “Ayların efen-
disi ve üstünü Ramazân ayıdır. Ondan daha 
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üstünü, Haccu’l-ekber ve Kurbân bayramının 
bir araya geldiği Zilhicce’nin onuncu günü-
dür.” diye buyurulmuştur. Hz. Âişe Sıddîka 
(r.anhâ) şöyle buyurmuşlardır: “Resûlullâh 
(s.a.v.) zamanında teğannî ve nağmeyi se-
ven bir kimse vardı. Zilhicce ayı görünün-
ce oruç tutardı. Bu hâl Resûlullâh (s.a.v.)’e 
ulaşınca, o adamı huzûrlarına çağırdılar 
ve “Seni bu günlerde oruç tutmağa mecbûr 
eden sebeb nedir?” buyurdular. O kimse de: 
“Yâ Resûlallâh! Şu günler, meşâ‘ir ve hacc 
günleridir. Hâcıların duâlarına ortak olmağı 
Allâhü Te‘âlâ’dan istedim.” dedi. Resûlullâh 
(s.a.v.) de ona: “Zilhicce’den oruç tuttuğun 
her gün için bir köle a‘zâd etmiş, ondan önce 
bir sene ve sonra bir sene oruç tutmuş gibi 
sevâb vardır.” diye tebşîrâtta bulundular. İbni 
Abbâs (r.a.)’dan rivâyet edilen hadîs-i şerîfte 
ise: “İçinde oruç tutulacak ve sâlih ameller 
işlenecek günler içerisinde Allâhü Te‘âlâ 
katında Zilhicce’nin ilk on günündekilerden 
daha sevgili yoktur.” diye buyurulmuştur. 
Hz. Câbir (r.a.) de Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) 
Efendimizden: “Bir kimse Zilhicce’nin ilk 
dokuz günü oruç tutsa Allâhü Te‘âlâ hergünkü 
orucu için tam bir yıl oruç tutmuş gibi sevâb 
yazar.” diye müjdeler verdiklerini rivâyet ey-
lemişlerdir.
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ZİLHİCCE’NİN İLK DOKUZ GÜNÜ 
İBÂDETLERİ

Hz. Âişe Sıddîka (r.anhâ) vâlidemiz, 
rivâyet ettikleri hadîste Peygamber (s.a.v.) 
Efendimizin şöyle müjde verdiklerini haber 
veriyorlar: “Zilhicce’nin ilk on gününün ge-
celerinden birini ihyâ etmesi, o kimsenin bir 
seneyi hacc ve umre ibâdetiyle ihyâ etmesi 
gibidir. Bu (dokuz) günlerden bir gün oruç 
tutması, senenin öbür vakitlerinde ibâdetle 
meşgûl olması gibidir; o kadar sevâb alır.” 

Hz. Alî (k.v.) efendimizden de Cenâb-ı 
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin şu uzun müj-
deli hadîs-i şerîfleri rivâyet edilmiştir: 

“Zilhicce’nin ilk on günü gelince siz tâat 
ve ibâdete gayret ediniz; zîrâ Allâhü Te‘âlâ o 
günleri, öbür günlerden üstün; gecesine hür-
meti de gündüzüne hürmet gibi kılmıştır. 

Biriniz Zilhicce’nin ilk on gecesinden bi-
rinde, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dört 
rek‘at namâz kılıp her rek‘atta Fâtiha’dan 
sonra üçer kere Âyetü’l-kürsî, üçer kere 
İhlâs-ı şerîf ve birer kere de Felak ve Nâs 
sûrelerini okusa ve namâzı bitirince ellerini 
kaldırıp:
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ِة َواْلَجَبُروِة ُسْبَحاَن ِذي اْلَقاِعَدِة  ُسْبَحاَن ِذي اْلِعزَّ

َواْلَمَلُكوِت ُسْبَحاَن اْلَحٍي الَِّذي َلَيُموُت 

ُهَو ُيْحِيي َوُيِميُت َوُهَو َحيٌّ َلَيُموُت َلِاٰلَه ِالَّ

ِ َكِثيًرا  لِلهّٰ اْلِعَباِد َواْلِبَلِد َواْلَحْمُد  ِ َرّبِ  ُسْبَحاَن اللهّٰ

ُ َاْكَبُر َكِبيًرا َربََّنا َجلَّ  ًبا ُمَباَرًكا َعٰلي ُكّلِ َحاٍل. َاللهّٰ َطّيِ

َجَلُلُه َوُقْدَرَة ِبُكّلِ َمَكاٍن.
“Sübhâne zî’l-‘izzeti ve’l-ceberût. Süb-

hâne zî’l-kâ‘ideti ve’l-melekût. Sübhâne’l-
hayyü’llezî lâ-yemût. Lâ-ilâhe illâ hüve 
yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemûtu. 
Sübhâna’llâhi rabbi’l-‘ibâdi ve’l-bilâdi ve’l-
hamdü li’llâhi kesîran tayyîben mübâraken 
‘alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran. Rabbenâ 
celle celâluhû ve kudrete bi-külli mekânin.” 

Türkçe Anlamı: 
“Ey her şeye gücü yeten izzet sâhibi Rab-

bim! Seni tüm noksanlıklardan tenzîh ede-
rim.

Tüm mülkün sâhibi, ölmeyen ve ezel ve 
ebed olmak üzere diri olan Rabbim! Seni 
tesbîh ederim. Dirilten ve öldüren kendisin-
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den başka ilah olmayan O’dur. O ölmez, hayy 
olan O’dur.

Beldelerin ve kulların Rabbi olan Allâh’ı 
tesbîh ederim. Her durumda çok ve mübârek 
övgüler Allâh’adır. Allâh büyüktür. Celâl 
sâhibi olan Sensin Rabbim. Her mekânda güç 
ve kuvvet sahibisin.”
dese ve sonra da dilediği gibi duâ eylese 
Beytullâh’ı haccetmiş, Resûlullâh (s.a.v.)’i 
ziyâret etmiş ve Allâh (c.c.) yolunda cihâd et-
miş gibi ecir ve sevâb kazanır. Allâhü Te‘âlâ 
o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir. 

Sizden biriniz, Zilhicce’nin ilk on gecesi-
nin her gecesinde bu namâzı kılsa bu duâyı 
okusa ve dilediği gibi duâ etse Allâhü Te‘âlâ, 
ona Firdevs-i A‘lâ’yı helâl kılar; günâhlarını 
ondan siler. O kimse Arefe günü oruç tut-
sa gecesinde de bu namâzı kılsa ve haber 
verildiği üzere duâ etse Allâhü Te‘âlâ’ya 
yalvarsa; Allâhü Te‘âlâ: “Ey benim melek-
lerim, şâhid olunuz ki ben o kulumu bağış-
ladım. Beytullâh’ı haccedenlere, onu ortak 
eyledim.” der.  Bu hâlde melekler, Allâhü 
Te‘âlâ’nın o mü’min kulunun kıldığı namâzı 
ve ettiği duâsı sebebiyle ihsân buyurdu-
ğu ecir ve sevâblardan ötürü sevinirler ve 
neş’elenirler.” 
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HACCIN FAZÎLETLERİ

Kur’ân-ı Kerîm’de: “Oraya yol bulabi-
len insanlara, Allâh için Kâ‘be’yi haccet-
mesi bir farzdır.” (Âl-i İmran, 97)

“İnsanları hacca çağır, yürüyerek ve 
uzak yollardan gelen bineklere binerek 
sana gelirler.” (Hac, 27) buyurulmuştur.

Hadîs-i şerîfte de:  “Ey insanlar! Şüphe-
siz ki, Allâh size haccı farz kıldı, artık siz de 
haccedin!”

“İslâmiyet beş esas üzerine kurulmuştur: 
Allâh’dan başka ilâh olmadığına, Muham-
med (s.a.v.)’in Allâh’ın Resûlü olduğuna 
şahâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, 
haccetmek, Ramazan orucunu tutmaktır.” bu-
yurulmuştur.

Diğer bir hadîste: “Bilmez misin ki, İslâm 
kendinden önceki (küfür ve günahların hep-
sini kökünden) yıkar; hicret de öyle, hac da 
öyle.” buyurulmuştur.

Bu konuda Buhârî’de belirtilen rivâyet şu-
dur: Hz. Âişe (r.anhâ) vâlidemiz, Peygamber 
(s.a.v.) Efendimiz’den sordu: “Yâ Resûlallâh! 
Cihâdı amellerin en üstünü olarak görüyoruz, 
biz cihâd etmeyelim mi?” Resûlullâh (s.a.v.) 
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buyurdu ki: “Hayır, sizin için en üstün olan 
cihâd, şartlarına uygun yapılacak iyilik dolu 
hacdır.”

Ebû Hüreyre (r.a.)’den yapılan rivâyette, 
Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: 
“Kim hacceder de yapmış olduğu bu ibâdeti 
sırasında cinsî münâsebette bulunmaz, günah 
ve isyan işlemez ve böylece dönerse, anasın-
dan doğduğu gündeki gibi dönmüş olur. (Kul 
hakkı hâriç)” 

Hacc, cihâd gibi olmayıp, farz-ı ayın ol-
duğundan, hacca gitmenin cevâzında ana-
babanın rızâları şart değilse de onların rızâsını 
almadan hacca gitmenin cevâzı, ana-babanın 
muhtaç olmamaları, kendilerine yetecek ka-
dar gelirlerinin bulunmasına bağlıdır. Ana-
babasından biri evlâdının hizmetine muhtaç 
durumda ise, rızâsı olmadan o kimsenin hac-
ca gitmesi mekruh olur. Ana-baba hayatta 
değillerse, dedeyle nine onların yerine geçer. 
(Fetava-yı Hindiyye)

Bilinmeli ki; bir hacc, bir de umre vardır. 
Bunların ikisi de İslam âleminin kıblesi olan 
Ka‘be-i Muazzamayı ve ona bitişik komşu 
olan Allâh’ın şerefli kıldığı yerleri ziyaretten 
ibarettir. Husûsî vakitte (usûlüne göre) vak-
fe fiilini de içine alarak yapılan ibâdet hacc, 
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yalnız tavaf ve sa‘y etmekten ibâret olan ise 
umre adını alır.

Hacc-ı ekberin Cuma gününe rastlaması, 
onunla özel bir durum alması yoktur. Cuma-
ya rastlayan Arefe gününün fazlaca sevâbı 
vardır.

“Günlerin en üstünü Arefe günüdür; bu-
gün Cumaya rastlarsa, Cuma günü dışında 
yapılan yetmiş hacdan efdaldir.” meâlindeki 
hadîs-i şerîfle bu husûs açıklanmıştır. 

Hem hacc, hem de umre etmek efdaldır. 
Nitekim hadîs-i şeriflerde: “Hacla umreyi 
birbiri peşine yapın. Çünkü böyle yapmak fa-
kirliği giderir, günahları temizler, nasıl ki, kö-
rük demirin pas ve kirini temizleyip giderir.” 
ve “Hacc ettiğiniz vakit umre, umre ettiğiniz 
vakit hacc yaparak, onlardan birine diğerini 
tâbi kılınız ki, hacc ile umre arasında meydana 
gelen birbirine uyma, demirci ocağının demir 
pasını gidermesi gibi, fakirlik ve günahları gi-
dersin.” (Sünen-i İbn-i Mâce) buyurulmuştur.

Umreyi de içine alan ve almayan hac, bu 
itibariyle üç kısma ayrılır:

1- Hacc-ı kıran,
2- Hacc-ı temettü’,
3- Hacc-ı ifrat.
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Haccın ara vermeden umreyle birleşme-
sine “Kıran”, ara verilerek birleşmesine “Te-
mettü’” veya “Mut’a”; umresiz olanına “İf-
rat” denilir.

Mekkî olanlar ekseriyetle müfrit, afakîler 
mutemetti’ bulunurlar. Kârin olanları da olur. 
Cidde’den doğruca Arafat’a çıkan deniz yo-
luyla hacca gelenler gibi, hacc-ı ifrat yapan-
lar olmakla beraber, mutemetti’ veya kârin 
olan Mekkîler de bulunur.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ

İbn-i Mâce (rh.a.) Ebû Umâme (r.a.)’den 
rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Resûlullâh 
(s.a.v.) Hazretleri: “Bayram gecelerini ibâ-
detle geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öl-
düğü günde ölmez.” buyurmuşlardır. 

Denilmiştir ki: “Dünyanın beş gününde 
mihnet ve meşakkat çeken, âhirette mihnet 
ve meşakkat çekmez. Bu beş gün ise: Arefe, 
aşûre, cum‘a ve bayram günleridir.” Arefe 
gününü gafletle geçirmeyip tevbe, ibâdet ve 
zikirle geçirmek, Hakk Te‘âlâ’dan helâl rızık, 
sâlih amellerle dolu uzun bir ömür ve cennette 
Cemâlullâh ile müşerref olmağı istemeliyiz. 
Arefe ve bayram günlerinde kabirleri ziyâret 
etmeli, ölülerimizin rûhları, Fâtihâlarla yâd 
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edilmelidir. Kur’ân-ı Kerîm okumayı arttıra-
rak Peygamber (s.a.v.) Efendimiz zamanın-
dan günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün 
mü’minlerin rûhlarına ithâf edilmelidir.

َنِة  ْالٰماِضَيِةَوالسَّ َنِة  اَرُةالسَّ َكفَّ َعَرَفَت  َيْوَم  َصْوُم 

لُمْسَتْقَبَلِة ْا
“Arefe günündeki oruç, geçmiş bir sene ile 

gelecek bir sene için bir keffarettir...”  (H.Şerîf, 
Tergîb ve Terhîb)

İzâh: Arefe gününde tutulacak bir oruç, 
teveccüh eden kurban bayram günlerini bir 
şükran ile istikbal nişânesidir. Binaenaleyh 
bu mübarek oruç güzel bir ibâdet olduğun-
dan böyle iki sene içinde işlenecek bir kısım 
günâhları bağışlanmasına vesile olur.

TEŞRÎK TEKBÎRLERİ

Kurbân bayramının arefe gününün sabah 
namâzından i‘tibâren bayramın dördüncü gü-
nünün ikindi namâzına kadar yirmi üç vakit 
farz namâzını müte‘âkib bir def‘a: 

ُ َاْكَبُر ُ َو اللهّٰ اللهّٰ ُ َاْكَبُر َلِاٰلَه ِالَّ ُ َاْكَبُر َاللهّٰ َاللهّٰ

ِ اْلَحْمُد. ُ َاْكَبُر َولِلهّٰ َاللهّٰ
“Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ-ilâhe 
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illâ’llâhu va’llâhu ekber, Allâhu ekber ve 
li’llâhi’l-hamd.” 

Türkçe Anlamı:
Allâh en büyüktür. Allâh en büyüktür. 

O’ndan başka ilâh yoktur. Allâh en büyüktür. 
Allâh en büyüktür. Bütün hamdler Allâh’a 
mahsûstur. 
diye tekbîr alınır ki, buna da (tekbîr-i teşrîk) 
denir. Teşrîk tekbîrleri, fıkıh âlimlerinin birço-
ğuna göre vâciptir. Sünnet diyenler de vardır.

AREFE GÜNÜ DUÂSI

Hazret-i Peygamber (s.a.v.), arefe günü en 
ziyâde şöyle derlerdi:

ُ َوْحَدُه َلَشِريَك َلُه. َلُه اْلُمْلُك َوَلُه  اللهّٰ َلِاٰلَه ِالَّ

اْلَحْمُد ِبَيِدِه اْلَخْيُر َوُهَو َعٰلي ُكّلِ َشْيٍئ َقِديٌر.
“Lâ-ilâhe illâ’llâhu vahdehu lâ-şerîke lehu. 

Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü bi-yedihi’l-
hayru ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.”

Türkçe Anlamı:
Allâh’tan başka ilâh yoktur. O, tekdir ve 

ortağı yoktur. Mülk yalnız O’nundur. Bütün 
hamdler yalnız O’nadır. Tüm hayırlar O’nun 
elindedir. O her şeye kâdirdir.
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KURBAN BAYRAMI                             
BAYRAM GÜNÜ NELER YAPMALIYIZ

1. Erken kalkmak

2. Gusletmek

3. Misvâk kullanmak

4. Güzel koku sürünmek

5. Giyilmesi mübâh olan elbisenin en gü-
zelini giymek

6. Allâh (c.c.)’nun ni‘metlerine şükretmiş 
olmak için sevinçli ve neşeli görünmek ve 
yüzük takınmak

7. Kurban kesecek kimsenin kurban etin-
den yemek için yemeği namazdan sonraya 
bırakması

8. Namaza erkence davranıp sabah namazı-
nı mahâlle mescidinde kılarak bayram namazı 
için namazgâha ve büyük câmiye gitmek

9. Namaza giderken acele etmeyip sükû-
netle yürümek

10. Namaza giderken açıktan tekbîr getir-
mek

11. Namazdan dönerken mümkünse başka 
yoldan gelmek
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12. Mü’minlerle karşılaştığı zaman güler 
yüz göstermek

13. Elinden geldiğince çokça sadaka ver-
mek.

Kurban, Şer‘î ıstılahta; Kurban bayra-
mı günlerinde Allâhü Te‘âlâ'ya yaklaşmak 
için kurban niyetiyle kesilen belirli hayvan 
ma‘nâsında kullanılmıştır.

En sahih görüşe göre, kurban kesmek 
vâcibdir. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.): “Bir 
kimsenin hâli vakti olur da kurban kes-
mezse, asla bizim namazgâhımıza yaklaş-
masın.” buyurmuşlardır.

Kurban bayramında, Allâhü Te‘âlâ’ya 
yaklaşmak niyetiyle kurban kesmek, ancak 
hür, müslüman, mukîm (yolcu olmayan), 
zengin olan kimse üzerine vâcibdir.

Kurban olmak üzere kesilmesi câiz olan 
hayvanlar; koyun, sığır, manda ve devedir. 
Bir koyun yâhûd keçi yalnız bir kişi nâmına 
kurban olabilir. Bir deve yâhûd bir sığır, bir 
kişi yerine kurban olarak kesileceği gibi, yedi 
kişi yerine de kesilebilir.

Yedi kişi için kesilebilen deve yâhûd sığı-
rın, daha az kümeler için hattâ iki kimse için 
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kesilmesi câizdir. Çünkü yedi kimse için ke-
silebilen bir hayvan, daha az kimseler için de 
kesilmesi evleviyetle câizdir.

Yedi kimse ortak olup, bir deve yâhûd bir 
sığır kurban edip, etini taksim etmek isterler-
se, terâzi ile taksim ederler, götürü sûretiyle 
taksim etmeleri câiz değildir. Ancak hayva-
nın ayaklarını yâhûd derisini et ile karıştırır-
larsa, bu takdirde götürü sûretiyle aralarında 
taksim etmeleri câiz ve mu‘teber olur. Satışta 
mu‘teber olduğu gibi.

Kurban kesmenin ilk vakti, birinci bayram 
gününün fecri doğduktan sonradır. Çünkü 
Hz. Peygamber (s.a.v.): “Her kim (Bayram) 
namazından önce kurban keserse, hemen 
onu iâde etsin.” buyurmuşlardır.

Bayram namazı kılınmayan köylerde, gö-
çebelikte, birinci bayram gününün fecri doğ-
duktan sonra kurbanın kesilmesi câizdir.

Kurban kesilmesinin son vakti; bayramın 
üçüncü gününün güneş batmadan biraz önce-
sidir. 

a
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HİCRÎ SENENİN SON GECESİ 
OKUNACAK DUÂ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم اللهّٰ

َوَصْحِبِه  َوآِلِه  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا  َعٰلي   ُ اللهّٰ َوَصلَّي 

ا َنَهْيَتِني  َنِة ِممَّ ُهمَّ َماَعِمْلُت ِفي ٰهِذِه السَّ ْم َاللهّٰ َوَسلَّ

َتْنَسُه  َوَلْم  َوَنِسيُتُه  َتْرَضُه  َوَلْم  ِمْنُه  َاُتْب  َفَلْم  َعْنُه 

َمْعِصَيِتَك  َعٰلي  ُجْرَئِتي  َبْعَد  ِفيِه  َعَليَّ  َوَحِلْمَت 

ا َتْرَضاُه  َفِاّنِي َاْسَتْغِفُرَك َفاْغِفْرِلي َماَعِمْلُت ِفيَها ِممَّ

َياَكِريُم  ُهمَّ  َاللهّٰ َفَأْسَئُلَك.  الثََّواَب  َعَلْيِه  َوَوَعْدَتِني 

َوَلَتْقَطْع  ِمّنِي  َتَتَقبََّلُه  َاْن  ْكَراِم.  َواْلِ اْلَجَلِل  َياَذا 

َسّيِِدَنا  َعٰلي   ُ اللهّٰ َصلَّي  َو  َياَكِريُم.  ِمْنَك  َرَجاِئي 

ْم. ٍد َوآِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ ُمَحمَّ

Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
“Ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Muhamme-

din ve âlihî ve sahbihî ve sellem. Allâhümme 
mâ ‘amiltü fi hâzihisseneti mimmâ neheytenî 
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anhü felem etüb minhu velem terdahû ve 
nesîtühû velem tensehû ve halimte aley-
ye fîhi ba‘de cür’etî ‘alâ ma‘sıyetike feinnî 
estâğfiruke fâğfirlî mâ ‘amiltü fîhâ mimmâ 
terdâhü ve ve‘adtenî ‘aleyhissevâbe fe-
es’elüke. Allâhümme yâ kerîmü yâ ze’l-celâli 
vel-ikrâm. En tetekabbelehû minnî velâ tâkta‘ 
racâî minke yâ kerim. Ve sallallâhü ‘alâ 
seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve 
sellem.”

Türkçe Anlamı:
Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Allâh’ım! Hz. Muhammed Efendimi-

ze, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. 
Allâh’ım! Senin bana yasakladığın halde be-
nim bu yıl içerisinde yaptığım, tevbe etmedi-
ğim, Senin râzı olmadığın benim unuttuğum, 
Senin unutmadığın, -tüm küstahlıklarıma 
rağmen hilm ile muâmele ettiğin- tüm isyan-
larım için Senden af istiyorum. Beni affet.

Ey kerîm olan celâl ve ikram sâhibi Rab-
bim! Rızâna uygun yaptığım tüm amellerimi 
kabul etmeni istiyorum, umduğumu kesme. 
Ey kerîm olan Rabbim, Efendimize, âline ve 
ashâbına salât ve selâm olsun.

İbn-i Abbâs (r.a)’in bildirdiği hadîs-i 
şerîfte: “Zilhiccenin sonuncu günü ile 
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Muharrem’in birinci günü oruç tutan, geç-
miş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla baş-
lamış olur. Allahü Te‘âlâ o orucu onun elli 
yıllık günâhına keffâret eder.” (Abdulkâdir 
Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, 352-356.s.)

a
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GÜNLÜK DUÂLAR
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YATARKEN OKUNACAK DUÂ

ُهمَّ َاْسَلْمُت َنْفِسي  ُهمَّ َاُموُت َوَاْحٰي. َاللهّٰ ِبْسِمَك اللهّٰ

َاْمِري  ْضُت  َوَفوَّ ِاَلْيَك  َوْجِهي  ْهُت  َوَوجَّ ِاَلْيَك 

ِاَلْيَك  َوَرْهَبًة  َرْغَبًة  ِاَلْيَك  َظْهِري  َوَأْلَجْئُت  ِاَلْيَك 

ِبِكَتاِبَك  ٰاَمْنُت  ِاَلْيَك  ِالَّ  ِمْنَك  َوَلَمْنَجَأ  َلَمْلَجَأ 

الَِّذي َاْنَزْلَت َوَنِبّيَِك الَِّذي َاْرَسْلَت.

Bi’smike’llâhümme emûtu ve ehyâ, Allâ-
hümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî 
ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve-elce’tü zahrî 
ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke lâ melcee 
velâ mencee minke illâ ileyke âmentü bi-
kitâbike ellezî enzelte ve nebiyyike’llezî er-
selte.”

Türkçe Anlamı: 
Ey Allâh’ım! Senin isminle ölür ve Se-

nin isminle dirilirim. (Uyurum ve uyanırım). 
Allâh’ım! Kendimi Sana teslim ettim, yüzü-
mü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, 
Sana i‘timâd ettim, Seni dilerim ve Senden 
korkarım, Senden başka sığınacak, Sen-
den başka kurtaracak yoktur. Kurtarmak ve 
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himâye etmek ancak Sana aittir. Allâh’ım! 
İndirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin 
Peygamberine îman ettim. 

ERKEN KALKMAK İÇİN                            
OKUNACAK DUÂ 

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ْر  َوَنّوِ َعْيِني  ْر  َسّهِ ُهمَّ  َاللهّٰ َوَلَنْوٌم.  ِسَنٌة  َلَتْأُخُذُه 

َقْلِبي َواْدَفْع َعّنِي َكْثَرَة النَّْوِم َوِغْلَظَة اْلَغْفَلِة.
Bi’smillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
Lâ te’huzühû sinetün velâ nevmün. Allâ-

hümme sehhir aynî ve nevvir kalbî ve’dfa‘ 
‘annî kesraten nevmi ve ğılzate’l gafleti.

Türkçe Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. 

O Allâh ki, O’nu ne bir uyuklama ne de bir 
uyku tutabilir. Allâh’ım! Gözümü aç, kalbimi 
nûrlandır, benden uykunun fazlasını ve gafle-
tin ağırlığını uzaklaştır.

Her kim gece yatarken bu duâyı okuyup 
erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise Bi-
iznillâhi Te‘âlâ dilediği saatte uyanır. (Sünnet 
olan sağ yanına yüzü kıbleye gelecek şekilde 
yatmaktır.)



105

UYKU ARASINDA UYANDIĞINDA  
OKUNACAK DUÂ

Kim uyku arasında uyandığında;

ُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه  َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

 ِ لِلَّ َاْلَحْمُد  َقِديٌر؛  َشْيٍء  ُكّلِ  َعٰلي  َوُهَو  اْلَحْمُد 

ُ َاْكَبُر َوَل َحْوَل  ُ َواللهّٰ ِ َوَل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ َوُسْبَحاَن اللهّٰ

.ِ َة ِالَّ ِباللهّٰ َوَل ُقوَّ
Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, 

lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli 
şeyin gadîr. Elhamdülillâhi ve sübhânallâhi 
ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle 
ve lâ guvvete illâ billah.

Türkçe Anlamı: 
“Allâh (c.c.)’dan başka ilah yok, yalnız O 

vardır. Şerîki yoktur. Mülk Onundur. Hamd de 
Ona mahsustur ve O her şeye kadirdir. Allâh 
(c.c.)’ya hamdeder, Allâh (c.c.)’u tesbih ede-
rim. Allâh (c.c.)’dan başka ilâh yok ve Allâh 
(c.c.) en büyüktür, Allâh (c.c.)’ya dayanmak-
tan başka kuvvet, kudret yoktur.” dedikten 
sonra; “Ey Rabbim beni mağfiret et” der, duâ 
ederse icâbet olunur; bir de abdest alırsa na-
mazı kabul olunur.” (Buharî, Teheccüd, 21)
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GECE YATAKTA DÖNÜNCE                      
OKUNACAK DUÂ

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz gece bir ta-
rafından diğer tarafına dönünce:

ٰمَواِت  السَّ َربُّ  اُر  اْلَقهَّ اْلَواِحُد   ُ اللهّٰ ِالَّ  ِاٰلَه  َل 

اُر ْرِض َوَما َبْيَنُهَما اْلَعِزيُز اْلَغفَّ َواْلَ
Lâ ilâhe illallâhu'l vâhidü'l gahhâru 

rabbu'ssemâvâti ve'l ard. Ve mâ beynehümâ'l 
azîzü'l ğaffâr, derlerdi.” (el-Cami‘û’s-Sağir)

TEHECCÜDE KALKINCA
OKUNACAK DUÂ

İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivâyet olunduğuna 
göre Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.), gece teheccüd 
için kalktığında şöyle derlerdi;

ْرِض  َواْلَ ٰمَواِت  السَّ َقّيُِم  َاْنَت  اْلَحْمُد  َلَك  ُهمَّ  اَللهّٰ

ٰمَواِت  السَّ ُنوُر  َاْنَت  اْلَحْمُد  َوَلَك  ِفيِهنَّ  َوَمْن 

َمِلُك  َاْنَت  اْلَحْمُد  َلَك  َو  ِفيِهنَّ  َوَمْن  ْرِض  َواْلَ

اْلَحْمُد  َلَك  َو  ِفيِهنَّ   َوَمْن  ْرِض  َواْلَ ٰمَواِت  السَّ

َاْنَت اْلَحقُّ َوَوْعُدَك َحقٌّ َوِلَقاُؤَك َحقٌّ َوَقْوُلَك َحقٌّ 
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ٌد  َوُمَحمَّ َحقٌّ  َوالنَِّبيُّوَن  َحقٌّ  َوالنَّاُر  َحقٌّ  َواْلَجنَُّة 

ُهمَّ  َاللهّٰ َحقٌّ  اَعُة  َوالسَّ َحقٌّ  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اللهّٰ َصلَّ 

ْلُت َوِاَلْيَك  َلَك َاْسَلْمُت َوِبَك ٰاَمْنُت َوَعَلْيَك َتَوكَّ

َفاْغِفْرِلي  َحاَكْمُت  َوِاَلْيَك  َخاَصْمُت  َوِبَك  َاَنْبُت 

َاْعَلْنُت  َوَما  َاْسَرْرُت  َوَما  ْرُت  َاخَّ َوَما  ْمُت  َقدَّ َما 

َوَل  َاْنَت  ِالَّ  ِاٰلَه  َل  ُر  اْلُمَأّخِ َوَاْنَت  ُم  اْلُمَقّدِ َاْنَت 

.ِ َة ِالَّ ِباللهّٰ َحْوَل َوَل ُقوَّ
Allâhümme leke’l hamdü ente kayyimü’s 

semâvâti ve’l-‘ardı vemen fîhinne ve 
leke’l hamdü ente nûru’s-semâvâti ve’l-
‘ardı vemen fîhinne ve leke’l hamdü ente 
melikü’s semâvâti ve’l-‘ardı vemen fîhinne 
ve leke’l hamdü ente’l-hakku ve va‘düke 
hakkun ve likâüke hakkun ve kavlüke hak-
kun ve’l-cennetü hakkun ve’n-nâru hakkun 
ve’n-nebiyyûne hakkun ve Muhammedun 
salla’llâhu ‘aleyhi ve selleme hakkun ve’s-
sâatü hakkun. Allâhümme leke eslemtü ve 
bike âmentü ve ‘aleyke tevekkeltü ve ileyke 
enebtü ve bike hâsamtü ve ileyke hâkemtü 
fa’ğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ 
esrartü ve mâ a‘lentü ente’l mukaddimü ve 
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ente’l muahhiru lâilâhe illâ ente velâ havle 
velâ kuvvete illâ billâh.

Türkçe Anlamı:
Hamd olsun Sana Yâ Rabb! Sen bütün 

semâları, arzı ve onlardakileri ayakta tutan-
sın. Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen 
semâlarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsi-
nin nûrusun. Hamd Sana mahsusdur ey Rab-
bim! Sen semâların, arzın ve onlardakilerin 
mâlikisin. Ve Sana yine hamd olsun ki, Sen 
Hakk’sın. Senin va‘din de hak, Sana kavuş-
mak da hak, sözün de hak, cennet de hak, 
ateş de hak, nebîler de hak, Hz. Muham-
med -salla’llâhu ‘aleyhi ve sellem- de hak, 
kıyâmet saati de hak. Sana teslîm oldum ey 
Rabbim! Sana îmân ettim, Sana tevekkül et-
dim ve Sana yöneldim. İnanmayanlara karşı, 
Sana dayanarak mücâdele ettim ve neticede 
ancak Seni hakem olarak kabul ettim, benim 
evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacakla-
rımı da, gizli yaptıklarımı da, açık yaptıkları-
mı da mağfiret et. Öne alan da Sensin, geriye 
bırakan da Sensin. Senden başka ilâh yoktur. 
Kuvvet ve kudret ancak, Allah’a dayanmak-
ladır. (Buhârî, Teheccüd)
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SEHER VAKTİNİN FAZÎLETİ

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine 
göre Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle 
buyurmuşlardır:

ْنَيا  َيْنِزُل َربَُّنا َتَباَرَك َوَتَعاَلي ُكّلِ َلْيَلٍة ِاَلي َسَماِء الدُّ

َيْدُعوِني  َمْن  َيُقوُل  الِٰخِر  الَّْيِل  ُثُلُث  َيْبَقي  ِحيَن 

َيْسَتْغِفُر ِلي  َمْن  َفُاْعِطَيُه  َيْسَاُلِني  َما  َلُه  َفَاْسَتِجيَب 

َفَاْغِفَر َلُه. 
“Rabbimiz Tebâreke ve Te‘âlâ her gecenin 

son üçte biri kaldığı sırada dünyâ semâsına 
nüzûl eder ve şöyle buyurur: “Bana duâ eden 
var mı, duâsına icâbet edeyim? İstediğini ve-
reyim. Bana istiğfar eden var mı, onu mağfi-
ret edeyim?” (Buharî, Teheccüd, 14)

KALKARKEN OKUNACAK DUÂ

َوِاَلْيِه  َاَماَتَنا  َما  َبْعَد  َاْحَياَنا  الَِّذي   ِ لِلهّٰ َاْلَحْمُد 

النُُّشوِر.

Elhamdü lillâhillezî ehyânâ ba‘de mâ 
emâtenâ ve ileyhi’n-nuşûr.
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Türkçe Anlamı:
Beni öldükten sonra dirilten Allâh’a hamd 

ederim. Kıyâmette bütün insanların diriltil-
mesi de O’na aittir. (Buhârî)

Ayrıca, Fâtiha, Âmene’r-resûlü, üç İhlâs, 
Felâk ve Nâs sûreleri okunmalıdır.

Cenâb-ı Hakk buyuruyor ki: “Rabbini, 
içinden, yalvararak ve korkarak yüksek olma-
yan bir sesle sabah ve akşam an. Gâfillerden 
olma.” (A‘raf s. 205)

SABAHA ÇIKINCA OKUNACAK DUÂ

“Kim sabaha çıkınca;

ِبرٌّ  َلُيَجاِوُزُهنَّ  الَِّتي  اِت  التَّامَّ  ِ اللهّٰ ِبَكِلَماِت  َاُعوُذ 

َوَل َفاِجٌر ِمْن َشّرِ َماَخَلَق َوَبَرَأ َوَذَرَأ.
E'ûzu  bi kelimâtillâhi't- tâmmâti'lletî lâ 

yücâvizühünne birrun ve lâ fâcirun min şerri 
mâ halega ve berâe ve zerâe.

Türkçe Anlamı:
“Ne iyinin ne kötünün tecâvüz edemeye-

ceği Allah (c.c.)’nun tam kelimelerine; yarat-
tığı, şekil verdiği ve ektiği her şeyin şerrinden 
sığınırım” derse ins-ü cinnin şerrinden muha-
faza edilir. Yılan, akrep gibi şeyler tarafından 
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sokulsa bile o gün akşama kadar zarar ver-
mez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar 
hıfz-u emân-ı ilâhîde kalır.”

“Sabaha çıkınca bin def‘a:

ِ َوِبَحْمِدِه. ُسْبَحاَن اللهّٰ
Sübhânallâhi ve bihamdih
diyen kimse nefsini Allâh (c.c.)’dan satın 

almıştır.” (Buharî, Tevhîd, 58)

SABAH AKŞAM OKUNACAK DUÂ

Aşağıdaki duâyı bir kimse sabah üç def‘a 
okursa akşama kadar, akşam üç def’a okur-
sa sabaha kadar okuyan kimseye ânî bir belâ 
isâbet etmez.

ْرِض  ِ الَِّذي َلَيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اْلَ ِبْسِم اللهّٰ

ِميُع اْلَعِليُم. َماِء َوُهَو السَّ َوَل ِفي السَّ
Bismillâhi’llezî lâ yedurru me‘a’smihî 

şey’ün fi’l ardı ve lâ fi’s-semâi vehüve’s-
semî‘u’l alîm.

Türkçe Anlamı:
“Allâh (c.c.)’nun İsm-i Celîli sayesinde 

ne semâda, ne de yeryüzünde hiçbir şey zarar 
veremez. O (c.c.) her şeyi işiten, her şeyi hak-
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kıyla bilendir.” (Ebû Davûd, Edeb, 101; İbn Mâce, 
Duâ, 14)

Ebû Selâm, Hz. Enes (r.a.)’den naklediyor:  
Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle söylediğini işittim: 
“Kim akşama ve sabaha erdiği zaman:  

ٍد َوِبُمَحمَّ ِديًنا  ْسَلِم  َوِباْلِ َربًّا   ِ ِباللهّٰ َرِضيَنا 

َرُسوًل.
Radînâ billâhi Rabben ve bi’l-İslâmi dînen 

ve bi-Muhammedin Rasûlen.
Türkçe Anlamı:
“Rabb olarak Allâh’a, Din olarak İslâm’a, 

Resûl olarak Muhammed aleyhi’s-salâtü 
ve’s-selâma râzı olduk” derse onu râzı etmek 
de Allâh (c.c.) üzerine bir hak olmuştur.” (Ebû 
Dâvud, Edeb, İbn-i Mâce Duâ)

Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyet edilmiştir: 
Hz. Peygamber (s.a.v.)’e “Allâh’a en sevim-
li gelen amel hangisidir” diye sorulunca O, 
“Az da olsa devamlı olanıdır” buyurmuştur.  
(Buhârî, Kitâbu’r-Rikâk)

“Allâh katında hak din İslâm’dır.” (Âl-i 
İmrân s. 18)

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, bil-
sin ki kendisinden (böyle bir din) aslâ kabul 
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edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden 
olacaktır.” (Âl-i İmran s. 85)

“Göklerde ve yerde bulunan her şey Allâh’ı 
tesbîh etmektedirler. O Azîz’dir, Hakîm’dir.” 
(Hadîd s. 1)

EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUÂ

Ümmü Seleme (r.anhâ) anlatıyor: Resû-
lullâh (s.a.v.) evinden çıktığı zaman şu duâyı 
okurdu:

ِمْن  ِانَّاَنُعوُذِبَك  ُهمَّ  َاللهّٰ  .ِ ْلُت َعَلي اللهّٰ َتَوكَّ  ِ ِبْسِم اللهّٰ

َاْن َنِزلَّ َاْوَنِضلَّ َاْو ُنْظَلَم َاْوَنْجَهَل َاْوُيْجَهَل َعَلْيَنا.
Bi’smillâhi tevekkeltü ‘ala’llâh. Allâhüm-

me innâ ne‘ûzü bike min en nezille ev nedılle 
ev nüzleme ev nechele ev yüchele ‘aleynâ.

Türkçe Anlamı: 
Allâh’ın adıyla Allâh’a tevekkül ettim. 

Allâh’ım zillete düşmekten, dalâlete düşmek-
ten, zulme uğramaktan, câhillikten, hakkı-
mızda cehâlete düşülmüş olmasından Sana 
sığınırız.



114

BİNİTE (ARABA, GEMİ VEYA UÇAĞA) 
BİNERKEN OKUNACAK DUÂ

َرَلَنا ٰهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن َوِانَّا  ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ
َوُمْرٰسيَها  َمْجَريَها   ِ اللهّٰ ِبْسِم  َلُمْنَقِلُبوَن.  َرّبَِنا  ِاَلى 
َقْدِرِه  َحقَّ   َ اللهّٰ َوَماَقَدُروا  َرِحيٌم.  َلَغُفوٌر  َرّبِي  ِانَّ 
ٰمَواُت  َوالسَّ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َقْبَضُتُه  َجِميًعا  ْرُض  َواْلَ

ا ُيْشِرُكوَن. َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاٰلي َعمَّ

Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ 
künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le-
munkalibûn. 

Bi’smillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne 
rabbî le-ğafûru’r-rahîm. Ve mâ-kaderu’llâhe 
hakka kadrihî vel‘ardu cemî‘an kabzatühû 
yevme’l-kıyâmeti ve’s-semâvâtü matviyyâtün 
bi-yemînihî sübhânehû ve te‘âlâ ammâ 
yüşrikûn.

Türkçe Anlamı:
Bunu bizim hizmetimize vereni tesbîh ve 

takdîs ederiz, yoksa biz bunlara güç yetire-
mezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. 
(Zuhruf, 13, 14)
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“Yüzüp gitmesine de durmasına da 
bismillâh. Muhakkak ki Rabbim Ğafûr 
ve Rahîmdir.” Allâh’ı layık olduğu şekilde 
takdîr edemediler. Halbuki kıyâmet günü 
yeryüzü tamâmen O’nun kabza-i kudre-
tindedir. Gökler de yine O’nun yed-i kud-
retinde dürülmüşlerdir. O, onların şirk 
koştukları şeylerden tamâmen münezzeh 
ve çok yücedir. (Hûd s. 41, Zümer s. 67)

ÇARŞIYA ÇIKINCA OKUNACAK DUÂ

Hz. Ömer (r.a.) anlatıyor: “Resûlullâh 
(s.a.v.) buyurdular ki: 

ُ َوْحَدُه َلَشِريَك َلُه َلِاٰلَه ِاللهّٰ
َحيٌّ  َوُهَو  َوُيِميُت  ُيْحِيي  اْلَحْمُد  َوَلُه  اْلُمْلُك  َلُه 

َلَيُموُت ِبَيِدِه اْلَخْيِر َوُهَو َعٰلي ُكّلِ َشْيٍئ َقِديٌر.

Lâilâhe illallâhü vahdehû lâşerîkeleh, 
lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü 
ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedihi’l-hayri 
ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.

Türkçe Anlamı: 
“Allâh’tan başka ilâh yoktur, O tekdir, 

O’nun ortağı yoktur, mülk ve hamd  O’na 
âittir. Hayatı O verir, ölümü de O verir. Ken-
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disi diridir, ölümsüzdür. Hayırlar O’nun elin-
dedir. O her şeye kâdirdir.” 

Kim bu duâyı okursa Allâh (c.c.) ona bir 
milyon sevâb yazar, bir milyon da (günâhını) 
affeder ve mertebesini bir milyon derece yü-
celtir.” Bir rivâyette, üçüncü mükâfata bedel, 
“Onun için cennette bir köşk yapar” denmiş-
tir.” (Tirmizî, Da'avât 36, 3424)

Hâkim b. Hîzâm (r.a.)’den Hz. Peygamber 
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Birbirlerinden ay-
rılmadıkça alıcı ile satıcı muhayyer (serbest)
dirler. Eğer alış verişlerinde dürüst olurlar 
(şartlarını, mallarının kusurlarını) açıklarlar-
sa Allâh (c.c.) alışverişlerini bereketlendirir 
(mübârek kılar). Gelgelelim niyetlerini, şart-
larını, mallarının kusurlarını açığa vurmaz, 
bir de alışveriş için yalan söylerlerse ticaret-
lerinin bereketi kalmaz. (Buhârî, Müslim)

Ebû Hüreyre (r.a.)’den Hz. Peygamber 
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim iyi (ve 
helâl) kazancından bir hurma kadar sadaka 
verirse Allâh (c.c.) o sadakayı bereketiyle ka-
bul eder. Sonra onu birinizin tayını büyüttüğü 
gibi, sahibi için geliştirir de nihayet dağ gibi 
olur. (Buhârî, Müslim)
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İŞYERİNE GELİNDİĞİNDE                      
OKUNACAK DUÂ

İşyerine gelindiğinde Tahiyyât Duâsı 
okunması müstahsen (güzel ) görülmüştür.

َلُم َعَلْيَك  ِيَّباُت. َألسَّ َلَواُت َوالطَّ ِ َوالصَّ َألتَِّحيَّاُت لِلَّ
َعَلْيَنا  َلُم  َالسَّ َوَبَرَكاُتُه.   ِ اللهّٰ َوَرْحَمُة  النَِّبىُّ  َايَُّها 
ِالَّ  ِاٰلَه  ٰل  َاْن  َاْشَهُد  اِلِحيَن.  الصَّ  ِ اللهّٰ ِعَباِد  َوَعٰلى 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. ُ. َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ اللهّٰ

“Ettehiyyâtü li’llâhi ve’s-salevâtü ve’t-
tayyibâtü. Es-selâmü aleyke eyyûhe’n-
nebiyy-i ve rahmetu’llâhi ve berekâtühü. Es-
selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihin. 
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne 
Muhammeden abduhû ve Resûluh.”

Türkçe Anlamı:
Dil ile vücutla ve mal ile yapılan bütün 

ibadetler Allâh içindir. Selâm sana ey Nebî 
(s.a.v.). Allâh’ın Rahmet ve Bereketi de (se-
nin üzerine olsun). Selâm bizim üzerimize ve 
Allâh’ın salih kulları üzerine de olsun.

Ben, Allâh’tan başka ilâh bulunmadığına 
ve Muhammed (s.a.v.)’in de O’nun kulu ve 
elçisi olduğuna şahîdlik ederim.
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EVE GİRERKEN OKUNACAK DUÂ

Ebû Mâlik el-Eş‘ârî (r.a.) anlatıyor: Resû-
lullâh (s.a.v.) buyurdular ki: Kişi evine girin-
ce şu duâyı okusun:

اْلَمْخَرِج  َوَخْيَر  اْلَمْوِلِج  َخْيَر  َاْسَأُلَك  ِاّنِي  ُهمَّ  َاللهّٰ
ِ َخَرْجَنا  ِ َوَلْجَنا َوِبْسِم اللهّٰ ِبْسِم اللهّٰ

ْلَنا. ِ َرّبَِنا َتَوكَّ َوَعَلي اللهّٰ
Allâhümme innî es’elüke hayra’l-mevlici 

ve hayra’l-mahraci bi’smillâhi velecnâ ve  
bi’smillâhi haracnâ ve ‘ala’llâhi rabbinâ 
tevekkelnâ.

“Allâh’ım! Senden hayırlı girişler ve çıkış-
lar istiyorum. Allâh’ın adıyla girdik, Allâh’ın 
adıyla çıktık. Rabbimiz Allâh’a tevekkül et-
tik” bu duâyı okuduktan sonra âilesine selâm 
versin. (Ebû Dâvud, Edeb)

OTURMA - KALKMA DUÂSI

Ebû Huveyde (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh 
(s.a.v.) buyurdular ki; “Kim, mâlâya‘nî ko-
nuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, 
oradan kalkmadan önce şu duâyı okursa bu 
yerde oturmaktan hâsıl olan günâhından arın-
mış olur. 



119

ُهمَّ َوِبَحْمِدَك َاْشَهُد َاْن ٰلِاٰلَه ِالَّ َاْنَت  ُسْبَحاَنَك اللهّٰ
َاْسَتْغِفُرَك َوَاُتوُب ِاَلْيَك.

Sübhâneke’llâhümme vebi-hamdike eşhe-
dü en-lâilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü 
ileyke.

“Allâh’ım! Sana hamd eder ve Seni 
tenzîh ederim. Senden başka ilâh olmadığına 
şahâdet ederim. Senden mağfiret diliyorum, 
Sana tevbe ediyorum. (Tirmizî, Da'avât 39)

İbn-i Abbas (r.a.)’dan Resûlullâh (s.a.v.) 
şöyle buyurdular: İnsanların çoğunun aldan-
dığı ve kıymetini bilmediği iki ni‘met vardır. 
Sıhhat ve boş vakit. (Buhârî, Kitâbu Rikâle, 7. c.)

Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Haklı 
olduğu halde bile çekişmeyi bırakan kimseye 
cennetin avlusunda bir köşk verileceğine, şa-
kadan da olsa yalanı terk eden kimseye cen-
netin ortasında bir köşk verileceğine, ahlâkı 
güzel olan kimseye de cennetin en yüksek 
yerinde bir köşk verileceğine ben kefîlim.” 
(Ebû Dâvud, Edeb 7)
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YEMEK DUÂSI

ِمَن  َوَجَعَلَنا  َوَسَقاَنا  َاْطَعَمَنا  الَِّذي   ِ لِلهّٰ َاْلَحْمُد 
َواْخَفْظ َصاِحَب  َواْرَحْم  اْغِفْر  ُهمَّ  َاللهّٰ اْلُمْسِلِميَن. 
َوِلَجِميِع  ِفيِه  َسٰعي  َوِلَمْن  ِكِليَن  َواْلٰ َعاِم  الطَّ
َواْلُمْسِلَماِت  َواْلُمْسِلِميَن  َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمِنيَن 
َياَاْرَحَم  ِبَرْحَمِتَك  ْمَواِت  َواْلَ ِمْنُهْم  ْحَياِء  َاْلَ
ْر ُقُلوَبَنا ِبَاْنَواِر َمَحبَِّتَك َوِذْكِرَك  ُهمَّ َنّوِ اِحِميَن. َاللهّٰ الرَّ
ُهمَّ اْحِيَنا َحَياًة  ْكَراِم. َاللهّٰ َوُشْكِرَك َياَذا اْلَجَلِل َواْلِ
يِن  َلَمِة َواْلَعْفَو َواْلَعاِفَيِة ِفي الّدِ ِة َوالسَّ حَّ َبًة ِبالّصِ َطّيِ
ُهمَّ  ِخَرِة ِانََّك َعٰلي ُكّلِ َشْيٍئ َقِديٌر. َاللهّٰ ْنٰي َواْلٰ َوالدُّ
ِانَّا َنْسَأُلَك َتَماَم الّنِْعَمِة َوَدَواَم اْلَعاِفَيِة َواْرُزْقَنا ُحْسَن 
ُهمَّ ِزْد َوَلَتْنُقْص ِبُحْرَمِة النَِّبّيِ َصلَّي  اْلَخاِتَمِة. َاللهّٰ

َم َوِبُحْرَمِة ِسّرِ ُسوَرِة اْلَفاِتَحِة. ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اللهّٰ

El-hamdü li’llâhi’llezî et‘amenâ ve sekânâ 
ve ce‘alenâ mine’l-müslimîne.

Allâhümma’ğfir ve’rhâm va’hfez sâhi-
be’t-ta‘âmi ve’l-âkilîn ve li-men se‘â fîhi ve 
li-cemî‘i’l-mü’minîne ve’l-mü’minât, ve’l-
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müslimîne ve’l-müslimât el-ahyâi minhüm ve’l-
emvât bi-rahmetike yâ erhame’r-rahi-mîne.

Allâhümme nevvir kulûbenâ bi-envâri 
mehabbetike ve zikrike ve şükrike yâ zê’l-
celâli ve’l-ikrâmi.

Allâhümme’hyinâ hayâten tayyibeten bi’s-
sıhhati ve’s-selâmeti ve’l-‘afve ve’l-‘âfiyeti 
fî’d-dîni ve’d-dünyâ ve’l-âhireti. İnneke ‘alâ 
külli şey’in kadîrun.

Allâhümme innâ nes’elüke tamâmen 
ni‘meti ve devâme’l-‘âfiyeti ve’rzüknâ 
hüsne’l-hâtimeti. Allâhümme zid ve lâ-tenkus 
bi-hurmeti’n-nebîyyi sallâ’llâhu ‘aleyhi ve 
selleme ve bi-hurmeti sirri sûreti’l-fâtiha.

Türkçe Anlamı: 
Bizi doyuran, içiren ve bizi müslümanlar-

dan kılan Allâh’a hamd olsun. Allâh’ım! Beni 
affet, bana merhamet et, yemek sahibini, 
yiyenleri ve emek verenleri koru. Tüm ina-
nan erkek ve kadınları, müslüman erkek ve 
kadınları, yaşayanları ve ölenleri rahmetinle 
koru Allâh’ım. Sen merhametlilerin en mer-
hametlisisin.  Ey celâl ve ikrâm sâhibi Rab-
bim, benim kalbimi sevgi nûrunla, zikrinle, 
şükrünle aydınlat. 

Allâh’ım! Bize dünyâda, âhirette ve dînî 
yaşantımızda sağlık, sıhhat, âfiyet, selâmet 
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dolu iyi bir hayat nasîb eyle. Şübhesiz Sen, 
her şeye kâdirsin. 

Allâh’ım! Senden ni‘metin tamâmını 
âfiyetin devâmını istiyoruz. Bize iyi bir şekil-
de ölüm nasîb eyle. Allâh’ım! Nebî (s.a.v.)’in 
hürmetine, Fâtihâ’nın sırrı hürmetine bize 
ni‘metini artır, bize ni‘metini eksiltme.  

Ebû Saîd (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber 
(s.a.v.) bir şey yiyip içti mi şu duâyı okurdu: 
“Bize yedirip içiren ve bizi müslümanlardan 
kılan Allâh’a hamd olsun (Tirmizî, Da‘avât 75; 
Ebû Dâvûd, Et‘ime 53). Ebû  Hüreyre (r.a.)’den 
Resûlullâh (s.a.v.) “İki kişinin ta‘âmı üç kişi-
ye kifâyet eder, üç kişinin ta‘âmı da dört kişi-
ye kifâyet eder” buyurmuştur.

Peygamberimiz (s.a.v.) zâhidâne bir ha-
yat yaşadıklarından bulduğunu yerler ve 
kalabalıkla yemek yemekten zevk duyarlar-
dı. Yemeği yere diz çöküp iki ayağı üzerine 
oturarak besmele ile yerlerdi. Sıcak yemek 
yemezler ve sıcak yemekte bereket olma-
yacağını söylerlerdi. Su içerken üç kerede 
içmeyi itiyat edinmişlerdi. Her def‘asında 
besmele ile başlar hamdele ile bitirirlerdi. 
İçtikleri kaba üflemezler, nefes vermezlerdi. 
Kabı uzaklaştırdıktan sonra nefes alır veya 
verirlerdi. Kendileri yemek istemezler, ancak 
sofra kurulursa yerlerdi.
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Ebû Seleme'nin oğlu Ömer (r.a.)’den 
rivâyete göre şöyle demiştir. Ben Resûlullâh 
(s.a.v.)’in terbiyesi altında bir oğlandım. 
Yemek yerken elim yemek kabının her ta-
rafında dolaşırdı. Resûlullâh (s.a.v.) bana 
“Ey oğul (yemeğe başlarken) Allâh adını 
an, (Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm) de, 
sağ elinle ye ve sana yakın olan taraftan ye” 
buyurdu. Bundan sonra ben her zaman Bes-
mele ile, sağ elimle, önümden yemek yedim. 
(Tecrîd-i Sarîh, 11.c., 379.s.)

KAZÂ-YI HÂCET DUÂSI

Girerken:

ُهمَّ ِاّنِي َاُعوُذِبَك ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث. َاللهّٰ
Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-hubsi 

ve’l-habâisi.
Çıkarken:

ِ الَِّذي َاْذَهَب                  ُغْفَراَنَك َاْلَحْمُد لِلهّٰ
ٰذي َوَعاَفاِني. َعّنِي اْلَ

Ğufrâneke elhamdü lillâhillezî ezhebe 
‘annîl ezâ ve ‘âfânî.

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh 
(s.a.v.) kazâ-yı hâcet için helâya gittiği za-
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man, şu duâyı okurdu: “Allâh’ım! Pislikten 
ve (cin ve şeytan  gibi) kötü yaratıklardan 
sana sığınırım”. 

Hz. Âişe (r.anhâ) anlatıyor: Resûlullâh 
(s.a.v.) helâdan çıkınca “Affını talep ediyo-
rum” derdi. 

Bir başka rivayet de şöyledir: “Ezâyı gide-
rip âfiyet veren Allâh’a hamd olsun,”

Bu duâlar helâya girerken ve çıkarken oku-
nur, sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Helâda 
ön ve arka kıbleye gelecek şekilde oturmama-
lıdır. Helâda konuşmamalı, avret yerine ve çı-
kan pisliklere bakmamalı ve tükürmemelidir. 
Kan, meni, idrar ve gâite (dışkı) gibi pislik-
lerin çıkmış oldukları yerleri temizlemek ge-
rekir ki buna “İstincâ” denir. Bu temizlik su 
ile yapılır su yoksa taşlarla yapılır. Erkekler 
idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısının kesil-
mesini beklemeleri gerekir ki buna “İstibrâ” 
denir. İstibrâ bünyeye göre; bekleyerek, biraz 
yürüyerek, ayakları hareket ettirerek ve öksü-
rerek yapılır. İstincâda temizliğe fazla dikkat 
edip idrar ve benzeri pislik eseri bırakmamaya 
“İstinkâ” denir. İstincâdan sonra ayağa kalk-
madan temiz bir bez parçası veya sol el ile ku-
rulanmalıdır. Kadınlara istibrâ gerekmez, on-
ların bir müddet beklemeleri yeterlidir. (Ömer 
Nasûhî Bilmen, İslâm İlmihâli)
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ABDEST DUÂLARI

“E‘ûzü” ve “Besmele”den sonra
1- Elleri yıkarken:

ْسَلِم  اْلِ ِديِن  َعٰلي   ِ لِلهّٰ َواْلَحْمُد  اْلَعِظيِم   ِ اللهّٰ ِبْسِم 
ْحٰمِن.  يَماِن  َوَعٰلي  ِهَداَيِة  الرَّ َو َعٰلي َتْوِفيِق  اْلِ
َوَجَعَل  َطُهوًرا  اْلَماَء  َجَعَل  الَِّذي   ِ لِلهّٰ َاْلَحْمُد 

ْسَلَم ُنوًرا.  اْلِ
Bi’smillâhi’l- azîmi ve’l-hamdü lillâhi ‘alâ 

dîni’l- İslâmi ve ‘alâ tevfîkı’l- îmâni ve ‘alâ 
hidâyeti’r- Rahmâni. Elhamdü lillâhi’llezî 
ce‘ale’l-mâe tahûran ve ce‘ale’l- İslâme nûran.

Türkçe Anlamı: 
Azamet ve celâl sahibi Allâh’ın adıyla baş-

larım. Bizi İslâm dîninde kılan, îmân etmeğe 
muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rah-
man olan Allâh’a hamdederim. Suyu temizle-
yici, İslâm’ı da nûr kılan Allâh’a hamdolsun.

2- Ağzını yıkarken:

ُهمَّ اْسِقِني ِمْن َحْوِض َنِبّيَِك َكْأًسا  َاللهّٰ

َل َاْظَمُأ َبْعَدُه َاَبًدا.
Allâhümme’skınî min havzı nebiyyike 

ke’sen lâ-ezmeü ba‘dehû ebeden. 
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Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim, bana peygamberinin havzın-

dan bir kâse içir ki, ondan sonra hiç susama-
yayım.

3- Burnuna su verirken:

ُهمَّ َاِرْحِني َراِئَحَة اْلَجنَِّة َاللهّٰ
 َواْرُزْقِني ِمْن َنِعيِمَها َوَلَتِرْحِني  َراِئَحَة النَّاِر.

Allâhümme erihnî râihate’l- cenneti    
ve’rzuknî min ne‘îmihâ velâ-terihnî râihate’n 
nâr.

Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur 

ve onun ni‘metlerinden nasîblendir ve bana 
cehennemin kokusunu duyurma.

4- Yüzünü yıkarken:

ُهمَّ َبّيِْض َوْجِهي ِبُنوِرَك َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َاللهّٰ
 َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه.

Allâhümme beyyıd vechî bi-nûrike yevme 
tebyeddu vücûhün ve tesveddü vücûhün.

Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice 

yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nûrunla 
beyaz kıl, nurlandır.
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5- Sağ kolunu yıkarken:

ُهمَّ َاْعِطِني ِكَتاِبي ِبَيِميِني  َاللهّٰ
َوَحاِسْبِني ِحَساًبا َيِسيًرا.

Allâhümme a‘tınî kitâbî bi-yemînî ve 
hâsibnî hısâben yesîran.

Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve he-

sabımı kolay gör.
6- Sol kolunu yıkarken:

ُهمَّ َلُتْعِطِني ِكَتاِبي ِبِشَماِلي َوَلِمْن َوَراِء َظْهِري   َاللهّٰ
َوَلُتَحاِسْبِني ِحَساًبا َشِديًدا.

Allâhümme lâ-tu‘tinî kitâbî bi-şimâlî 
velâ min verâi zahrî velâ-tühâsibnî hısâben 
şedîden.

Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, ar-

kamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.
7- Başını meshederken:

ِني  َوَاِظلَّ الَنَّاِر  َعَلي  َوَبَشِري  َشْعِري  ْم  َحّرِ ُهمَّ  َاللهّٰ
ُهمَّ  )َاللهّٰ ِظلَُّك.  ِالَّ َلِظلَّ  َيْوَم  َعْرِشَك  ِظّلِ  َتْحَت 

ِني ِبَرْحَمِتَك َوَاْنِزْل َعَليَّ ِمْن َبَرَكاِتَك.( َغّشِ
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Allâhümme harrim şa‘rî vebeşerî ‘ale’n-
nâri ve ezıllenî tahte zılli ‘arşike yevme 
lâ-zılle illâ zıllüke. (Allâhümme ğaşşinî bi-
rahmetike ve enzil aleyye min berakâtik.)

Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten 

koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin 
bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altın-
da gölgelendir. (Allâh’ım! Beni rahmetinle sar, 
üzerime berekâtından indir.)

8- Kulağına meshederken:

ُهمَّ اْجَعْلِني ِمَن الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َاللهّٰ

 َفَيتَِّبُعوَن َاْحَسَنُه
Allâhümme’c‘alnî minellezîne yestemi-

‘ûne’l- kavle feyettebi‘ûne ahseneh.
Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en gü-

zeline ittibâ‘ edenlerden kıl.
9- Boynuna meshederken:

ُهمَّ اْعِتْق َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر َواْحَفْظِني  َاللهّٰ

ْغَلِل. َلِسِل َواْلَ ِمَن السَّ
Allâhümme a‘tik rakabetî mine’n-nâri 

va’hfaznî mine’s- selâsili ve’l-ağlâli.
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Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim! Benim boynumu ateş 

esâretinden kurtar, beni zincirlerden ve buka-
ğı (pıranga)lardan muhafaza et.

10- Sağ ayağını yıkarken:

َراِط  ُهمَّ َثّبِْت َقَدِمى َعَلي الّصِ َاللهّٰ
ْقَداُم. َيْوَم َتِزلُّ ِفيِه اْلَ

Allâhümme sebbit kademi ale’s- sırâti yev-
me tezillü fîhi’l akdâmü.

Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde 

benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.
11- Sol ayağını yıkarken:

َمْغُفوًرا  َوَذْنًبا  َمْشُكوًرا  َسْعًيا  ِلي  اْجَعْل  ُهمَّ  َاللهّٰ
َوَعَمًل َمْقُبوًل َوِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر.

Allâhümme’c‘al-lî sa‘yen meşkûran ve 
zenben mağfûran ve ‘amelen makbûlen ve 
ticâraten len-tebûra. 

Türkçe Anlamı:
Ey Rabbim! Bana râzı olduğun bir çalış-

ma ver, günâhımı bağışla, makbul bir amel ve 
zarar etmeyen bir ticâret nasîb eyle.
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12- Abdest bittikten sonra:

ِمَن  َواْجَعْلِني  اِبيَن  التَّوَّ ِمَن  اْجَعْلِني  ُهمَّ  َاللهّٰ
اِلِحيَن  الصَّ ِعَباِدَك  ِمْن  َواْجَعْلِني  ِريَن  اْلُمَتَطّهِ
َوَلُهْم  َعَلْيِهْم  َلَخْوٌف  الَِّذيَن  ِمَن  َواْجَعْلِني 
َاْن  َأْشَهُد  َوِبَحْمِدَك  ُهمَّ  اللهّٰ ُسْبَحاَنَك  َيْحَزُنوَن. 
ًدا  َوَانَّ ُمَحمَّ َلَك  َاْنَت َوْحَدَك َلَشِريَك  َلِاٰلَه ِالَّ 

َعْبُدَك َوَرُسوُلَك َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِاَلْيَك.

Allâhümme’c‘alnî mine’t- tevvâbîne ve’c-
‘alnî mine’l- mütetahhirîne ve’c‘alnî min 
‘ıbâdike’s- sâlihîne ve’c’alnî mine’llezîne 
lâ havfun aleyhim velâ-hüm yahzenûne. 
Sübhâneke’llâhümme ve bi-hamdike eşhedü 
en-lâilâhe illâ ente vahdeke lâ-şerîke leke ve 
enne Muhammeden abdüke ve resûlüke es-
tağfiruke  ve etûbü ileyke.    

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok 
çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kulların-
dan eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelme-
yenlerden ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. 
Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rab-
bim şahâdet ederim ki Senden başka hiçbir 
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ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok Senin 
ve yine şahâdet ederim ki Muhammed (s.a.v.) 
Senin kulun ve resûlündür. Senden mağfireti-
ni isterim ve Sana tevbe ederim.

EZÂN DUÂSI

َلِة اْلَقاِئَمِة ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ ُهمَّ َربَّ ٰهِذِه الدَّ َاللهّٰ

َرَجَة اْلٰعاِلَيَة  ۽اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة َوالدَّ ًدا   ٰاِت ُمَحمَّ
ُهمَّ َمَقاًما َمْحُموًدا ۽الَِّذي َوَعْدَتُه ِفيَعَة َواْبَعْثُه َاللَّ الرَّ

ْسَلِم  ِ َربًّا َوِباْلِ  ِانََّك َل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد. َرِضيُت ِباللهّٰ
ٍد َنِبيًّا َوَرُسوًل. ِديًنا َوِبُمَحمَّ

Allâhümme Rabbe hâzihi’d da‘veti’t-
tâmmeti ve’s-salâti’l-kâimeti, âti Muham-
medeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ved-deracete’l-
‘âliyete’r- rafî‘ate veb‘ashu’llâhümme 
mekâmen Mahmûden (i) llezî ve‘adteh, inne-
ke lâ tühlifü’l mî‘âd. Radîtü billâhi Rabben, 
ve bil-İslâmi dînen vebi Muhammedin (s.a.v.)
Nebiyyen ve Resûlen.

Türkçe Anlamı: 

Ey bu eksiksiz da‘vetin ve kılınan nama-
zın sâhibi Allâh’ım! Muhammed (s.a.v.)’e 
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vesîleyi, fazîleti ve yüksek dereceyi ver. 
O (s.a.v.)’e va‘dettiğin üzere makâm-ı 
Mahmûd’u bahşet. Muhakkak ki Sen 
va‘dinden dönmezsin. Rabb olarak Allâh’dan, 
din olarak İslâm’dan, Resûl ve Nebî olarak da 
Muhammed (s.a.v.)’den râzı oldum.

MESCİDE (CAMİYE) GİDERKEN                 
OKUNACAK DUÂ

اِئِليَن َعَلْيَك، َوَأْسَأُلَك  ُهمَّ إّنِي َأْسَأُلَك ِبَحّقِ السَّ َاللَّ

ِبَحّقِ َمْمَشاَي َهَذا. َفِإّنِي َلْم َأْخُرْج َأَشرًا َوَ َل َبَطرًا، 

ُسْخِطَك،  َقاَء  اّتِ َخَرْجُت  ُسْمَعًة،  َل  َوَ ِرَياًء،  َل  َوَ

َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتَك، َفَأْسَأُلَك َأْن ُتِعيَذِني ِمَن النَّاِر، 

ُنوَب ِإلَّ َأْنَت.  َوَأْن َتْغِفَرِلي ُذُنوِبي ِإنَُّه َل َيْغِفُر الذُّ

أْلِف  َلُه َسْبُعوَن  َواْسَتْغَفَر  ِبَوْجِهِه،  َعَلْيِه  الّلُ  أْقَبَل 

َمَلٍك.
Allâhümme innî es’elüke bi-haggis-sâilîne 

aleyke, ve es’elüke bihaggi memşâye hâzâ. 
Fe innî lem ehruc eşeran ve lâ betaran ve lâ 
riyâen ve lâ süm’aten. Ve haractü’t-tigâe suh-
tike ve'btiğâe merdâtik. Fes’elüke en tu’îzenî 
minennâri ve en teğfiralî zünûbî. İnnehû 
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la’yağfiruz-zünübe illa ente. Ugbele'llâhu 
aleyhi bivechihi, ve estâğfira lehu seb'ûne'lfi 
melîke.

Ebû Saîdi’l-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Resû-
lullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
“Kim evinden namaz kılmak üzere çıkar 
ve: “Ey Allahım! Senden isteyenlerin senin 
katındaki hakkı için ve şu yürüyüşümün 
hakkı için senden istiyorum. Ben kibirlen-
mek, böbürlenmek veya görsünler, desin-
ler gibi adi maksadlarla evden çıkmış de-
ğilim. Senin gazabından sakınmak, rızânı 
kazanmak için evden çıktım. Öyleyse beni 
ateşten korumanı istiyorum, günahlarımı 
bağışlamanı talep ediyorum. Çünkü sen-
den başka günahları affeden yoktur” diye 
duâ eder, (yalvar yakar olursa) Allâhü 
Teâlâ hazretleri, ona (rahmet) yüzüyle te-
veccüh eder ve yetmiş bin melek de kendisi 
için istiğfar eder.” (İbn Mâce)

          MESCİDE (CAMİYE) GİRERKEN
OKUNACAK DUÂ

Fâtımâ bintü’l-Hüseyin b. Alî, büyük an-
nesi Fâtımâtü’l-Kübrâ (r.anhâ)’dan naklen 
anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz mes-
cide girdiği zaman salât okur sonra:
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َرّبِ اْغِفْرِلي ُذُنوِبي َواْفَتْح ِلي َاْبَواَب َرْحَمِتَك

Rabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rah-
metike.

“Rabbim günâhımı affet, rahmet kapıları-
nı aç” derdi. 

 MESCİDDEN (CAMİDEN) ÇIKARKEN
OKUNACAK DUÂ

Çıkarken de yine Muhammed (s.a.v.)’e 
salât okur sonra da 

َرّبِ اْغِفْرِلي ُذُنوِبي َواْفَتْح ِلي َاْبَواَب َفْضِلَك

Rabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe fadli-
ke.

“Rabbim günahımı affet, lûtuf kapılarını 
benim için aç” derdi. (Tirmizî, Salât 234)

“Allâh’ın mescidlerini ancak Allâh’a 
ve âhiret gününe îman eden, namazı dos-
doğru kılan, zekâtı veren ve Allâh’tan baş-
kasından korkmayan kimseler îmâr eder. 
İşte doğru yola ermişlerden olmaları umu-
lanlar bunlardır.” (Tevbe, 118)

Abdullâh b. Mes‘ûd (r.a.) şöyle demiştir: 
Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.)’e:
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“Amellerin hangisi Allâh’a daha sevgili-
dir?” diye sordum.

“Vaktinde kılınan namazdır” buyurdu.

Sonra hangisi? dedim

“Anne ve babaya iyiliktir” buyurdu.

Sonra hangisi dedim?

“Allâh yolunda cihaddır” buyurdu.  
(Buhârî, 2.c., 474.s.)

FARZ NAMAZLARINDAN SONRA 
OKUNACAK DUÂ

Farz namazdan sonra aşağıdaki duâyı 10 
def’a okuyan İsmail (a.s.) zürriyetinden bir 
köle azâd etmiş gibi olur. Her kim aynı duâyı 
Cuma Namazının farzından sonra 100 def’a 
okursa İsmail (a.s.) zürriyetinde 10 köle azâd 
etmiş gibi olur.

ُ َوْحَدُه ِلَ َشِريَك َلُه. َلُه اْلُمْلُك َوَلُه  َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

اْلَحْمُد َوُهَو َعٰلي ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر

Lâ ilâhe illalâhu vahdehû lâ şerîke leh. 
Lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve 'alâ 
külli şey in gadîr.
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Türkçe Anlamı:
“Allah (c.c.)’dan başka ilah yoktur, O bir-

dir, O’nun ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, 
hamd de. O, her şeye kâdirdir.”

KUR’ÂN-I KERÎM OKUMADAN 
ÖNCE OKUNACAK DUÂ

ْم  َعّظِ ُهمَّ  َاللهّٰ َنَزَل  َوِباْلَحّقِ  َاْنَزْلَتُه  ِباْلَحّقِ  ُهمَّ  َاللهّٰ  

َرْغَبِتي ِفيِه َواْجَعْلُه ُنوًرا ِلَبَصِري َوِشَفاًء ِلَصْدِري 

ِبِه  َوَقّوِ  َوْجِهي  ِبِه  ْل  َوَجّمِ ِلَساِني  ِبِه  َزّيِْن  ُهمَّ  َاللهّٰ

ْيِل  َجَسِدي َواْرُزْقِني ِتَلَوَتُه َعٰلي َطاَعِتَك ٰاَناَء اللَّ

 ُ اللهّٰ َصلَّي  النَِّبّيِ  َمَع  َواْحُشْرِني  النََّهاِر  َوَاْطَراَف 

اْلُقْرٰاِن  ِقَراَئَة  َنَوْيُت  ْخَياِر  اْلَ َوٰاِلِه  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه 

يَماِن َوُروِح  ْحَماِن َوَتْنِويِر ُقُبوِر َاْهِل اْلِ ِلِرَضاِء الرَّ

ٍد  ْنِبَياِء َوَقَمِر اْلُمْرَسِليَن َسّيِِدَنا ُمَحمَّ َشْمِس َسّيِِد اْلَ

ْيَطاِن َوِاْسَقاِط  ْحَماِن َوَطْرِد الشَّ َعَلْيِه َصَلَواُت الرَّ

َرَجاِت َوالنََّجاِت  ُنوِب َوَقُبوِل التَّْوَبِة َوَرْفِع الدَّ الذُّ
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ْحَماِن  يَماِن َوِلَقاِء الرَّ ِمَن الّنِيَراِن َوَبَقاِء اْلِ

ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن. َواْلَحْمُد لِلهّٰ
Allâhümme bi’l-hakkı enzeltehû ve bi’l-

hakkı nezel. Allâhümme ‘azzim rağbetî fîhi 
ve’c‘alhu nûran li-basarî ve şifâen li-sadrî. 
Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî 
vechî ve kavvi bihî cesedî ve’rzuknî tilâvetehû 
‘alâ tâ‘atike ânâe’l-leyli ve etrâfe’n-nehâri 
va’hşurnî me‘a’n-nebiyyi salla’llâhu ‘aleyhi 
veselleme ve âlihi’l-ahyâri neveytü kırâate’l-
kur’âni li-rıdâi’r-rahmâni ve tenvîri kubûri 
ehli’l-îmâni ve rûhi şemsi seyyidi’l- enbiyâi 
ve kameri’l- murselîne seyyidinâ Muhamme-
din ‘aleyhi salevâtü’r- Rahmâni ve tardi’ş-
şeytâni ve iskâti’z- zünûbi ve kabûli’t- tevbeti 
ve raf‘ı’d- deracâti ve’n-necâti mine’n-nîrâni 
ve bekâi’l- îmâni ve likâi’r- Rahmâni ve’l-
hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.  

Türkçe Anlamı:
Ey Allâh’ım! Kur’ân’ı bize hak olarak 

indirdin. O da hak olarak indi... Allâh’ım!      
Kur’ân’a rağbetimi artır. Onu gözümüzün nûru, 
kalbimizin şifâsı kıl. Ey Allâh’ım! Lisânımızı 
onunla zînetlendir ve güzelleştir. Kur’ân’la 
yüzümüzü güzelleştir ve vücûdumuza kuvvet 
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ver. Gece ve gündüz dâim Senin rızân için 
onu okumayı bahşet. Yârabbi! Beni Peygam-
ber (s.a.v.) ve O’nun güzide âilesiyle haşrey-
le. Kur’ân’ı Rahmân’ın rızâsı için, ehl-i îmân 
kabirlerinin aydınlanması için, Resûllerin nur 
saçan dolunayı, Nebîlerin Efendisi ve Güneşi 
olan (s.a.v.) Efendimizin rûhu için, şeytanın 
kovulması, günâhlarımızın  affı, tevbelerimi-
zin kabûlü için, derecelerimizin yükselmesi 
için, ateşten kurtulmak ve îmânımızın bekâsı 
için, Rahmân’a kavuşmak için, Âlemlerin 
Rabbi olan  Allâh’a hamd için, niyet ettim 
Kur’an okumaya.

a
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SALEVÂT-I ŞERÎFELER 
VE DUÂLAR
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SALEVÂT-I ŞERÎFE -1

Hadîs-i şerîfte: “Kim, bu salevât-ı 
şerîfeyi bir def‘a okursa bana on iki bin 
salevât getirmiş gibi olur” buyurulmuş-
tur.

َصلهّٰي  َمْن   َعَدَد   ٍدِنالنَِّبّيِ  ُمَحمَّ َعٰلي  َصّلِ  ُهمَّ  َاللهّٰ

ِمَن  َعَلْيِه  ُيَصّلِ  َلْم  َمْن  َوَعَدَد  ْخَياِر  اْلَ ِمَن  َعَلْيِه 

َأْوَراِق  َوَعَدَد  ْمَطاِر  اْلَ َقَطَراِت  َعَدَد  َو  ْشَراِر  اْلَ

ْسَحاِر  ِباْلَ اْلُمْسَتْغِفِريَن  َأْنَفاِس  َوَعَدَد  ْشَجاِر  اْلَ

َواْلَقَراِر  اْلَحْشِر  َيْوِم  ِاٰلي  َوَماَيُكوُن  َماَكاَن  َوَعَدَد 

َعَلْيِه  َوالنََّهاُر. َوَصّلِ  ْيُل  اللَّ َماَتَعاَقَب  َعَلْيِه  َوَصّلِ 

َر  َوَكرَّ اْلَعْصَراِن  َوَتَعاَقَب  اْلَمَلَواِن  اْخَتَلَف  َما 

اْلَجِديَداِن َواْسَتْقَبَل اْلُفْرَقَداِن َوَعَدَد َاْمَواِج اْلِبَحاِر 

َماِل َواْلِغَفاِر. َوَبل�ْغ ُروَحُه َوَاْرَواَح َاْهِل  َوَعَدَد الّرِ

ْنِبَياِء  اْلَ َجِميِع  َوَعٰلي  َوالتَّْسِليَم  التَِّحيََّة  ِمنَّا  َبْيِتِه 
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ُهمَّ َصّلِ  ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن. َاللهّٰ َواْلُمْرَسِليَن َواْلَحْمُد لِلهّٰ

ٍة َاْلَف  ٍد ِبَعَدِد ُكّلِ َذرَّ ٍد َوَعٰلي ٰاِل ُمَحمَّ َعٰلي ُمَحمَّ

َوَعٰلي  ٍدِنالنَِّبّيِ  ُمَحمَّ َعٰلي  َصّلِ  ُهمَّ  َاللهّٰ ٍة.  َمرَّ َاْلِف 

َربُّ  َو  َربَُّنا  وٌس  َقدُّ ُسبُّوٌح  ْم.  َوَسّلِ َوَصْحِبِه  آِلِه 

وِح َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوَتَجاَوْزْ  َعْن  اْلَمَلِئَكِة َوالرُّ

ْكَرُم. َعزُّ اْلَ َما َتْعَلُم ِانََّك َأْنَت اْلَ
Allâhümme salli ‘alâ muhammedini’n-

nebiyyi ‘adede men sallâ ‘aleyhi mine’l-
ahyâri ve ‘adede men lem yusalli ‘aleyhi 
mine’l-eşrâri ve ‘adede katarâti’l-emtâri ve 
‘adede evrâkı’l-eşcâri ve ‘adede enfâsi’l-
müstağfirîne bi’l-eshâri ve ‘adede mâ-
kâne ve mâ-yekûnu ilâ yevmi’l-haşri ve’l-
karâri ve salli ‘aleyhi mâ-te‘âkabe’l-leylü 
ve’n-nehâru. Ve salli ‘aleyhi ma’htelefe’l-
melevâni ve te‘âkabe’l-‘asrâni ve kerrara’l-
cedîdâni ve’stakbele’l-fürkadâni ve ‘ade-
de emvâci’l-bihâri ve ‘adede’r-rimâli 
ve’l-ğifâri. Ve belliğ rûhahu ve ervâha ehli 
beytihi minne’t-tehiyyete ve’t-teslîme ve ‘alâ 
cemî‘i’l-enbiyâi ve’l-mürselîne ve’l-hamdü 
li’llâhi rabbi’l-‘âlemîne. Allâhümme salli 



143

‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhamme-
din bi ‘adedi külli zerratin elfe elfi merra-
tin. Allâhümme salli ‘alâ Muhammedini’n-
nebiyyi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 
Sübbûhun kuddûsun rabbunâ ve rabbu’l-
melâiketi ve’r-rûh. Rabbi’ğfir ve’rham 
ve tecâvez ‘ammâ ta‘lemu inneke ente’l- 
e‘azzu’l-ekrem.

Türkçe Anlamı: 

Allâh’ım! Nebî Muhammed (s.a.v.) üze-
rine seçkin kulların salât ettiği kadar salât 
olsun. Esrârın salât etmediği kadar salât 
olsun. Seherlerde istiğfar getirenlerin ne-
fesleri sayısınca, ağaçların yaprakları, yağ-
murların damlaları sayısınca, haşr ve karar 
gününe kadar olanların ve olacakların sayı-
sınca Efendimiz’e salât olsun. Gece ve gün-
düz ardı ardına gittiği sürece, zaman devam 
ettiği sürece, O’na salât ve selâm olsun. De-
nizdeki dalgalar sayısınca, kumlar sayısınca 
Efendimiz’e salât olsun. O’nun rûhuna ve 
âl-i’nin ve ehl-i beytinin rûhlarına ve tüm 
peygamberlere bizden selâmlar ulaştır. Bü-
tün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a 
mahsûstur. Allâh’ım! Zerreler adedince ve 
milyonlarca kez Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’e ve âline salât ve selâm olsun. O’na, 



144

âline ve ashâbına salât ve selâm eyle. Bizim 
ve tüm meleklerin Rabbi olan Allâh’ım! Seni 
tüm noksanlıklardan tenzîh ederim. Rabbim 
beni affet, bana merhamet et ve bildiğin tüm 
hatalarımı bağışla.

a
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SALEVÂT-I ŞERÎFE -2

Abdullâh ibn Mes‘ûd (r.a.) şöyle dedi: 
“Resûlullâh (s.a.v.)’e  salevât okuyunca salevâtı 
güzel yapın. Zîrâ siz bilemezsiniz, belki bu 
salevâtınız O (s.a.v.)’e arzedilir.” Kendilerine: 
“Öylesini (güzel olan salevâtı) bize öğretin!” 
dediler. O da: “Şöyle söyleyin” dedi: 

َعٰلي  َوَبَرَكاِتَك  َوَرْحَمَتَك  َصَلَتَك  اْجَعْل  ُهمَّ  َاللهّٰ

ِبّيِيَن  النَّ َوَخاَتِم  اْلُمتَِّقيَن  َوِاَماِم  اْلُمْرَسِليَن  َسّيِِد 
ٍد  َعْبِدَك  َوَرُسوِلَك ِاَماِم اْلَخْيِر َوَقاِئِد اْلَخْيِر  ُمَحمَّ

ُهمَّ اْبَعْثُه َمَقاًم َمْحُموًد َيْغِبُطُه  ْحَمِة. َاللهّٰ َوَرُسوِل الرَّ

ٍد  ُهمَّ َصّلِ َعٰلي ُمَحمَّ ِخُروَن.  َاللهّٰ ُلوَن َواْلٰ وَّ ِبِه اْلَ

ْيَت َعٰلي ِاْبَراِهيَم َوَعٰلي  ٍد َكَما َصلَّ َوَعٰلي ٰاِل ُمَحمَّ

َعٰلي  َباِرْك  ُهمَّ  َاللهّٰ َمِجيٌد.  َحِميٌد  ِانََّك  ِاْبَراِهيَم  ٰاِل 

ٍد َكَما َباَرْكَت َعٰلي ِاْبَراِهيَم  ٍد َوَعٰلي ٰاِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َوَعٰلي ٰاِل ِاْبَراِهيَم ِانََّك َحِميٌد َمِجيٌد.
Allâhümme’c‘al salâteke ve rahmete-

ke ve berakâtike ‘alâ seyyidi’l-mürselîne ve 
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imâmi’l-muttakîne ve hâtemi’n-nebiyyîne 
Muhammedin ‘abdike ve resûlike imami’l-
hayri ve kâidi’l-hayri ve resûli’r-rahmeti.

Allâhümme’b‘ashü mekâmen Mahmûden 
yağbituhû bihi’l-evvelûne ve’l-âhirûn.

Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ve 
‘alâ âli Muhammedin kemâ salleyte ‘alâ 
İbrâhîme ve ‘alâ âl-i İbrâhîme  inneke 
Hamîdun Mecîd. Allâhümme bârik ‘alâ Mu-
hammedin ve ‘alâ âl-i Muhammedin kemâ 
bârekte ‘alâ İbrâhîme ve ‘alâ âl-i İbrâhîme 
inneke Hamîdun Mecîd.

Allâh’ım! Salâtını rahmetini, bereketlerini, 
peygamberlerin efendisi, müttakîlerin imâmı 
ve peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed 
(s.a.v.)’e kıl. O (s.a.v.), Senin kulun ve elçin-
dir, hayrın imâmı, hayrın komutanı ve rahmet 
peygamberidir. Allâh’ım! O (s.a.v.)’e Kendile-
rinden önce gelenlerin de sonra gelenlerin de 
gıbta ettiği Makâm-ı Mahmûd’u bahşet.

Allâh’ım! Muhammed (s.a.v.)’e ve âline 
salât et, tıpkı İbrâhim’e ve âline salât ettiğin 
gibi. Sen Hamîd ve Mecîd’sin.

Allâh’ım! Muhammed (s.a.v.)’i ve âlini 
mübârek kıl, tıpkı İbrâhim’in âlini mübârek 
kıldığın gibi, Sen Hamîd ve Mecîd’sin.  
(Kütüb-i Sitte, 17. c., 13. s.)
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SALÂT-Ü MÜNCİYE

َسّيِِدَنا  ٰاِل  َوَعٰلي  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا  َعٰلي  َصّلِ  ُهمَّ  َاللهّٰ

ْهَواِل  اْلَ َجِميِع  ِمْن  ِبَها  ُتْنِجيَنا  ٍدِنَصَلًة  ُمَحمَّ

ُرَنا  َواْلَۤفاِت َوَتْقِضي َلَنا ِبَها َجِميَع اْلَحاَجاِت َوُتَطّهِ

َرَجاِت  َئاِت َوَتْرَفُعَنا ِبَها َاْعَلي الدَّ ّيِ ِبَها ِمْن َجِميِع السَّ

اْلَخْيَراِت  َجِميِع  ِمْن  اْلَغاَياِت  َاْقَصي  ِبَها  ُغَنا  َوُتَبّلِ

َأْرَحَم  َيا  ِبَرْحَمِتَك  اْلَمَماِت  َوَبْعَد  اْلَحَياِة  ِفي 

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيِل َوِنْعَم اْلَمْوٰلي  اِحِميَن َحْسُبَنا اللهّٰ الرَّ

َوِنْعَم النَِّصيِر ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِاَلْيَك اْلَمِصيِر. 
Allâhümme salli ‘alâ Seyyidinâ Muham-

medin ve ‘alâ âli Seyyidinâ Muhammedin 
salâten tüncînâ bihâ min-cemî‘il-ehvâli vel 
âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemî‘al hâcât ve 
tutahhirunâ bihâ min-cemî‘i’s-seyyiâti ve 
terfe‘unâ bihâ a‘lâ’d-derecât ve tubelliğunâ 
bihâ aksâ’l-ğâyât min cemî‘i’l-hayrâti fî’l-
hayâti ve ba‘del-memât bi-rahmetike yâ 
erhame’r-râhimîn. Hasbünellâhu ve ni‘me’l-
vekîl ve ni‘mel mevlâ ve ni‘me’n-nasîr. Ğuf-
raneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.
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Türkçe Anlamı: 

Allâh’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e 
ve O’nun ehli beytine salât et. Bu salevât o 
derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi 
bütün korku ve belâlardan kurtarsın. Bizim 
ihtiyaçlarımızı o salevât hürmetine yerine ge-
tirirsin, bizi bütün günâhlardan o salevât hür-
metine temizlersin, o salevât hürmetine bizi 
derecelerin en üstününe yüceltirsin, o salevât 
hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünü-
lebilecek bütün hayırlar konusunda gâyelerin 
en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametli-
lerin en merhametlisi bize bunları merhame-
tinle nasîb eyle. Allâhü Te‘âlâ bize kâfîdir ve 
ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbi-
miz, Senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız 
Sanadır.”

Bu salevât-ı şerîfeye devam eden kişi 
belâlardan emin olur. Bu salevât-ı şerîfe ge-
lecek musîbetlere perde olur. Okuyan kişinin 
arzuları kolay olur, murâdı hâsıl olur, rızkı 
bereketli olur.

a
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SALÂT-Ü TEFRİCİYE

İmâm-ı Kurtubî hazretleri şöyle buyur-
muş: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya 
önemli bir dileğinin gerçekleşmesini ya da 
üzerinde devam edip duran büyük bir bela-
nın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için 
Salâtü Tefriciye’yi (4444) def‘a okuyup, bu 
mübârek Salât ü Selâm ile Yüce Peygambe-
rimiz (s.a.v.)’i vesîle edinse, hiç şüphe ve te-
reddüt yoktur ki, Yüce Allâh, o kulunun istek 
ve murâdının olması için hayırlı bir sebeb ya-
ratır ve ona murâdını verir.”

َعٰلي  َتامًّ  َسَلًم  ْم  َوَسّلِ َكاِمَلًة  َصَلًة  َصّلِ  ُهمَّ  َاللهّٰ

ِبِه  َوَتْنَفِرُج  اْلُعَقُد  ِبِه  َتْنَحلُّ  ۽الَِّذي  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا 

َغاِئُب  الرَّ ِبِه  َوُتَناُل  اْلَحَواِئُج  ِبِه  َوُتْقٰضي  اْلُكَرُب 

َوُحْسُن اْلَخَواِتِم َوُيْسَتْسٰقي اْلَغَماُم ِبَوْجِهِه اْلَكِريِم 

ِبَعَدِد     َوَنَفٍس  َلْمَحٍة  ُكّلِ  ِفي  َوَصْحِبِه  ٰاِلِه  َوَعٰلي 

ُكّلِ َمْعُلوٍم َلَك. 
Allâhümme salli salâten kâmileten ve sel-

lim selâmen tâmmen ‘alâ Seyyidinâ Muham-
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medini’llezî tenhallü bihi’l-‘ukadü ve tenfe-
ricü bihi’l-kürabü ve tukdâ bihil-havâicu ve 
tünâlü bihi’r-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve 
yusteska’l-ğamâmu bivechihi’l Kerîmi ve 
‘alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefe-
sin bi ‘adedi külli ma‘lûmin leke. 

Türkçe Anlamı: 

Allâh’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e 
kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir 
selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Pey-
gamber ki, O (s.a.v.)’in hürmetine düğümler 
çözülür, sıkıntılar ve belâlar açılıp dağılır, di-
lek ve hacetler yerine getirilir, maksatlara O 
(s.a.v.)’in hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar 
elde edilir, O (s.a.v.)’in şerefli yüzü hürmeti-
ne bulutlardaki yağmur istenilir. Allâh’ım! O 
(s.a.v.)’in ehl-i beytine, ashâbına da her göz 
kırpacak kadar zamanda (her an, her saniye), 
her nefes alacak zamanda, Sana ma‘lûm olan 
varlıklar sayısınca salât et.

a
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PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN  
DUÂLARI -1

Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor: 

َاْمِري                                                                        ِعْصَمُة  ُهَو  الَِّذي  ِديِني  ِلي  اْصِلْح  ُهمَّ  َاللهّٰ

َاْصِلْح                                                                                                  َو  َمَعاِشي  ِفيَها  الَِّتي  ُدْنَياَي  ِلي  َوَاْصِلْح 

اْلَحَياَة  َواْجَعِل  َمَعاِدي  ِفيَها  الَِّتي  ٰاِخَرِتي  ِلي 

اْلَمْوَت                                              َواْجَعِل  َخْيٍر  ُكّلِ  ِفي  ِلي  ِزَياَدًة 

. َراَحًة ِلي ِمْن ُكّلِ َشّرٍ

Allâhümme'slih lî dînî'llezî hüve ‘ısme-
tü emrî ve eslih lî dünyâye’lletî fîhâ me‘âşî 
ve eslih lî âhiretî'lletî fîhâ me‘âdî vec‘ali’l-
hayâte ziyâdeten lî fî külli hayrin vec‘ali’l-
mevte râhaten lî min külli şerrin.

Türkçe Anlamı:

Resûlullâh (s.a.v.) duâ ederken şunu söy-
lerdi: “Allâh’ım! Dînimi doğru kıl, o benim 
işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl, 
hayatım onda geçmektedir. Âhiretimi de doğ-
ru kıl, dönüşüm orayadır. Hayatı benim için 
her hayırda artma (vesîlesi) kıl. Ölümü de her 
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çeşit şerden (kurtularak) rahat(a kavuşma) 
vesîlesi kıl. (Müslim, Zikr 71)

“O Nebiy-yi Muhterem size neyi emret-
miş ise onu alın, neden de sakındırmış ise 
ondan kaçının.” (Haşr, 7)

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyetle Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Dikkat edin! Allâh’a yemîn ederim ki, 
ben sizden daha çok Allâh’tan korkuyor ve 
sizden daha çok O’na itaatta bulunuyorum. 
Ancak ben bazen (nâfile) oruç tutarım, bazen 
tutmam, bazen (nâfile) namaz kılar, bazen is-
tirahat ederim. Kadınlarla da evlenirim. Kim 
benim sünnetimi terkederse Ben’den değil-
dir.” (Buhârî, Kitâbu’n-Nikâh)

a
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PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN
DUÂLARI -2

Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyete göre, Nebî 
(s.a.v.) şöyle duâ ederdi: 

َواْلَمْأَثِم  َواْلَهَرِم  اْلَكَسِل  ِمَن  َاُعوُذِبَك  ِاّنِي  ُهمَّ  َاللهّٰ
َواْلَمْغَرِم َوِمْن ِفْتَنِة اْلَقْبِر َوَعَذاِب اْلَقْبِر َوِمْن ِفْتَنِة 

النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر َوِمْن َشّرِ ِفْتَنِة اْلِغٰني 

َوَاُعوُذِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَفْقِر 

اِل. جَّ َوَاُعوُذِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّ

ِبَماِء الثَّْلِج َواْلَبَرِد َوَنّقِ  ُهمَّ اْغِسْل َعّنِي َخَطاَيا  َاللهّٰ
ْبَيَض ِمَن  ْيَت الثَّْوَب اْلَ َقْلِبي ِمَن اْلَخَطاَيا َكَما َنقَّ
َنِس َوَباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَيا َكَما َباَعْدَت َبْيَن  الدَّ

اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب.

Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-keseli 
ve’l-herami ve’l-me’semi ve’l-mağremi ve-
min fitneti’l-kabri ve azâbi’l-kabri ve min 
fitneti’n nâri ve azâbi’n-nâri ve min şerri 
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fitneti’l-ğinâ ve e‘ûzü bike min fitneti’l-fakri 
ve e‘ûzu bike min fitneti’l-mesîhi’d-deccâli. 
Allâhümme’ğsil annî hatâya bi-mâi’s selci 
ve’l-beredi ve nakki kalbî mine’l-hatâyâ kemâ 
nakkayte’s sevbe‘l-ebyeda mine’d-denesi ve 
bâ‘id beynî ve beyne hatâya kemâ bâ‘adte 
beyne’l-meşriki ve’l-mağribi.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Tembellikten, bunaklık dere-
cesinde ihtiyarlıktan, günahtan, ödleklikten, 
kabir suâlinden ve kabir azâbından, zenginlik 
gurûrunun şerrinden, yoksulluk sefâletinden 
Sana sığınırım! Allâh’ım! Bir gözü si-
lik Deccal’in şerrinden de Sana sığınırım. 
Allâh’ım! Günâhlarımın kirini kar ve buz 
suyu ile yıka, kalbimi de günâhlardan (beyaz 
elbiseyi kirden temizler gibi) pakla; benim-
le günâhlarımın arasını da doğu ile batı arası 
uzaklığı kadar kıl. (Tecrîd, 12. c., 348. s.)

a
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PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN
DUÂLARI -3

Sa‘d b. Ebû  Vakkas (r.a.)’den rivâyet 
edilmiştir: Resûlullâh (s.a.v.) her namazın 
ardından şu cümlelerle muhakkak (Cenâb-ı 
Hakk’a) sığınırdı: 

َواْلُجْبِن  َواْلَكَسِل  اْلَعْجِز  َاُعوُذِبَك ِمَن  ِاّنِي  ُهمَّ  َاللهّٰ

َواْلَهَرِم َواْلُبْخِل َو َاُعوُذِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر 

َو َاُعوُذِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحٰي َواْلَمَماِت. 

Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-‘aczi 
ve’l-keseli ve’l-cübni ve’l-herami ve’l-buhli 
ve e‘ûzü bike min ‘azâbi’l-kabri ve e‘ûzü bike 
min fitneti’l mahyâ ve’l-memâti.

Türkçe Anlamı:

“Allâh’ım, âcizlikten, tembellikten, kor-
kaklıktan, cimrilikten sana sığınıyorum. Ve 
kabir azâbından Sana sığınıyorum. Hayâtın 
ve ölümün fitnelerinden Sana sığınıyorum.”

(Resûlüm) De ki: Eğer Allâh’ı seviyor-
sanız bana uyunuz ki; Allâh da sizi sevsin 
ve günâhlarınızı bağışlasın. Allâh son dere-
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ce bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (Âl-i İmrân, 31)

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre 
Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: “Nefsim yed-i 
kudretinde olan Allâhü zü’l-Celâl’e kasem 
ederim ki, hiçbiriniz ben ona pederinden, 
evlâdından ve nefsinden daha sevgili olma-
dıkça îman etmiş olamaz.” (Buhârî, 1.c.)

İbn-i Mes‘ûd (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’i 
şöyle söylerken işittim; demiştir: “Bizden bir 
şey işitip de onu işittiği gibi (başkasına) teb-
liğ eden kimsenin Allâh yüzünü güldürsün. 
Tebliğ olunmuş nice kimse (vardır ki) dinle-
yenden daha muhâfazakârdır.”

a
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PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN  
DUÂLARI -4

ُنوًرا  ِلَساِني  َوِفي  ُنوًرا  َقْلِبي  ِفي  اْجَعْل  ُهمَّ  َاللهّٰ
ُنوًرا  َبَصِري  ِفي  َوَجَعَل  ُنوًرا  َسْمِعي  ِفي  َوَجَعَل 
ُنوًرا َوَجَعَل  َاَماِمي  َوِمْن  ُنوًرا  ِمْن َخْلِفي  َوَجَعَل 

ِمْن َفْوِقي ُنوًرا َوِمْن َتْحِتي ُنوًرا. 

ُهمَّ َاْعِطِني ُنوًرا. َاللهّٰ

Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî lisânî 
nûran vece‘ale fî sem‘î nûran vece‘ale fî 
basarî nûran vece‘ale min halfî nûran ve min 
emâmî nûran vece‘ale min fevkî nûran ve min 
tahtî nûran. Allâhümme a‘tınî nûran.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Kalbimi, dilimi, kulağımı, 
gözümü nurlandır. Önümü ve arkamı, altı-
mı ve üstümü, her yanımı nûrunla aydınlat. 
Allâh’ım! Bana bir nûr ihsân et.  (H.Şerîf, Ebû 
Dâvud)
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LİSANDA HAFİF, MİZANDA AĞIR DUÂ

ِ اْلَعِظيِم. ِ َوِبَحْمِدِه  ُسْبَحاَن اللهّٰ ُسْبَحاَن اللهّٰ

Sübhânallâhi ve bi-hamdihî, sübhâna-
llâhi’l-‘azîm.

Türkçe Anlamı:

Hamdinle Seni noksan sıfatlardan tenzîh 
ederim Allâh’ım. Yücelerin yücesi olan 
Allâh’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzîh ede-
rim.

Ebû Zerr (r.a.)  Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle 
buyurduğunu rivâyet etti: “Allâh’a göre söz-
lerin en sevimlisini sana haber vereyim mi?” 
dedi ve devam ederek: “Allâh’a göre sözlerin 
en sevimlisi şüphesiz ki: Sübhânallâhi ve bi-
hamdihî, cümlesidir.” (Müslim)

ECRİ YÜKSEK DUÂ -1 

َنْفِسِه  َوِرٰضي  َخْلِقِه  َعَدَد  َوِبَحْمِدِه   ِ اللهّٰ ُسْبَحاَن 

َوِزَنَة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماِتِه.
Sübhânallâhi ve bihamdihî ‘adede halkihî 

ve rıdâ nefsihî ve zinete ‘arşihî ve midâde 
kelimâtihî. (Üç kere söylenir.)



159

Türkçe Anlamı:
“Allâh’ı; mahlûkâtı sayısınca, nefsinin 

rızasınca, arşının ağırlığınca, kelimelerinin 
adedince hamd ile tesbih ederim.” (Müslim, 
Zikr 79)

Resûlullâh (s.a.v.)’in zevcelerinden 
Cüveyriye (r.anhâ)’nın anlattığına göre, 
Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz bir gün sabah 
namazını kılınca, daha kendisi namazgâhında 
iken, erkenden yanından çıkmış, gitmiş, 
kuşluktan sonra Cüveyriye (r.anhâ) (aynı 
yerinde zikrederek) otururken geri gelmiş 
ve: “Bırakıp gittiğim halde duruyorsun 
(hiç yerinden kımıldamadın gâlibâ!)” diye 
sormuştur. “Evet” cevâbı üzerine şunu 
söylemiştir; “Ben senden ayrıldıktan sonra 
dört kelime(lik bir duâ)yı üç kere okudum. 
Eğer bunlardan hâsıl olan sevâb tartılacak 
olsa, senin burada sabahtan beri okuduğun 
duâların sevâbının ağırlığına denk olur” 
buyurmuştur.
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ECRİ YÜKSEK DUÂ -2

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre 
“Resûlullâh  (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

Her kim günde yüz kere:

ُ َوْحَدُه َلَشِرَك َلُه َل ِاٰلَه ِاللهّٰ

َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعٰلي ُكّلِ َشْيٍئ َقِديٌر.
“Lâ ilâhe illallâhu, vahdehû lâ-şerîkeleh, 

lehü’l-mülkü ve lehül-hamdü  ve hüve alâ 
külli şeyin kadîr.” 

Türkçe Anlamı:

“Allâh’tan başka ilâh yoktur, yalnız O 
vardır, O’nun eşi ve ortağı yoktur, mülk 
O’nundur, hamd O’nundur, O her şeye 
kâdirdir” derse, bu duâ o kimse için on köle 
âzâd etmek sevâbına muâdil olur ve ona yüz 
hasene yazılır, yüz musîbet de ondan mah-
volunur (silinir). O gün içinde akşama eri-
şinceye kadar şeytan şerrinden eminlik olur. 
Ve o kimsenin bu duâyı  okumasından daha 
fazîletli hiçbir kimse evrâd ve ezkâr getire-
mez. Meğer ki bu duâyı ondan çok okumuş 
ola. (Tecrîd-i Sarîh, 12. c., 350. s.)
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İSM-İ A‘ZAM DUÂSI

Hz. Büreyde (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh 
(s.a.v.), bir adamın şöyle söylediğini işitti: 

ُهمَّ ِاّنِي َاْسَأُلَك ِبَأّنِي َاْشَهُد َانََّك:  َاللهّٰ

َمُد الَِّذي َلْم َيِلْد  َحُد الصَّ ُ َلِاٰلَه ِالَّ َاْنَت اْلَ َاْنَت اللهّٰ

َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َاَحٌد.
Allâhümme innî es’elüke bi-ennî eşhedü 

enneke: Ente’llâhu lâilâhe illâ entel-ehadü’s-
samed ellezî lem-yelid velem-yûled velem-
yekun lehû küfüven ehad.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Şahâdet ettiğim şu hususlar se-
bebiyle Senden talep ediyorum: Sen, kendi-
sinden başka ilâh olmayan Allâh’sın, birsin, 
samedsin (hiçbir şeye ihtiyacın yok, her şey 
sana muhtaç) doğurmadın, doğmadın, bir 
eşin ve benzerin yoktur. 

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) buyur-
dular ki: “Nefsimi kudret elinde tutan Zât’a 
yemin olsun ki bu kimse Allâh’tan İsm-i 
A‘zam’ı adına talepte bulundu. Şunu bilin 
ki, kim İsm-i A‘zam ile duâ ederse Allâh ona 
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icâbet eder, kim onunla talepte bulunursa 
(Allâh ona dilediğini mutlaka) verir. (Tirmîzî, 
Da‘avât, 65, Ebû Dâvûd, Salât, 358)

a
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MUHTELİF
VESÎLELERLE

YAPILACAK İBADETLER 
VE DUÂLAR
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SEYYİDÜ’L İSTİĞFÂR

Şeddâd bin Evs (r.a.)’den Nebî (s.a.v.) 
şöyle buyurmuştur: Seyyidü’l istiğfar Allâhü 
Te‘âlâdan şu yolda mağfiret dilemektir: 

َاْنَت َخَلْقَتِني َوَاَنا َعْبُدَك  ُهمَّ َاْنَت َرّبِي َلِاٰلَه ِالَّ َاللهّٰ

ِبَك  َاُعوُذ  َمااْسَتَطْعُت  َوَوْعِدَك  َعْهِدَك  َعٰلي  َوَاَنا 

َوَاُبوُء  َعَليَّ  ِبِنْعَمِتَك  َلَك  َاُبوُء  َماَصَنْعُت  َشّرِ  ِمْن 

ُنوَب ِالَّ َاْنَت. ِبَذْنِبي َفاْغِفْرِلي َفِانَُّه َلَيْغِفُر الذُّ
Allâhümme ente Rabbî lâilâhe illâ ente 

halaktenî ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve 
va‘dike mesteta‘tü e‘ûzü bike min şerri mâ 
sana‘tü ebûu leke bi-ni‘metike aleyye ve ebûu 
bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfiru’z-zunûbe 
illâ ente.

Türkçe Anlamı:

“Allâh’ım! Sen Rabbimsin, İbâdete layık 
hiçbir ilâh yoktur, yalnız Sen varsın; beni 
Sen yarattın, şüphesiz ben Senin kulunum 
ve gücüm yettiği kadar ezelde Sana verdiğim 
ahd-ü va‘d üzere sâbitim. Allâh’ım! İşlediğim 
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kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana ih-
san buyurduğun ni‘metini Zât-ı ulûhiyyetine 
i‘tiraf ederim. Günâhımı da i‘tiraf ederim. 
Günâhımı bağışla! Çünkü günâh bağışlamak 
kimsenin haddi değildir. Ancak Sen bağışlar-
sın.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyu-
rur ki: Bu seyyidü’l istiğfar duâsını her kim 
kalbiyle sevab ve fazîletine inanarak gündüz 
okursa ve akşam olmadan ölürse o kimse ehli 
cennet câmiasındandır. Her kim de sevab ve 
fazîletine inanarak gece okur da sabah olma-
dan ölürse o kimse ehli cennet zümresinden-
dir. (Tecrîd-i Sarîh, 12.c., 333.s.)

Tevbe ve istiğfâra devam eden kimseye 
Allâhü Te‘âlâ her sıkıntıdan bir kurtuluş ve 
her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı 
yerden kendini rızıklandırır.

“(Habîbim) Sen onların içinde olduğun 
halde Allâh onlara azâb edecek değildir. Ve 
onlar istiğfâra devam ederken (bağışlan-
malarını isteyenler bulunurken) de Allâh 
onlara azâb edecek değildir.” (Enfâl, 33)

a
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ESMÂÜ’L-HÜSNÂ

  ِ لِلهّٰ َواْلَحْمُد   ِ اللهّٰ ُسْبَحاَن    اْلَعِظيَم    َ اللهّٰ َاْسَتْغِفُر 
ِبَاُعوُذ  ِاْخَلْص  اْلَوِكيُل    َوِنْعَم   ُ اللهّٰ َحْسِبَي   

َذَتْيِن ِباْلَبْسَمَلِة   َفاِتَحِه َشِريَفِه  َوِباْلَبْسَمَلِة   ُمَعّوِ
اُء النَِّبّيِ ِباْلَبْسَمَلِة   ِباْلَبْسَمَلِة   َاْسمَۤ

ِحيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ُ ُ الَِّذي َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ ُهَو اللهّٰ
وُس  َاْلُقدُّ َاْلَمِلُك  ِحيُم  َالرَّ ْحٰمُن   َالرَّ

َاْلَعِزيُز َاْلُمَهْيِمُن  َاْلُمْؤِمُن  َلُم  َالسَّ
َاْلَباِرُئ َاْلَخاِلُق  َاْلُمَتَكّبِر  َاْلَجبَّاُر   
اُب َاْلَوهَّ اُر  َاْلَقهَّ اُر  َاْلَغفَّ ُر  َاْلُمَصّوِ  

َاْلَقاِبُض  َاْلَعِليُم  َاْلَفتَّاُح  اُق  زَّ َالرَّ

َاْلُمِعزُّ اِفُع  َالرَّ َاْلَخاِفُض  َاْلَباِسُط 
َاْلَحَكُم َاْلَبِصيُر  ِميُع  َالسَّ َاْلُمِذلُّ 

َاْلَحِليُم  َاْلَخِبيُر  ِطيُف  َاللَّ َاْلَعْدُل 

َاْلَعِليُّ ُكوُر  َالشَّ َاْلَغُفور  َاْلَعِظيُم 
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َاْلَحِسيُب  َاْلُمِقيُت  َاْلَحِفيُظ  َاْلَكِبيُر 
َاْلُمِجيُب ِقيُب  َالرَّ َاْلَكِريُم  َاْلَجِليُل 
َاْلَمِجيُد َاْلَوُدوُد  َاْلَحِكيُم  َاْلَواِسُع   

َاْلَوِكيُل  َاْلَحقُّ  ِهيُد  َالشَّ َاْلَباِعُث   
َاْلَحِميُد  َاْلَوِليُّ  َاْلَمِتيُن  َاْلَقِويُّ 

َاْلُمْحِي َاْلُمِعيُد  َاْلُمْبِدُئ  َاْلُمْحِصي 
َاْلٰواِجُد  َاْلَقيُّوُم  َاْلَحيُّ  َاْلُمِميُت 
َمُد  َالصَّ َحُد  َاْلَ َاْلٰواِحُد  َاْلٰماِجُد 
ُر َاْلُمَؤّخِ ُم  َاْلُمَقّدِ َاْلُمْقَتِدُر  َاْلَقاِدُر 
َاْلٰباِطُن  اِهُر  َالظَّ ِخُر  َاْلٰ ُل  وَّ َاْلَ  
اُب  َالتَّوَّ َاْلَبرُّ  َاْلُمَتَعا۪لي  َاْلٰوا۪لي 
اْلُمْلِك  َماِلُك  ُؤُف  َالرَّ َاْلَعُفوُّ  َاْلُمْنَتِقُم 

َاْلَجاِمُع َاْلُمْقِسُط  ْكَراِم  َوْلِ ُذواْلَجَلِل 
َاْلَماِنىُع  َاْلُمْع۪طي  َاْلُمْغ۪ني  َاْلَغِنيُّ   
َاْلَب۪ديُع َاْلَها۪دي  َالنُّوُر  َالنَّاِفُع  آرُّ  َالضَّ

ُبوُر َالصَّ ۪شيُد  َالرَّ َاْلَواِرُث  َاْلَبا۪قي   
Estağfirullâh el-‘azîm. Sübhânallâhi ve’l 
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hamdü lillâh. Hasbiyallâhu ve ni‘mel vekîl. 
İhlâs bi e’ûzu ve bi’l besmele. Muavvizeteyn 
bi’l besmele. Fâtihâ-i şerîf bi’l besmele 
Esmâ’ünnebî bi’l besmele. 
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SEYYİDİNÂ VE MEVLÂNÂ         
MUHAMMED (S.A.V.)’İN                     

MÜBÂREK İSMİ ŞERÎFLERİ

ُ ٍد َصلَّي اللهّٰ اُء َسّيَِدَنا  َوَمْوٰليَنا ُمَحمَّ َاْسمَۤ

َم ِماَئَتاِن َوَواِحٌد َوِهَي ٰهِذِه َعَلْيِه َوَسلَّ

ٌد  ْم َوَباِرْك َعٰلي َمْن اِْسُمُه ُمَحمَّ ُهمَّ َصّلِي َوَسّلِ اَللهّٰ

َوِحيٌد  َاْحَيُد  َمْحُموٌد  َحاِمٌد  َاْحَمُد 

َماٍح َحاِشٌر َعاِقٌب ٰطٰه ٰيۤس َطاِحٌر

ٌر َطّيٌِب َسّيٌِد َرُسوٌل َنِبيٌّ َرُسوُل  ُمَطهَّ

ي  ُمَقّفٍ ُمْقَتٍف  َجاِمٌع  َقّيٌِم  ْحَمِة  الرَّ

َكاِمٌل اَحِة  الرَّ َرُسوُل  اْلَمَلِحِم  َرُسوُل 

َح۪بيُب   ِ اللهّٰ َعْبُد  ٌل  ّمِ ُمزَّ ٌر  ّثِ ُمدَّ اِْكِليٌل 
ِ اللهّٰ َك۪ليُم   ِ اللهّٰ َنِجيُّ   ِ اللهّٰ َصِفيُّ   ِ اللهّٰ

ُسِل ُمْحٍي ُمَنّجٍ ْنِبيَۤاِء َخاَتُم الرُّ َخاَتُم اْلَ

ْحَمِة الرَّ َنِبيُّ  َمْنُصوٌر  َناِصٌر  ٌر  ُمَذّكِ
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َمْعُلوٌم َعَلْيُكْم  َح۪ريٌص  التَّْوَبِة  َنِبيُّ 

َب۪شيٌر  َمْشُهوٌد  َش۪هيٌد  َشاِهٌد  َشِهيٌر 

ٌ ُمْنِذٌر ُنوٌر ِسَراٌج ِمْصَباٌح ٌر َن۪ذير ُمَبّشِ

َمْدُعوٌّ  ٰداٍع  ُم۪نيٌر  ُمْهِدي  ُهًدي 

َوِليٌّ َعُفوٌّ  َحِفيٌّ  ُمٰجاٌب  ُم۪جيٌب 

َك۪ريٌم َمْأُموٌن  َا۪ميٌن  َقِويٌّ  َحقٌّ   

ٌل  ُمَؤّمِ ُم۪بيٌن  َم۪تيٌن  َم۪كيٌن  ٌم  ُمَكرَّ

ُذوَمٰكاَنٍة ُذوُحْرَمٍة  ٍة  ُذوُقوَّ َوُصوٌل 

َقَدُم  ُم۪طيٌع  ُمٰطاٌع  ُذوَفْضٍل  ُذوِعّزٍ 

َغْيٌث  َغْوٌث  ُبْشٰري  َرْحَمٌة  ِصْدٍق 

ِ ُعْرَوٌة ُوْثٰقي ِ َهِديَُّة اللهّٰ ِغٰياٌث ِنْعَمةُ اللهّٰ
ِ اللهّٰ ِذْكُر  ُمْسَتِقيٌم  ِصٰراٌط   ِ اللهّٰ ِصٰراُط 

الثهّٰاِقُب  َالنَّْجُم   ِ اللهّٰ ِحْزُب   ِ اللهّٰ َسْيُف 

يٌّ ُمْخٰتاٌر  ُمْصَطًفي ُمْجَتًبي ُمْنَتًقي ُاّمِ

اِهِر  الطهّٰ َاُبو  اْلٰقاِسِم  َاُبو  َجبهّٰاٌر  َاِجيٌر 
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َش۪فيٌع ٌع  ُمَشفَّ ِاْبَرِهيَم  َاُبو  ّيِِب  الطَّ َاُبو 

ٰصاِدٌق ُمَهْيِمٌن  ُمْصِلٌح  َصاِلٌح   

اْلُمتَّ۪قيَن  ِاٰمامُ  اْلُمْرَس۪ليَن  َسّيُِد  ٌق  ُمَصدَّ

َبرٌّ ْحٰمِن  الرَّ َخ۪ليُل  ۪ليَن  اْلُمَحجَّ اْلُغّرِ  قَۤاِئُد 

َو۪كيٌل  ٰناِصٌح  َن۪صيٌح  َو۪جيٌه  ُمَبرٌّ 

نَِّة  السُّ ُم۪قيُم  َش۪فيٌق  َك۪فيٌل  ٌل  ُمَتَوّكِ

ُروُح  اْلَحّقِ  ُروُح  اْلُقُدِس  ُروُح  ٌس  ُمَقدَّ

ٌغ ُمَبّلِ ٰباِلٌغ  ُمْكَتٍف  ٰكاٍف  اْلِقْسِط 

اِئٌق ٰشاٍف ٰواِصٌل َمْوُصوٌل ٰساِبٌق سٰۤ

ٰفاِضٌل  َع۪زيٌز  ٌم  ُمَقدَّ ُمْهٍد  ٰهاٍد 

ْحَمِة  الرَّ ِمْفٰتاُح  ِمْفٰتاٌح  ٰفاِتٌح  ٌل  ُمَفضَّ

اْلَي۪قيِن  َعَلُم  يٰماِن  اْل۪ َعَلُم  اْلَجنَِّة  ِمْفٰتاُح 

ُم۪قيُل  اْلَحَسٰناِت  ُح  ُمَصّحِ اْلَخْيٰراِت  َد۪ليُل 

ٰصاِحُب  ِت  لهّٰ الزَّ َعِن  َصُفوٌح  اْلَعَثٰراِت 

اْلَقَدِم ٰصاِحُب  اْلَمٰقاِم  ٰصاِحُب  ٰفاَعِة  الشَّ
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ِباْلَمْجِد َمْخُصوٌص  ِباْلِعّزِ  َمْخُصوٌص 

اْلَو۪سيَلة ٰصاِحُب  َرِف  ِبالشَّ َمْخُصوٌص 

اْلَف۪ضيَلِة ٰصاِحُب  ْيِف  السَّ ٰصاِحُب   

ٰصاِحُب   ِة  اْلُحجَّ ٰصاِحُب  ٰزاِر  اْلِ ٰصاِحُب 

َرَجِة  الدَّ ٰصاِحُب  دٰۤاِء  الّرِ ٰصاِحُب  ْلٰطاِن  السُّ

اْلِمْغَفِر  ٰصاِحُب  التهّٰاِج  ٰصاِحُب   ۪فيَعِة  الرَّ

ٰصاِحُب  اْلِمْعٰراِج  ٰصاِحُب  ٰواِء  الّلِ ٰصاِحُب 

اْلَق۪ضيِب ٰصاِحُب اْلُبٰراِق ٰصاِحُب اْلٰخاَتِم 

ٰصاِحُب  اْلُبْرٰهاِن  ٰصاِحُب  اْلَعٰلَمِة  ٰصاِحُب 

اْلِجٰناِن ُر  ُمَطهَّ ٰساِن  الّلِ َف۪صيُح  اْلَبٰياِن 

ٌف َر۪حيٌم اُُذٌن َخْيٍر ٰصاِحُب اْلِْسٰلِم َرۧؤُ

اْلُغّرِ َعْيُن  النَّ۪عيُم  َعْيُن  اْلَكْوَنْيِن  َسّيُِد 

َمِم اْلُ َخ۪طيُب  اْلَخْلِق  َسْعُد   ِ اللهّٰ َسْعُد 

ٰراِفُع  اْلُكَرِب  ٰكاِشُف  اْلُهٰدي  َعَلُم 

اْلَفَرِج ٰصاِحُب  اْلَعَرِب  ِعزُّ  َتِب  الرُّ
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(s.a.v.), Müneccin (s.a.v.), Müzekkir (s.a.v.), 
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(s.a.v.), Mücâb (s.a.v.), Hafiyy (s.a.v.), 
Afüvv (s.a.v.), Veliyy (s.a.v.), Hakk (s.a.v.), 
Kaviyy (s.a.v.), Emîn (s.a.v.), Me'mûn 
(s.a.v.), Kerîm (s.a.v.), Mükerrem (s.a.v.), 
Mekîn (s.a.v.), Metîn (s.a.v.), Mübîn (s.a.v.), 
Müemmil (s.a.v.), Vesûl (s.a.v.), Zû-kuvveh 
(s.a.v.), Zû-hurmeh (s.a.v.), Zû-mekâneh 
(s.a.v.), Zû-'izz (s.a.v.), Zû fadl (s.a.v.), 
Muta' (s.a.v.), Muti' (s.a.v.), Kademü Sıdk 
(s.a.v.), Rahmeh (s.a.v.), Büşrâ (s.a.v.), 
Ğavs (s.a.v.), Ğays (s.a.v.), Ğıyâs (s.a.v.), 
Ni'metullah (s.a.v.), Hediyyetullah (s.a.v.), 
Urvetü'l Vüskâ (s.a.v.), Sırâtullah (s.a.v.), 
Sırâtun Müstegîm (s.a.v.), Zikrullah 
(s.a.v.), Seyfullah (s.a.v.), Hizbullah 
(s.a.v.), en-Necmü's-Sâkib (s.a.v.), Mustafâ 
(s.a.v.), Müctebâ (s.a.v.), Müntekâ (s.a.v.),               
Ümmiyy (s.a.v.), Muhtar (s.a.v.), Ecîr (s.a.v.), 
Cebbâr (s.a.v.), Ebu'l Kâsım (s.a.v.), Ebu't-
Tâhir (s.a.v.), Ebu't-Tayyib (s.a.v.), Ebû 
İbrâhim (s.a.v.), Müşeffa' (s.a.v.), Şefi' (s.a.v.), 
Sâlih (s.a.v.), Müslih (s.a.v.), Müheymin 
(s.a.v.), Sâdık (s.a.v.), Musaddık (s.a.v.), Sıdk 
(s.a.v.), Seyyidü'l Mürselîn (s.a.v.), İmâmü'l 
Müttegîn (s.a.v.), Kâidü'l ğurri'l muhaccelîn 
(s.a.v.), Halîlü'r-Rahmân (s.a.v.), Berr (s.a.v.), 
Müberr (s.a.v.), Vecîh (s.a.v.), Nesîh (s.a.v.), 

Nâsih (s.a.v.), Vekîl (s.a.v.), Mütevekkil 
(s.a.v.), Kefîl (s.a.v.), Şefîg (s.a.v.), Mugîmü's-
sünneh (s.a.v.), Mugaddes (s.a.v.), Rûhu'l 
Gudüs (s.a.v.) Rûhu'l Hakk (s.a.v.), Rûhu'l 
Gıst (s.a.v.), Kâf (s.a.v.), Mugaddem (s.a.v.), 
Azîz (s.a.v.), Fâdıl (s.a.v.), Mufaddal (s.a.v.), 
Fâtih (s.a.v.), Miftâh (s.a.v.), Miftâhu'r-
Rahmeh (s.a.v.), Miftâhu'l-Cenneh (s.a.v.), 
Alemü'l Îmân (s.a.v.), Alemü'l Yakîn (s.a.v.), 
Delîlü'l Hayrât (s.a.v.), Musahhihü'l Hasenât 
(s.a.v.), Mugîlü'l Aserât (s.a.v.), Safûhun 
'an'iz-zellât (s.a.v.), Sâhibü'ş-Şefâah 
(s.a.v.), Sâhibü'l Makâm (s.a.v.), Sâhibu'l 
Kadem (s.a.v.), Mahsûsun bi'l-'İzz (s.a.v.), 
Mahsûsun bi'l Mecd (s.a.v.), Mahsûsun 
bi'ş-Şeref (s.a.v.), Sâhibu'l Vesîleh (s.a.v.), 
Sâhibu's Seyf (s.a.v.), Sâhibu'l Fadîleh 
(s.a.v.), Sâhibu'l İzâr (s.a.v.), Sâhibu'l 
Hucceh (s.a.v.), Sâhibu's Sultân (s.a.v.), 
Sâhibu'r-Ridâ (s.a.v.), Sâhibu'd Deracete'r-
râfiah (s.a.v.), Sâhibu't-Tâc (s.a.v.), Sâhibu'l 
Miğfer (s.a.v.), Sâhibu'l-Liva' (s.a.v.), 
Sâhibu'l Mi'râc (s.a.v.), Sâhibu'l Kadîb 
(s.a.v.), Sâhibu'l Burâk (s.a.v.), Sâhibu'l 
Hâtem (s.a.v.), Sâhibu'l Alâmeh (s.a.v.), 
Sâhibu'l Burhân (s.a.v.) Sâhibu'l Beyân 
(s.a.v.), Fasîhu'l Lisân (s.a.v.) Mutahheru'l 
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(s.a.v.), Mugîlü'l Aserât (s.a.v.), Safûhun 
'an'iz-zellât (s.a.v.), Sâhibü'ş-Şefâah 
(s.a.v.), Sâhibü'l Makâm (s.a.v.), Sâhibu'l 
Kadem (s.a.v.), Mahsûsun bi'l-'İzz (s.a.v.), 
Mahsûsun bi'l Mecd (s.a.v.), Mahsûsun 
bi'ş-Şeref (s.a.v.), Sâhibu'l Vesîleh (s.a.v.), 
Sâhibu's Seyf (s.a.v.), Sâhibu'l Fadîleh 
(s.a.v.), Sâhibu'l İzâr (s.a.v.), Sâhibu'l 
Hucceh (s.a.v.), Sâhibu's Sultân (s.a.v.), 
Sâhibu'r-Ridâ (s.a.v.), Sâhibu'd Deracete'r-
râfiah (s.a.v.), Sâhibu't-Tâc (s.a.v.), Sâhibu'l 
Miğfer (s.a.v.), Sâhibu'l-Liva' (s.a.v.), 
Sâhibu'l Mi'râc (s.a.v.), Sâhibu'l Kadîb 
(s.a.v.), Sâhibu'l Burâk (s.a.v.), Sâhibu'l 
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Cenân (s.a.v.), Raûf (s.a.v.), Rahîm (s.a.v.), 
Üzünün Hayr (s.a.v.), Sahîhu'l İslâm (s.a.v.), 
Seyyidü'l Kevneyn (s.a.v.), Aynu'n Na'îm 
(s.a.v.), Aynu'l Ğurr (s.a.v.), Sa'dullah 
(s.a.v.), Sa'dul-halk (s.a.v.), Hatîbü'l Ümem 
(s.a.v.), Alemü'l Hüdâ (s.a.v.), Kâşifu'l 
Kurab (s.a.v.), Râfiu'r-ruteb (s.a.v.), 'İzzü'l-
Arab (s.a.v.), Sâhibü'l Ferac (sallallâhu 
aleyhi ve sellem).

a

HIFZ DUÂLARI

ِجيِم ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ َاُعوُذ ِباللهّٰ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   ِبْسِم اللهّٰ

َواْعَتَصْمُت  َواْلَمَلُكوِت  اْلُمْلِك  ِبِذي  ْنُت  َتَحصَّ

اْلَحّيِ  اْلَمِلِك  َعَلي  ْلُت  َوَتَوكَّ َواْلَجَبُروِت  ِة  ِباْلِعزَّ

َدَخْلُت  َوَلَيُموُت.  َيَناُم  َل  الَِّذي  اْلَحِليِم  اْلَقيُّوِم 

ِفي  َدَخْلُت    ِ اللهّٰ ِحْفِظ  ِفي  َدَخْلُت   ِ اللهّٰ ِحْرِز  ِفي 

عٓسٓق.  مٓ  َوِبٰح  ُكِفيُت  كٰٓهٰيعٓٓص.  ِبَحّقِ   ِ اللهّٰ َاَماِن 

ِ اْلَعِلّيِ اْلَعِظيِم ِباللهّٰ َة ِالَّ ُحِميُت َوِبَلَحْوَل َوَلُقوَّ

ْعَداِء  اْلَ َكْيِد  ِمْن  ُقْدَرِتَك  ِبِحْرِز  اْحُرْزِني  ُهمَّ  َاللهّٰ

ْشِقَياِء َوَاُعوُذ  ْصِني ِبَمّنَِك َعْن ُسوِء َقْصِد اْلَ َوَخّلِ

َوَكْيِد  اِلِميَن  الظَّ َوُظْلِم  اْلَقاِهِريَن  َقْهِر  ِمْن  ِبَك 

اْلُمْفِسِديَن  ْشِقَياِء  اْلَ َوَتْعِن  اْلَحاِسِديَن  َمَراِء  اْلُ

يَن  اِء اْلُمِضّرِ ِشرَّ َوَشَماَتِت اْلَ



179

Cenân (s.a.v.), Raûf (s.a.v.), Rahîm (s.a.v.), 
Üzünün Hayr (s.a.v.), Sahîhu'l İslâm (s.a.v.), 
Seyyidü'l Kevneyn (s.a.v.), Aynu'n Na'îm 
(s.a.v.), Aynu'l Ğurr (s.a.v.), Sa'dullah 
(s.a.v.), Sa'dul-halk (s.a.v.), Hatîbü'l Ümem 
(s.a.v.), Alemü'l Hüdâ (s.a.v.), Kâşifu'l 
Kurab (s.a.v.), Râfiu'r-ruteb (s.a.v.), 'İzzü'l-
Arab (s.a.v.), Sâhibü'l Ferac (sallallâhu 
aleyhi ve sellem).

a

HIFZ DUÂLARI

ِجيِم ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ َاُعوُذ ِباللهّٰ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   ِبْسِم اللهّٰ

َواْعَتَصْمُت  َواْلَمَلُكوِت  اْلُمْلِك  ِبِذي  ْنُت  َتَحصَّ

اْلَحّيِ  اْلَمِلِك  َعَلي  ْلُت  َوَتَوكَّ َواْلَجَبُروِت  ِة  ِباْلِعزَّ

َدَخْلُت  َوَلَيُموُت.  َيَناُم  َل  الَِّذي  اْلَحِليِم  اْلَقيُّوِم 

ِفي  َدَخْلُت    ِ اللهّٰ ِحْفِظ  ِفي  َدَخْلُت   ِ اللهّٰ ِحْرِز  ِفي 

عٓسٓق.  مٓ  َوِبٰح  ُكِفيُت  كٰٓهٰيعٓٓص.  ِبَحّقِ   ِ اللهّٰ َاَماِن 

ِ اْلَعِلّيِ اْلَعِظيِم ِباللهّٰ َة ِالَّ ُحِميُت َوِبَلَحْوَل َوَلُقوَّ

ْعَداِء  اْلَ َكْيِد  ِمْن  ُقْدَرِتَك  ِبِحْرِز  اْحُرْزِني  ُهمَّ  َاللهّٰ

ْشِقَياِء َوَاُعوُذ  ْصِني ِبَمّنَِك َعْن ُسوِء َقْصِد اْلَ َوَخّلِ

َوَكْيِد  اِلِميَن  الظَّ َوُظْلِم  اْلَقاِهِريَن  َقْهِر  ِمْن  ِبَك 

اْلُمْفِسِديَن  ْشِقَياِء  اْلَ َوَتْعِن  اْلَحاِسِديَن  َمَراِء  اْلُ

يَن  اِء اْلُمِضّرِ ِشرَّ َوَشَماَتِت اْلَ



180

ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن. َو اْلَحْمُد لِلهّٰ

اْلِبْئِر  ِفي  َوُيوُسَف  اْلَماِء  ِفي  ُنوٍح  َياَحاِفَظ  ُهمَّ  َاللهّٰ

ّرِ  الضُّ ِفي  َايُّوَب  َو  اْلُحوِت  َبْطِن  ِمْن  َوُيوُنَس 

ٍد  ُمَحمَّ َو  النَّاِر  ِفي  َوِاْبَراِهيَم  اْلَيّمِ  ِفي  ُموٰسي  َو 

َم ِفي اْلَغاِر. ِاْحَفْظِني  ُ  َتَعاٰلي َعَليِه  َوَسلَّ َصلهّّٰي اللهّّٰ

ْشَهاِد. َوَلَتْفَضْحِني َعَلي ُرُؤِس اْلَ

ِلَنْفِسي  َلَاْمِلُك  )َاْمَسْيُت(  َاْصَبْحُت*  ِاّنِي  ُهمَّ  َاللهّٰ

ا َوَل َنْفًعا َوَلَمْوًتا َوَل َحَياًة َوَل ُنُشوًرا. َوَل  َضرًّ

َما  ِالَّ  َوَلَاتَِّقَي  َأْعَطْيَتِني  َما  ِالَّ  َاْن آُخَذ  َأْسَتِطيُع 

ْقِني ِلَما ُتِحبُُّه َوَتْرَضاُه ِمَن اْلَقْوِل  ُهمَّ َوّفِ َوِقيَتِني. َاللهّٰ

َواْلَعَمِل ِفي َطاَعِتَك ِانََّك ُذوااْلَفْظِل اْلَعِظيِم.

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

اِحِميَن. ُ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو َاْرَحُم الرَّ َفاللهّٰ

.ُ ُ َلَيُسوُق اْلَخْيَر ِالَّ اللهّٰ ِ َما َشاَء اللهّٰ ِباْسِم اللهّٰ

.ُ وَءَ ِالَّ اللهّٰ ُ َلَيْصِرُف السُّ ِ َما َشاَء اللهّٰ ِباْسِم اللهّٰ

.ِ ُ َماَكاَن ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اللهّٰ ِ َما َشاَء اللهّٰ ِبْسِم اللهّٰ

.ِ َة ِالَّ ِباللهّٰ ُ َلَحْوَل َوَل ُقوَّ ِ َما َشاَء اللهّٰ ِبْسِم اللهّٰ

ِ َلَحْوَل  ْلُت َعَلي اللهّٰ ِ َتَوكَّ ُ َتَعاٰلي ِبْسِم اللهّٰ َما َشاَء اللهّٰ

ِ اْلَعِلّيِ اْلَعِظيِم. َيا َشاِفِي َياَكاِفي  َة ِالَّ ِباللهّٰ َوَل ُقوَّ

َياُمَعاِفي.
E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. 

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm.

Tehassantü bi-zî’l-mülki ve’l-melekûti, 
va‘tesamtü bi’l-‘izzeti ve’l-ceberûti ve te-
vekkeltü ‘alâ’l-meliki’l- hayyi’l- kayyûmi’l- 
halîmi’llezî lâ-yenâmu ve lâ-yemûtu. Dahal-
tü fî hirzi’llâhi. Dehaltü fî hifzi’llâhi. Dehaltü 
fî emâni’llâhi bi-hakki kâf hâ yâ ‘ayn sâd. 
Küfîtü ve bi-hâ mim ‘ayn sîn kâf. Humîtü 
ve bi-lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l-
‘aliyyi’l-‘azîm.

Allâhümma’hruznî bi-hirzi kudretike min 
keydi’l-a‘dâi ve hallisnî bi-mennike ‘an sûi 
kasd-i’l-eşkiyâi ve e‘ûzü bi-ke min kahri’l-
kâhirîne ve zulmi’z-zâlimîne ve keydi’l-
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ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن. َو اْلَحْمُد لِلهّٰ
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ümerâi’l- hâsidîne ve ta‘ni’l- eşkiyâi’l-
müfsidîne ve şemâteti’l-eşirrâi’l-mudirrîne 
ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.

Allâhümme yâ hâfiza Nûhin fî’l-mâ’i ve 
Yûsufe fî’l-bi’ri ve Yûnuse min batni’l-hûti 
ve Eyyûbe fî’d-durri ve Mûsâ fî’l-yemmi 
ve İbrâhîme fî’n-nâri ve Muhammedin 
sallâ’llâhu te‘âlâ âleyhi ve selleme fî’l-ğâri. 
İhfaznî ve lâ-tefzahnî ‘alâ rü’ûsi’l-eşhâdi.

Allâhümme innî esbahtü* (emseytü) 
lâ-emlikü li-nefsî darran ve lâ-nef‘an ve 
lâ-mevten ve lâ-hayâten ve lâ-nüşûrâ ve 
lâ-estedî‘u en âhuze illâ mâ-a‘taytenî ve lâ-
ettekiye illâ mâ vekîtenî allâhümme ve’ffiknî 
li-mâ tühibbuhu ve terdâhu mine’l-kavli ve’l-
‘ameli fî tâ‘atike inneke zû’l-fadli’l-‘azîm.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Fa’llâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamu’r-
râhimîn.

Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-yesûku’l-
hayra illâ’llâh. 

Bi’smi’llâhi mâ-şâ‘a’llâhu lâ-yesrifü’s-
sûe illâ’llâh. 

Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu mâ-kâne min 
ni‘metin fe-mina’llâh. 

Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-havle ve lâ-
kuvvete illâ bi’llâh.

Mâ-şâ’a’llâhu te‘âlâ bi’smi’llâhi tevek-
keltü ‘alâ’llâhi lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ 
bi’llâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm.

Yâ Şâfî, yâ Kâfî, yâ Mu‘âfî.

* Sabah esbahtü şeklinde Akşam emseytü 
şeklinde okunacak.

Türkçe Anlamı: 

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allâh’a sı-
ğınıyorum.

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla 
Mülkün ve saltanatın sahibiyle korundum. 
İzzetine sarıldım. Uyumayan, ölmeyen, müh-
let veren, işleri üstlenen ve idâre eden hayat 
sâhibi mülk sâhibi Rabbime tevekkül ettim. 
“Lâ havle velâ kuvvete illa billâh” hürmeti-
ne, “hâ-mim-ayn-sin-kaf”  hürmetine, “kaf-
ha-ya-ayn-sad” hürmetine Allâh’ın koruma-
sına girdim.

Allâh’ım! Kudretinle beni düşmanların 
hîlelerinden koru, lütfunla beni kötülerin kö-
tülüklerinden koru. Zâlimlerin zulmünden, 
kahredenlerin kahrından Sana sığınıyorum. 
Zarar veren şerlilerin sataşmasından, boz-
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guncuların kötülüklerinden, hased eden yet-
kililerin tuzağından Sana sığınıyorum.

Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan 
Allâh’a âittir.

Nûh (a.s.)’ı suda, Yusuf (a.s.)’ı kuyuda, 
Yunus (a.s.)’ı balığın karnında, Eyyûb (a.s.)’ı 
hastalıkta, Musa (a.s.)’ı koca denizde, İbra-
him (a.s.)’ı ateşte ve Hazreti Muhammed 
(s.a.v.)’i mağarada koruyan Allâh’ım! Beni 
de koru, beni tanıkların yanında utandırma.

Allâh’ım! Zarar, fayda, ölüm, hayat ve di-
riliş konusunda kendime, kâdir, mâlik deği-
lim. Senin verdiğin dışındakini alamam, Se-
nin beni koruman sayesinde korunabilirim.

Allâh’ım! Beni sevdiğinde başarılı kıl. 
Sen büyük ihsan sahibisin. 

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Allâh en hayırlı koruyandır. O merhamet-
lilerin en merhametlisidir.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur. 
Allâh’tan başka hayra götüren yoktur.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur. 
Allâh’tan başka kötülükten bizi çevirecek 
kimse yoktur.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur. 
Ne ni‘met varsa hepsi, Allâh’tandır. İsyandan 
dönüş, itaate güç ve kuvvet Allâh’ın yardımı 
iledir.

Yüce Allâh ne dilerse o olur. Allâh’ın 
adıyla ona tevekkül ettim. Yüce ve büyük 
olan Allâh’ın yardımıyla isyandan dönüş ve 
itaate güç mümkündür. Ey şifâ veren, her 
şeye yeten, ey âfiyet veren Allâh’ım!

BİR ŞEYİN ZARARINDAN KORUNMAK 
İÇİN OKUNACAK DUÂ

ْرِض ِ الَِّذي َلَيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌئ ِفي اْلَ  ِبْسِم اللهّٰ

ِميُع اْلَعِليِم َماِء َوُهَو السَّ َوَلِفي السَّ
Bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru me‘a’smihî 

şey’ün fi’l-‘ardı velâ fi’s-semâi ve hüve’s-
semî‘u’l-alîm. 

İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar 
veremeyeceği Allâh’ın adıyla. O, hakkıyla 
işiten ve her şeyi bilendir. (Tirmizî)

Bu duâ sabah akşam üç kere okunursa 
okuyana bir şey zarar vermez.

Enes b. Mâlik (r.a.) buyurdular ki:



185

guncuların kötülüklerinden, hased eden yet-
kililerin tuzağından Sana sığınıyorum.

Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan 
Allâh’a âittir.

Nûh (a.s.)’ı suda, Yusuf (a.s.)’ı kuyuda, 
Yunus (a.s.)’ı balığın karnında, Eyyûb (a.s.)’ı 
hastalıkta, Musa (a.s.)’ı koca denizde, İbra-
him (a.s.)’ı ateşte ve Hazreti Muhammed 
(s.a.v.)’i mağarada koruyan Allâh’ım! Beni 
de koru, beni tanıkların yanında utandırma.

Allâh’ım! Zarar, fayda, ölüm, hayat ve di-
riliş konusunda kendime, kâdir, mâlik deği-
lim. Senin verdiğin dışındakini alamam, Se-
nin beni koruman sayesinde korunabilirim.

Allâh’ım! Beni sevdiğinde başarılı kıl. 
Sen büyük ihsan sahibisin. 

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Allâh en hayırlı koruyandır. O merhamet-
lilerin en merhametlisidir.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur. 
Allâh’tan başka hayra götüren yoktur.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur. 
Allâh’tan başka kötülükten bizi çevirecek 
kimse yoktur.

Allâh’ın adıyla. Allâh ne dilerse o olur. 
Ne ni‘met varsa hepsi, Allâh’tandır. İsyandan 
dönüş, itaate güç ve kuvvet Allâh’ın yardımı 
iledir.

Yüce Allâh ne dilerse o olur. Allâh’ın 
adıyla ona tevekkül ettim. Yüce ve büyük 
olan Allâh’ın yardımıyla isyandan dönüş ve 
itaate güç mümkündür. Ey şifâ veren, her 
şeye yeten, ey âfiyet veren Allâh’ım!

BİR ŞEYİN ZARARINDAN KORUNMAK 
İÇİN OKUNACAK DUÂ

ْرِض ِ الَِّذي َلَيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌئ ِفي اْلَ  ِبْسِم اللهّٰ

ِميُع اْلَعِليِم َماِء َوُهَو السَّ َوَلِفي السَّ
Bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru me‘a’smihî 

şey’ün fi’l-‘ardı velâ fi’s-semâi ve hüve’s-
semî‘u’l-alîm. 

İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar 
veremeyeceği Allâh’ın adıyla. O, hakkıyla 
işiten ve her şeyi bilendir. (Tirmizî)

Bu duâ sabah akşam üç kere okunursa 
okuyana bir şey zarar vermez.

Enes b. Mâlik (r.a.) buyurdular ki:



186

Resûlullâh (s.a.v.) bana bir duâ öğretmiş 
ve demiştir ki: Kim her sabah bu duâyı 
okursa hiç kimse ona zarar veremez.

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ْرِض  اْلَ َرّبِ   ِ اللهّٰ ِبْسِم  ْسَماِء  اْلَ َخْيِر   ِ اللهّٰ ِبْسِم 

ِ الَِّذي َلَيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌئ ِفي  َماِء ِبْسِم اللهّٰ َوالسَّ

ِ اْلُمَعاِفي   ِ اْلَكاِفي ِبْسِم اللهّٰ ْرِض  اٰۤذي. ِبْسِم اللهّٰ اْلَ

ْرِض  ِ الَِّذي َلَيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌئ ِفي اْلَ ِبْسِم اللهّٰ

ِميُع اْلَعِليِم. َماِء َوُهَو السَّ َوَلِفي السَّ

َاْهِلي  َعٰلي   ِ اللهّٰ ِبْسِم  َوِديِني  َنْفِسي  َعٰلي   ِ اللهّٰ ِبْسِم 

 ُ َاللهّٰ َرّبِي  َاْعَطاِني  َشْيٍئ  ُكّلِ  َعٰلي   ِ اللهّٰ ِبْسِم  َوَماِلي 

ا َاَخاُف َوَاْحَذُر  ِ ِممَّ ُ َاْكَبُر َاُعوُذ ِباللهّٰ ُ َاْكَبُر َاللهّٰ َاْكَبُر َاللهّٰ

ُ َرّبِي َولٓ ُاْشِرُك ِبِه َشْيًئ َعزَّ َجاُرَك َوَجلَّ َثَناُئَك  اللهّٰ

َسْت َاْسَماُئَك َوَلِاٰلَه َغْيُرَك.  َوَتَقدَّ

َوَشْيَطاٍن  َعِنيٍد  َجبَّاٍر  ُكّلِ  ِمْن  ِبَك  اَُعوُذ  اِّنِي  ُهمَّ  اَللهّٰ

وِء َوِمْن َشّرِ َنْفِسي َوِمْن ُكّلِ َدابٍَّة  َمِريٍد َوِمْن َقَضاِء السُّ

َأْنَت اِۤخٌذ ِبَناِصَيِتَها اَنَّ َرّبِي  َعٰلي  ِصَراٍط  ُمْسَتِقيٍم.

َطَفاِء  اللُّ ُدوَن  َعَظَمِتَك  ِفي  َلَطْفَت  َكَما  ُهمَّ  َاللهّٰ

اْلُعَظَماِء  َعٰلي  )ِبَعَظَمِتَك(  ِبُقْدَرِتَك  َوَعَلْوَت 

َفْوَق  ِبَما  َكِعْلِمَك  َاْرِضَك  َتْحَت  َما  َوَعِلْمَت 

َكاْلَعَلِنَيِة  ْدِر  الصَّ َوَساِويُس  َكاَنْت  َو  َعْرِشَك 

َوَاْنَقاَد  ِعْلِمَك  ِفي  ّرِ  َكالّسِ اْلَقْوِل  َوَعَلِنَيُة  ِعْنَدَك 

ُسْلَطاٍن  ِذي  ُكلُّ  َوَخَضَع  ِلَعَظَمِتَك  َشْيٍئ  ُكلُّ 

ِبَيِدَك.  ُه  ُكلُّ ِخَرِة  َواْلٰ ْنَيا  الدُّ َاْمُر  َوَصاَر  ِلُسْلَطاِنَك 

َوَاْمَسْيُت  َاْصَبْحُت  َوَغّمٍ  َهّمٍ  ُكّلِ  ِمْن  ِلي  ِاْجَعْل 

ِفيِه َفَرًجا َوَمْخَرًجا.

ُهمَّ ِانَّ َعْفَوَك َعْن ُذُنوِبي َوَتَجاُوَزَك َعْن َخِطيَئِتي  َاللهّٰ

َوَسْتَرَك َعْن َقِبيِح َعَمِلي َاْطِمْعِني َاْن َاْسَئَلَك َماَل 

اِۤمنًا  َاْدُعوَك  ِفيِه  َقُصْرُت  ا  ِممَّ َو  َعَلْيَك  َاْسَتْوِجُبُه 

َوَاْسَئُلَك ُمْسَتْأِنًسا َوِانََّك َلُمْحِسٌن ِاَليَّ َوَاَنا اْلُمِسيُئ 

ِبالّنَِعِم  ِاَلْيَك  ُد  التََّودُّ َوَبْيَنَك  َبْيِني  ِفيَما  َنْفِسي  ِاَلي 
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Resûlullâh (s.a.v.) bana bir duâ öğretmiş 
ve demiştir ki: Kim her sabah bu duâyı 
okursa hiç kimse ona zarar veremez.

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ْرِض  اْلَ َرّبِ   ِ اللهّٰ ِبْسِم  ْسَماِء  اْلَ َخْيِر   ِ اللهّٰ ِبْسِم 

ِ الَِّذي َلَيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌئ ِفي  َماِء ِبْسِم اللهّٰ َوالسَّ

ِ اْلُمَعاِفي   ِ اْلَكاِفي ِبْسِم اللهّٰ ْرِض  اٰۤذي. ِبْسِم اللهّٰ اْلَ

ْرِض  ِ الَِّذي َلَيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌئ ِفي اْلَ ِبْسِم اللهّٰ

ِميُع اْلَعِليِم. َماِء َوُهَو السَّ َوَلِفي السَّ

َاْهِلي  َعٰلي   ِ اللهّٰ ِبْسِم  َوِديِني  َنْفِسي  َعٰلي   ِ اللهّٰ ِبْسِم 

 ُ َاللهّٰ َرّبِي  َاْعَطاِني  َشْيٍئ  ُكّلِ  َعٰلي   ِ اللهّٰ ِبْسِم  َوَماِلي 

ا َاَخاُف َوَاْحَذُر  ِ ِممَّ ُ َاْكَبُر َاُعوُذ ِباللهّٰ ُ َاْكَبُر َاللهّٰ َاْكَبُر َاللهّٰ

ُ َرّبِي َولٓ ُاْشِرُك ِبِه َشْيًئ َعزَّ َجاُرَك َوَجلَّ َثَناُئَك  اللهّٰ

َسْت َاْسَماُئَك َوَلِاٰلَه َغْيُرَك.  َوَتَقدَّ

َوَشْيَطاٍن  َعِنيٍد  َجبَّاٍر  ُكّلِ  ِمْن  ِبَك  اَُعوُذ  اِّنِي  ُهمَّ  اَللهّٰ

وِء َوِمْن َشّرِ َنْفِسي َوِمْن ُكّلِ َدابٍَّة  َمِريٍد َوِمْن َقَضاِء السُّ

َأْنَت اِۤخٌذ ِبَناِصَيِتَها اَنَّ َرّبِي  َعٰلي  ِصَراٍط  ُمْسَتِقيٍم.

َطَفاِء  اللُّ ُدوَن  َعَظَمِتَك  ِفي  َلَطْفَت  َكَما  ُهمَّ  َاللهّٰ

اْلُعَظَماِء  َعٰلي  )ِبَعَظَمِتَك(  ِبُقْدَرِتَك  َوَعَلْوَت 

َفْوَق  ِبَما  َكِعْلِمَك  َاْرِضَك  َتْحَت  َما  َوَعِلْمَت 

َكاْلَعَلِنَيِة  ْدِر  الصَّ َوَساِويُس  َكاَنْت  َو  َعْرِشَك 

َوَاْنَقاَد  ِعْلِمَك  ِفي  ّرِ  َكالّسِ اْلَقْوِل  َوَعَلِنَيُة  ِعْنَدَك 

ُسْلَطاٍن  ِذي  ُكلُّ  َوَخَضَع  ِلَعَظَمِتَك  َشْيٍئ  ُكلُّ 

ِبَيِدَك.  ُه  ُكلُّ ِخَرِة  َواْلٰ ْنَيا  الدُّ َاْمُر  َوَصاَر  ِلُسْلَطاِنَك 

َوَاْمَسْيُت  َاْصَبْحُت  َوَغّمٍ  َهّمٍ  ُكّلِ  ِمْن  ِلي  ِاْجَعْل 

ِفيِه َفَرًجا َوَمْخَرًجا.

ُهمَّ ِانَّ َعْفَوَك َعْن ُذُنوِبي َوَتَجاُوَزَك َعْن َخِطيَئِتي  َاللهّٰ

َوَسْتَرَك َعْن َقِبيِح َعَمِلي َاْطِمْعِني َاْن َاْسَئَلَك َماَل 

اِۤمنًا  َاْدُعوَك  ِفيِه  َقُصْرُت  ا  ِممَّ َو  َعَلْيَك  َاْسَتْوِجُبُه 

َوَاْسَئُلَك ُمْسَتْأِنًسا َوِانََّك َلُمْحِسٌن ِاَليَّ َوَاَنا اْلُمِسيُئ 

ِبالّنَِعِم  ِاَلْيَك  ُد  التََّودُّ َوَبْيَنَك  َبْيِني  ِفيَما  َنْفِسي  ِاَلي 
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ُض ِاَلْيَك ِباْلَعَماِصي َفَلْم َاَر  َمَع ِغَناَك َعّنِي َوَاَتَبغَّ

ِمْثِلي  َلِئيٍم  َعْبٍد  َعَلي  ِمْنَك  َاْعَطُف  َكِريًما  َمْوًلي 

َعَلْيَك  اْلُجْرَئِة  َعَلي  َحَمَلْتِني  ِبَك  َقَة  الّثِ َوَلِكنَّ 

َوُطوَلَك  َوِاْحَساِنَك  َكَرِمَك  َو  ِبُجوِدَك  َفَأْسَئُلَك 

َباَب  ِلي  َتْفَتَح  َوَاْن  َواِۤلِه  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َي  ُتَصّلِ َاْن 

ِبُقْدَرِتَك  اْلَفَرِج ِبُطوِلَك َوَتْحَبَس َعّنِي َباَب اْلَهّمِ 

َوَلَتِكْلِني ِاَلي َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن َفُاْعَجَز َوَل ِاَلى 

اِحِميَن آِميَن.   النَّاِس َفُاِضيَع ِبَرْحَمِتَك َياَاْرَحَم الرَّ

Bi’smillâhi’r- rahmâni’r- rahîm.

Bi’smillâhi hayri’l- esmâi bi’smillâhi 
rabbi’l- ‘ardı ve’s- semâi bi’smillâhi ’llezî 
lâ-yedurru me‘a’smihî şey’ün fil ardı âzâ 
bismillâhi’l- kâfî bi’smillâhi’l- mu‘âfî. 

Bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru mea’smihî  
şey’ün fil ardı velâ fi’ssemâi vehüve’s-
semî‘u’l- alîm. 

Bi’smillâhi ‘alâ nefsî ve dînî, bi’smillâhi 
‘alâ ehlî ve mâlî, bi’smillâhi ‘alâ külli şey’in 
a‘tânî rabbî Allâhü Ekber Allâhü Ekber 

Allâhü Ekber e‘ûzü billâhi mimmâ ehâfü ve 
ahzeru’llâhü rabbî velâ-üşrikü bihî şey’en 
‘azze câruke ve celle senâüke ve tekaddeset 
esmâüke velâ-ilâhe ğayruke.

Allâhümme innî e‘ûzü bike min külli 
cebbârin ‘anîdin ve şeytânin merîdin ve min 
kadâi’s- sûi ve min şerri nefsî ve min kül-
li dâbbetin ente âhizün bi-nâsıyetihâ enne 
rabbî alâ sırâtın müstekîmin.

Allâhümme kemâ letafte fî ‘azametike 
dûne’l- lutefâi ve ‘alevte bi-kudretike (bi-
‘azametike) ‘ale’l- ‘uzemâi ve ‘alimte mâ 
tahte ‘ardıke ke-‘ılmike bimâ fevka ‘arşike 
ve kânet vesâvîsü’s- sadri ke’l-‘alâniyeti ‘ın-
deke ve ‘alâniyetü’l- kavli ke’s-sirri fî ‘ılmi-
ke  ve enkâde küllü şey’in li-‘azametike  ve 
hada‘a küllü zî sultânin li-sultânike ve sâra 
emru’d- dünyâ ve’l- âhireti küllühû bi-yedike 
ic‘al lî min külli hemmin ve ğammin esbahtü 
ve emseytü fîhi ferecen ve mahracen.

Allâhümme inne ‘afveke ‘an zünûbî 
ve tecâvüzeke ‘an hatîetî ve setreke ‘an 
kabîhi ‘amelî etmı‘nî en es’eleke mâlâ-
estevcibühû ‘aleyke ve mimmâ kasurtü fîhi 
ed‘ûke âminen ve es’elüke müste’nisen ve 
inneke le-muhsinün ileyye ve ene’l- musîü 
ilâ nefsî fîmâ beynî ve beyneke’t- teveddü-
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ُض ِاَلْيَك ِباْلَعَماِصي َفَلْم َاَر  َمَع ِغَناَك َعّنِي َوَاَتَبغَّ

ِمْثِلي  َلِئيٍم  َعْبٍد  َعَلي  ِمْنَك  َاْعَطُف  َكِريًما  َمْوًلي 

َعَلْيَك  اْلُجْرَئِة  َعَلي  َحَمَلْتِني  ِبَك  َقَة  الّثِ َوَلِكنَّ 

َوُطوَلَك  َوِاْحَساِنَك  َكَرِمَك  َو  ِبُجوِدَك  َفَأْسَئُلَك 

َباَب  ِلي  َتْفَتَح  َوَاْن  َواِۤلِه  ٍد  ُمَحمَّ َعٰلي  َي  ُتَصّلِ َاْن 

ِبُقْدَرِتَك  اْلَفَرِج ِبُطوِلَك َوَتْحَبَس َعّنِي َباَب اْلَهّمِ 

َوَلَتِكْلِني ِاَلي َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن َفُاْعَجَز َوَل ِاَلى 

اِحِميَن آِميَن.   النَّاِس َفُاِضيَع ِبَرْحَمِتَك َياَاْرَحَم الرَّ

Bi’smillâhi’r- rahmâni’r- rahîm.

Bi’smillâhi hayri’l- esmâi bi’smillâhi 
rabbi’l- ‘ardı ve’s- semâi bi’smillâhi ’llezî 
lâ-yedurru me‘a’smihî şey’ün fil ardı âzâ 
bismillâhi’l- kâfî bi’smillâhi’l- mu‘âfî. 

Bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru mea’smihî  
şey’ün fil ardı velâ fi’ssemâi vehüve’s-
semî‘u’l- alîm. 

Bi’smillâhi ‘alâ nefsî ve dînî, bi’smillâhi 
‘alâ ehlî ve mâlî, bi’smillâhi ‘alâ külli şey’in 
a‘tânî rabbî Allâhü Ekber Allâhü Ekber 

Allâhü Ekber e‘ûzü billâhi mimmâ ehâfü ve 
ahzeru’llâhü rabbî velâ-üşrikü bihî şey’en 
‘azze câruke ve celle senâüke ve tekaddeset 
esmâüke velâ-ilâhe ğayruke.

Allâhümme innî e‘ûzü bike min külli 
cebbârin ‘anîdin ve şeytânin merîdin ve min 
kadâi’s- sûi ve min şerri nefsî ve min kül-
li dâbbetin ente âhizün bi-nâsıyetihâ enne 
rabbî alâ sırâtın müstekîmin.

Allâhümme kemâ letafte fî ‘azametike 
dûne’l- lutefâi ve ‘alevte bi-kudretike (bi-
‘azametike) ‘ale’l- ‘uzemâi ve ‘alimte mâ 
tahte ‘ardıke ke-‘ılmike bimâ fevka ‘arşike 
ve kânet vesâvîsü’s- sadri ke’l-‘alâniyeti ‘ın-
deke ve ‘alâniyetü’l- kavli ke’s-sirri fî ‘ılmi-
ke  ve enkâde küllü şey’in li-‘azametike  ve 
hada‘a küllü zî sultânin li-sultânike ve sâra 
emru’d- dünyâ ve’l- âhireti küllühû bi-yedike 
ic‘al lî min külli hemmin ve ğammin esbahtü 
ve emseytü fîhi ferecen ve mahracen.

Allâhümme inne ‘afveke ‘an zünûbî 
ve tecâvüzeke ‘an hatîetî ve setreke ‘an 
kabîhi ‘amelî etmı‘nî en es’eleke mâlâ-
estevcibühû ‘aleyke ve mimmâ kasurtü fîhi 
ed‘ûke âminen ve es’elüke müste’nisen ve 
inneke le-muhsinün ileyye ve ene’l- musîü 
ilâ nefsî fîmâ beynî ve beyneke’t- teveddü-
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dü ileyke bi’n-ni‘ami me‘a ğınâke ‘annî ve 
etebeğğadu ileyke bi’l- ‘amâsî felem-era 
mevlen kerîmen a‘tafu, minke ‘alâ ‘ab-
din leîmin mislî velâkinne’s- sikate bike 
hameletnî ‘ale’l- cür’eti ‘aleyke fe-es’elüke 
bi-cûdike ve keremike ve ihsânike ve tûleke 
en-tüsalliye ‘alâ Muhammedin ve âlihî 
ve en-tefteha lî bâbe’l- fereci bi-tûlike ve 
tahbese ‘annî bâbe’l- hemmi bi-kudretike 
velâ-tekilnî ilâ nefsî tarfete ‘aynin fe-u‘ceze 
velâ ile’n- nâsi, fe-üdî‘a bi-rahmetike yâ 
erhame’r- râhimîne. Âmîn.

Türkçe Anlamı: 

İsimlerinin en hayırlısı Allâh’ın adıyla 
başlarım. Göklerin ve yerin Rabbi Allâh’ın 
adıyla başlarım. O’nun isminin olduğu yerde, 
yeryüzünde hiçbir şeyin zarar ve eziyet 
edemeyeceği Allâh’ın adıyla başlarım. Her 
şeye yeten Allâh’ın adıyla başlarım. Affeden 
Allâh’ın adıyla başlarım.

İsminin anıldığı yerde, yerdekilerden 
ve göklerdekilerden hiçbir şeyin zarar 
vermeyeceği Allâh’ın adıyla başlarım. O 
çok bilen ve işitendir. Nefsim ve dînim için 
Allâh’ın adıyla başlarım. Âilem ve malım 
için Allâh’ın adıyla başlarım. Bana her şeyi 
veren Allâh’ın adıyla başlarım. En büyük 
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Allâh’tır. Korktuğum her şeyden en büyük 
Allâh’a sığınırım. Rabbim Allâh’a karşı son 
derece dikkatli davranır ve ona hiçbir şeyi 
ortak koşmam. Sana yakın olan azîz olur. 
Senin övgün ne yücedir. Senin isimlerin çok 
mukaddestir. Senden başka ilâh yoktur. Ey 
Allâh’ım her inatçı zalimden, âsî şeytandan, 
yalnış hüküm vermeden, nefsimin şerrinden 
ve Senin kontrolünde olan bütün canlıların 
şerrinden Sana sığınırım. Muhakkak 
ki Allâh doğru yolun sahibidir. İhsan 
sahiplerinin üzerinde azametiyle lütuf sahibi 
olan Allâh’ım! Kudretinle hükümdarların 
üzerinde hükümrân olan Allâh’ım! Yerin 
altında olanları, arşın üstünde olanları bilen 
Allâh’ım! Gönlümdeki vesveseleri apaçık 
bilen, apaçık olan şeyleri ilmindeki sırlar gibi 
bilen Allâh’ım! Senin azâmetin önünde her 
şeyin boyun eğdiği Allâh’ım! Saltanâtına tüm 
sultanların boyun eğdiği Allâh’ım! Dünya 
ve âhiretin saltanâtı elinde olan Allâh’ım! 
Sabah akşam bana isabet eden üzüntü sıkıntı 
ve kederlere karşı bana rahatlık ve çıkış yolu 
nasîb eyle.

Ey günâhlarımı affeden, hatâlarımı 
görmezden gelen ve kötü amellerimi örten 
Allâh’ım! Sana saygıda kusûr etmeden 
Senden istemeyi bana nasîb eyle. Hatâ  ettiğim 
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husûslarda Senin rahmetine güvenerek sana 
dua etmeyi bana nasîb eyle. Ben kendime 
kötülük ederken sen bana ihsân etmektesin. 
Ben isyanlarla senin buğzunu hak ederken 
Sen ni‘metlerle bana ihtiyâcın olmadığı 
halde aramızda sevgiyi yaratmaktasın. 
Benim gibi kusurlu bir kula Senden daha 
şefkatli daha merhametli bir dost görmedim. 
Buna rağmen sana olan güvenim senden 
istemeğe cesâretlendirdi beni. Cömertliğin, 
ihsanın, ikrâmın, zenginliğin hürmetine. Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’e ve âline salât etmeni 
istiyorum. Kudretiyle bana salâh kapılarını 
açmanı, keder kapılarını kapamanı istiyorum. 
Ey merhametlilerin en merhametlisi olan 
Allâh’ım! Rahmetinle kudretinle göz açıp 
kapayıncaya kadar beni nefsime ve insanlara 
bırakma. Çünkü ben âcizim ve hüsrâna 
uğrarım.



193

DÜŞMÂN KORKUSUNDAN 
KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ُ ِحَجاًبَا َبْيِني َوَبْيَن ُكّلِ َشْيَطاٍن َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

ُ ِحَجاًبَا َبْيِني َوَبْيَن ُكّلِ َبَلٍء َوَقَضاٍء َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

ُ ِحَجاًبَا َبْيِني َوَبْيَن ُكّلِ َاْعَداٍء َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

ُ اْلَمِلُك اْلَجبَّاِر َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

اِر ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّ َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

تَّاِر ُ اْلُمَهْيِمُن السَّ َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

ُ اْلَكِبيُراْلُمَتَعاُل َل ِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ

اِحِميَن  ِبَرْحَمِتَك َياَأْرَحَم الرَّ

Bi'smi'llâhi'r Rahmâni'r Rahîm

Lâ ilâhe illa'llâhü hıcâben beynî ve beyne 
külli şeytânin.
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Lâ ilâhe illa'llâhü hıcâben beynî ve beyne 
külli belâin ve kadâin.

Lâ ilâhe illa'llâhü hıcâben beynî ve beyne 
külli a'dâin.

Lâ ilâhe illa'llâhü'l-melikü'l-cebbâr.
Lâ ilâhe illa'llâhü'l-vâhidü'l-kahhâr.
Lâ ilâhe illa'llâhü'l-müheyminü's-settâr.
Lâ ilâhe illa'llâhü'l-kebîru'l-müteâlü 
birahmetike yâ erhame'r-râhimîn.
Türkçe Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla,
Şeytânlarla aramızda bir engel (örtü) olan 

Allâh'dan başka ilâh yoktur.
Kazâ ve belâlarla aramızda bir engel (örtü) 

olan Allâh'dan başka ilâh yoktur.
Düşmanlarla aramızda bir engel (örtü) 

olan Allâh'dan başka ilâh yoktur.
Melik ve Cebbâr olan Allâh'dan başka ilâh 

yoktur.
Tek ve Kahhâr olan Allâh'dan başka ilâh 

yoktur.
Her şeyi kuşatan ve örten Allâh'dan başka 

ilâh yoktur.
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En büyük ve yüce olan Allâh'dan başka 
ilâh yoktur.

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan 
merhametinle bize muâmele et.    

HİZB-İ EMÎR BUHÂRÎ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

َوَصْحِبِه  َوٰاِلِه  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا  َعٰلي  َصّلِ  ُهمَّ  َاللهّٰ

ْم، َوَسّلِ

ِتى،  ِتى ِعْنَد ِشدَّ  َيا ُعدَّ

َوَياَغْوِثى ِعْنَد ُكْرَبِتى، 

َوَيا َحاِرِسى ِعْنَد ُكّلِ ُمِصيَبِتى، 

َوَيا َحاِفِظى ِعْنَد ُكّلِ َبِليَِّتى؛ 

ْم. ٍد َوٰاِلِه َوَصْحِبِه َوَسّلِ َوَصّلِ َعٰلي َسّيِِدَنا ُمَحمَّ
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muham-
medin ve âlihî ve sahbihî ve sellim
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Ya uddeti inde şiddeti

Veya ğavsi inde kurbeti

veya hârisî inde külli müsibetî

Veya hâfizî inde külli beliyyetî

Ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin 
ve âlihî ve sahbihî ve sellem.”

Türkçe Anlamı:

“Allâh’ım! Muhammed (s.a.v.) Efendi-
miz’in âline ve ashâbına salât ve selâm eyle. 
Ey sıkıntı anlarımda destekçim, Ey kederli 
anlarımda yardımcım, Ey her musîbette gö-
zetip kollayanım, Ey her belâ anında koruyu-
cum; Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’in âline 
ve ashâbına salât ve selâm eyle.”
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HİZBÜ’N NASR
(Düşman Karşısında Okunacak Duâ)

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ِاَغاَثِة  َوِبُسْرَعِة  َقْهِرَك.  َجَبُروِت  ِبَسْطَوِة  ُهمَّ  َاللهّٰ

َوِبِحَماَيِتَك  ُحُرَماِتَك.  ْنِتَهاِك  ِلِ َوِبَغْيَرِتَك  َنْصِرَك 

َيا  َقِريُب  َيا   ُ َاللهّٰ َيا  َنْسَأُلَك  ِبٰاَياِتَك.  اْحَتٰمي  ِلَمِن 

اُر  َسِميُع َيا ُمِجيُب َيا َسِريُع َيا َجبَّاُر َيا ُمَتَكّبُِر َيا َقهَّ

اْلَجَباِبَرِة  َقْهُر  َلُيْعِجُزُه  َمْن  َيا  اْلَبْطِش.  َشِديَد  َيا 

اْلُمُلوِك  ِمَن  ِديَن  اْلُمَتَمّرِ َهَلُك  َعَلْيِه  َوَلَيْعُظُم 

ْعَداِء.  َكاِسَرِة َواْلَ اْلَ

اْلَفاِجَرِة َأْن َتْجَعَل َكْيَد َمْن َكاَدِني ِفي َنْحِرِه َوَمْكَر 

َمْن َمَكَرِني َعاِئًدا َعَلْيِه َوُحْفَرَة َمْن َحَفَر ِلي َواِقًعا 

ُهَو ِفيَها. َوَمْن َنَصَب ِلي َشَبَكَة اْلِخَداِع ِاْجَعْلُه َيا 

َسّيِِدي ُمَساًقا ِاَلْيَها َوُمَصاًدا ِفيَها َوَأِسيًرا َلَدْيَها.
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َدا.  ِهُم الرَّ ُهمَّ ِبَحّقِ كٰٓهٰيع ٓٓص ِاْكِفَنا َهمَّ اْلِعَدا َوَلّقِ َاللهّٰ

ْط َعَلْيِهْم َعاِجَل  َواْجَعْلُهْم َوِلُكّلِ َحِبيٍب ِفَدا. َوَسّلِ

النَّْقَمِة ِفي اْلَيْوِم َوَغَدا.

ْد َشْمَلُهْم. ُهمَّ َبّدِ َاللهّٰ

ْق َجْمَعُهْم.  ُهمَّ َفّرِ َاللهّٰ

ُهمَّ َأْقِلْل َعَدَدُهْم. َاللهّٰ

ُهْم. ُهمَّ ُفلَّ َحدَّ َاللهّٰ

اِئَرَة َعَلْيِهْم.  ُهمَّ اْجَعِل الدَّ َاللهّٰ

ُهمَّ اْوِصِل اْلَعَذاَب ِاَلْيِهْم َوَغلَّ َاْيِديِهْم َواْرِبْط  َاللهّٰ

َماَل. ْغُهُم اْلٰ َعٰلي ُقُلوِبِهْم َوَلُتَبّلِ

ْعَدآِئَك ِاْنِتَصاًرا  ْقَتُه ِلَ ٍق َمزَّ ْقُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ ُهمَّ َمّزِ َاللهّٰ

ْنِبَياِئَك َوُرُسِلَك َوَأْوِلَيآِئَك. ِلَ

ْحَباِبَك َعٰلي َاْعَدآِئَك. ُهمَّ اْنَتِصْرَلَنا ِاْنَتَصاَرَك ِلَ َاللهّٰ

َعَلْيَنا  ْطُهْم  َوَلُتَسّلِ ِفيَنا  ْعَدآَء  اْلَ ِن  َلَتَمّكِ ُهمَّ  َاللهّٰ
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ْمُر َوَجآَء النَّْصُر َفَعَلْيَنا  ِبُذُنوِبَنا ﴿ٰحٓم ٧﴾ ُحمَّ اْلَ

ا َنَخاُف. َلُيْنَصُروَن. ٰحٓم ٓعٓسٓق ِحَماَيُتَنا ِممَّ

ْسَوآِء َوَلَتْجَعْلَنا َمَحلًّ ِلْلَبْلٰوي. ُهمَّ ِقَنا َشرَّ اْلِ َاللهّٰ

َجآِء. َياُهَو َياُهَو َياُهَو. َياَمْن  ُهمَّ َأْعِطَنا َأَمَل الرَّ َاللهّٰ

ِبَفْضِلِه َنْسَئُل، َنْسَئُلَك اْلَعَجَل اْلَعَجَل اْلَعَجَل.

َجاَبَة. ِاٰلِهي اْلِ

َياَمْن  َلُم.  السَّ َعَلْيِه  ُنوًحا  َسّيَِدَنا  َأَجاَب  َياَمْن 

َلُم. َياَمْن  رَّ َعْن َسّيِِدَنا َأيُّوَب َعَلْيِه السَّ َكَشَف الضُّ

َلُم. َيا َمْن َقِبَل  َأَجاَب َدْعَوَة َسّيِِدَنا َزَكِريَّا َعَلْيِه السَّ

َلُم. َنْسَئُلَك  َتْسِبيَح َسّيِِدَنا ُيوُنَس ْبَن َمتهّٰي َعَلْيِه السَّ

َعَواِت اْلُمْسَتَجاَباِت َأْن َتَتَقبََّل ِمنَّا  ِبَأْسَراِر ٰهِذِه الدَّ

َأْنِجْزَلَنا  َسَئْلَناَك.  َما  ُتْعِطَيَنا  َوَأْن  َدَعْوَناَك  ِبِه  َما 

 ٓ َوْعَدَك الَِّذي َوَعْدَتُه ِلِعَباِدَك اْلُمْؤِمِنيَن َأْن َلِٓاٰلَه ِالَّ

اِلِميَن ﴿٣﴾  َاْنَت ُسْبَحاَنَك ِاّنِي ُكْنُت ِمَن الظَّ
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ِ َوِليًّا َوَكٰفي  ِ َقاِطُعُهْم. َوَكٰفي ِباللهّٰ ُ َأْكَبُر َسْيُف اللهّٰ َاللهّٰ

َوَلَحْوَل  اْلَوِكيُل  َوِنْعَم   ُ اللهّٰ َوَحْسُبَنا  َنِصيًرا   ِ ِباللهّٰ

ِ اْلَعِلّيِ اْلَعِظيِم. َة ِالَّ ِباللهّٰ َوَلُقوَّ

َسَلٌم َعٰلي ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِميَن. ِاْسَتِجْب َلَنا ٰأِميَن 

َواْلَحْمُد  َظَلُموا.  الَِّذيَن  اْلَقْوِم  َداِبُر  َفُقِطَع   ﴾٣﴿

ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن. َفَأْصَبُحوا َلُيٰرٓي ِالَّ َمَساِكُنُهْمۘ  لِلهّٰ

ْحَقاُف ٢٥﴾  َكٰذِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِميَن. ﴿َاْلَ

ٍد َوَعٰلي ٰاِلِه َوَصْحِبِه  ُ َعٰلي َسّيِِدَنا ُمَحمَّ َوَصلَّي اللهّٰ

ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن. ْم َتْسِليًما َواْلَحْمُد لِلهّٰ َوَسّلِ

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. 
Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike 
li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-
meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu 
yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ 
Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ 
Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l 
cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l 
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mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-
a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî 
nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi 
ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ. 
Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ 
Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve 
esîran ledeyhâ.

Allâhümme bi-hakki kâf-hâ-yâ-‘ayn-sâd 
ikfinâ hemme’l-‘ıdâ ve leggihimü’r radâ. 
Ve’c‘alhüm ve li-külli habîbin fidâ. Ve sellıt 
aleyhim ‘âcile’n nagmeti fî’l-yevmi ve ğadâ.

Allâhümme beddid şemlehüm.
Allâhümme ferrig cem‘ahüm.
Allâhümme ‘aglil ‘adedehüm.
Allâhümme fülle haddehüm.
Allâhümme’c‘ali’d dâirate aleyhim.
Allâhümme evsıl azâbe ileyhim ve ğal-

le eydiyehüm. Ve’rbıt ‘alâ gulûbihim ve lâ 
tübelliğhümü’l âmâle.

Allâhümme mezzighüm külle mümezzegin 
mezzagtehû li-a‘dâike intisâran li-enbiyâike 
ve rusülike ve evliyâike.

Allâhümme’ntesir lenâ intesârake li-
ahbâbike ‘alâ a‘dâike.

Allâhümme lâ-temekkini’l a‘dâe fînâ velâ-
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tüsellıthüm aleynâ bi-zünûbinâ (Hâ-mîm) (7 
defa okunacak) humme’ emru ve-câe’n-nasru 
fe‘aleynâ lâ-yünsarûne. Hâ-mîm Ayn-sîn-gâf 
himâyetünâ mimmâ nehâfü.

Allâhümme ginâ şerra’l-isvâi velâ-
tec‘alnâ mahallen li’l-belvâ.

Allâhümme a‘tınâ emele’r racâî. Yâ Hû 
yâ Hû yâ Hû. Yâ men bi-fadlihî nes’elü, 
nes’elüke’l acele’l acele’l acele.

İlâhî’l icâbete.

Yâ men ecâbe seyyidenâ nûhan aleyhi’s 
selâm. Yâ men keşefe’d-durra ‘an seyyidinâ 
Eyyûbe aleyhi’s selâm. Yâ men ecâbe da‘vete 
seyyidinâ Zekeriyyâ aleyhi’s selâm. Yâ men 
gabile tesbîha seyyidinâ Yûnuse’bne Mettâ 
aleyhi’s selâm. Nes’elüke bi-esrâri hâzihi’d-
de‘avâti’l müstecâbâti en-tetegabbele minnâ 
mâ bihî de‘avnâke ve’en-tu‘tıyenâ mâ-
se’elnâke. (enciz lenâ va‘deke’llezî ve‘adtehû 
li-‘ıbâdike’l mü’minîne en lâilâhe illâ ente 
sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîne) (3 
defa okunacak).

Allâhü Ekber seyfullâhi gâtı‘uhüm. Ve 
kefâ bi’llâhi veliyyen ve kefâ bi’llâhi nasîran 
ve hasbünâ’llâhü ve ni‘me’l vekîlü ve-lâ hav-
le ve-lâ guvvete illâ bi’llâhi’l aliyyi’l azîm.
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Selâmün ‘alâ Nûhin fî’l-âlemîn. (İstecib-
lenâ âmîn). (3 defa okunacak) Fe-gutı‘a 
dâbiru’l kavmi’llezîne zalemû. Ve’l hamdü 
lillâhi rabbi’l-âlemîn. (Fe-esbehû lâ-yürâ 
illâ mesâkinühüm, kezâlike neczi’l gavme’l 
mücrimîne. Ahkâf 25) ve salla’llâhu ‘alâ 
seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve 
sahbihî ve sellim teslîmen ve’l-hamdü lillâhi 
rabbi’l-âlemîn.

Türkçe Anlamı:

Allâhım! Kahrının gücü, yardımının im-
dat hızı, haramlarının çiğnenmesine olan 
hassasiyetin, ayetlerine sığınan kimseleri 
olan himayen hürmetine!... Yâ Karîb (Ya-
kın)! Yâ Semî’! (İşiten)

Yâ Mücîb! (Duaları kabul eden) Yâ Serî’! 
(Hızlı azab veren) Yâ Cebbâr (Kahhar)! Yâ 
Mütekebbir! (Kibirli) Yâ Kahhâr! (Kahreden) 
Yâ şedîde’l-batş! (Kahrı şiddetli), Ey zorbala-
rın kahrının âciz bırakamadığı! Ey zalim hü-
kümdar ve günahkar düşmanlardan âsilerin 
helakinde zorlanmayan Allahım! Bana tuzak 
kuranların tuzaklarını kendi boyunlarına ge-
çir! Bana hile yapmak isteyenlerin hilelerini 
kendi başlarına çevir! Bana kuyu kazanları 
kazdıkları kuyulara düşür! Bana aldatma ağı 
atanların ağlarına Ey benim dayanağım! Ken-
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dilerini düşür! Kendilerini av eyle o ağlara! 
Kendilerini esir eyle o ağlarda!

Allâhım! Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd! Hürme-
tine! Düşmanlığın üzüntüsüne karşı yetiş im-
dadıma! Ver onlara zilleti! Onları her sevgili 
için kıl feda! Sar başlarına bugün ve yarın 
acil intikamı!

İki yakalarını bir araya getirme! Allâhım!

Dağıt topluluklarını Allâhım!

Azalt sayılarını Allâhım!

Zayıf düşür onları Allâhım!

Ver belayı başlarına Allâhım!

Ulaştır azabını onlara, bağla ellerini, bağ-
la kalplerini, nâil etme emellerine! Darmada-
ğın et onları! Nebîlerine, resullerine ve veli-
lerine yardım etmek için düşmanlarını nasıl 
dağıttınsa dağıt onaları!

Sevdiğin kullarına düşmanlarına karşı na-
sıl yardım ettinse bize de imdâd eyle!

Allâhım! Düşmanlarımıza fırsat verme! 
Günahımız dolayısı ile onları başımıza mu-
sallat etme!

(Hâ-mîm) (7 defa okunacak). İş kızıştı, 
yardım geldi. Bize karşı onlara yardım edil-
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meyecek. (Hâ-mîm, ayn-sîn-kâf) korktukları-
mıza karşı himayemizdir.

Allâhım! Kötülerin şerrinden koru bizi! 
Belâlara muhatap kılma bizi!

Allâhım! Umut emeli ver bize! Yâ hüve, 
yâ hüve, yâ hüve! Ey lutfundan istediğimiz, 
acilen, acilen ve de acilen dileriz senden! 
Ey icabet ilahım! Ey Efendimiz Nûh’a ica-
bet eden! Ey Eyyub efendimizden sıkıntıyı 
gideren! Ey Zekeriyya Efendimizin duâsına 
icabet eden! Ey Yunus b. Mettâ efendimizin 
tesbihini kabul eden! Bu kabul olunan dua-
ların esrarı hürmetine duâmızı kabul etmeni, 
istediğimizi vermeni dileriz. Mümin kulları-
na vaad ettiğin vadini bizim için yerine getir! 
O mümin kulların “Lâ ilâhe illâ ente süb-
haneke innî küntü mine’z-zâlimin = Senden 
başka hiçbir ilâh yoktur. Eksik sıfatlardan 
tenzih ederim seni. Ben zalimlerden oldum.” 
demişti. (3 defa okunacak)

Allâhu ekber, Allahın kılıcı onları kese-
cek! Veli olarak Allâh yeter bana! Yarımcı 
olarak Allâh yeter bana! Allâh yeter bize! 
O ne güzel vekîldir. Yüce ve Âzim olan 
Allâh’tan başka kimsenin gücü ve kuvve-
ti yoktur. Selam olsun Nûh’a âlemlerde! 
(Duâmızı kabul eyle! Amin.) (3 defa okuna-
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cak) Böylece zulmeden toplumun kökü kesil-
di. Hamd Alemlerin Rabbi Allâh’adır. (Nite-
kim (o kasırga gelince) onların evlerinden 
başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç 
işleyen toplumu böyle cezalandırırız. el-
Ahkaf s. 25) Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, 
onun ailesine, ashabına salat u selâm olsun. 
Hamd alemlerin Rabbin Allâh’adır.

BAŞINA KÖTÜ BİR İŞ GELİRSE 
OKUNACAK DUÂ

ِ َعٰلي ُكّلِ َحاٍل َاْلَحْمُد لِلهّٰ
Elhamdü lillâhi ‘alâ külli hâl.

Türkçe Anlamı: Her hâlükârda Allâh’a 
hamdolsun.

BAŞINA SEVİNDİRECEK BİR İŞ 
GELİRSE OKUNACAK DUÂ

اِلَحاُت ِ الَِّذي ِبِنْعَمِتِه َتِتمُّ الصَّ َاْلَحْمُد لِلهّٰ
Elhamdü lillâhi’llezî bi-ni‘metihî tetim-

mü’s- sâlihât.

Türkçe Anlamı:

Ni‘meti ile sâlih ameller tamamlanan 
Allâh’a hamdolsun.
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ŞİFÂ ÂYETLERİ

Îkâz: Şifâ âyetleri, her seferinde altı 
âyetin tamâmını okumak şartı ile sabah ve 
akşam yedişer def‘a okunacaktır.

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم اللهّٰ

َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن 

ُدوِر   َوِشَفاٌء  ِلَما  ِفي الصُّ

َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف َاْلَواُنُه 
ِفيِه ِشَفاٌء ِللنَّاِس 

ُل ِمَن اْلُقْرٰأِن َما ُهَو ِشَفاٌء  َوُنَنّزِ

 َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن 

َوِاَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن 

ِذيَن آَمُنوا ُهًدا َوِشَفاًء  ُقْل ُهَو ِللَّ
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Ve yeşfi sudûre kavmin mü’minîn. (Tevbe, 14)

Ve şifâun li-mâ fî’s-sudûr. (Yûnus, 57)



208

Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun 
elvênuhu fîhi şifâun li’n-nâs. (Nahl, 69)

Ve nünezzilü mine’l-kur’âni mâ hüve 
şifâun ve rahmetün li’l-mü’minîn. (İsrâ, 82.)

Ve izâ maridtü fe-hüve yeşfîn. (Şuarâ, 80)

Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâ'. 
(Fussilet, 44)

Türkçe Anlamları: 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. 

Mü’min toplumun kalplerini ferahlatsın. 
(Tevbe, 14)

Gönüllerde olan dertlere, bir şifâdır.  
(Yûnus, 57)

Onların (arıların)  karınlarından renkleri 
çeşitli bir şerbet (bal) çıkar. Onda insanlar 
için bir şifâ vardır.  (Nahl, 69)

Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki 
O, müminler için şifâ ve rahmettir. (İsrâ, 82)

Hastalandığım zaman O, bana şifâ veren-
dir. (Şu‘arâ, 80)

Deki; O inananlar için doğru yolu göste-
ren bir kılavuz ve şifâdır.  (Fussilet, 44)
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ŞİFÂ İÇİN OKUNACAK                   
SALEVÂT-I ŞERÎFE

Bu salevât, şifâ için faydasına inanılarak 
bol bol okunması tavsiye edilir.

ٍد ِطبُّ اْلُقُلوِب      ُهمَّ َصّلِ َعٰلي َسّيِِدَنا ُمَحمَّ َاللهّٰ

ْبَصاِر  ْبَداِن َوِشَفاِئَها َوُنوُر اْلَ َوَدَواِئَها َوَعاِفَيُة اْلَ

ْم  َوِضَياِئَها َوَعٰلي َاِلِه َوَصْحِبِه َوَباِرْك َوَسّلِ

Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ, Muham-
medin tıbbül kulûbi ve devâihâ ve âfiyetül 
ebdâni ve şifâihâ ve nûru’l ebsâri ve ziyâihâ 
ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim. 

Türkçe Anlamı:

Ey Allâh’ım! Kalblerin tabîbi ve ilâcı, 
bedenlerin âfiyeti ve şifâsı, gözlerin nûru ve 
ışığı olan Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Efen-
dimizin, âlinin ve ashâbının üzerine salât ol-
sun. Onları mübârek eyle ve selâmet üzere 
kıl.
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ŞİFÂ DUÂLARI (1)

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ُ َيْشِفيَك  ِ َعْرِقيَك َاللهّٰ ِبْسِم اللهّٰ

َاْذِهِب اْلَبْئَس َربَّ النَّاِس

اِفي َلِشَفاَء ِالَّ ِشَفاُئَك  َواْشِف َاْنَت الشَّ

 ِشَفاًء َلُيَغاِدُر َسَقًما.

اِحِميَن.  آِميَن ِبَرْحَمِتَك َياَاْرَحَم الرَّ

 ِمْن ُكّلِ َشْيٍئ ُيْئِذيَك َوِمْن ُكّلِ َعْيٍن َوَحاِسٍد

ُ َيْشِفيَك.  َاللهّٰ
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Bi’smi’llâhi arkîke, Allâhu yeşfîke, ezhi-
bi’l-be’se, rabbe’n-nâsi, ve’şfi, ente’ş-şâfî, lâ-
şifâe illâ şifâuke, şifâen lâ-yuğâdiru sekamen. 
Âmîn. Bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. 
Min külli şey’in yü’zîke ve min külli ‘aynin ve 
hâsidin, Allâhu yeşfîke.

Türkçe Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. 
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Allâh’ın adıyla sana şifâ olsun. Allâh sana 
şifâ versin. İnsanların Rabbi sıkıntını gider-
sin. Allâh’ım! Şifâ veren Sensin bana şifâ 
ver. Senin şifânın dışında çâre yoktur. Senin 
şifân her hastalığı giderir. Ey merhametlilerin 
en merhametlisi duâmı kabul et. Sana zarar 
veren her şeye karşı sana haset eden her göze 
karşı Allâh sana şifâ versin.

ŞİFÂ DUÂLARI (2)

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ِبَحّقِ َاْنَزْلَناُه َوِبَحّقِ َنَزَل َاْذِهِب اْلَبْئَس َربَّ النَّاِس 

اِفي َلِشَفاَء ِالَّ ِشَفاُئَك  َعّنِي ِاْشِف َاْنَت الشَّ

ِاْشِف ِشَفاًء.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Bi-hakki enzelnâhu ve bi-hakki nezele, 
ezhibi’l-be’se rabbe’n-nâsi ‘annî, işfi ente’ş-
şâfî lâ-şifâe illâ şifâuke işfi şifâen.

Türkçe Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Ey insanların Rabbi Allâh’ım! İndirdi-
ğin kitabın hakkı için benden hastalığı gider. 
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Bana şifâ ver. Çâre Sensin. Senin şifân dışın-
da çâre yok. Şifâ ver Allâh’ım.

GÖZ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUÂ

Her gün sabah namazının farzı ile sün-
neti arasında sağ eliyle alnını tutarak on beş 
def’a:

َربََّنا َاْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِانََّك َعٰلي ُكّلِ َشْيٍء 

َقِديٌر* َياُنوُر َياَبِصيُر َياُنوُر َياَبِصيُر.
Rabbenâ etmim lenâ nûranâ va'fir lenâ 

inneke alâ külli şey’in gadîr. Yâ nûru yâ 
basîru, yâ nûru yâ basîru, söyleyen kimsenin 
biiznillâhi te’âlâ gözleri ağrımaz. Ve gözle-
rinde hastalık varsa bi-iznillâhi te'âlâ şifâyâp 
olur. (Tahrim s. 8)

GÖZÜNÜ SEMÂYA KALDIRINCA 
OKUNACAK DUÂ

َف اْلُقُلوِب َثّبِْت َقْلِبي َعٰلي َطاَعِتَك يَاُمَصّرِ
Yâ Musarrife'l kulûbi sebbit kalbî 'alâ 

tâatik.
Türkçe Anlamı:
Ey kalbleri çekip çeviren! Benim kalbimi 

Senin tâatin üzere sâbit kıl.
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NAZAR ÂYETİ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ِبَاْبَصاِرِهْم  َلُيْزِلُقوَنَك  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيَكاُد  َوِاْن 

ْكَر َوَيُقوُلوَن ِانَُّه َلَمْجُنوَن َوَماُهَو ِالَّ  اَسِمُعوا الّذِ َلمَّ

ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَن.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Ve-in yekâdü'llezîne keferû le-yüzlikûneke 
bi-ebsârihim lemmâ semiu’zzikra veyekûlûne 
innehû le-mecnûne vemâhüve illâ zikrun li’l-
‘âlemîn.

Türkçe Anlamı: 

Hakîkat o küfredenler zikri işittikleri za-
man az kaldı gözleriyle seni yıkacaklardı. 
Hâlâ da (kin ve hasedlerinden) “O mutlaka 
mecnundur” diyorlar. Halbuki O (Kur’ân bü-
tün) âlemler için (mahza) şereften başka (bir 
şey) değildir. (Kalem s. 51-52)
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NAZAR DUÂSI

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اللهّٰ

ُهمَّ اْحُرْثَنا ِبَعْيِنَك الَِّتي َلَتَناُم َواْحَفْظَنا ِبَرْئَفِتَك  َاللهّٰ

َفَلُتْهِلْك  َعَلْيَنا  ِبُقْدَرِتَك  َواْرَحْمَنا  َلَتَراُم  الَِّتي 

َوَياَاْكَرَم  اِحِميَن  الرَّ َياَأْرَحَم  َوَرَجاُئَنا  ِثَقُتَنا  َوَاْنَت 

ُقُلوَبَنا  َثّبِْت  اْلُقُلوِب  َب  َياُمَقّلِ ُهمَّ  َاللهّٰ ْكَرِميَن.  اْلَ

ُهّم اْجَعْل ِفي َقْلِبي ُنوًرا  َعٰلي ِديِنَك َوَطاَعِتَك. َاللهّٰ

َيِميِني  ُنوًرا َوَعْن  ُنوًرا َوِفي َسْمِعي  َوِفي َبَصِري 

ُنوًرا َوَعْن َيَساِري ُنوًرا َو َفْوِقي ُنوًرا َو َتْحِتي ُنوًرا 

َو َاَماِمي ُنوًرا َو َخْلِفي ُنوًرا َو اْجَعْل ِلي ُنوًرا.

ِ الَِّذي َتَواَضَع ُكلُّ َشْيٍئ ِلَعَظَمِتِه َواْلَحْمُد  َاْلَحْمُد لِلهّٰ

الَِّذي   ِ لِلهّٰ اْلَحْمُد  َو  ِتِه  ِلِعزَّ َشْيٍئ  ُكلُّ  َذلَّ  الَِّذي   ِ لِلهّٰ

ِ الَِّذي ِاْسَتْسَلَم  َخَضَع ُكلُّ َشْيٍئ ِلُمْلِكِه  َو اْلَحْمُد لِلهّٰ

ُكلُّ َشْيٍئ ِلُقْدَرِتِه.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
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Allâhümma’hrusnâ bi-‘aynike’lletî lâ-
tenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâ-terâmu, 
ve’rhamnâ bi-kudretike ‘aleynâ felâ tühlik ve 
ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’r râhimîne 
ve yâ ekreme’l-ekremîne. “Allâhümme, yâ 
mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ 
dînike ve tâ‘atike.” “Allâhümme’c‘al fî kalbî 
nûran ve fî basarî nûran ve fî sem‘î nûran ve 
‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî 
nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî 
nûran ve’c‘al lî nûran.” (Buhârî)

El-hamdü li’llâhi’llezî tevâda‘a küllü 
şey’in li-‘azametihî ve’l-hamdü li’llâhi’llezî 
zelle küllü şey’in li-‘izzetihî, ve’l-hamdü 
li’llâhi’llezî hada‘a küllü şey’in li-mülkihî, 
ve’l-hamdü li’llâhi’llezî istesleme küllü şey’in 
li-kudretihî.

Türkçe Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. 

Allâh’ım! Bizi uyumayan zâtınla koru. 
Dâimî şefkatinle bizi muhâfaza et.

Bize kudretinle merhamet et. Bizi helâk 
etme! Ey merhametlilerin merhametlisi. 
Ey ikrâm edenlerin en keremlisi. Sen bizim 
güvencemiz ve umûdumuzsun. Ey kalble-
ri çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi Senin 
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dînin üzerine ve Sana itaat üzerine sâbit kıl. 
Allâh’ım! Kalbimde, bakışımda, dinleyişim-
de, sağımda, solumda, altımda, üstümde, 
önümde ve arkamda nûr kıl, aydınlık yap.

Bütün hamdler; her şeyin, azameti önünde 
eğildiği Allâh’a âittir.

Bütün hamdler; her şeyin, izzeti önünde 
zelîl olduğu Allâh’a âittir.

Bütün hamdler; her şeyin, saltanâtı önün-
de eğildiği Allâh’a âittir.

Bütün hamdler; her şeyin, kudreti önünde 
teslîm olduğu Allâh’a âittir.
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YANGIN DUÂSI

MUHAMMED, MAHMÛD, AHMED, 
HÂMİD, HAMÎD (S.A.V.)

 ِ َقاَل َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َوِاَماُم اْلُمتَِّقيَن َاَسُد اللهّٰ

ُ َوْجَهُه  َم اللهّٰ اْلَغاِلُب َعِليُّ اْبُن َاِبي َطاِلٍب َكرَّ

ُ َعْنُه َوَرِضَي اللهّٰ

َم  ُ َتَعاٰلي َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلهّٰي اللهّٰ َسِمْعُت َرُسوَل اللهّٰ

َقاَل: َماِمْن َعْبٍد َاْو َاَمٍة َيْكُتُب ِصَفِتي َيْعِني 

َأْسَماِئي َفَقَرَأ ِاٰلي ٰأِخِرَها ُثمَّ َيَضَعَها ِاٰلي َبْيِتِه 

َلْم َيْقُرْب ٰذِلَك اْلَبْيَت َبٓلٌء َوَلَوَباٌء َوَلَمَرٌض 

ٌة َوَلَعْيٌن َوَلَحاِسٌد َوَلِسْحٌر َوَلَهْدٌم  َوَلِعلَّ

ُه َفْقٌر َوَلَسمٌّ َوَلَكْرٌب  َوَلَحْرٌق َوَلَيَمسُّ

َماَداَمْت َاْسَمآِئي ِفي ٰذِلَك اْلَبْيِت.
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Türkçe Anlamı:

Mü'minlerin emîri, müttakîlerin imâmı, 
Allâh'ın gâlib olan arslanı Alî ibn Ebî Tâlib 
kerremallâhu vechehu ve radıyallâhu anh bu-
yurdular ki: 

Resûlullâh sallallâhü te’âlâ aleyhi veselle-
mi (şöyle buyururlarken) işittim: 

“Her kim sıfatlarımı yani (Muhammed, 
Mahmûd, Ahmed, Hâmid, Hamîd) isimle-
rimi yazar, sonuna kadar da okur ve evine 
(işyerine) asarsa; oraya belâ, vebâ, hasta-
lık, illet, nazar (göz değmesi), hased, sihir, 
yıkım, yangın, sel felâketi uğramaz. İsim-
lerim o yerde kaldığı müddetçe o kimseye 
fakirlik, zehir, gam ve keder dokunmaz.”   

Not: Bu isimlerin evin girişine asılması ve girip çı-
karken okunarak salevât getirilmesi tavsiye olunur.

a
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SEFER (YOLCULUK) DUÂSI

İmâm-ı Mâlik (r.a.)’e ulaştığına göre Hz. 
Peygamber (s.a.v.) sefer arzusuyla ayağını 
bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu 
duâyı okurdu: 

َفِر َواْلَخِليَفُة  اِحُب ِفي السَّ . َاْنَت الصَّ ُهمَّ ِ َاللهّٰ ِبْسِم اللهّٰ

َعَلْيَنا  ْن  َوَهّوِ ْرَض  اْلَ اْذِوَلَنا  ُهمَّ  َاللهّٰ ْهِل.  اْلَ ِفي 

َفِر َوَكابَِّة  ُهمَّ ِاّنِي َاُعوُذِبَك ِمْن َوْعَثاِء السَّ َفَر. َاللهّٰ السَّ

ْهِل. اْلُمْنَقَلِب َوِمْن ُسوِء اْلَمْنَظِر ِفي اْلَماِل َواْلَ
Bi’smillâh, Allâhümme ente’s-sâhibu fî’s 

seferi ve’l-halîfetü  fi’l-ehli. Allâhümme’zvi 
lene’l-arda vehevvin aleynâ’s-sefere. 

Allâhümme innî e‘ûzübike min va‘sâi’s-
seferi vekâbbeti’l münkalebi vemin sûi’l-
manzari fi’l-mâli ve’l-ehli.

Türkçe Anlamı: 

Allâh’ın adıyla. Allâh’ım! Sen seferde 
arkadaşım, âilemde vekîlimsin.  Allâh’ım! 
Bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allâh’ım! 
Yolun meşakkatlerinden, üzüntülü 
dönüşten, mal ve âilede vukûa gelecek kötü 
manzaralardan Sana sığınıyorum. (Muvattâ, 
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İstizân)
BİR BELDEYE VEYA KÖYE 

GİRERKEN OKUNACAK DUÂ

َوَربَّ  َأْظَلْلَن  َوَما  ْبِع  السَّ ٰمَواِت  السَّّ َربَّ  ُهمَّ  َاللهّٰ

َوَما  َياِطيِن  الشَّ َأْقَلْلَن َوَربَّ  َوَما  ْبِع  السَّ َرِضيَن  اْلَ

َاْسَأُلَك َخْيَر ٰهِذِه  َياِح َوَماَذَرْيَن  الّرِ َأْضَلْلَن َوَربَّ 

ِمْن  َاُعوُذِبَك  َو  َماِفيَها  َوَخْيَر  َاْهِلَها  َوَخْيَر  اْلَقْرَيِة 

َها َوَشّرِ َاْهِلَها َوَشّرِ َماِفيَها. َشّرِ
Allâhümme rabbe’s- semâvâti’s- seb’ı 

vemâ ezlelne ve rabbe’l- aradîne’s- seb’ı vemâ 
aklelne ve rabbe’ş- şeyâtîni vemâ edlelne ve 
rabbe’r- riyâhı vemâ zereyne es’elüke hayra 
hâzihî’l- karyeti ve hayra ehlihâ ve hayra mâ 
fîhâ ve e‘ûzü bike min şerrihâ ve şerri ehlihâ 
ve şerri mâ fîhâ. 

Türkçe Anlamı:

Yedi kat semânın ve gölgelediklerinin 
Rabbi, yedi kat yerin ve barındırdıklarının 
Rabbi, şeytanların ve saptırdıklarının Rab-
bi, rüzgârların ve sürükleyip götürdüklerinin 
Rabbi olan Allâh’ım! Bu köyün hayrını, köy 
ahâlisinin hayrını ve köyde bulunanların hay-
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rını dilerim. Onun şerrinden, ahâlisinin şer-
rinden ve onda bulunanların şerrinden Sana 
sığınırım. (Nesâî)

ÖLÜM HABERİ ALINCA                       
OKUNACAK DUÂ

Ölümün kendine has büyük bir korku-
su vardır. Sizden birinize bir kardeşinin 
ölüm haberi geldiğinde şöyle desin:

ِ َوِانَّا ِاَلْيِه َراِجُعوَن ِانَّا لِلهّٰ

يَِّتِه ِفي  ِلِحيَن َواْخُلْفُه َعٰلي ُذّرِ ُهمَّ َاْلِحْقُه ِبالصَّ  َاللهّٰ

ُهمَّ َلَتْحِرْمَنا  يِن. َاللهّٰ اْلَغاِبِريَن َواْغِفْرَلَنا َوَلُه َيْوَم الّدِ

َاْجَرُه َوَلَتْفِتنَّا َبْعَدُه.
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûne 

Allâhümme elhıkhu bi's sâlihîne va'hlüfhü alâ 
zürriyyetihî fî'l-ğâbirîne va'ğfirlenâ velehû 
yevme'ddîn. Allâhümme lâ tahrimnâ ecrahû 
velâ teftinnâ ba'dehû.

Türkçe Anlamı:

Biz Allâh'a âidiz ve tekrâr O'na dönücü-
leriz. Ey Rabbimiz! Onu sâlihlere ilhâk et ve 
zürriyyetine, geride kalanlarla beraber halef 
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ol, yani mu'în ol! Onu ve bizi dîn gününde 
mağfiret et! Ey Rabbimiz onun ecrinden bizi 
mahrûm etme, onun arkasından bizi fitneye 
dûçâr etme! (İbn Seniy'den, el-Ezkâr, 132)

ÖLÜ KABRE KONUNCA                          
OKUNACAK DUÂ

ِة                ِ َوَعٰلي ِملَّ ِ َوِفي َسِبيِل اللهّٰ ِ َوِباللهّٰ ِبْسِم اللهّٰ

ِ َرُسوِل اللهّٰ
Bismillâhi ve billâhi ve fî sebîlillâhi ve 

'alâ milleti rasûlillâhi.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ın adıyla ve Allâh ile ve Allâh yo-
lunda, Resûlullah (s.a.v.)’in dîni üzere. (Ebû 
Davûd, 3221)

KABİR ZİYÂRETİ DUÂSI

Ziyâret Âdâbı: Ziyâretçi, ölünün ayak 
ucunda yüzüne doğru durur ve yukarıda-
ki duâyı okur. Kabirleri ayakta ziyâret et-
mek ve yanlarında ayakta duâ okumak 
sünnettir. Ziyâretçi Kur’ân’dan kolayına 
geleni; Fâtihâyı, Bakara sûresinin baş kıs-
mını, son kısmı Âmene’r-rasûlü’yü, Yâsin’i, 
Tebâreke’yi, Tekâsür sûrelerini ve İhlâs’ı 
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11, 7 veya 3 def‘a okur. Bundan sonra Yâ 
Rabbi okuduğumuzun sevâbını Efendimiz 
(s.a.v.)’den başlayarak tertîp üzere, bütün 
mü’minîn ve mü’minâta, filana veya burada 
yatanlara ulaştır diye duâ eder.

Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyetle Resûlullâh 
(s.a.v.): “Cibrîl bana şunları söyledi: (Rab-
bim, Bakî’de yatanların yanına giderek onlar 
için istiğfarda bulunmanı Sana emrediyor.)” 
Ben: “Onlara ne diyeyim yâ Resûlallâh?” de-
dim:  Peygamber (s.a.v.):

َياِر ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِلِميَن  َلُم َعٰلي َاْهِل الّدِ َالسَّ

ُ اْلُمْسَتْقِدِميَن ِمنَّا َواْلُمْسَتْأِخِريَن َوِانَّا ِاْن  َوَيْرَحُم اللهّٰ

ُ ِبُكْم َلَلِحُقوَن. َشاَء اللهّٰ
Es-selâmu ‘alâ ehli’d-diyâri mine’l      

mü’minîne ve’l-müslimîne ve yerhamullâhu’l 
müstakdimîne minnâ ve’l-müste’hirîne. Ve 
innâ inşâallâhu bikum le-lâhikûne.

Türkçe Anlamı: 

Selâm mü’min ve müslümanlardan bu di-
yarda yatanlara! Allâh bizim geçmişlerimize 
de, geleceklerimize de rahmet eylesin, bizler 
de inşâallâh sizlere katılacağız, de buyurdu-
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lar. (Müslim, 5.c., 252.s.) 

RIZIK BOLLUĞU İÇİN                            
OKUNACAK DUÂ

Aşağıdaki âyet-i celîle, Zâriyât sûresi 58. 
âyeti olup akşam ve sabah veyâhud beş vakit-
te on birer kerre okunacaktır:

ِة اْلَمِتيِن. اُق ُذوا اْلُقوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ ِانَّ اللهّٰ
İnna’llâhe hüve’r-razzâku zû’l-kuvveti’l-

metîn.

Türkçe Anlamı: 

Muhakkak ki Allâh (c.c.) sağlam güç sahi-
bi, bol rızık verendir.

MÂİŞET DARLIĞINDA                           
OKUNACAK DUÂ

Mâişet tedâriki zorluğuna düşen bir kim-
seyi evinden çıktığı zaman şöyle demekten 
men edecek hiçbir şey yoktur:

ِني  ُهمَّ  َرّضِ ِ  َعٰلي َنْفِسي َوَماِلي َوِديِني. َاللهّٰ ِبْسِم اللهّٰ

ُاِحبَّ  َحتهّٰي َل  َر ِلي  ُقّدِ ِفيَما  ِلي  َوَباِرْك  ِبَقَضاِءَك 

َلْت َرْت َوَل َتْأِخيَر َما ُعّجِ َتْعِجيَل َما ُاّخِ
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Bismillâhi 'alâ nefsî ve mâlî ve dînî. 
Allâhümme raddinî bi gadâike ve bârik lî fî 
mâ guddira lî hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ uhhi-
rat ve lâ te'hira mâ 'uccilet.

Türkçe Anlamı:

Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey 
Rabbim! Beni kazâna râzı kıl. Bana takdîr 
olunanı benim için bereketlendir, o hâle gele-
yim ki te’hir olunanın ta'cilini, ta'cil olunanın 
da te’hîrini istemeyeyim. (el-Ezkâr, 116)

ÜZÜNTÜ VE BORÇTAN KURTULMAK 
İÇİN OKUNACAK DUÂ

Ebû Sa'îd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Resû-
lullâh (s.a.v.) bir gün mescide girdi. Orada 
Ensar’dan Ebû Ümâme (r.a.)  isimli zâtla 
karşılaştı. Ona: “Ey Ebû Ûmâme, niçin seni 
namaz vakti dışında mescidde oturmuş gö-
rüyorum?” diye sordu.

“Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borç-
lar sebebiyle ey Allâh’ın Resûlü” diye cevap 
verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.): 
“Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bun-
ları okursan, Allâh senden sıkıntıyı giderir 
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ve borcunu öder.”

“Evet ey Allâh’ın Resûlû, öğret” dedim.

“Öyleyse akşama çıktın mı sabaha er-
din mi şu duâyı oku” dedi:

ُهمَّ ِاّنِي َاُعوُذِبَك ِمَن اْلَهّمِ َواْلَحَزِن َو َاُعوُذِبَك  َاللهّٰ

ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َو َاُعوُذِبَك ِمَن اْلُجْبِن َواْلُبْخِل 

َجاِل. ْيِن َوَقْهِر الّرِ َو َاُعوُذِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّ

Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-hemmi 
ve’l-hazeni ve e‘ûzü bike mine’l ‘aczi ve’l-
keseli ve e‘ûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli 
ve e‘ûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r 
ricâli.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Üzüntüden ve kederden sana 
sığınırım. Aczden ve tembellikten sana sığı-
nırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığı-
nırım. Borcun galebe çalmasından ve insan-
ların kahrından Sana sığınırım. 

Ebû Ümâme (r.a.) der ki; Ben bu duâyı 
yaptım Allâh (c.c.) benden gamımı giderdi, 
borcumu ödedi. (Ebû Dâvud, Salât 367)
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SIKINTI VE DARLIKTA                
OKUNACAK DUÂ

Hz. Sa‘d (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh 
(s.a.v.) buyurdular ki; “Balığın karnında 
iken, Zü’n-Nûn’un (Yûnus aleyhisselâmın) 
yaptığı duâ şu idi: 

اِلِميَن. َاْنَت ُسْبَحاَنَك ِاّنِي ُكْنُت ِمَن الظَّ َلِاٰلَه ِالَّ
Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü 

mine’z-zâlimîn. 

Allâh’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni 
her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsi-
me zulüm edenlerdenim.” Bununla duâ edip 
de icâbet görmeyen yoktur. 

Hz. İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) üzüntü sırasında şu duâyı 
okurdu:

ُ َربُّ اْلَعْرِش  اللهّٰ ُ اْلَعِظيُم اْلَحِليُم َلِاٰلَه ِالَّ اللهّٰ َلِاٰلَه ِالَّ

ْرِض  ٰمَواِت َوَربُّ اْلَ ُ َربُّ السَّ اللهّٰ اْلَعِظيُم َلِاٰلَه ِالَّ

َو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم.
Lâilâhe illâllâhü’l-azîmü’l-halîmü, Lâ-
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ilâhe illallâhu rabbü’l arşi’l-azîm. Lâilâhe 
illâllâhü rabbü’s-semâvâti verabbü’l-‘ardı 
verabbü’l-‘arşi’l-kerîm.

Türkçe Anlamı:

Halîm ve Azîm olan Allâh’tan başka ilâh 
yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allâh’tan 
başka ilâh yoktur. Kıymetli Arş’ın Rab-
bi, Arz’ın Rabbi, Semâvâtın Rabbi olan 
Allâh’tan başka ilâh yoktur. (Buhârî: Daavât 27, 
Müslim: Zikir 83)

Âyeti kerîmede Yûnus (a.s.)’ın  duâsının 
kabul edilmesi, Rabbine yaptığı tesbihâtla 
îzâh edilmiştir.  “Eğer çok tesbîh edenler-
den olmasa idi, insanların tekrar dirilecek-
leri güne kadar balığın karnında kalacak-
tı.” (Saffat, 143-144)

(Ey mü’minler!) Yoksa sizden önce ge-
lip geçmiş kavimlerin başlarına gelenler 
size de gelmeden cennete gireceğinizi mi 
sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öyle-
sine dokundu ve öylesine sarsıldılar ki Pey-
gamber ve O’nunla beraber îman edenler 
nihâyet “Allâh’ın yardımı ne zaman gele-
cek?” dediler. İşte o zaman (onlara), şüp-
hesiz Allâh’ın yardımı yakın (denildi). (Ba-
kara, 214)
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HER TÜRLÜ HAYIRLI TALEB VE 
MURÂD İÇİN OKUNACAK DUÂ

Önce cum‘a gecesi sabaha karşı, iki (2) 
rek‘at namâz kılınıp arkasından aşağıdaki duâ 
ta‘rif edildiği şekilde 480 def‘a okunacak:

Önce “Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm” 
dedikten sonra, 100 def‘a: 

َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َو َبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحّقِ 

َوَاْنَت َخْيُر اْلَفاِتِحيَن.
“Rabbene’ftah beynenâ ve beyne kavminâ 

bi’l-hakkı ve ente hayru’l-fâtihîn.” (A‘râf, 89) 

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Bizimle kavmimiz arasında 
hakla hükmet. Sen hükmedenlerin en hayır-
lısısın.

duâsı okunup, arkasından bir def‘a: 

ْبَواِب ِاْفَتْح َلَنا َخْيَر اْلَباِب. ُهمَّ َياُمَفّتَِح اْلَ َاللهّٰ
“Allâhümme yâ müfettiha’l-ebvâb iftâh 

lenâ hayra’l-bâb” duâsı okunacak. 
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Türkçe Anlamı:

Ey kapıları açan Allâh’ım! Bizim için de 
hayırlı kapılar aç.

Dört kere bu şekilde tekrardan sonra, yine 
besmelenin arkasından 80 def‘a:

 َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َو َبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحّقِ 

َوَاْنَت َخْيُر اْلَفاِتِحيَن.
“Rabbene’ftah beynenâ ve beyne kavminâ 

bi’l-hakkı ve ente hayru’l-fâtihîn.” 

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Bizimle kavmimizin arasında 
hakla hükmet. Sen hükmedenlerin en hayır-
lısısın. 

duâsı ve bir def‘a

ْبَواِب ِاْفَتْح َلَنا َخْيَر اْلَباِب. ُهمَّ َياُمَفّتَِح اْلَ َاللهّٰ
“Allâhümme yâ müfettiha’l-ebvâb iftâh 

lenâ hayra’l-bâb” duâsı okunacak. 

Türkçe Anlamı:

Ey kapıları açan Allâh’ım! Bizim için de 
hayırlı kapılar aç.
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Ayrıca aşağıdaki üç duâ (âyetler) 7’şer 
def‘a okunacak.

1. Duâ (âyet): 

اِحِميَن. ُ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو َاْرَحُم الرَّ َفاللهّٰ
“Fa’llâhu hayrun hâfizan vehüve 

erhamü’r-râhimîn.” (Yûsuf, 64) 

Türkçe Anlamı: 

Allâh muhâfaza edenlerin en hayırlısıdır. 
O merhamet edenlerin en merhametlisidir.

2. Duâ (âyet): 

َسَلٌم َقْوًل ِمْن َرّبٍ َرِحيٍم.
“Selâmün kavlen min rabbi’r- rahîm.” 

(Yâsîn, 58) 

Türkçe Anlamı:

Rahîm olan Rabb’den size  selâm olsun.

3. Duâ (âyet): 

اِر. َسَلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَب الدَّ
“Selâmün ‘aleyküm bimâ sabertüm fe-

ni‘me ukbe’d-dâr.” (Ra’d, 24)
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Türkçe Anlamı:

Selâm, sabretmeniz sebebi ile size olsun. 
Âhiret yurdu ne güzeldir.

4. Duâ (Âyetü’l-kürsî):

8 def‘a okunacak. 

Birinci okunuşta; ön tarafa, ikincide; sağa, 
üçüncüde; sola, dördüncüde; arkaya, beşinci-
de; yukarıya, altıncıda; aşağıya üflenilecek, 
yedinci okunuşta; yutulacak, sekizinci oku-
nuşta; etrafa dönülerek (dört bir tarafa doğru) 
üflenecektir.
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HÂCET NAMÂZI

Uhrevî veyâ dünyevî bir hâceti olan kim-
se, güzelce abdest alır, yatsı namâzından son-
ra iki veyâ dört, bir kavle göre on iki rek‘at 
namaz kılar, sonra Hakk Te‘âlâ hazretlerine 
senâda, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimize 
salât ü selâmda bulunur. 

Sonra hâcet duâsını okuyup hâcetinin 
husûlünü (ihtiyâcının giderilmesini) Allâhü 
Te‘âlâdan niyâz eder.

Hâcet namâzının birinci rek‘atında Fâtihâ-
yı şerîfeden sonra üç kere Âyetü’l-kürsî, öbür 
üç rek‘atında da birer Fâtihâ ile, birer İhlâs ve 
Mu‘avvizeteyn (Felak ve Nâs) sûreleri okun-
ması hakkında bir hadîs-i şerîf vardır.

HÂCET DUÂSI

ُهمَّ ِاّنِي َاْسَئُلَك َتْوِفيَق َاْهِل اْلُهٰدي َوَاْعَماَل َاْهِل  َاللهّٰ

ْبِر  الصَّ َاْهِل  َوَعْزَم  التَّْوَبِة  َاْهِل  َوُمَناَصَحَة  اْلَيِقيِن 

َتَعبَُّد  َو  ْغَبِة  الرَّ َاْهِل  َطَلَب  َو  اْلَخْشَيِة  َاْهِل  َوِجدَّ 

َاْهِل اْلَوَراِء َو ِعْرَفاَن َاْهِل اْلِعْلِم َحتهّٰي َاَخاَفَك.
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ُهمَّ ِاّنِي َاْسَئُلَك َمَخاَفًة َتْحُجُزِني َعْن َمْعِصيَِّتَك  َاللهّٰ

َحتهّٰي َاْعَمَل ِبَطاَعِتَك َعَمًل َاْسَتِحقُّ ِبِه ِرَضاَك َحتهّٰي 

َلَك  ُاْخِلَص  َحتهّٰي  ِمْنَك  َخْوًفا  ِبالتَّْوَبِة  ُاَناِصَحَك 

ُموِر  َل َعَلْيَك ِفي اْلُ َنِصيَحًة ُحبًّا َلَك َوَحتهّٰي َاَتَوكَّ

ُحْسَن َظّنٍ ِبَك ُسْبَحاَن َخاِلٍق ُنوٍر.
Allâhümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-

hüdâ ve a‘mâle ehli’l-yakîn ve münâsahate 
ehli’t-tevbeti ve ‘azme ehli’s-sabri ve cid-
de ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve 
te‘abbüde ehli’l-verâi ve ‘irfâne ehli’l-‘ilmi 
hattâ ehâfeke. 

Allâhümme innî es’elüke mehâfeten 
tahcüzünî ‘an ma‘siyyetike hattâ a‘mele bi-
tâ‘atike ‘amelen estehikku bihi rızâke ve hattâ 
ünâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ 
uhlisa leke nasîhaten hubben leke ve hattâ 
etevekkele ‘aleyke, fî’l-umûri husne zannin 
bike sübhâne hâlikin nûr.

Türkçe Anlamı:

Ey Allâh’ım! Hidâyet ehlinin başarısını, 
yakîn ehlinin amelini, tevbe ehlinin nasîhatını, 
sabır ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin iste-
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diğini, takvâ ehlinin kulluğunu, ilim ehlinin 
irfânını Senden istiyorum. Onlar gibi Senden 
korkmak istiyorum.

Allâh’ım! Sana isyan etmekten beni engel-
leyecek bir korkuyu Senden istiyorum. Senin 
rızânı hak edecek şekilde Sana itaat etmeyi 
ve Senden korkarak ciddî tevbe etmeyi isti-
yorum. Sana her işimde tevekkül edebilece-
ğim şekilde, Sana hâlisâne muhabbet sâhibi 
olmamı nasîb eyle. Sana hüsn-ü zân sâhibi 
olmamı nasîb et. Ey Nûr’u yoktan var eden 
Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh 
ederim. 
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İSTİÂZE

Ebû Hüreyre (r.a.)’in rivayet ettiğine göre, 
Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) buyurmuşlar ki:

ُهمَّ ِاّنِي َاُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوِمْن َعَذاِب  َاللَّ

النَّاِر َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح 

اِل. جَّ الدَّ
Allâhümme innî e'ûzü bike min azâbi'l 

gabri ve min azâbi'n-nâr ve min fitneti'l 
mahyâ ve'l memâti ve min fitneti'l mesîhi'd-
deccâl.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Kabir azâbından Sana sığını-
rım. Ateş azâbından Sana sığınırım. Haya-
tın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım. 
Deccâlin fitnelerinden Sana sığınırım. (Buharî, 
Ezân, 149)

İSTİÂZE DUÂSI

Abdullâh ibn-i Amr ibnü’l-As (r.a.) anla-
tıyor: Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şu duâyı 
okurlardı:
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ُهمَّ ِاّنِي َاُعوُذِبَك ِمْن َقْلٍب َلَيْخَشُع َوِمْن ُدَعاٍء   َاللهّٰ

َلَيْنَفُع ِعْلٍم   َوِمْن  َتْشَبُع  َل  َنْفٍس  َوِمْن   َلُيْسَمُع 

َاُعوُذِبَك ِاّنِي  ُهمَّ  َاللهّٰ ْرَبِع.  اْلَ َهُؤلِٓء  ِمْن   َاُعوُذِبَك 

ْخَلِق َقاِق َوالّنَِفاِق َوُسوِء اْلَ  ِمَن الّشِ
Allâhümme innî e‘ûzü bike min kalbin 

lâ yehşe‘u ve min duâin lâ yüsme‘u ve min 
nefsin lâ teşbe‘u ve min ilmin lâ yenfe‘u                    
e‘ûzu bike min hâulâi-l erbe‘i. Allâhümme 
innî e‘ûzü bike mine’ş-şikâki ve’n-nifâki ve 
sûil ahlâki.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Huşû duymaz bir kalbten Sana 
sığınırım, dinlenmeyen bir duâdan Sana sığı-
nırım, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası 
olmayan bir ilimden, bu dört şeyden Sana sı-
ğınırım. (Tirmizî, Da'avât 69) 

Allâh’ım! Ayrılıktan, nifaktan ve kötü ah-
laktan Sana sığınırım. (Buhârî)
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İSTİHÂRE NAMAZI

Hakkında bir şeyin hayırlı olup olma-
dığına dâir ma‘nevî bir işârete nâil olmak 
isteyen kimse; yatacağı zaman, iki rek‘at 
namaz kılar, ilk rek‘atinde Kâfirûn sûresini, 
ikinci rek‘atında da İhlâs sûresini okur, 
nihâyetinde de istihâre duâsını okur, sonra 
da abdestli olarak kıbleye yönelerek yatar. 
Rüyâda beyaz veyâ yeşil görülmesi, hay-
ra; siyah veyâ kırmızı görülmesi de şerre 
delâlet eder. Bu vechile, istihâre namazının 
yedi gece yapılması ve kalbe ilk lâhik ola-
na bakılması da bir Hadîs-i şerîf ile beyân 
buyrulmuştur. 

İSTİHÂRE DUÂSI

ُهمَّ  ِاّنِي َاْسَتِخيُرَك ِبِعْلِمَك َو َاْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك  َاللهّٰ

َوَاْسَئُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيِم َفِانََّك َتْقِدُر َوَلَأْقِدُر 

ُهمَّ  َاللهّٰ اْلُغُيوِب.  ُم  َعلَّ َوَاْنَت  َأْعَلُم  َوَل  َوَتْعَلُم 

ِديِني  ِفي  ِلي  َخْيٌر  ْمَر  اْلَ ٰهَذا  َانَّ  َتْعَلُم  ُكْنَت  ِاْن 

َوٰاِجِلِه  َاْمِري  َوَعاِجِل  َاْمِري  َوَعاِقَبِة  َوَمَعاِشي 
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ْرُه ِلي ُثمَّ َباِرْك ِفيِه ِلي. َوِاْن ُكْنَت  َفاْقُدْرُه ِلي َوَيّسِ

َوَمَعاِشي  ِديِني   ِفي  ِلي  َشرٌّ  ْمَر  اْلَ ٰهَذا  َانَّ  َتْعَلُم 

َوَعاِقَبِة َاْمِري َوَعاِجِل َاْمِري َوٰاِجِلِه َفاْصِرْفُه َعّنِي 

ُثمَّ  َكاَن  َحْيُث  اْلَخْيَر  ِلَي  َفاْقُدْر  َعْنُه  َواْصِرْفِني 

َاْرِضِني ِبِه.

Allâhümme innî estehîruke bi-‘ilmike 
ve estakdirüke bi-kudretike ve es’elüke 
min fadlikel‘azîm, fe inneke takdiru ve lâ-
akdirü ve ta‘lemü ve lâ-a‘lemü ve ente 
‘allâmül’ğüyûb. Allâhümme in künte ta‘lemü 
enne hâze’l-emre hayrün lî fî-dînî, ve me‘âşî 
ve ‘âkibeti emrî ve ‘acili emrî ve âcilihi 
fa’kdürhü lî ve yessirhu lî sümme bârik fîhi 
lî. Ve in-künte ta‘lemü enne hâze’l-emre şer-
rün lî fî dînî ve me‘âşî ve ‘âkıbeti emrî ve 
‘acili emrî ve ‘acilhi fa’srifhü ‘annî va’srifnî 
‘anhü fa’kdür liye’l-hayra haysü kâne süm-
me ardinî bihi.

Türkçe Anlamı: 

Allâh’ım! Senin ilminle Senden hayırlısı-
nı istiyorum. Kudretinden güç istiyorum. Bü-
yük lütfundan istiyorum. Sen Kâdirsin, benim 
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gücüm yetmez. Sen bilirsin ben bilmem. Sen 
ğaybı en iyi bilensin.

Allâh’ım! Eğer bu iş benim için, dînim ve 
geçimim için, dünya ve âhiretim için hayırlı 
ise, onu bana nasîb eyle. Benim için bu işi 
kolaylaştır ve benim için mübârek kıl.

Eğer bu iş benim için şerli ise, dünya ve 
âhiretim için zararlı ise, beni o işten, o işi de 
benden çevir. Hayırlarda beni muvaffak eyle 
ve beni o hayırlardan memnûn kıl.
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HÂFIZANIN GÜÇLENMESİ İÇİN 
KILINACAK NAMAZ VE 

OKUNACAK DUÂ

Hz. İbn Abbâs (r.a.) anlatıyor: “Hz. Alî b. 
Ebî Tâlib (r.a.) Resûlullâh (s.a.v.)’e gelerek: 
“Annem ve babam Sana kurban olsun, şu 
Kur’an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi 
onu ezberleyecek güçte göremiyorum” dedi. 
Resûlullâh (s.a.v.) ona şu cevabı verdi: “Ey 
Ebû’l-Hüseyin! (Bu mes’elede) Allâh’ın 
sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde 
öğrenen kimsenin de istifâde edeceği, öğ-
rendiklerini de göğsünde sâbit kılacak ke-
limeleri öğreteyim mi?”

Hz. Alî (r.a.): “Evet, ey Allâh’ın Resûlü, 
öğret bana!” dedi. Bunun üzerine Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) şu tavsiyede bulundu:

“Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağ-
layan gece) olunca, gecenin son üçte birinde 
kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin 
de hazır bulunduğu) meşhûd bir andır. O 
anda yapılan duâ müstecâbdır. Kardeşim 
Ya‘kub da evlâdlarına şöyle söyledi: “Sizin 
için Rabbime istiğfâr edeceğim, hele Cuma 
gecesi bir gelsin.” Eğer o vakitte kalkamaz-
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san gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaf-
fak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört 
rek‘at namaz kıl. Birinci rek‘atte, Fâtihâ ile 
Yâsin sûresini oku, ikinci rek‘atte Fâtihâ ile 
Duhân sûresini oku, üçüncü rek‘atte Fâtihâ 
ile Secde sûresini oku, dördüncü rek‘atte 
Fâtiha ile Mülk sûresini oku. Teşehhüdden 
sonra Allâh’a hamdet, Allâh’a senâyı da gü-
zel yap, bana ve diğer peygamberlere salât 
oku, güzel yap. Mü’min erkekler ve mü’min 
kadınlar ve senden önce gelip geçen mü’min 
kardeşlerin için istiğfat et. Sonra bütün bu 
okuduğun duâların sonunda şu duâyı oku:

َأْبَقْيَتِنى  َما  َاَبدًا  اْلَمَعاِصى  ِبَتْرِك  اْرَحْمِنى  ُهمَّ  َاللَّ

ُحْسَن  َواْرُزْقِنى  َماَلَيْعِنِنى  َف  َأَتَكلَّ َأْن  َواْرَحْمِنى 

ٰمَواِت  السَّ َبِديَع  ُهمَّ  َاللَّ َعّنِى.  ُيْرِضيَك  ِفيَما  النََّظِر 

َل  الَِّتى  ِة  َواْلِعزَّ ْكَراِم  َواْلِ َلِل  اْلَجَ َياَذا  ْرِض  َواْلَ

َوُنوِر  َلِلَك،  ِبَجَ َرْحٰمُن  َيا   ُ َاللهّٰ َيا  َأْسَأُلَك  ُتَراُم. 

ْمَتِنى  َوْجِهَك َاْن ُتْلِزَم َقْلِبى ِحْفَظ ِكَتاِبَك َكَما َعلَّ

َواْرُزْقِنى َاْن َاْتُلَوُه َعَلى النَّْحِو الَِّذى ُيْرِضيَك َعّنِى. 
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َلِل  اْلَجَ َياَذا  ْرِض  َواْلَ ٰمَواِت  السَّ َبِديَع  َيا  ُهمَّ  َاللَّ

َيا   ُ َاللهّٰ َيا  َاْسَأُلَك  ُتَراُم  َل  الَِّتى  ِة  واْلِعزَّ ْكَراِم  َواْلِ

ِبِكَتاِبَك  َر  ُتَنّوِ َاْن  َوْجِهَك  َوُنوِر  َلِلَك  ِبَجَ َرْحٰمُن 

ِبِه َعْن  َج  ُتَفّرِ َوَاْن  ِلَساِنى،  ِبِه  ُتْطِلَق  َبَصِرى، َوأْن 

َقْلِبى، َوَاْن َتْشَرَح ِبِه َصْدِرى َوَاْن َتْغِسَل ِبِه َبَدِنى 

َاْنَت  ُيْؤِتيِنيِه ِالَّ  َوَ  َغْيُرَك  اْلَحّقِ  ُيِعيُنِني َعَلى  َفِإنَُّهَ 

ِ اْلَعِلّىِ اْلَعِظيِم. َة ِالَّ ِباللهّٰ َل ُقوَّ َلَحْوَل َوَ َوَ
Allâhümme’rhamnî bi-terki’l me‘âsî ebe-

den mâ ebkaytenî ve’rhamnî en-etekellefe 
mâ-lâ ya‘ninî ve’rzuknî husne’n-nazari fî-mâ 
yurdîke annî. Allâhümme bedî‘a’s-semâvâti 
ve’l-‘ardı yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâmi ve’l-
‘ızzeti’l-lletî lâ-türâmü. Es’elüke yâ Allâhu 
yâ Rahmânü bi-celâlike ve nûri vechike en-
tülzime kalbî hıfza kitâbike kemâ ‘allemtenî       
ve’rzuknî en-etlüvehû ‘ale’n- nahvi’llezî 
yurdîke ‘annî. Allâhümme yâ bedî‘a’s-semâ-
vâti ve’l-’ardı yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâmi ve’l-
’ızzeti’lletî lâ-türâmü. Es’elüke yâ Allâhu 
yâ Rahmânü bi-celâlike ve nûri vechike en-
tünevvira bi-kitâbike basarî ve en-tüdlika 
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bihî lisânî ve en-tüferrice bihî ‘an kalbî ve 
en-teşraha bihî sadrî ve en-tağsile bihî bedenî 
fe-innehû yu‘înünî ‘ale’l-hakkı ğayruke ve 
yü’tînihî illâ ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ 
billâhi’l- ‘aliyyi’l- ‘azîm.   

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Bana günahları, beni hayatta 
baki kıldığın müddetçe ebediyyen terket-
tirerek merhamet eyle. Bana faydası ol-
mayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana 
acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i 
nazar etmemi bana nasîb et. Ey semâvât 
ve arzın yaratıcısı olan Celâl, ikram ve dil 
uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allâh’ım. 
Ey Allâh! Ey Rahmân! Celâlin hakkı için, 
yüzün nûru hakkı için kitâbını bana öğret-
tiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni 
benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb 
et. Ey semâvât ve arzın Yaratıcısı, Celâlin 
ve yüzün nûru hakkı için kitâbınla gözlerimi 
nûrlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onun-
la kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, 
bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü, hakkı 
bulmakta bana ancak Sen yardım edersin, 
onu bana ancak Sen nasîb edersin. Her şeye 
ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve 
yüce olan Allâh’tandır. 
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Ey Ebû’l-Hasan, bu söylediğimi üç veya 
yedi Cuma yapacaksın. Allâh’ın izniyle duâna 
icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen 
Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun bu duâyı yapan 
hiçbir mü’min icâbetten mahrum kalmadı.”

İbn Abbâs (r.a.) der ki: “Allâh’a yemin 
olsun, Alî (r.a.) beş veya yedi Cuma geçti ki 
Resûlullâh (s.a.v.)’e aynı önceki mecliste tek-
rar gelerek:

“Ey Allâh’ın Resûlü! dedi. Geçmişte dört 
beş âyet ancak öğrenebiliyordum. Kendi ken-
dime okuyunca  onlar da (aklımda durmayıp) 
gidiyorlardı. Bugün ise, artık 40 kadar âyet 
öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime  
okuyunca  Kitâbullâh sanki gözümün önünde 
duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyor-
dum da arkadan bir tekrar etmek istediğim-
de aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis 
dinleyip sonra onu bir başkasına aktarmak 
istediğimde  ondan tek bir harfi kaçırmadan 
anlatabiliyorum. 

Resûlullâh (s.a.v.) bu söz üzerine Hz. Alî 
(r.a.)’e: “Ey Ebu’l-Hasan! Kâ‘be’nin Rabbine 
yemin olsun sen mü’minsin!” dedi. [Tirmizî, 
Da‘avât 125, (3565).] 

a
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GÖK GÜRLEYİP ŞİMŞEK ÇAKINCA
OKUNACAK DUÂ

İbn Ömer (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh 
(s.a.v.) gök gürleyip, şimşek çakınca şu duâyı 
okurdu: 

ُهمَّ َلَتْقُتْلَنا ِبَغَضِبَك َوَلُتْهِلْكَنا ِبَعَذاِبَك َاللهّٰ

 َوَعاِفَنا َقْبَل ٰذِلَك.
Allâhümme lâ-taktülnâ bi-gadabike velâ-

tühlikünâ bi-azâbike ve‘âfinâ kable zâlik.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Bizi gadabınla öldürme, 
azâbınla da helâk etme, bu (azâb)ından önce 
bize âfiyet (içinde ölüm) ver. (Tirmizî)  

Göklerin ve yerin hükümranlığı Al-
lâh’ındır. O’nun her şeye gücü yeter. Gökle-
rin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün 
birbiri ardınca gelip gidişinde, akl-ı selîm 
sâhibleri için gerçekten açık ibretler vardır. 
Ayakta dururken, otururken, yanları üze-
rine yatarken (her vakit) Allâh’ı ananlar 
(şöyle derler): Rabbimiz! Sen bunu boşuna 
yaratmadın. Seni tesbîh ederiz. Bizi cehen-
nem azâbından koru.   (Âl-i İmrân, 189-191)
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RÜZGÂR ESTİĞİ ZAMAN
OKUNACAK DUÂ

َوَخْيِر  ِفيَها  َما  َوَخْيِر  َخْيِرَها  َاْسَأُلَك  ِاّنِي  ُهمَّ  اللهّٰ

َماِفيَها  َوَشّرِ  َها  َشّرِ ِمْن  َوَاُعوُذِبَك  ِبِه  َماُاْرِسَلْت 

َوَشّرِ َماُاْرِسَلْت ِبِه.
Allâhümme innî es’elüke hayrihâ ve hay-

ri mâ-fîhâ ve hayri mâ-ürsilet bihî ve e‘ûzü 
bike min şerrihâ ve şerri mâ-fîhâ ve şerri mâ-
ürsilet bihî. 

Türkçe Anlamı:
Allâh’ım! Senden, (rüzgarın) bu hayrını 

diler ve şerrinden Sana sığınırım. Allâh’ım! 
Senden bu (rüzgarın) hayrını, onda bulunan 
hayrını ve onunla birlikte gönderilenin hay-
rını dilerim. Onun şerrinden, onda bulunanın 
şerrinden ve onunla birlikte gönderilenin şer-
rinden sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Müslim)

YAĞMUR YAĞARKEN                      
OKUNACAK DUÂ

ًبا َناِفًعا. ُهمَّ َصّيِ َاللهّٰ
Allâhümme sayyiben nâfi‘ân. 



248

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Bol ve faydalı bir yağmur eyle. 
(Ebû Dâvud)

YAĞMURDAN SONRA                     
OKUNACAK DUÂ

ِ َوَرْحَمِتِه. ُمِطْرَنا ِبَفْضِل اللهّٰ
Mutirnâ bi-fadlillâhi ve rahmetih. 

Türkçe Anlamı:

Allâh’ın ihsanı ve rahmetiyle bize yağmur 
yağdırıldı. (Buhârî)

YAĞMUR SUYUNA
OKUNACAK DUÂ

“Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm”

Ömer ibn Hattâb (r.a.)’in şöyle dediği 
rivâyet edildi: “Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu-
lar ki: “Kim yağmur suyundan alır da (bir 
rivâyette Nisan yağmurundan) ve üzerine 
yetmiş (70) def‘a Fâtiha sûresi ve yetmiş 
(70) def‘a Âyetü’l-kürsî ve yetmiş (70) kul-
huve’llâhu ahad ve yetmişer (70’er) def‘a da 
Mu‘avvizeteyn’i (Felâk ve Nâs sûrelerini) 
okursa; nefsim, yed-i kudretinde olan’a 
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(Allâh’a) yemîn ederim, muhakkak Cibrîl 
bana geldi ve haber verdi ki: “Her kim, bu 
sudan arka arkaya yedi (7) gün, sabah-
ları içerse, muhakkak Allâh sübhânehu 
ve te‘âlâ, o suyu içen kimsenin cesedin-
deki bütün hastalıkları def‘ eder, ve onu 
hastalıktan âfiyette kılar, ve damarların-
dan ve etinden ve kemiğinden ve bütün 
a‘zâlarından (hastalığı) çıkarır.”

1. Yetmiş (70) def‘a Fâtihâ sûresi

2. Yetmiş (70) def‘a Âyetü’l-kürsî

3. Yetmiş (70) def‘a İhlâs sûresi

4. Yetmiş (70) def‘a Felak sûresi

5. Yetmiş (70) def‘a Nâs sûresi

HADÎS-İ ŞERÎF

“Resûlullâh (s.a.v.), her zaman hastalık-
larında Mu‘avvizeteyn sûrelerini okuyup 
kendi ellerine üflemek ve ondan ifâkat için 
elleriyle vücûdlarını sıvazlamak i’tiyâdında 
idiler.” (Buhârî)  “Allâh’ım! Bize dünyada 
iyilik, âhirette de iyilik ver. Ve bizi cehen-
nem azâbından koru!” (Peygamber (s.a.v.) 
Efendimizin ekseriyetle okuduğu duâdır.) 
(Müslim)
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YENİ EVLENENLERE                   
YAPILACAK DUÂ

ُ َلَك َو َباَرَك َعَلْيَك  َباَرَك اللهّٰ

َوَجَمَع َبْيَنُكَما ِفي َخْيٍر.

Bâreka’llâhu leke, vebâreke aleyke, 
veceme‘a beynekümâ fî hayr. 

Türkçe Anlamı:

Allâh senin için bereketli kılsın ve bereke-
tini dâim etsin. İkinizin arasını hayırla birleş-
tirsin. (Tirmizî)

CİNSEL İLİŞKİ (CİMÂ)'DAN ÖNCE 
OKUNACAK DUÂ

ْيَطاَن  ْيَطاَن َوَجّنِِب الشَّ ْبَنا الشَّ ُهمَّ َجّنِ ِ. َاللهّٰ ِبْسِم اللهّٰ

َماَرَزْقَتَنا.
“Bismillah, Allahümme cennibne’ş-şey-

tâne ve cennibi’ş-şeytane mâ razaktenâ.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ın adıyla. Allah’ım bizi şeytandan 
ve şeytanı da bize ihsan edeceğin şeylerden 
(çocuklardan) uzaklaştır.” der de aralarında 
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bir çocuk olursa Şeytan ona ebediyyen zarar 
ver mez.” (Buhârî)

HADÎS-İ ŞERÎF

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Cimâda 
Besmele söyle. Cünüplükten temizlenin-
ceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimâda 
çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri 
sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayı-
sınca sevap yazılır. buyurdu. (Buhârî, Müslim)

SİZE İYİLİK YAPAN BİR KİMSEYE 
YAPILACAK DUÂ

ُغ ِفي الثََّناِء. ُ َخْيًر َفَقْد ُأَبّلِ َجَزاَك اللهّٰ
Cezâke’llâhu hayran, fakad übelliğu fi’s-

senâi. 

Türkçe Anlamı:

Allâh Seni hayırla mükâfatlandırsın. Mu-
hakkak seni hayırla yâd ediyorum. (Tirmizî)

MİSÂFİRİN EV SÂHİBİNE DUÂSI

ُ الَِّذي َل َتِضيُع َوَداِئُعُه َاْسَتْوَدُعُكُم اللهّٰ
Estevde‘ukümü’llâhü’llezî lâ tedî‘u ve 

dâi‘uh.
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Türkçe Anlamı: 

Kendisinde emânetlerin kaybolmadığı 
Allâh’a, sizi emânet ediyorum.

EV SÂHİBİNİN MİSÂFİRE DUÂSI

ُ ِديَنَك َوَأَماَنَتَك َوَخَواِتيُم َعَمِلَك. َاْسَتْوَدُع اللهّٰ
Estevde‘u’llâhü dîneke ve emâneteke ve 

havâtîmü ‘amelike.

Türkçe Anlamı: 

Dîninizi, emânetlerinizi ve amellerinizin 
sonlarını Allâh’a emânet ediyorum. 

YENİ ELBİSE GİYERKEN                          
OKUNACAK DUÂ

Ebû Ümâme (r.a.) anlatıyor: İbn Ömer (r.a.) 
yeni bir elbise giymişti ve şöyle duâ etti;  

َعْوَرِتي  ِبِه  َماُاَواِري  َكَساِني  الَِّذي   ِ لِلهّٰ َاْلَحْمُد 

ُل ِبِه ِفي َحَياِتي. َوَاَتَجمَّ
El-hamdü lillâhillezî kesânî mâ-üvârî bihî 

avretî ve etecemmelü bihî fî hayâtî.

“Avretimi örtebileceğim ve hayatımda 
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güzelleşeceğim bir elbise giydiren Allâh’a 
hamd olsun.” 

Sonra şunu söyledi: Ben  Resûlullâh  
(s.a.v.)’i dinledim “Kim yeni  bir elbise  gi-
yer, böyle söyler, daha sonra da eskittiği el-
biseyi tasadduk ederse, sağken de öldükten 
sonra da Allâh’ın himâyesi, hıfzı ve örtmesi 
altında olur.”

YENİ ELBİSE GİYENE                              
OKUNACAK DUÂ

ُ َتَعاٰلي. ُتْبٰلي َو ُيْخِلُف اللهّٰ
Tüblâ ve yuhlifu’llâhü te‘âlâ.

Türkçe Anlamı: 

Eskisin ve yerine Allâh yenisini versin. 
(H.Şerîf, Ebû Dâvud)

ِاْلَبْس َجِديًدا َوِعْش َحِميًدا َوُمْت َشِهيًدا.
İlbes cedîden ve‘ış hamîden vemüt şehîdâ. 
Türkçe Anlamı:
Yeni giy, iyi yaşa, şehîd olarak öl. (H. Şerîf, 

İbn Mâce)

“Ey Âdem oğulları! Her mescid dâ-
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hilinde zînetinizi (elbisenizi üzerine) alı-
nız, ve yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. 
Çünkü Allâh israf edenleri muhakkak sev-
mez.” (A‘raf, 31)

Sizler mü’min kardeşlerinizin yanına va-
racaksınız, binitlerinizin ve kıyâfetlerinizin 
düzgün olmasına dikkat ediniz. Öyle ki in-
sanlar arasında o güzel giysiniz sebebiyle 
parmakla gösterilen kimseler olunuz. Çünkü 
Allâhü Te‘âlâ, çirkinliği ve çirkin söz söy-
lemeye özenenleri sevmez. (Ebû Dâvûd, Libas, 
25)

ŞİRKTEN VE KÜFÜRDEN KORUNMAK 
İÇİN OKUNACAK DUÂ

ُهمَّ ِاّنِي َاُعوُذِبَك َاْن ُأْشِرَك َوَأَنا َاْعَلُم َوَأْسَتْغِفُرَك  اللهّٰ

ِلَما َل َاْعَلُم. 
Allâhümme innî e‘ûzü bike en-üşrike ve 

ene a‘lemü ve estağfiruke limâ lâ a‘lemü.

Türkçe Anlamı: 

Allâh’ım! Bilerek şirk koşmaktan Sana sı-
ğınırım. Bilmediklerim için de Senden mağ-
firet dilerim.
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ÎMÂN VE NİKAH YENİLEME DUÂSI

يَماَن َوالّنَِكاَح َتْجِديًدا  َد اْلِ ُهمَّ ِاّنِى ُاِريُد َاْن ُاَجّدِ َاللهّٰ

.ِ ٌد َرُسوُل اللهّٰ ُ ُمَحمَّ ِبَقْوِل َلِاَلَه َالَّ اللَّ
“Allahümme innî ürîdü en üceddide’l-

îmâne ve’n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe 
illâllah, Muhammed’ür-Resûlullâh.”

Türkçe Anlamı

“Ey Rabbim, îmânımı ve nikahımı, lâ 
ilâhe illâllah Muhammed’ür-Resûlullah di-
yerek yeniliyorum. Benden îmânıma aykırı 
düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir mey-
dana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, 
pişmanlık duyup af diliyorum. Beni afvet, ni-
kahımı da sabit kıl.”

a
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KALBİN DEVÂSI

Kalbin devâsı beştir;
1. Kur’an’ı, ma‘nasını düşünerek okuyup, 

duâ ve ibâdetleri huzur ve huşû içerisinde 
yapmak,

2. Az yiyip oruç tutarak, açlığa riâyet et-
mek,

3. Allâh’ı çok zikretmek,
4. Seher vaktinde Allâh’a tazarru ve ni-

yazda bulunmak. Gece ibadet etmek.
5. Sâlih ve sâdıklarla beraber olmak. 
Bunlara riâyet eden kalb hastalığına dûçar 

olmaz. Mü’min, kalb hastalarına bunları tav-
siye etmeli ve mezmum sıfatlardan kurtulma-
ya sa‘y etmelidir.

Hadîste vârid olmuştur ki: Beş şeyden ev-
vel beş şeyin kıymetini  bil:

1. İhtiyarlamadan evvel gençliğin,
2. Hastalanmadan evvel sıhhatin,
3. Meşgûliyetten evvel boş vaktin,
4. Fakr-u zarûrete düşmeden evvel elinde-

kinin,
5. Ölmeden evvel hayatın kıymetini bil.

(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.), Musâhebe, 4.c.)


