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ÖNSÖZ 

Hamd, Allah'adır. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve 

bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin 

kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidâyete erdirirse, onu 

saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa, onu hidâyete erdirecek yoktur. 

Allah'tan başka hak ilâh olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağı 

bulunmadığına şehâdet ederim. Yine, Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet 

ederim. Allah Teâlâ O’na, O’nun âile halkına, ashabına ve kıyâmete 

kadar onlara güzel bir şekilde uyanlara salât ve selâm eylesin.  

Bu, "Kur’an ve Sünnetten Zikir,  Duâ ve Rukye ile Tedâvi" adlı 

kitabımdan özetlediğim eserdir. Yolculuklarda taşınması kolay olsun 

diye zikirler kısmını burada özetledim.  

Bu eserde duânın sadece metnini zikrederek özetledim ve 

tahricin aslında bulunan bir veya iki kaynağı belirtmekle yetindim. 

(Rivâyet eden) sahâbîyi öğrenmek veya tahrici daha detaylı 

öğrenmek isteyen kitabın aslına başvurabilir. 

Güzel isimleri ve yüce sıfatları ile Allah Teâlâ'dan bu eseri 

kerîm vechine halis kılmasını,hem hayatımda,hem de ölümümden 

sonra bu amelle beni faydalandırmasını; bu kitapçığı okuyana, 

bastırana, dağıtılmasına vesile olana faydalı kılmasını dilerim. 

Şüphesiz Allah Subhânehu ve Teâlâ, bunu yapan ve buna 

gücü yetendir. 
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 Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-’e, O'nun âile halkına, ashâbına ve kıyâmete kadar onlara 

güzel bir şekilde uyanlara salât ve selâm eylesin. 

 

Saîd el-Kahtâni 

 

150000 Turky Husn Almuslem.indd   12 6/21/15   11:01 AM



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

13 

ZİKRİN FAZİLETİ 

Allahu Teâlâ buyurdu ki: 

ًۡ َوٱۡشُهُرواْ ِِل َوََل حَۡكُفُروِن فَٱذۡنُ  ﴿ ذُۡنرُۡك
َ
 ﴾  ١٥٢ُروِِنٓ أ

 [ 251] ش٘رة ابلورة اآليث / 

"Beni (taatle) anın ki, ben de sizi (mağfiretle) anayım. Bana 

şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin!"1 

َ ذِۡنر   ﴿ ٔاْ ٱۡذُنُرواْ ٱَّللذ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلذ َٓ يُّ
َ
أ ا َيَٰٓ  ﴾  ٤١ا َنثرِي 

 [ 12] ش٘رة األضزاب اآليث / 

"Ey îmân edenler! Allah’ı çokça anın."2 

ا  ﴿  ٍ ۡجًرا َعِظي
َ
ۡغفَِرة  َوأ ٌذ  ًُٓ َ ُ ل َعدذ ٱَّللذ

َ
َِّٰت أ َّٰنَِر ا وَٱىذذ َ َنثرِي  ََ ٱَّللذ َّٰنِرِي   ﴾ ٣٥وَٱىذذ

 [   55] ش٘رة األضزاب ِْ اآليث /
"... Allah’ı çokça anan erkekler ve çokça anan kadınlar var 

ya; Allah işte  bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat 

(cennet) hazırlamıştır."3 

ِل ةِٱىُۡغكُدّوِ  ﴿ ۡٔ ََ ٱىَۡلك ٌِك كرِ  ۡٓ ك   وَِييَفكث  َوُنوَن ٱۡهَ بذَم ِِف نَۡفِصكَم حََرُّ وَٱذُۡنر رذ
ََ ٱىَۡغَّٰ  ِ ٌّ  [ 105] ش٘رة األؾراف اآليث / ﴾ ٢٠٥فِينَِي وَٱٓأۡلَصاِل َوََل حَُكَ 

"İçinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle 

sabah akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!"4 

 

                                                 
1 Bakara Sûresi: 152 
2 Ahzâb Sûresi: 41 
3 Ahzâb Sûresi: 35 
4 A’râf Sûresi: 205 
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Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle 

buyurmuştur: 

ُٕ َواَّلذ  ِي يَْذُيُر َربذــ ٌُ اَّلذ رَ َِ ٌُ اٍْـَ   ))  رَـ َِ م  ُٕ ِي اَل يَـْذُيُر َربذــ
ي ِج.((  َّ ْ   ] رواه ابلخاري ومصَُ [َوال

"Rabbini zikreden ile Rabbini zikretmeyenin misâli, diri ile 

ölünün misali gibidir."1 

ْرلَؿِ 
َ
ُْ وَأ ُس ًِ َِي ا ِؾَْٔد َم َٖ ْزََك

َ
ُْ وَأ اٍُِس َّ ْخ

َ
ُْ ِِبَْْيِ أ ئُُس

َٓب 
ُ
اَل أ
َ
ـا )) أ َٗ

ْن 
َ
ْْ أ ـ ِِ  ُْ َِ٘رِق وََخْْيٌ ٍَُس ْ ِب َوال َٖ ْْ إِْجَماِق اَّلذ ِِ  ُْ ُْ وََخْْيٌ ٍَُس ِِف َدرََساحُِس
٘ا/ ةَـَى. هَـاَل/  ُ ؟ هَال ُْ ْخَٔاهَُس

َ
٘ا أ ُب ُْ َويَْْضِ ُٗ ْخَٔاَر

َ
٘ا أ ُب ُْ َذخَْْضِ ُز ْ٘ا َؾُدوذ حَََْو

 ] رواه اٍرتِذي واةْ ِاسٕ [ ِذْيُر اِ َتَؿاََل.((

"Amellerinizin en hayırlısını, Melîkiniz (Allah Teâlâ) katında 

(sevap olarak) en geçerlisini,dereceleriniz içerisinde en yükseğini, 

altın ve gümüşü Allah yolunda harcamanızdan daha hayırlısını, 

düşmanınızla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan, onların 

da sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlısını size bildireyim 

mi?  

Sahâbe:  

-Evet, (bize haber ver) dediler.  

Buyurdu ki: 

-Allah’ı zikretmektir."1  

                                                 
1
 Buhâri,Bkz.Fethu’l-Bârî,11/203. Müslim,‚İçerisinde Allah’ın adının anıldığı ev 

ile içerisinde Allah’ın adının anılmadığı evin benzeri, ölü ile diri gibidir‛ lafzıyla 

rivayet eder, 1/539. 
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ُٕ إَِذا َذَيـَرِ    َؿـ َِ َٓا 
َ
ْ  َختِْدي ِِبم وَأ َٓا ِؾَْٔد َػ

َ
)) َحُوُ٘ل اُ َتَؿاََل/ أ

ُٕ ِِف َجْمِِسم َوإِْن َذَيَرِ  لَإِْن َذيَ  ِٕ َذَيْرحُ ُٕ ِِف َمـإَلٍ َرِ  ِِف َجْمِص  ِِف َمإلٍٍَ َذَيْرحُ
ِٕ ِذَراًًعم َوإِْن َتَوـرذَب إََِلذ ِذَراًًع  بُْج إََِلْ م َوإِْن َتَورذَب إََِلذ بِِظْْبٍ َتَورذ ُْ ُٗ

ْٔ ِِ َخْْيٍ 
ِٕ ةَاًًعم بُْج إََِلْ حَاِِن حَ  َتَورذ

َ
ْرَوًٍَث.((َوإِْن أ َٖ  ُٕ حَحْخُ

َ
  ] ِخمن ؾَيٕ [ ِِّْش أ

"Allah Teâlâ buyurdu ki: 

-Ben kulumun hakkımdaki zannındayımdır (yani beni 

hayırla anarsa, ben de onu hayırla anarım,beni şerle anarsa ben de 

onu şerle anarım). Beni zikrettikçe (ben korumam, yardımım ve 

başarıya ulaştırmamla) onunlayım. O, Beni gönlünde anarsa, ben 

de onu kendi nefsimde anarım. O, Beni bir toplulukta anarsa, ben 

de onu onlardan daha hayırlı bir toplulukta (meleklerin yanında) 

anarım. Bana bir karış (itaatle) yaklaşırsa, ben ona on arşın 

yaklaşırım (onun itaatine on sevapla karşılık veririm).Bana bir arşın 

yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek 

gelirse, ben ona koşarak gelirim."2 

Abdullah b. Busr -Allah ondan râzı olsun- şöyle rivâyet 

etmiştir: 

نذ رَُساًل هَاَل/ يَا 
َ
م )) أ ذ ائَِؽ اْْلِْشاَلِم هَْد َيُُثَْت لََعَ رَُشَ٘ل اِ ! إِنذ ََشَ

ْْ ِذْيِر اِ .(( ِِ . هَاَل/ اَل يََزاُل لَِصآَُى رَْظتًا  ِٕ تََظتذُد ةِ
َ
ٍء أ ْخِْبِْ  بَِِشْ

َ
   لَأ

 ] رواه اٍرتِذي [ 

"Bir adam Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e gelerek:  

                                                                                                
1 Tirmizi, 5/459. İbn-i Mace, 2/1245. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, 2/316. Sahih-i 

Tirmizî, 3/139. 
2 Buhârî, 8/171. Müslim, 4/2061. Lafız, Buhârî'ye âittir. 
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-Ey Allah’ın elçisi! İslâm’ın emirleri bana çok gelmeye 

başladı. Bana bir şeyi haber ver ki ona sımsıkı sarılayım, dedi.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

-Dilin, Allah'ı devamlı anmakla ıslak kalsın."1  

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:  

ـ  )) ِٕ َضَصٌَٔثم َواْْلََصَُٔث ةَِؿْْشِ ُٕ ةِ
ْْ ِيخَاِب اِ لَََ ِِ  َضْرلًا 

َ
ْْ هََرأ َِ

ام  َٗ ِ رَال ِْ
َ
هُُ٘ل أ

َ
ًٓ ﴿اَل أ ٓ ٍِـٌك َضـْرٌفم َواَلٌم َضـْرٌفم  ﴾ال

َ
ْْ أ َضْرٌفم َوٍَِسـ

ٌُ َضْرٌف.((  ي ِِ  ] رواه اٍرتِذي [َو
"Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, ona bununla bir 

hasene vardır ve her hasene on misli ile karşılık görür. Elif, lâm, 

mîm bir harftir demiyorum. Fakat elif bir harf, lâm bir harf ve mîm 

bir harftir."2  

Ukbe b. Âmir -Allah ondan râzı olsun- şöyle rivâyet eder: 

ِثم َذَوــاَل/   )) َخـَرَج رَُشــُ٘ل اِ  ــمذ ُْ ِِف الفَّ َوََنْــ
 ُٕ ْٔـ ِِ  َ ِ

ْ
ْو إََِل اٍَْؿِويـِن َذيَـأ

َ
ٍم إََِل ُبْعَطـاَن أ ْ٘  يَ

ْن َحْقُدَو ُُكذ
َ
ُْ ُُيِبَّ أ يَُّس

َ
أ

؟ َذُؤََْا/ يَا رَُشَ٘ل اِ َُنِبَّ  ٍُ ٍُ َواَل َرْعِؽ رَِض ِْ ِِف َدْْيِ إِذْ
اَويْ َِ ْ٘ ةَِٔاَرخَْْيِ َي

ْْ َذلَِى. هَاَل  ـ ِِ  آيَتَْْيِ 
ُ
ْو َحْوَرأ

َ
ُُ أ ْصِشِد َذيَْؿََ َّ ْ ُْ إََِل ال َضُدُز

َ
لاََل َحْقُدو أ

َ
/ أ

ْْ ذَـاَلٍثم  ـ ِِ م َوذاََلٌث َخـْْيٌ ََلُ  ْْ َٓاَرخَْْيِ ِِ  َخْْيٌ ََلُ 
ٌذ ِيخَاِب اِ  َؾزذ وََس

 ٌِ ةِ َْ اْْلِ ِِ ْذ  ِٖ ْؾَداِد
َ
ْْ أ ِِ ْرَبٍؽم َو

َ
ْْ أ ِِ ْرَبٌؽ َخْْيٌ ََلُ 

َ
 ] رواه مصَُ [.(( َوأ

                                                 
1 Tirmizî, 5/458, İbn-i Mâce, 2/1246. Bkz. Sahih-i Tirmizî, 3/139, Sahih-i İbn-i 

Mâce, 2/317. 
2 Tirmizî, 5/175, Bkz. Sahih-i Tirmizî, 3/9, Sahih-i Camii’s-Sağir, 5/340. 
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"Biz Suffe’de iken Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

çıkageldi ve şöyle dedi:  

-Sizden kim, her gün sabah Buthan’a veya Akik’e1 gitmeyi, 

oradan günaha girmeden ve akrabalık bağını kesmeden hörgüçlü 

iki büyük dişi deve ile dönmeyi ister? 

Biz: Ey Allah’ın elçisi! Tabii ki bunu isteriz' dedik. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:  

-Sizden biriniz erkenden mescide gidip Allah -azze ve 

celle-’nin kitabından iki âyet öğrenir veya okumaz mı? Bu, onun 

için iki deveden daha hayırlıdır. Üç âyet, üç deveden, dört âyet, 

dört deveden daha hayırlıdır. Öğrenilen veya okunan âyetler, 

sayısınca hörgüçlü büyük dişi develerden daha hayırlıdır."2 

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:  

ُْ يَْذيُ   َ ْوَؿًدا ل َِ ْْ َرَؿَد  َِ َْ اِ  حَِرٌةم ))  ِِ  ِٕ م ََكَْٓج َؾََيْ ِٕ ِر اَ ِذي
َْ اِ  حَِرٌة.((  ِِ  ِٕ م ََكَْٓج َؾََيْ ِٕ ِْ اْضَعَشَؽ َمْضَشًؿا اَل يَْذُيُر اَ  ِذي

َِ  َو

 ] رواه أة٘ داود وفْيه [

"Kim bir yerde oturur da orada Allah’ın adını anmazsa, 

Allah tarafından (bu kusurundan dolayı kıyâmet günü) bir pişman-

lığa (noksanlığa) uğratılır. Kim de bir yatağa uzanır, orada Allah’ın 

adını anmazsa, Allah tarafından (bu kusurundan dolayı kıyâmet 

günü) bir pişmanlığa (noksanlığa) uğratılır."3 

 

 

                                                 
1 Buthan ve Akik, Medine çevresinde bulunan iki vâdinin adıdır. 
2 Müslim, 1/553. 
3 Ebu Dâvud, 4/264 ve başkası. Bkz. Sahihu’l-Câmi', 5/342. 
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Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:  

  ُْ ِٗ  َِٓبـي 
٘ا لََعَ ُْ يَُفََّ َ م َول ِٕ ُْ يَْذُيُروا اَ  ِذي َ ًَِصا ل ٌم ََمْ ْ٘ ا َسَََس هَ َِ  ((

)). ُْ ُٗ َ مَوإِْن َطاَء َدَمَر ل ُْ ُٗ َب ُْ حَِرًةم لَإِْن َطاَء َؾذذ ِٗ  ]رواه اٍرتِذي[ إاِلذ ََكَن َؾََيْ

"Bir mecliste oturup da orada Allah’ın adını anmayan ve 

nebilerine salât getirmeyen bir topluluk, mutlaka Allah tarafından 

(bu kusurlarından dolayı kıyâmet günü) pişmanlı-ğa (noksanlığa) 

uğratılır. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse (lütuf ve ihsanıyla) 

onları bağışlar."1 

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:  

٘ا   ِٕ إاِلذ هَـاُم ٍَِس اَل يَْذُيُروَن اَ  ِذيـ ْْ ََمْ ِِ ٍم َحُوُ٘مَ٘ن  ْ٘ ْْ هَ ِِ ا  َِ  ((
ةً.((  ُْ َضْْسَ ُٗ َ ٌِ ِسيَمِث ِِحَاٍرم َوََكَن ل

رْ ِِ  ْْ  ]رواه أة٘ داود وأِحد[َخ
"Oturdukları mecliste Allah’ın adını anmadan kalkan bir 

topluluk, eşek leşi üzerinden kalkmış gibidirler ve bu meclis, 

(kıyâmet günü) onlar için bir pişmanlık olacaktır."2 

UYKUDAN UYANINCA YAPILAN DUÂLAR: 

ْضيَآَا َبْؿدَ 
َ
ي أ ِ

ُد ِِ اَّلذ ّْ َ ِٕ اٍجَُّظُ٘ر.(( )) اَْْل اَتَٔا َوإََِلْ َِ
َ
ا أ َِ 

1. (4/1) "Bizi öldürdükten (uykudan) sonra dirilten 
Allah’a hamd olsun. Dönüş (Kıyâmet günü yeniden 
diriliş), yalnızca O’nadır."3 

                                                 
1 Tirmizî. Bkz. Sahih-i Tirmizî, 3/140. 
2 Ebu Dâvud; 4/264, Ahmed, 2/389. Bkz. Sahihu’l-Câmi', 5/176. 
3 Buhârî, Bkz. Fethu’l-Bârî, 11/113, Müslim, 4/2083.  
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ُّْدم وَ  َُُّْى َوََلُ اْْلَ ْ يَى ََلُم ََلُ ال َ٘ لََعَ  )) الَ إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدهُ الَََشِ ـ ُٖ

ــتَْطاَن اِم َواْْلَ  ُُك   ــِديٌرم ُش ٍء هَ ــَْبُم ََشْ َْب
َ
ــُد ِِم َوالَ إََِلَ إاِلذ اُم َواُ أ ّْ

م رَب  اْفِمْر َِل.(( ُِ ةَ إاِلذ ةِاِ اٍَْؿِِل  اٍَْؿِؼي ٘ذ َْ٘ل َواَل هُ  َوالََض

2. (4/2) "Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve ortağı 

yoktur. Mülk O’nundur ve Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü 

yetendir. Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd 

Allah'adır. Allah’tan başka hak ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Güç 

ve kuvvet, ancak yüce ve büyük olan Allah’a âittir. Rabbim! Bana 

mağfiret eyle (günahlarımı ört)!"1 

ُدِ ِ ا ّْ ِذَن )) اَْْلَ
َ
ذ  ُروِ،م َوأ ي ًَعلَـاِِن ِِف َسَصـِديم َورَدذ  لََعَ ِ

َّلذ
 َِل ةِِذْيِرهِ.((

3- (4/3) "Bedenime âfiyet veren, ruhumu bana geri veren 

ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah’a hamd olsun."2 

4- (4/4)  

ۡرِض  ﴿
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن ارِ ٓأَلَيَّٰٖج  إِنذ ِِف َيۡيِق ٱلصذ َٓ ِۡو َوٱنلذ َوٱۡيخَِلَِّٰف ٱَّلذ

ۡىَبَِّٰب 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ًۡ  ١٩٠ّۡلِ ِٓ ِ ُِكٔب َّٰ ُج

َ َٰ ا َو كا َوُعُوكٔن   ٍ َ كَِحَّٰ ََ يَكۡذُنُروَن ٱَّللذ ِي ٱَّلذ
ا َييَۡلكَج َ َّٰكَذا َََِّٰٰٗلك    ٌَ َِا  ۡرِض َربذ

َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن ُروَن ِِف َيۡيِق ٱلصذ َوَيَخَفهذ

َِا ََِم فَلِ َلكۡد  ١٩١َعَذاَب ٱنلذكارِ  ُشۡتَحَّٰ َۡ كَ حُكۡدِيِو ٱنلذكاَر  ٌَ َِكآ إُِذكَم  َربذ

                                                 
1 "Kim bunu derse bağışlanır, duâ ederse, duâsı kabul olunur. Eğer kalkıp 

abdest alır, sonra da namaz kılarsa, namazı kabul olunur." Buhârî, Bkz. Fethu’l-Bârî, 

3/39 ve başkası. Lafız, İbn-i Mâce'ye âittir. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, 2/335.  
2 Tirmizî, 5/473. Bkz. Sahih-i Tirmizî, 3/144.  
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َُصارٖ 
َ
َۡ أ ٌِ ٍِنَي  َّٰيِ ا لِيظذ ٌَ ۥۖ َو ُّ ۡيَزۡيَخ

َ
َِكانِ   ١٩٢أ َِانِي كا ُي ٌُ َِا  ۡو ٍِ َِا َش َِآ إِنذ بذ رذ

ًۡ َف  ٔاْ ةَِرّبُِك ُِ ٌِ ۡن َءا
َ
َِ أ يَمَّٰ َِا فَٱۡففِۡر نَلَا ُذُُ  َٔ لِۡۡلِ ر َربذ ِذا ٌَ ِذكا ا ّفِكۡر َن ََ َِكا َو َٔب
ةَۡرارِ  َٔ َشّيِ 

َ
َ  ٱۡۡل ٌَ َِا  ۡذ َٔ َِا َوحَ ِ َّٰ رُُشكيَِم َوََل  ١٩٣اح َ َٰ َِا  ا وََعكدَّذ ٌَ َِا  ِ َِا َوَءاح َربذ

ٍِيَواَن  ۡ ثِِۖ إُِذَم ََل ُُتۡيُِف ٱل ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِحَّٰ ِِّ  ١٩٤ُُتۡزَُِا يَ
َ
َ ًۡ ك ُٓ ًۡ َربُّ ُٓ َ فَٱۡشَخَجاَب ل

َو  ٍَ ِضيُ  َن
ُ
َب َبۡوكٖ ِۖ  ََلٓ أ ِك ٌّ ِۖ َبۡوُضكُكً  َُثَّٰ

ُ
ۡو أ
َ
َِ َذَنٍر أ ٌّ ُِِكً  ٌّ ٍِٖو  َّٰ َع

ٔاْ  ٔاْ َوكُخِيُك ََّٰخيُك وُذواْ ِِف َشبِيِِل َوَق
ُ
ًۡ َوأ َّٰرِِْ ٌَِ نَِي ٔاْ  ۡيرُِج

ُ
اَجُرواْ َوأ َْ  ََ ِي فَٱَّلذ

ًۡ َشّيِ  ُٓ ِۡ َكّفَِرنذ َن
ُ
ٌَِ َحۡخِ  َٔ َۡل َّٰٖج َۡجۡرِ   ًۡ َججذ ُٓ ِذ

ۡنِييَ
ُ
ًۡ َوَۡل ِٓ ِ َُۡهَُّٰر اح

َ
ا ٱۡۡل َٓ

َٔاِب  َُ ٱثلذك ُ ِعَِدهُۥ ُحۡص ِر َوٱَّللذ َۡ ِعِِد ٱَّللذ ِ ٌّ اة ا  َٔ ُذكَم َََّليُّكُب  ١٩٥ثَ ََل َيُغرذ
َِّٰد  ََ َكَفُرواْ ِِف ٱۡۡلَِل ِي ۖ َوبِكۡ َس  ١٩٦ٱَّلذ ًُ ِذ ك َٓ ًۡ َج ُٓ َّٰ َوُ

ۡ
كَ ٌَ ًذ  ُُك َتَّٰٞ  كَيِيكٞو  ٌَ

اُن  َٓ ٍِ ۡ اْ رَ  ١٩٧ٱل ۡٔ َل ََ ٱَّذ ِي َِ ٱَّلذ َُۡهَُّٰر َلَِّٰك
َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ َحۡخِ َّٰٞج َۡجۡرِ   ًۡ َججذ ُٓ

َ ًۡ ل ُٓ بذ
َةۡكَرارِ 

َۡ ِ ِ َيكرۡيٞ ّى ا ِعِكَد ٱَّللذ ٌَ ِِۗ َو َۡ ِعِِد ٱَّللذ ِ ٌّ ا ُُُزَل   َٓ ََ ِۡي ي ِإَونذ  ١٩٨َخَِِّٰلِ
ِٓك ُكزَِل إََِّلۡ

ُ
كآ أ ٌَ ًۡ َو ُزَِل إََِّلُۡك

ُ
آ أ ٌَ ِ َو َُ ةِٱَّللذ ٌِ َ يُۡؤ ٍَ َ ِو ٱۡىِهَتَِّٰب ل ْۡ

َ
َۡ أ ٌِ ًۡ

وَن � ِ ََل يَۡشََتُ ًۡ َخَِّٰشوِنَي َّلِلذ ُْ ۡجكُر
َ
ًۡ أ ك ُٓ َ َٰٓهَِم ل َٓ ْو

ُ
ا كَيِيً ر أ  ِ ٍَ َُ  ِ َيَِّٰج ٱَّللذ

 َ ِۗ إِنذ ٱَّللذ ًۡ ِٓ ِ ٔاْ ٱۡصكِاُواْ  ١٩٩ََسِيكُ  ٱۡحَِصكاِب ِعَِد َرّب ُِك ٌَ ََ َءا ِيك كا ٱَّلذ َٓ يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ ىَوَ  ٔاْ ٱَّللذ ٔاْ وَٱَّذُل ًۡ َُّۡفيُِحَٔن وََصاةُِرواْ َوَراةُِٗل  [ 100 -290] ش٘رة آل ؾّران /﴾ ٢٠٠يذُك

"Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 

birbiri ardınca gelmesinde akıl sahipleri için deliller vardır. Onlar 

ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allah'ı zikrederler; 

göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: Rabbimiz! Sen bunları 

boşuna yaratmadın,Sen (noksan sıfatlardan) münezzehsin. Bizi 
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ateşin azabından koru, derler. Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan, 

onu şüphesiz zelil etmiş olursun, zâlimlerin hiç yardımcıları 

yoktur.Rabbimiz! Biz, Rabbinize îmân edin, diye çağıran bir 

dâvetçi işittik de îmân ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, 

kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle birlikte al. Rabbimiz! 

Elçilerine vadettiklerini bize ver, kıyâmet günü bizi zelil etme. 

Şüphesiz sen, sözünden asla dönmezsin.Nitekim Rableri onlara 

(duâlarını kabul ederek şöyle) cevap verdi: Şüphesiz Ben, erkek 

olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini boşa çıkarmam. 

(Zira kadın ve erkek olarak siz), birbirinizdensiniz (birbirinizden 

olmasınız). Hicret edenlerin, ülkelerinden sürülüp çıkarılanların, 

benim yolumda eziyet çekenlerin, savaşanların ve (savaşta şehit 

olarak) öldürülenlerin, Allah katından (yaptıklarının) sevabı olarak, 

kusurlarını mutlaka örteceğim ve onları, (ağaçlarının) altından 

ırmaklar akan cennetlere sokacağım.Mükâfatın en güzeli Allah 

katındadır. İnkâr edenlerin diyar diyar gezip refah içinde 

dolaşması, seni aldatmasın; az bir faydalanmadan sonra onlar ın 

varacakları yer cehennemdir.O ne kötü duraktır! Fakat Rablerinden 

sakınanlara,Allah katından konukluklar bulunan,içlerinden ırmaklar 

akan, içinde devamlı kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki 

şeyler, iyi olanlar için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden Allah'a huşu 

duyarak inanıp Allah'ın âyetlerini az bir değere değişmeyenler 

vardır. İşte onların ecirleri Rablerinin katındadır. Şüphes iz Allah 

hesabı çabuk görendir.Ey îmân edenler! Sabredin, (düşman 

karşısında) sebat gösterin ve cihada hazırlıklı bulunun,Allah'a karşı 

gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz."1 

 

 

                                                 
1 Âl-i İmrân Sûresi:190-200. Buhârî,Bkz. Fethu’l-Bârî, 8/237, Müslim, 1/530. 
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ELBİSE GİYERKEN YAPILAN DUÂ: 

ِي
ُد ِِ اَّلذ ّْ ْْ َدـْْيِ  َيَصاِِن  )) اَْْلَ ـ ِِ  ِٕ ِٔيـ َْ٘ب( َوَرَزهَ َذا )اثلـذ َٖ

ٍة.(( ٘ذ ِّن  َوالَهُ ِِ ٍل  ْ٘  َض
5- "Bana bu (elbiseyi) giydiren ve tarafımdan hiçbir güç ve 

kuvvet harcamaksızın beni onunla rızıklandıran Allah’a hamd 

olsun."1 

YENİ ELBİSE GİYERKEN YAPILAN DUÂ: 

ـا َِ ْْ َخْْيِهِ وََخْْيِ  ِِ ْشاَلَُى 
َ
م أ ِٕ حَجِي ْ٘ َْٓج َيَص

َ
ُد أ ّْ ُذ لََى اْْلَ ُٗ  )) اَلَذ

ِٔؽَ  َِٔؽ ََلُ.(( ُص ا ُص َِ هِ َوََش   ْْ ََش  ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ
َ
 ََلُم َوأ

6- "Allahım! Hamd sanadır. Bunu bana sen giydirdin. Onun 

ve yapılış gâyesinin hayırlı olmasını senden dilerim. Onun ve 

yapılış gâyesinin şerrinden de sana sığınırım."2 

YENİ ELBİSE GİYEN KİMSE İÇİN YAPILAN DUÂ: 

َُِك اُ َتَؿاََل.((  )) ُتتِِْل َوُُيْ

7- (2/1) "Onu (üzerinde) eskitesin ve Allah Teâlâ ondan 

daha hayırlısını sana versin."3 

يداُ.(( ِٗ ْج َط ُِ يداًم َو  )) ِاٍِْبْس َسِديداًم وَِؾْض َِحِ
8- (2/2) "Yeni elbise giyesin, hamd ederek yaşayasın ve 

şehit olarak ölesin!"4 

                                                 
1 Nesâi dışındaki sünen sahipleri rivâyet etmiştir.Bkz.İrvâu’l-Ğalîl,7/47. 
2 Ebu Dâvud,Tirmizî ve Beğavî.Bkz.Elbâni, Muhtasaru Şemâili’t-Tirmizî, s.47. 
3 Ebu Dâvud, 4/41. Bkz. Sahih-i Ebî Dâvud, 2/760 
4 İbn-i Mâce, 2/1178, Beğavî, 12/41. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, 2/275. 
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ELBİSE ÇIKARIRKEN YAPILAN DUÂ: 

 )) � اِ.((
9- "Allah’ın adıyla (çıkarırım)."1 

TUVALETE GİRMEDEN ÖNCE YAPILAN DUÂ: 

٘ذُ  ُؾ
َ
ُذ إِِن  أ ُٗ َْ اْْلُتُِد َواْْلَتَائِِد.(( )) ] � اِ [ اَلَذ ِِ  ةَِى 

10- "[Allah’ın adıyla] Allahım! Erkek ve dişi şeytanlardan 

sana sığınırım."2 

TUVALETTEN ÇIKTIKTAN SONRA YAPILAN DUÂ:  

 )) ُدْمَرآَـَى.((
11- "(Allahım!) Senden beni bağışlamanı dilerim."3 

ABDESTTEN ÖNCE YAPILAN DUÂ: 

 )) � اِ.((
12- "Allah’ın adıyla (abdeste başlarım)."4 

ABDESTTEN SONRA YAPILAN DUÂ: 

ًدا  ّذ نذ ُُمَ
َ
ُد أ َٗ ْط

َ
يَى ََلُم َوأ ْن اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُه اَل ََشِ

َ
ُد أ َٗ ْط

َ
)) أ

 ُه َورَُشَُ٘لُ.((َختْدُ 

                                                 
1 Tirmizî, 2/505 ve başkası.Bkz. İrvâu’l-Ğalîl, hadis: 49, Sahihü’l-Câmi', 3/203. 
2 Buhâri (1/45); Müslim (1/283). [Bismillah/Allah’ın adıyla] ziyadesini ise Said 

b. Mansur tahric etmiştir. Bkz. Fethü’l-Bâri (1/244). 
3 Nesâi‘den başka diğer sünen sahipleri tahric etmiştir. Nesâi ise Amelül-

Yevmi vel-Leyle’de tahric etmiştir.Bkz. Zâdü’l-Meâd (2/387). 
4 Ebu Dâvud, İbn-i Mâce, Ahmed; Bkz. İrvâu’l-Ğalîl (1/122). 
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13- (3/1) "Allah’tan başka hak ilâh olmadığına, O’nun bir 

olduğuna ve ortağının bulunmadığına şehâdet ederim. Yine 

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in O'nun kulu ve elçisi 

olduğuna şehâdet ederim."1 

َْ الذ  ِِ ُذ اْسَؿَِِّْن  ُٗ .(()) اَلَذ َْ ِري  ٗ خََع ُّ ْ َْ ال ِِ ابَِْي َواْسَؿَِِّْن   ٘ذ

14- (3/2) "Allahım! Beni çokça tevbe edenlerden kıl ve beni 

(günah ve pisliklerden) temizlenenlerden kıl."2  

ــَجم  ْٓ
َ
ْن اَل إََِلَ إاِلذ أ

َ
ُد أ َٗ ـــ ْط

َ
ــِدَكم أ ّْ َ ِْ ُذ َو ــ ُٗ ــتَْطآََى الَذ )) ُش

ْشخَْقِمُركَ 
َ
حُُ٘ب إََِلَْى.(( أ

َ
 َوأ

15- (3/3) "Allahım! Sana hamd ederek seni tüm noksan 

sıfatlardan tenzih ederim. Senden başka hak ilah olmadığına 

şehâdet ederim.Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim."3 

EVDEN ÇIKARKEN YAPILAN DUÂ: 

ُْج  ََّ٘كذ َْ٘ل َوالَ )) � اِم حَ ةَ إاِلذ ةِاِ.(( لََعَ اِم َواَل َض ٘ذ  هُ

16- (2/1) "Allah’ın adıyla (çıkarım). Allah’a tevekkül ettim. 

Güç ve kuvvet, ancak Allah’ındır.‛4 

ْو 
َ
م أ َزلذ

ُ
ْو أ

َ
م أ ِزلذ

َ
ْو أ

َ
م أ ٌذ َضـ

ُ
ْو أ

َ
م أ ٌذ ِضـ

َ
ْن أ

َ
ُ٘ذ ةِـَى أ ُؾ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ )) اَلَذ

ػْ 
َ
.((أ ذ ٌَ لََعَ َٗ ْو ُُيْ

َ
م أ ٌَ َٗ ْس

َ
ْو أ

َ
م أ َُ ْػََ

ُ
ْو أ

َ
م أ َُ َِ 

                                                 
1 Müslim (1/209) 
2 Tirmizi (1/78). Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (1/18). 
3Nesâî,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle(s.173).Bkz.İrvâu’l-Ğalîl(1/135- 2/94). 
4 Ebu Dâvud (4/325), Tirmizi (5/490), Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/151). 
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17- (2/2) "Allahım! (Hidâyetten) sapmaktan veya (başkası 

tarafından) saptırılmaktan, hata etmekten veya (başkası tarafından) 

hataya düşürülmekten, zulmetmekten veya (başkası tarafından) 

zulme uğramaktan,câhiller gibi hareket etmekten veya (başkasının 

bana) câhillere davrandığı gibi davranmasından sana sığınırım."1 

EVE GİRERKEN YAPILAN DUÂ: 

َْٔا. ََّ٘كذ َا حَ  (( )) � اِ َوََلَْٔام َو� اِ َخرَْسَٔام ولَََعَ اِ َربٔ 

18- "Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık ve sadece 

Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ettik." 

Sonra âilesine selâm versin."2 

CÂMİYE GİDERKEN YAPILAN DUÂ: 

ٌْ ِِف هََِِْب ُٓ٘راًم َويِف لَِصـاِِن ُٓـ٘راًم ُذ اْسَؿ ُٗ ِِ ُٓـ٘راًم     )) اَلَذ
ّْ َويِف َشـ

ْْ َويِف ةَََصِي ُٓ٘راً  يِِّن ُٓ٘راًم َوَخـ ِّ ْْ يَ ْْ ََتيِْت ُٓ٘راًم َوَخ ِِ ِِْ٘ق ُٓ٘راًم َو ْْ لَ ِِ م َو
ٌْ ِِف َجْمِِسـ ُٓـ٘راًم  ْْ َخَيِْف ُٓـ٘راًم َواْسَؿـ ِِ اِِم ُٓ٘راًم َو َِ

َ
ْْ أ ِِ اَِل ُٓ٘راًم َو َّ ِط

ٌْ َِل ُٓـ٘راًم َواْسَؿَْـِِّن ُٓـ٘ ُْ َِل ُٓ٘راًم َواْسَؿ ُْ َِل ُٓ٘راًم َوَخؼ  ْؾِؼ
َ
ُذ وَأ ـ ُٗ راًم اَلَذ

ِِ ُٓـ٘راًم َويِف َدِِم ُٓـ٘راًم َويِف  ٌْ ِِف َؾَفِِب ُٓ٘راًم َويِف َْلْـ أْؾِعِِّن ُٓ٘راًم َواْسَؿ
ٌْ َِل ُٓـ٘راً ِِف َرـْْبِي َوُٓـ٘راً ِِف  ُذ اْسَؿـ ـ ُٗ َطْؿرِي ُٓ٘راًم َويِف بََْشِي ُٓـ٘راً. اَلَذ

ْب َِل ُٓ٘راً لََعَ ٍُٓ٘ر.((ِؾَؼاِِمم َوزِْدِِن ُٓ٘راًم َوزِْدِِن ُٓ٘راًم َوزِ  َٖ  ْدِِن ًُٓ٘رام َو

                                                 
1 Sünen sahipleri; Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/152), Sahih-i İbn-i Mâce 

(2/336). 
2 Ebu Dâvud (4/325) tahric etti. Allâme Abdulaziz b. Baz, (Tuhfetü’l-Ahyar 

s.28) isnadının hasen olduğunu söyler. Bir diğer sahih hadis de şöyledir; ‚Kişi 

evine girerken ve yemek yerken Allah’ı zikrettiğinde şeytan (ashabına) ‚Size 

burada ne geceleyecek yer, ne de akşam yemeği var,der‛ Müslim, (h.2018). 
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19- "Allahım! Kalbimde bir nûr ve dilimde bir nûr  kıl. 

Kulağımda bir nûr ve gözümde bir nûr kıl. Üstümde bir nûr ve 

altımda bir nûr kıl.Sağımda bir nûr ve solumda bir nûr kıl.Önümde 

bir nûr ve arkamda bir nûr kıl.Nefsimde bir nûr kıl.Benim için 

büyük bir nûr ve yüce bir nûr kıl. Bana bir nûr kıl. Beni bir nûr kıl. 

Allahım! Bana bir nûr ver. Sinirlerimde bir nûr, etimde bir nûr ve 

kanımda bir nûr kıl.Saçımda bir nûr ve tenimde bir nûr kıl.1[Allahım! 

Kabrimde benim için bir nûr, kemiklerimde bir nûr kıl]2 [Nûrumu 

artır, nûrumu artır, nûrumu artır]3 [Bana nûr  üstüne nûr bağışla]."4 

CÂMİYE GİRERKEN YAPILAN DUÂ: 

 َْ ِِ م  ُِ ِٕ  اٍَْوِديِ م وَُشََْعآِ ُِ ِري
ًَ ِٕ اٍْ ِٗ َْ٘س م َوبِ ُِ ُ٘ذ ةِاِ اٍَْؿِؼي ُؾ

َ
 )) أ

يَْعاِن ال اَلُة[الظذ ُذ  رذِسيُ ]� اِ َوالفذ ـ ُٗ اَلُم لََعَ رَُشـِ٘ل اِ[ اَلَذ ]َوالصذ
َ٘اَب رَِْحَِخَى.(( ةْ

َ
 اْذخَْص َِل أ

20- "Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, Yüce 

Allah’a, O’nun kerîm vechine ve ezelî hükümranlığına sığınırım5 

[Allah’ın adıyla, salât]6 [ve selâm Rasûlullah’ın üzerine olsun]7 

Allahım! Bana rahmetinin kapılarını aç."8 

                                                 
1 Bu hasletlerin hepsi için Buhârî (11/116; h.6316) ve Müslim (1/526, 529, 

530; h 763).   
2 Tirmizi h. 3419 (5/483). 
3 Buhâri, Edebü’l-Müfred (s.258; h.695). Elbâni ‚hadis sahihtir‛ der, Bkz. 

Sahihu Edebi’l-Müfred (h.536). 
4 İbn-i Hacer Fethu’l-Bâri ve Kitabu’d-Duâ’da İbn-i Ebî Âsım’a isnaden. Bkz. 

Fethu’l-Bâri (11/118): ‚Çeşitli rivâyetlerde yirmibeş haslet toplandı‛ demiştir. 
5 Ebu Dâvud, Bkz. Sahihü’l-Câmi' (h.4591). 
6 İbn-i es-Sünnî (h.88); Elbâni ‚hadis hasendir‛ der. 
7 Ebu Dâvud (1/126). Bkz. Sahihu’l Cami (1/528) 
8 Müslim (1/126).İbn-i Mâce’nin Sünen’inde Fâtıma-radıyallahu anhâ-’nın 

hadisinden:‚Allah’ım günahlarımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç‛ Elbâni, 

Şevâhidi dolayısıyla sahih olduğunu söyler.Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/128, 129). 
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CÂMİDEN ÇIKARKEN YAPILAN DUÂ: 

لَُى 
َ
ْشـأ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ اَلُم لََعَ رَُشِ٘ل اِم اَلَذ اَلُة َوالصذ )) � اِ َوالفذ

َْ الظذ  ِِ ِِّن  ّْ ُذ اْؾِف ُٗ ََِىم اَلَذ ْْ لَْض ِِ)). ُِ  يَْعاِن الرذِسي

21- "Allah’ın adıyla (çıkarım). Salât ve selâm, Rasûlullah’ın 

üzerine olsun.Allahım! Senin lütfundan isterim.Allahım! Rahmetin-

den kovulmuş şeytandan beni koru."1 

EZÂN İLE İLGİLİ DUÂ VE ZİKİRLER: 

22- (5/1) Müezzinin dediği gibi der, ancak müezzin; 

"Hayye ale’s-Salâh" ve "Hayye ale’l-Felâh" dediğinde; 

َة إاِلذ ةِاِ.(( ٘ذ َل َوالَهُ ْ٘  )) اَل َض
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" (Güç ve kuvvet ancak 

Allah’ındır), der.2 

"Şehâdeteyn’den sonra şöyle söyler."3 

ْن الَ 
َ
ُد أ َٗ ْط

َ
َٓا أ

َ
ـداً )) َوأ ّذ نذ ُُمَ

َ
يـَى ََلُم َوأ  إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُه اَل ََشِ

ٍد رَُش٘اًلم ّذ َط ُّ  َوبِاْلِْشاَلِم ِدئاً.(( َختُْدُه َورَُشَُ٘لُم رَِضيُج ةِاِ َرباًّم َوبِ

23- (5/2) "Ben de Allah’tan başka hak ilâh olmadığına, 

O’nun bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına şehâdet ederim. 

Yine Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in Allah’ın kulu ve 

elçisi olduğuna şehâdet ederim. Rab olarak Allah’ı, Rasûl olarak 

Muhammed’i ve din olarak İslam’ı seçtim (râzı oldum)."4 

                                                 
1 Bkz. (20) rakamlı hadis rivayetlerinin tahrici.[Allahım! Beni kovulmuş 

şeytandan koru] ziyadesi İbn-i Mâce’de. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/129). 
2 Buhâri (1/152); Müslim (1/288). 
3 Müslim (1/290). 
4 İbn-i Huzeyme, es-Sahih (1/220). 
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24- (5/3) Müezzinin (ezân) sözlerini tekrarlamayı bitirdikten 

sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salât (ve selâm) eder."1 

َِ٘شيَََث  ّذداً ال َِّثم آِت ُُمَ الَِة اٍَوائِ ِثم وَالفذ ِذ ِة الذا َ٘ ْؾ ِذهِ ادلذ َٖ ُذ رَبذ  ُٗ ذ )) اََل
 ُٕ ِي وََؾْدحَ

٘داً اَّلذ ُّ ِاً َُمْ َوا َِ  ُٕ يَؿاَد[.(( وَاٍَمِضيَََثم وَابَْؿرْ ِّ
ْ  ]إِٓذَى الَ ُُتَُِْك ال

25- (5/4) "Bu eksiksiz dâvetin (tevhîd dâvetinin) ve devamlı 

kılınan namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed’e vesile ve 

fazileti ihsan eyle. Ve O’nu vâdettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir. 

[Şüphesiz sen, vaadinden asla dönmezsin]."2 

26- (5/5) Ezan ve kâmet arasında kendisi için duâ eder. 

Çünkü ezan ile kâmet arasındaki vakitte duâ reddedilmez.3 

(TEKBİRDEN SONRA OKUNAN) İFTİTAH DUÂSI: 

ـِق  ْْشِ َّ
ْ ا ةَاَؾْدَت َبـْْيَ ال َّ ُذ ةَاِؾْد ةَحِِّْن َوَبْْيَ َخَعايَاَي َي ُٗ )) اَلَذ

 ْ َْ َوال ـ ِِ  ُِ ْبـيَ
َ
ُْ٘ب األ ـا ُحـَٔ ذ اثلـذ َّ ْْ َخَعايَاَي َي ِِ ُذ َجّوِِّن  ُٗ ْقرِِبم اَلَذ َّ

اِء َواٍَْْبَِد.(( َّ ْ ِْز َوال ْْ َخَعايَاَي ةِاثلَذ ِِ ُذ اْفِصَِِّْن  ُٗ نَِسم اَلَذ  ادلذ

27- (6/1) "Allahım! Doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın 

gibi, beni de günahlarımdan uzaklaştır. Allahım! Beyaz elbisenin 

kirden temizlendiği gibi, beni de günahlarımdan temizle. Allahım! 

Beni günahlarımdan kar, su ve dolu ile arındır (temizle)."4 

                                                 
1 Müslim (1/288). 
2 Buhâri (1/152);Tırnak içindeki kısım Beyhaki’den (1/410) Abdulaziz b. 

Baz,(Tuhfetu’l-Ahyar s.38) bu ziyadenin geldiği isnadın hasen olduğunu söyler. 

Elbânî rahimehullah bu ziyadenin şâz olduğunu belirtmiştir. Bkz.  el-İrvâ (243) 
3 Tirmizi, Ebu Dâvud, Ahmed; Bkz. İrvâu’l-Ğalîl (1/262). 
4 Buhâri (1/181); Müslim (1/419). 
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َكم َوالَ  َُّىم َوتََؿاََل َسـدَّ ِّْدَكم َوتَتَارََك اْش َ ِْ ُذ َو ُٗ
ذ إََِلَ  )) ُشتَْطآََى اَل

 َدْْيَُك.((
28- (6/2) "Allahım! Sana hamd ederek seni tüm noksanlık-

lardan tenzih ederim.İsmin mübârek ve azametin yücedir. Senden 

başka hak ilah yoktur."1  

َٓـا 
َ
ـا أ َِ رَْض َضِٔيماً َو

َ
اَواِت َواأل َّ ـ ي َذَعَر الصذ ِ

ُْٗج وَْسِِهَ لَِّلذ )) وَسذ
َْ ا َْيم اَل ِِ ِّ

َ ِ رَب  اٍَْؿـال اِ  ّلِِلذ َّ كَِْيم إِنذ َصالَِ م َونُُصِِكم َوَُمْيَاَيم َوَم ُّْْشِ ْ ل
َِـُى اَل إََِلَ إاِلذ  َّ

ْ ْٓـَج ال
َ
ُذ أ ُٗ َْي. اَلَذ ِّ َِ ْص َّ

ْ َْ ال ِِ َٓا 
َ
ِمرُْت وَأ

ُ
يَى ََلُ َوبَِذلَِى أ ََشِ

ُّْج  َٓا َختُْدَكم َػََ
َ
َْٓج َرِّب  وَأ

َ
َْٓج. أ

َ
لْـُج ةِـَذِِْٓبم لَـأْفِمْر َِل  أ َجْمِِسم َواْخرَتَ

ْخـالَِق اَل 
َ
ِْ اأْل ْضَصـ

َ
ـِدِِنِ أل ْٖ َْٓج. َوا

َ
َُٓ٘ب إاِلذ أ ُٕ اَلَحْقِمُر اَّلَّ ُذُِِّٓ٘ب ََجِيؿاً إِٓذ

ا إاِلذ  َٗ ام اَليََْصُِف َخِّن  َشـح ئَ َٗ َْٓجم َواْْصِْف َخِّن  َشح ئَ
َ
ا إاَلذ أ َٗ ِٔ ْضَص

َ
ِْٗدي أل َح

 
َ
َٓـا ةِـَى أ

َ
َّ ٍَـحَْس إََِلْـَىم أ ُٕ بِيََديَْىم َوالْشذ َْٓجم بَلذيَْى وََشْؿَديَْىم َواْْلَْْيُ ُُكَّ

حُُ٘ب إََِلَْى.((
َ
ْشخَْقِمُرَك وَأ

َ
 َوإََِلَْىم َتتَاَرْكَج َوَتَؿاََلَْجم أ

29- (6/3) "Yüzümü, hakka yönelerek, gökleri ve yeri 

yaratana çevirdim ve ben, O’na ortak koşanlardan değilim. Benim 

namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Âlemlerin Rabbi Allah 

içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben 

müslümanlardanım. Allahım! Melik sensin, senden başka hak ilah 

yoktur. Sen benim Rabbimsin ve ben de senin kulunum. Nefsime 

zulmettim.Günahımı itiraf ettim. Bundan dolayı bütün günahlarımı 

bağışla. Zirâ günahları ancak sen bağışlarsın. Beni, ahlâkın en 

                                                 
1 Sünen sahipleri.Bkz.Sahih-i Tirmizi (1/77);Sahih-i İbn-i Mâce (1/135) 
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güzeline erdir. Onun en güzeline ancak sen erdirirsin. Ahlâkın 

kötüsünden de beni uzaklaştır.Zirâ kötüsünden ancak sen uzaklaş-

tırırsın.Buyur, Allahım buyur! Hayrın hepsi, senin iki elindedir. Şer, 

sana nisbet edilemez. Sana sığınır ve sana dönerim. Sen, mübârek 

ve yücesin. Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim."1  

 ٌَ ــ اِيي ُذ رَبذ َسْْبَ ـــ ُٗ ــاِظَر )) اَلَذ ٌَ لَ ــ اِذي َ َْ
م َوإِ ٌَ ـــاِيي ًَ ي ِِ م َو

ُُ َبْْيَ ِؾتَاِدَك  َْٓج ََتُْس
َ
اَدِةم أ َٗ َُ اٍَْقيِْب َوالظذ ِ رِْضم َؾـال

َ
ّاََواِت َواأل الصذ

َى  َْ اْْلَن  ةِإِْذَِٓى إِٓـذ ِِ  ِٕ ََِك ِذي ا اْخخُ َّ ِ ِدِِن ل ْٖ َُِمَ٘ن. ِا ِٕ َُيْخَ ا ََكُٓ٘ا ِذي َّ ِذي
ْْ تََظاءُ  َِ ِدي  ْٗ .(( َت ٍُ اٍط ُمْصخَِوي  إََِل ِْصَ

30- (6/4) "Cebrâil, Mikâil ve İsrâfil’in Rabbi, göklerin ve 

yerin yaratanı, gizli ve âşikârı bilen Allahım! Ayrılığa düştükleri 

şeylerde kullarının arasında sen hüküm verirsin.İhtilafa düşüldü-

ğünde beni izninle hakka ilet.Şüphesiz sen, dilediğini dosdoğru 

yola iletirsin."2  

 ِ ـُد ّلِِلذ ّْ َْبـَْبُ َيِتـْياًم َواْْلَ
َ
)) اَُ أَْبَْبُ َيتِْياًم اَُ أَْبَْبُ َيتِْياًم اَُ أ

ّْدُ  ِصـيالً  َيرِْياًم َواْْلَ
َ
ِ َيرِْياًم وَُشتَْطاَن اِ ةُْسَرةً وَأ ُد ّلِِلذ ّْ ِ َيرِْياًم َواْْلَ  ّلِِلذ

ّْزِهِ.(( -ذالذاً - َٖ م َو  ِٕ م َو َجْمِر ِٕ ْْ َجْمِخ ِِ يَْعاِن  َْ الظذ ِِ ُ٘ذ ةِاِ  ُؾ
َ
 أ

31- (6/5) "Allah en büyüktür.Allah en büyüktür.Allah en 

büyüktür. Allah’a çokça hamd olsun. Allah’a çokça hamd o lsun. 

Allah’a çokça hamd olsun.Sabah ve akşam, Allah’ı tüm noksanlık-

lardan tenzih ederim.‛  

                                                 
1 Müslim, (1/534). 
2 Müslim, (1/534). 
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Üç kere: "Şeytan’dan; onun küfre götüren kibrinden, 
sihrinden ve vesvesesinden Allah’a sığınırım."1 

م  ْذ ِٗ ْْ ِذـي ـ َِ رِْض َو
َ
اَواِت َواأل َّ َْٓج ُُٓ٘ر الصذ

َ
ُد أ ّْ ُذ لََى اْْلَ ُٗ )) اَلَذ

ُُ ال َولََى  َْٓج َري 
َ
ُد أ ّْ ـُد اْْلَ ّْ م ]َوٍَــَى اْْلَ ْذ ِٗ ْْ ِذي َِ رِْض َو

َ
اَواِت َواأل َّ صذ

ـُد لَـَى ُمَْـُى  ّْ [ ]َولَـَى اْْلَ ْذ ِٗ ْْ ِذـي َِ رِْض َو
َ
اَواِت َواأل َّ َْٓج رَبَّ الصذ

َ
أ

ــُى  َِ ــَج َم ْٓ
َ
ـــُد[ ]أ ّْ ــَى اْلَ َ [ ]َول ْذ ِٗ ــي ْْ ِذ ــ َِ رِْض َو

َ
اَواِت َواأل َّ ــ الصذ

اَواِت َواألرِْض[ َّ ـ ـُد[]َولَـَى اْلَ  الصذ ّْ
م   م َووَْؾــُدَك اْْلَـنَّ ْٓـَج اْْلَـنَّ

َ
]أ

م  م َوانلذِبيَّـَ٘ن َضـنٌّ م َوانلذاُر َضنٌّ ٔذُث َضنٌّ م َواَْلَ ٍَِواُؤَك َضنَّ م َو ٍُـَى اْْلَنَّ ْ٘ َوهَ
ٌد  ّذ ُج وََؾََيْـَى َوُُمَ ّْ ْشـََ

َ
ُذ لََى أ ُٗ [ ]اَلَذ اَؾُث َضنٌّ َضنٌّ َوالصذ

ُْٔج  َِ ُْجم َوبَِى آ َّكذ َ٘ ـُج. حَ ّْ ُجم َوإََِلْـَى َضاَي ّْ َجتُْجم َوبَِى َخاَص
َ
م َوإََِلَْى أ

ُم  َود  ُّ ْ َْٓج ال
َ
ْؾََُْٔج أ

َ
ا أ َِ رُْتم َو َ َْ َ

ا أ َِ ْرُتم َو خذ
َ
ا أ َِ ُجم َو ِْ اهَدذ َِ لَاْفِمْر َِل 

َْٓج.((
َ
َْٓج إٍَِِِه اَل إََِلَ إاِلذ أ

َ
َْٓجم أ

َ
ُر اَل إََِلَ إاِلذ أ ؤَخ  ُّ ْ َْٓج ال

َ
 َوأ

32- (6/6) "Allahım! Hamd sanadır.2 Sen, göklerin, yerin ve 

onlarda bulunanların nûrusun. Hamd sanadır. Sen, göklerin, yerin 

ve onlarda bulunanların efendisisin. [Hamd sanadır. Sen göklerin, 

yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin] [Hamd sanadır. Göklerin 

yerin ve onlarda bulunanların mülkü sana aittir.] [Hamd sanadır. 

Sen, göklerin ve yerin hükümdârısın] [Hamd sanadır] [Sen 

Hak’sın, vaadin de haktır. Sözün hak ve sana dönüş de haktır. 

                                                 
1 Ebu Dâvud (1/203);İbn-i Mâce (1/265); Ahmed (4/85). Müslim, İbn-i Ömer  

-radıyallahu anhumâ-’dan benzerini tahric etmiştir, onda bir de kıssa zikredilir 

(1/420). 
2 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- gece teheccüde kalktığında bu duâyı 

okurdu. 
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Cennet ve Cehennem hak, nebiler haktır. Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-(in nübüvvet ve risâleti ) haktır, kıyâmet haktır.] 

[Allahım! Sana teslim oldum; sana tevekkül ettim, sana îmân 

ettim ve sana döndüm.Bana verdiğin hüccetle düşmanını düşman 

edindim. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurdum. Gizli 

ve âşikâr, yaptığım ve yapacağım günahlarımı bağışla] [Öne 

geçiren ve geriye bırakan sensin. Senden başka hak ilah yoktur] 

[Sen, benim ilâhımsın. Senden başka hak ilah yoktur.]1 

RÜKÛDA YAPILAN DUÂ: 

)). ُِ َ اٍَْؿِؼي  )) ُشتَْطاَن َرِّب 
33- (5/1) Üç kere: "Çok yüce Rabbimi tüm noksanlıklardan 

tenzih ederim."2 

ُذ اْفِمْر َِل.(( ُٗ ِدَك الَذ ّْ َ ِْ ُذ َربذَٔا َو ُٗ  )) ُشتَْطآََى الَذ

34-(5/2) "Rabbimiz olan Allahım! Sana hamd ederek, seni 

tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allahım! Beni bağışla."3 

َّالَ  ْ وٌسم رَبَّ ال وِح.(()) ُشتٌَّ٘حم هُدَّ  ئَِسِث َوالرَّ

35- (5/3) "Rükû ve secdem, tüm noksanlıklardan, ortak 

edinmekten, ulûhiyete ve yaratana lâyık olmayan şeylerden uzak 

ve temiz olan, meleklerin ve Rûh'un (Cebrâil'in) Rabbi (Allah) 

içindir."4 

                                                 
1 Buhâri, Bkz.Fethu’l-Bâri (3/3 - 11/116 - 13/371,423,465); Müslim, özetle 

benzerini rivayet etmiştir (1/532). 
2 Sünen sahipleri ve Ahmed. Bkz. Sahih-i Tirmizi (1/83). 
3 Buhâri (1/99); Müslim (1/350). 
4 Müslim (1/353); Ebu Dâvud (1/230). 
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ُْٔج  َِ ُذ لََى َرَكْؿُجم َوبَِى آ ُٗ ُجم َخَظـَؽ لَـَى )) اَلَذ ّْ ْشـََ
َ
م َولَـَى أ

ـٚ وََؾَفِِبم وَ  ِّ ُِِّخ  َوَخْؼ ِِ َوَبََصِي َو ّْ ِٕ هََدِِم.(( َش  ةِ
ٌذ ا اْشخََو َِ 

36- (5/4) "Allahım! Sadece sana rükû ettim. Sana îmân 

ettim ve sana teslim oldum.Kulağım,gözüm, beynim, kemiğim, 

sinirim ve ayağımın taşıdığı (bedenim) sana boyun eğdi."1  

ِث.(( )) ُشتَْطـانَ  َّ َياِء َواٍَْؿَؼ ْْبِ ًِ
ِ٘ت َواٍْ ًُ ََ َّ ْ  ِذي اَْلََْبُوِت َوال

37- (5/5) "Kudret, hükümranlık, büyüklük ve yücelik 

sahibini tüm noksanlıklardan tenzih ederim."2 

RÜKÛDAN DOĞRULURKEN YAPILAN DUÂ: 

َؽ اُ  ِّ َدُه.(()) َش ْْ َِحِ َّ ِ   ل
38- (3/1) "Allah, kendisine hamd edenin hamdini işitip 

kabul etti."3 

)). ِٕ تَاَرَكً ِذي ُِ ُدم َِحْداً َيِرْياً َظي تاً  ّْ  )) َربذَٔا َولََى اْْلَ
39- (3/2) "Rabbimiz! Riyâdan uzak ve bereketi kesilmeyen 

çokça hamd, yalnızca sanadır."4 

 

 

                                                 
1 Müslim (1/534); İbn-i Mâce dışında diğer sünen sahipleri (Tirmizi, Ebu 

Dâvud, Nesâi) tahriç etmiştir. 
2 Ebu Dâvud (1/230); Nesâi; Ahmed. İsnâdı ise hasendir. 
3 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (2/282). 
4 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (2/284). 
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ا ِطـئَْج       َِ َء  ٌْ ام َوِم َّ ُٗ ا  ةَحَْٔ َِ رِْض َو
َ
َء األ ٌْ اَواِت َوِم َّ َء الصذ ٌْ )) ِم

َا لََى َختٌْد.  ا هَاَل اٍَْؿتُْد. َوَُّكَّٔ َِ َضنَّ 
َ
ْشِدم أ َّ ْ َاِء َوال ٌَ اثلٔذ ْٖ َ

ٍء َبْؿُدم أ ْْ ََشْ ِِ
ا َّ ِ َٚ ل ْؿِع ُِ ْخَعيَْجم َواَل 

َ
ا أ َّ ِ آَِؽ ل َِ ُذ اَل  ُٗ َْٔؿَجم َواَل َحَْٔمــُؽ َذا اَْلَـد   اَلَذ َِ

)). َْٔى اَْلَدَّ ِِ 
40- (3/3) "Gökler dolusu, yerle gökler arasındaki mesafe 

dolusunca ve bundan sonra dilediğin şeyler dolusunca (hamd 

yalnızca sanadır) ey övgü ve şeref sahibi! Bir kulun -ki hepimiz 

senin kulunuz- söylediği şu söze en lâyık olan sensin: Allahım! 

Senin verdiğine engel olacak, senin engel olduğunu da verecek 

hiç kimse yoktur. Makam sahibinin sahip olduğu şeyler, senin 

yanında kendisine hiçbir fayda vermez."1 

SECDEDE YAPILAN DUÂ: 

 
َ
َ األ .(()) ُشتَْطاَن َرِّب   لَْعَ

41- (7/1) Üç kere: "En Yüce Rabbimi tüm noksanlıklardan 

tenzih ederim."2 

ُذ إْفِمْر َِل.(( ُٗ ِدَكم الَذ ّْ َ ِْ ُذ َربذَٔا َو ُٗ  )) ُشتَْطآََى الَذ
42- (7/2) "Rabbimiz olan Allahım! Sana hamd ederek seni 

tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allahım! Beni bağışla."3 

 

 

                                                 
1 Müslim, (1/346). 
2 Sünen sahipleri ve Ahmed tahric etmiştir. Bkz. Sahih-i Tirmizi (1/83). 
3 Buhâri (1/99);Müslim (1/350).Buhâri ,Müslim.Tahrici geçti (Bkz.34). 
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وِح (( اَلئَِسِث َوالرَّ َّ ْ وٌسم رَبَّ ال  )) ُشتٌَّ٘حم هُدَّ
43- (7/3) "Rükû ve secdem, tüm noksanlıklardan, ortak 

edinmekten,ulûhiyete ve yaratana lâyık olmayan şeylerden uzak ve 

temiz olan, meleklerin ve Rûh'un (Cebrâil'in) Rabbi (Allah) içindir."1 

ُْٔجم َِ ُذ لََى َشَشْدُت َو ةَِى آ ـ ُٗ ُّْجم )) اَلَذ ْشََ
َ
َشَشَد  وَْسـِِهَ  َو لََى أ

ُْ اْْلَاٍِِوَْي.(( ْضَص
َ
ُٕ َوبَََصَهُم َتتَارََك اُ أ َؿ ّْ ٘ذرَهُم وََطنذ َش م َو َص ُٕ ي َخَََو ِ

 لَِّلذ

44- (7/4) "Allahım! Yalnızca sana secde ettim, sana îmân 

ettim ve sana teslim oldum. Yüzüm; onu yaratan ve ona şekil 

veren, onda göz ve kulak açan (Allah)a secde etti. Takdir eden ve 

şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın bereketi pek çoktur."2 

َياِء وَ  )) ُشتَْطـانَ  ْْبِ ًِ
ِ٘ت َواٍْ ًُ ََ َّ ْ ِث.((ِذي اَْلََْبُوِت َوال َّ  اٍَْؿَؼ

45- (7/5) "Kudret, hükümranlık, büyüklük ve yücelik 

sahibini tüm noksanlıklardan tenzih ederim."3 

ُذ اْفِمرْ  ُٗ ُٕ  َِل َذِِْٓب  )) اَلَذ ََلُ َوآِخَرُهم وََؾالِٓحَخَـ وذ
َ
م َوأ ُٕ ُٕ وَِسَذ م ِدهذ ُٕ ُُكذ

ُه.(( ذ َِ  َو
46- (7/6) "Allahım! Günahlarımın hepsini; azını ve çoğunu, 

ilkini ve sonunu, âşikarını ve gizlisini bağışla."4 

ْْ ُخُو٘بَخَِى  ِِ َؿالَاحَِى  ُّ ْْ َشَخِعَىم َو ةِ ِِ ُ٘ذ ةِرَِضاَك  ُؾ
َ
ُذ إِِن  أ ُٗ )) اَلَذ

ذْجَيَْج لََعَ جَ 
َ
ا أ َّ َْٓج َي

َ
ْضِِص ثََٔاًء َؾََيَْى أ

ُ
َْٔى اَل أ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
 ْمِصَى.((َو أ

                                                 
1 Müslim (1/353); Ebu Dâvud (1/230). 
2 Müslim (1/534) ve diğerleri. 
3 Ebu Dâvud (1/230); Nesâi; Ahmed. İsnâdı ise hasendir. 
4 Müslim (1/350). 
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47- (7/7)  "Allahım! Gazabından rızana, cezalandırmandan 

affına; senden yine sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. 

Sen, kendini övdüğün gibisin."1 

İKİ SECDE ARASINDAKİ OTURUŞTA YAPILAN DUÂ: 

 )) رَب  اْفِمْر َِلم رَب  اْفِمْر َِل.((
48- (2/1) "Rabbim! Beni bağışla. Rabbim! Beni bağışla."2 

ِ م وًََعلِـِِّن  ـِدِِنم َواْسـُْبْ ْٖ ُذ اْفِمـْر َِلم َوارَِْحْـِِّنم َوا ُٗ  وَ    )) اَلَذ
 اْرُزهِِّْنم َواْرَذْؿِِّن.((

49- (2/2) "Allahım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni 

doğru yola ilet, beni ıslah eyle, bana âfiyet ver, bana rızık ver ve 

beni yücelt."3 

TİLÂVET SECDESİNDE YAPILAN DUÂ: 

م  ِٕ حِـ ٘ذ َِلِ َوهُ ْ٘ َـ ِْ ُه  ُٕ َوَبََصَ َؿ ّْ م وََطنذ َش ُٕ ي َخَََو ِ
)) َشَشَد وَْسِِهَ لَِّلذ

َُ ٱۡىَخَّٰيِلِنَي  ﴿ ۡحَص
َ
ُ أ َخَتاَرَك ٱَّللذ َۡ ﴾ 

50- (2/1) "Yüzüm; gücü ve kuvveti ile kendisini yaratan, 

ona şekil veren, onda göz ve kulak açan (Allah)a secde etti. Takdir 

eden ve şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın bereketi pek 

çoktur."4 

                                                 
1 Müslim (1/532). 
2 Ebu Dâvud (1/231). Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/148). 
3 Nesâi dışında diğer sünen sahipleri tahric etmiştir.Bkz.Sahih-i Tirmizi, Sahih-i 

İbn-i Mâce (1/148). 
4 Tirmizi (2/474);Ahmed (2/30);Hâkim ‚hadis sahihtir‛ demiş ve Zehebî de 

buna muvafakat etmiştir.(1/220) lafızdaki ziyâde Hâkim’in rivâyetine âittir. 
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ــا ِوْزراًم  َٗ ْســراًم وََضــْؽ َخــِّن  ةِ
َ
ــا ِؾْٔــَدَك أ َٗ ُذ اْيخُــْب َِل ةِ ــ ُٗ )) اَلَذ

ا َِل  َٗ ْْ َختِْدَك َداوَُد.((َواْسَؿَْ ِِ َْج  ا َتَوتَذ َّ ِِِّن  َي ا  َٗ ْ  ِؾَْٔدَك ُذْخراًم َوَتَوتَذ

51- (2/2) "Allahım! Bu secdeyle katında benim için bir ecir 

yaz ve onun vesilesiyle benden bir günahı sil. Bunu benim için 

katında muhafaza eyle ve kulun Dâvud’dan kabul ettiğin gibi, 

benden de bunu kabul et."1 

TEŞEHHÜDDE (TAHIYYATTA) YAPILAN DUÂ: 

ـا  َٗ حَّ
َ
اَلُم َؾََيْـَى أ تَاُتم اَلصذ يـ  َ٘اُت َواٍعذ ََ )) اَلذِطيذاُتِ ِم َوالفذ

ـاَلُم َؾََئَْـا ولَََعَ  م الصذ ُٕ ـاِْلِ  انلذِِبَّ َورَِْحَُث اِ َوَبَرََكحُـ َْي. ِؾتَـاِد اِ الفذ
ًدا َختُْدُه َورَُشَُ٘لُ.(( ّذ نذ ُُمَ

َ
ُد أ َٗ ْط

َ
ْن اَل إََِلَ إاِلذ اُم َوأ

َ
ُد أ َٗ ْط

َ
 أ

52- "Bütün tâzimler, ibâdetler ve güzel sözler ancak Allah 

içindir. Ey nebi! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine 

olsun.Selâm, bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. 

Allah’tan başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim. Ve yine 

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in O’nun kulu ve elçisi 

olduğuna şehâdet ederim."2 

TEŞEHHÜDDEN SONRA OKUNAN SALAVÂT: 

ٍد وَ  ّذ ٌ  لََعَ ُُمَ ُذ َص ُٗ َُ )) اَلَذ ي ِٖ ا َصَذيَْج لََعَ إِةَْرا َّ ٍد َي ّذ لََعَ آِل ُُمَ
ـٍد  ّذ ٍد ولَََعَ آِل َُمَ ّذ ُذ ةَارِْك لََعَ َُمَ ُٗ يٌدم اَلَذ يٌد ََمِ َُ إِٓذَى َِحِ ي ِٖ ولَََعَ آِل إِةَْرا

يٌد.(( يٌد ََمِ َُ إِٓذَى َِحِ ي ِٖ َُ ولَََعَ آِل إِةَْرا ي ِٖ ا ةَاَرْكَج لََعَ إِةَْرا َّ  َي

                                                 
1 Tirmizi (2/473); Hakim ‚hadis sahihtir‛ demiş ve İmam Zehebî de buna 

muvafakat etmiştir (1/219). 
2 Buhâri, Bkz. Feth’ul-Bâri (1/13); Müslim (1/301). 

150000 Turky Husn Almuslem.indd   37 6/21/15   11:01 AM



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

38 

53- (2/1) "Allahım! İbrahim’i ve İbrahim’in âilesini melekle-

rinin yanında methettiğin  gibi, Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-’i ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in âilesini de 

meleklerinin yanında methet. Şüphesiz sen, çok övülensin, şeref 

sahibisin.Allahım! İbrahim’i ve İbrahim’in âilesini mübârek kıldığın 

gibi, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’i ve Muhammed     

-sallallahu aleyhi ve sellem-’in âilesini de mübarek kıl.Şüphesiz 

sen; çok övülensin, şeref sahibisin."1 

ٌ  لََعَ  ُذ َص ُٗ ٍد وَ )) اَلَذ ّذ ا َصَذيَْج لََعَ   ُُمَ َّ ِٕ َي يذِخ ِٕ َو ُذر  ْزَواِس
َ
لََعَ أ

. وَ  َُ ي ِٖ ٍد وَ  آِل إِةَْرا ّذ ِٕ وَ  ةَارِْك لََعَ ُُمَ ْزَواِس
َ
ا ةَاَرْكـَج لََعَ  لََعَ أ َّ م َي ِٕ يذِخ ُذر 

يٌد.(( يٌد ََمِ . إِٓذَى َِحِ َُ ي ِٖ  آِل إِةَْرا

54- (2/2) "Allahım! İbrahim’in âilesini meleklerinin yanında 

methettiğin gibi, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’i, 

hanımlarını ve onun neslini de meleklerinin yanında methet. 

İbrahim’in âilesini mübârek kıldığın gibi, Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-’i, hanımlarını ve onun neslini de mübârek 

kıl.Şüphesiz sen, çok övülensin, şeref sahibisin."2 

NAMAZDA SELÂMDAN ÖNCE YAPILAN DUÂLAR: 

م  َُ ٔذ ـ َٗ ْْ َؾـَذاِب َس ِِ م َو ْْ َؾَذاِب اٍَْوْْبِ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ
َ
ُذ إِِن  أ ـ ُٗ )) اَلَذ

ْطيَا َّ ْ ْْ لِخَِْٔث ال ِِ ْ  َو ْْ ََش  لِخَِْٔث ال ِِ اِتم َو َّ َّ ْ اِل.((َوال سذ ِصيِص ادلذ َّ 

55- (11/1) "Allahım! Kabir ve cehennem azabından, hayat 

ve ölüm fitnesinden ve Mesih Deccâl fitnesinin şerrinden sana 

sığınırım."3 

                                                 
1 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/408). 
2 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/407); Müslim (1/306). Lafızlar, Müslim'e âittir. 
3 Buhâri (2/102); Müslim (1/412). Lafızlar, Müslim'e âittir. 
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ُذ إِِنذ  ُٗ ْْ لِخَْٔـِث  )) اَلَذ ـ ِِ ُ٘ذ ةِـَى  ُؾ
َ
م َوأ ْْ َؾَذاِب اٍَْوْْبِ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
أ

ِصيِص  َّ ْ ُ٘ذ ادلذ  ال ُؾـ
َ
ُذ إِِن  أ ُٗ اِت. اَلَذ َّ َّ ْ ْطيَا َوال َّ ْ ْْ لِخَِْٔث ال ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
اِلم َوأ سذ

ْقَرِم.(( َّ ْ ُِ َوال ذَ
ْ
أ َّ ْ َْ ال ِِ  ةَِى 

56-(11/2) "Allahım! Kabir azabından sana sığınırım. Mesih 

Deccâl fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana 

sığınırım.Allahım! Günah ve borçtan sana sığınırım."1 

ٓـَُ٘ب إاِلذ  ُّْج َجْمِِسـ ُػَّْـاً َيِرـْياًم َواَل َحْقِمـُر اَّلَّ ُذ إِِن  َػََ ُٗ )) اَلَذ
َْٓجم

َ
.(( أ ُُ َْٓج اٍَْقُمُ٘ر الرذِضي

َ
ْْ ِؾِْٔدَك َو ارَِْحِِّْن إِٓذَى أ ِِ ْقِمَرًة  َِ  لَاْفِمْر َِل 

57- (11/3) "Allahım! Ben nefsime çok zulmettim. Günahları 

ancak sen bağışlarsın.Katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana 

merhamet eyle.Şüphesiz sen, çok bağışlayansın, çok merhamet 

edensin."2 

 َ َْ َ
ـا أ َِ ْرُتم َو  خذ

َ
ا أ َِ ُجم َو  ِْ ا هَدذ َِ ُذ اْفِمْر َِل  ُٗ ـا )) اَلَذ َِ رُْتم َو 

ْٓـَج 
َ
ُمم َو أ َوـد  ُّ ْ ْٓـَج ال

َ
م أ ِّن  ِِ  ِٕ ُُ ةِ

ْؾََ
َ
َْٓج أ

َ
ا أ َِ لُْجم َو  َ َْ َ

ا أ َِ ْؾََُْٔجم َو 
َ
أ

َْٓج.((
َ
ُر اَل إََِلَ إاَِل أ ؤَخ  ُّ ْ  ال

58- (11/4) "Allahım! İşlediğim günahları, yapmam gerekip 

de yapmadığım ibâdetleri, gizli ve aşikâr işlediğim günahları, 

haddi aştığım ve benden daha iyi bildiğin tüm günahları bağışla. 

Dilediğini kendine itaatte öne alansın, dilediğini de bundan 

geciktirensin.Senden başka hak ilah yoktur."3 

                                                 
1 Buhâri (2/202); Müslim (1/412). 
2 Buhâri (8/168); Müslim (4/2078). 
3 Müslim (1/534). 
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ِؾِّن  لََعَ 
َ
ُذ أ ـ ُٗ ِْ ِؾتَادَ  )) اَلَذ ِرَكم وَُضْص ًْ  حَِى.((ِذْيِرَكم وَُط

59- (11/5) "Allahım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve 

sana güzelce ibâdet etmekte bana yardım et."1 

ُذ إِِن   ُٗ ذ ٘ذُ  )) اََل ُؾ
َ
٘ذُ  أ ُؾ

َ
مَو أ ٌِ َْ ابْلُْخ ِِ ٘ذُ  ةَِى  ُؾ

َ
م َو أ َْ اَْلُْْبِ ِِ ةَِى  ةَِى 

رَْذلِ 
َ
رَدذ إََِل أ

ُ
ْن أ

َ
ْْ أ ِِ  

َ
ِرم وَأ ّْ ٘ذُ اٍُْؿ جْيَا وََؾَذاِب اٍَْوْْبِ.(( ُؾ ْْ لِخَِْٔث ادلَّ ِِ  ةَِى 

60- (11/6) "Allahım! Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan 

sana sığınırım. Ömrümün sonunda güç ve takatten düşmekten 

sana sığınırım. Dünya fitnesi ve kabir azabından sana sığınırım."2 

 ُٗ َْ انلذاِر.(()) اَلَذ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ
َ
ٔذَثم َوأ لَُى اَْلَ

َ
ْشأ

َ
 ُذ إِِن  أ

61- (11/7)  "Allahım! Senden cenneti (kazanmayı) dilerim 

ve cehennem azabından sana sığınırım."3 

ـَج  ّْ َِ ـا َؾ َِ ْضِيـِِّن 
َ
َى اٍَْقيَْب َوهُـْدَرحَِى لََعَ اْْلََْـِن أ ِّ

ُذ ةِِؿَْ ُٗ ذ )) اََل
لَُى اْْلَ 

َ
ْشــأ

َ
ُذ إِِن  أ ــ ُٗ ذ لَــاةَ َخــْْياً َِلم اََل َ٘ ْ ــَج ال ّْ َِ لذِِّن إَِذا َؾ َ٘ يَــاةَ َخــْْياً َِلم َوحـَـ

ـَث اْْلَـن  ِِف الر َضـا َواٍَْقَضـِبم  َّ لَُى َُكِ
َ
ْشـأ

َ
َٗاَدةِم وَأ َخْظحَخََى ِِف اٍَْقيِْب َوالظذ

 
َ
ْشأ

َ
لَُى اٍَْوْفَد ِِف اٍِْقََن َواٍَْمْوِرم وَأ

َ
ْشأ

َ
َة َخْْيٍ وَأ لَُى هُرذ

َ
ْشأ

َ
َِؿيّاً اَل َحَْٔمُدم وَأ لَُىٓ 

ـِْ٘تم  َّ ْ لَُى ةَـرَْد اٍَْؿـحِْض بَْؿـَد ال
َ
ْشأ

َ
لَُى الر َضا بَْؿَد اٍَْوَضاِءم وَأ

َ
ْشأ

َ
الَتََْٔوِعُؽم وَأ

اَء مُ  َْ٘ق إََِل ٍَِوائَِى ِِف َدْْيِ ََضذ َى َوالظذ ِٗ َة انلذَؼِر إََِل وَْس لَُى ََّلذ
َ
ْشأ

َ
ـٍة َوالَ وَأ ِْضذ

)). َْ ْٗخَِدي َداةً ُم ُٖ َّاِن َواْسَؿََْٔا  ـذا ةِِزئَِث اِْلي ُذ َزئ  ُٗ ذ  لِخٍَْٔث ُمِضَذِثم اََل

                                                 
1 Ebu Dâvud (2/86);Nesâi (3/53); Elbâni,‚hadis sahihtir‛ der. Bkz. Sahih-i Ebî 

Dâvud (1/284). 
2 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/35). 
3 Ebu Dâvud. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (2/328). 
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62- (11/8) "Allahım! Gayb ilmin ve yaratma kudretin ile 

benim için hayatın hayırlı olduğunu bildiğin sürece beni yaşat. 

Ölümün benim için daha hayırlı olduğunu bildiğinde de beni vefat 

ettir. Allahım! Gizli ve âşikâr hallerimde senden hakkıyla korkmayı 

dilerim. Senden (kulların) rıza ve öfke anında hak sözü söylemeyi 

dilerim.Zenginlik ve fakirlikte senden itidalli olmayı dilerim. 

Senden  tükenmek bilmeyen cennet nimetleri dilerim.Bitmeyen bir 

göz aydınlığı (sevinç ve mutluluk) dilerim.Senden,(hakkımda hayır 

veya şer olarak takdir ettiğin) kazaya rıza göstermeyi ve ölümden 

sonra rahata kavuşmayı dilerim.Yüzüne bakmanın lezzetini 

isterim. Zarar verici bir hastalık ve saptırıcı fitneye uğramadan 

sana kavuşmanın özlemini dilerim. Allahım! Bizi îmân ziynetiyle 

süsle ve bizi hidâyete ermiş, doğru yolun rehberleri kıl."1 

 َّ َضُد الفذ
َ
َ٘اِضُد اأْل ْ ٓذَى ال

َ
لَُى يَا اَُ ةِأ

َ
ْشأ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ ُْ )) اَلَذ َ ي ل ِ

ُد اَّلذ
ْٓـَج 

َ
َى أ ْن َتْقِمَر َِل ُذُِِّٓ٘بم إِٓـذ

َ
َضٌدم أ

َ
ْْ ََلُ ُيُم٘اً أ ُْ يَُس َ ُْ يُ٘دَلْ َو ل َ يَِِلْ َو ل

)). ُُ  اٍَْقُمُ٘ر اٍذرَِضي

63- (11/9) "Allahım! Ey Allah!Sen ki birsin,teksin.Samed’sin. 

Doğmamış ve doğurmamışsın. Hiçbir benzeri olmayansın. Bu 

sebeple senden günahlarımı bağışlamanı dilerim.Şüphesiz sen, 

çok bağışlayansın, çok merhamet edensin."2 

                                                 
1 Nesâi, (4/54-55); Ahmed (4/364); Elbâni, ‚hadis sahihtir‛ der; Bkz. Sahih-i 

Nesâî (1/281). 
2 Nesâi,lafzıyla tahric etmiştir (3/52); Ahmed (4/338); Elbâni, ‚hadis sahihtir‛ 

der, Bkz. Sahih-i Nesâî (1/280). 
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ْٓـَجم وَْضـَدَك الَ 
َ
َدم اَل إََِلَ إاِلذ أ ّْ نذ لََى اْْلَ

َ
لَُى ةِأ

َ
ْشأ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ  )) اَلَذ

اوَ  َّ ـ ٔذـاُنم يَـا ةَـِديَؽ الصذ َّ ْ يـَى لَـَىم ال رِْضم يَـاََشِ
َ
َذا اَْلَـاَلِل  اِت َواأْل

َْ انلذاِر .(( َواِْْلْيَراِمم يَا ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ
َ
ٔذَث َوأ لَُى اَْلَ

َ
ْشأ

َ
 َ،َّ يَا َريَُّ٘مم إِِن  أ

64- (11/10) "Allahım! Senden dilerim ki hamd sanadır. 

Senden başka hak ilah yoktur.Sen birsin.Senin ortağın yoktur.Sen, 

çokça verensin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey celâl ve ikram 

sahibi!Ya Hayy, Ya Kayyûm!Senden cenneti dilerim ve cehennem-

den sana sığınırım."1 

ْٓـَج 
َ
ْٓـَج اُ اَل إََِلَ إاِلذ أ

َ
َى أ ٓـذ

َ
ُد أ َٗ ْط

َ
ِن  أ

َ
لَُى ةِأ

َ
ْشأ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ )) اَلَذ

ضَ 
َ
دُ اأْل َّ َضٌد.(( ُد الفذ

َ
ْْ ََلُ ُيُم٘اً أ ُْ يَُس َ ُْ يُ٘دَلْ َول َ ُْ يَِِلْ َول َ ي ل ِ

 اَّلذ

65- (11/11) "Allahım! Senin Allah olduğuna, senden başka 

hak ilah olmadığına, bir ve samed olduğuna, doğmamış ve 

doğurmamış olduğuna, hiçbir benzerinin olmadığına şehâdet 

etmemi vesile kılarak senden dilerim."2 

SELÂMDAN SONRA YAPILAN DUÂLAR: 

ْشخَْقِمُر اَ )ذاََل 
َ
ــاَلُمم اذً )) أ ْٔـَى الصذ ِِ ـاَلُمم َو َْٓج الصذ

َ
ُذ أ ُٗ ( اَلَذ

 َذا اَْلَـاَلِل َواِْلْيَراِم.((  َتتَاَرْكَج يَا
66- (8/1) Üç kere: "Allah'tan mağfiret dilerim. Allahım! Sen 

Selâm’sın (tüm noksanlıklardan uzaksın), selâmet sendendir 

(selâmeti veren de, vermeyen de sensin). Ey azamet ve ikram 

sahibi! Senin bereketin pek çoktur."3 

                                                 
1 Sünen sahipleri rivayet etmiştir. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (2/329). 
2 Ebu Dâvud (2/62), Tirmizi (5/515), İbn-i Mâce (2/1267), Ahmed (5/360), 

Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (2/329); Sahih-i Tirmizi (3/163). 
3 Müslim (1/414). 
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ـُد وَ  ّْ َْـُى َوََلُ اْْلَ ُّ ْ يَى ََلُم ََلُ ال َ٘ )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُه اَلََشِ ـ ُٖ

َْٔؿـَجم  َِ ـا  َّ ِ َٚ ل ْؿِع ُِ ْخَعيَْجم َواَل
َ
ا أ َّ ِ آَِؽ ل َِ ُذ اَل  ُٗ ٍء هَِديٌرم اَلَذ لََعَ ُُك  ََشْ

)). َْٔى اَْلَدَّ ِِ  َواَلَحَْٔمُؽ َذا اَْلَد  

67- (8/2) "Allah’tan başka hak  ilah yoktur. O, birdir ve 

ortağı yoktur. Mülk O’nundur, her türlü hamd  da O’nadır.O, her 

şeye gücü yetendir.Allahım! Senin verdiğine engel olacak kimse 

yoktur, senin engel olduğuna da verecek kimse yoktur.Makam 

sahibinin sahip olduğu şeyler, senin yanında kendisine hiçbir 

fayda vermez." 1 

ُدم       )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضــَدُه الَ  ّْ َْــُى َو ََلُ اْْلـَــ ُّ ْ يــَى ََلُم ََلُ ال ََشِ
 َ٘ ُٖ َة إاِلذ ةِـاِم اَل إََِلَ إاِلذ اُم َواَل  َو  ٘ذ َل َو اَل هُ ْ٘ ٍء هَِديٌر. الََض لََعَ ُُك  ََشْ

م الَ  ُْ َاُء اْْلََصـ ٌُ َو ََلُ اثلٔذ ُث َو ََلُ اٍَْمْض َّ  إِيذاُهم ََلُ انل ْؿ
 إََِلَ إاِلذ اُ َجْؿتُُد إاِلذ

ْ٘ َيِرَه اٍََْكلُِروَن.(( َ َْ َو ل ي َِِفَْي ََلُ ادل   ُُمْ
68- (8/3)  "Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve 

ortağı yoktur. Mülk O’nundur, Hamd da O’nadır. O, herşeye gücü 

yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır. Allah’tan başka hak 

ilah yoktur. O'ndan başkasına asla ibâdet etmeyiz. Gizli ve açık 

her türlü nimet ve fazilet O’nundur. Bütün güzel övgüler  O’nadır. 

Allah’tan başka hak ilah yoktur. Kâfirler hoşlanmasa da dîni 

(ibâdeti), yalnızca O’na hâlis kılarız."2 

                                                 
1 Buhâri (1/255); Müslim (1/414). 
2 Müslim (1/415). 
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ُد ِِم َواُ  )) ُشتَْطانَ  ّْ َْبَْبُ )ذاََلذاً َوذاََلِثَْي(م اَل إََِلَ إاِلذ  اِم َواْْلَ
َ
أ

ٍء هَِديٌر.(( وَْضَدهُ  اُ  َ٘ لََعَ ُُك  ََشْ ُٖ ُدم َو ّْ َُُّْىم َوََلُ اْْلَ ْ يَى ََلُم ََلُ ال  اَلََشِ

69- (8/4) (33 kere) "Subhânallah.Elhamdulillah. Allahu 

Ekber Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. 

Mülk O’nundur. Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir."1 

70- (8/5) Her namazdan sonra2: 

﴿  ًِ ِ ٱلرذ� ٱلرذِحي  ﴾ ١� ٱَّللذ
َحٌد  ﴿

َ
ُ أ َٔ ٱَّللذ ُْ ُد  ١كُۡو  ٍَ ُ ٱلصذ ًۡ يَِِلۡ وَ  ٢ٱَّللذ َ ًۡ ئََُلۡ ل َ ًۡ  ٣ل َولَك
َحُدب 

َ
ا أ ًٔ ُۥ ُنُف   ] ش٘رة اْلخالص [﴾  ٤يَُكَ َّلذ

Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: O Allah birdir. Allah 

Samed’dir, (her şeyden müstağnidir ve her şey O'na muhtaçtır). 

O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir."3 

﴿  ًِ ِ ٱلرذ� ٱلرذِحي  ﴾ ١� ٱَّللذ
ُٔذ ةِرَّبِ ٱىَۡفيَِق  ﴿ ُع

َ
ا َييََق  ١كُۡو أ ٌَ  ِ ِ ََغِشٍق إِذَا  ٢ٌَِ َشّ َوٌَِ َشّ

ََّٰثَِّٰج ِِف ٱىُۡوَلِد  ٣َوكََب  ِ ٱنلذفذ ِ َحاِشٍد إِذَا َحَصَد  ٤َوٌَِ َشّ  ﴾  ٥َوٌَِ َشّ

 ] ش٘رة اٍمَن [  

Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: Yarattıklarının şerrinden, 

bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen 

                                                 
1 Müslim, (1/418); ‚Her namazın arkasından böyle söyleyenin günahları, deniz 

köpüğü kadar bile olsa affedilir.‛ Müslim, (1/418). 
2 Ebu Dâvud (2/86), Nesâî (3/68); Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/8), bu üç sûreye 

‚muavvizât‛ denir. Fethu’l-Bâri (9/62). 
3 İhlas Sûresi 
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büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, 

tan yerini ağartan Rabbe sığınırım."1  

﴿  ًِ ِ ٱلرذ� ٱلرذِحي  ﴾ ١� ٱَّللذ
ُٔذ ةِرَّبِ ٱنلذاِس كُۡو  ﴿ ُع

َ
ِ ٱنلذاِس  ٢َميِِم ٱنلذاِس  ١أ َّّٰ ِ  ٣إَِل ٌَِ َشّ

ِذكاِس  َٔاِس ٱۡۡلَ َۡٔش ۡ َۡٔشكُِٔس ِِف ُصكُدورِ ٱنلذكاِس  ٤ٱل ِ  يُ ِذكثِ  ٥ٱَّلذ ََ ٱۡهِ ٌِك
  ] ش٘رة انلاس [ ﴾ ٦وَٱنلذاِس 

Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: İnsanlar ve cinlerden olup 

insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin 

şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdârı ve insanların 

ilahı olan Allah'a sığınırım."  2 

71- (8/6) Her namazdan sonra3:  

ُيُذهُۥ ﴿
ۡ
ر ََل حََ ُٔم َٔ ٱىََۡحُّ ٱىَۡليُّ ُْ َّ إَِلذ  َّٰ ُ ََلٓ إَِل كا  ٱَّللذ ٌَ ُۥ  ر َّلذ ٔۡمٞ ِشكَِثٞ َوََل َُك

كا  ٌَ  ًُ  بِإِذُِِّۡۦر َيۡويَك
ۥٓ إَِلذ ِ  يَۡشَفُ  عَِِدهُ ٌََ ذَا ٱَّلذ ۡرِضِۗ 

َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِّٰت َو َمََّٰن ِِف ٱلصذ

ر وَِشكَ   ٍَا َشكآَء ِ  ة
َۡ عِيٍِِّۡۦٓ إَِلذ ِ ٌّ ءٖ  ۖ َوََل ُُيِيُٗلَٔن بََِشۡ ًۡ ُٓ ا َييَۡف ٌَ ًۡ َو ِٓ يِۡدي

َ
َبنۡيَ َ
ۡرَضۖ َوََل َي ُنرِۡشيُّ 

َ
َِّٰت وَٱۡۡل َمََّٰن َٔ  ُٔ ُّ ٱلصذ ُْ ر َو ا ٍَ ُٓ ًُ  ُٔنهُۥ ِحۡفُظ   ﴾ ٢٥٥ٱىَۡوِِلُّ ٱۡىَوِظي

  [ 155] ش٘رة ابلورة اآليث / 

                                                 
1 Felak Sûresi 
2 Nas Sûresi 
3 "Her kim bunu her namazın ardından okursa cennete girmesiyle arasında 

ancak ölümü kalır." Nesâi,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (h.100); İbn-i es-Sünnî (h.121). 

Elbâni, ‚hadis sahihtir‛ der; Bkz. Sahihu’l Câmi (5/339), Silsiletu’l-Ehâdisi’s-Sahiha 

(2/697-h.972). 
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75- (24/1) "Allah,O'ndan başka hak ilah olmayan, kendisini 

uyuklama ve uyku tutmayan, Hayy, Kayyûm’dur (yaptıklarınızı her 

an gözetleyendir). Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O'nun 

izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, 

işleyeceklerini bilir. O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi 

kavrayamazlar. Kürsüsü1 gökleri ve yeri kuşatmıştır. Göklerin ve 

yerin gözetilmesi O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür."2 

72- (8/7) Sabah ve akşam namazından sonra on defa:  

ُدم ّْ َُْىم َو ََلُ اْْلَ ُّ ْ يَى ََلُم ََلُ ال  ُُيِْي  )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُه اَلََشِ

ٍء هَِديٌر.(( َ٘ لََعَ ُُك  ََشْ ُٖ يُجم َو  ِّ  َو يُ
"Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. 

Mülk O’nundur ve Hamd O’nadır. O, yaşatır ve O, öldürür. O, her 

şeye gücü yetendir."3 

73- (8/8) Sabah namazında selâmdan sonra; 

ُذ إِِن   ـ ُٗ ذ لَُى ِؾَّْاً َٓاِلؿاًم َوِرْزهاً َظي   )) اََل
َ
ْشأ

َ
خََوتذالً.((أ ُِ َّالً   تاًم َوَخ

"Allahım! Senden, faydalı (faydalanacağım ve başkasına 

fayda vereceğim) bir ilim, helâl bir rızık ve (katında) kabul olunan 

bir amel dilerim."4 

 

 

                                                 
1 Allah’ın Arşı, Kürsü’ye nisbetle daha geniş ve büyüktür. Kürsü ve Arş 

kavramları için sahih akide kitaplarına başvurulabilir. 
2 Bakara Sûresi: 255 
3 Tirmizi (5/515), Ahmed (4/227). Bkz. Zâdü’l-Meâd (1/300). 
4 İbn-i Mâce ve diğerleri. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/152), Mecmeu’z-Zevâid’e 

(10/111). 
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İSTİHÂRE DUÂSI: 

ُْ َختِْد اِ   /ََكَن رَُشُ٘ل اِ )) هَاَل َساةُِر ْب
َٔا ااْلِْشخَِخاَرةَ ِفِ ُحؿَ  ُّ َْ اٍُْوـْرآِنم َحُوـُ٘ل  َ  ـ ِِ َ٘رةَ  َٔا الصَّ ُّ ا ُحَؿَ  َّ ا َي َٗ ُمِ٘رَُّك 

ُ
األ
/  َِدــْْي ْْ ــ ِِ َيــْؽ َرْكَؿخَــْْيِ  ْمِر لَََْْيْ

َ
ُْ ةِــاأل َضــُدُز

َ
ُذ أ ــ َٖ إَِذا 

ـَىم وَ  ِّ
ْشخَِخْيَُك ةِِؿَْ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ /  اَلَذ ٌْ ُذ َِلَُو ْشـخَْوِدرَُك ةُِوـْدَرحَِىم اٍَْمِريَضِث  ُث

َ
أ

م  ُُ ْؾََـ
َ
ُُ َواَل أ هْـِدُرم َوَتْؿََـ

َ
م لَإِٓذَى َتْوـِدُر َواَل أ ُِ ََِى اٍَْؿِؼي ْْ لَْض ِِ لَُى 

َ
ْشأ

َ
وَأ

ـَذا َٖ نذ 
َ
ُُ أ ُذ إِْن ُئْـَج َتْؿََـ ـ ُٗ َْٓج َؾالذُم اٍُْقيُِ٘بم اَلَذ

َ
ْمـَر   وَأ

َ
ِ   -األ َويَُصـ

 ُٕ ْمرِي َخْْيٌ َِل ِِف دِ  -َضاَسخَ
َ
َؿاَِش وًََعهِتَِث أ َِ ِٕ -يِِّن َو َِـ ِٕ َوآِس َِـ ْو هَاَل/ ًَعِس

َ
 -أ

َذا األْمَر ََشٌّ َِل  َٖ نذ 
َ
ُُ أ م َوإِْن ُئَْج َتْؿََ ِٕ ُذ ةَارِْك َِل ِذي ُْه َِل ُث لَاهُْدرُْه َِل َويَْس 

ْمرِي 
َ
َؿاَِش وًََعهِتَِث أ َِ ِٕ -ِِف ِديِِّن َو َِـ ِٕ َوآِس َِـ ْو هَاَل ًَعِس

َ
م لَ  -أ ُٕ َؾـِّن  لْـ اْْصِ

)). ِٕ رِْضِِّن ةِ
َ
ُذ أ م َواهُْدْر َِلَ اْْلَْْيَ َضيُْد ََكَنم ُث ُٕ لِِّْن َخْٔ  َواْْصِ

74- Câbir b. Abdullah -Allah ondan râzı olsun- şöyle der: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize, Kur’ân’dan bir 

sûre öğretir gibi tüm işlerde istihâre etmeyi öğretir ve şöyle 

buyururdu:  

-Sizden biriniz bir işi yapmaya karar verirse, (beş vakit) farz 

namazın dışında iki rekat (nâfile) namaz kılsın. Sonra şöyle desin:  

-Allahım! İlmine başvurarak senden (bu iki şeyden) en 

hayırlı olanını isterim. Kudretine dayanarak senden (bu iki şeyden) 

en uygun olanını takdir etmeni isterim. Senden, yüce ihsanını 

isterim.Sen güç yetirirsin, ben güç yetiremem.Sen bilirsin, ben 

bilemem.Sen bilinmeyenleri en iyi bilensin.Allahım!Bu işi -(burada 

ihtiyacını söyler)- benim için; dinimde, yaşantımda ve işimin 

sonunda iyi biliyorsan, onu bana takdir et, kolaylaştır ve sonra 
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bereketli kıl. Bu işin benim için; dinimde, yaşantımda ve işimin 

sonunda şerli olarak biliyorsan, onu benden, beni de ondan 

uzaklaştır ve benim için nerede olursa hayır olanı takdir et. Sonra, 

beni ondan (takdir ettiğin hayırdan) razı kıl."1 

Yaratan Allah Teâlâ’ya istihâre ile danışan, müminler ile de 

istişâre eden ve işinde araştıran kimse pişman olmaz. 

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

َ وَشَ ...  ﴿ ِر إِنذ ٱَّللذ َ ٱَّللذ َٰ  ۡ ۡذ َٔ َخك َۡ كَج  ٌۡ ۡمرِِۖ فَإَِذا َعَز
َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل ُْ اوِۡر

نَِي  ّّكِ َٔ َخ ٍُ ۡ   [ 259] ش٘رة آل ؾّران اآليث /﴾  ١٥٩ُُيِبُّ ٱل
"(Ey Nebi! İstişâreye gerek duyulan) iş hakkında onlara danış. 

(İstişâreden sonra) kararını verdiğin zaman, artık Allah’a tevekkül 

et. Şüphesiz Allah, (kendisine) tevekkül edenleri sever."2 

SABAH VE AKŞAM YAPILAN DUÂLAR: 

ْْ الََِِٓبذ بَْؿَدهُ.(( َِ الَُم لََعَ  الَةُ َوالصذ ُّْد ِِ وَْضَدهُم َوالفذ  )) اَْْلَ
"Hamd, yalnızca Allah’adır. Salât ve selâm, kendisinden 

sonra nebi gelmeyecek olan Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-’e olsun."3  

                                                 
1 Buhâri (7/162). 
2 Âl-i İmrân Sûresi: 159 
3 Enes b. Mâlik -radıyallahu anh-’den; Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e 

isnâden şöyle dediği rivâyet edilmiştir: ‚Sabah namazından güneş doğana kadar 

Allah’ı zikreden bir topululukla oturmam, İsmâil soyundan dört kişiyi azad 

etmemden bana daha sevimlidir. İkindi namazından güneş batana kadar Allah’ı 

zikreden bir toplulukla oturmam dört kişiyi azad etmemden bana daha sevimlidir.‛ 

Ebu Dâvud, (h.3667). Elbâni, hadisin hasen mertebesinde olduğunu söyler. Bkz. 

Sahih-i Ebî Dâvud (2/698). 
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كا  ﴿ ٌَ ُۥ  ر َّلذ ٔۡمٞ ُيُذهُۥ ِشكَِثٞ َوََل َُك
ۡ
ر ََل حََ ُٔم َٔ ٱىََۡحُّ ٱىَۡليُّ ُْ َّ إَِلذ  َّٰ ُ ََلٓ إَِل ٱَّللذ

ِ  يَۡشَفُ  عَِِدهُ  ٌََ ذَا ٱَّلذ ۡرِضِۗ 
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِّٰت َو َمََّٰن كا ِِف ٱلصذ ٌَ  ًُ  بِإِذُِِّۡۦر َيۡويَك

ۥٓ إَِلذ
ر وَِشكَ   ٍَا َشكآَء ِ  ة

َۡ عِيٍِِّۡۦٓ إَِلذ ِ ٌّ ءٖ  ۖ َوََل ُُيِيُٗلَٔن بََِشۡ ًۡ ُٓ ا َييَۡف ٌَ ًۡ َو ِٓ يِۡدي
َ
َبنۡيَ َ

ۡرَضۖ َوََل َي 
َ
َِّٰت وَٱۡۡل َمََّٰن ُّ ٱلصذ َٔ  ُٔ ُنرِۡشيُّ ُْ ر َو ا ٍَ ُٓ ًُ  ُٔنهُۥ ِحۡفُظ   ﴾ ٢٥٥ٱۡىَوِِلُّ ٱۡىَوِظي

  [ 155ابلورة اآليث /  ] ش٘رة
"Allah, O'ndan başka hak ilah olmayan, kendisini uyuklama 

ve uyku tutmayan, Hayy, Kayyûm’dur (her an yarattıklarınızı 

gözetleyendir). Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur.O'nun izni 

olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, 

işleyeceklerini bilir. O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi 

kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Göklerin ve 

yerin gözetilmesi O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür."1 

76- (24/2) Üç kere: 

ِ ٱلرذ� ٱلرذ  ﴿ ًِ � ٱَّللذ  ﴾ ١ِحي
َحٌد  ﴿

َ
ُ أ َٔ ٱَّللذ ُْ ُد  ١كُۡو  ٍَ ُ ٱلصذ ًۡ ئََُلۡ  ٢ٱَّللذ َ ًۡ يَِِلۡ َول َ ًۡ  ٣ل َولَك
َحُدب 
َ
ا أ ًٔ ُۥ ُنُف   ] ش٘رة اْلخالص [﴾  ٤يَُكَ َّلذ

Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: O Allah birdir. Allah 

Samed’dir, (her şeyden müstağnidir ve her şey O'na muhtaçtır). 

O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir."2 

 

                                                 
1 Bakara Sûresi: 255 
2 İhlas Sûresi 
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﴿  ًِ ِ ٱلرذ� ٱلرذِحي  ﴾ ١� ٱَّللذ
ُٔذ ةِرَّبِ ٱىَۡفيَِق  ﴿ ُع

َ
ا َييََق  ١كُۡو أ ٌَ  ِ ِ ََغِشٍق إِذَا  ٢ٌَِ َشّ َوٌَِ َشّ

ََّٰثَِّٰج ِِف ٱىُۡوَلِد  ٣َوكََب  ِ ٱنلذفذ ٌِ  ٤َوٌَِ َشّ ِ َحاِشٍد إِذَا َحَصَد َو  ﴾  ٥َ َشّ
 ] ش٘رة اٍمَن [  

Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: Yarattıklarının şerrinden, 

bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücü-

lerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan 

yerini ağartan Rabbe sığınırım."1 

﴿  ًِ ِ ٱلرذ� ٱلرذِحي  ﴾ ١� ٱَّللذ
ُعُٔذ ةَِرّبِ ٱنلذاِس  ﴿

َ
ِ ٱنلذاِس  ٢َميِِم ٱنلذاِس  ١كُۡو أ َّّٰ ٌَِ  ٣إَِل

ِذاِس  َٔاِس ٱۡۡلَ َۡٔش ۡ ِ ٱل َۡٔشكُِٔس ِِف ُصكُدورِ ٱنلذكاِس  ٤َشّ ِ  يُ
ََ  ٥ٱَّلذ ٌِك

ِذثِ َوٱنلذاِس    [] ش٘رة انلاس  ﴾ ٦ٱۡهِ

Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: İnsanlar ve cinlerden olup 

insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrin-

den, insanların Rabbi, insanların hükümdârı ve insanların ilahı olan 

Allah'a sığınırım." 2 

 

 

 

 

                                                 
1 Felak Sûresi 
2 Nas Sûresi 
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َُْى  ِ  ُّ ْ ْصتََص ال
َ
ْصتَْطَٔا َوأ

َ
ُدِ ِم اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضـَدُه ))أ ّْ ِ َواْْلَ
يَى  لَُى  اَل ََشِ

َ
ْشأ

َ
ٍء هَِديٌرم رَب  أ َ٘ لََعَ ُُك  ََشْ ُٖ ُد َو ّْ َُْى َوََلُ اْْلَ ُّ ْ ََلُم ََلُ ال

ا َِ ا َخْْيَ  َِ ِم وََخْْيَ  ْ٘ َذا اَْلَ َٖ ا ِِف  َِ ْْ ََش   ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ
َ
َذا اَْلَ  َبْؿَدُهم َوأ َٖ ِم ِِف  ْ٘

ُ٘ذ ةِـَى  ُؾ
َ
م رَب  أ َْبِ ًِ

ِ٘ء اٍْ م وَُش ٌِ َص
ًَ َْ اٍْ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
ا َبْؿَدُهم رَب  أ َِ َوََش  

)). ْْ َؾَذاٍب ِِف انلذاِرم وََؾذاٍب ِِف اٍَْوْْبِ ِِ 

77- (24/3) "Mülk, devamlı Allah’a âit bir halde sabahladık.1 

Hamd Allah’adır.Allah’tan başka hak  ilah yoktur.O,tektir ve ortağı 

yoktur.Mülk O’nundur.Hamd da O’nadır.O,her şeye gücü yetendir. 

Rabbim!Senden bu günde ve bu günden sonra iyiliklerini isterim;2 

bu günün şerrinden ve bu günden sonra (meydana gelecek olan) 

şerden de sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten ve (aklını yitirmek 

ve bunamak gibi) kötü yaşlılıktan sana sığınırım. Rabbim! 

Cehennem ve kabir azabından sana sığınırım."3 

ـُ٘تم  ُّ ْمَصحَْٔام َوبَِى ََنْيَام َوبِـَى َج
َ
ْصتَْطَٔام َوبَِى أ

َ
ُذ ةَِى أ ُٗ )) اَلَذ

 اٍجَُّظُ٘ر.(( َوإََِلَْى 
 

                                                 
1 Akşam olunca; ‚Mülk, devamlı Allah’a âit bir halde akşamladık.‛ şeklinde 

söylenir. 
2 Akşam da; ‚Rabbim! Senden bu gece olan ve bu geceden sonra (meydana 

gelecek olan dünya ve âhiret) iyilikleri isterim; bu gecenin şerrinden ve bu geceden 

sonra (meydana gelecek olan) şerden de sana sığınırım.‛şeklinde söylenir. 
3 Müslim (4/2088). 
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78- (24/4) "Allahım! Senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile 

sabahlarız ve senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile akşamlarız.1 

Senin yardımınla yaşar ve senin yardımınla ölürüz. Ve (kıyâmet 

günü) dönüş, yalnızca sanadır."2 

َْٓج َرِّب  الَ 
َ
ُذ أ ُٗ   )) اَلَذ

َ
َٓا َختُْدَكم َْٓج َخََْوخَِِّن وَ إََِلَ إاِلذ أ

َ
َٓا وَ  أ

َ
 لََعَ  أ

ِدكَ  ْٗ ا وَ  َخ َِ ُ٘ء لَـَى  وَْؾِدَك  ةُـ
َ
ا َصَْٔؿُجم أ َِ ْْ ََش   ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
اْشخََعْؿُجم أ

َْٓج.((
َ
َُٓ٘ب إاِلذ أ ُٕ اَل َحْقِمُر اَّلَّ ُ٘ء ةَِذِِْٓب لَاْفِمْر َِل لَإِٓذ ةُ

َ
م َوأ ذ ِخَى لََعَ َّ ِْٔؿ  ةِ

79- (24/5) "Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka 

hak ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm 

yettiğince sana verdiğim söz (ulûhiyetini ve vahdâniyetini itiraf 

etme sözü) üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. 

Üzerimdeki nimetini itiraf ediyorum. İşlediğim günahlarımı kabul 

ediyorum. Beni bağışla. Zirâ günahları ancak sen bağışlarsın."3 

ــَىم  ــَث َؾرِْط ُد َِحَََ ِٗ ــ ْط
ُ
ُدَك َوأ ِٗ ــ ْط

ُ
ــتَْطُج أ ْص

َ
ُذ إِِن  أ ــ ُٗ )) اَلَذ

َْٓج اُ اَل إََِلَ إاِلذ 
َ
ٓذَى أ

َ
يَؽ َخَِْوَىم أ ْٓـَج وَْضـَدَك اَل  َوَماَلئَِسخََى وَََجِ

َ
أ

داً َختُْدَك َورَُش٘لَُى.(( ّذ نذ ُُمَ
َ
يَى لََىم   َوأ  ََشِ

 

                                                 
1Akşam olunca; ‚Allahım! Senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile akşamlarız ve 

senin (nimetin, koruman ve zikrin) ile sabahlarız. Senin yardımınla yaşar ve yine 

Senin yardımınla ölürüz.Ve (kıyâmet günü) dönüş, yalnızca sanadır." şeklinde 

söylenir. 
2 Tirmizi (5/466),Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/142). 
3  ‚Kim bunu akşamladığında içtenlikle inanarak söyler de o gece ölürse, 

cennete girer.Sabahladığında yaparsa da böyledir.‛ Buhâri, (7/150). 
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80- (24/6) Dört kere: "Allahım! Senin, senden başka hak 

ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-‘in de senin kulun ve elçin olduğuna; Seni, senin arşını 

taşıyanları,1 meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak 

sabahladım2."3 

ْٔـَى  ِّ ْْ َخَِْوـَى لَ ـ ِِ َضـٍد 
َ
ْو ةِأ

َ
ـٍث أ َّ ْْ ِْٓؿ ِِ ْصتََص ِِب 

َ
ا أ َِ ُذ  ُٗ )) اَلَذ

ُر .(( ًْ ُد َولََى الظَّ ّْ يَى لََىم لََََى اْْلَ  وَْضَدَك اَلََشِ
81- (24/7) "Allahım! Benim veya kullarından birisinin 

yanında sabaha4 çıkan her nimet, yalnızca sendendir.Senin ortağın 

yoktur. Hamd, yalnızca sanadır. Şükür de sanadır."5 

ُذ  ُٗ م اَلَذ ِِ
ّْ ُذ ًَعلِِِّن ِِف  َش ُٗ ُذ ًَعلِِِّن ِِف ةََدِِنم اَلَذ ُٗ ًَعلِِِّن ِِف  )) اَلَذ

ُ٘ذ ةَََصِيم الَ  ُؾـ
َ
َْ اٍُْسْمِر َواٍَْمْوِرم َوأ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ َْٓج.اَلَذ

َ
 إََِلَ إاِلذ أ

َْٓج.((
َ
م اَل إََِلَ إاَِل أ ْْ َؾَذاِب اٍَْوْْبِ ِِ  ةَِى 

82- (24/8) Üç kere: "Allahım! Bedenime âfiyet ver. Allahım! 

Kulağıma âfiyet ver. Allahım! Gözüme âfiyet ver. Senden başka 

                                                 
1 "O gün Rabbinin arşını,onların üstünde sekiz (saf melek) taşır."Hâkka:17  
2 Akşam da; ‚akşamladım‛ şeklinde söylenir. 
3 ‚Kim sabahladığı veya akşamladığı zaman dört kere bunu söylerse, Allah onu 

Cehennem'den azad eder.‛ Ebu Dâvud (4/317), Buhâri, Edeb’l- Müfred (h.1201); 

Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (h.9); İbn-i es-Sünnî, (h.70). Allâme b. Baz, Nesâi ve 

Ebu Dâvud’un isnadlarının hasen olduğunu söyler; Bkz. Tuhfetu’l-Ahyâr (s.23). 
4 Akşamleyin; ‚akşama çıkan..‛ şeklinde söylenir. 
5 ‚Kim bunu sabahladığı zaman söylerse, gününün şükrünü eda etmiştir. Kim 

de bunu akşamladığı zaman söylerse, gecesinin şükrünü eda etmiştir.‛ Ebu Dâvud 

(4/318), Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (h.7), İbn-i es-Sünnî (h.41), İbn-i Hibbân, 

Mevârid (h.2361).Abdulaziz b. Baz, isnadın hasen mertebesinde olduğunu söyler; 

Bkz. Tuhfetu’l-Ahyar (s.24). 
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hak ilah yoktur.Allahım! Küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. 

Kabir azabından sana sığınırım.Senden başka hak ilah yoktur."1 

َ٘ رَبَّ اٍَْؿـْرِش  ـ ُٖ ْـُجم َو َّكذ َ٘ ِٕ حَ م َؾََيْـ َ٘ ُٖ  
)) َضْصِِبَ اُ اَل إََِلَ إاِلذ

)). ُِ  اٍَْؿِؼي
83- (24/9)  Yedi kere: "Allah bana yeter. O’ndan başka hak 

ilah yoktur. Ben, O’na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir."2 

ُذ  ـ ُٗ ْجيَا َواآلِخَرِةم اَلَذ َ٘ َواٍَْؿاِذيََث ِِف ادلَّ ـَُى اٍَْؿْم ٍ
َ
ْشأ
َ
ُذ إِِن  أ ُٗ

 )) اَلَذ

َ٘ َواٍَْؿاِذيََث  ـَُى اٍَْؿْم ٍ
َ
ْشأ
َ
ُذ اْشـرُتْ إِِن  أ ُٗ اَِلم اَلَذ َِ ِِل َو ْٖ

َ
ِِف ِديِِّن وَُدْجيَاَي َوأ

 ْْ ْْ َخَْـيِفم َوَخـ ِِ م َو ِِْ َبْْيِ يََديذ ُذ اْضَمْؼِِّن  ُٗ
ْْ َروًَْعِ م اَلَذ ِِ َْ٘راِ م َوآ َؾ

ْْ ََتيِْت  ِِ ْدخَاَل 
ُ
ْن أ
َ
خَِى أ َّ ُ٘ذ ةَِؿَؼ ُؾ

َ
ِِْ٘قم وَأ ْْ لَ ـ ِِ اَِلم َو َّ ْْ ِطـ يِِّنم َوَخ ِّ  .((يَ

84- (24/10) "Allahım! Dünya ve âhirette senden af ve âfiyet 

dilerim. Allahım! Dinim, dünyam, âilem ve malım hakkında 

senden af ve âfiyet dilerim. Allahım! Ayıplarımı gizle ve beni 

korkularımdan emin kıl. Allahım! Beni önümden, arkamdan, 

sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek belâlara karşı) koru. 

Altımdan yere batırılarak helak edilmekten azametine sığınırım."3 

                                                 
1 Ebu Dâvud (4/324), Ahmed (5/42), Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (h.22), 

İbn-i es-Sünnî (h.69), Buhâri Edebu’l-Müfred. Abdulaziz b. Baz, isnadın hasen 

mertebesinde olduğunu söyler; Bkz. Tuhfetu’l-Ahyar (s.26). 
2 ‚Kim bunu sabahladığı ve akşamladığı zaman yedi kere söylerse,onu üzen 

dünya ve âhiret işlerine Allah kâfidir‛ İbn-i es-Sünnî (h.71) merfû, Ebu Dâvud 

(4/321) mevkûfen tahric etmiştir. Şuayb ve Abdülkâdir el-Arnavût isnadının sahih 

olduğunu söylemişlerdir. Bkz. Zâdu’l-Meâd (2/376). 
3 Ebu Dâvud, İbn-i Mâce; Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (2/332). 
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َُ اٍَْقيِْب  ِ ُذ ًَعل ُٗ رِْضم رَبذ ُُك   )) اَلَذ
َ
اَواِت َواأل َّ ـاَدِة لَاِظَر الصذ َٗ  َوالظذ

ْن اَل إََِلَ إاِلذ 
َ
ُد أ َٗ ْط

َ
م أ ُٕ ًَ َِي ٍء َوَم ْْ ََشْ ـ ِِ ْْ ََش  َجْمِِسـم َو ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
َْٓجم أ

َ
 أ

)). ٍُ َِ ُسرذُه إََِل ُمْص
َ
ْو أ

َ
٘ءاً أ ْررَتَِف لََعَ َجْمِِس ُش

َ
ْن أ

َ
م وَأ ِٕ ِي يَْعاِن َوَِشْ  ََش  الظذ

85- (24/11) "Gizli ve âşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı 
Allahım! Her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka hak ilah olmadı-
ğına şehâdet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve 
şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir 
müslümana götürmekten sana sığınırım."1 

ءٌ  ِٕ ََشْ ِّ َؽ اْش َِ ِي اَليَُْضَّ 
اِءم  )) � اِ اَّلذ َّ رِْض َواَل ِِف الصذ

َ
ِِف األ

 )). ُُ َِي يُؽ اٍَْؿ ِّ َ٘ الصذ ُٖ  َو
86- (24/12) Üç kere: "İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin 

zarar veremediği Allah’ın adıyla (sığınırım). O, hakkıyla işiten, her 
şeyi hakkıyla bilendir."2 

ِٕ )) رَِضيـُج ةِاِ َربًّام َوبِا ٍد َصىذ اُ َؾََيْ ّذ َط ُّ ْلِْشاَلِم ِدئاًم َوبِ
َُ َِٓبّياً.((  وََشَذ

87- (24/13) Üç kere: "Rab olarak Allah’tan, dîn olarak 
İslâm’dan, nebi olarak Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’den 
râzı oldum."3 

                                                 
1 Tirmizi, Ebu Dâvud; Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/142). 
2 ‚Sabah ve akşam üç kere söyleyene hiçbir şey zarar veremez.‛ Ebu Dâvud 

(4/323), Tirmizi (5/465), İbn-i Mâce ve Ahmed tahric etmiştir.Abdulaziz b. Baz, 

isnadının hasen olduğunu kaydeder;Tuhfetu’l-Ahyar (s.39).Bkz.Sahih-i İbn-i Mâce 

(2/332). 
3  ‚Bunu sabah ve akşam üç kere söyleyeni razı etmesi, kıyamet günü Allah 

üzerine hak olur.‛ Ahmed (4/337), Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l Leyle (h.4), İbn-i es-

Sünnî (h.68), Ebu Dâvud (4/418), Tirmizi (5/465); Abdulaziz b. Baz, ‚hadis 

hasendir‛ der, Tuhfetu’l-Ahyar (s.39). 
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ْشخَ 
َ
ُم! ةِرَِْحَِخَى أ َّ٘ م َواَل )) يَاَ،َّ يَا هَي ُٕ ِِن ُُكـذ

ْ
َِْص َِل َطـأ ْصـ

َ
ِقيُدم أ

.(( حَِسَِِّْن إٍَِِلَ   َجْمِِس َظْرلََث َخْْيٍ
88- (24/14) "Ya Hayy, Ya Kayyûm! Senin rahmetinle yardım 

dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve göz açıp kapayınca kadar -bile  
olsa- beni nefsime bırakma."1 

ْصتَْطَٔا 
َ
لَُى )) أ

َ
ْشـأ

َ
ُذ إِِن  أ ـ ُٗ َْيم اَلَذ ِّ

َ َُْى ِِ رَب  اٍَْؿال ُّ ْ ْصتََص ال
َ
َوأ

ِمم ْ٘ َذااَْلَ َٖ ْْ ََش   َخْْيَ  ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ
َ
َداُهم َوأ ُٖ م َو ُٕ ُه َوُٓ٘رَُهم َوَبَرَكخَ ُٕ َوََْٓصَ  َذخَْط

ِٕ َوََش   ا ِذي ا َبْؿَدُه.(( َِ َِ 
89- (24/15) "Mülk, Âlemlerin Rabbi Allah’a devamlı âit bir 

halde sabahladık.2 Allahım! Senden bu günün3 iyiliğini, zaferini, 

(ilim ve amelde muvaffak olmak sûretiyle) nûrunu, (kolay helal 

rızık kazanmak sûretiyle) bereketini ve hidâyetini dilerim. Onda 

ve sonrasındaki şerden de sana sığınırım."4 

 ِْ ِث اْْلِْخاَلِصم ولَََعَ ِدي َّ ْصتَْطَٔا لََعَ لِْعَرِة اْلِْشاَلِمم ولَََعَ َُكِ
َ
)) أ

ٍد  ّذ ـَا ُُمَ ا َِٓبئ  َِ َِّاً َو ِٔيماً ُمْص م َض َُ ي ِٖ ةِحَٔا إِةَْرا
َ
م ولَََعَ ِمَذِث أ

ِكَْي.(( ْْشِ ُّ ْ َْ ال ِِ  ََكَن 
                                                 

1 Hakim’in sahih olduğunu söylemesine, İmam Zehebi muvafakat eder, 

(1/545). Bkz. Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib, (1/273). 
2 Akşamleyin: ‚Mülk, Âlemlerin Rabbi Allah’a devamlı âit olduğu halde 

akşamladık.‛ şeklinde söylenir. 
3 Akşam: ‚Allahım! Senden bu gecenin iyiliğini, fethini, zaferini, nûrunu, 

bereketini ve hidâyetini dilerim. Onda ve sonrasındaki şerden sana sığınırım.‛ 

şeklinde söylenir. 
4 Ebu Dâvud (4/322); Şuayb ve Abdülkâdir el-Arnavût, isnadının hasen 

olduğunu söylemişlerdir; Bkz. Zâdu’l-Meâd (2/273) 
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90- (24/16) "İslâm fıtratı (hak dîni), ihlas kelimesi (kelime-i 

şehâdet) ve Nebimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in 

dini üzere; hanif ve müslüman olan, müşriklerden olmayan 

babamız İbrahim’in milleti üzere sabahladık."1 

91- (24/17) Yüz kere: 

ِدهِ.(( ّْ َ ِْ  )) ُشتَْطاَن اِ َو
 "Allah’a hamd ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih 

ederim."2 

92- (24/18) On kere söylenir, tembellik gösterilirse, bir 

defa3 söylenir: 

 َ٘ ـ ُٖ ـُدم َو ّْ َُْى َوََلُ اْْلَ ُّ ْ يَى ََلُم ََلُ ال )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُه اَلََشِ
ٍء هَِديٌر.((  لََعَ ُُك  ََشْ

"Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. 

Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir."4 

93- (24/19) Sabahlayınca yüz kere: 

                                                 
1 Ahmed (3/406-407); İbn es-Sünnî, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (h.34). Bkz. 

Sahihu’l-Câmî (4/209). 
2 ‚Sabahladığı veya akşamladığı zaman yüz kere bunu söyleyen kimse, başkası 

da onun kadar veya daha çok söylemedikçe; kıyâmet gününe onun getirdiğinden 

daha faziletli bir amel getiremez." Müslim (4/2071). 
3 Ebu Dâvud (4/319),İbn-i Mâce, Ahmed (4/60). Bkz. Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib 

(1/270),Sahih-i Ebî Dâvud (3/957), Sahih-i İbn-i Mâce (2/331), Zâdü’l-Meâd (2/377). 
4 Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (h.24).Bkz.Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib (1/272); 

Abdulaziz B. Baz,Tuhfetu’l-Ahyâr (s.44);fazileti hk. bkz. a.g.e. (s.146, h.255).  
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 َ٘ ـ ُٖ ـُدم َو ّْ َُْى َوََلُ اْْلَ ُّ ْ يَى ََلُم ََلُ ال )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُه اَلََشِ
ءٍ   هَِديٌر.(( لََعَ ُُك  ََشْ

"Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. 

Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir."1 

94- (24/20) Sabahlayınca üç kere: 

 ِٕ م َوِزََٓث َؾرِْط ِٕ م َورَِضا َجْمِص ِٕ ِدهِم َؾَدَد َخَِْو ّْ َ ِْ )) ُشتَْطاَن اِ َو
َدادَ  ِِ .(( َو ِٕ احِ َّ  َُكِ

"Yarattıklarının sayısınca, kendisinin râzı olacağı kadar, 

arşının ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunca hamd ederek Allah’ı 

tüm noksanlıklardan tenzih ederim."2 

95- (24/21) Sabahlayınca: 

لَُى ِؾَّْاً َٓا
َ
ْشأ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ خََوتذاًل.(()) اَلَذ ُِ اًل  َّ  لِؿاً َوِرْزهاً َظي تاً َوَخ

 "Allahım! Senden, faydalı bir ilim, helal bir rızık ve kabul 

olunan bir amel dilerim."3 

96- (24/22) Günde yüz kere:  
)). ِٕ حُُ٘ب إََِلْ

َ
ْشخَْقِمُر اَ َوأ

َ
 )) أ

                                                 
1 ‚Bunu günde yüz kere söyleyen,on köle azad etmiş kadar sevap alır. Bununla 

ona yüz hasene yazılarak ondan yüz günah silinir. Akşamlayıncaya kadar o gün 

şeytandan korunur. Bundan daha çok amel işleyen bir kimseden başka hiç kimse 

onun getirdiğinden daha faziletlisini getiremez.‛Buhâri (4/95),Müslim (4/2071). 
2 Müslim (4/2090) 
3 İbn-i es-Sünnî, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (h.54), İbn-i Mâce (h.925). Şuayb 

ve Abdulkâdir el-Arnavût, isnadının hasen oldunu söylemişlerdir. Bkz. Zâdü’l-

Meâd (2/375). 
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"Allah’tan mağfiret diler ve O’na tevbe ederim."1 

97- (24/23) Akşamlayınca üç kere: 

٘ذُ  ُؾ
َ
اِت  )) أ َّ َِ اِت  ةَِس ِذ ْْ  اِ الذا ا َخَََن.(( ِِ َِ  ََش  

 "Yarattıklarının şerrinden, Allah’ın eksiksiz sözlerine 

(isimlerine ve kitaplarına) sığınırım."2 

98- (24/24) On kere: 

 ُْ ٌ  وَشَ  ُذ َص ُٗ ٍد.(( )) اَلَذ ّذ َا ُُمَ  لََعَ َِٓبئ 
"Allahım! Nebimiz Muhammed’e salât ve selâm eyle."3 

UYKUDAN ÖNCE YAPILAN DUÂLAR: 

99- (13/1) İki avucunu bitiştirir;İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini 

okuyarak üfler: 

﴿  ًِ ِ ٱلرذ� ٱلرذِحي  ﴾ ١� ٱَّللذ
﴿  ُ َٔ ٱَّللذ ُْ َحٌد كُۡو 

َ
ُد  ١ أ ٍَ ُ ٱلصذ ًۡ ئََُلۡ  ٢ٱَّللذ َ ًۡ يَِِلۡ َول َ ًۡ  ٣ل َولَك
َحُدب 

َ
ا أ ًٔ ُۥ ُنُف   ] ش٘رة اْلخالص [﴾  ٤يَُكَ َّلذ

                                                 
1 Bkz. Buharî, Fethu’l-Bâri 11/101 Müslim (4/2075. 
2 ‚Kim akşamladığı zaman bunu üç kere söylerse, o gecenin humması ona 

zarar veremez.‛ Ahmed (2/290), Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (h.590), İbn-i 

es-Sünnî (h.68). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/187), Sahih-i İbn-i Mâce (2/266), Tuhfetu’l-

Ahyar (s.45). 
3 ‚Kim sabahladığı zaman on kere ve akşamladığı zaman on kere bana salât 

getirirse, kıyâmet günü şefaatim ona ulaşır.‛ Hâdisi Taberâni, biri ‚Ceyyid‛ olmak 

üzere iki senedle hadisi tahric etmiştir. Bkz. Mecmeu’z-Zevâid (10/120), Sahihu’t-

Terğib ve’t-Terhib (1/273). 
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Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: O Allah birdir. Allah 

Samed’dir, (her şeyden müstağnidir ve her şey O'na muhtaçtır). 

O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir."1 

﴿  ًِ ِ ٱلرذ� ٱلرذِحي  ﴾ ١ِمۡسِب ٱَّللذ
ُٔذ ةِرَّبِ ٱىَۡفيَِق  ﴿ ُع

َ
ا َييََق  ١كُۡو أ ٌَ  ِ ِ ََغِشٍق إِذَا  ٢ٌَِ َشّ َوٌَِ َشّ

ََّٰثَِّٰج ِِف ٱىُۡوَلِد  ٣َوكََب  ِ ٱنلذفذ ِ َحاِشٍد إِذَا َحَصدَ  ٤َوٌَِ َشّ  ﴾  ٥ َوٌَِ َشّ
 ] ش٘رة اٍمَن [  

Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: Yarattıklarının şerrinden, 

bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücü-

lerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan 

yerini ağartan Rabbe sığınırım."2  

ًِ ِمۡسِب  ﴿ ِ ٱلرذ� ٱلرذِحي  ﴾ ١ٱَّللذ
ُٔذ ةِرَّبِ ٱنلذاِس  ﴿ ُع

َ
ِ ٱنلذاِس  ٢َميِِم ٱنلذاِس  ١كُۡو أ َّّٰ ِ  ٣إَِل ٌَِ َشّ

ِذكاِس  َٔاِس ٱۡۡلَ َۡٔش ۡ َۡٔشكُِٔس ِِف ُصكُدورِ ٱنلذكاِس  ٤ٱل ِ  يُ ِذكثِ  ٥ٱَّلذ ََ ٱۡهِ ٌِك
  ] ش٘رة انلاس [ ﴾ ٦وَٱنلذاِس 

Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: İnsanlar ve cinlerden olup 

insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrin-

den, insanların Rabbi, insanların hükümdârı ve insanların ilahı olan 

Allah'a sığınırım."3 

                                                 
1 İhlas Sûresi 
2 Felak Sûresi 
3 Nas Sûresi 
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Sonra vücudundan ulaşabildiği yerleri avuçlarıyla, başının 

üzerinden (başlayarak), yüzünden ve vücudunun ön kısmından  

[okuma ve meshetme üç kere tekrarlanır.]1 

كا  ﴿ ٌَ ُۥ  ر َّلذ ٔۡمٞ ُيُذهُۥ ِشكَِثٞ َوََل َُك
ۡ
ر ََل حََ ُٔم َٔ ٱىََۡحُّ ٱىَۡليُّ ُْ َّ إَِلذ  َّٰ ُ ََلٓ إَِل ٱَّللذ

 ِ ٌََ ذَا ٱَّلذ ۡرِضِۗ 
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِّٰت َو َمََّٰن كا ِِف ٱلصذ ٌَ  ًُ  بِإِذُِِّۡۦر َيۡويَك

ۥٓ إَِلذ   يَۡشَفُ  عَِِدهُ
ر وَِشكَ   ٍَا َشكآَء ِ  ة

َۡ عِيٍِِّۡۦٓ إَِلذ ِ ٌّ ءٖ  ۖ َوََل ُُيِيُٗلَٔن بََِشۡ ًۡ ُٓ ا َييَۡف ٌَ ًۡ َو ِٓ يِۡدي
َ
َبنۡيَ َ

ۡرَضۖ َوََل َي 
َ
َِّٰت وَٱۡۡل َمََّٰن ُّ ٱلصذ َٔ  ُٔ ُنرِۡشيُّ ُْ ر َو ا ٍَ ُٓ ًُ ٱۡىَوِِلُّ ٱۡىَوظِ  ُٔنهُۥ ِحۡفُظ  ﴾ ٢٥٥ي

  [ 155] ش٘رة ابلورة اآليث /  
100- (13/2) "Allah, O'ndan başka hak ilah olmayan, 

kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, Hayy, Kayyûm’dur (her an 

yarattıklarınızı gözetleyendir). Göklerde ve yerde ne varsa 

O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? 

Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir. O'nun dilediğinden başka 

ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri 

kuşatmıştır. Göklerin ve yerin gözetilmesi O'na ağır gelmez. O 

Yüce’dir, büyüktür."2 

 

 

 

 

                                                 
1 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (9/62), Müslim (4/1723). 
2 Bakara Sûresi: 255 
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﴿  ِ ََ ٱلرذُشُٔل ة ٌَ ِ َءا ََ ةِٱَّللذ ٌَ ۡؤٌَُِِٔنر ُُكٌّ َءا ٍُ ۡ بِِّّۦ َوٱل ُزَِل إََِّلِّۡ ٌَِ رذ
ُ
آ أ ٍَ

ٍِۡوَِا  ٔاْ َشك ُ َِ رُُّشيِِّۦر َوكَكال ٌّ َحٖد 
َ
خُتِِّۦ َورُُشيِِّۦ ََل ُنَفّرُِق َبنۡيَ أ َُ َلَٰٓهَِهخِِّۦ َو ٌَ َو

ٍَِصرُي  ۡ َا ِإَوََّلَۡم ٱل َطۡوَِاۖ ُغۡفَراََُم َربِذ
َ
ر ََل يَُكّيِ  ٢٨٥َوأ ا َٓ ُ َنۡفًصا إَِلذ وُۡشَو ُف ٱَّللذ

ۡو 
َ
ذِصكََِآ أ َِكا ََل حَُؤاِيكۡذَُآ إِن َ كا ٱۡكَََصكتَۡجِۗ َربذ ٌَ كا  َٓ ا َنَصكتَۡج وََعيَۡي ٌَ ا  َٓ َ ل

َِكا  ر َربذ ََ ٌَِ َعتۡيَِِا ِي َ ٱَّلذ َٰ ۥ  ُّ ا ََحَيَۡخ ٍَ ا َن ٍِۡو َعيَيَِۡآ إِۡۡص  َا َوََل َحۡ ر َربِذ َُا
ۡ
ۡيَٗلأ

َ
أ

َِكا َوََل ُحَ  َّٰ ىَى ۡٔ َُج َم
َ
ٓر أ ِذا َوٱۡففِۡر نَلَا َوٱرََۡحَِۡا ا ََل َطاكََث نَلَا ةِّۦِۖ َوٱۡنُف َن ٌَ ِيَِۡا  ٍّ

 ََ َّٰفِرِي ِٔۡم ٱىَۡك َ ٱىَۡل َٰ َُا   [  182 -185] ش٘رة ابلورة /  ﴾ ٢٨٥فَٱُُُصۡ

101- (13/3) "Elçi  (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-), 

Rabbinden kendisine indirilene îmân etti, mü'minler de. Hepsi de 

Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine îmân ettiler. "O'nun 

elçileri arasında hiç birini (diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat 

ettik.Rabbimiz bağışlamanı dileriz.Dönüş yalnızca sanadır, dediler. 

Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. 

(Kişinin) kazandığı iyilik lehine,ettiği kötülük de aleyhinedir. 

Rabbimiz! Eğer unutur veya hataya düşersek, bizi sorumlu tutma. 

Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük 

yükleme.Rabbimiz!Gücümüzün yetmediği işleri bize yükleme. Bizi 

affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler  

topluluğuna karşı bize yardım et!"1 

                                                 
1 Bakara Sûresi: 285-286. 

 ‚Kim bunu okursa, gecesi boyunca ona (gece kıyamı olarak ve o gece 

şeytandan ve onun şerrinden korunmak için) yeter.‛ Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri 

(9/94), Müslim (1/554).  
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َج َجْمِِسـ  ًْ ْمَص
َ
م لَإِْن أ ُٕ ْرَذُؿ

َ
َى َرِّبذ وََضْؿُج َسِِْٔبم َوبَِى أ ِّ )) ةِاْش

 َٗ اِْلَِْي.((لَارَِْحْ ِٕ ِؾتَاَدَك الفذ ا ََتَْمُغ ةِ َّ ا ةِ َٗ ا لَاْضَمْؼ َٗ رَْشَْخَ
َ
 ام َوإِْن أ

102- (13/4) "Senin isminle1 Rabbim, yanımı (vücudumu) 

bıraktım ve senin irâdenle onu kaldırırım.Ruhumu alırsan, ona 

rahmet et. Eğer geri gönderirsen (öldürmezsen), salih kullarını 

koruduğun gibi, onu da koru."2 

ـا  )) َٖ اَوَُمْيَا َٗ اُت َّ ام لََى َم َٖ لذا َ٘ َْٓج حَ
َ
ُذ إِٓذَى َخََْوَج َجْمِِس َوأ ُٗ اَلَذ

ام َوإِنْ  َٗ ا لَاْضَمْؼ َٗ ْضيَحْخَ
َ
لَُى اٍَْؿاِذيََث.(( إِْن أ

َ
ْشأ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ ا.اَلَذ َٗ َ ا لَاْفِمْرل َٗ خذ َِ  أَ

103- (13/5) "Allahım! Ruhumu sen yarattın ve onu sen 

öldürürsün. Ruhumun ölümü ve yaşaması senin elindedir. Eğer 

yaşatırsan, onu koru, öldürürsen onu bağışla. Allahım! Senden 

âfiyet dilerim."3 

َم َتتَْؿُد ِؾتَاَدَك.(( ْ٘ ُذ هِِِّن َؾَذاةََى يَ ُٗ  )) اَلَذ
104- (13/6) Üç kere:"Allahım!4Kullarını yeniden dirilteceğin 

o günde beni azabından koru."5  

ْضيَا.((
َ
ُمُ٘ت َوأ

َ
ُذ أ ُٗ َى الَذ ِّ  )) ةِاْش

105- (13/7) "Allahım! Senin adını anarak ölür ve senin adını 

anarak yaşarım."6 

                                                 
1 ‚Biriniz yatağından kalktıktan sonra tekrar dönerse, elbisesinin kenarı ile 

yatağını üç kere süpürsün ve Allah’ın adını ansın. Zirâ ondan sonra yatağın üzerinde 

neyin kaldığını bilemez. Bu yüzden yatağa uzanınca şöyle desin:.. hadis zikredilir‛ 
2 Buhâri (11/126), Müslim (4/2084). 
3 Müslim (4/2083) ve Ahmed lafzıyla (2/79) tahric etti. 
4 ‚Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yatacağı zaman sağ elini yanağının 

altına koyar ve şöyle derdi:...hadis zikredilir‛ 
5 Ebu Dâvud, lafzıyla (4/311); Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/143). 
6 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (11/113), Müslim (4/2083). 
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ُد ِم  )) ُشتَْطاَن اِم  ّْ َْبَْبُ  َواُ  َواْْلَ
َ
 .((أ

106- (13/8) Otuz üç kere: "Subhânallah", Otuz üç kere: 

"Elhamdülillah", Otuz dört kere: "Allahu Ekber"1 

م َربذَٔا َورَبذ  ُِ تِْؽ َورَبذ اٍَْؿْرِش اٍَْؿِؼي اَواِت الصذ َّ ُذ رَبذ الصذ ُٗ لَذ
َ
)) أ

َل الذـ ُُك   ـْزِ ُِ َ٘ىم َو ٍَِن اْْلَب  َوانلذ ٍءم لَا م َواٍُْمْرهَـاِنم  ََشْ ٌِ يـ ِ
ِْ َراِة َواِْل ْ٘

ُل لَََحَْس  وذ
َ
َْٓج األ

َ
ُذ أ ُٗ . اَلَذ ِٕ َْٓج آِخٌذ ةَِٔاِصيَِخ

َ
ٍء أ ْْ ََش  ُُك  ََشْ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
أ

ُر لَََـحَْس  ِٖ ـا ْٓـَج اٍؼذ
َ
ٌء َوأ َْٓج اآلِخُر لَََحَْس َبْؿَدَك ََشْ

َ
ٌءم َوأ َرتَََْى ََشْ
 ْٓ
َ
ٌءم َوأ هََى ََشْ ْ٘ َْ لَ ْحـ ٔذـا ادلذ ِِ َخ ٌءم ِاهْـ ُْ لَََـحَْس ُدوَٓـَى ََشْ َج ابَلـاِظ

َْ اٍَْمْوِر.(( ِِ َِٔٔا  ْف
َ
 َوأ

107- (13/9) "Yedi kat semânın, yüce arşın Rabbi, bizim 

Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdekleri yaran, Tevrât’ı, 

İncîl’i ve Furkân’ı indiren Allahım!Kudret ve hükümranlığın altında 

olan her şeyin şerrinden sana sığınırım.Allahım! Sen Evvel’sin, 

senden önce hiçbir şey yoktur. Sen Âhir’sin, senden sonra hiçbir 

şey yoktur. Sen, Zahir’sin, senden üstün hiçbir şey yoktur. Sen 

Bâtın’sın, senden başka gizli şeyleri bilen yoktur. Borcu (hem 

Allah'ın, hem de kulların haklarını) bizden gider ve bizi fakirlikten 

kurtarıp zenginleştir."2 

                                                 
1 ‚Fâtıma -Allah ondan râzı olsun-, elindeki bir değirmenle Nebi -sallallahu 

aleyhi ve sellem-’e gelerek şikayette bulundu ve bir hizmetçi istedi.Bunun üzerine 
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: ‚Sizi, istediğinizden daha hayırlı bir şeye 
sevk edeyim mi? Yatağınıza girdiğiniz zaman otuzüç defa tesbih, otuzüç defa 
tahmid, otuzdört defa tekbir getirin.Bu sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.‛ 
Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (7/71), Müslim (4/2091). 

2 Müslim, (4/2084). 
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 ْْ ـ ّذ ُْ ِم َٔا وََشَوآَام َوَكَمآَام َوآَوآَام لََسـ َّ ْظَؿ
َ
ي أ ِ

ُد ِ اَّلذ ّْ )) اَْْلَ
 اَل ََكِِفَ ََلُ َواَل ُمْؤوَِي.((

108- (13/10) "Bizi yediren, içiren, (başkasına) muhtaç 

kılmayan ve barındıran Allah’a hamdolsun. Nice koruyanı ve 

barındıranı olmayan vardır."1 

رِْضم رَبذ ُُك  
َ
َّاَواِت َواأْل ـ َٗاَدِة لَـاِظَر الصذ َُ اٍَْقيِْب َوالظذ ِ ُذ ًَعل ُٗ ذ )) اََل

ُد  َٗ ْط
َ
م أ ُٕ ًَ ٍء َوَمَِي ْْ ََش  ََشْ ـ ِِ ْْ ََش  َجْمِِسم َو ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
َْٓج أ

َ
ْن اَل إََِلَ إاِلذ أ

َ
أ

)). ٍُ َِ ُسرذُه إََِل ُمْص
َ
ْو أ

َ
٘ءاً أ ْررَتَِف لََعَ َجْمِِس ُش

َ
ْن أ

َ
ِٕم وَأ ِي يَْعاِن َوَِشْ  الظذ

109- (13/11) "Gizli ve âşikârı bilen, göklerin ve yerin 

yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve meliki Allahım! Senden başka hak 

ilah olmadığına şehâdet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve 

şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir 

müslümana götürmekten sana sığınırım."2 

110- (13/12) Secde ve Mülk sûreleri okunur.3 

ـُج )) اَ  ْٗ ْمـرِي إََِلْـَىم َووَسذ
َ
٘ذْضـُج أ ُّْج َجْمِِس إََِلَْىم َولَ ْشََ

َ
ُذ أ ـ ُٗ ذ َل

َْٔشـا  َِ  َواَل 
َ
ْٖتًَث إََِلَْىم اَل َمََْشأ ْٗرِي إََِلَْىم َرْدتًَث َوَر ُت َػ

ْ
َْلَأ

َ
وَْسِِه إََِلَْىم وَأ

َْٓزٍَْجم َوبِ 
َ
ِي أ

ُْٔج ةِِسخَاةَِى اَّلذ َِ َْٔى إاِلذ إََِلَْىم آ رَْشََْج.((ِِ
َ
ِي أ

 جَتِي َى اَّلذ

111- (13/13) "Allahım!4 Nefsimi sana teslim ettim. İşimi 

sana havâle ettim.Yüzümü sana çevirdim. Senden ümit ederek ve 

                                                 
1 Müslim, (4/2085). 
2 Ebu Dâvud, (4/317); Bkz.  Sahih-i Tirmizi (3/142). 
3 Tirmizi, Nesâi. Bkz. Sahihu’l-Câmi (4/255). 
4 "Yatacağın zaman, namaz için abdest alır gibi abdest al ve sağ tarafına yat; 

sonra şöyle de:..hadis zikredilir.‛ 
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senden korkarak sırtımı sana dayadım (tevekkül ettim). Senden 

başka (korunacağım) bir sığınak ve (azabından kurtulacağım) bir 

kurtuluş yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebi'ye îmân 

ettim."1 

UYKUDA BİR YANDAN DİĞER BİR YANA DÖNÜNCE 

YAPILAN DUÂ: 

ـا  َِ رِْض َو
َ
اَواِت َواأْل َّ ـ اُرم رَبَّ الصذ ٗذ َ٘اِضُد اٍَْو ْ )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ ال

ا اٍَْؿِزي َّ ُٗ اُر.((ةَحَْٔ  ُز اٍَْقمذ
112- "Bir ve Kahhâr olan, göklerin, yerin ve her ikisinin 

arasında bulunanların Rabbi, Azîz ve Ğafûr olan Allah’tan başka 

hak ilah yoktur."2 

UYKUDA KORKAN VEYA ÜRKÜTEN BİR ŞEYLE 

KARŞILAŞAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ: 

اِت اِ  َّ َِ ُ٘ذ ةَِس ُؾ
َ
ِٕ َوََش  ِؾتَاِدهِم)) أ ِٕ وَِؾَواةِ ْْ َفَضِت ِِ اِت  ِذ   الذا

َزاِت الَظيَاِظِْي وَ  َّ َٖ  ْْ ِِ وِن (( َو  ْن َُيُْْضُ
َ
 أ

113- "Gazabından,cezalandırmasından, kullarının şerrinden, 

şeytanların vesveselerinden ve bana gelmelerinden Allah’ın 

eksiksiz sözlerine (isimlerine ve kitaplarına) sığınırım."3 

 

                                                 
1 Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu söyleyen birine: ‚Eğer o gece 

ölürsen, fıtrat üzere ölmüş olursun‛ demiştir; Buhâri,Bkz.Fethu’l-Bâri (11/113), 

Müslim (4/2081). 
2 "Gece bir yandan diğer bir yana dönünce denir." Hakim, sahih olduğunu 

söyler ve İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir, (1/540). Nesâi,Amelu’l-Yevmi 

ve’l-Leyle, İbn-i es-Sünnî,Bkz.Sahihu’l-Câmi (3/213). 
3 Ebu Dâvud, (4/12), Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/171). 
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KÂBUS VEYA KÖTÜ RÜYÂ GÖRENİN YAPMASI GEREKEN 
ŞEYLER: 

114- (5/1) Üç defa: "Sol tarafına hafifçe tükürür."1 

- (5/2) Üç defa: "Şeytandan ve gördüğü şeyin şerrinden 
Allah’a sığınır."2 

- (5/3) "Gördüğünü kimseye anlatmaz."3 

- (5/4) "Bulunduğu taraftan diğer tarafa döner."4 

115- (5/5) "Dilerse kalkar, namaz kılar."5 

VİTİRDE KUNUT DUÂSI: 

ٍذِِّن  َ٘ ْْ ًَعَذيْـَجم َوحَـ َّ َديَْجم وًََعلِِِّن ِذـي َٖ  ْْ َّ ِدِِن ِذي ْٖ ُذ ا ُٗ )) اَلَذ
ْخَعيَْجم وَ 

َ
ا أ َّ َْجم َوَبارِْك َِل ِذي َلذ َ٘ ْْ حَ َّ ـاِذي َِ َى  هِـِِّن ََشذ  هََضـيَْجم لَإِٓـذ

ْْ  َتْوِِض َوالَ  ـ َِ ْْ َواََلْـَجم ]َواَل يَِؿـزَّ  ـ َِ ُٕ اَل يَـِذلَّ  ُحْوََض َؾََيْـَىم إِٓـذ
 َؾـاَديَْج[م َتتَاَرْكَج َربذَٔا َوَتَؿاََلْـج.((

116- (3/1)  "Allahım! Hidâyet verdiklerinin arasında beni 
hidâyet üzere sâbit kıl.Âfiyet verdiklerinin arasında bana da âfiyet 
ver. İşlerini üstlendiklerinin arasında benim de işimi üstlen (ve 
beni nefsime bırakma). Verdiğini benim için bereketli kıl ve takdir 
ettiğin şeylerin şerrinden beni koru.Şüphesiz sen (dilediğin 
şekilde) hükmedersin ve senin hükmünü bozacak kimse yoktur. 
Kimi dost edinirsen zelil olmaz. [Kimi de düşman edinirsen, o asla 
aziz olmaz.] Rabbimiz, sen mübârek ve yücesin."6 

                                                 
1 Müslim, (4/1772). 
2 Müslim, (4/1772, 1773). 
3 Müslim, (4/1772). 
4 Müslim, (4/1773). 
5 Müslim, (4/1773). 
6 Sünen sahipleri,Ahmed,Dârimi,Beyhaki; Parantez [ ] içindeki lafız Beyhaki’nin 

rivâyetidir.Bkz.Sahih-i Tirmizi (1/144),Sahih-i İbn-i Mâce (1/194),İrvâu’l-Ğalîl (2/172). 
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 ْْ ـ ِِ ُ٘ذ ةِرَِضـاَك  ُؾـ
َ
ُذ إِِِن أ ُٗ َؿالَاحِـَى  َشـَخِعَىم وَ  )) اَلَذ ُّ ْْ  ةِ ـ ِِ

ؾُ 
َ
ْضِِص  ٘ذُ ُخُوَ٘بِخَىم َوأ

ُ
َْٔىم اَل أ ِِ ـةَِى  َّ ْٓـَج َي

َ
ذْجَيْـَج  َثَٔاًء َؾََيَْىم أ

َ
ا أ

 لََعَ َجْمِصَى.((

117- (3/2) "Allahım! Öfkenden rızana, cezalandırmandan 

bağışlamana sığınırım. Senden, sana sığınırım. Sana olan övgüleri 

sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin."1 

ُذ إِيذاَك َجْؿتُُدم َولََى َُٓفِل  َونَْصُشُدم َوِاََلَْى نَْصََع َوََنِْمـُدم )) اَ  ُٗ لَذ
ُذ إِٓذا  ُٗ َْ ُمََْطٌن. اَلَذ َٓرُْس٘ رَِْحَخََىم َوََنََْش َؾَذاةََىم إِنذ َؾَذاةََى ةِاٍََْكلِِري

م َوالَ  ُْ ةِـَىم نَْصخَِؿئَُىم َونَْصخَْقِمُرَكم َوُٓثِِّْن َؾََيَْى اْْلَْْيَ ِِ  َْٓسُمُرَك َوُْٓؤ
ْْ يَْسُمُرَك.(( َِ  َوََنَْضُؽ لََىم َوََنََُْؽ 

118- (3/3) "Allahım! Ancak sana ibâdet ederiz. Senin için 

namaz kılar ve secde ederiz. Yalnızca sana yönelir ve koşarız. 

Rahmetini ümit eder ve azabından korkarız.Azabın kâfirlere 

mutlaka erişir. Allahım! Senden yardım ve mağfiret dileriz. Seni 

hayırla överiz. Seni inkâr etmeyiz. Sana îmân ederiz. Sana boyun 

eğer ve seni inkâr edeni terk ederiz."2 

 

 

 

                                                 
1 Sünen sahipleri, Ahmed. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/180), Sahih-i İbn-i Mâce 

(1/194), İrvâu’l-Ğalîl (2/175). 
2 Beyhaki, isnadının sahih olduğunu söyler, Sünenü’l-Kübrâ (2/211). Allâme 

Elbâni, ‚İsnâdı sahih ve Ömer -radıyallahu anh-’a mevkûf bir rivâyettir‛ der, 

İrvâu’l-Ğalîl (2/170). 
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VİTİRDE SELÂMDAN SONRA YAPILAN DUÂ: 

وِس.(( َِِى اٍُْودَّ َّ
ْ  )) ُشتَْطاَن ال

119- "Her türlü noksanlıklardan uzak olan mutlak hükümdar 

Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim." 

Bunu üç kere söyler, üçüncüsünde yüksek bir sesle ve 

uzatarak şöyle der:  

وِح[ اَلئَِسِث َو الرَّ َّ ْ  ] رَب  ال

[Meleklerin ve Ruh’un Rabbi.]1 

ÜZÜNTÜ VE KEDER ANINDA YAPILAN DUÂ: 

ِخـَىم َٓاِصـييَِت بِيَـِدَكم  َِ
َ
ُْ أ ُْ َختِْدَكم اْب ُذ إِِن  َختُْدَكم اْب ُٗ

)) اَلَذ
َ٘ لَـَىم  ـ ُٖ  ٍُ ٌ  اْشـ لَُى ةُِسـ

َ
ْشـأ
َ
َىم َؾْدٌل ِِفذ هََضـاُؤَكم أ ُّ ًْ اٍض ِفذ ُض َِ

 
َ
ُٕ أ خَ ّْ ْو َؾَذ

َ
ُٕ ِِف ِيخَاةَِىم أ َْٓزْلَ

َ
ْو أ
َ
ِٕ َجْمَصَىم أ يَْج ةِ ّذ ْو َش

َ
ْْ َخَِْوَىم أ ِِ َضداً 
ٌَ اٍُْوـْرآَن َربِيـَؽ هََْـِِبم  َْؿـ َْ ْن 

َ
ُِ اٍَْقيْـِب ِؾْٔـَدَكمأ

ِٕ ِِف ِؾَْ ذَْرَت ةِ
ْ
إِْشخَأ

)).  ِ َٖ اَب  َٖ  َوُٓ٘رََصْدرِيم وََسالََء ُضْزِ موََذ

120- (2/1) "Allahım!Ben senin kulunum.Erkek ve kadın 

kullarının çocuğuyum.Alnım (kontrolüm) senin elindedir.Benim 

hakkımda senin hükmün geçerlidir.Benim hakkımdaki takdirin 

adâlettir.Kendini isimlendirdiğin veya Kitabında indirdiğin yahut 

kullarından birisine öğrettiğin, yahut katındaki gayb ilminde 

kendine has kıldığın, sana âit her ismin hakkıyla: Kur’ân’ı,kalbimin 

                                                 
1 Nesâi (3/244), Dârekutnî ve diğerleri. Parantez [ ] içi Dârekutnî rivâyetinin 

ziyâdesidir ve isnadı sahihtir, (2/31). Bkz. Zâdu’l-Meâd, (ilgili hadisin tenkidi; 

Şuayb ve Abdülkâdir el-Arnavût) (1/337). 
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sevinci, gönlümün rahata kavuşması, hüznümün ortadan kalkması 

ve kederimin gitmesi (için vesile) kıl(manı dilerim)."1 

٘ذُ  ُؾ
َ
ُذ إِِن  أ ُٗ م  )) اَلَذ ٌِ َصــ

ًَ ُ  َواْْلَـَزِنم َواٍَْؿْشـِز َواٍْ َٗ ْ َْ ال ِِ ةَِى 
 ٌِ ِْ وََفََتَِث الر ساَِل.(( َوابْلُْخ

يْ م وََضََِؽ ادلذ  َواَْلُْْبِ
121- (2/2) "Allahım!Keder ve hüzünden, acizlik ve tembel-

likten, cimrilik ve korkaklıktan, borcun belimi bükmesinden ve 

insanların bana galip gelmesinden sana sığınırım."2 

SIKINTI ANINDA YAPILAN DUÂ: 

م اَل إََِلَ  ُُ ــي َِ ُُ اْْلَ ــي ــْرِش )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ اٍَْؿِؼ   إاِلذ اُ رَبَّ اٍَْؿ
)). ُِ ِري

ًَ اَواِت َورَبَّ اٍَْؿْرِش اٍْ َّ م اَل إََِلَ إاِلذ اُ رَبَّ الصذ ُُ  اٍَْؿِؼي

122- (4/1) "Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka hak ilah 

yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak ilah yoktur. 

Göklerin ve Kerîm Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak ilah 

yoktur."3 

م  رُْس٘م لاََل حَِسَْـِِّن إََِل َجْمِِسـ َظْرلَـَث َخـْْيٍ
َ
ُذ رَِْحَخََى أ ُٗ )) اَلَذ

َْٓج.((
َ
م اَل إََِلَ إاِلذ أ ُٕ ِِن ُُكذ

ْ
َِْص َِل َطأ ْص

َ
 َوأ

123- (4/2) "Allahım! Sadece senin rahmetini umarım. Göz 

açıp kapayıncaya kadar -bile olsa- beni nefsime bırakma. Bütün 

işlerimi (ve hâlimi) düzelt. Senden başka hak ilah yoktur."4 

                                                 
1 Ahmed, (1/391). Elbâni, tashih etmştir. 
2 Buhâri, (7/158). Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- bu duayı çokça 

yapardı. Bkz. Fethu’l-Bâri (11/173). 
3 Buhâri, (7/153), Müslim, (4/2092). 
4 Ebu Davud (4/324), Ahmed (5/42) Elbâni, hadisin hasen olduğunu söyler; 

bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (3/959). 
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َْي.( ِّ ِ ال َْ اٍؼذ ِِ َْٓجم ُشتَْطآََى إِِن  ُئُْج 
َ
 ()) اَل إََِلَ إاِلذ أ

124- (4/3) "Senden başka hak ilah yoktur.Seni tüm noksan 

sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum."1 

ِٕ َطحْئاً.(( )) اَُ اُ َرِّب  الَ  َْشُِك ةِ
ُ
 أ

125- (4/4) "Ey Allah! Ey Allah! Ben Rabbime hiçbir şeyi 

ortak koşmam."2  

DÜŞMAN VEYA GÜÇ SAHİBİ BİRİSİYLE KARŞILAŞINCA 

YAPILAN DUÂ: 

)). ُْ ِٖ وِر ْْ َُشُ ِِ ُ٘ذ ةَِى  م َوَجُؿ ُْ ِٖ َْؿََُى ِِف َُنُِ٘ر َِ ُذ إِٓذا  ُٗ  )) اَلَذ

126- (3/1) "Allahım! Biz, onları düşman ile baş başa bırakır 

ve onların şerlerinden sana sığınırız."3 

َْٓج 
َ
ُذ أ ُٗ ُصُ٘لم  )) اَلَذ

َ
ُضُ٘لم َوبَِى أ

َ
َْٓج َِٓفْيِيم ةَِى أ

َ
َؾُضِديم َوأ

)). ٌُ هَاحِ
ُ
 َوبَِى أ

127-(3/2) "Allahım! Sen benim dayanağımsın, sen benim 

yardım edenimsin.Senin yardımınla hareket eder,senin yardımınla 

düşmana saldırır ve senin yardımınla düşmanla savaşırım."4 

)). ٌُ ِكي َ٘ ْ َُ ال  )) َضْصبَُٔا اُ َوِْٓؿ

128- (3/3) "Allah bize yeter! O ne güzel vekildir."5 

                                                 
1 Tirmizi, (5/529). Hâkim, sahih olduğunu söylemiş, İmam Zehebi de buna 

muvafakat etmiştir; (1/505). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/168). 
2 Ebu Davud, (2/87); bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, (2/335). 
3 Ebu Dâvud, (2/89); Hâkim, sahih olduğunu söylemiş, İmam Zehebî de buna 

muvafakat etmiştir. 
4 Ebu Davud (3/42), Tirmizi, (5/572); bkz. Sahih-i Tirmizi, (3/183). 
5 Buhâri, (5/172). 
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GÜÇ VE KUVVET SAHİBİNİN ZULMÜNDEN KORKAN 

KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ: 

ْْ َِل  م ُزـ ُِ تِْؽم َورَبذ اٍَْؿْرِش اٍَْؿِؼي اَواِت الصذ َّ ُذ رَبذ الصذ ُٗ )) اَلَذ
 ِِ ْْ َخاَلئِِوَىمَساراً  ِِ  ِٕ ْضَزاةِ

َ
ِْ لاَُلٍنم َوأ

َضـٌد  ْْ لاَُلِن ةْ
َ
ذ أ ْن َحْمـُرَط لََعَ

َ
أ

َْٓج.((
َ
ٌذ َثَٔاُؤَكم َواَل إََِلَ إاِلذ أ ْو َحْعََغم َؾزذ َسارَُك وََس

َ
ُْ  أ ُٗ ْٔ ِِ 

129- (2/1) Üç kere: "Yedi kat semânın ve Yüce Arş’ın Rabbi 

olan Allahım! Falan oğlu falanın ve yarattıklarının içerisinde onun 

taraftarlarından birisinin kötülükte aşırı davranmasından ya da 

azgınlaşmasından beni koru.Sana sığınan güçlü ve senin övdüğün 

büyük olur.Senden başka hak ilah yoktur."1 

ْْ خَ  ِِ َؾزَّ 
َ
م اَُ أ َْبَْبُ

َ
َخـاُف )) اَُ أ

َ
ـا أ ّذ َؾـزَّ ِم

َ
يؿاًم اَُ أ ِٕ ََجِ َِْو

ْن 
َ
ـتِْؽ أ اَواِت الصذ َّ ِصِى الصذ ّْ ُّ ْ م اَل َ٘ ُٖ ي اَل إََِلَ إاِلذ  ِ

ُ٘ذ ةِاِ اَّلذ ُؾ
َ
ْضَذُرم أ

َ
َوأ

 ِٕ ْتتَاِؾـ
َ
ِ٘دهِ َوأ ْْ ََش  َختِْدَك لُـاَلٍنم وَُسُٔـ ِِ م  ِٕ  ةِإِْذِٓ

رِْض إاِلذ
َ
َْ لََعَ األ َحَوْؿ

ْطيَ 
َ
ٌذ َوأ م َسـ ُْ ـ ِٖ ْْ ََش  ـ ِِ ْْ َِل َسـاراً  ُذ ُزـ ُٗ ْ  َواِْلنِْسم اَلَذ َْ اَْلِ ِِ م  ِٕ اِؾ

َىم َواَل إََِلَ َدْْيَُك.(( َثَٔاُؤَك وََؾزذ  ُّ  َسارَُكم َوَتتَارََك اْش
130- (2/2) Üç kere: "Allah en büyüktür. Allah, bütün 

yarattıklarından daha güçlüdür. Allah, korktuğum ve sakındığım 

şeylerden daha güçlüdür. Kulu falanın, cin ve insan ordularının, 

taraftarlarının ve ona uyanların şerrinden, Kendisinden başka hak 

ilah  olmayan, yedi kat göğün yerin üzerine düşmesini izniyle 

engelleyen Allah’a sığınırım.Allahım! Onların şerrinden beni koru. 

                                                 
1 Buhâri, Edebu’l-Müfred, (h.707); Elbâni, sahih olduğunu söylemiştir, bkz. 

Sahih-i Edebi’l-Müfred, (h.545). 
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Sana sığınan güçlü ve senin övdüğün büyük olur.İsmin mübârek-

tir. Senden başka hak ilah yoktur."1 

DÜŞMANA KARŞI YAPILAN DUÂ: 

ُذ  ُٗ ْضَزاَبم اَلَذ
َ
ِزِم اأْل ْٖ يَؽ اْْلَِصاِبم ِا ِ ََ خَاِبم  ًِ

َل اٍْ ْزِ ُِ ُذ  ُٗ )) اَلَذ
ُْ َوَزلْزِ  ُٗ ِزْم ْٖ .((ا ُْ ُٗ ْ  ل

131- "Ey Kitabı (Kur'ân'ı) indiren, hesabı çabuk gören 

Allahım! Düşman gruplarını hezimete uğrat! Allahım! Onları 

hezimete uğrat ve onları (belâlarla) sars."2 

BİR TOPLULUKTAN KORKAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ: 

ا َّ ُ ةِ ِٗ ِٔي ُذ اْيِم ُٗ  (ِطئَْج.( )) اَلَذ

132- "Allahım! Beni, onlara karşı dilediğin şekilde koru."3 

ÎMÂNDA ŞÜPHEYE DÜŞEN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ: 

133- (4/1) "Allah’a sığınır."4 

- (4/2) "Şüphe duyduğu şeyi terk eder."5 

)). ِٕ َِ ُْٔج ةِاِ َورُُش َِ  )) آ

134- (4/3) "Allah’a ve O’nun elçilerine îmân ettim" der.6 

 

 

                                                 
1 Buhâri, Edebu’l-Müfred, (h.708); Elbâni, sahih olduğunu söyler; bkz. Sahih-i 

Edebi’l-Müfred, (h.546). 
2 Müslim, (3/1362). 
3 Müslim, (4/2300). 
4 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/336); Müslim (1/120) 
5 Buhâri, Bkz. Fethu’l-Bâri (6/336); Müslim (1/120) 
6 Müslim, (1/119-120). 
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135- (4/4) Allah Teâlâ’nın şu âyetini okur: 

﴿  ًٌ ٍء َعيِي َٔ ةُِكّوِ ََشۡ ُْ ۖ َو َُ ُِر وَٱۡۡلَاِط َّٰٓ ُل وَٱٓأۡلِيُر وَٱىظذ وذ
َ
َٔ ٱۡۡل ُْ٣ ﴾  

  [   5] ش٘رة اْلديد اآليث /

"O, Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir ve Bâtın’dır. O, her şeyi 

hakkıyla bilendir."1 

BORCUN ÖDENMESİ İÇİN YAPILAN DUÂ: 

ُذ  ـ ُٗ ْْ  )) اَلَذ ـ ّذ ََِى َخ ِِِّٔن ةَِمْض ْف
َ
ْْ َضَراِمَى َوأ اََللَِى َخ ِْ اْيِمِِّن 

َ٘اَك.((  ِش

136- (2/1) "Allahım!Helâl rızkınla yetinmeyi ve haramından 

uzak durmayı bana nasip eyle. Beni başkalarına muhtaç kılmayıp 

lütfunla zengin kıl."2 

م  ٌِ َصــ
ًَ ُ  َواْْلَـَزِنم َواٍَْؿْشـِز َواٍْ َٗ ْ َْ ال ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ )) اَلَذ

م ٌِ َواَْلُْْبِ ِْ وََفََتَِث الر َساِل.(( َوابْلُْخ
يْ  وََضََِؽ ادلذ

137- (2/2) "Allahım! Keder ve hüzünden, âcizlik ve 

tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borcun belimi bükmesinden 

ve insanların bana üstün gelmesinden sana sığınırım."3 

 

 

 

                                                 
1 Hadîd Sûresi: 3. Ebu Dâvud. Elbâni, hadisin hasen olduğunu söyler; bkz. 

Sahih-i Ebî Dâvud (3/962). 
2 Tirmizi, (5/560); Bkz. Sahih-i Tirmizi, (3/180). 
3 Buhâri, (7/158). 
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NAMAZ KILARKEN VE KUR'ÂN OKURKEN GELEN 

VESVESEYE KARŞI YAPILAN DUÂ: 

)). ُِ يَْعاِن الرذِسي َْ الظذ ِِ ُ٘ذ ةِاِ  ُؾ
َ
 )) أ

138- "Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, Allah’a 

sığınırım" der ve sol tarafına hafifçe üç defa tükürür.1 

ZOR BİR İŞLE KARŞILAŞAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ: 

ٌُ اْْلَـْزَن إَِذا  َْؿـ َْ ْٓـَج 
َ
اًلم َوأ ْٗ ُٕ َش ا َسَؿَْخَ َِ ٌَ إاِلذ  ْٗ ُذ اَل َش ُٗ )) اَلَذ

اًل.(( ِطئَْج  ْٗ  َش
139- "Allahım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. 

Eğer sen dilersen zoru kolay kılarsın."2 

GÜNAH İŞLEYEN KİMSENİN YAPMASI GEREKEN DUÂ: 

ُذ َحُوـُ٘م َذيَُفـِل   َ٘رم ُث ُٗ ُْ اٍعَّ ْْ َختٍْد يُْذُِٓب َذْٓتاً َذيُْطِص ِِ ا  َِ  ((
ُذ   ََلُ.(( اَ إاِلذ َدَمَر اُ  يَْصخَْقِمرُ  َرْكَؿخِْْي  ُث

140- "Günah işleyen bir kul güzelce abdest alır; ardından 

kalkıp iki rekat namaz kılar ve sonra Allah’tan bağışlanma dilerse, 

Allah mutlaka onu bağışlar."3 

 

                                                 
1 Müslim, (4/1729); Osman b. Âs -Allah ondan râzı olsun-: ‚Böyle yaptım ve 

Allah, vesveseyi benden giderdi‛ demiştir. 
2 İbn-i Hibban, es-Sahih  (Mevârid) (h.2427) ve İbn-i es-Sünnî, (h.351). Hafız 

İbn-i Hacer, ‚Bu sahih bir hadistir‛ der. Abdülkadir El-Arnavût, e-Ezkâr’ın 

tahricinde sahih olduğunu söyler (s.106). 
3 Ebu Dâvud, (2/86), Tirmizi (2/257); Elbâni, tashih etmiştir; bkz. Sahih-i Ebî 

Dâvud (1/2837). 
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ŞEYTANI VE VESVESELERİNİ KOVMAK İÇİN YAPILAN 

DUÂ: 

141- (3/1) "Şeytandan Allah’a sığınmak."1 

142- (3/2) "Ezan okumak."2 

143- (3/3) "Zikir yapmak ve Kur’ân-ı Kerîm okumak."3 

HOŞA GİTMEYEN BİR DURUM OLDUĞU VEYA İSTENİLEN 

ŞEY OLMADIĞI ZAMAN YAPILAN DUÂ: 

)). ٌَ ا َطاَء َذَؿ َِ  )) هََدُر اِ َو

144- "Allah’ın takdiridir. O neyi dilerse, onu yapar."4 

 

 

 

                                                 
1 Ebu Dâvud (1/206),Tirmizi.Bkz.Mü’minûn Sûresi:98-99,Sahih-i Tirmizi (1/77). 
2 Buhâri, (1/151); Müslim, (1/291),  
3 ‚Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Şeytan içinde Bakara sûresi okunan evden 

kaçar.‛Müslim (1/539).Sabah ve akşam, uykudan önce ve uyanınca okunan 

zikirler, yine eve girerken ve evden çıkarken, mescide girip çıkarken yapılan 

zikirler şeytanı uzaklaştırır.Aynı zamanda sahih olan başka zikirler; uykudan önce 

‚Ayete’l Kûrsî‛ (Bakara Sûresi: 255) ve ‚Âmene’r-Rasûlü‛yü (Bakara Sûresi: 285-

286) okumak da şeytanı uzaklaştıran şeylerdendir. "Kim yüze kere: ‚Allah’tan 

başka hak ilah yoktur. O, birdir ve hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur,  hamd da 

O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.‛ derse bu, gün boyunca onu şeytandan korur. 

Ayrıca ezan da şeytanı defeder." 
4 ‚Kuvvetli mümin, zayıf müminden Allah’a daha hayırlı ve daha sevimlidir. 

Hepsinde de hayır vardır.Yararına olan şeyde hırslı ol. Allah’tan yardım dile, âciz 

olma! Sana bir şey isâbet ederse, ‚keşke şöyle şöyle yapsaydım‛ deme. Fakat 

‚Allah’ın takdiridir.O ne dilerse, onu yapar" de. Çünkü ‚keşke‛ şeytanın ameline 

yol açar.‛ Müslim, (4/2052). 
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ÇOCUĞU OLAN KİMSEYİ TEBRİK ETMEK İÇİN YAPILAN 

DUÂ VE ONUN BUNA KARŞILIK YAPACAĞI DUÂ: 

ـَ  َبم َوَبََ ِٖ ا َ٘ ْ ْرَت ال ًَ ِ٘ب لََىم وََط ُٖ ْ٘ َّ ْ ُه  )) ةَارََك اُ لََى ِِف ال ُطدذ
َ
أ

ُه.((  َوُرِزهَْج ةِرذ

145- "Sana bahşedilen (çocuğu) Allah, senin için mübârek 

kılsın. Onu bahşeden (Allah’a) şükredesin. (Çocuğun) buluğa ersin 

ve onun iyiliğiyle rızıklandırılasın."  

TEBRİK EDİLEN KİMSE İSE ONA ŞÖYLE DUÂ EDER:  

)) ةَارََك اُ لََى َوَبارََك َؾََيَْىم وََسَزاَك اُ َخْْياًم َوَرَزهَـَى اُ 
ْسَزَل ذَ 

َ
م َوأ ُٕ رََْ  َ٘اةََى.((ِِ

"Allah da sana bereket versin ve bereketini dâim kılsın. 

Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Allah seni de bir benzeri ile 

rızıklandırsın ve sevabını çoğaltsın" şeklinde karşılık verir.1 

ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN YAPILAN DUÂ: 

ا ةِ  َّ ِخيُذُي
ُ
ْْ )) أ ـ ِِ ٍث َو ِذ ا َٖ ْْ ُُك  َطيَْعاٍن َو ِِ ِث  ِذ اِت اِ الذا َّ َِ َس

ٍث.(( ِذ  ُُك  َخْْيٍ اَل

146- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Hasan ve 

Hüseyin’i; "Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden, 

Allah’ın eksiksiz sözlerine (isimlerine ve kitaplarına) sığındırırım" 

diyerek sakındırırdı.2 

 

 

                                                 
1 Bkz. Nevevi, el-Ezkâr (s.349), Selim el-Hilâli, Sahihu’l-Ezkâr (2/713). 
2 Buhâri, (4/119), İbn-i Abbas –Allah ondan râzı olsun-, hadisi. 
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HASTA ZİYÂRETİNDE HASTAYA YAPILAN DUÂ: 

ٌ٘ر إِْن َطاَء اُ.(( ُٗ َس َظ
ْ
 )) اَل ةَأ

147- (2/1) "Zararı yok, inşaallah günahlarını temizler."1 

ْن يَْظِميَ 
َ
ُِ أ م رَبذ اٍَْؿْرِش اٍَْؿِؼي َُ ُل اَ اٍَْؿِؼي

َ
ْشأ

َ
 َى.(()) أ

148- (2/2) Yedi kere: "Yüce Arş’ın Rabbi olan Yüce 

Allah’tan sana şifâ vermesini dilerim."2 

HASTAYI ZİYÂRET ETMENİN FAZÎLETİ: 

149- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurmuştur: 

َُ َمََش ِِف ِخرَ  َِ ْص ُّ ْ َخاُه ال
َ
ٌُ أ َِـَسم )) إَِذا ًَعَد الرذُس ٔذِث َضَّتذ َُيْ الَِث اَْلَ

ٍْـَك َمََـٍى 
َ
ِٕ َشتُْؿَ٘ن أ ُٕ الرذِْحَُثم لَإِْن ََكَن ُفْدَوًة َصىذ َؾََيْ َرحْ َّ لَإَِذا َسَََس َد

ٍَْك َمٍََى  َضَّتذ يُْفتَِص.((
َ
ِٕ َشتُْؿَ٘ن أ م َوإِْن ََكَن َمَصاًء َصىذ َؾََيْ ِِّْسَ  َضَّتذ ُح

"Bir kimse, müslüman kardeşini hastalığında ziyâret ederse, 

oturuncaya kadar cennet bağlarında yürür.Oturunca onu rahmet 

kaplar. Sabah ziyâret etmiş ise, akşamlayıncaya kadar yetmiş bin 

melek ona istiğfâr eder.Akşam ziyâret etmiş ise, sabahlayıncaya 

kadar yetmiş bin melek ona istiğfâr eder."3 

 

                                                 
1 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (10/118). 
2  ‚Müslüman bir kul, eceli gelmemiş bir hastayı ziyâret eder ve yed i kere bu 

duâyı  derse, o hasta şifa bulur.‛ Tirmizi, Ebu Dâvud.  Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/210), 

Sahihu’l-Câmi (5/180). 
3 Tirmizi, İbn-i Mâce, Ahmed. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/244), Sahih-i Tirmizi 

(1/286). Merhum Ahmed Şâkir de sahih olduğunu söylemiştir. 
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HAYATINDAN ÜMİT KESİLEN HASTANIN YAPACAĞI 

DUÂ: 

)). لَْعَ
َ
ِذيِن اأْل ْْلِْوِِّن ةِالرذ

َ
ُذ اْفِمْريِلم َوارَِْحِِّْنم َوأ ُٗ  )) اَلَذ

150- (3/1) "Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle. 

Beni Refîk-i A’lâ’ya kavuştur."1 

151- (3/2) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- vefâtı 

yaklaştığı zaman (ölümün ateşini veya baygınlığını gider-mek için) 

ellerini suya daldırıp yüzünü silmeye başlar ve şöyle derdi: 

َراٍت.(( ًَ ِْ٘ت لََص َّ  )) اَل إََِلَ إاِلذ اُم إِنذ لَِْ

 "Allah’tan başka hak ilah yoktur. Şüphesiz ölümün sekerâtı 

(zorlukları) vardır."2 

م اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضـَدُهم اَل إََِلَ إاِلذ  َْبَْبُ
َ
اُ  )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ َواُ أ

ـُدم اَل إََِلَ إاِلذ اُ  ّْ َْـُى َوََلُ اْْلَ ُّ ْ يَى ََلُم اَل إََِلَ إاِلذ اُ ََلُ ال  وَْضَدُه اَل ََشِ
َة إاِلذ ةِاِ.(( ٘ذ َل َواَل هُ ْ٘  َواَل َض

152- "Allah’tan başka hak ilah yoktur.Allah en büyüktür. 

Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir. Allah’tan başka hak ilah 

yoktur.O, birdir ve O'nun ortağı yoktur. Allah’tan başka hak ilah 

yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır.Allah’tan başka hak ilah 

yoktur.Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır."3 

 

                                                 
1 Buhâri, (7/10); Müslim, (4/1893). 
2 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri, (8/144). 
3 Tirmizi, İbn-i Mâce. Elbâni, sahihtir der. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/152), Sahih-i 

İbn-i Mâce (2/317). 
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VEFÂT ETMEK ÜZERE OLANA TELKİNDE BULUNMAK: 

153- "Kimin (ölmeden önce) son sözü, ‘La ilâhe illallah’ 

olursa, cennete girer.‛1 

BAŞINA BİR BELÂ GELEN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ: 

َِْك  ْخ
َ
ُسْرِ  ِِف ُمِفيبيَِتم َوأ

ْ
ُذ أ ُٗ ِٕ َراِسُؿَ٘نم الَذ اِ ِ َوإِٓذا إََِلْ

)) إِٓذ
ا.(( َلِ  َٗ ْٔ ِِ  َخْْياً 

154- "Şüphesiz biz, Allah'ın kullarıyız ve (âhirette) 

dönüşümüz de yalnızca O’nadır. Allah’ım! Başıma gelen musibet 

sebebiyle bana ecir ver ve bana ondan daha hayırlısını bağışla."2 

VEFÂT EDENİN GÖZLERİNİ KAPATIRKEN YAPILAN DUÂ: 

ُٕ ِِف  ( َواْرَذـْؽ َدرَسخَـ ِٕ ِّ ٍُِماَلٍن )ةِاْشـ ُذ اْفِمْر  ُٗ
ـِدي َْيم )) اَلَذ ْٗ َّ ْ ال
ُٕ ِفِ  ِٕ  َواْخَُْم م َواْفِمْر نَلَا َوََلُ يَا رَبذ  َؾِوِت َْ َْيم َوالَْصـْص  ِِف اٍَْقاةِِري ِّ

َ اٍَْؿال
)). ِٕ ْر ََلُ ِذي  ٘  ََلُ ِِف َرْْبِهِ َوَٓ

155- "Allahım!Falanı -ölenin ismini söyler- bağışla.Hidâyete 

erenler arasında derecesini yükselt. Geride kalanlarına vekil ol. Ey 

âlemlerin Rabbi! Bizi ve onu bağışla. Kabrini genişlet ve onu orada 

nurlandır."3 

 

 

 

                                                 
1 Ebu Dâvud, (3/190). Bkz. Sahihu’l-Câmi (5/432), 
2 Müslim, (2/632). 
3 Müslim, (2/634). 
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CENÂZE NAMAZINDA ÖLÜ İÇİN YAPILAN DUÂ: 

م ُٕ ـَ َْبـِرْم ُُٓزٍـ
َ
ُٕ َوأ م َواْخُك َخْٔـ ِٕ م وًَعَلِ ُٕ ُذ اْفِمْر ََلُ َوارَِْحْ ُٗ  )) اَلَذ

 ُٕ م َواْفِصَْ ُٕ ْدَخََـ ُِ ْؽ  َْ اْْلَعاَيـاَ َيّـاَ  َووَش  ِِ  ِٕ ِْز َواٍَْْبَِدم َوَجو  اِء َواثلَذ َّ ْ  ةِال
ـاًل  ْٖ َ

ْْ َدارِهِم َوأ ـ ِِ ةِْدَْلُ داَراً َخْْياً 
َ
نَِسم َوأ َْ ادلذ ِِ  َِ ْبيَ

َ
َْب األ يَْج اثل٘ذ َجوذ

 ْْ ـ ِِ ِؾـْذُه 
َ
ٔذـَثم َوأ ُٕ اَْلَ ْدِخَْـ

َ
م َوأ ِٕ ْْ َزوِْسـ ِِ م َوَزوْساً َخْْياً  ِٕ َِ ْٖ َ

ْْ أ ِِ َخْْياً 
 َؾذاَِب اٍَْوْْبِ ] وََؾَذاِب انلذاِر[ .(

156- (4/1) "Allahım! Onu bağışla ve ona merhamet et. Ona 

âfiyet ver ve onu affet. Onu hoş karşıla ve yerini genişlet. Onu su, 

kar ve dolu ile yıka. Onu, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi 

günahlardan temizle.Ona;yurdundan daha hayırlı bir yurt,âilesinden 

daha hayırlı bir âile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete 

koy.Onu kabir azabından ve [cehennem azabından] koru."1 

ِدٓاَم َو اغَئِِبٔاَ م َو َصِقِْيٓاَ َو  ِٖ ي تِٔاَم َو طاَ َِ اَم َو  ُذ اْفِمْر ِْلَئ  ُٗ )) اَلَذ
ْٓرآَاَ. اَلَذ 

ُ
ِٕ لََعَ اْْلِْشـاَلِمم  َو َيِتِْيٓاَم َو َذَيِرٓاَ َو أ ْضِي

َ
ٔذا لَأ ِِ  ُٕ ْضيَحْخَ

َ
ْْ أ َِ ُذ  ُٗ

اَ  ْسـَرُه َو اَل حُِضـَٔذ
َ
ٔاَ أ ِْ ُذ اَل ََتِْر ُٗ اِنم اَلَذ َّ ُٕ لََعَ اْْليِ لذ َ٘ ٔذا َذخَ ِِ  ُٕ يْخَ ذذ َ٘ ْْ حَ َِ

 َبْؿَدُه.((
157- (4/2) "Allahım!Dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve 

büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, hazır olanımıza ve 

olmayanımıza mağfiret eyle. Allahım! Bizden kimi yaşatırsan, onu 

İslâm üzere yaşat. Kimi de öldürürsen, onu îmân üzere öldür. 

Allahım! Onun ecrinden bizi mahrum etme ve bizi ondan sonra 

saptırma."2 

                                                 
1 Müslim, (2/663). 
2 İbn-i Mâce,(1/480),Ahmed (2/368);Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, (1/252). 
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 ُٗ ْْ  إِنذ  ُذ )) اَلَذ ـ ِِ  ِٕ ٌِ ِس٘اَرَِكم لَِو
ِخَىم َو َضتْ ِذ َْ لاَُلٍن ِِف ِذ لاَُلَن ْب

ُٕ  وََؾَذاِب  لِخَِْٔث اٍَْوْْبِ  . لَاْفِمْر ََلُ َو ارَِْحْـ لَاِء َواْْلَن  َ٘ ْ ٌُ ال ْٖ َ
َْٓج أ

َ
انلذاِرم َو أ

)). ُُ ُر الرذِضي ُ٘ َْٓج اٍَْقم
َ
 إِٓذَى أ

158- (4/3) "Allahım! Falan oğlu falan senin emânet ve 

korumandadır. Onu, kabir fitnesinden ve cehennem azabından 

koru. Sen vefâ ve hak sahibisin. Onu bağışla ve ona merhamet et. 

Şüphesiz sen, çok bağışlayansın, çok merhamet edensin."1 

خَِى إِْضخاَجَ  َِ
َ
ُْ أ ُذ َختُْدَك َواْب ُٗ ْْ  )) اَلَذ َْٓج َفِِّنٌّ َخـ

َ
 إََِل رَِْحَخَِىم َو أ

)). ُٕ ِٕ َو إِْن َكََن ُمِصحئاً َذخَشاََوْز َخْٔ ِٕ إِْن يـاََن ُُمِْصٔاً لَزِْد ِِف َضَصٔاَحِ  َؾَذاةِ

159- (4/4) "Allahım!Ben, senin kulunum.Rahmetine muhtaç 

olan kadın kulunun oğluyum.Sen ona azap etmek-ten müstağni-

sin. Eğer iyilik sahibi ise onun iyiliklerini artır.Eğer günahkâr ise, 

onu bağışla."2 

BÜLÛĞA ERMEDEN ÖLEN ÇOCUĞUN CENÂZESİNDE YAPILAN DUÂ: 

)). ْْ َؾذاَِب اٍَْوْْبِ ِِ ِؾْذُه 
َ
ُذ أ ُٗ  )) اَلَذ

160-(2/1) "Allahım! Onu kabir azabından koru."3 

 

                                                 
1 İbn-i Mâce, Ebu Dâvud, (3/211); Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, (1/251). 
2 Hâkim, sahih olduğunu söylemiş İmam Zehebi de muvafakat etmiştir, 

(1/359); Elbâni, Ahkâmu’l-cenâiz (s.125). 
3 Said b. Müseyyib şöyle der: Ebu Hureyre’nin arkasında günahsız bir çocuğun 

namazını kıldım ve onu şöyle derken işittim:.. hadis zikredilir‛. Mâlik, el-Muvattâ 

(1/288), İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, (3/217), Beyhaki, (4/9). Şuayb el-Arnavût, 

hadisin sahih olduğunu söyler; bkz. Bağavi, Şerhu’s-Sünne (ilg. hadis tenkidi: 

5/357). 
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Şöyle derse de güzel olur:  

 ٌْ ـ ُذ َثو  ُٗ م وََطِميؿاً َُماَةاً. اَلَذ ِٕ يْ َ٘ادِلَ ِ ُٕ لََرظاً َو ُذْخراً ل ُذ اْسَؿَْ ُٗ )) اَلَذ
ِٕ َم٘اَزِ  ُٕ ةِ َِْٔيم َواْسَؿَْـ ِِ ْؤ ُّ ْ ٍِِص ال ُٕ ةِفـاَ ْْلِْو

َ
ّاَم َوأ ُٖ ُسَ٘ر

ُ
ِٕ أ ُْ ةِ ْؾِؼ

َ
ّاَ َوأ ُٗ ئَ

 ْْ ِِ ةِْدَْلُ داَراً َخْْياً 
َ
م َوأ ُِ ِٕ ةِرَِْحَِخَى َؾذاََب اَْلَِطي م َوهِـ َُ ي ِٖ ِِف َيماٍََِث إِةْراَ

 
َ
ُذ اْفِمْر أِل ُٗ م اَلَذ ِٕ َِ ْٖ َ

ْْ أ ِِ اًل َخْْياً  ْٖ َ
ْْ َشتََؤاَ داَرِهِ َوأ َِ لْراَِظٔاَم َو

َ
ْشالَلِٔاَم َوأ

 ةِاْْليّاَِن.((
"Allahım! Onu, ana-babasına (cennete girişte) öncü, onlar 

için saklanmış bir nimet ve şefaati kabul edilen bir şefaatçi kıl. 

Allahım! Onunla, ana babasının mizânını ağırlaştır ve ecirlerini 

büyük eyle. Onu, salih müminlere kat ve (kıyâmet günü) İbrahim  

-aleyhisselâm-’ın kefâletinde kıl. Rahmetinle onu cehennem 

azabından koru. Ona evinden daha iyi bir ev, âilesinden daha 

hayırlı bir âile ver. Allahım! Evvelimizi, öncülerimizi ve bizden 

önce îmân edenleri bağışla."1 

ْسراً.((
َ
ُٕ نَلاَ لََرظاًم وََشََماًم َوأ ُذ اْسَؿَْ ُٗ  )) اَلَذ

161- (2/2) "Allahım! Onu bizim için bir öncü, selef ve bir 

mükâfat kıl."2 

TAZİYE (BAŞSAĞLIĞI) DUÂSI: 

ٍء ِؾَْٔدهُ  م َوُُكَّ ََشْ َٙ ْؾع
َ
َخَذم َوََلُ ِاَ أ

َ
ِ ِ ِاَ أ م  )) إِنذ ٌٍ ُمَصًّمًّ َس

َ
ةِأ

 لََْخَْفِْبْ َوْلَْطتَِصْب.(( 
                                                 

1 Bkz. İbn-i Kudâme, Muğni(3/416); Bin Baz,Durûsu’l-Muhimme (s.15). 
2 ‚Hasan,çocuğun cenazesinde Fatihâ’yı okur ve şöyle derdi.. Hadis zikredilir‛. 

Beğavi, Şerhu’s-Sünne; Abdürrezzak (h.6588); Buhâri, Kitabu’l-Cenâiz (h.65): 

ta’likan, Cenazenin Üzerinde Fatiha Okuma Babı, (2/113). 
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162-"Aldığı Allah’ındır, verdiği Allah’ındır. Her şey O’nun 

katında belirli bir ecel iledir. Sabret ve karşılığını Allah’tan bekle."1 

Şöyle derse de güzel olur: 

َْ َؾزاَ  ْضَص
َ
ْسَرَكم َوأ

َ
َُ اُ أ ْخَؼ

َ
ي ِخَى.(()) أ َّ ِ  َءَك َوَدَمَر ل

"Allah ecrini büyük kılsın, sabrını güzel eylesin ve ölünü 

bağışlasın."2 

CENÂZE KABRE KONULURKEN YAPILAN DUÂ: 

ٔذِث رَُشِ٘ل اِ.((  )) � اِ ولَََعَ ُش

163 "Allah’ın adıyla ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-’in sünneti üzere."3 

CENÂZE DEFNEDİLDİKTEN SONRA YAPILAN DUÂ: 

)). ُٕ ُذ ذَب خْ ُٗ ُذ اْفِمْر ََلُم الَذ ُٗ  )) اَلَذ

164- "Allahım! Onu bağışla ve (kabirdeki sorguda) sabit 

kıl."4 

 

 

 

 

                                                 
1 Buhâri, (2/80); Müslim, (2/636). 
2 Nevevi, el-Ezkâr (s.126). 
3 Ebu Dâvud, (3/314); Ahmed: ‚Allah’ın adıyla ve Rasûlullah’ın milleti üzere‛ 

lafzıyla. İki sened de sahihtir. 
4 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ölünün defnini bitirince başında durur ve 

şöyle derdi: ‚Kardeşiniz için bağışlanma isteyin ve onun için sebat dileyin. Çünkü 

o şu anda sorguya çekiliyor.‛ Ebu Dâvud, (3/315); Hakim, sahih olduğunu 

söylemiş, İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir. (1/370) 
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KABİR ZİYÂRETİNDE YAPILAN DUÂ: 

 ِِ ياَِرم  ٌَ ادل  ْٖ َ
ُْ أ الَُم َؾََيُْس َْيم َوإِٓـاذ إِْن )) اَلصذ ِّ َِ ْص ُّ ْ َِْٔي َوال ِِ ْؤ ُّ ْ ْ ال

 ] َْ ِخِري
ْ
ُّْصـخَأ ْ ٔذـا َوال ِِ َْي  ِِ ُّْصـخَْوِد ْ ُُ اُ ال ُْ الَِضُوَ٘ن ] َوَيـرَْض طاََء اُ ةُِس

ُُ اٍْؿاَِذيََث.(( ُل اَ نَلاَ َوٍَُس
َ
ْشأ

َ
 أ

165- "Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri! Selâm sizin 

üzerinize olsun. Biz de Allah’ın izniyle size kavuşacağız. [Allah, 

bizden önce ölenlere ve sonraya kalanlara rahmet etsin]. Allah’tan 

bizim ve sizin için âfiyet dilerim."1 

RÜZGÂR ESERKEN YAPILAN DUÂ: 

 ْْ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ
َ
لَُى َخْْيَٖاَ َوأ

َ
ْشأ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ  ََش ٖاَ.(( )) اَلَذ

166- "Allahım!Senden bu rüzgarın hayrını diler ve şerrinden 

de sana sığınırım."2 

رِْشـََْج 
ُ
لَُى َخْْيَٖاَم وََخْْيَ ِاَ ِذيٗـاَم وََخـْْيَ ِـاَ أ

َ
ْشأ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ ذ ِٕ )) اََل ةِـ

رِْشََ 
ُ
ْْ ََش ٖاَم َوََش  ِاَ ِذيٗاَ َوََش  ِاَ أ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ

َ
.((َوأ ِٕ  ْج ةِ

167- "Allahım! Senden bu rüzgarın hayrını, onda bulunanın 

hayrını ve onunla birlikte gönderilenin hayrını dilerim. Onun 

şerrinden, onda bulunan şeyin şerrinden ve onunla birlikte 

gönderilen şeyin şerrinden sana sığınırım."3 

 

                                                 
1 Müslim, (2/671); İbn-i Mâce (1/494), Bureyde-Allah ondan râzı olsun-’dan 

lafızlar, İbn-i Mâce.Parantez [ ] arası; Müslim, Âişe-Allah ondan râzı olsun-’dan 

(2/671). 
2 Ebu Dâvud, (4/326); İbn-i Mâce, (2/1228). 
3 Müslim, (2/616); Buhâri, (4/76). 
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GÖK GÜRLEDİĞİNDE YAPILAN DUÂ: 

 ْْ ِِ اَلئَِسُث  َّ ْ ِدهِ َوال ّْ َ ِْ ي يَُصت ُص الرذْؾُد  ِ
.(( )) ُشتْطاََن اَّلذ ِٕ  ِخيَمِخ

168- "Gök gürültüsünün hamd ederek; meleklerin de 

heybetinden dolayı kendisini tesbih ettiği (Allah’ı) tüm noksanlık-

lardan tenzih ederim."1 

BAZI İSTİSKÂ (YAĞMUR İSTEME) DUÂLARI: 

ِقيراً َمِريئاً َمِريؿاًم ٓاَلِؿاً َدْْيَ ضاَرٍّ ًعَِساًل  ُِ ْشِؤاَ َديْراً 
َ
ُذ أ ُٗ )) اَلَذ

.(( َدْْيَ  ٌٍ  آِس

169- (3/1) "Allahım! Bize hemen, geciktirmeden, faydalı, 

zararsız, bereketli, hazmı kolay ve imdadımıza yetişen bir yağmur 

ver."2 

ِفرْٔاَ.((
َ
ُذ أ ُٗ ِفرْٔاَم اَلَذ

َ
ُذ أ ُٗ ِفرْٔاَم اَلَذ

َ
ُذ أ ُٗ  )) اَلَذ

170- (3/2) "Allahım! Bize yağmur ver.Allahım! Bize yağmur 

ver.Allahım! Bize yağmur ver."3 

ُذ اْشِن ِؾتاََدَكم وَ  ُٗ َىم وَ  )) اَلَذ َّ كَ  ةَٗاَئِ ْ،ِ ةَـَِلَ
َ
 انُْْشْ رَِْحَخَـَىم َوأ

ي َج.(( َّ ْ  ال

171- (3/3) "Allahım! Kullarına ve bütün hayvanlarına su ver. 

Rahmetini yay ve (bu) cansız beldene hayat ver."4 

                                                 
1 Abdullah b. Zübeyr -Allah ondan râzı olsun- gök gürültüsünü işitince 

konuşmayı bırakır ve şöyle derdi:..Hadis zikredilir‛. Muvatta, (2/992). Elbâni, 

‚Mevkuf olarak isnadı sahihtir‛ der. 
2 Ebu Dâvud (1/303) Elbâni, sahihtir der; bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (1/216). 
3 Buhâri, (1/224); Müslim, (2/613). 
4 Ebu Dâvud (1/305). Elbâni, hadisin hasen olduğunu söyler; bkz. Sahih-i Ebî 

Dâvud (1/218). 
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YAĞMUR YAĞARKEN YAPILAN DUÂ: 

ُذ َصي تاً ٓاَلِؿاً.(( ُٗ  )) اَلَذ
172- "Allahım! Bunu faydalı çok yağmur eyle."1 

YAĞMURDAN SONRA YAPILAN DUÂ: 

)). ِٕ ٌِ اِ َورَِْحَِخ ِعْرٓاَ ةَِمْض ُِ  (( 
173- "Allah’ın lütuf ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı."2 

YAĞMURUN KESİLMESİ İÇİN YAPILAN DUÂ: 

ـراَِبمَو  ُذ لََعَ اآْلَكَِم َو اٍؼ  ـ ُٗ ُذ َض٘اََلْٔـاَ َو اَل َؾََئْـاَ. اَلَذ ُٗ )) اَلَذ
وْ 
َ
َشِر.((ُبُعِ٘ن األ ٔاَةِِج الظذ َِ  ِديَِثم َو 

174- "Allahım! Üzerimize değil etrafımıza yağmur yağdır. 

Allahım! Tepelere,dağlara, vâdilere ve ağaç biten yerlere yağdır."3 

HİLÂL GÖRÜLÜNCE YAPILAN DUÂ: 

ِْ َو 
ِْ ُٕ َؾََئْاَ ةِاأْلَ َْ  ٖ َ

ُذ أ ُٗ م اَلَذ َْبَْبُ
َ
ِث َو )) اَُ أ َِ ـاَل اِْْليّاَِنم َو الصذ

ِذيِن ِِلاَ َُتِبَّ َربذٔاَ َو حَْرََضم َربَّٔاَ َو َربََّى اُ.(( اْْلِْشاَلِمم ْ٘  َو الذ

175- "Allah en büyüktür.Allahım! Hilali bize emniyet, îmân, 

selâmet, İslâm, sevdiğin ve râzı olduğun şeylerde başarı ayı kıl ey 

Rabbimiz. (Ey hilâl!) Benim ve senin Rabbin Allah’tır."4 

 

                                                 
1 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (2/518). 
2 Buhâri, (1/205); Müslim, (1/83). 
3 Buhâri, (1/224); Müslim (2/614) 
4 Tirmizi, (5/504); Dârimi, lafzıyla (1/336); bkz. Sahih-i Tirmizi (3/157). 
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ORUÇLUNUN İFTARINI AÇTIKTAN SONRA YAPACAĞI 

DUÂ: 

ْسُر إِْن َطاَء اُ.((
َ
 َو اْبخََذِج اٍُْؿُروُقم َو َثتََج اأْل

ُ
أ َّ َب اٍؼذ َٖ  )) َذ

176- (2/1) "(Kuruluğun gitmesiyle) susuzluk gitti; damarlar 

ıslandı, (yorgunluk ortadan kalktı ve) Allah’ın izniyle ecir sâbit 

oldu."1 

ْن َتْقِمَر َِل.((
َ
ٍء أ لَُى ةِرَِْحَخَِى اٍذيِت وَِشَؿْج ُُكذ ََشْ

َ
ْشأ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ  )) اَلَذ

177- (2/2) "Allahım! Her şeyi kaplayan rahmetinle beni 

bağışlamanı dilerim."2 

YEMEKTEN ÖNCE YAPILAN DUÂ: 

178- (2/1) "Biriniz yemeğe başlarken; 'Bismillah' desin. 

Başında söylemeyi unutursa, hatırladığı zaman; 

َِلِ َوآِخِرهِ.(( وذ
َ
 )) � اِ ِِف أ

Başında ve sonunda Bismillah’ desin."3 

179- "Allah’ın yemekle nimetlendirdiği kimse şöyle desin:  

)). ُٕ ْٔ ِِ ٔاَ َخْْياً  ّْ ْظِؿ
َ
م َو أ ِٕ ُذ ةاَرِْك نَلاَ ِذي ُٗ  )) اَلَذ

'Allahım! Bizim için bu yemekte bereket kıl ve bize bundan 

daha hayırlısını (cennet yiyeceği) yedir."  

 

 

                                                 
1 Ebu Dâvud, (2/306) ve Diğerleri. Bkz. Sahih-i-Câmi  (4/209). 
2 İbn-i Mâce, (1/557), Abdullah b. Amr'ın -Allah ondan râzı olsun- duâsından. 

Hafız İbn-i Hacer, hasen olduğunu söyler, el-Ezkâr. bkz. şerhi (4/342). 
3 Ebu Dâvud, (3/347); Tirmizi, (4/288). Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/167). 
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Allah’ın sütle susuzluğunu giderdiği kimse de şöyle desin: 

ُذ ةاَرِ  ُٗ .(()) اَلَذ ُٕ ْٔ ِِ م َوزِْدٓاَ  ِٕ  ْك نَلاَ ِذي

"Allahım! Bizim için bu içecekte bereket kıl ve bize bundan 

daha fazla ver."1 

YEMEKTEN SONRA YAPILAN DUÂ: 

ـِّن  َو  ِِ ٍل  ْ٘ ْْ َدْْيَِض ِِ  ِٕ ِٔي ذاَ َو َرَزهَ َٖ ِِّن  َّ ْظَؿ
َ
ي أ ِ

ُدِ ِ اَّلذ ّْ )) اَْْلَ
ٍة.(( ٘ذ  اَل هُ

180- (2/1) "Benden hiçbir güç ve kuvvet harcamaksızın 

bana bu yemeği yediren ve beni onunla rızıklandıran Allah’a 

hamd olsun."2 

م َدـْْيَ ] ِٕ تاََرَكً ِذي ُِ ُد  ِِ َِحْداً َيِرْياً َظي تاً  ّْ ـيِفٍّ َواَل [  )) اَْْلَ ًْ َِ

ُٕ َربذٔاَ. ٍعم َواَل ُمْصخَْقًَن َخْٔ َ٘دذ  ((ُم

181- (2/2) "Riyâdan uzak ve bereketi kesilmeyen çok, 

sonsuz ve terk olunmayan, kendisinden müstağni olunmayarak 

yapılan hamd, Rabbimiz Allah’adır."3 

MİSÂFİRİN YEMEK SAHİBİ İÇİN YAPACAĞI DUÂ: 

 َ م َواْفِمْر ل ُْ ُٗ ُْ ِذيّاَ َرَزْرخَ ُٗ َ ُذ ةاَرِْك ل ُٗ .(()) اَلَذ ُْ ُٗ م َوارَِْحْ ُْ ُٗ 

182-"Allahım!Onlara rızık olarak verdiklerine bereket ver, 

onları bağışla ve onlara merhamet et."4 

                                                 
1 Tirmizi, (5/506). Bkz. Sahih-i Tirmizi, (3/158). 
2 Nesâi dışında diğer sünen  sahipleri. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/159). 
3 Buhâri, (6/214); Tirmizi, lafzıyla (5/507). 
4 Müslim, (3/1615). 
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KENDİSİNE SU İÇİREN VEYA İÇİRMEK İSTEYEN KİMSE İÇİN 

YAPILAN DUÂ: 

ْْ َشواَِِن.(( َِ ِِّن َواْشِن  َّ ْظَؿ
َ
ْْ أ َِ  ُْ ْظِؿ

َ
ُذ أ ُٗ  )) اَلَذ

183- "Allahım! Bana yemek verene yemek ver. Bana su 

verene su ver."1 

ORUÇLUNUN, İFTAR YEMEĞİ VEREN KİMSE İÇİN İFTARINI 

AÇTIKTAN SONRA YAPACAĞI DUÂ: 

َُّ٘نم ائِ ُُ الفذ ْذَعَر ِؾَْٔدُز
َ
ةْـراَُرم وََصـَذْج  )) أ

َ
ُُ اأْل َُِس ٌَ َظؿـاَ َبـ

َ
وَأ

َّالَئَِسُث. ْ ُُ ال  ((َؾََيُْس

184- "Oruçlular yanınızda iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin 

ve melekler sizin için Allah'a istiğfarda bulunsun."2 

ORUÇLU OLDUĞU HALDE YEMEĞE DÂVET EDİLEN VE 

ORUCUNU BOZMAYANIN YEMEK SAHİBİ İÇİN YAPACAĞI 

DUÂ3: 

185- "Sizden biriniz yemeğe dâvet edilirse, icâbet etsin. 

Oruçlu ise (yemek sahibi için) duâ etsin.Oruçlu  değilse yemekten 

yesin."4 

 

                                                 
1 Müslim, (3/126). 
2 Ebu Dâvud, Sünen (3/367); İbn-i Mâce,(1/556); Nesai, Amelu’l-Yevmi ve’l-

Leyle (h.296-298): Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bunu bir ev halkı yanında 

iftar ettiği zaman söylediğini belirtir. Elbâni, sahih olduğunu söyler; bkz. Sahih-i Ebî 

Dâvud (2/730). 
3 Nafile oruç tutarken, iftardan önce yanında sofra kurulan.  
4 Müslim, (2/1054. 
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ORUÇLUNUN, KENDİSİNE SÖVEN VEYA KÖTÜ SÖZ 

SÖYLEYEN KİMSE İÇİN NE SÖYLEYECEĞİ: 

)). ٌُ م إِِن  صاَئِ ٌُ  )) إِِن  صاَئِ

186- "Ben oruçluyum, ben oruçluyum."1 

MEVSİMİN İLK MEYVESİ GÖRÜLÜNCE YAPILAN DUÂ: 

ُذ ةاَ  ُٗ ِديجَِخٔاَم َوباَرِْك نَلاَ  ِِف )) اَلَذ َِ ِرَٓام َوباَرِْك نَلاَ ِِف  َّ رِْك نَلاَ ِِف َث
ٓاَ.(( صاَِؾٔاَم د  ُِ  َوباَرِْك نَلاَ ِِف 

187- "Allahım! Meyvemizi bize bereketli kıl. Medinemizi 

bize mübârek eyle. Sa’mıza bereket ver. Müdd’ümüze bereket 

ver."2 

AKSIRINCA YAPILAN DUÂ: 

188- "Sizden biriniz aksırınca: 

ُد ِِ.(( ّْ  )) اَْْلَ

‘Elhamdulillah’ desin. (Bunu işiten) kardeşi veya arkadaşı: 

 )) يَرَِْحَُى اُ.((

‘Allah  sana merhamet etsin’ desin. (Aksıran da ona): 

()). ُْ َُِص ةَاٍَُس ُُ اُ َوُيْف ِديُس ْٗ  ) َح

"Allah size hidâyet etsin ve hâlinizi düzeltsin’ desin."3 

 

                                                 
1 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (4/103); Müslim, (2/806). 
2 Müslim, (2/1000); Sa’ ve Müdd, bir tür hacim ölçüleridir. 
3 Buhâri, (7/125). 
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KÂFİR, AKSIRDIRDIĞI ZAMAN ALLAH'A HAMD EDERSE, 

ONUN İÇİN YAPILAN DUÂ: 

)). ُْ َُِص ةَاٍَُس ُُ اُ َوُيْف ِديُس ْٗ  )) َح

189- "Allah size hidâyet etsin ve hâlinizi düzeltsin."1 

EVLENEN KİMSE İÇİN YAPILAN DUÂ: 

ّاَ ِِف َخْْيٍ (( ًُ  )) ةَارََك اُ لََىم َوباَرََك َؾََيَْىم وَََجََؽ ةَحَْٔ

190- "Allah senin için bereketli kılsın ve bereketini dâim 

etsin.İkinizin arasını hayırda birleştirsin."2 

EVLENEN VEYA YENİ BİNEK SATIN ALAN KİMSENİN 

YAPACAĞI DUÂ: 

191- "Sizden biriniz evlenir veya bir hizmetçi satın alırsa 

şöyle desin: 

ُذ إِِن   ُٗ ُ٘ذ ةِـَى  )) اَلَذ ُؾـ
َ
م َوأ ِٕ لَُى َخْْيَٖاَ وََخْْيَ ِاَ َستََْخَٗاَ َؾََيْ

َ
ْشأ

َ
أ

)) . ِٕ ِاَ َستََْخَٗاَ َؾََيْ ْْ ََش ٖاَم َوََش  ِِ 
"(Elini evlendiği eşinin yahut cariyesinin alnına koyar ve)3 

Allahım! Bunun hayrını ve bunda yarattığın şeyin hayrını (güzel 

ahlâkını) dilerim. Bunun şerrinden ve bunda yarattığın şeyin 

şerrinden (kötü ahlâkından) sana sığınırım." 

"Bir deve (veya binek) satın alınca da hörgücünden tutsun 

ve böyle duâ etsin."4 

                                                 
1 Tirmizi, (5/82); Ahmed (4/400); Ebu Dâvud (4/308); bkz. Sahih-i Tirmizi 

(2/354). 
2 Nesâi hariç diğer sünen sahipleri. Bkz. Sahih-i Tirmizi (1/316). 
3 Ebu Dâvud:2160 Elbânî hasen demiştir. 
4 Ebu Dâvud, (2/248); İbn-i Mâce (1/617); bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/324). 
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EŞİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖNCE YAPILAN DUÂ: 

يْعاََن ِاَ َرَزْرخَٔاَ.(( يْعاََنم وََسٔ ِب الظذ ُذ َسٔ بْٔاَ الظذ ُٗ  )) � اِ. اَلَذ

192- "Allah’ın adıyla.Allahım! Bizi şeytandan, şeytanı da 

bizi rızıklandıracağın çocuktan uzak tut."1 

ÖFKELENİNCE YAPILAN DUÂ: 

)). ُِ يْعاَِن الرذِسي َْ الظذ ِِ ُ٘ذ ةِاِ  ُؾ
َ
 )) أ

193- "Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, Allah’a 

sığınırım."2 

BELÂYA UĞRAYAN BİR KİMSEYİ GÖREN KİMSENİN 

YAPACAĞI DUÂ: 

دُ  ّْ ـََِِّن لََعَ َيِرـٍْي  ِ )) اَْْلَ م َولَضذ ِٕ ا اْبخاََلَك ةِـ ّذ ِي ًعَلاَِِن ِم
ِ اَّلذ
ْْ َخَََن َتْمِضياًل.(( ّذ  ِم

194- "Sana verdiği belâdan beni âfiyette kılan ve yarattıkla-

rının çoğuna tercih ederek beni üstün kılan Allah’a hamd olsun."3 

HER OTURUMDA YAPILAN DUÂ: 

195- İbn-i Ömer -Allah ondan ve babasından râzı olsun- 

şöyle demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bir oturumda, 

kalkmadan önce yüz kere şöyle dediği sayılırdı: 

َْٓج الذ٘اذُب اٍَْقُم٘رُ 
َ
م إِٓذَى أ ذ

 .(()) رَب  اْفِمْر َِلم َوحُْب لََعَ

                                                 
1 Buhâri, (6/141); Müslim, (2/1028). 
2 Buhâri, (7/99); Müslim, (4/2015) 
3 Tirmizi (5/494); (5/493); bkz. Sahih-i Tirmizi (3/153). 
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‘Rabbim! Beni bağışla ve tevbemi kabul et. Şüphesiz sen, 

tevbeleri çok kabul edensin, çok bağışlayansın."1 

OTURUMUN SONUNDA (ORADAN AYRILMADAN ÖNCE) 

YAPILAN DUÂ: 

ْشخَْقمِ 
َ
َْٓجم أ

َ
ْن اَل إََِلَ إاِلذ أ

َ
ُد أ َٗ ْط

َ
ِدَكم أ ّْ َ ِْ ُذ َو ُٗ  ُركَ )) ُشتَْطآََى الَذ

حُُ٘ب إََِلَْى.(( وَ 
َ
 أ

196- "Allahım!Sana hamd ederek, seni tüm noksanlıklardan 

tenzih ederim. Senden başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim. 

Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim."2 

"ALLAH SENİ BAĞIŞLASIN" DİYEN KİMSE İÇİN YAPILAN 

DUÂ: 

 لََى.((وَ  ))
197- "Seni de -bağışlasın-."3 

İYİLİK YAPAN KİMSE İÇİN YAPILAN DUÂ: 

 )) َسزاََك اُ َخْْياً.((

198- "Allah seni hayırla mükafatlandırsın."4 

                                                 
1 Tirmizi ve diğerleri; bkz. Sahih-i Tirmizi (3/153), Sahih-i İbn-i Mâce (2/321). 

Lafızlar Tirmizi. 
2 Sünen sahipleri. Bkz. Sahih-i Tirmizi (36153); Âişe-Allah ondan râzı olsun-’un 

şöyle dediği sabit olmuştur; ‚Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- bir mecliste 

oturduğunda,Kur’ân okuduğunda ve namaz kıldığında mutlaka sonunu şu 

kelimelerle tamamlardı:...(Hadis zikredilir)‛. Nesâi, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle 

(h.308); Ahmed (6/77). Dr. Faruk Hammâde, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle'nin 

tahkikinde sahih olduğunu söyler. 
3 Ahmed, (5/82); Nesâi, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, thk; Dr. Faruk Hammâde 

(s.218, h.421). 
4 Tirmizi, (h.2035). Bkz. Sahihu’l-Câmi (h.6244), Sahih-i Tirmizi (2/200). 
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 DECCÂL'İN ŞERRİNDEN KORUNMAK İÇİN YAPILAN DUÂ: 

199- "Kehf Sûresi’nin ilk on âyetini ezberleyen, Deccâl’in 
şerrinden korunmuş olur."1  

Her namazın sonunda teşehhüdde, Deccâl’in fitnesinden 

Allah’a sığınmak da böyledir.2 

"SENİ ALLAH İÇİN SEVİYORUM" DİYEN KİMSE İÇİN 

YAPILAN DUÂ: 

ْضتَبْخَِِّن ََلُ.((
َ
ي أ ِ

َضتذَى اَّلذ
َ
 )) أ

200- "Kendisi için beni sevdiğin (Allah) da seni sevsin."3 

MALINI SANA SUNAN KİMSE İÇİN YAPACAĞIN DUÂ: 

ََِى َوِاَلَِى.(( )) ْٖ َ
 ةاَرََك اُ لََى ِِف أ

201- "Allah, âileni ve malını senin için bereketli kılsın."4 

BORCU ÖDERKEN, BORÇ VEREN KİMSE İÇİN YAPILAN DUÂ: 

 
َ
ََِى )) ةاَرََك اُ لََى ِِف أ ْٖ َّ الَِىم إِجذ َِ ـُد  اَو ّْ ـََِك اْْلَ َسـَزاُء الصذ

َداُء.((
َ
 َواأل

202- "Allah, âileni ve malını senin için bereketli kılsın. 

Verilen borcun karşılığı, ancak (sahibine) teşekkür etmek ve (onu 

aldığın gibi) ödemektir."5 

                                                 
1 Müslim, (1/555); Bir başka rivâyette, ‚Kehf sûresinin sonundan denilir‛, 

(1/556). 
2 Tahrici daha önce geçti.( Bkz. Sayfa:35-36, hadis no: 55-56). 
3 Ebu Dâvud,(4/333);Elbâni, hasen olduğunu söyler,bkz. Sahih-i Ebî Dâvud 

(3/965). 
4 Buhâri, bkz. Fethul-Bâri (4/88). 
5 Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (s.300); İbn-i Mâce (2/809). Bkz. Sahih-i 

İbn-i Mâce (2/55) bak. 
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ŞİRKE DÜŞMEKTEN KORKULDUĞU ZAMAN YAPILAN 

DUÂ: 

ـا  َّ ِ ْشخَْقِمُرَك ل
َ
م َوأ ُُ ْؾََ

َ
ٓاَ أ

َ
َْشَِك ةَِى َوأ

ُ
ْن أ

َ
ُ٘ذ ةَِى أ ُؾ

َ
ُذ إِِن  أ ُٗ )) اَلَذ

 )). ُُ ْؾََ
َ
 اَل أ

203- "Allahım! Bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. 

Bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim."1 

"ALLAH SENİ MÜBÂREK KILSIN" DİYEN KİMSE İÇİN 

YAPILAN DUÂ: 

 )) َوِذيَى ةاَرََك اُ.((

204- "Ve Allah da seni mübârek kılsın."2 

BİR ŞEYİ UĞURSUZ SAYMANIN ÇİRKİN OLUŞU İLE İLGİLİ 

DUÂ: 

ُذ اَل َظْْيَ إاِلذ َظْْيَُكم َواَل َخْْيَ إاِلذ َخْْيَُكمَواَل إََِلَ َدْْيَُك.(( ُٗ  )) اَلَذ

205- "Allahım! Senin takdir ettiğin (insanların uğursuzluk 

saydığı) şeyden başka takdir olunan bir şey yoktur. Senin verdiğin 

hayırdan başka hayır yoktur. Senden başka hak ilah yoktur."3 

 

                                                 
1 Ahmed (4/403) ve diğerleri. Bkz. Sahihu’l-Câmi (3/233), Sahihu’t-Terğib 

ve’t-Terhib (1/19). 
2 İbn-i es-Sünnî, (s.138, h. 278). Bkz. İbn-i Kayyim, el-Vâbilu’s-Sayyib, thk: 

Beşir Muhammed Uyûn (s.304). 
3 Ahmed, (2/220); İbn-i es-Sünnî (h.292). Elbâni, sahihtir der; bkz. el-

Ehâdîsu’s-Sahiha (3/54).Hayra yormak ise Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

’in hoşuna giderdi. Bu nedenle birisinden iyi bir söz işittiğinde bu söz onun hoşuna 

gitmiş ve ona: ‚Ağzından çıkan iyimserliğin bizi etkiledi‛ demiştir. Ebu Dâvud, 

Ahmed; Elbâni, sahih olduğunu söyler, es-Sahiha (2/323).  
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BİNEĞE VEYA TAŞITA BİNERKEN YAPILAN DUÂ: 

ُدِ ِ  ّْ ِذا ََّلُۥ شُ ﴿))� اِماْْلَ ا ُن ٌَ َر نَلَا َ ََّٰذا َو ِ  َشخذ ََ ٱَّلذ ۡتَحَّٰ
ۡلككرِننَِي  َِليُِتككَٔن  ١٣ٌُ ٍُ َ َِككا ل ِ ــُد  ِِم ﴾  ١٤ِإَونذككآ إَِِلَّٰ َرّب ّْ ــُد  ِِم اَْْلَ ّْ اَْْلَ

ُذ إِِن   ـ ُٗ ذ َْبـَْبُم ُشـتَْطآََى اَل
َ
َْبـَْبُم اَُ أ

َ
َْبَْبُم اَُ أ

َ
ُّْد  ِِم اَُ أ ـُج اَْْلَ ّْ َػََ

َْٓج.((
َ
َُٓ٘ب إاِلذ أ ُٕ الََحْقِمُر ادلَّ  َجْمِِس لَاْفِمْر َِلم لَإِٓذ

206- "Bismillah.Hamd,Allah’adır.Bunu bizim hizmetimize 

veren Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Yoksa biz buna 

güç yetiremezdik. Şüphesiz biz, (âhirette) Rabbimize döneceğiz. 

Hamd, Allah’adır. Hamd, Allah’adır. Hamd, Allah’adır.Allah en 

büyüktür.Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.Allahım! Seni tüm 

noksanlıklardan tenzih ederim.Ben nefsime zulmettim, beni 

bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın."1 

YOLCULUĞA ÇIKARKEN YAPILAN DUÂ: 

َْبَْبُ 
َ
ماَُ أ َْبَْبُ

َ
ماَُ أ َْبَْبُ

َ
َر نَلَا َ َّٰكَذا ﴿)) اَُ أ ِ  َشخذ ََ ٱَّلذ ُشۡتَحَّٰ

ۡلرِننَِي  ٌُ ِذا ََّلُۥ  ا ُن ٌَ َِليُِتَٔن  ١٣َو ٍُ َ َِا ل ِ آ إَِِلَّٰ َرّب لَُى  ﴾ ١٤ِإَونذ
َ
ُذ إِٓاذ نَْصأ ُٗ اَلَذ

ذ َوالذ  ذاَ اٍْْب  َٖ ْن َؾََئْـاَ ِِف َشَمِرٓاَ   ٘ ـ َٖ ُذ  ُٗ ٌِ ِاَ حَْرََضم اَلَذ
َّ َْ اٍَْؿ ِِ َ٘ىم َو ْو

ٔذا ُبْؿَدُهم ِ٘ َخ َذا َواْظ َٖ َِيَمـُث  َشَمِرٓاَ  َ َمِرم َواْْل اِضُب ِِف الصذ َْٓج الفذ
َ
ُذ أ ُٗ اَلَذ

َمرِ  ْْ وَْؾراَِء الصذ ِِ ُ٘ذ ةَِى  ُؾ
َ
ُذ إِِن  أ ُٗ م اَلَذ ٌِ

ْٖ َ
ْٔ  ِِف األ َّ ْ ِ٘ء َوَكآةَـِث ال َؼـِر وَُشـ

)). ٌِ
ْٖ َ
اِل َواأْل َّ ْ َْٔوََِب ِِف ال ُّ ْ  ال

                                                 
1 Ebu Dâvud, (3/34); Tirmizi (5/501); bkz. Sahih-i Tirmizi (3/157). 
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207- "Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en 

büyüktür.Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ı tüm noksanlıklar-

dan tenzih ederiz.Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz biz, 

Rabbimize döneceğiz. Allahım! Senden, bu yolculuğumuzda iyilik 

ve takva, râzı olacağın amel dileriz. Allahım! Bu yolculuğumuzu 

bize kolaylaştır ve onun uzaklığını bize yakın kıl.Allahım! Sen, 

yolculukta dost ve âilemiz için vekilsin.Allahım! Yolculuğun 

meşakkatinden, üzücü manzara (görmekten), âilem ve malımda 

kötü değişiklikler (ile karşılaşmaktan) sana sığınırım." 

Yolculuktan dönünce bu duâyla birlikte şunu da söyler:  

ُدوَن.(( ِِ  )) آيِتَُ٘ن حاَئِتَُ٘نم ًعَةُِدوَنم لَِرب ٔاَ ضاَ

"Biz, (yolculuktan, vatanımıza selâmet içerisinde) dönenler, 

tevbe edenler, ibâdet edenler, Rabbimize hamd edenleriz."1 

BİR KÖY VEYA BELDEYE GİRERKEN YAPILAN DUÂ: 

رَِضـَْي 
َ
م َورَبذ األ َْ ْػَََْـ

َ
ـتِْؽ َوِـاَ أ ّاَواَِت الصذ ُذ رَبذ الصذ ُٗ )) اَلَذ

 
َ
ـيَاِظَْي َوِـاَ أ م َورَبذ الظذ َْ هَََْْ

َ
تِْؽ َوِاَ أ يـاَِح َوِـاَ الصذ م َورَبذ الرذ َْ ْضـَََْ

ُ٘ذ ةِـَى  ُؾـ
َ
َِٗاَم وََخْْيَ ِاَ ِذيٗاَ َوأ ْٖ َ

ِذهِ اٍَْوْرَيِث وََخْْيَ أ َٖ لَُى َخْْيَ 
َ
ْشأ

َ
. أ َْ َذَريْ

ا.(( َٗ َِٗاَ َوََش  ِاَ ِذي ْٖ َ
ْْ ََش ٖاَ َوََش  أ ِِ 

208- "Yedi kat gök ve onun gölgelediklerinin Rabbi, yedi 

kat yer ve onun barındırdıklarının Rabbi, şeytanlar ve onların 

saptırdıklarının Rabbi, rüzgârlar ve onların sürükleyip götürdükleri-

nin Rabbi olan Allahım! Bu köyün, bu köy halkının ve bu köyde 

bulunanların hayırlısını senden dilerim. Bu köyün şerrinden, bu 

                                                 
1 Müslim, (2 / 998). 
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köy halkının şerrinden ve bu köyde bulunanların şerrinden sana 

sığınırım."1 

ÇARŞI VE PAZARA GİRERKEN YAPILAN DUÂ: 

ُدم ُُيِْي  ّْ َُْى َو ََلُ اْْلَ ُّ ْ يَى ََلُم ََلُ ال )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُه اَل ََشِ
ُ٘تم بِيَِدهِ اْْلَْْيُ  ُّ َ٘ َ،ٌّ اَل َح ُٖ يُج َو ِّ ٍء هَِديٌر.((َوُي َ٘ لََعَ ُُك  ََشْ ُٖ   َو

209- "Allah’tan başka hak ilah yoktur.O, birdir ve O'nun 

ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, yaşatır ve 

öldürür. O, diridir, ölmez. Her türlü iyilik, O’nun elindedir. O, her 

şeye gücü yetendir."2 

BİNEK TÖKEZLEYİNCE YAPILAN DUÂ: 

210- "Bismillah (Allah’ın adıyla)."3 

.... YOLCUNUN GERİDE KALANLAR İÇİN YAPACAĞI DUÂ: 

)) ُٕ ي اَل حَِضيُؽ وَداَئُِؿ ِ
ُُ اَ اَّلذ ِْ٘دُؾُس ْشخَ

َ
 )) أ

211- "Sizi, kendisine bırakılan emânetler kaybolma-yan 

Allah’a emânet ederim."4 

GERİDE KALANLARIN YOLCU İÇİN YAPACAĞI DUÂ: 

ََِى.((   َّ َُ َخ ِاََجخََىم وََخ٘اَِتي
َ
ِْ٘دُع اَ ِدئََىم َوأ ْشخَ

َ
 )) أ

                                                 
1Hakim,sahih olduğunu söylemiş İmam Zehebi de muvafakat etmiştir, 

(2/100); İbn-i es-Sünnî (h.524); Hafız, hasen olduğunu söyler, el-Ezkâr’, thk, 

(5/154). Abdulaziz b. Baz; ‚Nesâi, hasen bir isnadla rivâyet etmiştir‛ der. bkz. 

Tuhfetu’l-Ahyar (s.37). 
2 Tirmizi, (5/291); Hâkim, (1/538); Elbâni, Sahih-i İbn-i Mâce (2/21); Sahih-i 

Tirmizi (3/152). 
3 Ebu Dâvud, (4/296); Elbâni, sahihtir der. Bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (3/941). 
4 Ahmed, (2/403); İbn-i Mâce (26943).Bkz.Sahih-i İbn-i Mâce (2/133). 
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212- (2/1) "Dinini, emânetini ve işlerinin âkibetini Allah’a 

emânet ederim."1 

َ لََى اْْلَ  ))زَوذَدَك اُ الذْوَ٘ىم َوَدَمَر ذَجْتََىم َِا ُئَْج َويَْسذ  ((.ْْيَ َضيُْد 

213- (2/2) "Allah seni takva ile rızıklandırsın, günahını 

bağışlasın ve nerede olursan ol, senin için hayırlı olanını 

kolaylaştırsın."2 

YOLCULUK SIRASINDA TEKBİR VE TESBİH GETİRMEK: 

214- Câbir -Allah ondan râzı olsun- şöyle dedi:  

"Biz, (Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte) 

yükseğe çıkınca ‘Allahu Ekber’, aşağı inince de ‘Subhanallah’ 

derdik."3 

YOLCUNUN, SEHER VAKTİNDE YAPACAĞI DUÂ: 

ِٕ َؾََئْـاَ. َربذَٔـا صـاَِضتَْٔ  ِْ ةاََلئِ ِد اِم وَُضْص ّْ َ ِْ ٌؽ  ِِ َؽ شاَ ِّ ام )) َش
َْ انلذاِر.(( ِِ ٌْ َؾََئَْا ًعَئًِذا ةِاِ  لِْض

َ
 َوأ

215- "Üzerimize olan lütfundan dolayı Allah’a yaptığımız 

hamdi işiten işitti. Rabbimiz! Bize yoldaş ol ve bize ihsanda bulun! 

Cehennemden Allah’a sığınırım."4 

                                                 
1 Ahmed, (2/7); Tirmizi, (5/499). Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/155). 
2 Tirmizi. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/155) bak. 
3 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (6/135). 
4 Müslim, (4/2086).      ]َ ََ َسمِعع ِع ] َسم  şeklinde okunduğunda; "Üzerimize olan güzel 

nimet ve muâmeleleri için Allah'a yaptığımız hamde bir şahit şahitlik yaptı" 

anlamına gelir.     ]َ ََ َسمِعع ِع  şeklinde okunduğunda ise; "Bu sözü işiten, onu bir ] َسم

başkasına iletti  ve aynısını söyledi" anlamındadır.Bu, seher vaktinde zikir ve duâ 

yapmanın öneminin beyanı içindir."Rabbimiz! Bize yoldaş ol ve bize ihsanda bulun" 

sözü ise; hoşa gitmeyen şeyleri bizden uzaklaştır, bizi koru, üzerimize nimet, lütuf 

ve fazlını ihsan et" anlamındadır. Bkz. Nevevi Şerhi (17/39). 
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YOLCULUK SIRASINDA VEYA BAŞKA ZAMANDA BİR 

YERDE KONAKLAYINCA YAPILAN DUÂ: 

 َّ َِ ُ٘ذ ةَِس ُؾ
َ
ا َخَََن.((ا)) أ َِ ْْ ََش   ِِ اِت  ِذ  ِت اِ الذا

216- "Yarattıklarının şerrinden, Allah’ın noksansız sözlerine 

sığınırım."1 

YOLCULUKTAN DÖNÜNCE YAPILAN DUÂ: 

217- Her tepenin üzerinde üç defa ‘Allahu Ekber’  der, 

sonra şöyle duâ eder: 

َ٘  )) اَل إََِلَ إاَلذ اُ  ـ ُٖ ُدم َو ّْ َُْىم َوََلُ اْْلَ ُّ ْ يَى ََلُم ََلُ ال وَْضَدُه اَلََشِ
ـُدوَنم َصـَدَق  ِِ َنم حاَئِتَُ٘نم ًعَةُِدوَنم لَِرب ٔـاَ ضاَ ُ٘ ٍء هَِديٌرم آيِت لََعَ ُُك  ََشْ

 َٖ ْضَزاَب وَْضَدُه.((اُ وَْؾَدُهم َوَََٓصَ َختَْدُهم َو
َ
 َزَم اأْل

"Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve O'nun ortağı 

yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü 

yetendir. Biz, (yolculuktan, vatanımıza selâmet içinde) dönenler, 

tevbe edenler, ibâdet edenler, Rabbimize hamd edenleriz. Allah 

vaadinde durdu, kuluna yardım etti ve (düşman) grupları yalnızca 

O hezimete uğrattı."2 

HOŞA GİDEN VEYA GİTMEYEN BİR ŞEYLE KARŞILAŞINCA 

YAPILAN DUÂ: 

218- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hoşuna giden 

bir işle karşılaştığında şöyle derdi:  

                                                 
1 Müslim, (4/2080). 
2 Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hac veya bir gazve için gittiği sefer 

dönüşünde bu duâyı yapardı. Buhâri, (7/13); Müslim, (2/980). 
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دُ  ّْ اِْلَاُت.((ٍِ )) اَْْلَ َُّ الفذ ِٕ حَِخ ِخ َّ ِْٔؿ ي ةِ ِ
 ِ اَّلذ

"Salih amellerin, O'nun nimetiyle tamamlandığı Allah’a 

hamdolsun." 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hoşuna gitmeyen bir 

işle karşılaştığında ise şöyle derdi: 

دُ  ّْ  ِ لََعَ ُُك  ضاٍَل.(( ِ )) اَْْلَ
"Her hâlukârda Allah’a hamdolsun."1 

NEBİ -sallallahu aleyhi ve sellem-’E SALÂT GETİRMENİN 

FAZÎLETİ: 

219- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ا.((  ا َؾْْشً َٗ ِٕ ةِ ذ َصاَلًةم َصىذ اُ َؾََيْ ْْ َصىذ لََعَ َِ  (( 
"Kim bana bir salât getirirse, Allah da ona bununla on salât 

getirir."2  

220- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

َْؿَُ٘ا َرْْبِي ِخيـًدا وََصـََّ٘ا   َْ ُْ ُرتًُ٘رام َوال  َْؿَُ٘ا ُبيُ٘حَُس َْ )) اَل 
ذ  ُْ َتتَُُْقِِّن َضيُْد ُئْخُ  ؛لََعَ .((لَإِنذ َصاَلحَُس ُْ 

"Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kabrimi de bayram yerine 

çevirmeyin. Bana salât getirin. Zirâ getirdiğiniz salâtınız, nerede 

olursanız olun, bana ulaşır."3 

                                                 
1 İbn-i es-Sünnî, Amelu'l-Yevmi ve'l-Leyle ; Hâkim, tashih eder. el-Elbâni de 

sahih olduğunu söylemiştir; Bkz. Sahihu'l Câmi (4/201). 
2 Müslim, (1/288). 
3 Ebu Dâvud, (2/218); Ahmed, (2/367); Elbâni, "sahihtir" der; Bkz. Sahih-i Ebî 

Dâvud (2/383). 
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221- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ْْ ُذِيْرُت ؾِ   َِ ي  ِ
ٌُ اَّلذ .(()) ابَْلَِخي ذ ٌ  لََعَ ُْ يَُف  َْٔدُه لَََ

"Cimri, o kimsedir ki yanında benim adım anıldığında bana 

salât getirmeyendir."1 

222- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ـيِت   ِذ
ُ
ْْ أ ـ ِِ رِْضم ُحتََ ُقـِ٘  

َ
ِ َماَلئَِسًث َشـيذاِضَْي ِِف اأْل )) إِنذ ّلِِلذ

 اَلَم.((الصذ 
"Şüphesiz Allah’ın yeryüzünde gezici melekleri vardır. 

Onlar ümmetimden bana selâm ulaştırırlar."2 

223- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

 ((  ِٕ رُدذ َؾََيْـ
َ
ذ ُروِ، َضَّتذ أ ذ إاِلذ رَدذ اُ لََعَ ُُ لََعَ َضٍد يَُصَ 

َ
ْْ أ ِِ ا  َِ 

اَلَم.((  الصذ
"Kim bana selâm verirse, selâmını almam için Allah ruhumu 

bana geri gönderir."3 

SELÂMI YAYMAK: 

224- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

َواَل  
َ
ام أ ُٔ٘ا َضَّتذ ََتَـاةَّ٘ ِِ ُٔ٘ام َواَل حُْؤ ِِ ٔذَث َضَّتذ حُْؤ )) اَل حَْدُخَُ٘ا اَْلَ

 
َ
.((أ ُْ اَلَم ةَحَُْٔس لُْظ٘ا الصذ

َ
/ أ ُْ ُ٘ه ََتَاةَبْخُ ُّ ٍء إَِذا َذَؿَْخُ ُْ لََعَ ََشْ  ُدٍَُّس

                                                 
1 Tirmizi, (5/551) ve diğerleri. Bkz. Sahihu'l Câmi (3/25); Sahih-i Tirmizi 

(3/177). 
2 Nesâi, Hâkim, (2/421); Elbâni, "sahihtir" der; Bkz. Sahih-i Nesâi, (1/274). 
3 Ebu Dâvud, (h.2041); Elbâni, hasen demiştir; Bkz.  Sahih-i Ebî Dâvud 

(1/383). 
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"Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz.Birbirinizi sevme-

dikçe de îmân etmiş olmazsınız. Sizi, yaptığınız  zaman birbirinizi 

seveceğiniz bir şeye yönelteyim mi? Selâmı aranızda yayın."1  

225- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ْْ َجْمِصَىم   ِِ َْٓفاُف  اَن/ اَْْلِ َّ ي ْذ َذَوْد ََجََؽ اْْلِ ُٗ ْْ ََجََؿ َِ )) ذاََلٌث 
ْرخَاِر.((  َْ اْْلِ ِِ ْجَماُق  م َواْْلِ ُِ

َ اَلِم لََِْؿال  َوَبْذُل الصذ
"Şu üç haslet kimde bir araya gelirse, o kâmil îmâna 

kavuşmuş olur. Nefsine zulmetmemek, herkese selâm vermek ve 

yoksullukta (Allah için) infâk etmektir."2 

226- Abdullah b. Ömer’den -Allah ondan ve babasından 

râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, bir adam Nebi -sallallahu 

aleyhi ve sellem-’e gelerek:  

-İslâm’ın hangi hasleti daha hayırlıdır? diye sordu.  

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

-Yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selâm 

vermendir."3 buyurdu. 

MÜSLÜMAN, KENDİSİNE SELÂM VEREN KÂFİRE NASIL 

KARŞILIK VERİR? 

227- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Ehli kitap (yahudi ve hıristiyanlar) size selâm verirlerse, 

onlara: 

                                                 
1 Müslim, (1/74) ve diğerleri. 
2 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (1/82); Ammâr-Allah ondan râzı olsun-'dan mevkuf 

olarak, ta’lîk olarak. 
3 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (1/55); Müslim, (1/65). 
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)). ُْ  )) وََؾََيُْس
"Ve aleykum’ (ve sizin üzerinize) deyin."1 

HOROZ ÖTTÜĞÜNDE VE EŞEK ANIRDIĞINDA YAPILAN 

DUÂ: 

228- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ـا   َٗ م لَإِجذ ِٕ َِ ْْ لَْضـ ِِ لُ٘ا اَ  
َ
يََسِث لَاْشأ ُْ ِصيَاَح ادل  ْؿخُ ِّ )) إَِذا َش

 ُٕ يَْعاِنم لَإِٓذ َْ الظذ ِِ ٘ذُذوا ةِاِ   اِرم َذخََؿ َّ يَن اْْلِ ِٗ َٓ ُْ ْؿخُ ِّ ْت َمًَََك. َوإَِذا َش
َ
َرأ

ى َطيَْعآًا.((
َ
 َرأ

"Horozun öttüğünü işittiğinizde, Allah’ın fazlından isteyin. 

Çünkü o bir melek görmüştür.Eşeğin anırmasını işittiğinizde ise 

şeytanın şerrinden Allah’a sığının.Çünkü o bir şeytan görmüştür."2  

GECE KÖPEK HAVLADIĞINDA YAPILAN DUÂ: 

229- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

٘ذُذوا   م َذخََؿـ ٌِ يْـ
ـِر ةِالَذ ُّ يـَن اْْلُ ِٗ ِبم َوَٓ ُْ ُجتَاَح اٍلِِْكَ ْؿخُ ِّ )) إَِذا َش

ا اَل حََرْوَن.(( َِ  َْ ْذ يََريْ ُٗ  ةِاِ م لَإِجذ
"Geceleyin köpeklerin havlamasını ve eşeklerin anırmasını 

işittiğinizde, onlardan Allah’a sığının.3 Çünkü onlar sizin görme-

diklerinizi (Allah tarafından gökten inen âfet ve felâketleri) 

görürler."4 

                                                 
1 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (1/42); Müslim, (4/1705). 
2 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (6/350); Müslim, (4/2092). 
3 Euzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. 
4 Ebu Dâvud, (4/327); Ahmed, (3/306); el-Elbâni, "sahihtir" der; Bkz. Sahih-i 

Ebî Dâvud (3/961). 
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KÖTÜLEDİĞİN KİMSE İÇİN YAPILAN DUÂ: 

230- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ًٕ إََِلْـ  ٌْ َذلَِى ََلُ هُْرَبـ م لَاْسَؿ ُٕ ٍْ َشبَتْخُ ِِ ا ُمْؤ َّ حَّ
َ
ُذ لَأ ُٗ َم )) اَلَذ ْ٘ َى يَـ

ِث.(( َِ  اٍِْوياَ

"Allahım! Hangi mü’mine kötü söz söylemişsem (hakaret 

etmişsem), bunu kıyâmet günü onun için sana yakınlık vesilesi 

kıl."1 

MÜSLÜMAN, MÜSLÜMANI ÖVDÜĞÜNDE YAPILAN DUÂ: 

231- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ْضِصـُب )) إَِذا َكَ  
َ
/ أ ٌْ ُٕ اَل َُمَاٍََثم لََْيَُو اِدًضا َصاِضتَ َِ  ُْ َضُدُز

َ
َن أ

ُُ َذاَك  ُٕ إِْن ََكَن َحْؿََ ْضِصتُ
َ
َضًدام أ

َ
َزِّك  لََعَ اِ  أ

ُ
م َواَل أ ُٕ لاَُلًٓا َواُ َضِصحتُ

 َيَذا َوَكَذا.((
"Sizden birinizin, arkadaşını mutlaka övmesi gereki-yorsa 

şöyle desin: Falanı (görünüşe göre) iyi sanıyorum. Onu hesaba 

çekecek olan Allah’tır. Ben, Allah’a karşı kimseyi temize çıkara-

mam. (Sonra) o kimseyi gerçekten öyle biliyorsa: Onu şöyle şöyle 

biliyorum, desin."2 

 

 

 

                                                 
1 Buhâri, bkz.Fethu'l-Bâri (11/171); Müslim, (4/2007), "Bunu onun için 

günahlarına keffâret ve rahmet kıl" lafzıyla. 
2 Müslim, (4/2296). 
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TEZKİYE EDİLEN (KENDİSİNE REFERANS VERİLEN) 

MÜSLÜMANIN YAPACAĞI DUÂ: 

ـَ٘نم  ُّ ُذ اَل حَُؤاِخْذِِن ةِّاَ َحُو٘لُـَ٘نم َواْفِمـْر َِل ِـاَ اَل َحْؿََ ُٗ       )) اَلَذ
ََّٔ٘ن[.((  ] َواْسَؿَِِّْن َخْْياً ِِماذ َحُؼ

232- "Allahım! Onların söyledikleri sebebiyle beni sorumlu 

tutma. Hakkımda bilmedikleri şeyleri benim için bağışla [ve beni 

onların zannettiklerinden daha hayırlı kıl]."1 

İHRAMLI KİMSE HAC VEYA UMREDE NASIL TELBİYE 

GETİRİR? 

ـَدم  ّْ يـَى لَـَى بَلذيْـَىمإِنذ اْْلَ ُذ بَلذيَْىم بَلذيَْى اَل ََشِ ُٗ )) بَلذيَْى الَذ
 َ يَى ل ََْىم اَل ََشِ ُّ ْ َثم لََى َوال َّ  َى.((َوانل ْؿ

233- "Buyur, Allahım buyur! Buyur, senin ortağın yoktur, 

buyur! Hamd sanadır. Nimet ve mülk sana âittir. Senin hiçbir 

ortağın yoktur."2 

TAVAFTA HACER-İ ESVED'E GELİNCE TEKBİR GETİRMEK: 

234- "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Beytullah’ı devenin 

üzerinde tavaf etti. Hacer-i Esved’e her gelişinde yanındaki bir 

şeyle (bastonuyla) işâret edip tekbir getirdi."3 

 

 

                                                 
1 Buhâri, Edebu'l-Müfred (h.761); Elbâni, senedinin sahih olduğunu söyler.Bkz. 

Sahih-i Edebi'l-Müfred (h.585). [ ] Parantez içindeki kısım, Beyhaki'nin bir başka 

rivâyetinin ziyâdesidir, bkz. Şuabu'l-Îman (4/228). 
2 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (4/408); Müslim, (2/841). 
3 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (3/476). 
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TAVAFTA RÜKN-Ü YEMÂNÎ İLE HACER-İ ESVED 

ARASINDA YAPILAN DUÂ: 

َِا َعذَ  ﴿ ِ نۡيَا َحَصَِث  َوِِف ٱٓأۡلِيرَةِ َحَصَِث  وَك َِا ِِف ٱَلُّ ِ َِآ ءَاح  ﴾  ١٩٠اَب ٱنلذارِ َربذ
235- "Rabbimiz! Bize dünyada bir iyilik ve âhirette de iyilik 

(cenneti) ver. Ve bizi cehennem azabından koru."1 

SAFA VE MERVE ÜZERİNDE DURUNCA YAPILAN DUÂ: 

236- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Safa’ya yaklaşınca: 

َفا وَ  ﴿ ِۖ ۞إِنذ ٱلصذ ٌَِ َشَوآنِرِ ٱَّللذ ۡرَوةَ  ٍَ
ۡ  ﴾ ...ٱل

"Safâ ve Merve, Allah’ın ibâdet için belirlediği yerlerdendir" 

(âyetini) okudu; "Allah’ın (âyette) başladığı ile başlıyorum" dedi ve 

Safâ ile başladı.Beytullah’ı görecek şekilde üzerine çıktı ve kıbleye 

yöneldi. Allah’ı birleyip tekbir getirdi ve şöyle dedi: 

 َ٘ ـ ُٖ ـُد َو ّْ َْـُى َوََلُ اْْلَ ُّ ْ يَى ََلُم ََلُ ال )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُه اَلََشِ
ـ َختْـَدُهم  َـَز وَْؾـَدُهم َوَََٓصَ ِْ َ

ٍء هَِديٌرم اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُهم أ َؾََىُُك  ََشْ
ْضزاََب 

َ
َزَم اأْل َٖ  وَْضَدُه.(( َو

"Allah’tan başka hak  ilah yoktur.O, birdir ve ortağı yoktur. 

Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. 

Allah’tan başka hak  ilah yoktur. O birdir. Vaadini yerine getirmiş, 

kuluna (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e) yardım etmiş 

ve (Hendek savaşında düşman) grupları sadece o hezimete 

uğratmıştır." Sonra Safa ve Merve arasında duâ etti ve bunu üç 

                                                 
1 Ebu Dâvud, (2/179); Ahmed,(3/411); Beğavi,Şerhu's-Sünne (7/128); Elbâni 

"hasendir" der, bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (1/354). Bakara Sûresi: 201. 
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defa tekrarladı. Merve üzerinde de Safâ üzerinde yaptığı gibi 

yapmıştır."1  

AREFE GÜNÜ YAPILAN DUÂ: 

237- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Duâların en hayırlısı, Arefe günü yapılan duâdır. Benim ve 

benden önceki tüm nebilerin söyledikleri sözlerin en hayırlısı 

şudur: 

 َ٘ ـ ُٖ ُدم َو ّْ َُْىم َوََلُ اْْلَ ُّ ْ يَى ََلُم ََلُ ال )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدُه اَلََشِ
ٍء هَِديٌر.((لََعَ   ُُك  ََشْ

"Allah’tan başka hak  ilah yoktur. O, birdir ve O'nun ortağı 

yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü 

yetendir."2 

MEŞ'AR-İ HARAM'DA (MÜZDELİFE'DE) YAPILAN DUÂ: 

238- "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ‘Kasvâ’ (isimli 

devesine) bindi ve Meş’ar-i Harâm’a geldi. Kıbleye yöneldi 

(Allah’a duâ etti, tekbir getirdi, lâ ilâhe illallah dedi ve Allah’ı 

birledi). Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar bu şekilde ayakta kaldı 

ve güneş doğmadan önce oradan ayrıldı."3 

 

 

 

                                                 
1 Müslim, (2/888). 
2 Tirmizi, Elbâni, hasen olduğunu söyler; Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/184), Ehâdis 

es-Sahiha (4/6). 
3 Müslim, (2/891). 
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CEMRELERE TAŞ ATARKEN TEKBİR GETİRMEK: 

239- Cemrelere taş atarken her defasında tekbir getirir. 

Birinci ve ikinci cemreye taşları attıktan sonra öne doğru çıkarak 

durur;kıbleye yönelerek ellerini kaldırıp duâ eder.Akabe cemresine 

taşları atarken de her defasında tekbir getirir. Taşları attıktan sonra 

ise oradan ayrılır, cemrenin yanında durmaz.1 

ŞAŞIRTAN VE SEVİNDİREN BİR DURUM KARŞISINDA 

YAPILAN DUÂ: 

 )) ُشتَْطاَن اِ.((
240- "Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim."2 

َْبَْبُ ((
َ
 )) اَُ أ

241- "Allah en büyüktür."3 

KENDİSİNE SEVİNDİRİCİ BİR HABER GELEN KİMSENİN 

YAPACAĞI DUÂ: 

242- "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- kendisini sevindiren 

veya sevinilen bir olayla karşılaştığında Allah Teâlâ’ya şükür için 

secdeye kapanırdı."4 

 

 

                                                 
1 Buhâri, lafız için bkz. Fethu'l-Bâri (3/583-584); Aynı şekilde, Buhâri, bkz. 

Fethu'l-Bâri (3/581); Müslim. 
2 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (1/210-414); Müslim, (4/1857). 
3 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (4/441); Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/103); Ahmed, 

Müsned (5/218). 
4 Nesâi dışında diğer sünen sahipleri. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/233), İrvâu'l-

Ğalîl (2/226). 
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BEDENDE AĞRI HİSSEDİLİNCE YAPILAN DUÂ: 

243- Elini vücudundaki ağrıyan yerin üzerine koy ve üç kere: 

 )) � اِ.((
"Allah'ın adıyla" dedikten sonra yedi kere şöyle de: 

ضاَِذُر.((
ُ
ِسُد َوأ

َ
ا أ َِ ْْ ََش   ِِ ُ٘ذ ةِاِ َوهُْدَرحِٕ  ُؾ

َ
 )) أ

"Bulduğum ve korktuğum (acının) şerrinden, Allah’a ve 

O’nun kudretine sığınırım."1 

NAZAR ETMEKTEN KORKAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ:  

244- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Sizden biriniz,(müslüman) kardeşinde veya kendi-sinde 

veyahut da malında hoşuna giden bir şey gördüğünde, [onun için 

bereketli olmasını dilesin]. Çünkü nazar, haktır."2 

KORKU VE DEHŞET ANINDA YAPILAN DUÂ: 

 )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ.((
245- "Allah’tan başka hak ilah yoktur."3 

KURBAN KESERKEN YAPILAN DUÂ: 

َْبَْبُ 
َ
َْٔى َولََى [ )) � اِ َواُ أ ِِ ُذ  ُٗ ُذ تَ   ]اَلَذ ْٗ .((اَلَذ ِّن  ِِ  ٌْ  َوتذ

246- "Allah’ın adıyla. Allah en büyüktür. [Allahım! Bu 

kurban, senden bana bir lütuf olarak geldi ve senin için kurban 

edildi] Allahım! Bu kurbanı benden kabul eyle!"4 

                                                 
1 Müslim, (4/1728). 
2 Ahmed, Müsned (4/447); İbn-i Mâce, Mâlik; Elbâni, sahih demiştir; Bkz. 

Sahihu'l-Câmi (1/212); Bkz.Zâdü'l-Meâd, thk. Abdülkâdir el-Arnavût (4/170). 
3 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (6/181); Müslim, (4/2208). 
4 Müslim, (3/1557); Beyhaki, (9/287); [ ] Parantez içindeki kısım Beyhaki ve 

diğerlerinin, (9/287); son cümle anlam olarak Müslim rivâyetinden. 
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İNATÇI ŞEYTANLARIN HİLE VE TUZAĞINI BOŞA 

ÇIKARMAK İÇİN YAPILAN DUÂ: 

اِت  )) ِذ َّاِت اِ الذا َِ ُ٘ذ ةَِس ُؾ
َ
ْْ  أ ـ ِِ ْذ ةَرٌّ َوالَ لاَِسٌر  ُٖ اٍذيِت الَ ُُيَاِوُز

ـاَحْؿرُج  َِ ْْ ََش   ـ ِِ َّاِءم َو ـ َْ الصذ ـ ِِ ُل  ا َحْزِ
َِ ْْ ََش   ِِ م َو

َ
 وَذَرَأ
َ
اَخَََنم َوبََرأ َِ ََش  

 َِ ْْ ََش   ِِ رِْضم َو
َ
 ِِف اأْل

َ
ا ذَرَأ َِ ْْ ََش   ِِ َٗام َو ْْ ََش  لِـَ ِ ِذي ـ ِِ ْٔٗـاَم َو ِِ ا َُيُْرُج 

)). ُْ  ظاَِرهاً َحْعُرُق ِِبَْْيٍ ياَرَِْحَ
ْْ ََش  ُُك  ظاَِرٍق إاِلذ ِِ اَِرم َو ٌِ َوانلٗذ يْـ

ذ  اَل

247- "Yarattıklarının, yoktan var ettiklerinin şerrinden; 

gökten inenin ve göğe yükselenin şerrinden, yere ektiğin in ve 

yerden çıkanın şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinin şerrinden, 

hayırla kapıyı çalanın dışında her kapıyı çalanın şerrinden, iyi ve 

kötünün onun dışına çıkamayacağı Allah’ın noksansız kelimelerine 

sığınırım; Ya Rahmân!."1 

TEVBE VE İSTİĞFAR HAKKINDA: 

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ةً.(( ْْ َشتِْؿَْي َمرذ ِِ َْبَُثَ 
َ
ِْ٘م أ ِٕ ِِف اَْلَ حُُ٘ب إََِلْ

َ
ْشخَْقِمُر اَ  وَأ

َ
 )) وَاِ  إِِن  أَل

248-(6/1) "Allah’a yemin olsun ki ben, günde yetmiş 

defadan fazla Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim."2 

ةٍ.(( ائََث َمرذ ِِ  ِٕ ِم إََِلْ ْ٘ حُُ٘ب ِِف اَْلَ
َ
٘ا إََِل اِ م لَإِِن  أ َٗا انلذاُس حُُ٘ب حَّ

َ
 ))يَا أ

249- (6/2) "Ey insanlar! Allah’a tevbe edin.Çünkü ben, 

günde yüz kere Allah’a tevbe ederim."3 

                                                 
1 Ahmed, (3/419) sahih bir isnadla; İbn-i es-Sünnî, (h.637); Abdülkâdir el-

Arnavût, sahih demiştir; bkz. thk. Tahâvi (s.133); Mecmau'z-Zevâid, (10/127). 
2 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (11/101). 
3 Müslim, (4/2076). 
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250-(6/3) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Her kim;  

ِي الَ إََِلَ 
َُ اَّلذ ْشخَْقِمُر اَ اٍَْؿِؼي

َ
ِٕ.(( إاِلذ  )) أ حُُ٘ب إََِلْ

َ
ُم َو أ َ٘م اٍَْ َّ اٍَْويَّ٘ ُٖ 

‘Hayy ve Kayyûm olan, O'ndan başka hak ilah olmayan 

Yüce Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim’ derse, 

savaşta düşmana karşı cepheden olsa bile, Allah onu bağışlar."1 

251-(6/4) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ٌِ اآْلِخِرم لَإِِن 
ْْ اٍَْؿتِْد ِِف َسِْ٘ف الَذيْ ِِ ا يَُسُ٘ن الرذبَّ  َِ هَْرُب 

َ
)) أ

ْْ يَْذُيُر اَ  ِِف حِ  ّذ ْن حَُسَ٘ن ِم
َ
.((اْشخََعْؿَج أ ْْ اَؾِث لَُس  ََْى الصذ

"Rabbin kula en yakın olduğu an, gecenin son üçte biridir. 

O saatte Allah’ı zikredenlerden olabilirsen ol!"2  

252- (6/5) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

َ٘ َشاِسدٌ  ُٖ ِٕ َو ْْ َرب  ِِ ا يَُسُ٘ن اٍَْؿتُْد  َِ هْرَُب 
َ
ًَعَء.(()) أ َْبُِثُوا ادلَّ

َ
 م لَأ

"Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde anıdır. O halde 

secdede bol bol duâ edin."3 

253- (6/6) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ا ِِ ِم  ْ٘ ْشخَْقِمُر اَ  ِِف اَْلَ
َ
 هََِِْبم َوإِِن  أَل

ُٕ ََلَُقاُن لََعَ ٍة.(()) إِٓذ  ئََث َمرذ

                                                 
1 Ebu Dâvud, (2/85); Tirmizi, (5/69); Hâkim, sahih demiş, Zehebi de 

muvafakat etmiştir (1/511). Elbâni de sahih der; Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/182); 

Câmiu'l-Usûl, thk. el-Arnavût (4/389-390). 
2 Tirmizi, Nesâi, (1/279); Hâkim. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/183); Câmiu'l-Usûl, 

thk. el-Arnavût (4/144). 
3 Müslim, (1/350). 
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"Benim kalbim de dalar, ben de muhakkak günde yüz defa 

Allah’tan bağışlanma dilerim."1 

TESBÎH, TAHMÎD,TEHLÎL VE TEKBÎR GETİRMENİN 

FAZÎLETİ2: 

254- (12/1) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Kim bir günde yüz kere; 

ِدهِ.(()) ُشتْطاََن اِ  ّْ َ ِْ   َو

‘Allah’a hamd ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih 

ederim’ derse, deniz köpüğü kadar bile olsa günahları silinir."3 

255- (12/2) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Kim; 

ــَى ََلُم  ي ــَدُه اَلََشِ ــُدم )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْض ّْ ــُى َوََلُ اْْلَ َْ ُّ ْ ََلُ ال
ٍء هَِديٌر.(( ََ٘ؾََىُُك  ََشْ ُٖ  َو

"Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve O'nun ortağı 

yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü 

yetendir" derse, İsmâil -aleyhisselâm-'ın soyundan dört kişiyi 

hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır."4 

                                                 
1 Müslim, (4/2075); İbn-I Esîr, hadisteki     ِإنعُه َلُيَغُِن َعَلى َقْلبعم [ ifadesi hakkında şöyle 

der: Bundan maksat dalmak ve unutmaktır. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem-, çokça zikir ve ibâdet yapardı, bazı zamanlar bunlardan unuttuğu da 

olurdu. Bu yüzden, unuttuğu şeyi günah sayar ve derhal istiğfâra yönelirdi. Bkz. 

Câmiu'l-Usûl (4/386). 
2 Tesbih: Sübhânallah; Tahmid: Elhamdülillah; Tehlil: Lâ ilâhe illallah,; Tekbir  

de, Allahu Ekber demektir. 
3 Buhâri, (7/168); Müslim, (4/2071). Sabah ve akşamları bu zikri yapmanın 

fazileti hk. bkz. s.84. 
4 Buhâri,(7/67); Müslim, lafzıyla (4/2071). Bunu yüz defa demenin fazileti hk. 

bkz. s.85. 
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256- (12/3) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ََاِن َضِتحتَخَـاِن  ـ ِّ
ْ خَاِن َخِميَمخَاِن لََعَ الَ َصاِن ذَِويََخَاِن ِِف ال َّ )) َُكِ

ِدهِ ُشتَْطاَن اِ  اٍَْؿؼِ  ّْ َ ِْ ِْ ُشتَْطاَن اِ  َو
.((  إََِل الرذِْحَ ُِ  ي

"Söylemesi dile kolay gelen, kıyâmet günü mîzânda ağır 

basan ve Rahmân’a sevimli olan iki söz vardır ki bu iki söz şudur: 

Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallahil-Azîm/Allah’a hamd 

ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Yüce Allah’ı tüm 

noksanlıklardan tenzih ederim".1 

257- (12/4) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

َْبَْبُ.((
َ
ُّْد ِِم َواَل إََِلَ إاِلذ اُم َواُ أ  )) ُشتْطاََن اِم َواْْلَ

"Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd 

Allah’adır. Allah’tan başka hak hiçbir ilah yoktur ve Allah en 

büyüktür’ demem,güneşin üzerine doğduğu her şeyden bana 

daha sevimlidir."2 

258- (12/5) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ََلُ 
َ
ٍَْك َضَصـٍَٔث؟ لََصـأ

َ
ٍم أ ْ٘ ْن يَْسِصَب ُُكذ يَ

َ
ُْ أ َضُدُز

َ
َحْؿِشُز أ

َ
)) أ
 ْْ ِِ  ٌٌ ٍَْك َضَصـٍَٔث؟ هَـاَل/ يَُصـت ُص  َشائِ

َ
َضُدَٓا أ

َ
ِٕ َييَْك يَْسِصُب أ ُسَََصائِ

ٍُْك َخِعيئٍَث.((  
َ
ُٕ أ ْو ُُيَطَّ َخْٔ

َ
ٍُْك َضَصٍَٔثم أ

َ
خَُب ََلُ أ ًْ ائََث تَْصِبيَطٍثم َذيُ ِِ 

"Sizden birinizin her gün bin sevap kazanmaya gücü 

yetmez mi? 

Yanında oturanlardan birisi:  

-Bizden birisi nasıl bin sevap kazanır? diye sordu. 

                                                 
1 Buhâri, (7/167); Müslim, (4/2072). 
2 Müslim, (4/2072). 
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Buyurdu ki:  

-Yüz defa Subhânallah derse, kendisine bin sevap yazılır 

veya onun bin günahı silinir."1 

259- (12/6)  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Her kim; 

ِدهِ.(()) ُشتْطاََن اِ اٍَْؿؼِ  ّْ َ ِْ ُِ َو  ي

‘Yüce Allah’a hamd ederek O'nu tüm noksanlıklardan 

tenzih ederim’ derse, ona cennette bir hurma ağacı dikilir."2 

260- (12/7) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Ey Abdullah b. Kays! Sana cennet hazinelerinden birisini 

göstereyim mi? 

-Evet yâ Rasûlallah! dedim. 

Buyurdu ki: 

َة إاِلذ ةِاِ.(( ٘ذ َل َواَل هُ ْ٘  )) الََض

-Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır."3 

261- (12/8) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Sözlerden Allah’a en sevimli olanı dörttür: 

ّْدُ )) ُشتَْطاَن اِم وَ   ِم َواَل إََِلِ إاِلذ اُم َواُ اََْبَْبُ .(( اْْلَ

‘Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Hamd Allah’a 

dır. Allah’tan başka hak ilah yoktur ve Allah en büyüktür.’  

                                                 
1 Müslim, (4/2073). 
2 Tirmizi,(5/511); Hâkim, (1/501); sahih demiş, Zehebi de buna muvafakat 

etmiştir. Bkz. Sahihu'l-Câmi (5/531), Sahih-i Tirmizi (3/160). 
3 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (11/213); Müslim, (4/2076). 
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Bunlardan hangisiyle başlarsan başla zararı yoktur."1 

262- (12/9) Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e bir 

bedevi geldi ve:  

"Bana söyleyeceğim bir söz öğret" dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle de, diye 

buyurdu: 

ـُد ِِ  ّْ َْبـَْبُ َيِتـْياً َواْْلَ
َ
يـَى ََلُم اَُ أ  )) اَل إََِلَ إاِلذ اُ وَْضَدهُ اَل ََشِ

)). ُِ ي ًِ ةَ إاِلذ ةِاِ اٍَْؿِزيِز اْْلَ ٘ذ َْ٘ل َوالَ هُ َْيم الََض ِّ
َ  َيرِْياًم ُشتْطاََن اِ رَب  اٍْؿاَل

"Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve O'nun ortağı 

yoktur.Allah en büyüktür.Allah’a çokça hamd olsun. Âlemlerin 

Rabbi olan Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Güç ve 

kuvvet ancak Azîz ve Hakîm olan Allah’tandır." 

Bunun üzerine bedevi:  

"Bunlar Rabbim için, peki benim için ne var?" diye sordu. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

ُذ اْفِمْريِلم َوارَِْحْ  ُٗ ِدِِن َواْرُزهِِّْن.(( ِِّنم)) اَلَذ ْٖ  َوا

"Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle. Beni 

hidâyete erdir ve beni rızıklandır' de."2 

263- (12/10)  Birisi müslüman olduğunda Nebi -sallallahu 

aleyhi ve sellem- ona namazı öğretir, sonra şu kelimelerle duâ 

etmesini emrederdi: 

                                                 
1 Müslim, (3/1685). 
2 Müslim, (4/2072); Ebu Dâvud, [Bedevi dönüp giderken, Rasûlullah-sallallahu 

aleyhi ve sellem, "Elleri gerçekten hayırla doldu" buyurdu.] ziyâdesiyle, (1/220). 
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ُذ اْفِمرْ  ُٗ ذ ِْٖدِِنم وًَعَلِِِّنم َوارُْزهِِّْن.(( )) اََل  َِلم َوارَِْحِِّْنم َوا

"Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle.Beni 

hidâyete erdir. Bana âfiyet ver ve beni rızıklandır."1 

264- (12/11) Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

buyurdu ki: 

)). ِ ُد ّلِِلذ ّْ ًَعِء اْْلَ ٌُ ادلَّ لَْض
َ
م وَأ ُ ْيِر اَل إََِلَ إاِلذ اّلِلذ ٌُ اَّل  لَْض

َ
 )) أ

"Zikrin en fazîletlisi, Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka hak ilah 

yoktur)’, duânın en fazîletlisi ise, Elhamdulillah (Hamd, Allah’a 

mahsustur) (sözüdür)."2 

265- (12/12) Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

buyurdu ki: 

"Kalıcı salih ameller (şu sözlerdir): 

م َواَل  ــَْبُ َْب
َ
ــُد ِِم َواَل إََِلَ إاِلذ اُم َواُ أ ّْ ــتْطاََن اِم َواْْلَ )) ُش

َة إاَِل ةِاِ (( ٘ذ َل َواَل هُ ْ٘  َض

‘Subhânallah (Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim). 

Elhamdulillah (Hamd Allah’a mahsustur).Lâ ilâhe illallah (Allah’tan 

başka hak ilah yoktur).Allahu Ekber (Allah en büyüktür). Ve  Lâ 

havle ve lâ kuvvete illâ billah (güç ve kuvvet ancak Allah’tandır)."3 

                                                 
1 Müslim, (4/2073); bir başka rivayeti, "Bunlar sana dünya ve ahireti birleştirir" 

şeklindedir. 
2 Tirmizi, (5/462); İbn Mâce, (2/1249); Hâkim, (1/503) tashih etmiş, Zehebi de 

buna muvafakat etmiştir. Bkz. Sahihu'l Câmi (1/362). 
3 Ahmed, Ahmed Şâkir tertibi ile (h.513); isnadı sahihtir. Bkz. Mecmau'z-

Zevâid (1/297).İbn-i Hacer, Ebu Said'in rivâyetini Nesâi'ye isnad ederek hakkında 

İbn-i Hibbân ve Hâkim'in tashihlerini zikreder, Buluğu'l-Merâm. 
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NEBİ -sallallahu aleyhi ve sellem- NASIL TESBİH ÇEKERDİ? 

266- Abdullah b. Amr -Allah ondan ve babasından râzı 

olsun- şöyle der:  

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’i sağ eli ile tesbih 

çekerken gördüm."1 

BAZI HAYIR VE ÂDÂB ÖRNEKLERİ: 

267- Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

"Gece karanlığı olduğunda -veya akşama erişince- 

çocuklarınızı (dışarı çıkmaktan) alıkoyun. Çünkü şeytanlar o sırada 

dağılırlar. Geceden bir saat geçince de (dışarıdaki) çocuklarınızı 

(evlerinize) koyun ve Allah'ın ismini anarak kapıları kapatın.Çünkü 

şeytan kapalı kapıyı açamaz.Allah Teâlâ'nın ismini anarak kırbaları-

nızın ağzını bağlayın. Allah Teâlâ'nın ismini anarak enlemesine de 

olsa, üzerlerine bir şey koyarak kaplarınızın ağzını örtün ve 

lambalarınızı söndürün."2 

                                                 
1 Ebu Dâvud, lafzıyla (2/81); Tirmizi, (5/521)); Bkz. Sahihu'l Câmi (4/271, 

h.4865). 
2 Buhâri, bkz. Fethu'l-Bâri (10/88); Müslim, (3/1595). 
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