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Önsöz

Dua, kulun yaratıcısına ulaşabileceği en kestirme 
yoldur. Dua ile hakikati sırf ihtiyaç ve acizlik olan 
kul, istediği anda, doğrudan mutlak zenginlik, kud-
ret, kerem ve şefkat sahibi olan Rabbi'yle bağlantı 
kurabilir ve araya kimseyi sokmadan arzularını son-
suz kudret, kerem, şefkat ve merhamet sahibi olan 
Rabbi'ne sunabilir ve dileklerinin yerine getirilmesi-
ni yaratıcısından isteyebilir.

Sonsuz kerem ve şefkat sahibi Hak Teâlâ'nın ise 
böylesi bir durumda kuluna yönelik, kendine yakışır 
şekilde davranacağı ve kulunu eli boş geri çevirmeye-
ceği kuşku götürmez bir gerçektir.

Aslında dua hali, başka bir boyutuyla aynı zamanda 
kulun, kendisi ve Rabbi'ne yönelik marifetinin zirveye ulaş-
tığı bir haldir. Dua halinde kul, kendi hakikatinin sırf ihti-
yaç ve acizlikten ibaret olduğunu, Rabbi'nin ise sonsuz zen-
ginlik, kudret, ilim, hikmet, şefkat ve kerem sahibi olduğu-
nu ve kendisinin hiçbir şeye malik olmadığını, mutlak kud-
ret, mülk ve malikiyetin ise, ancak Rabbi'ne ait olduğunu 

Önsöz □ 5 

https://t.me/caferilikcom

Türkiye Caferileri Sitesi

www.caferilik.com



6 □ Kurtuluş Yolu Dua

müşahede etmekte ve bu hakikati bizzat kendi benliğinde 
yaşamaktadır. Bu itibarla Allah Resulü'nün de buyurduk-
ları gibi, aslında dua, ibadetin (kulluğun) aslını, içyüzünü 
ve özünü oluşturmaktadır.1 Kulluk ise, Hak Teâlâ'nın: "Ben 
cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarat-
tım"2 buyruğunda açıklandığı üzere kulun yaratılış sebebi 
ve amacıdır. 

Dua eden bir kul, öz benliğini bularak, yaratılış 
gayesine ulaşmakta ve layık olduğu makam ve mev-
kide yer almanın ve yenilemez bir güce dayanmanın 
doğurduğu huzur ve güven halini yaşamaktadır. 
Duadan sakınan bir kul ise, öz benliğini aşarak, ihti-
yaçsızlık gibi, gerçek dışı ve kendi hakikatiyle çelişen 
bir iddiada bulunmakta ve layık olmadığı, içi boş bir 
ululuk taslamış olmaktadır. Sonunda ise kendi haki-
katini aşarak, boş iddialarda bulunan kimselerin içine 
düştüğü, güvensizlik, endişe ve korkudan mütevellit 
huzursuzluk halini yaşamaktadır. 

Yüce Allah, bu gerçeğe dikkat çekerek şöyle bu-
yurmuştur:

"Rabbiniz dedi ki: Beni çağırın çağrınıza cevap vere-
yim; kuşkusuz bana kulluk etmekten, ululuk taslayarak 
çekinenler, aşağılanarak cehenneme gireceklerdir."3

Görüldüğü gibi Allah Teala bu ayeti kerimede 
dua etmeği ibadet olarak nitelerken, bunun karşıtını 
ise yücelik taslamak, neticesinin ise zillet içinde aza-
ba duçar olmak olacağını bildirmiştir. Buna karşılık 
başka bir ayette: “Kullarım beni sana sorarlarsa, (onlara 
de ki) ben onlara yakınım, beni çağırınca, beni çağıranın 
çağrısına cevap veririm. Onlar da bana cevap verip bana 
iman etsinler ki, rüşte ersinler.”4 buyurarak, dua eden 
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kullarına karşı ne kadar şefkatli olduğunu, dua ede-
nin duasının boşa gitmeyeceğini ve neticesinin ise dua 
edenin layık olduğu kemal ve rüşte ermesi olacağını 
açıkça ifade buyurmuştur. 

Bir başka ayeti kerimede ise: "De ki: Duanız ol-
masa, Rabbim size ne diye değer versin?..."5 buyura-
rak, kulun ancak dua ile bir değer kazanabileceğini, 
duadan yoksun bir kulun ise hiçbir değer taşımadığı-
nı ve Allah katında itina edilir bir durumda olmadığı-
nı açıkça bildirmiştir. 

Bu yüzden Allah Resulü (s.a.a) ve pak Ehlibeyt 
İmamları (a.s)'ın yaşamlarının en önemli boyutunu, 
her halde Allah Teala'yı anmak ve ister genişlik, ister 
darlık hali olsun, bütün hallerde tam bir yakarış için-
de Allah Teala'ya dua etmek oluşturduğunu ve aynı 
zamanda çok etkili tabirlerle müminleri de, kendileri-
ni örnek alarak, Allah Teala'yı anıp dua etmeğe teşvik 
ettiklerini görmekteyiz. Örneğin, bir hadis-i şerifte Al-
lah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: "İhtiyaçlarını-
zı Allah'a sunun, sıkıntılarınızda ona sığının, ona yakarın, 
ona dua edin. Şunu bilin ki dua ibadetin özüdür. Günah 
olan bir şeyi talep etmek hariç, Allah'a dua edip de yanıt-
sız bırakılan hiçbir mümin yoktur; mutlaka yüce Allah, ya 
onun istediğini aynen dünyada gerçekleştirir veya ahirette 
karşılamak üzere saklar ya da talep ettiği şey oranında onun 
günahından bağışlar."6 Bu hadisin diğer bir naklinde 
ise: "Talep ettiği şey oranında onun günahından bağışlar" 
tabiri yerine: "Talep ettiği şey oranında ondan belayı defe-
der" tabiri yer almıştır. 

Başka bir hadiste ise Allah Resulü (s.a.a) şöyle 
buyurmuşlardır: "Dua ibadetin özüdür, dua eden hiç 
kimse helak olmaz." 
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8 □ Kurtuluş Yolu Dua

Hz. İmam Muhammed Bakır (a.s)'a: "Hangi iba-
det daha üstündür?" diye sorulunca şöyle buyurmuş-
lardır: "Allah Teala nezdinde, sahip olduğu şeylerin isten-
mesinden daha üstün bir ibadet yoktur. Allah nezdinde en 
mebguz kimse ise, böbürlenip Allah Teala'ya ibadet etmeyen 
ve Allah'tan hiç bir şey istemeyen kimsedir."7 

Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) ise Muyesser isimli 
yarenine şöyle buyurmuştur: "Ey Muyesser, Allah'ın 
ilminde işler bitmiş sayılır, deyip de dua etmezlik etme. 
Dua et, çünkü Allah katında bazı makamlar vardır ki, o 
makamlara ancak istemekle ulaşılır. Eğer kul ağzını kapa-
tır da bir istekte bulunmazsa, kendisine bir şey verilmez. 
İste de, sana bağışta bulunulsun. Ey, Muyesser, bilesin ki, 
dövülmeğe devam edilen bir kapı, sonunda kapıyı döven 
kişi için açılır."8 

Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) bir başka yarenine ise 
şöyle buyurmuşlardır: "Allah'ın ilminde işler bitmiş sa-
yılır, deyip de dua etmezlik etme. Dua et, çünkü dua ibade-
tin ta kendisidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "… Beni 
çağırın çağrınıza cevap vereyim; kuşkusuz bana kulluk 
etmekten, ululuk taslayarak çekinenler, aşağılanarak ce-
henneme gireceklerdir."9

Hz. İmam Ali (a.s) ise dua etmenin önemiyle ilgi-
li şöyle buyurmuşlardır: "Dua kurtuluşun ve saadetin 
anahtarıdır. Duaların en hayırlısı ise, temiz kalp ve takvalı 
bir yürekten çıkan duadır. Allah'a münacat etmek, necat 
sebebidir, ihlâslı olmak ise, kurtuluş vesilesidir. Sıkıntılar 
bastırınca, Allah'a sığının." 10 

 Evet, Allah Resulü (s.a.a) ve pak Ehlibeytinin (a.s) 
buyurdukları üzere, dua, kulluğun en güzel örneği, 
kurtuluş ve saadetin ise şaşmaz anahtarıdır. Özellikle 
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de bütün rahmet kapılarının ardına kadar açılıp Hak 
Teala'nın kullarına özel bir inayet ve merhamet gözüy-
le baktığı gecenin son saatlerinde yapılan dualarda, 
maneviyat ve marifet rahmetinin adeta sağanak bir 
yağmur misali dua eden kulların üzerine boşaldığın-
dan kimsenin hiçbir kuşkusu olamaz. 

Bu gerçekler ışığında, elinizdeki bu naçiz eserde, 
Allah Resulü (s.a.a) ve pak Ehlibeytini (a.s) örnek ala-
rak, bu rahmet deryasına dalmak isteyen mümin kar-
deşler için, Hak Teala'nın kullarına hidayet önderleri 
kılmış olduğu bu mübarek zatlardan gelen dua örnek-
lerinden bir demet sunmayı amaçladık. 

Bütün eksik ve kusurlar bendenize ait olmak üze-
re, bu naçiz eserde, özellikle de gece teheccüdü ve 
günlük namazlardan sonra okunan dualardan örnek-
lere yer vermenin yanı sıra, Allah Resulü (s.a.a) ve pak 
Ehlibeyti (a.s)'dan rivayet edilen diğer bilinen dualar-
dan bir kısmına da yer vermeği uygun bulduk. 

Allah Teala'dan cümle mümin kardeşlere bu rah-
met deryasına dalarak, onun engin rahmetinden ola-
bildiğince yararlanma fırsat ve tevfikini inayet buyur-
masını niyaz ederken, değerli kardeşlerime, bu hakiri 
de dualarında unutmamalarını arz ediyorum. 

Abdullah TURAN
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10 □ Kurtuluş Yolu Dua

(Sonnot)
1 - Vesail'üş-Şia, c. 7. s. 27. Biharü'l-Envar, c. 90, s. 302.

2- Ez-Zariyat/ 65. 

3 - Mümin/60.

4 - Bakara/186

5 - (Furkan Suresi/77.

6 - Vesail'üş-Şia, c. 7. s. 27. Biharü'l-Envar, c. 90, s. 302.

7 - El- Kafi, c. 2, s. 466.

8 - El- Kafi, c. 2, s. 467.

9 - Aynı kaynak, Ayet: Mümin/60.

10 - El- Kafi, c. 2, s. 467
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Uyku Adabı Ve Uyku Öncesi Okunan Dualar □ 11 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

Uyku Adabı  Ve Uyku 
Öncesi Okunan Dualar

Uyku adabı olarak, mümin kimseye yakışan, Al-
lah Resulü ve Ehlibeyt İmamları'nı örnek alarak, uyu-
madan önce dişlerini fırçalamalı, temizlenip abdest al-
malı, temiz bir elbiseyle, temiz bir yatağa girmeli, ya-
takta sağ omuzu üzerine yüzü kıbleye dönük olarak 
yatmalı ve ileride bir kısmına değineceğimiz zikir ve 
dualardan dilediğini okuduktan sonra kendisini Rab-
bine teslim ederek uyumalıdır. Necis olmuş beden ve 
elbiseyle, cünüp halinde ve abdestsiz olarak uyumak-
tan ise şiddetle kaçınmalıdır. 

Ayrıca gün içinde yapılan işlerin gözden geçirilerek, 
yapılan hayır işlerden dolayı Allah Teâlâ'ya şükredilme-
si ve bu hayır işlerin artarak devam etmesinin dilenmesi; 
yapılan hata ve yanlışlardan dolayı da tövbe edilerek, af 
dilenmesi ve bir daha böylesi hatalara düşülmemesi konu-
sunda Allah Teala'dan yardım istenmesi, mümin bir insa-
nın uyumadan önce önemsemesi gereken görevlerdendir. 
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12 □ Kurtuluş Yolu Dua

Nitekim İmam Rıza (a.s)'dan nakledilen bir ha-
diste şöyle buyrulmuştur: "Biz Ehlibeyt uyku sırasında 
on haslet taşırız; taharetli oluruz, sağ omzumuz üzerine 
yatarız, otuz üç defa Allah'ı tesbih ederiz, otuz üç defa 
Allah'a hamd ederiz, otuz dört defa Allah'a tekbir getiririz, 
yüzümüz kıbleye dönük uyuruz, Fatiha Suresi'ni, Ayetü'l-
Kürsi'yi, Allah, melekler, adalet üzere olan âlimler 
Allah'tan başka bir ilah olmadığına tanıklık eder aye-
tini ve Allah katında din İslam'dır ayetini (Al-i İmran 
Suresinin 18 ve 19. ayetlerini) okuruz. Kim bunu yaparsa 
gecedeki payını tam olarak elde etmiş olur."1

Mekarimü'l-Ahlak kitabında yer alan bir hadiste 
ise Allah Resulü (s.a.a)'in uyku adabıyla ilgili şu bilgi-
ler yer almıştır: "Allah Resulü (s.a.a) hasır üzerinde uyur-
du, altında hasırdan başka bir şey bulunmazdı, uyumak 
istediği sırada dişlerini misvakla fırçalardı, uyku elbisesini 
giyerdi, yatağa girdiğinde sağ omuzu üzerine yatardı ve sağ 
elini sağ yanağının altına koyarak; Allah'ım beni, kulları-
nı yeniden dirilteceğin gündeki azabından koru" derdi ve 
uyuma esnasında yataktayken okuduğu birçok dualar vardı 
onlardan birisi şöyledir: 

ُعُقوبَِتَك،  ِمْن  ِبُمَعاَفاِتَك  َأُعوُذ  ِإنِّي  اللُهمَّ 
ِمْنَك؛  ِبَك  َوَأُعوُذ  َسَخِطَك،  ِمْن  ِبِرَضاَك  َوَأُعوُذ 
َعَلْيَك،  الثََّناِء  ِفي  َأْبُلَغ  َأْن  َأْسَتِطيُع  َل  ِإنِّي  اللُهمَّ 

َوَلْو َحَرْصُت، َأْنَت َكَما َأْثَنْيَت َعَلى نَْفِسَك.
https://t.me/caferilikcom
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Anlamı:

"Allah'ım, azabından bağışına sığınıyo-
rum, gazabından rızana sığınıyorum ve 
senden sana sığınıyorum. Allah'ım, bütün 
ihtirasımla çalışsam dahi, ben seni layıkıy-
la tavsif edip övemem, sen, kendin kendini 
övdüğün gibisin." 

Allah Resulü (s.a.a)'in uyku anında okuduğu diğer bir 
dua ise şöyledir: 

ِبْسِم اللَِّ َأُموُت َوَأْحَيا، َوِإَلى اللَِّ اْلَمِصريُ؛ اللُهمَّ 
آِمْن َرْوَعِتي، َواْسُتْر َعْوَرِتي، َوَأدِّ َعنِّي َأَمانَِتي.

Anlamı:

"Allah'ın ismiyle ölür, Allah'ın ismiyle diriliyo-
rum, dönüş ise Allah'adır. Allah'ım, korkumu 
güvene çevir, ayıbımı ört ve boynumdaki 
emaneti sen eda eyle."

Ayrıca Allah Resulü (s.a.a) Ayetü'l-Kürsi'yi de uyu-
madan önce okur ve: "Cebrail inerek; "Ey Muhammed, 
(uyumak istediğinde) Ayetü'l-Kürsi'yi oku, çünkü cinler-
den bir ifrit, uyku anında sana zarar vermeyi planlıyor" 
söyledi, buyuruyorlardı."2

El-Hisal kitabında yer alan bir hadiste ise Hz. 
İmam Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu yer almıştır: 
"Müslüman bir kimse cenabet halinde uyumamalıdır, ab-
destsiz olarak da uyumamalıdır, (abdest ve gusül için) su 

https://t.me/caferilikcom



14 □ Kurtuluş Yolu Dua

bulamaz ise, temiz toprağa teyemmüm etmelidir. Çünkü 
uyku anında mümin kimsenin ruhu Allah Teâlâ'nın hu-
zuruna çıkıyor, Allah Teâlâ da onu kabul edip bereketini 
ona indiriyor, şayet o kulun eceli gelmiş ise, ona rahmet 
yuvalarında yer verir. Eceli gelmemiş ise de, onu koruyu-
cu melekleri eşliğinde geri gönderir ve onlar o ruhu kendi 
bedenine geri döndürürler."3

Bunlar, mümin kimselerin ihmal etmemesi gereken, 
uyku adabıyla ilgili Allah Resulü ve Ehlibeyt İmamları'ndan 
(Allah'ın selamı onlara olsun) gelen bazı yönlendirmeler-
dir. Uyku öncesi okunması tavsiye edilen zikir ve dualara 
gelince, Allah Resulü ve ehlibeyt İmamları'nın uyumak is-
tedikleri vakitte okudukları ve müminlere de uyumadan 
önce okumalarını tavsiye buyurdukları zikir ve dualar 
sayıca çok fazladır. Bu nedenle böylesi kısa bir eserde bu 
duaların tamamına yer verme imkanına sahip değiliz. An-
cak mümin kardeşlerimizin bu önemli kurtuluş vesilesi ve 
sevap kaynağından nasipsiz kalmaması için bu duaların 
bir bölümüne burada yer veriyoruz.

Bu tavsiyelerden birisi İhlâs Suresi'nin uyuma-
dan önce okunmasıdır. Allah Resulü ve Ehlibeyt 
İmamları'ndan gelen hadislerde İhlâs Suresi'nin on 
bir ve yüz defa okunması üzerinde özellikle durul-
muş ve bu surenin uyumadan önce yüz defa okun-
masının elli yıllık günahın bağışlanmasına vesile ola-
bileceği vurgulanmıştır. 

Nitekim Abdullah bin Talha Hz. İmam Cafer Sadık 
(a.s)'dan naklen Allah Resulünün şöyle buyurduklarını 
rivayet etmiştir: "Kim, yatağına girdiğinde İhlâs Suresi'ni 
yüz defa okursa, Allah onun elli senelik günahını bağışlar."4 
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Et-Tevhid ve el-Amali kitaplarında ise bu hadis, 
Hz. İmam Ali (a.s)'dan naklen Allah Resulü'nden ri-
vayet edilmiştir.5 

Ebu Usama ise bu konuyu, Hz. Cafer Sadık (a.s)'ın 
dilinden şöyle rivayet etmiştir: "Kim yatağına girdiğin-
de İhlâs Suresi'ni yüz defa okursa, bu şahsın geçmiş elli yıl 
içerisinde yapmış olduğu günahları bağışlanır." Hadisin 
ravi silsilesinde yer alan Yahya Halebî şöyle diyor; ben 
bu hadisin doğruluk derecesini, Samaa'ya sordum, 
Samaa şöyle dedi; Ebu Basir bana şöyle rivayet etti: 
"Ben Hz. İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduklarını 
duydum: "Ey Ebu Muhammed, eğer bizzat tecrübe 
edecek olursan konunun doğru olduğunu görürsün."6 

Bu hadislerden yola çıkılarak, bu mubarek sure-
nin bu şekilde okunmasının, aslında Allah Teala'nın, 
insanların günahlardan arınmaları için açmış olduğu 
bir rahmet kapısı olduğu söylenebilir. Açıktır ki, fera-
setli müminler böylesi geniş rahmet kapılarının açıl-
dığı, bu ilahı fırsatları kaçırmazlar. Ama bir mümine 
yakışan, en azından, Allah Resulü'nün, üç defa okun-
masının, Kuran-ı Kerim'in tamamını hatmetmeğe eş 
değer olduğunu7 bildirildiği, bu mübarek sureyi uyku 
öncesinde üç defa okumayı ihmal etmemektir.

Uyku öncesinde okunması özellikle tavsiye edilen 
surelerden bir diğeri de "Musabbihat" sureleri ismiyle 
tanınan, Hadid, Haşr, Saf, Cuma, Tağabun ve Â'la su-
releridir. Ehlibeyt ve keza Ehlisünnet kaynaklarında 
Allah Resulünün bu sureleri okumadan önce uyuma-
dığı yer almıştır. Ayrıca Ehlibeyt kaynaklarında hem 
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İmam Muhammed Bakır ve hem de İmam Cafer Sadık 
(a.s)'dan nakledilen rivayetlerde, uyumadan önce bu su-
releri okuyan kimsenin ölmeden önce Hz. İmam Mehdi 
(a.s)'ı görme şerefine nail olabileceği ve öldükten sonra 
da Allah Resulü (s.a.a)'a komşu olacağı kaydedilmiştir. 

Ehlibeyt ekolunun önde gelen müfessirlerinden 
Şeyh Tabersi, "Mecmeü'l-Beyan" isimli tefsirinde Al-
lah Resulünün uyumadan önce bu sureleri okuduğu-
nu rivayet etmiş ve Ebulfutuh Razi'nin de yazdığı tef-
sir kitabında Allah Resulü'nün Musabbihat surelerini 
okumadan uyumadığını yazdığını ve "Bu surelerin bi-
rinde bin ayetten daha değerli olan bir ayet bulunmaktadır" 
buyurduğunu kaydetmiştir.8 

Cabir'in Hz. İmam Muhammed Bakır (a.s)'dan nak-
lettiği bir hadiste ise şöyle buyrulmuştur: "Kim, Musab-
bihat surelerinin tamamını uyumadan önce okursa, Kaim'i 
(İmam Mehdi) (a.s)'ı ziyaret etmedikce dünyadan göçmez, 
öldüğünde  de Nebi-yyi Ekrem (s.a.a)'e komşu olur."9 

Kutbu Ravendi'nin "De'avaat" kitabından Hz. 
İmam Ali (a.s)'dan nakletmiş olduğu bir hadiste ise 
şöyle buyrulmuştur: "Allah Resulü (s.a.a) beni sesledi 
ve şöyle buyurdu: "Yatağına girdiğinde istiğfar etmeğe 
ve bana salavat getirmeğe başla ve şu duayı oku "Süb-
hanallahi velhamdu lillahi ve lailahe illlallahu 
vellahu ekber ve lahavle vela kuvvete illa billahil 
aleyyil azim."10 İhlâs Suresi'ni de çokluca oku; çünkü 
bu sure Kur'an'ın nurudur. Ayetü'l-Kürsi'yi de ihmal 
etme. Çünkü bu ayetin her harfinde bin bereket ve bin 
rahmet vardır."11 
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Ehlibeyt İmamları (a.s) tarafından uyku öncesinde 
okunması önemle tavsiye edilen zikirlerden birisi de, 
Hz. Fatime-i Zehra (a.s)'ın zikri olarak bilinen sırasıy-
la; 34 defa: "Allahu Ekber" 33 defa: "Elhemdulillah" 33 
defa da: "Sübhanallah" söyleme zikridir. Bu zikri Allah 
Resulü (s.a.a) Hz. Fatime (a.s)'a öğretmiş ve söylemesini 
emretmiştir. Dolayısıyla bu zikir Hz. Fatime (a.s) zikri 
olarak tanınmıştır. Bu yöndeki hadisler Şia ve Ehlisün-
net hadis kaynaklarında yer almıştır. 

Bizzat Hz. Ali (a.s)'dan nakledilen konuya dair 
hadisin özeti şöyledir: Hz. Ali (a.s) Hz. Fatime (a.s)'ın 
ev işlerinin yoğunluğu nedeniyle bitkin düştüğünü 
görünce, kendisine Allah Resulüne giderek, işlerin-
de yardımcı olabilecek bir hizmetçi talep etmesini 
tavsiye eder. Ancak Hz. Fatime babası Allah Resulü 
(s.a.a)'ın yanına vardığında, Allah Resulünün etrafını 
insanların sardığını görünce, isteğini Allah Resulüne 
sunmadan geri döner. Bunun üzerine Allah Resulü, 
Hz. Fatime'nin niçin geldiğini öğrenmek üzere aynı 
günün akşamında Hz. Fatime'nin evine gider. Ama 
ne var ki o sırada Hz. Ali ile Hz. Fatime uyumak üze-
re yatağa girmişlerdi, fakat Allah Resulü izin alarak 
içeri girer ve onların yatağının başı ucunda oturarak, 
Hz. Fatime'nin kendisine gelme sebebini sorar. Ancak 
utandığından isteğini açıklayamayan Hz. Fatime ye-
rine Hz. Ali (a.s) olayı Allah Resulüne anlatır. Bunun 
üzerine Allah Resulü (s.a.a) onlara şöyle buyurur: "Siz 
ikinize hizmetçiden daha hayırlı olan bir şeyi öğreteyim mi? 
Yatmak istediğinizde otuz dört defa: Allahu Ekber, otuz 
üç defa: Elhemdulillah ve otuz üç defa da: Sübhanellah 
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deyin" buyurur. Onlar da "Biz Allah ve Resulünün bize 
verdiği bu bağışına razı olduk derler."12 

Evet, bu zikir, çok önemli bir zikirdir. Ehlibeyt ai-
lesi (a.s) bu zikri, hem uyku öncesinde hem de günlük 
namazlardan sonra okumuş ve bu vakitlerde okun-
masını Şialarına önemle tavsiye buyurmuşlardır. Do-
layısıyla Ehlibeyt sevgisi taşıyan bir mümine yakışan, 
elinden geldiğince, kendine önder olarak seçtiği Ehli-
beyt (a.s)'ı örnek alarak, hem günlük namazlarından 
sonra hem de uyumadan önce bu zikirleri okumayı 
ihmal etmemesidir. 

Uyumadan önce okunması tavsiye edilen diğer 
bir sure ise Tekasür Suresi'dir. Hz. İmam Cafer Sadık 
(a.s) şöyle buyurmuşlardır: "Allah Resulü (s.a.a) şöyle 
buyurdular; "Kim uyumadan önce Tekasür Suresi'ni okur-
sa, kabir azabından kurtulur."13 

Ehlibeyt İmamları tarafından uyku öncesinde 
okunması tavsiye edilen dualardan bir diğeri ise şu 
aşağıdaki duadır. Bu duanın üç defa okunması tav-
siye edilmiş ve bu amelin günahların bağışlanmasına 
vesile olacağı kaydedilmiştir.14 

الَِّذي  َواْلَحْمُد للَِّ  َفَقَهَر،  َعَل  الَِّذي  اْلَحْمُد للَِّ 
َبَطَن َفَخَبَر، َواْلَحْمُد للَِّ الَِّذي َمَلَك َفَقَدَر، َواْلَحْمُد 
َوُهَو  اْلَْحَياَء،  َوُيِميُت  اْلَمْوَتى،  ُيْحِيي  الَِّذي  للَِّ 

َعَلى ُكلِّ َشيْ ٍء َقِديٌر.
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Anlamı: 

Bütün övgüler, yüce olduğu halde egemen 
olan, gizli olduğu halde her şeyi bilen Allah'a 
aittir. Bütün övgüler, malik olduğu halde kud-
ret yetiren Allah'a aittir. Bütün övgüler, ölüleri 
dirilten, dirileri öldüren ve her şeye kadir olan 
Allah'a aittir.

Ehlibeyt İmamları tarafından uyumadan önce okun-
ması tavsiye edilen dualardan bir diğeri ise şu duadır:

ِإلَْيَك،  نَْفِسي  َأْسَلْمُت  ِإنِّي  اللُهمَّ  اللَِّ،  ِبْسِم 
ِإلَْيَك،  َأْمِري  ْضُت  َوَفوَّ ِإلَْيَك،  َوْجِهي  ْهُت  َوَوجَّ
َرْهَبًة  َعَلْيَك،  َتَوكَّْلُت  ِإلَْيَك،  َظْهِري  َوَأْلَجْأُت 
ِمْنَك  َمْنَجى  َوَل  َمْلَجَأ  َل  ِإلَْيَك،  َوَرْغَبًة  ِمْنَك، 
ِإلَّ ِإلَْيَك، آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي َأْنَزْلَت، َوِبَرُسوِلَك 

الَِّذي َأْرَسْلَت.
Anlamı:
Allah'ın adıyla; Allah'ım, kendimi sana teslim 
ettim, yüzümü sana döndürdüm, işimi sana 
havale ettim, sırtımı sana dayadım, sana te-
vekkül ettim, hem senden çekiniyor hem de 
sana ümit bağlıyorum, senin azabına karşı 
yine senin kendinden başka bir sığınak, bir 
kurtuluş yolu yoktur. İndirdiğin kitaba ve gön-
derdiğin resulüne iman ediyorum.15 
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Ayrıca Ehlibeyt İmamları (a.s)'dan gelen ha-
dislerde uyku esnasında korku yaşayan kişilere, bu 
korkulardan korunmaları için, uyumadan önce Fe-
lak ve Nas Sureleri'ni ve Ayetü'l-Kürsi'yi okumaları 
tavsiye edilirken, deprem korkusu taşıyan kişilerin 
uyumadan önce Fatir Suresi'nin 41. ayetini okuyarak; 
"Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeytine rahmetini indir 
ve bizi koru, kuşkusuz sen her şeye kadirsin" diye dua 
ettikleri takdirde depremin yaratabileceği yıkıntından 
güvende kalacakları kaydedilmiştir.16 

Yine hadislerimizde istenmeyen korkulu bir rüya 
gören kimse için ise, yatağında öteki yanına dönerek 
uyumasını ve gördüğü rüyanın sıkıntısından korun-
ması için de Mücadele Suresi'nin 10. ayetini okuyarak; 
"Allah'ım, mukarrep meleklerinin, resullerinin ve sa-
lih kullarının sığınmış oldukları vesileyi aracı kılarak, 
bu rüyanın ve şeytanın şerrinden sana sığınıyorum" 
diye dua etmesi tavsiye edilmiştir.17 

Yine hadislerimizde gecenin belli bir saatinde uy-
kudan uyanmak isteyen kimsenin ise, Kehf Suresi'nin 
sonuncu ayetini, istediği saatte uyandırılmak niyetiyle 
okuyup uyuduğu takdirde, mutlaka o saatte uyandırı-
lacağı vurgulanmıştır.18 



Gece Namazı □ 21 

Gece Namazı

Gece namazının önemi ve fazileti, böylesi küçük 
bir eserde anlatılamayacak kadar, çok ve önemlidir. 
Ancak kısa da olsa mümin kardeşlerimizi bu güzel 
ibadete yönlendirmek amacıyla gece namazının fazile-
tiyle ilgili bir ayet ve birkaç hadise işaret edip, gece na-
mazında okunması tavsiye edilen zikir ve dualara yer 
vereceğiz; konunun fazlaca uzamasını önlemek için 
de sadece bu zikir ve duaların metin ve çevirisine yer 
verip, konuyla ilgili diğer açıklamalardan kaçınacağız.

 Allah Tela gece namazının faziletine işaret ede-
rek şöyle buyuruyor: "Vücutları yataklardan ayrılır, 
Rablerine korku ve ümit içinde yalvarırlar ve kendilerine 
verdiklerimizden (Allah yolunda) harcarlar. Hiç kimse, 
(onların bu) yaptıklarına karşılık onlar için saklanan göz 
aydınlatıcı nimetleri bilemez."19

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: "Gece 
teheccüdüne önem verin. Çünkü gece ibadeti sizden önce 
gelip geçen salih kulların geleneğidir. İlaveten gece teheccü-
dü, insanı Allah'a yakınlaştırır, kötülükleri silip götürür, 
günahtan alıkoyar ve vücuttan hastalığı söküp atar."20 

Yine Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: 
"Gece yarısı kılınan iki rekât namaz, benim için, dünya ve 
dünyada olan her şeyden daha sevimlidir."21

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuşlardır: "Geceleyin 
kalkıp ibadet etmek, vücudun sıhhat kaynağı, Rabbin rıza 
vesilesi, rahmet akışının önüne dikilmek ve peygamberlerin 
ahlakına uymaktır."22

Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuşlar-
dır: "Üç şey, mümin kimsenin fahri ve dünya ve ahirette 
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süsüdür. Gecenin son saatlerinde namaz kılmak, insanların 
elinde olana göz dikmemek ve Al-i Muhammed (s.a.a)'den 
olan imamın velayetini kabul etmek."23 

Hz. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuşlardır: "Gece 
namazına önem verin, gecenin sonuna doğru kalkıp, sekiz 
rekât gece namazını, iki rekât şef'i namazını ve bir rekât 
vitir namazı kılıp, bu namazın kunutunda yetmiş defa 
Allah'a istiğfar eden her kul, kabir ve cehennem azabından 
korunur, ömrü uzatılır ve rızkı genişletilir." Ardından 
şöyle buyurdular: "Gece namazı kılınan evler, gök ehline 
yıldızların yer ehline ışık saçtığı gibi ışık saçar."24

Hz. Emirü'l-Müminin Ali (a.s) kendisine "Gece 
namazından mahrum edilmişim" diyen bir kişiye şöy-
le buyurmuşlardır: "Sen, günahların esir alıp bağladığı 
bir kimsesin."25 

Bu ayet ve hadisler, gece namazının faziletini anla-
tan onlarca ayet ve hadisten sadece birkaç örnekti; elbet-
te ki derin düşünce sahibi müminler böylesi geniş ve 
engin ilahi rahmet fırsatlarından yararlanmayı ihmal 
etmeyeceklerdir. Dolayısıyla sözü fazla uzatmadan 
gece namazı öncesi, gece namazı esnası ve sonrasında 
okunan dualara geçiyor ve bu doğrultuda seçtiğimiz 
dua ve zikirlerden bir demeti siz aziz müminlerle pay-
laşıyoruz. Yine sözün uzamaması için bu duaların fa-
ziletiyle ilgili açıklamalara ise burada yer vermiyoruz. 

Ancak her şeyden önce gece namazının kılınış şek-
lini açıklamak zorundayız. Gece namazı toplam on bir 
rekâttır. Bunların sekiz rekâtı, ikişer rekât olarak gece 
namazı niyetiyle, iki rekâtı şef'i namazı niyetiyle bir 
rekâtı da vitir namazı niyetiyle kılınmalıdır. Bu konu-
da daha detaylı bilgi için ise, konu hakkında yazılan 
kitap veya ilmihal kitaplarına müracaat edilmelidir. 



Gece Namazına Hazırlık □ 23 

Gece Namazına Hazırlık 

Geceleyin uykudan uyandıktan sonra her şey-
den önce Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları 
(a.s)'dan rivayet edilen şu dua okunur:

اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي َأْحَياِني بَْعَد َما َأَماَتِني، َوِإلَْيِه 
النُُّشوُر؛ اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي َردَّ َعَليَّ ُروِحي، ِلَْحَمَدُه 

َوَأْعُبَدُه.
Anlamı:

Övgü, öldürdükten sonra beni yeniden diril-
ten Allah'a mahsustur. Kıyametteki yeniden 
dirilişte de O'na dönülecektir. Övgü, kendisini 
övmem ve kendisine kulluk etmem için ruhu-
mu bana geri veren Allah'a aittir.26 

Abdest almanın sünnetleri

Uykudan uyandıktan sonra vakit kaybetme-
den gece teheccüdü için hazırlanılmalıdır. Bu-
nun için ise, işe abdest almayla başlanmalı ve 
önce aşağıda açıklandığı şekilde, tuvalet ihtiyacı 
giderilmelidir. Ardından ise sünnetlerine uyula-
rak abdest veya gerekli ise, gusül alınarak taha-
retli olma hali sağlanmalıdır.

Tuvalet ihtiyacı giderilirken şu hususlara dikkat 
edilmesi sünnettir:



24 □ Kurtuluş Yolu Dua

1- Tuvalete girmeden önce varsa parmaktaki yü-
züğün çıkarılması.

2- Şayet varsa yanda taşınan, Kur'an-i Kerim 
veya Allah Teâlâ'nın, Allah Resulünün ve Ehlibeyt 
İmamları'nın isimlerinin yazılı olduğu dua ve benzeri 
şeylerin tuvalete götürülmeyip dışarıda bir yere bıra-
kılması. 

Saygısızlık olmasa dahi, bunların tuvalete götü-
rülmesi mekruhtur. Saygısızlık sayılacağı durumlarda 
ise haramdır. Saygısızlık amacıyla böyle bir işin yapıl-
ması ise, yapan kimsenin dinden çıkmasına yol açar. 

3- Tuvalete girerken, sol ayakla girilmesi ve şu du-
anın okunması:

ْجِس النِّْجِس،  ِبْسِم اللَِّ َوبِاللَِّ، َأُعوُذ بِاللَِّ ِمَن الرِّ
ِجيم. ْيَطاِن الرَّ اْلَخِبيِث اْلُمْخِبِث، الشَّ

Anlamı:

Allah'ın adıyla ve Allah'tan yardım dileyerek, 
kirli, kirletici, kötü ve kötülük bulaştırıcı olan 
kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum.

4- Küçük abdest olsa dahi tuvalet ihtiyacının otur-
duk halde giderilmesi ve bu esnada vücut ağırlığının 
daha fazla sol ayak üzerine salınması. 

5- Tuvalette bulunulduğu süre içinde Allah'ı zik-
retmek, duyulan ezan cümlelerini tekrarlamak ve zo-
runlu konuşmalar dışında, konuşulmaması.
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6- İhtiyaç giderildikten sonra temizliğin, su ile 
ve sol el kullanılarak yapılması ve temizlik esnasın-
da şu duanın okunması:

َوَلْم  َطُهورًا،  اْلَماَء  َجَعَل  الَِّذي  للَِّ  اْلَحْمُد 
ْن َفْرِجي َوَأِعفَُّه، َواْسُتْر  َيْجَعْلُه َنِجسًا، اللُهمَّ َحصِّ

ْمِني َعَلى النَّار. َعْوَرِتي، َوَحرِّ
Anlamı:

Bütün övgüler, suyu temiz ve temizleyici kı-
lıp necis kılmayan Allah'a aittir. Allah'ım, av-
retimi koru, temiz eyle, ayıbımı ört ve beni 
ateşten sakındır.

7- Tuvaletten çıktıktan sonra ise şu duanın 
okunması: 

َوَهنََّأِني  اْلََذى  َعنِّي  َأَماَط  الَِّذي  للَِّ  اْلَحْمُد 
َطَعاِمي َوَشَراِبي َوَعاَفاِني ِمَن الَْبْلَوى

Anlamı:
Bütün övgüler, sıkıntıyı benden uzaklaştıran, 
yemeğimi ve içeceğimi bana afiyetli kılan ve 
acıdan beni muaf tutan Allah'a aittir.

Ardından abdest alınmaya başlanır. Ancak abdes-
te başlamadan önce (özellikle de gece teheccüdü için 
alınan abdestten önce) dişlerin misvakla (fırça ve ben-
zeriyle) yıkanması, müslüman bir kimsenin asla ihmal 
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etmemesi gereken önemli sünnetlerdendir. Öyle ki, 
Allah Resulü (s.a.a) aldığı her abdestten önce mutlaka 
dişlerini misvakla yıkar ve bu işin önemine işaretle; 
"Eğer ümmetime ağır gelmeseydi, onlara her namaz için 
abdest aldıklarında dişlerini misvakla yıkamalarını emre-
derdim" buyuruyorlardı.27 

Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) ise bu konuda şöyle 
buyurmuşlardır: "Dişlerin misvakla (fırça ve benzeriyle) 
yıkanmasının on iki yararı vardır. Her şeyden önce bu iş 
sünnete uymaktır. Ağzı temizler, göz ışığını artırır, Rah-
man olan Allah'ın rızasını kazandırır, dişlerin beyazlaş-
masını sağlar, dişlerin çürümesini önler, diş etlerini güç-
lendirir, iştahı açar, balgamı giderir, hafızayı artırır, sevabı 
katlandırır ve melekleri rahatlatır.28 

Dişleri misvakla yıkadıktan sonra, sıra Allah Re-
sulü (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s)'dan nakledilen 
sünnete uygun abdest almaya gelir. Sünnete uygun bir 
abdest almak için ise, abdest almaya, ağza ve burna su 
alınarak, ağzı ve burnu yıkamakla başlanılır. Dolayısıy-
la önce üç defa ağza su alınarak, ağız abdestin sünneti 
niyetiyle yıkanır, ardından aynı niyetle buruna üç defa 
su alınarak burun yıkanır. Sonra da abdest niyetiyle 
yüz, alnın üst kısmından çene altına kadar ve kollar, 
dirseklerden parmak uçlarına kadar, birincisi farz ikin-
cisi ise sünnet olmak üzere, iki defa bol suyla yukarı-
dan aşağıya doğru Allah rızası niyetiyle yıkanır. Yüzü 
yıkarken gözlerin açık tutulması da abdestin sünnet-
lerindendir. Ayrıca bu uzuvların her birisini yıkarken, 
Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s)'dan nak-
ledilen aşağıda yer vereceğimiz duaların okunması da 
abdestin ihmal edilmemesi gereken sünnetlerindendir. 
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Abdest alma esnasında Allah Resulü (s.a.a) ve 
Ehlibeyt İmamları (s.a.a) tarafından okunması tavsi-
ye edilen dualar şöyledir:

Abdest almak için kullanılacak su görüldüğün-
de şöyle denir:

اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي َجَعَل اْلَماَء َطُهورًا، َوَلْم َيْجَعْلُه 
َنِجسًا.

Anlamı:

Bütün övgüler, suyu temiz ve temizleyici kılıp 
necis kılmayan Allah'a aittir.

Avuç içine su alındığında şöyle dua edilir:

ِمَن  َواْجَعْلِني  اِبنَي  التَّوَّ ِمَن  اْجَعْلِني  اللُهمَّ 
اْلُمَتَطهِِّريَن 

Anlamı:

Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizle-
nenlerden kıl.

Ağza su alındığında şöyle dua edilir:

َوَأْطِلْق  َأْلَقاَك  َيْوَم  ِتي  ُحجَّ لَقِّنِّي  اللُهمَّ 
ِبِذْكِرَك ِلَساِني 
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Anlamı:

Allah'ım huzuruna varacağım günde söyle-
mem gereken delilimi bana telkin eyle ve dili-
mi seni anmak için serbest kıl.

Burna su alındığında şöyle dua edilir:

َواْجَعْلِني  اْلَجنَِّة،  ِريَح  َعَليَّ  ْم  ُتَحرِّ َل  اللُهمَّ 
ْن َيَشمُّ ِرحيََها َوَرْوَحَها َوِطيَبَها. ِممَّ

Anlamı:
Allah'ım cennetin kokusunu bana yasaklama 
ve beni cennetin kokusunu, tazeliğini ve gü-
zelliğini koklayan kullarından kıl.

Yüz yıkanırken şöyle dua edilir:

اْلُوُجوُه،  ِفيِه  َتْسَودُّ  َيْوَم  َوْجِهي  بَيِّْض  اللُهمَّ 
ْد َوْجِهي َيْوَم َتْبَيضُّ ِفيِه اْلُوُجوُه.  َوَل ُتَسوِّ

Anlamı: 
Allah'ım yüzlerin karardığı günde benim 
yüzümü ak eyle ve yüzlerin beyazlaştığı 
günde benim yüzümü karartma.

Sağ kol yıkanırken şöyle dua edilir:

ِفي  َواْلُخْلَد  بَِيِميِني،  ِكَتاِبي  َأْعِطِني  اللُهمَّ 

اْلِجَناِن بَِيَساِري، َوَحاِسْبِني ِحَسابًا َيِسريًا. 
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Anlamı: 

Allah'ım amel defterimi sağ elime ve cennette 

ebedi kalma beratımı da sol elime ver ve he-

sabımı kolaylaştır.

Sol kol yıkanırken şöyle dua edilir:

اللُهمَّ َل ُتْعِطِني ِكَتاِبي ِبِشَماِلي، َوَل ِمْن َوَراِء 

َوَأُعوُذ  ُعُنِقي،  ِإَلى  َمْغُلوَلًة  َتْجَعْلَها  َوَل  َظْهِري، 

َعاِت النِّريَاِن.  ِبَك ِمْن ُمَقطَّ
Anlamı:

Allah'ım amel defterimi sol tarafımdan ve ar-

kamdan bana verme, ellerimi boynuma da 

bağlama ve cehennem ateşinin parçaların-

dan sana sığınıyorum.

Başa mesh edilirken şöyle dua edilir:

ِني ِبَرْحَمِتَك َوَبَرَكاِتَك َوَعْفِوَك. اللُهمَّ َغشِّ

Anlamı:

Allah'ım, beni rahmetin, bereketin ve affınla 
kuşat.
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Ayaklara mesh edildiğinde şöyle dua edilir:

َراِط َيْوَم َتِزلُّ ِفيِه  اللُهمَّ َثبِّْت َقَدَميَّ َعَلى الصِّ
َيا  َعنِّي،  ُيْرِضيَك  ِفيَما  َسْعِيي  َواْجَعْل  اْلَْقَداُم، 

اِحِمنَي. َأْرَحَم الرَّ
Anlamı: 

Allah'ım, ayakların sürçtüğü günde sırat 
köprüsünde ayaklarımı sabit kıl ve senin 
rızanı kazandıracak yolda hareket etmemi 
sağla, ey esirgeyenlerin en merhametlisi.

Abdest sonrasında ise şöyle dua edilir: 

ِمَن  اْجَعْلِني  اللُهمَّ  الُل  ِإلَّ  ِإَلَه  َل  َأْن  َأْشَهُد 
اِبنيَ َواْجَعْلِني ِمَن اْلُمَتَطهِِّريَن َواْلَحْمُد للَِّ َربِّ  التَّوَّ

اْلَعاَلِمنَي.
Anlamı: 

Tanıklık ederim ki ,Allah'tan başka bir mabut 
yoktur .Allah'ım beni tövbe eden ve temizle-
nen kimselerden kıl  .Kuşkusuz bütün övgü-
ler âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Yukarıda  naklettiğimiz  bu  abdest  adabı  ve  dua-
ları, bir  hadis-i  şerifte  Hz  .İmam Ali (a.s)'dan  nakle-
dilmiştir. Hadiste yer aldığı üzere Hz. İmam Ali (a.s), 
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oğlu  Muhammed-i  Hanefiyye'den  su  isteyip  onun 
yanında yukarıdaki şekilde abdest almış ve ardından 
da  şöyle  buyurmuşlardır:"Ey Muhammed, kim benim 
gibi abdest alır ve benim söylediğim sözlerin benzerini ab-
dest esnasında söylerse, Allah onun abdest suyunun her 
damlasından bir melek yaratır ve o melekler Allah'ı takdis, 
tesbih edip tekbir getirirler; bu meleklerin kıyamet gününe 
kadar yapacakları bu amelden oluşan sevap ise bu insana 
yazılır."29 O halde Allah Teâlâ'nın kendilerine gece te-
heccüdüne kalkma tevfiki inayet ettiği mümin kim-
selerin abdest konusundaki bu adap ve sünene riayet 
etmeği ihmal etmeyecekleri açıktır.

Gusül almanın sünnetleri

Taharet halini sağlamak için şayet gusül almak 
icap ediyorsa da aynı titizlikle gusle ait sünnetlere 
riayet edilerek alınması, kişideki nuraniyeti daha da 
artıracağı açıktır. Gusül ile ilgili önemli sünnetler ise 
şunlardır:

1- Gusül almadan önce tuvalet ihtiyacının gideril-
mesi.

2- Gusül almaya başlamadan önce ellerin dirsek-
lere kadar yıkanması.

3- Ağza ve burna su alarak yıkanması.
4- Beden uzuvlarının gusül esnasında sıvazlanması.
5- Beden uzuvlarının uç defa yıkanması.
6- Gusül almaya başlarken besmele çekilmesi.
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7- Gusül alma esnasında şu duanın okunması.

َما  َواْجَعْل  َسْعِيي  َوَتَقبَّْل  َقْلِبي  َطهِّْر  اللُهمَّ 

اِبنَي  التَّوَّ ِمَن  اْجَعْلِني  اللُهمَّ  ِلي  َخْيرًا  ِعْنَدَك 

َواْجَعْلِني ِمَن اْلُمَتَطهِِّريَن
 Anlamı:

Allah'ım, kalbimi temiz eyle, çabamı kabul 
buyur, katındakini benim için hayırlı kıl; 
Allah'ım, beni tövbe edenlerden ve temiz-
lenenlerden eyle.
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Gece Namazından Önce 
Okunan Dualar

Abdest alındıktan sonra Allah Resulü (s.a.a) 

ve Ehlibeyti (a.s) tarafından gece namazından önce 

okunması tavsiye edilen duaların okunmasına geçilir 

ve  ilk başta Allah Resulü (s.a.a)'in gece uyandıktan 

sonra okuduğu şu dua okunur:

َوُنوَرُه،  الَْيْوِم،  َهَذا  َخْيَر  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ 
ِإنِّي  اللُهمَّ  َوُمَعاَفاَتُه؛  َوَطُهوَرُه،  َوَبَرَكَتُه،  َوُهَداُه، 
ِه،  َأْسَأُلَك َخْيَرُه، َوَخْيَر َما ِفيِه، َوَأُعوُذ ِبَك، ِمْن َشرِّ

َوَشرِّ َما بَْعَدُه. 
Anlamı:

Allah'ım, bu günün hayrını, aydınlığını, hida-

yetini, bereketini, temizliğini ve afiyetini sen-

den diliyorum. Allah'ım, onun ve onda ola-

nın hayrını senden diliyor ve onun ve ondan 

sonra olanın şerrinden ise sana sığınıyorum.

Ardından horozların ötmeğe başladığı seher vak-

tinde ise İmam Muhammed Bakır (a.s)'ın tavsiye et-

miş olduğu şu dua okunur:
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وِح،  َوالرُّ اْلَمَلِئَكِة  َربُّ  وٌس،  ُقدُّ ُسبُّوٌح 

َسَبَقْت َرْحَمُتَك َغَضَبَك، َل ِإَلَه ِإلَّ َأْنَت، َعِمْلُت 

َيْغِفُر  َل  ِإنَُّه  ِلي،  َفاْغِفْر  نَْفِسي،  َوَظَلْمُت  ُسوءًا 

، ِإنََّك َأْنَت  ُنوَب ِإلَّ َأْنَت َيا َكِرمُي، َوُتْب َعَليَّ الذُّ

ِحيمُ. الرَّ اُب  التَّوَّ
 Ardından gökyüzü kısa süreliğine seyredildikten 

sonra Ehlibeyt İmamları'ndan gelen şu dua okunur:

اللُهمَّ ِإنَُّه َل ُيَواِري َعْنَك لَْيٌل َساٍج، َوَل َسَماٌء 

َأْبَراٍج، َوَل َأْرٌض َذاُت ِمَهاٍد، َوَل ُظُلَماٌت  َذاُت 

، ُتْدِلُج بَْيَن َيَدِي  يٌّ بَْعُضَها َفْوَق بَْعٍض، َوَل َبْحٌر ُلجِّ

اْلُمْدِلِج ِمْن َخْلِقَك، َتْعَلُم َخاِئَنَة اْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي 

َوَأْنَت  اْلُعُيوُن،  َونَاَمِت  النُُّجوُم،  َغاَرِت  ُدوُر،  الصُّ

اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، َل َتْأُخُذَك ِسَنٌة َوَل َنْوٌم، ُسْبَحاَن َربِّ 

اْلَعاَلِمنَي، َوِإَلِه اْلُمْرَسِلنَي، َواْلَحْمُد للَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ.
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Horozların ötmeğe başladığı 
vakitte okunan duanın anlamı

Yücedir, kutludur, meleklerin ve ruhun 
Rabbi'dir. Senin rahmetin gazabından 
öncedir. Senden başka bir ilah yoktur. 
Ben yanlışa bulaşarak kendime zulmet-
tim. Ey kerem sahibi, af et beni, gerçek-
ten de günahları senden başka hiç kimse 
affedemez; tövbemi kabul buyur, gerçek-
ten de sen çokça tövbeleri kabul eden ve 
esirgeyensin. 

Gökyüzü seyredildikten sonra 
okunan duanın anlamı

Allah'ım, ne durgun karanlık gece, ne 
burçlarla donatılan gök, ne geniş ovalarıy-
la yer, ne birbiri üstüne binen karanlıklar, 
ne coşkun denizler, senden bir şeyi giz-
leyemez. Gecenin karanlığında ilerleyen 
her hareketli mahlukunun önünde sen gi-
dersin. Gözlerin yasak bakışlarını, sine-
lerde saklı tutulanları sen bilirsin. Yıldızlar 
batmaya yüz tuttu, gözler uykuya daldı, 
sen ise (her zaman) ayakta olan ve her 
şeyi ayakta tutan dirisin. Seni ne uyukla-
ma tutar, ne de uyursun. 

Âlemlerin Rabbi, resullerin mabudu bütün 
eksikliklerden münezzehtir; bütün övgüler 
âlemlerin Rabbine aittir. 
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َماَواِت َواْلَْرِض، َواْخِتَلِف  ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ
الَِّذيَن  اْلَلَْباِب،  ُْوِلي  لِّ َلَياٍت  َوالنََّهاِر،  اللَّْيِل 
ُجُنوبِِهْم،  َوَعَلَى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  الَل  َيْذُكُروَن 
َربََّنا  َواْلَْرِض،  َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِفي  ُروَن  َوَيَتَفكَّ
َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطًل، ُسْبَحاَنَك، َفِقَنا َعَذاَب النَّار.

َوَما  َأْخَزْيَتُه،  َفَقْد  النَّاَر  ُتْدِخِل  ِإنََّك َمن  َربََّنا 
ُمَناِدًيا  َسِمْعَنا  ِإنََّنا  بََّنا  رَّ َأنَصاٍر،  ِمْن  اِلِمنَي  لِلظَّ
ُيَناِدي ِلْلِميَاِن، َأْن آِمُنوْا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا، َربََّنا َفاْغِفْر 
لََنا ُذُنوبََنا، َوَكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا، َوَتَوفََّنا َمَع اْلَْبَراِر، 
َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعدتََّنا َعَلى ُرُسِلَك، َوَل ُتْخِزنَا َيْوَم 

اْلِقَياَمِة، ِإنََّك َل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد.
Namaz yerinde kıbleye doğru oturulduğunda 

İmam Zeynülabidin (a.s)'dan gelen şu dua okunur: 

ُعُيوُن  َونَاَمْت  َسَماِئَك،  ُنُجوُم  َغاَرْت  ِإلَِهي 
َأنَاِمَك، َوَهَدَأْت َأْصَواُت ِعَباِدَك َوَأْنَعاِمَك، َوَغلََّقِت 

اْلُمُلوُك َعَلْيَها َأْبَوابََها،
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"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece 
ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde 
şüphesiz akıl sahipleri için deliller vardır.
Onlar ayakta iken, otururken, yan ya-
tarken Allah'ı anarlar; göklerin ve ye-
rin yaratılışını düşünürler: "Rabbimiz, 
Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen mü-
nezzehsin. Bizi cehennemin azabından 
koru". 
"Rabbimiz, Sen kimi cehenneme sokar-
san, şüphesiz onu rezil etmiş olursun, 
zul medenlerin asla yardımcıları yoktur"
"Rabbimiz, doğrusu biz "Rabbinize ina-
nın" diye inanmaya çağıran bir çağırı
cıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz, gü-
nahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi 
ört, canımızı iyilerle beraber al"
"Rabbimiz, peygamberlerine vaat etmiş 
olduklarını bize ver, kıyamet gününde 
bizi rezil etme. Şüphesiz sen sözünden 
dönmezsin"derler.30 

*** 
Namaz yerinde kıbleye doğru 

oturulduğunda  okunan duanın anlamı

Mabudum, göğünün yıldızları batmaya yüz 
tuttu. Mahlûkatının gözleri uykuya daldı: 
İnsanların ve hayvanların sesleri dindi. Yö-
neticiler kapılarını kapattı, 
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ْن َيْسَألُُهْم  اُسَها، َواْحَتَجُبوا َعمَّ  َوَطاَف َعَلْيَها ُحرَّ
َحيٌّ  ِإلَِهي  َوَأْنَت  َفاِئَدًة،  ِمْنُهْم  َيْنَتِجُع  َأْو  َحاَجًة، 
َقيُّوٌم َل َتْأُخُذَك ِسَنٌة َوَل َنْوٌم، َوَل َيْشَغُلَك َشيْ ٌء 
ُمَفتََّحاٌت،  َدَعاَك  ِلَمْن  َسَماِئَك  َأْبَواُب  َشيْ ٍء،  َعْن 
َغْيُر  َرْحَمِتَك  َوَأْبَواُب  ُمَغلََّقاٍت،  َغْيُر  َوَخَزاِئُنَك 
َمْحُجوبَاٍت، َوَفَواِئُدَك ِلَمْن َسَأَلَكَها َغْيُر َمْحُظوَراٍت، 
َل  الَِّذي  اْلَكِرمُي  ِإلَِهَي  َفَأْنَت  َمْبُذوَلٌت،  ِهَي  َبْل 
َتُردُّ َساِئًل ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ َسَأَلَك، َوَل َتْحَتِجُب َعْن 
ِتَك َوَجَلِلَك، َل َتْخَتِزُل  َأَحٍد ِمْنُهْم َأَراَدَك، َل َوِعزَّ

َحَواِئَجُهْم ُدوَنَك، َوَل َيْقِضيَها َأَحٌد َغْيُرَك؛ 

ِإلَِهي َوَقْد َتَراِني َوُوُقوِفي َوُذلَّ َمَقاِمي، َوَتْعَلُم 
ِلُع َعَلى َما ِفي َقْلِبي،  َوَما َيْصُلُح ِبِه  َسِريَرِتي، َوَتطَّ
َأْمُر آِخَرِتي َوُدْنَياَي، ِإلَِهي ِإْن )ِإْذ( َذَكْرُت اْلَمْوَت 
نَغََّصِني  َيَدْيَك،  بَْيَن  َواْلُوُقوَف  َلِع  اْلُمطَّ َوَهْوَل 

ِني ِبِريِقي، َمْطَعِمي َوَمْشَرِبي، َوَأَغصَّ
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bekçileri onları gözetmeye koyuldu, artık 
onlardan isteği veya beklentisi olanlardan 
saklandılar. Oysaki sen ey mabudum, di-
risin, ayaktasın, her şeyi ayakta tutansın, 
seni ne uyuklama tutar ne de uyursun. Hiç-
bir şey, seni diğer bir şeyden alıkoymaz. 
Göklerinin kapısı seni çağıran her kes için 
sürekli açıktır, hazinelerin kapalı değildir, 
rahmetinin kapılarına engel dikilmemiştir. 
Nimetlerin dileyenler için esirgenmemiş, 
aksine onlara bağışlanmıştır. Sen ise öyle 
kerem sahibi bir ilahsın ki, senden hacet di-
leyen hiçbir mümini geri çevirmezsin, sana 
yönelen hiçbirisinden de saklanmazsın. 
Hayır, izzet ve celaline andolsun ki, onların 
hacetlerini senden öte saklayan olmaz, se-
nin dışında da karşılayan olmaz.

Mabudum, beni, duruşumu, ezikliğimi gö-
rüyorsun, gizli hallerimi biliyorsun, kalbim-
den geçenlere ve ahiretimi ve dünyamı 
düzeltecek olan her şeye sen vakıfsın.
Ey Mabudum, ölümü, amellere bakılacak 
olan günü ve senin huzurunda durmanın 
korkusunu hatırlayınca, yiyeceğim, içece-
ğim tadını yitiriyor, tükürüğüm boğazımda 
düğümleniyor, 
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َوَكْيَف  ُرَقاِدي،  َوَمَنَعِني  ِوَساِدي،  َعْن  َوَأْقَلَقِني 

َطَواِرِق  ِفي  اْلَمْوِت  َمَلِك  بََياَت  َيَخاُف  َمْن  َيَناُم 

اللَّْيِل َوَطَواِرِق النََّهاِر، َبْل َكْيَف َيَناُم اْلَعاِقُل َوَمَلُك 

َوَيْطُلُب  بِالنََّهاِر،  َوَل  بِاللَّْيِل  َل  َيَناُم  َل  اْلَمْوِت 

اَعاِت. َقْبَض ُروِحِه بِالَْبَياِت َأْو ِفي آنَاِء السَّ
Daha sonra yüzün yanak bölümü toprağa (mühür 

üzerine) konarak duanın şu cümleleri söylenir: 

اَحَة ِعْنَد اْلَمْوِت، َواْلَعْفَوَعنِّي  ْوَح َوالرَّ َأْسَأُلَك الرَّ

ِحنَي َأْلَقاَك. 
Ardından Hz. İmam Ali (a.s)'ın gece yarısından 

sonra okuduğu şu duayı okumak tavsiye edilmiştir: 

ِإلَِهي َكْم ِمْن ُموبَِقٍة َحُلْمَت َعْن ُمَقابََلِتَها بَِنِقَمِتَك، 

ِبَكَرِمَك،  َكْشِفَها  َعْن  ْمَت  َتَكرَّ َجِريَرٍة  ِمْن  َوَكْم 
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yatağımda rahatım bozuluyor ve uykum 

kaçıyor. Evet, ölüm meleğinin gece, gün-

düz ansızın saldırmasından korkan birisi 

nasıl uyuyabilir? Dahası, ölüm meleğinin 

ne gece ne de gündüz hiç uyumadığını ve 

her an ansızın canını alma peşinde oldu-

ğunu bilen akıl sahibi bir kimse nasıl uyku-

ya dalabilir?

Duanın yüzün yere konarak 
okunan bölümünün anlamı

Senden ölüm anında huzur ve rahatlık, huzu-

runa vardığımda ise af diliyorum.

***

İmam Ali (a.s)'ın gece yarısından 
sonra okuduğu duanın anlamı

Mabudum, nice helak edici günahıma göz 

yumdun da, ceza ile karşılık vermedin; nice 

küstahlığımı, yücelik göstererek keremin ha-

tırına açığa çıkarmadın
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ُعُمِري،  ِعْصَياِنَك  ِفي  َطاَل  ِإْن  ِإلَِهي 
ُحِف َذْنِبي، َفَما َأنَا ُمَؤمٌِّل َغْيَر  َوَعُظَم ِفي الصُّ
ِإلَِهي  ِرْضَواِنَك،  َغْيَر  ِبَراٍج  َأنَا  َوَل  ُغْفَراِنَك، 
ُثمَّ  َخِطيَئِتي،  َعَليَّ  َفَتُهوُن  َعْفِوَك،  ِفي  ُر  ُأَفكِّ
بَِليَِّتي.  َعَليَّ  َفَتْعُظُم  َأْخِذَك،  ِمْن  اْلَعِظيَم  َأْذُكُر 

َسيَِّئًة  ُحِف  الصُّ ِفي  َقَرْأُت  نَا  َأ ْن  ِإ آِه 
ُخُذوُه،  َفَتُقوُل  ُمْحِصيَها،  ْنَت  َأ َو نَاِسيَها  نَا  َأ
َوَل  َعِشرَيُتُه،  ُتْنِجيِه  َل  َمْأُخوٍذ  ِمْن  َلُه  َفَيا 
ِذَن  ُأ َذا  ِإ ْلَمَلُ  ا َيْرَحُمُه  َوَل  َقِبيَلُتُه،  َتْنَفُعُه 
ْكَباَد  اْلَ ُتْنِضُج  ٍر  نَا ِمْن  آِه  لنَِّداِء،  بِا ِفيِه 
آِه  َوى،  لِلشَّ اَعٍة  َنزَّ نَاٍر  ِمْن  آِه  ْلُكَلى،  َوا

َلَظي. ُمْلَهَباٍت  ِمْن  َغْمَرٍة  ِمْن 
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Mabudum, her ne kadar ömrümün çoğu 
sana karşı çıkmakla geçmişse de ve her 
ne kadar amel defterlerinde günahım pek 
kabarmışsa da, yine de ben senden ba-
ğışlamandan başka bir şey beklemiyor, 
rızandan başka bir şey ummuyorum. Ma-
budum, affını düşündüğümde, günahım 
gözümde pek küçülüyor, ancak cezanın 
büyüklüğünü hatırlayınca sıkıntım bana 
pek büyük görünüyor. 

Ah, amel defterlerinde kendimin unutmuş 
olduğu ama senin kayde aldığın bir günahı 
okuduğum; senin de: "yakalayın şunu" diye 
emir verdiğin o anda, hakkında böyle bir 
nida yankılanan o yakalanana yazıklar ola-
cak, artık ne akrabası onu kurtarabilecek, 
ne kabilesi ona bir yarar sağlayabilecek, 
ne de kimse ona bir merhamet gösterecek-
tir. Ah o ateşten ki, ciğerleri ve böbrekleri 
yakıp kavururyor, beden uzuvlarını koparıp 
savururyor. Ah o cehennem alevlerinden ki 
(içindekini) sarıp kuşatıryor 

***
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Gece Namazına Başlandığı 
Sırada Okunan Dualar 

Gece namazını kılmak için ayağa kalkmak isten-
diğinde ise Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)''ın tavsiye bu-
yurdukları şu dua okunur:

ْحَمِة  الرَّ نَِبيِّ  بَِنِبيَِّك  ِإلَْيَك  ُه  َأَتَوجَّ ِإنِّي  اللُهمَّ 
َفاْجَعْلِني  َحَواِئِجي،  َيَدْي  بَْيَن  ُمُهْم  َوُأَقدِّ َوآِلِه، 
ِبنَي. اْلُمَقرَّ َوِمَن  َواْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  َوِجيهًا  بِِهْم 

َواْهِدِني  بِِهْم،  ْبِني  ُتَعذِّ َوَل  بِِهْم،  اْرَحْمِني  اللُهمَّ 
بِِهْم َوَل ُتِضلَِّني بِِهْم، َواْرُزْقِني بِِهْم، َوَل َتْحِرْمِني 
ِإنََّك  َواْلِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ َحَواِئَج  ِلي  َواْقِض  بِِهْم، 
َعِليم. َشْيٍء  َوِبُكلِّ  َقِديٌر،  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى 

Gece namazına başlamak istendiğinde 
okunması tavsiye edilen diğer bir dua

نَِبيَّ  نَِبيََّك  دًا  ُمَحمَّ ِإلَْيَك  ُم  ُأَقدِّ ِإنِّي  اللُهمَّ 
َيَدْي  بَْيَن  اْلَْوِصَياَء،  بَْيِتِه  َوَأْهَل  ْحَمِة،  الرَّ
بِِهْم  َفاْجَعْلِني  ِإلَْيَك،  بِِهْم  ُه  َحَواِئِجي،َوَأَتَوجَّ
ِبنَي؛  ْنيا َواْلِخَرِة، َوِمَن اْلُمَقرَّ ِعْنَدَك َوِجيهًا ِفي الدُّ
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İmam Cafer Sadık (as)'ın gece 
namazına başlarken okunmasını 

tavsiye ettiği duanın anlamı

Allah'ım, rahmet peygamberi olan Pey-
gamberini ve Ehlibeytini vesile kılarak sana 
yöneliyor; onları (senden olan) istekleri-
me aracı kılıyorum. Onların hürmetine beni 
dünyada da ahirette de saygın ve sana 
yakın (mukarrep) olan kimselerden eyle.  

Allah'ım, onların hürmetine bana merhamet 
göster, azap eyleme. Onların hürmetine beni 
hidayet et, saptırma. Onların hürmetine beni 
rızklandır, mahrum eyleme. Onların hürmeti-
ne benim dünya ve ahiret dileklerimi kabul et, 
hiç kuşkusuz sen her şeye gücü yeten ve her 
şeyi bilensin.

***

Gece namazına başlamak istendiğinde 
okunan diğer duanın anlamı

Allah'ım rahmet peygamberi olan peygambe-
rini ve vasileri olan ehlibeytini hacetlerim için 
aracı kılarak, onların aracılığıyla sana yöne-
liyorum. (Rabbim,) sen de onların hürmetine 
dünya ve ahirette beni kendi katında saygın-
lık sahibi ve yakın kılınan kimselerden eyle. 
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 اللُهمَّ اْجَعْل َصَلِتي بِِهْم َمْقُبوَلًة، َوُدَعاِئي بِِهْم 
ُمْسَتَجابًا، َوَذْنِبي بِِهْم َمْغُفورًا، َوِرْزِقي بِِهْم َمْبُسوطًا، 
بَِها  َأْسَتْكِمُل  َنْظَرًة  اْلَكِرمِي،  ِبَوْجِهَك  ِإَليَّ  َواْنُظْر 
اْلَكَراَمَة َواْلِميَاَن، ُثمَّ َل َتْصِرْفُه َعنِّي ِإلَّ ِبَمْغِفَرِتَك 
َهَدْيَتنا،  ِإْذ  بَْعَد  ُقُلوبَنا  ُتِزْغ  ل  َربَّنا  َوَتْوبَِتَك، 
اُب؛ اْلَوهَّ َأْنَت  ِإنََّك  َرْحَمًة،  َلُدْنَك  ِمْن  لَنا  َوَهْب 

ْهُت، َوِرَضاَك َطَلْبُت، َوَثَواَبَك   اللُهمَّ ِإلَْيَك َتَوجَّ
اْبَتَغْيُت َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك َتَوكَّْلُت؛ اللُهمَّ َأْقِبْل 
َأِعنِّي  اللُهمَّ  بَِقْلِبي؛  ِإلَْيَك  َوُأْقِبُل  ِبَوْجِهَك،  ِإَليَّ 
اْلَحْمُد  ِعَباَدِتَك،  َوُحْسِن  َوُشْكِرَك،  ِذْكِرَك  َعَلى 
اْلَحْمُد  َلَك  اللُهمَّ  ُيَناِجيِه؛  ْن  ِممَّ َجَعَلِني  الَِّذي  للَِّ 
ْلَتِني،  َعَلى َما َهَدْيَتِني، َوَلَك اْلَحْمُد َعَلى َما َفضَّ
َأْبَلْيَتِني؛  َحَسٍن  َبَلٍء  ُكلِّ  َعَلى  اْلَحْمُد  َوَلَك 
ِلي  َواْغِفْر  ُدَعاِئي،  َوَتَقبَّْل  َصَلِتي،  َتَقبَّْل  اللُهمَّ 
ِحيُم. ، اُب الرَّ ، ِإنََّك َأْنَت التَّوَّ َواْرَحْمِني ، َوُتْب َعَليَّ
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Allah'ım, onların hürmetine namazımı ka-
bul buyur, duamı icabet et, günahımı ba-
ğışla, rızkımı bol eyle. Kerem sahibi yü-
zünle saygınlığımı ve imanımı kemale 
erdirecek bakışla bana bak. Sonrasında 
ise beni bağışlamadıkça ve tövbemi ka-
bul etmedikçe yüzünü benden çevirme. 
Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten 
sonra kalplerimizi eğriltme, kendi ka-
tından bize bir rahmet ihsan eyle; şüp-
hesiz sen bol bağışta bulunansın.31 

Allah'ım, sana yöneldim, rızanı talep ettim, 
sevabını arzuladım,  sana inandım, sana 
güvendim. Allah'ım, sen de yüzünü bana 
dön ki ben de kalbimle sana dönebileyim. 
Allah'ım, seni anmakta, sana şükretmekte 
ve sana güzel kulluk etmekte bana yardımcı 
ol. Bütün övgüler beni kendisiyle konuşan-
lardan kılan Allah'a özgüdür. Allah'ım, beni 
hidayet ettiğin için övgüye layıksın, bana 
inayette bulunduğun için övgüye layıksın, 
güzel imtihanla beni sınadığın için övgüye 
layıksın. Allah'ım, namazımı, duamı kabul 
buyur, beni bağışla, bana acı ve benim töv-
bemi kabul buyur, şüphesiz sen çokça töv-
beleri kabul buyuran ve çokça acıyansın. 

***
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Kunut Duaları

Gece namazlarının kunutlarında Allah Resulü 
(s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s)'dan nakledilen şu du-
aların okunması daha uygundur. Bu duaları ezber bil-
meyenlerin bu duaları gece namazı gibi sünnet namaz-
larında, kitap veya yazdıkları kâğıt üzerinden okuma-
larında fıkhı açıdan herhangi bir sakınca yoktur. 

Allah Resulü (s.a.a)'dan nakledilen dua

ِفيَمْن  َوَعاِفِني  َهَدْيَت،  ِفيَمْن  اْهِدِني  اللُهمَّ 
ِفيَما  ِلي  َوبَاِرْك  َتَولَّْيَت،  ِفيَمْن  َوَتَولَِّني  َعاَفْيَت، 
َتْقِضي  َفِإنََّك  َقَضْيَت،  َما  َشرَّ  َوِقِني  َأْعَطْيَت، 
ُسْبَحاَنَك  َوَتَعالَْيَت ،  َتَباَرْكَت  َعَلْيَك،  ُيْقَضى  َوَل 
ِبَك  َوُأوِمُن  ِإلَْيَك،  َوَأُتوُب  َأْسَتْغِفُرَك  الَْبْيِت،  َربِّ 
َة ِإلَّ ِبَك َيا َرِحيُم. َوَأَتَوكَُّل َعَلْيَك، َل َحْوَل َوَل ُقوَّ

İmam Ali (a.s)'dan nakledilen dua

َوَنْسَتْهِديَك،  َوَنْسَتْغِفُرَك،  َنْسَتِعيُنَك،  ِإنَّا  اللُهمَّ 
اْلَخْيَر  َعَلْيَك  َونُْثِني  َعَلْيَك،  َونََتَوكَُّل  ِبَك،  َوُنْؤِمُن 
ُكلَُّه،َنْشُكُرَك َوَل َنْكُفُرَك، َوَنْخَلُع َونَْتُرُك َمْن ُيْنِكُرَك؛ 
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Allah Resulü (s.a.a)'den 
nakledilen duanın anlamı

Allah'ım, hidayet ettiklerin içerisinde beni de 

hidayet et, afiyet verdiklerin içerisinde bana 

da afiyet ver, uhdene aldıkların içerisinde 

beni de kendi uhdene al, bağışta bulundu-

ğun nimetlerini benim için bereketli kıl, ke-

sinleştirdiğin şeylerin şerrinden beni koru; 

şüphesiz işleri kesinleştiren sensin ve sana 

rağmen hiçbir şey kesinleştirilemez.Kutlusun, 

yücesin, münezzehsin ey Beyt'in (Kâbe'nin) 

Rabbi. Senden mağfiret diliyorum, sana dö-

nüyorum, sana inanıyorum, sana güveniyo-

rum, senden kaynaklananın dışında, hiçbir 

güç ve hiçbir kuvvet yoktur, ey çok acıyan. 

***
Hz. İmam Ali (a.s)'dan 

nakledilen duanın anlamı

Allah'ım, senden yardım diliyor, senden mağ-

firet istiyor ve senden hidayet talep ediyoruz. 

Sana inanıyoruz, sana güveniyoruz, hayırla-

rın tamamında seni övgüyle anıyoruz, sana 

şükrediyoruz ve sana karşı nankörlük etmiyo-

ruz. Seni inkâr edenden ise kopup, ayrılıyoruz. 
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َوَنْسُجُد،  ُنَصلِّي  َوَلَك  نَْعُبُد،  ِإيَّاَك  اللُهمَّ 
َرْحَمَتَك،  َنْرُجو  َوَنْحِفُد،  َنْسَعى  َوِإلَْيَك 
ُمْلِحٌق. بِاْلُكفَّاِر  َعَذاَبَك  ِإنَّ  َعَذاَبَك،  َوَنْخَشى 

اللُهمَّ اْهِدنَا ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفَنا ِفيَمْن َعاَفْيَت، 
َوَتَولََّنا ِفيَمْن َتَولَّْيَت، َوبَاِرْك لََنا ِفيَما َأْعَطْيَت، َوِقَنا 
َعَلْيَك،  ُيْقَضى  َوَل  َتْقِضي  ِإنََّك  َقَضْيَت،  َما  َشرَّ 
َعاَدْيَت،  َمْن  َيِعزُّ  َوَل  َوالَْيَت،  َمْن  َيِذلُّ  َل  ِإنَُّه 
ِإلَْيَك؛ َوَأُتوُب  َأْسَتْغِفُرَك  َوَتَعالَْيَت،  َربََّنا  َتَباَرْكَت 

َأْخَطْأنَا،  َأْو  َنِسيَنا  ِإْن  ُتَؤاِخْذنَا  ل  َربََّنا 
َحَمْلَتُه  َكما  ِإْصرًا،  َعَلْيَنا  َتْحِمْل  َول  َربََّنا 
َل  َما  ْلَنا  ُتَحمِّ َول  َربََّنا  َقْبِلَنا،  ِمْن  الَِّذيَن  َعَلى 
َواْرَحْمَنا،  لََنا،  َواْغِفْر  َعنَّا  َواْعُف  ِبِه،  لَنا  َطاَقَة 
اْلكاِفِرين. اْلَقْوِم  َعَلى  َفاْنُصْرنَا  َمْولنَا،  َأْنَت 
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Allah'ım, ancak sana ibadet ediyor, senin 
için namaz kılıyor ve sana secde ediyoruz. 
Sana yürüyor, sana koşuyoruz. Rahmeti-
ni umuyor, azabından ise korkuyoruz. Kuş-
kusuz ki senin azabın kâfirlere ulaşacaktır.

 Allah'ım, hidayete erdirdiğin kullar içeri-
sinde bizi de hidayete erdir, afiyet verdiğin 
kullar içerisinde bize de afiyet ver, sorumlu-
luğunu üstlenmiş olduğun kullar içerisinde 
bizi de kendi sorumluluğuna al, bahşetmiş 
olduğun nimetlerini bizim için bereketli kıl, 
kesinleştirdiğin şeylerin şerrinden bizi koru; 
şüphesiz işleri kesinleştiren sensin ve sana 
rağmen hiçbir şey kesinleştirilemez. Se-
nin dostluk ettiğin kimse zelil olmaz, senin 
düşmanlık ettiğin kimse ise izzet bulamaz. 
Kutlusun ey Rabbimiz ve yücesin. Sen-
den mağfiret diliyorum ve sana dönüyorum. 

"Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak 
olursak, bizi sorgulama. Rabbimiz, biz-
den öncekilere yüklediğin  gibi, bize ağır 
sorumluluk yük leme. Rabbimiz, gücümü-
zün yetmeyeceği şeyi de bize taşıtma. 
Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Mevlamız  
sensin, kâfirlere karşı  bize yardım et."32

***
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Hz. İmam Cafer Sadık 
(a.s)'dan nakledilen dua

َل  َوَكْيَف  َعَصْيُتَك،  َوَقْد  َأْدُعوَك  َكْيَف  ِإلَِهي 
ُكْنُت  َوِإْن  َقْلِبي،  ِفي  ُحبََّك  َعَرْفُت  َوَقْد  َأْدُعوَك 
َمْمُلوَئًة،  ُنوِب  بِالذُّ َيدًا  ِإلَْيَك  َمَدْدُت  َعاِصيًا 
َعِظيُم  َأْنَت  ِإلَِهي  َمْمُدوَدًة؛  َجاِء  بِالرَّ َوَعْيَناَي 
اْلُعَظَماِء  َكَرِم  َوِمْن  اْلَُسَراِء،  َأِسرُي  َوَأنَا  اْلُعَظَماِء، 
ُمْرَتَهٌن  ِبَذْنِبي،  َأِسريٌ  َأنَا  ِإلَِهي  بِاْلَُسَراِء،  ْفُق  الرِّ
ِريَق َعَلى َمْن َلْم َتُكْن  ِبُجْرِمي؛ ِإلَِهي َما َأْضَيَق الطَّ
َأْنَت َأنِيَسُه؛ ِإلَِهي ِإْن َطالَْبَتِني ِبُذُنوِبي، َلَُطالَِبنََّك 
َلَُطالَِبنََّك  ِبَجِريَرِتي،  َطالَْبَتِني  َولَِئْن  بَِعْفِوَك، 
ِبَكَرِمَك،  َولَِئْن َأْدَخْلَتِني النَّاَر، َلُْخِبَرنَّ َأْهَلَها، َأنَِّني 
دًا َرُسوُل اللَِّ،  ُكْنُت َأُقوُل؛ َل ِإَلَه ِإلَّ الُل، َوَأنَّ ُمَحمَّ
اَعَة  الطَّ ِإنَّ  ِإلَِهي  َحّقًا؛  اْلُمْؤِمِننَي  َأِمرُي  َعِلّيًا  َوَأنَّ 
َك،  َك، َفَهْب ِلي َما َيُسرُّ َك، َواْلَمْعِصَيَة َل َتُضرُّ َتُسرُّ
اِحِمني؛ الرَّ َأْرَحَم  َيا  َك،  َيُضرُّ َل  َما  ِلي  َواْغِفْر 
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İmam Cafer Sadık (a.s)'dan 
nakledilen duanın anlamı

Mabudum, sana karşı geldiğim halde seni 
nasıl çağırabilirim, senin muhabbetini kal-
bimde bulduğum halde ise seni nasıl çağır-
mayabilirim! Her ne kadar günahkâr olsam 
da, günahla dolu ellerimi sana açıyorum, 
gözlerimi ümitle sana dikiyorum. Mabudum, 
sen büyüklerin büyüğüsün, ben ise esirlerin 
esiriyim, büyüklerin kereminin gereği esirlerle 
müdara etmektir. Mabudum, ben günahıma 
esir düşmüşüm, suçumun tutsağı olmuşum. 
Mabudum, yol, senin eşlik etmediğin kimse 
için ne kadar da dardır. Mabudum, eğer gü-
nahımdan dolayı beni ararsan, ben de affın 
için senin peşine takılırım; eğer küstahlığım-
dan dolayı beni ararsan, ben de keremin için 
seni ararım. Eğer beni cehenneme atacak 
olursan, ben de; "Allah'tan başka bir mabu-
dun olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçi-
si olduğuna ve Ali'nin müminlerin hak önderi 
olduğuna tanıklık ettiğimi," cehennem ehline 
bildiririm. Mabudum, itaat etmek seni sevindi-
rir, günah işlemek ise sana bir zarar vermez, 
o halde, sen de seni sevindireni bana ihsan 
et, sana zararı olmayan günahımı ise bağış-
la, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. 
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اْلَعَمَل،  ُيْحِبُط  َذْنٍب  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإنِّي   اللُهمَّ 
ُل النَِّقَم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َذْنٍب  َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َذْنٍب ُيَعجِّ
ُف(  )ُيَسوِّ َيْمَنُع  َذْنٍب  ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ  َعاَء،  الدُّ َيْمَنُع 
َوَأُعوُذ  اْلِعْصَمَة،  َيْهِتُك  َذْنٍب  ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ  التَّْوَبَة، 
َذْنٍب  ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ  النََّدَم،  ُيوِرُث  َذْنٍب  ِمْن  ِبَك 
د،  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َيْحِبُس اْلِقَسَم؛ اللُهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ُنوَب  َواْغِفْر ِلي ُذُنوِبي ُكلََّها َجِميعًا، َفِانَُّه َل َيْغِفُر الذُّ

اِحِمنيَ. ُكلََّها َجِميعًا ِإلَّ اَْنَت، ِبَرْحَمِتَك َيا َأْرَحَم الرَّ
Hz. İmam Rıza (a.s)'dan 

rivayet edilen dua

َأْنَطَقِني  َرْحَمِتَك  ِلَسَعِة  َجاَء  الرَّ ِإنَّ  اللُهمَّ 
َعِني  َشجَّ َوِرْفِقَك  ِلَنَاِتَك  َواْلََمَل  بِاْسِتَقالَِتَك، 
ُذُنوٌب  َربِّ  َيا  َوِلَي  َوَعْفِوَك،  َأَماِنَك  َطَلِب  َعَلى 
ْنِتَقاِم، َوَخَطاَيا َقْد َلَحَظْتَها  َقْد َواَجَهْتَها َأْوُجُه الِْ
ْصِطَلِم، َواْسَتْوَجْبُت بَِها َعَلى َعْدِلَك َألِيَم  َأْعُيُن الِْ
اْلِعَقاب،، ُمِبرَي  بِاْجِتَراِحَها  َواْسَتْحَقْقُت  اْلَعَذاِب 
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Allah'ım, (hayır) amali yok eden günahtan 
sana sığınırım. Cezayı çabuklaştıran gü-
nahtan sana sığınırım. Duayı engelleyen 
günahtan sana sığınırım. Tövbeyi önleyen 
(erteleyen) günahtan sana sığınırım. Perdeyi 
yırtan günahtan sana sığınıyorum. Pişmanlık 
doğuran günahtan sana sığınırım. Nasibi alı-
koyan günahtan sana sığınırım. O halde ey 
Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne rahme-
tini indir ve günahlarımın tamamını bağışla; 
şüphesiz günahların tamamını ancak sen ba-
ğışlarsın, kendi rahmetin hürmetine ey mer-
hamet edenlerin en merhametlisi.

***
İmam Rıza (a.s)'dan rivayet 

edilen duanın anlamı

Allah'ım rahmetinin genişliğine olan ümidim, 
dilimi senin bağışını dilemeye açmıştır, şefkat 
ve lütfüne olan beklentim ise güvenceni ve af-
fını dileme cesaretini bana vermiştir. Rabbim, 
cezalandırma yüzlerinin yönelmiş olduğu bir-
çok günahım var, helak etme gözlerinin üze-
rine dikilmiş olduğu birçok suçum var. Kuş-
kusuz ben bu günahlardan dolayı, adaletinin 
gereği, en acı cezayı ve helak edici azabı hak 
etmiş durumdayım.
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َعْن  ِإيَّاَي  َها  َوَردَّ ِلَِجابَِتي،  َتْعِويَقَها  َوِخْفُت 
َوَقْطِعَها  ِلَطِلَبِتي،  َوِإْبَطالَِها  َحاَجِتي،  َقَضاِء 
ِلَْسَباِب َرْغَبِتي، ِمْن َأْجِل َما َقْد َأْنَقَض َظْهِري 
ِبَحْمِلَها. ْسِتْقَلِل  الِْ ِمَن  َوبََهَظِني  ِثْقِلَها،  ِمْن 

 ُثمَّ َتَراَجْعُت َربِّ ِإَلى ِحْلِمَك َعِن اْلَعاِصنيَ، 
لِْلُمْذنِِبنَي،  َوَرْحَمِتَك  اْلَخاِطِئنَي،  َعِن  َوَعْفِوَك 
نَْفِسي  َطاِرحًا  َعَلْيَك،  ُمَتَوكًِّل  بِِثَقِتي  َفَأْقَبْلُت 
َما  َربِّ  َساِئًل  ِإلَْيَك،  بَثِّي  َشاِكيًا  َيَدْيَك،  بَْيَن 
ِمْن  َأْسَتِحقُُّه  َوَل   ، اْلَغمِّ َتْفِريِج  ِمْن  َأْسَتْوِجُبهُ   َل 
، ُمْسَتِقيًل َربِّ َلَك، َواِثقًا َمْوَلَي ِبَك؛  َتْنِفيِس اْلَهمِّ

َعَليَّ  ْل  َوَتَطوَّ بِاْلَفَرِج،  َعَليَّ  َفاْمُنْن  اللُهمَّ 
َعَلى  ِبَرْأَفِتَك  َواْدلُْلِني  اْلَمْخَرِج،  ِبَسَلَمِة 
ِريِق  الطَّ َعِن  بُِقْدَرِتَك  َوَأِزلَِّني  اْلَمْنَهِج،  َسْمِت 
ِبِإَقالَِتَك،   اْلَكْرِب  ِسْجِن  ِمْن  َوَخلِّْصِني  اْلَْعَوِج، 
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Dolayısıyla da bu günahların, cevabımı ge-

ciktirmesi, hacetimin verilmesini önlemesi, 

isteğimi geçersiz kılması ve arzumun ger-

çekleşme sebeplerini yok etmesi korkusuna 

kapılmışım. Neden olmasın ki, onların ağırlığı 

belimi bükmüş ve onları tek başıma taşımak 

artık takatimi tüketmiştir. 

Ancak ey Rabbim, daha sonra isyankârlara 

karşı olan lütufkârlığını, suçlulara kar-

şı olan af ediciliğini ve günahkârlara kar-

şı olan merhametini içimden geçirdim. Bu 

ise, benim güvenle sana dönmemi ve sana 

tevekkül etmemi sağladı. Bu halimle kendi-

mi senin önüne atıyorum, üzüntümü sana 

şikâyet ediyorum, hak etmediğim halde ke-

derimin giderilmesini ve sıkıntımın rahatla-

tılmasını Rabbim senden istiyorum. Affını 

diliyorum ve sana güveniyorum ey efendim. 

Sen ise ey Allah'ım, kaygıdan kurtulma-

yı bana bağışla, selamet çıkışını bana 

göster, lütfünle beni doğru yola yönelt, 

kudretinle beni eğri yoldan alıkoy, hoş-

görünle beni keder zindanından kurtar, 
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َعَليَّ  ْل  َوَتَطوَّ ِبَرْحَمِتَك،  َأْسِري  َوَأْطِلْق 
َوَأِقْلِني  ِبِإْحَساِنَك،  َعَليَّ  َوُجْد  ِبِرْضَواِنَك، 
َعْبَرِتي،  َواْرَحْم  ُكْربَِتي،  ْج  َوَفرِّ َعْثَرِتي،  َربِّ 
َأْزِري،  بِاْلَِقاَلِة  َواْشُدْد  َدْعَوِتي،  َتْحُجْب  َوَل 
َوَأِطْل  َأْمِري،  بَِها  َوَأْصِلْح  َظْهِري،  بَِها  َوَقوِّ 
َوَوْقَت  َحْشِري،  َيْوَم  َواْرَحْمِني  ُعُمِري،  بَِها 
َوَصلِّ  َرِحيٌم،  َغُفوٌر  َكِرمٌي،  َجَواٌد  ِإنََّك  َنْشِري، 

اِهِريَن الطَّ يِِّبنَي  الطَّ َوآِلِه  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى 

Hz. İmam Zeynülabidin 
(a.s)'dan nakledilen dua

َعَلى  ُمِصرٌّ  َوَأنَا  ِإيَّاَك،  اْسِتْغَفاِري  ِإنَّ  اللُهمَّ 
َمَع  اِلْسِتْغَفاَر،  َوَتْرِكَي  َحَياٍء،  ِقلَُّة  نََهْيَت،  َما 
َجاِء؛  الرَّ ِلَحقِّ  َتْضِييٌع  ِحْلِمَك،  ِبَسَعِة  ِعْلِمي 
َوِإنَّ  َأْرُجَوَك،  َأْن  ُتْؤيُِِسِني  ُذُنوِبي  ِإنَّ  اللُهمَّ 
َأَخاَفَك،  َأْن  ُيْؤِمُنِني  َرْحَمِتَك  ِبَسَعِة  ِعْلِمي 
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rahmetinle esaretime son ver, kendi rızanı 

bana lütfet, ihsanınla bana cömertlik göster, 

sürçmemi görmezlikten gel, tasamı gider, 

hüzünlü halime acı, duamı engelleme, (su-

çumdan) vazgeçişinle gücümü artır, bana 

dayanma gücü ver, işimi düzene koy, öm-

rümü uzat, yeniden diriliş gününde huzu-

runa vardığımda bana acı. Şüphesiz sen 

pek cömert ve pek kerem sahibisin, ba-

ğışlayansın, acıyansın ve Muhammed ve 

onun tertemiz ehlibeytine rahmetini indir. 

***
İmam Zeynülabidin (a.s)'dan 

nakledilen duanın anlamı

Allah'ım, yasakladığın şeylerde ısrarcı oldu-

ğum halde, senden mağfiret dilemem hayâ 

azlığıdır, ama hilminin genişliğine olan ilmim 

karşısında senden mağfiret dilemeyi terk et-

mem ise ümit hakkını zayi etmektir. 

Allah'ım, günahlarım sana olan ümidimi 

yeise çeviriyor, ama rahmetinin genişliğine 

olan bilgim ise, sana olan korkumu güvene 

dönüştürüyor.
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َرَجاِئي  َوَحقِّْق  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َفَصلِّ 
َأْحَسِن  ِعْنَد  ِلي  َوُكْن  ِمْنَك،  َخْوِفي  ْب  َوَكذِّ َلَك، 

َظنِّي ِبَك، َيا َأْكَرَم اْلَْكَرِمنيَ؛
َوَأيِّْدِني  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ 
ْن  ِممَّ َواْجَعْلِني  بِاْلِحْكَمِة،  ِلَساِني  َوَأْنِطْق  بِاْلِعْصَمِة 
ُه ِفي  َيْنَدُم َعَلى َما َضيََّعُه ِفي َأْمِسِه، َوَل َيْغَبُن َحظَّ

َيْوِمِه، َوَل َيُهمُّ ِلِرْزِق َغِدِه؛ 
ِبَك،  َخْلِقَك  َعْن  اْسَتْغَنى  َمِن  اْلَغِنيَّ  ِإنَّ  اللُهمَّ 
َعَلى  َفَصلِّ  َعْنَك،  ِبَخْلِقَك  اْسَتْغَنى  َمِن  َواْلَفِقرُي 
ٍد، َوَأْغِنِني َيا َربِّ َعْن َخْلِقَك ِبَك،  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ْن َل َيْبُسُط َكفَُّه ِإلَّ ِإلَْيَك؛ َواْجَعْلِني ِممَّ
ِقيَّ َمْن َقَنَط َوَأَماَمُه التَّْوَبُة، َوَخْلَفُه  اللُهمَّ ِإنَّ الشَّ
ْحَمُة، َوِإْن ُكْنُت َضِعيَف اْلَعَمِل، َفِإنِّي ِفي َرْحَمِتَك  الرَّ
َأَمِلي؛  ِة  لُِقوَّ َعَمِلي  َضْعَف  ِلي  َفَهْب  اْلََمِل،  َقِويُّ  
َوَذَكْرَت  اْنَتَهْيَنا،  َفَما  َونََهْيَت  َفَعَصْيَنا،  َأَمْرَت  اللُهمَّ 
ْيَنا،  َفَتَعدَّ ْرَت  َوَحذَّ َفَتَعاَمْيَنا،  ْرَت  َوَبصَّ َفَتَناَسْيَنا، 
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O halde Allah'ım, Muhammed ve ehlibeytine 
rahmetini indir ve sana olan ümidimi gerçek 
kıl, korkumu ise yalana çıkar ve sana karşı 
taşıdığım en güzel zannım ile benimle mua-
mele et, ey kerem sahiplerinin en keremlisi. 

Allah'ım, Muhammed ve ehlibeytine rahme-
tini indir ve beni korumayla destekle, dilimi 
hikmete aç; beni dünündeki kaybına pişman-
lık duyanlardan, günündeki payını kaybetme-
yenlerden ve yarının rızkı için ise kaygılan-
mayanlardan kıl. 

Allah'ım, zengin, seninle yetinerek, yarattıkla-
rına ihtiyaç duymayan kimsedir, fakir ise, ya-
rattıklarınla yetinerek, sana ihtiyaç duymayan 
kimsedir. Rabbim, Muhammed ve ehlibeytine 
rahmetini indir ve beni kendinle yetindirerek, 
mahlûkatına karşı ihtiyaçsız kıl, beni senin dı-
şındakine elini açmayanlardan eyle. 

Allah'ım, asıl bedbaht önünde tövbe, ardında 
rahmet olduğu halde yeise kapılan kimsedir 
ve ben her ne kadar amel açısından pek zayıf 
olsam dahi, rahmetine olan ümidim pek güç-
lüdür, o halde sen de (ey Rabbim) amelimin 
zayıflığını, ümidimin güçlülüğüne bağışla. 

Allah'ım, emrettin ama biz itaatsizlik ettik, 
sakındırdın ama biz sakınmadık, hatırlattın 
ama biz duymazlıktan geldik, gösterdin ama 
biz görmezlikten geldik, uyardın ama biz 
haddimizi aştık.
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َوَما َكاَن َذِلَك َجَزاَء ِإْحَساِنَك ِإلَْيَنا، َوَأْنَت َأْعَلُم 
ِبَما َأْعَلنَّا َوَما َأْخَفْيَنا، َوَأْخَبُر ِبَما َنْأِتي َوَما َأَتْيَنا، 
ٍد، َوَل ُتَؤاِخْذنَا ِبَما  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َأْخَطْأنَا ِفيِه َوَما َنِسيَنا، َوَهْب لََنا ُحُقوَقَك َلَدْيَنا، 

ْم ِإْحَساَنَك ِإلَْيَنا، َوَأْسِبْغ نِْعَمَتَك َعَلْيَنا. َوَتمِّ

ٍد َصَلَواُتَك َعَلْيِه  ُل ِإلَْيَك ِبُمَحمَّ اللُهمَّ ِإنَّا نََتَوسَّ
اْبَنِتِه،  َوَفاِطَمَة  َوِصيِِّه،  َوبَِعِليٍّ  َرُسوِلَك،  َوآِلِه 
َوَجْعَفٍر  ٍد  َوُمَحمَّ َوَعِليٍّ  َواْلُحَسْيِن  َوبِاْلَحَسِن 
ِة،  ٍد َوَعِليٍّ َواْلَحَسِن َواْلُحجَّ َوُموَسى َوَعِليٍّ َوُمَحمَّ
ْحَمِة، َوَنْسَأُلَك ِإْدَراَر  َلُم، َأْهِل بَْيِت الرَّ َعَلْيُهُم السَّ
َأْحَواِل  َوَصَلُح  َحَياِتَنا،  ِقَواُم  ُهَو  الَِّذي  ْزِق  الرِّ
ِعَيالَِنا، َفَأْنَت اْلَكِرمُي الَِّذي ُتْعِطي ِمْن َسَعٍة، َوَتْمَنُع 
َيُكوُن  َما  ْزِق،  الرِّ ِمَن  َنْسَأُلَك  َوَنْحُن  ُقْدَرٍة،  َعْن 

ْنَيا، َوَبَلغًا ِلْلِخَرِة؛  َصَلحًا لِلدُّ
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Bütün bunlar senin bize olan ihsanının kar-

şılığı değildi. Sen ise, açığa vurduğumuzu 

da gizlediğimizi de daha iyi bilensin, yaptığı-

mıza da yapacağımıza da vakıfsın, o halde 

Muhammed ve ehlibeytine rahmetini indir ve 

bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğumuz 

hatalardan dolayı bizi sorumlu tutma, üzeri-

mizde olan haklarını bize bağışla, bize olan 

ihsanını tamamla ve nimetini bize bol eyle. 

Allah'ım, biz, (rahmetin üzerine olsun) resu-

lün Muhammed'i, vasisi Ali'yi, kızı Fatime'yi 

ve rahmet ailesi olan Hasan'ı, Hüseyin'i, 

Ali'yi, Muhammed'i, Cafer'i, Musa'yı Ali'yi, 

Muhammed'i, Ali'yi, Hasan'ı ve (son) hücce-

tini (Mehdi'yi) (selamın onların tamamına ol-

sun) sana vesile kılıyoruz ve senden haya-

tımızın temeli ve aile durumumuzun düzeni 

olan rızkımızın bol olmasını istiyoruz. Kuşku-

suz sen, varlığından bahşeden ve kudretiyle 

engelleyen kerem sahibisin. Biz senden rızk 

olarak, dünyamızı düzene koyacak ve ahiret-

te bize yetecek şeyi diliyoruz. 
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َواْغِفْر  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ 
َواْلُمْؤِمَناِت،  اْلُمْؤِمِننَي  َوِلَجِميِع  َوِلَواِلَدْيَنا،  لََنا، 
َواْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت، اْلَْحَياِء ِمْنُهْم َواْلَْمَواِت، 
َعَواِت  ِ َتاِبْع بَْيَنَنا َوبَْيَنُهْم بِاْلَخْيَراِت، ِإنََّك ُمِجيُب الدَّ
ِإنََّك َوِليُّ اْلَحَسَناِت، ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ ٍء َقِديٌر، 
ْنيا  اِحِمنَي، َربََّنا آِتنا ِفي الدُّ ِبَرْحَمِتَك َيا َأْرَحَم الرَّ

َحَسَنًة، َوِفي اْلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب النَّاِر؛

ِإلَِهي َكْيَف َأْصُدُر َعْن بَاِبَك ِبَخْيَبٍة ِمْنَك، َوَقْد 
ِمْن  ُتْؤِيُسِني  َكْيَف  ِإلَِهي  ِبَك،  ِثَقٍة  َعَلى  َقَصْدُتُه 
ٍد  َعَطاِئَك، َوَقْد َأَمْرَتِني ِبُدَعاِئَك، َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َوُحِظَر  اْلَِننُي،  اْشَتدَّ  ِإَذا  َواْرَحْمِني  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل 
ِإَلى  َوُأْفِضيُت  اْلََمُل،  ِمنِّي  َواْنَقَطَع  اْلَعَمُل،  َعَليَّ 
اْلَْهُل  َعِني  َوَودَّ اْلُعُيوُن،  َعَليَّ  َوَبَكْت  اْلَمُنوِن، 
اْسِمي،  َوُنِسَي  التَُّراُب،  َعَليَّ  َوُحِثَي  َواْلَْحَباُب، 
َقْبِري،  َوُهِجَر  ِذْكِري  َواْنَطَمَس  ِجْسِمي،  َوبَِلَي 
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Allah'ım, Muhammed ve ehlibeytine rahme-

tini indir, bizi, ana babamızı, bütün mümin 

erkek ve mümin kadınların, bütün Müslüman 

erkek ve Müslüman kadınların, ölenlerini de 

hayatta olanlarını da affet, bizimle onlar ara-

sında birbiri ardına hayırlar cari et, şüphesiz 

sen çağrılara cevap verensin, sen iyi işlerin 

sahibisin, sen her şeye güç yetirensin, kendi 

merhametin hürmetine ey merhamet edenle-

rin en merhametlisi. Rabbimiz, bize dünya-
da da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi 
cehennem ateşinden koru.33

Mabudum, nasıl kapından eli boş geri döne-

bilirim? Oysa ben sana güvenerek o kapıya 

gelmişim. Mabudum, nasıl bağışından beni 

meyus edebilirsin? Oysa kendin bana, sana 

yakarmamı emretmişsin. O halde Muham-

med ve ehlibeytine rahmetini indir ve inleme-

nin şiddetlendiği, yaptıklarımın beni kuşattı-

ğı, arzularımın bittiği, ölüme doğru itildiğim, 

gözlerin bana ağlamaya koyulduğu, ailemin 

ve dostlarımın benimle vedalaştığı, üzerime 

toprak döküldüğü, ismimin unutulduğu, cis-

mimin çürüdüğü, anımın zihinlerden silindiği, 

mezarımın terk edildiği, 
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َفَلْم َيُزْرِني َزاِئٌر، َوَلْم َيْذُكْرِني َذاِكٌر، َوَظَهَرْت ِمنِّي 
ِشَكاَيُة  َوَطاَلْت  اْلَمَظاِلُم،  َعَليَّ  َواْسَتْوَلْت  اْلَمآِثُم، 
اْلُخُصوِم، َواتََّصَلْت َدْعَوُة اْلَمْظُلوِم, اللُهمَّ َفَصلِّ َعَلى 
ٍد، َوَأْرِض ُخُصوِمي َعنِّي بَِفْضِلَك  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ِإلَِهي  َوِرْضَواِنَك،  بَِعْفِوَك  َعَليَّ  َوُجْد  َوِإْحَساِنَك، 
َوَقْد  َوَتِبَعاِتي،  َمآِثِمي  َوبَِقَيْت  اِتي،  َلذَّ َأيَّاُم  َذَهَبْت 
َوَل َخاِئبًا،  َمْحُرومًا  ِني  َتُردَّ َفَل  َتاِئبًا،  ُمِنيبًا  َأَتْيُتَك 
ِإنََّك  َعَليَّ  َوُتْب  َزلَِّتي،  َواْغِفْر  َرْوَعِتي،  آِمْن  اللُهمَّ 

ِحيمُ . اُب الرَّ َأْنَت التَّوَّ
Gece namazının her iki rekâtını kıldıktan sonra 

aşağıdaki duanın okunması müstehaptır:

Gece namazının her iki rekatının 
ardından okunan duanın metni

اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك َوَلْم ُيْسَأْل ِمْثُلَك، َأْنَت َمْوِضُع 
اِئِلنَي، َوَأْرَغُب ِإلَْيَك َوَلْم ُيْرَغْب ِإَلى ِمْثِلَك،  َمْسَأَلِة السَّ
اِغِبنَي، َوَأْدُعوَك َوَلْم ُيْدَع ِمْثُلَك،  َأْنَت ُمْنَتَهى َرْغَبِة الرَّ
اِحِمنيَ، الرَّ َوَأْرَحُم  يَن،  اْلُمْضَطرِّ َدْعَوِة  ُمِجيُب  َأْنَت 
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artık bir ziyaretçimin gelmez olduğu, kimsenin 
beni hatırlamadığı, günahlarımın açığa çıktı-
ğı, haksızlıklarımın beni istila ettiği, hasım-
larımın şikâyetinin uzadığı ve mazlumların 
davalarının peş peşe dizildiği anda bana acı. 
Allah'ım, Muhammed ve ehlibeytine rahmeti-
ni indir, kendi fazlın ve ihsanınla davacılarımı 
benden razı eyle, kendi affın ve rızanla bana 
cömertlik göster. Mabudum, artık zevk gün-
lerim geride kalmıştır, günahlarım ve hatala-
rım ise üzerimde kalmıştır. Ben ise pişman ve 
tövbekâr olarak sana gelmişim, o halde sen 
de beni mahrum ve eli boş olarak geri çevir-
me. Allah'ım, korkumu güvene çevir, sürçme-
mi bağışla ve tövbemi kabul buyur, şüphesiz 
sen tövbeleri kabul eden ve pek acıyansın. 

***
Gece namazının her iki rekâtının 
ardından okunan duanın anlamı

Allah'ım, senden istiyorum, sana benzer baş-
ka istek sunulan makam yoktur, sensin is-
tekte bulunanların yegâne istek mercii. Sana 
yöneliyorum, sana benzer başka yönelinen 
makam yoktur, sensin yönelenlerin yöneldiği 
son yönelinen. Sana yakarıyorum, sana ben-
zer başka yakarılan makam yoktur, sensin 
çaresizlerin yakarışına yanıt veren makam 
ve merhamet edenlerin en merhametlisi. ; 
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َأْسَأُلَك ِبَأْفَضِل اْلَمَساِئِل َوَأْنَجِحَها َوَأْعَظِمَها، َيا الُل 
َيا َرْحَمُن َيا َرِحيُم، ِبَأْسَماِئَك اْلُحْسَنى، َوِبَأْمَثاِلَك 
َأْسَماِئَك  َوِبَأْكَرِم  اْلُعْلَيا، َونَِعِمَك الَِّتي َل ُتْحَصى، 
َوِسيَلًة،  ِمْنَك  َوَأْقَربَِها  ِإلَْيَك،  َوَأَحبَِّها  َعَلْيَك، 
َثَوابًا،  َلَدْيَك  َوَأْجَزلَِها  َمْنِزَلًة،  ِعْنَدَك  َوَأْشَرِفَها 
اْلَمْكُنوِن  َوبِاْسِمَك  ِإَجاَبًة،  اْلُُموِر  ِفي  َوَأْسَرِعَها 
اْلَْكَبِر اْلََعزِّ اْلََجلِّ اْلَْعَظِم اْلَْكَرِم، الَِّذي ُتِحبُُّه 
َوَتْسَتِجيُب  ِبِه،  َدَعاَك  ْن  َعمَّ َوَتْرَضى  َوَتْهَواُه، 
َوَل  َساِئَلَك،  َتْحِرَم  َألَّ  َعَلْيَك  َوَحقٌّ  ُدَعاَئُه،  َلُه 
َواْلِْنِجيِل  التَّْوَراِة  ِفي  َلَك  ُهَو  اْسٍم  َوِبُكلِّ  ُه،  َتُردَّ
ِبِه  َدَعاَك  اْسٍم  َوِبُكلِّ  اْلَعِظيِم،  َواْلُفْرَقاِن  ُبوِر  َوالزَّ
َوُرُسُلَك  َوَأْنِبَياُؤَك  َوَمَلِئَكُتَك  َعْرِشَك  َحَمَلُة 
ٍد  َوَأْهُل َطاَعِتَك ِمْن َخْلِقَك، َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّ
َل َفَرَج َولِيَِّك َواْبِن َولِيَِّك،  ٍد، َوَأْن ُتَعجِّ َوآِل ُمَحمَّ

َل ِخْزَي َأْعَداِئِه، َوُتَعجِّ
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Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim, isteklerin 

en üstününü, en kazançlısını ve en büyüğü-

nü senden istiyorum. Güzel isimlerin hatı-

rına, yüce örneklerin hürmetine, sayısız ni-

metlerinin hatırına, katında en yüce, en se-

vimli, aracılığı en yakın, saygınlığı en yüce, 

sevabı en çok olan ve işlerde en çabuk 

cevap verilen isimlerin hürmetine sevdiğin, 

gönül verdiğin, seni onunla çağırandan razı 

olup çağrısına yanıt verdiğin, onunla sana 

sesleneni geri çevirmemeği kendi üzerinde 

bir hak gördüğün o gizli olan en büyük, en 

aziz, en yüce en azametli ve en ulu ismin 

hürmetine; Tevrat'ta, İncil'de Zabur'da ve 

Büyük Furkan'da (Kur'an'da) yer alan her 

ismin hatırına, arşını taşıyanların, melekle-

rinin, peygamberlerinin, resullerinin ve itaat 

ehli olan kullarının kendisiyle sana seslen-

diği her ismin hürmetine Muhammed ve Eh-

libeytine kendi rahmetini indir ve senin velin 

(hüccetin) olup velinin (hüccetinin) oğlu olan 

zatın kurtuluşunu çabuklaştır; düşmanları-

nın yenik düşmelerini çabuk gerçekleştir, 
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َعاِء،  َوَأْن َتْفَعَل ِبي َما َأْنَت َأْهُلُه، ِإنََّك َسِميُع الدُّ
َقِريٌب ُمِجيٌب، ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ ٍء َقِديٌر، َوَذِلَك 

َعَلْيَك َسْهٌل َيِسرٌي؛ 

َقِد  َمْن  ُدَعاَء   ، َربِّ َيا  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ 
ْت َفاَقُتُه، َوَعُظَمْت َجِريَرُتُه، َوَضُعَفْت ِحيَلُتُه،  اْشَتدَّ
َوَأْشَرَفْت َعَلى اْلَهَلَكِة نَْفُسُه، َوَلْم َيِثْق ِبَشيْ ٍء ِمْن 
َعَمِلِه، َوَلْم َيِجْد ِلَما ُهَو ِفيِه َساّدًا، َوَل ِلَذْنِبِه َغاِفرًا، 
ذًا ِبَك،  َوَل لَِعْثَرِته ُمِقيًل َغْيَرَك، َهاِربًا ِإلَْيَك، ُمَتَعوِّ
َوَل  ُمْسَتْكِبٍر،  َوَل  ُمْسَتْنِكٍف،  َغْيَر  َلَك،  ُمَتَعبِّدًا 
َخاِئٌف  َفِقريٌ  بَاِئٌس  َبْل  ُمَتَجبٍِّر،  َوَل  ُمْسَتْحِسٍر، 
ُمْسَتِجرٌي؛ َأْسَأُلَك َيا الُل، َيا َرْحَمُن، َيا َحنَّاُن، َيا 
َماَواِت َواْلَْرِض، َيا َذا اْلَجَلِل  َمنَّاُن، َيا َبِديَع السَّ
ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  َأْن  َواْلِْكَراِمِ، 
َشِريَفًة،  َزاِكَيًة  نَاِمَيًة  ُمَباَرَكًة  َطيَِّبًة  َكِثرَيًة  َصَلًة 
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benimle de kendine yakışır şekilde muame-

le et; şüphesiz sen duayı duyansın, yakın-

sın, çağrıya cevap verensin, sen her şeye 

kadirsin, bunlar ise senin için pek kolay ve 

pek hafiftir. 

Allah'ım, ben, ihtiyacı katlanan, suçu pek bü-

yük, çaresi pek zayıf, canı ölüm üzere olan, hiç 

bir ameline güveni kalmayan, içinde bulundu-

ğu durumda dayanak olabilecek, günahını ba-

ğışlayacak sürçmesini görmezlikten gelecek 

senden başkasını bulamayan, dolayısıyla da 

sana koşan, sana sığınan, böbürlenmeden, 

kibirlenmeden, yorulmadan ve ululanmadan, 

aksine hakir, fakir, korku içinde olan ve sığın-

ma arayan birisi olarak sana kulluk eden biri-

sinin yakarışıyla sana sesleniyorum. Ey Allah, 

ey Rahman, ey şefkatli olan, ey bol bağışta 

bulunan, ey örnek almaksızın gökleri ve yeri 

yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan; bol, gü-

zel, mübarek, artan, temiz ve şerefli olan rah-

metini Muhammed ve ehlibeytine indirmeni
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َوَأْن َتْغِفَر ِلي ِفي لَْيَلِتي َهِذِه، َوَتْرَحَمِني، َوُتْعِتَق 

َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر، َوُتْعِطَيِني ِفيَها، َخْيَر َما َأْعَطْيَت 

ِبِه َأَحدًا ِمْن َخْلِقَك، َوَخْيَر َما َأْنَت ُمْعِطيِه؛ 

َوُمْلِكَك  اْلَكِرميِ،  ِبَوْجِهَك  َأُعوُذ  ِإنِّي  اللُهمَّ 

اْلَعِظيِم، َأْن َيْطُلَع اْلَفْجُر ِمْن لَْيَلِتي َهِذِه، َوَلَك ِقَبِلي 

َتِبَعٌة، َأْو َذْنٌب، َأْو َخِطيَئٌة، ُتِريُد َأْن ُتَقاِيَسِني بَِها، َأْو 

ْنَيا  ُتَؤاِخَذِني بَِها، َأْو ُتوِقَفِني بَِها َمْوِقَف ِخْزٍي ِفي الدُّ

اِحِمنَي؛  بَِني َيْوَم َأْلَقاَك، َيا َأْرَحَم الرَّ َواْلِخَرِة، َأْو ُتَعذِّ

َو  َغْيُرَك،  ُجُه  ُيَفرِّ َل  لَِهمٍّ  َأْدُعوَك  ِإنِّي  اللُهمَّ 

َيْكِشُفُه  َل  ِلَكْرٍب  َو  ِبَك،  ِإلَّ  ُتَناُل  َل  ِلَرْحَمٍة 

ِلَحاَجٍة  َو  ِبَك،  ِإلَّ  ُتْبَلُغ  َل  ِلَرْغَبٍة  َو  َأْنَت،  ِإلَّ 

َل ُتْقَضى ُدوَنَك؛ اللُهمَّ َفَكَما َكاَن ِمْن َشْأِنَك َما 
َأَرْدَتِني ِبِه، ِمْن َمْسَألَِتَك، َوَرِحْمَتِني ِبِه ِمْن ِذْكِرَك، 
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ve bu gecede beni bağışlamanı, bana acıma-

nı, beni cehennem ateşinden azat etmeni ve 

bu gecede kullarından birisine verdiğin veya 

vereceğin en hayırlı nimeti bana da vermeni 

senden niyaz ediyorum. 

Allah'ım, bu gecemin şafak vaktine vardığım-

da hala boynumda, ondan dolayı beni hesa-

ba çekmeyi, cezalandırmayı veya dünya ve 

ahirette küçük düşürmeği ya da huzuruna 

vardığımda azap etmeği irade ettiğin bir kö-

tülüğümün, bir günahımın ya da bir suçumun 

kalır durumda olmasından senin yüce maka-

mına ve büyük egemenliğine sığınıyorum, ey 

merhamet edenlerin en merhametlisi. 

Allah'ım, senden başkasının çözemeyece-

ği sıkıntı, ancak seninle elde edilebilecek 

rahmet, senden başkasının gideremeye-

ceği keder, ancak seninle ulaşılabilecek 

dilek ve senin dışında kimsenin karşıla-

yamayacağı hacet için sana yakarıyorum;

Allah'ım, nasıl ki, benden istediğin 

sana yakarmam ve bana merhamet et-

tiğin seni anmam, sana ait bir iş ise, .
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َدَعْوُتَك  ِفيَما  ِلي  اِلْسِتَجاَبُة  َشْأِنَك  ِمْن  َفْلَيُكْن 
ُمَليَِّن  َيا  ِمْنُه،  ِإلَْيَك  َفِزْعُت  ِفيَما  ِلي  َوالنََّجاُة  ِبِه، 
رِّ  الضُّ َكاِشَف  َيا  َلِم(،  السَّ )َعَلْيِه  ِلَداُوَد  اْلَحِديِد 
َيْعُقوَب  َج َهمِّ  َلم(، َيا ُمَفرِّ َعْن َأيُّوَب )َعَلْيِه السَّ
)َعَلْيِه  ُيوُسَف  َكْرِب  ُمَنفَِّس  َيا  َلِم(،  السَّ )َعَلْيِه 
ٍد َواْجَعْلِني  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َلِم(، َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ السَّ
ِمْن َأْوَفِر ِعَباِدَك َنِصيبًا، ِمْن ُكلِّ َخْيٍر َأْنَزلَْتُه ِفي 
ِبِه،  َتْهِدي  ُنوٍر  ِمْن  ُمْنِزُلُه،  َأْنَت  َأْو  اللَّْيَلِة،  َهِذِه 
َبَلٍء  َأْو  َتْقِسُمُه،  ِرْزٍق  َأْو  َتْنُشُرَها،  َرْحَمٍة  َأْو 
َما  ِفيَها  ِلي  َواْكُتْب  َتْكِشُفُه،  َمَرٍض  َأْو  َتْرَفُعُه، 
اِلِحنيَ، الَِّذيَن اْسَتْوَجُبوا ِمْنَك  َكَتْبَت ِلَْولَِياِئَك الصَّ
َكِرمُي  َيا  اْلَعَذاَب،  َعْنُهُم  ِبِرَضاَك  َوَأِمُنوا  الثََّواَب، 
ٍد،  ُمَحمَّ ٍد َوآِل  ُمَحمَّ َكِرمُي، َصلِّ َعَلى  َيا  َكِرمُي  َيا 
التَّْقوى،   َأْهُل  َفِإنََّك  َأْهُلُه،  َأْنَت  َما  ِبي  َواْفَعْل 
اِحِمنَي. الرَّ َأْرَحَم  َيا  ِبَرْحَمِتَك  اْلَمْغِفَرِة،  َوَأْهُل 
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sana yakarışıma cevap vermen ve kendisin-
den korkarak sana sığındığım şeyden beni 
kurtarman da sana ait bir iş olsun. Ey demiri 
Davut (Allahın selamı ona olsun) için yumu-
şatan, ey Eyyup'tan (Allahın selamı ona ol-
sun) zararı (hastalığı) gideren, ey Yakub'un 
(Allahın selamı ona olsun) üzüntüsünü gide-
ren, ey Yusuf'un (Allahın selamı ona olsun) 
kederini rahatlatan, rahmetini Muhammed ve 
Ehlibeytine indir, beni nasip açısından, bu ge-
cede indirdiğin veya indireceğin hayırlardan, 
kendisiyle hidayet ettiğin nurdan, yaydığın 
rahmetten, bölüştürdüğün rızktan, kaldırdığın 
beladan, iyileştirdiğin hastalıktan en çok na-
siplenen kullarından eyle. Bu gecede senin 
sevabını hak eden ve kendilerinden razı ol-
manla azap tasaları kalmayan kendine dost 
edindiğin kullarına ne yazdınsa bana da yaz. 
Ey kerem sahibi, ey kerem sahibi, ey kerem 
sahibi, Muhammed ve Ehlibeytine rahmetini 
indir ve benimle sana yakışır şekilde muame-
le eyle; şüphesiz, sen koruyansın, sen ba-
ğışlayansın, kendi merhametin hürmetine ey 
merhamet edenlerin en merhametlisi.

***
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Gece namazının her iki rekâtının ardından 
okunması tavsiye edilen diğer bir dua

َل ِإَلَه ِإلَّ الُل، َوْحَدُه ل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك 
َوَلُه اْلَحْمُد، ُيْحِيي َوُيِميُت، َوُيِميُت َوُيْحِيي، َوُهَو 
َحيٌّ َل َيُموُت، بَِيِدِه اْلَخْيُر َوُهَو َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء 
َواْلَْرِض،  َماَواِت  السَّ ُنوُر  الُل  َأْنَت  اللُهمَّ  َقِديٌر؛ 
َواْلََرِضنَي،  َماَواِت  السَّ َربُّ  َوَأْنَت  اْلَحْمُد،  َوَلَك 
اْلَحْمُد؛  َفَلَك   ، َتْحَتُهنَّ َوَما  بَْيَنُهنَّ  َوَما  ِفيِهنَّ  َوَما 
 ، َحقٌّ َواْلَجنَُّة   ، اْلَحقُّ َوَوْعُدَك   ، اْلَحقُّ َأْنَت  اللُهمَّ 
َوَأنََّك  ِفيَها،  َرْيَب  َل  آِتَيٌة  اَعُة  َوالسَّ  ، َحقٌّ َوالنَّاُر 
َوِبَك  َأْسَلْمُت،  َلَك  اللُهمَّ  اْلُقُبوِر؛  ِفي  َمْن  بَاِعُث 
َوِإلَْيَك  َخاَصْمُت،  َوِبَك  َتَوكَّْلُت،  َوَعَلْيَك  آَمْنُت، 
َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ  َحاَكْمُت،  َربِّ  َيا 
ُكلِّ  ِفي  بِِهْم  َواْبَدْأ  اْلَمْرِضيِّنَي،  ِة  اْلَِئمَّ ٍد،  ُمَحمَّ
َأْعَدائََُهْم  َوَأْهِلْك  اْلَخْيَر،  بِِهُم  َواْخِتْم  َخْيٍر، 
َواْلِخِريَن،  ِلنيَ  اْلَوَّ ِمَن  َواْلِْنِس،  اْلِجنِّ  ِمَن 
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Gece namazının her iki rekâtını kıldıktan 

sonra okunan diğer duanın anlamı

Allah'tan başka bir mabut yoktur, tektir, ortağı 

yoktur, mülk de övgü de ona aittir. Diriltir, öl-

dürür; öldürür, diriltir; kendisi ise ölümsüz olan 

diridir. İyilik onun elindedir ve o her şeye kadir-

dir. Allah'ım, sen Allah'sın, göklerin ve yerlerin 

nurusun, övgü sana aittir. Göklerin, yerlerin, 

onlarda ve onların arasında ve onların altın-

da olan her şeyin Rabbi sensin, övgü sana 

aittir. Allah'ım, sen haksın, vaadin haktır, cen-

net haktır, cehennem haktır. Kıyamet ise hiç 

şüphesiz gelecektir. Kabirlerde olanları sen 

yeniden dirilteceksin. Allah'ım, sana teslim ol-

dum, sana iman ettim, sana güvendim, dava-

mı sana sundum ve Rabbim, seni hakem kıl-

dım. Allah'ım, öyleyse, rahmetini Muhammed 

ve beğenilen imamlar olan Ehlibeytine indir, 

her hayrı onlarla başlat, onlarla sonlandır ve 

onların ister öncekilerden ister sonrakilerden 

olan cin ve insan düşmanlarını mahveyle. . 



78 □ Kurtuluş Yolu Dua

ْرنَا، َوَما َأْسَرْرنَا َوَما  ْمَنا َوَما َأخَّ َواْغِفْر لََنا َما َقدَّ
َأْعَلنَّا، َواْقِض ُكلَّ َحاَجٍة ِهَي لََنا، ِبَأْيَسِر الَتْيِسريِ، 
َوَأْسَهِل التَّْسِهيَل، ِفي ُيْسٍر َوَعاِفَيٍة، ِإنََّك َأْنَت الُل، َل 
ٍد، َوَعَلى  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ِإَلَه ِإلَّ َأْنَت، َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ِإْخَوِتِه ِمْن َجِميِع النَِّبيِّنيَ َواْلُمْرَسِلنيَ، َوَصلِّ َعَلى 
دًا َوَأْهَل بَْيِت  ِبنيَ، َواْخُصْص ُمَحمَّ َمَلِئَكِتَك اْلُمَقرَّ
َلِم، َواْجَعْل  َلِة َوالتَِّحيَِّة َوالسَّ ٍد، ِبَأْفَضِل الصَّ ُمَحمَّ
َحَلًل  َواْرُزْقِني  َوَمْخَرجًا،  َفَرجًا  َأْمِري  ِمْن  ِلي 
َل  َحْيُث  َوِمْن  َأْحَتِسُب  َحْيُث  ِمْن  َواِسعًا،  َطيِّبًا 
َأْحَتِسُب، ِبَما ِشْئَت، َوَكْيَف ِشْئَت، َفِإنَُّه َيُكوُن َما 

ِشْئَت، َكَما ِشْئَت.
Sonra secdeye varılır ve duanın bu bölümü secde 

halinde okunur: 

اْلَعِظيمُ ،  اْلَعِليُّ  اْلَقيُّوُم،  اْلَحيُّ  َأْنَت  اللُهمَّ 
اِزُق، اْلُمْحِيي اْلُمِميُت، الَْبِدي ُء الَْبِديُع،  اْلَخاِلُق الرَّ
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Bizim de önceden yaptığımız, sonradan yap-

tığımız, gizli de yaptığımız ve açıkta yaptığı-

mız günahlarımızı bağışla. Her hacetimizi, 

en kolay ve en rahat bir ortamda kolaylık ve 

afiyet içerisinde gerçekleştir. Sen Allah'sın, 

senden başka bir mabut yoktur. Rahmetini 

Muhammed'e, Muhammed'in Ehlibeyt'ine, 

Muhammed'in bütün peygamber ve resul 

kardeşlerine ve mukarrep meleklerine indir; 

özellikle de Muhammed ve Muhammed'in 

Ehlibeyt'ini en üstün, rahmetine esenliğine 

ve selama özgü kıl, benim için ise, bir kur-

tuluş, bir çıkış yolu göster, bana umduğum 

veya ummadığım yoldan, istediğin şey ve 

istediğin şekilde bol helal ve temiz rızk ata 

eyle, hiç kuşkusuz senin istediğin şey istedi-

ğin şekilde kesinlikle gerçekleşir.

Duanın secde halinde okunan 
bölümünün anlamı

Allah'ım, sen ayakta olan ve her şeyi ayak-

ta tutan dirisin, yücesin, büyüksün, yaratan-

sın, rızk verensin, diriltensin, öldürensin, 

yokken var edensin, örneksiz yaratansın, 



80 □ Kurtuluş Yolu Dua

َلَك اْلَكَرُم َوَلَك اْلُجوُد، َوَلَك اْلَمنُّ َوَلَك اْلَْمُر، َوْحَدَك 
َل َشِريَك َلَك، َيا َخاِلُق َيا َراِزُق، َيا ُمْحِيي َيا ُمِميُت، 
ٍد  َيا َبِدي ُء َيا َبِديُع، َأْسَأُلَك َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّ
ِعي  ٍد، َوَأْن َتْرَحَم ُذلِّي بَْيَن َيَدْيَك، َوَتَضرُّ َوآِل ُمَحمَّ
ِإلَْيَك، َوَوْحَشِتي ِمَن النَّاِس، َوُأْنِسي ِبَك َوِإلَْيك.

Daha sonra on defa: "Ya Allah, ya Allah" denir ve 
ardından şöyle denir:

ٍد َوآِلِه، َواْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني،  َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

َقْلِبي  ُتِزْغ  َوَل  نَِبيَِّك،  َوِديِن  ِديِنَك  َعَلى  َوَثبِّْتِني 

بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتِني، َوَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة، ِإنََّك 

َأْنَت اْلَوهَّاب .
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kerem ve cömertlik sana özgüdür. Bol ihsanda 
bulunmak ve yönetmek sana aittir. Teksin, or-
tağın yoktur. Ey yaratan, ey rızk veren, ey diril-
ten, ey öldüren, ey yokken var eden, ey örnek-
siz yaratan, senden rahmetini Muhammed ve 
Muhammed'in Ehlibeyt'ine indirmeni ve önün-
deki, ezikliğime, yakarışıma, insanlardan ür-
perişime ve sana ısınışıma acımanı istiyorum. 

On defa: "Ya Allah, ya Allah", dendikten 
sonra okunan duanın anlamı:

Rahmetini Muhammed ve Ehlibeyt'ine indir 

ve beni affet, bana acı, beni kendi dinin ve 

Peygamberi'nin dininde sabit kıl, beni hidayet 

ettikten sonra kalbimi eğriltme ve bana kendi 

katından rahmetini bağışla, şüphesiz sen çok 

bağışta bulunansın. 

***
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 Sekiz rekat gece namazının
kılınmasının ardından okunan dua

Sekiz rekât gece namazını kıldıktan sonra önce on 
defa: "Ya Allah" denir ve ardından şu dua okunur:

ٍد َوآِلِه، َواْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني،َوَثبِّْتِني  َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َعَلى ِديِنَك َوِديِن نَِبيَِّك، َوَل ُتِزْغ َقْلِبي بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتِني، 
اْلَوهَّاب ،  أَْنَت  ِإنََّك  َرْحَمًة،  َلُدْنَك  ِمْن  ِلي  َوَهْب 

اِزُق،  اللُهمَّ أَْنَت اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ ، اْلَخاِلُق الرَّ
اْلُمْحِيي اْلُمِميُت، الَْبِدي ُء الَْبِديُع، َلَك اْلَكَرُم َوَلَك اْلُجوُد، 
َوَلَك اْلَمنُّ َوَلَك اْلَْمُر، َوْحَدَك َل َشِريَك َلَك َيا َخاِلُق َيا 
َراِزُق َيا ُمْحِيي َيا ُمِميُت َيا َبِدي ُء َيا َبِديُع، َأْسَأُلَك َأْن 
ٍد، َوَأْن َتْرَحَم ُذلِّي بَْيَن َيَدْيَك،  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّ
ِعي إِلَْيَك، َوَوْحَشِتي ِمَن النَّاِس، َوأُْنِسي ِبَك َوإِلَْيك.  َوَتَضرُّ

َوَلَجَأ  ِبَك،  َعاَذ  َمْن  ِبُحْرَمِة  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ 
ِبَحْبِلَك،  َواْعَتَصَم  بَِفْيِئَك،  َواْسَتَظلَّ  ِتَك،  ِعزَّ ِإَلى 
ُمْطِلَق  َيا  اْلَعَطاَيا،  َجِزيَل  َيا  ِبَك،  ِإلَّ  َيِثْق  َوَلْم 
ابًا،  َوهَّ ُجوِدِه  ِمْن  نَْفَسُه  َسمَّى  َمْن  َيا  اْلَُساَرى، 
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  Sekiz rekat gece namazının kılınmasının 
ardından okunan duanın anlamı

Rahmetini Muhammed ve Ehlibeyt'ine indir 
ve beni bağışla, bana acı, beni kendi dinin 
ve Peygamberi'nin dininde sabit kıl, beni 
hidayet ettikten sonra kalbimi eğriltme ve 
bana kendi katından rahmetini bağışla, şüp-
hesiz sen çok bağışta bulunansın.

Allah'ım, sen ayakta olan ve her şeyi ayakta 
tutan dirisin, yücesin, büyüksün, yaratan-
sın, rızk verensin, diriltensin, öldürensin, 
yokken var edensin, örneksiz yaratansın, 
kerem ve cömertlik sana aittir. Bol ihsanda 
bulunmak ve yönetmek sana aittir. Teksin, 
ortağın yoktur. 

Ey yaratan, ey rızk veren, ey dirilten, ey öl-
düren, ey yokken var eden, ey örneksiz ya-
ratan, senden Muhammed ve Muhammed'in 
Ehlibeyt'ine rahmetini indirmeni ve önündeki 
ezikliğime, yakarışıma, insanlardan ürperişi-
me ve sana ısınışıma acımanı istiyorum. 

Allah'ım, sana sığınan, senin izzetine gü-
venen, senin gölgende gölgelenen, senin 
ipinden tutunan ve senden başkasına gü-
venmeyen kimselerin hürmetine, ey bağı-
şı bol olan, ey esirleri serbest bırakan, ey, 
cömertliğinin bolluğundan kendisini bağışı 
bol olarak adlandıran
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َوِإْلَحاحًا  َوَطَمعًا،  َوَخْوفا  َوَرَغبًا،  َرَهبًا  َأْدُعوَك 
َوَقاِعدًا،  َوَقاِئمًا  َوَتَملُّقًا،  عًا  َوَتَضرُّ َوِإْلَحافًا، 
َوَراِكعًا َوَساِجدًا، َوَراِكبًا َوَماِشيًا، َوَذاِهبًا َوَجاِئيًا، 
ٍد  َوِفي ُكلِّ َحاَلِتي، َأْسَأُلَك َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّ
ٍد، َوَأْن َتْفَعَل ِبي َما اَْنَت َاْهُلُه َوَل َتْفَعَل  َوآِل ُمَحمَّ

ِبي مَا اَنَا َاْهُلُه.
Ardından duanın devamında secdeye gidilerek 

secde halinde şu dua okunur:

َل  َمْن  ُذْخَر  َيا  َلُه،  ِعَماَد  َل  َمْن  ِعَماَد  َيا 
َمْن  َمَلَذ  َيا  َلُه،  َسَنَد  َل  َمْن  َسَنَد  َيا  َلُه،  ُذْخَر 
ِغَياَث  َيا  َلُه،  َكْهَف  َل  َمْن  َكْهَف  َيا  َلُه،  َمَلَذ  َل 
َيا  َلُه،  َجاَر  َل  َمْن  َجاَر  َيا  َلُه،  ِغَياَث  َل  َمْن 
َكْنَز  َيا  َعَفاِء،  الضُّ ِحْرَز  َيا  َلُه،  ِحْرَز  َل  َمْن  ِحْرَز 
اْلُفَقَراِء، َيا َعْوَن َأْهِل الَْبَلِء، َيا َأْكَرَم َمْن َعَفا، َيا 
َجاِء َيا ُمْنِقَذ اْلَغْرَقى، َيا ُمْنِجَي اْلَهْلَكى، َعِظيَم الرَّ
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 ümit ederek ve endişe duyarak, korkarak ve 

tamah ederek, ısrar ederek ve sarılarak, yal-

vararak ve ezilerek, ayakta iken ve otururken, 

rükû halindeyken ve secde ederken, binek 

üzerindeyken ve yürürken, giderken ve dö-

nerken ve bütün hallerimde sana sesleniyor 

ve senden Muhammed ve Al-i Muhammed'e 

rahmetini indirmeni ve bana, benim hak etti-

ğim şekilde değil, sana yakışan şekilde mua-

mele etmeni istiyorum… 

Duanın secde halinde okunan
bölümünün anlamı

Ey desteği olmayanın desteği, ey birikimi 

olmayanın birikimi, ey dayanağı olmayanın 

dayanağı, ey sığınağı olmayanın sığınağı, 

ey korunağı olmayanın korunağı, ey imdat-

çısı olmayanın imdatçısı, ey himayetçisi ol-

mayanın himayetçisi, ey koruması olmaya-

nın koruması, ey güçsüzlerin himayetçisi, ey 

yoksulların hazinesi, ey bela ehlinin yardım-

cısı, ey af edenlerin en keremlisi, ey ümidin 

büyüğü, ey boğulanın kurtarıcısı, ey helak 

olanın necat vericisi,
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ُمْنِعُم  الَْبْلَوى، َيا ُمْحِسُن َيا ُمْجِمُل َيا  َيا َكاِشَف 

َيا ُمْفِضُل، َأْنَت الَِّذي َسَجَد َلَك َسَواُد اللَّْيِل، َوُنوُر 

َوَدِويُّ  ْمِس،  الشَّ َوُشَعاُع  اْلَقَمِر،  َوَضْوُء  النََّهاِر، 

َل  الُل،  َيا  الُل  َيا  الُل  َيا  َجِر،  الشَّ َوَحِفيُف  اْلَماِء، 

َشِريَك َلَك َوَل َوِزيَر، َوَل َعُضَد َلَك َوَل َنِصرَي، 

ٍد، َوَأْن  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َأْسَأُلَك َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّ

َوَأْن  َساِئٌل،  ِمْنُه  َسَأَلَك  َخْيٍر  ُكلِّ  ِمْن  ُتْعِطَيِني 

ُتِجرَيِني ِمْن ُكلِّ ُسوٍء اْسَتَجاَر ِبَك ِمْنُه ُمْسَتِجرٌي، 

ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ ٍء َقِديٌر، َوَذِلَك َعَلْيَك َسْهٌل َيِسرٌي.
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ey sıkıntının gidericisi, ey ihsan eden, ey 

güzellikte bulunan, ey nimet veren, ey lü-

tufta bulunan, sana secdeye kapanmıştır; 

gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığı, ayın 

parlaması, güneşin ışın yayması, suyun gü-

rültüsü, ağacın fısıltısı. Ey Allah, ey Allah, 

ey Allah, senin ne bir ortağın var ne de bir 

yardımcın, senin ne bir destekçin var ne de 

bir himayetçin. 

Senden, Muhammed ve Al-i Muhammed'e 

rahmetini indirmeni ve her dilekte bulunanın 

istediği her hayırdan bana da ata eylemeni 

ve her korunmak isteyenin korunmak istediği 

her kötülükten beni de korumanı istiyorum. 

Kuşkusuz sen her şeye gücü yetensin ve bu 

senin için pek hafif ve kolaydır.

***
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İki rekât Şef'i namazını kıldıktan sonra ise, Ehli-
beyt İmamları'ndan rivayet edilen şu dua okunur: 

Şef'i namazı kılındıktan sonra
okunan duanın metni

ُضوَن،  اْلُمَتَعرِّ اللَّْيِل  َهَذا  ِفي  َلَك  َض  َتَعرَّ ِإلَِهي 
الُِبوَن،  َوَقَصَدَك اْلَقاِصُدوَن، َوَأمََّل َفْضَلَك َوَمْعُروَفَك الطَّ
َوَلَك ِفي َهَذا اللَّْيِل نََفَحاٌت َوَجَواِئُز َوَعَطاَيا َوَمَواِهُب، 
َلْم  َمْن  َوَتْمَنُعَها  ِعَباِدَك،  ِمْن  َتَشاُء  َمْن  َعَلى  بَِها  َتُمنُّ 
َتْسِبْق َلُه اْلِعَناَيُة ِمْنَك، َوَها َأنَا َذا َعْبُدَك اْلَفِقرُي ِإلَْيَك، 
َمْوَلَي  َيا  ُكْنَت  َفِإْن  َوَمْعُروَفَك،  َفْضَلَك  اْلُمَؤمُِّل 
ْلَت ِفي َهِذِه اللَّْيَلِة َعَلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك، َوُعْدَت  َتَفضَّ
ٍد،  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َعَلْيِه بَِعاِئَدٍة ِمْن َعْطِفَك، َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َعَليَّ  َوُجْد  اْلَفاِضِلنيَ،  اْلَخيِِّريَن  اِهِريَن،  الطَّ يِِّبنيَ  الطَّ

ِبَطْوِلَك َوَمْعُروِفَك َوَكَرِمَك َيا َربَّ اْلَعاَلِمي.

يِِّبنَي  الطَّ ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ   
َعْنُهُم  َأْذَهْبَت  الَِّذيَن  اْلَفاِضِلنيَ،  اْلَخيِِّريَن  اِهِريَن،  الطَّ
. َمِجيٌد؛  َحِميٌد  ِإنََّك  َتْطِهريًا،  َوَطهَّْرَتُهْم  ْجَس  الرِّ
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Şef'i namazı kılındıktan sonra
okunan duanın anlamı

Mabudum, bu gecede dilek dileyenler sana 

yüz tutmuş, yönelenler sana yönelmiş, talip-

ler fazlını ve ihsanını ummaya başlamıştır. 

Senin ise bu geceye ait bir takım, ihsanların, 

ödüllerin, bağışların ve hediyelerin vardır. 

Onlardan dilediğine bağışta bulunuyor, ön-

ceden inayette bulunmadığın kimselerden 

ise esirgiyorsun. Ben ise sana muhtaç olan 

bir kulunum, fazlını ve ihsanını umuyorum. 

Ey efendim, eğer bu gecede kullarından bi-

rine ihsanda bulunduysan, merhametinden 

kendisine lütfedip bir bağışta bulunduysan, 

Muhammed ve onun tertemiz, hayır ve fazi-

let sahibi olan Ehlibeytine rahmetini gönder, 

bana da kendi ihsan ve faziletinden bağışta 

bulun, ey âlemlerin Rabbi. 

Allah'ın rahmeti ve selamı nebilerin sonuncu-

su olan Muhammed ve onun tertemiz, hayır 

ve fazilet sahibi olan Ehlibeytine olsun, şüp-

hesiz Allah pek övülen ve pek yücedir.  
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ٍد  اللُهمَّ ِإنِّي َأْدُعوَك َكَما َأَمْرَتِني، َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
اِهِريَن، اْلَخيِِّريَن اْلَفاِضِلنَي،  يِِّبنَي الطَّ ٍد، الطَّ َوآِل ُمَحمَّ
َواْسَتِجْب ِلي َكَما َوَعْدَتِني، ِإنََّك َل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد 

Vitir Namazının Kunut Duası
Vitir namazının kunutunda Hz. İmam Muham-

med Bakır ve Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)'dan nakledi-
len şu dua okunur: 

Vitir namazının kunutunda
okunan duanın metni 

َل ِإَلَه ِإلَّ الُل اْلَحِليُم اْلَكِرمُي، َل ِإَلَه ِإلَّ الُل اْلَعِليُّ 
َوَربِّ  ْبِع،  السَّ َماَواِت  السَّ َربِّ  الِل  ُسْبَحاَن  اْلَعِظيُم، 
، َوَربِّ اْلَعْرِش  ْبِع، َوَما ِفيِهنَّ َوَما بَْيَنُهنَّ اْلََرِضنَي السَّ
َواْلَْرِض،  َماَواِت  السَّ ُنوُر  الُل  َأْنَت  اللُهمَّ  اْلَعِظيِم، 
َماَواِت َواْلَْرِض، َوَأْنَت الُل َجَماُل  َوَأْنَت الُل َزْيُن السَّ
َماَواِت  السَّ ِعَماُد  الُل  َوَأْنَت  َواْلَْرِض،  َماَواِت  السَّ
َواْلَْرِض،  َماَواِت  السَّ ِقَواُم  الُل  َوَأْنَت  َواْلَْرِض، 
ِغَياُث  الُل  َوَأْنَت  اْلُمْسَتْصِرِخنيَ،  َصِريُخ  الُل  َوَأْنَت 
اْلَمْكُروِبنَي،  َعِن  ُج  اْلُمَفرِّ الُل  َوَأْنَت  اْلُمْسَتِغيِثنَي، 
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Allah'ım ben emrettiğin şekilde sana sesleni-

yor, sana dua ediyorum, sen de vaat ettiğin 

şekilde Muhammed ve onun tertemiz, hayır 

ve fazilet sahibi olan Ehlibeytine rahmetini 

gönder ve benim duamı kabul buyur. Hiç 

kuşkusuz sen asla vaadine hilaf etmezsin.

***

Vitir Namazının Kunutunda

Okunan Duanın Anlamı 

Halim ve kerim Allah'tan gayri bir ilah yoktur. 

Yüce ve büyük Allah'tan başka bir ilah yok-

tur. Yedi göklerin, yedi yerlerin, onlarda ve 

onların arasında bulunanın ve büyük Arş'ın 

rabbi kusurlardan münezzehtir. 

Allah'ım, sen Allah, göklerin ve yerin nuru-

sun; sen Allah, göklerin ve yerin süsüsün; 

sen Allah, göklerin ve yerin güzelliğisin; 

sen Allah, göklerin ve yerin dayanağısın; 

sen Allah, göklerin ve yerin direğisin; sen 

Allah, çığlık atanların yardımına koşansın, 

sen Allah, imdat diye feryat edenlerin fer-

yadına yetişensin; sen Allah, tasalananla-

rın tasasını giderensin; 
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ُح َعِن اْلَمْغُموِمنَي، َوَأْنَت الُل ُمِجيُب  َوَأْنَت الُل اْلُمَروِّ
يَن، َوَأْنَت الُل ِإَلُه اْلَعاَلِمنَي، َوَأْنَت الُل  َدْعَوِة اْلُمْضَطرِّ
وِء، َوَأْنَت  ِحيُم، َوَأْنَت الُل َكاِشُف السُّ ْحَمُن الرَّ الرَّ
الُل ِبَك ُمْنَزٌل ُكلُّ َحاَجٍة، َيا الُل لَْيَس َيُردُّ َغَضَبَك 
ِإلَّ ِحْلُمَك، َوَل ُيْنِجي ِمْن َعَذاِبَك ِإلَّ َرْحَمُتَك، 
بَِها  ُتْغِنيِني  َرْحَمًة  ِإلَِهي  َيا  َلُدْنَك  ِمْن  ِلي  َفَهْب 
َأْحَيْيَت  بَِها  الَِّتي  بِاْلُقْدَرِة  َمْن ِسَواَك،  َرْحَمِة  َعْن 
َجِميَع َما ِفي الِْبَلِد، َوبَِها َتْنُشُر َمْيَت اْلِعَباِد، َوَل 
َفِني  ُتْهِلْكِني َغّمًا َحتَّى َتْغِفَر ِلي، َوَتْرَحَمِني، َوُتَعرِّ
ِإَلى  اْلَعاِفَيَة  َواْرُزْقِني  ُدَعاِئي،  ِفي  اْلْسِتَجاَبَة 
ِبي  ُتْشِمْت  َوَل  َعْثَرِتي،  َوَأِقْلِني  َأَجِلي،  ُمْنَتَهى 
ْنُه ِمْن َرَقَبِتي، اللُهمَّ ِإْن َرَفْعَتِني  َعُدوِّي، َوَل ُتَمكِّ
َفَمْن َذا الَِّذي َيَضُعِني، َوِإْن َوَضْعَتِني َفَمْن َذا الَِّذي 
َيْرَفُعِني، َوِإْن َأْهَلْكَتِني َفَمْن َذا الَِّذي َيُحوُل بَْيَنَك 

ُض َلَك ِفي َشيْ ٍء ِمْن َأْمِري،  َوبَْيِني، َأْو َيَتَعرَّ
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sen Allah, kederlileri rahatlığa kavuşturansın, 

sen Allah, çaresizlerin çağrısına cevap ve-
rensin; sen Allah, âlemlerin ilahısın (yarata-
nısın); sen Allah, rahmansın, rahimsin; sen 
Allah, sıkıntıyı giderensin; sen Allah'sın, her 
ihtiyaç (sonunda) sana sunulur. 

Ey Allah, senin öfkeni hilminden (sabrından) 
gayrisi önleyemez, senin azabından ise rah-
metinden başkası kurtaramaz. Ey mabudum, 
katından bana öyle bir merhamet ihsan et ki, 
onunla beni başkasının merhametinden bi-
niyaz edesin, yeryüzünde bulunan her şeyi 
ihya ettiğin ve ölmüş olan kullarını yeniden 
dirilteceğin kudretin hürmetine. 

Bağışlamadan, merhamet etmeden ve du-
amın kabul olduğunu bana göstermeden 
şu kederli halimde canımı alma. Ömrümün 
sonuna kadar bana sağlık ve afiyet ihsan 
eyle, sürçmemi görmezlikten gel, düşma-
nımın (şeytanın) benimle alay etmesine fır-
sat verme ve onu bana musallat eyleme. 

Allah'ım, eğer sen beni yüceltecek olur-
san, kim, beni alçaltabilir? Eğer sen beni 
alçaltacak olursan, kim beni yüceltebilir? 
Eğer sen beni helak edecek olursan, kim 
seninle benim arama girebilir veya benim-
le ilgili bir konuda sana itirazda bulunabilir? 
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َوَقْد َعِلْمُت َأْن لَْيَس ِفي ُحْكِمَك ُظْلٌم، َوَل ِفي 
نَِقَمِتَك  َعَجَلٌة، ِإنََّما َيْعَجُل َمْن َيَخاُف اْلَفْوَت، َوِإنََّما 
ِعيُف، َوَقْد َتَعالَْيَت َعْن َذِلَك  ْلِم الضَّ َيْحَتاُج ِإَلى الظُّ
َيا ِإلَِهي، َفَل َتْجَعْلِني لِْلَبَلِء َغَرضًا، َوَل لَِنِقَمِتَك 
َوَل  َعْثَرِتي،  َوَأِقْلِني  َونَفِّْسِني  َوَمهِّْلِني  َنَصبًا، 
ُتْتِبْعِني بَِبَلٍء َعَلى َأَثِر َبَلٍء، َفَقْد َتَرى َضْعِفي، َوِقلََّة 
ِحيَلِتي، َأْسَتِعيُذ ِبَك اللَّْيَلَة َفَأِعْذِني، َوَأْسَتِجرُي ِبَك 
ِمَن النَّاِر َفَأِجْرِني، َوَأْسَأُلَك اْلَجنََّة َفَل َتْحِرْمِني.

Burada yetmiş defa Allah Teâlâ'dan mağfiret 
dileme anlamına gelen aşağıdaki istiğfar cümlesi 
tekrarlanır: 

َأْسَتْغِفُر اللََّ َوَأُتوُب ِإلَْيِه.
Ardından yedi defa aşağıdaki mağfiret dileme 

cümlesi okunur:

َأْسَتْغِفُر اللََّ الَِّذي َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، 
نَْفِسي  َعَلى  َوِاْسَراِفي  َوُجْرِمي  ُظْلِمي  ِلَجِميِع 

َوَأُتوُب ِإلَْيِه.
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Kesin olarak biliyorum ki, ne hükmünde bir 
zulüm vardır, ne de cezalandırmanda acele 
davranırsın. Ancak elden kaçırma korkusu 
olan kimse cezalandırmada acele davranır 
ve ancak zayıf olan biri zulme yeltenme ihti-
yacı duyar. Sen ise ey mabudum, bunlardan 
münezzehsin. O halde beni belaya hedef kıl-
ma, cezanın karşısına dikme. Bana mühlet 
ver, kolaylık tanı, sürçmemi görmezlikten gel, 
bir beladan sonra başka birine duçar etme ki, 
ne kadar zayıf olduğumu ne kadar çaresiz ol-
duğumu görüyorsun. 

Bu gece sana sığınıyorum, bana sığınak ol, 
cehennem ateşinden sana iltica ediyorum, 
beni kendi korumana al, senden cenneti talep 
ediyorum, beni mahrum eyleme. 

***
İstiğfar cümlesinin anlamı:

Allah'tan mağfiret diliyor ve ona dönüyorum.

Mağfiret dileme cümlesinin anlamı

Kendisinden başka bir ilah olmayan, diri 
olan ve her şeyi ayakta tutan Allah'tan, nef-
sime karşı işlemiş olduğum bütün zulüm, 
suç ve aşırılıktan dolayı mağfiret diliyor ve 
ona dönüyorum.
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Sonrasında ise şu dua okunur:

ي َوبِْئَس َما َصَنْعُت،  َربِّ َأَسْأُت َوَظَلْمُت نَْفسِِ
َوَهِذِه َيَداَي َيا َربِّ َجَزاًء ِبَما َكَسْبُت، َوَهِذِه َرَقَبِتي 
َخاِضَعًة ِلَما َأَتْيُت، َوَها َأنَا َذا بَْيَن َيَدْيَك، َفُخْذ لَِنْفِسَك 
َضا َحتَّى َتْرَضى، َلَك اْلُعْتَبى َل َأُعوُد. ِمْن نَْفِسَي الرِّ

Ardından arzu edilen başka istekler varsa, onlar 
dile getirilir ve mümkün olduğu kadar diğer mümin-
lerin de (kırk kişiye kadar sayılması iyidir) ismi anı-
larak; (Allahummeğfir li Ahmed, li Ali Vb. gibi) onlar 
için de Allah Teâlâ'dan mağfiret istenir; sonrasında ise 
İmam Zeynülabidin (a.s)'ın yaptığı gibi üç yüz defa 
"el-af, el-af" denerek, Allah Teâlâ'dan yapılan günah-
lardan ötürü af dilenir ve şöyle devam edilir:

 َربِّ اْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني َوُتْب َعَليَّ ِإنََّك َأْنَت 
ِحيُم.  اُب الرَّ التَّوَّ

اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَتْغِفُرَك ِلُكلِّ َذْنٍب َجَرى ِبِه ِعْلُمَك 
لَِها  ِفيَّ َوَعَليَّ ِإَلى آِخِر ُعُمِري، ِبَجِميِع ُذُنوِبي، ِلَوَّ
َوَكِثرِيَها،  َوَقِليِلَها  َوَخَطاِئَها،  َوَعْمِدَها  َوآِخِرَها، 

َوَدِقيِقَها َوَجِليِلَها، َوَقِدمِيَها َوَحِديِثَها،
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Mağfiret cümlesinin ardından 
okunan duanın anlamı

Rabbim, yanlış yaptım, kendime zulmettim, 

ne de kötü davranışta bulundum. Ey rabbim, 

yaptığımın cezası için işte iki elim, işte işledi-

ğim suç karşısında boynum eğik olarak kar-

şındayım, al benden razı olacağını razı olun-

caya kadar; hakkındır cezalandırmak, ben 

(artık bir daha yanlışa) dönmeyeceğim. 

Arzu edilen istekler sunulduktan 
sonra okunan duanın anlamı

Rabbim, beni bağışla, bana merhamet et ve 

tövbemi kabul buyur, kuşkusuz sen çokça 

tövbeleri kabul eden ve pek merhametlisin.

Allah'ım, benim hakkımda ve benimle ilgili bil-

ginin işlediği, ömrümün sonuna kadarki tüm 

günahlarımı; ilkini, sonuncusunu, bilerek ya-

pılanını bilmeyerek işlenenini, azını, çoğunu, 

küçüğünü, büyüğünü, eskisini, yenisini,
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َها َوَعَلنَِيِتَها، َوَجِميِع َما َأنَا ُمْذنُِبُه، َوَأُتوُب  َوِسرِّ
َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  َأْن  َوَأْسَأُلَك  ِإلَْيَك 
ِمْن  َأْحَصْيَت  َما  َجِميَع  ِلي  َتْغِفَر  َوَأْن  ٍد،  ُمَحمَّ
ُحُقوقًا،  َعَليَّ  لِِعَباِدَك  َفِإنَّ  َقْبِلي،  اْلِعَباِد  َمَظاِلِم 
َوَأنَّى  ِشْئَت  َكْيَف  ِلي  َتْغِفُرَها  بَِها،  ُمْرَتَهٌن  َوَأنَا 

اِحِمنَي. ِشْئَت، َيا َأْرَحَم الرَّ

َمَظاِلَم  ِمْن  ِإلَْيَك  َوَأُتوُب  َأْسَتْغِفُرَك  ِإنِّي  اللُهمَّ 
َكِثرَيٍة لِِعَباِدَك ِعْنِدي، َفَأيَُّما َعْبٍد ِمْن َعِبيِدَك َكاَنْت 
َلُه ِقَبِلي َمْظِلَمٌة، َظَلْمُتَها ِإيَّاُه ِفي َبَدِنِه َأْو ِعْرِضِه 
َأْو َماِلِه َل َأْسَتِطيُع َأَداَء َذِلَك ِإلَْيِه، َوَل َتَحلَُّلَها ِمْنُه، 
َفَأْرِضِه َعنِّي ِبَما ِشْئَت َوَكْيَف ِشْئَت َوَأنَّى ِشْئَت، 
، َوَقْد َوِسَعْت  َوَهْبَها ِلي، َوَما َتْصَنُع بَِعَذاِبي َيا َربِّ
َرْحَمُتَك ُكلَّ َشيْ ٍء، َوَما َعَلْيَك َيا َربِّ َأْن ُتْكِرَمِني 
ِبَرْحَمِتَك، َوَل ُتِهيَنِني بَِعَذاِبَك، َوَل َيْنُقُصَك َيا َربِّ 

َأْن َتْفَعَل ِبي َما َسَألُْتَك، َوَأْنَت َواِجٌد ِلُكلِّ َخْيٍر.
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gizlice işlenenini, açıkça yapılanını ve ileride 
işleyeceğim bütün günahımı affetmeni istiyo-
rum. Ben sana dönüyorum. Senden rahmeti-
ni Muhammed ve Muhammed'in Ehlibeyt'ine 
indirmeni ve kullarına yönelik kaydetmiş ol-
duğun, boynumda olan bütün haksızlıklarımı 
bağışlamanı diliyorum. Şüphesiz kullarının 
benim üzerimde olan birçok hakkı var ve ben 
onların tutsağıyım. Bunları istediğin şekilde ve 
istediğin zaman ve mekânda affet, ey merha-
met edenlerin en merhametlisi.

Allah'ım, kullarına yönelik işlemiş olduğum, 
boynumda olan çok haksızlıktan dolayı sen-
den mağfiret diliyor ve sana dönüp tövbe 
ediyorum. Kullarından, bedenine, haysiye-
tine veya malına yönelik işlemiş olduğum 
haksızlıktan dolayı üzerimde hakkı doğdu-
ğu halde hakkını kendisine vererek helallik 
alamadığım kim varsa, o kulunu, dilediğin 
karşılık, dilediğin şekil ve dilediğin zaman-
da benden razı eyle ve o hakkı bana bağış-
la. Neden beni azap edesin ki ey Rabbim? 
Oysa rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Neden 
ey Rabbim, beni rahmetinle yüceltmeyip de 
azabınla aşağılayasın ki? Oysa ey Rabbim, 
istediğim şey senden bir şey eksiltmez ve 
sen bütün hayırlara sahipsin.  
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ِإْصَراِري  َمَع  ِإيَّاَك  اْسِتْغَفاِري  ِإنَّ  اللُهمَّ 
َسَعِة  َمَع  َلَك  اْلْسِتْغَفاَر  َتْرِكَي  َوِإنَّ  لَُلْؤٌم، 
َوَأْنَت  ِإَليَّ  َتَتَحبَُّب  َكْم  اللُهمَّ  لََعْجٌز،  َرْحَمِتَك 
َفِقرٌي،  ِإلَْيَك  َوَأنَا  ِإلَْيَك  َأَتَبغَُّض  َوَكْم  َعنِّي،  َغِنيٌّ 
َعَفا. َد  َتَوعَّ َوِإَذا  َوَفى،  َوَعَد  ِإَذا  َمْن  َفُسْبَحاَن 

Vitir Namazının rükûundan kalktıktan sonra sec-
deye varmadan önce ayakta iken şu dua okunur: 

Vitir namazının rükûundan 
sonra okunan duanın metni

َوَسيَِّئاُتُه  ِمْنَك،  نِْعَمٌة  َحَسَناُتُه  َمْن  َمَقاُم  َهَذا 
بَِعَمِلِه َوَذْنُبُه َعِظيٌم، َوُشْكُرُه َقِليٌل، َولَْيَس َلُه ِإلَّ 
َدْفُعَك َوَرْحَمُتَك؛ ِإلَِهي ُطُموُح اْلَماِل َقْد َخاَبْت 
ِإلَْيَك،  َلْت ِإلَّ  اْلِهَمِم َقْد َتَعطَّ َلَدْيَك، َوَمَعاِكُف  ِإلَّ 
َفَأْنَت  ِإلَْيَك،  ِإلَّ  ْت  ُسدَّ َقْد  اْلُعُقوِل  َوَمَذاِهُب 
َوَيا  َمْقُصوٍد،  َأْكَرَم  َيا  اْلُمْلَتَجُأ،  َوِإلَْيَك  َجاُء،  الرَّ

َأْجَوَد َمْسُئول
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Allah'ım, günahta ısrar ettiğim halde sen-
den mağfiret isteyişim, büsbütün bir yüz-
süzlüktür, ama senin rahmetinin genişliği 
karşısında senden mağfiret dilemeyi terk 
etmem ise büsbütün bir acizliktir. Allah'ım, 
ne kadar da bana karşı sevgimi kazanacak 
işler yapıyorsun? Oysa senin bana bir ih-
tiyacın yoktur. Ben ise ne kadar da seni öf-
kelendirecek davranışlarda bulunuyorum? 
Oysa ben sana muhtacım. Kuşkusuz ku-
sursuzdur o Allah ki, söz verdiğinde sözü-
ne vefa eder, tehdid ettiğinde ise af eder.

***
Vitir Namazının rükûundan sonra 

ayakta iken okunan duanın anlamı 

Bu, iyilikleri sana ait olan, kötülükleri ise ken-
di işi olan, günahı büyük, şükrü ise pek az 
olan ve senin müdafaan ve acımandan başka 
bir tutanağı olmayan kimsenin makamıdır. 

Mabudum, senin katın hariç, bütün arzular 
hep hüsranla sonuçlanır, sana yönelen azim-
ler dışında bütün azimler kesikliğe uğrar, 
sana giden yol dışında akılların gideceği bü-
tün yollar çıkmaza çıkar; o halde sensin an-
cak ümit, sensin ancak sığınak. Ey kendisine 
yönelinenlerin en yücesi, ey kendisinden iste-
nilenlerin en cömerdi, 

https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com
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ِبَأْثَقاِل  اْلَهاِرِبنَي،  َمْلَجَأ  َيا  بَِنْفِسي  ِإلَْيَك  َهَرْبُت 
ُنوِب َأْحِمُلَها َعَلى َظْهِري، َوَل َأِجُد ِلي ِإلَْيَك  الذُّ
ِإلَْيِه  َلَجَأ  َأْقَرُب َمْن  َأنََّك  َشاِفعًا، ِسَوى َمْعِرَفِتي، 
اِغُبوَن، َيا َمْن َفَتَق  وَن، َوَأمََّل َما َلَدْيِه الرَّ اْلُمْضَطرُّ
ِبَحْمِدِه، َوَجَعَل  اْلَْلُسَن  َوَأْطَلَق  ِبَمْعِرَفِتِه،  اْلُعُقوَل 
َما اْمَتنَّ ِبِه َعَلى ِعَباِدِه، ِكَفاًء لَِتْأِدَيِة َحقِِّه؛ اللُهمَّ 
ٍد، َوَل َتْجَعْل لِْلُهُموِم  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َعَلى َعْقِلي َسِبيًل، َوَل لِْلَباِطِل َعَلى َعَمِلي َدلِيًل؛

اللُهمَّ ِإنََّك ُقْلَت ِفي ُمْحَكِم ِكَتاِبَك، اْلُمَنَزِل َعَلى 
نَِبيَِّك اْلُمْرَسِل، َصَلَواُتَك َعَلْيِه َوَعَلي آِلِه، كاُنوا َقِليًل 
ِمَن اللَّْيِل ما َيْهَجُعوَن، َوبِاْلَْسحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن، 
َوَأنَا  َحُر،  السَّ َوَهَذا  ِقَياِمي،  َوَقلَّ  ُهُجوِعي  َطاَل 
لَِنْفِسِه  َيْمِلُك  َل  َمْن  اْسِتْغَفاَر  ِلُذُنوِبي،  َأْسَتْغِفُرَك 
نَْفعًا َوَل َضّرًا، َوَل َمْوتًا َوَل َحَياتًا َوَل ُنُشورًا.  
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sırtımda taşıdığım günahlarımın ağırlığıyla 
koşarak sana geldim, ey firar edenlerin sığı-
nağı. Senin zorda kalanların sığınabileceği 
en yakın sığınak ve yönelenlerin sahip olduk-
larına ümit bağlayabileceği en ümit verici zat 
olduğuna dair bilgim dışında, katında bana 
şefaat edebilecek bir şefaatçi da bulamıyo-
rum. Ey akılları kendisini tanımaya açan, ey 
dilleri kendisini övmek için serbest bırakan, 
ey kullarına bağışta bulunduğu nimetin ken-
disini, kendi hakkını yerine getirmede ye-
terli bulan Allah, rahmetini Muhammed ve 
Muhammed'in Ehlibeyt'ine indir ve tasaların 
aklıma, geçersizliğin ise yaptığım amellere 
yol bulmasına imkân verme.

Allah'ım, gönderdiğin Peygamber'ine (rah-
metlerin ona ve ehlibeytine olsun) indirdiğin 
kitabının muhkem ayetinde: «Onlar, gecenin 
az bir bölümünde uyurlardı. Seher vakit-
lerinde ise bağışlanma dilerlerdi."34 buyur-
muşsun. Benim ise uykum pek uzun, uyanık-
lığım ise pek azdır. Şu an ise seher vaktidir, 
bu vakitte ben, kendisi hakkında ne bir yarar 
sağlamaya, ne bir zarar vermeğe, ne öldü-
rülmesine ne yaşatılmasına, ne de yeniden 
diriltilmesine yetkisi ve gücü olmayan birisinin 
bağış dilemesiyle günahlarımın bağışlanma-
sını senden diliyorum. 

***
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Gece Namazı Sonrası 
Okunan Dualar

Vitir namazını bitirdikten sonra önce Hz. 
Fatimetü'z-Zehra tesbihi zikrinin yapılması ardından 
önce "Hazin Duası" olarak bilinen duanın ve ardından 
ise Hz. İmam Zeynülabidin (a.s)'ın gece namazından 
sonra okuduğu "Sahife-i Seccadiye" kitabının 32. du-
asının okunması gece namazıyla ilgili tavsiye edilen 
amellerdendir. Biz burada bu iki duaya birbiri ardına 
sırasıyla yer veriyoruz:

Hazin duası

أُنَاِجيَك َيا َمْوُجوُد ِفي ُكلِّ َمَكاٍن لََعلََّك َتْسَمُع 
َمْوَلَي  َحَياِئي،  َوَقلَّ  ُجْرِمي،  َعُظَم  َفَقْد  ِنَداِئي، 
َيا َمْوَلَي َأيَّ اْلَْهَواِل أََتَذكَُّر َوأَيََّها أَْنَسى، َوَلْو َلْم 
َيُكْن ِإلَّ اْلَمْوُت َلَكَفى، َكْيَف َوَما بَْعَد اْلَمْوِت َأْعَظُم 
َوَأْدَهى، َمْوَلَي َيا َمْوَلَي َحتَّى َمَتى َوإَِلى َمَتى َأُقوُل 
ًة بَْعَد ُأْخَرى، ُثمَّ َل َتِجُد ِعْنِدي ِصْدقًا  َلَك اْلُعْتَبى َمرَّ
َوَل َوَفاًء، َفَيا َغْوَثاْه ُثمَّ َوا َغْوَثاْه ِبَك َيا اللُ ِمْن َهًوى 
، َوِمْن ُدْنَيا َقْد  َقْد َغَلَبِني، َوِمْن َعُدوٍّ َقِد اْسَتْكَلَب َعَليَّ
وِء ِإلَّ َما َرِحَم َربِّي،  َتَزيََّنْت ِلي، َوِمْن نَْفٍس َأمَّاَرٍة بِالسُّ
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Hazin Duası'nın Anlamı:

Sana sesleniyorum ey her yerde var olan, 
sesimi duyman ümidiyle, gerçekten de su-
çum pek büyüktür; utanmam ise pek azdır. 
Yüce efendim, yüce efendim, şu dehşet 
verici sahnelerin hangisini hatırlayayım, 
hangisini ise unutayım; eğer ölümden gay-
risi olmasaydı, o bile yeterdi. Oysa ölüm-
den sonrası daha korkunç ve daha dehşet 
vericidir. Efendim, efendim, daha ne kadar 
ve daha ne zamana kadar "artık sana dön-
düm" diyeceğim bir biri ardına, sonrasında 
ise, sen onların hiçbirisinde bende ne bir 
doğruluk ne de bir vefa bulacaksın. Sana 
imdat, imdat diye sesleniyorum, ey Allah, 
beni yenen hava heves elinden, bana sal-
dıran düşman elinden, bana pek süslü gö-
rünen dünya elinden, Rabbimin acıdığı dı-
şında hep kötülüğe emreden nefis elinden. 
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ِمْثِلي  َرِحْمَت  ُكْنَت  ِإْن  َمْوَلَي  َيا  َمْوَلَي 
َيا  َفاْقَبْلِني،  ِمْثِلي  َقِبْلَت  ُكْنَت  َوِإْن  َفاْرَحْمِني، 
ُف ِمْنُه  َحَرِة اْقَبْلِني، َيا َمْن َلْم َأَزْل َأَتَعرَّ َقاِبَل السَّ
َوَمَساًء،  بِالنَِّعِم َصَباحًا  يِني  ُيَغذِّ َمْن  َيا  اْلُحْسَنى، 
ِإلَْيَك َبَصِري،  اْرَحْمِني َيْوَم آِتيَك َفْردًا َشاِخصًا 

َأ َجِميُع اْلَخَلِئق ِمنِّي،  ُمَقلَّدًا َعَمِلي، َوَقْد َتَبرَّ

ي َوَسْعِيي، َفِإْن  نََعْم َأِبي َوُأمِّي َوَمْن َكاَن َلُه َكدِّ
َلْم َتْرَحْمِني َفَمْن َيْرَحُمِني، َوَمْن ُيْؤِنُس ِفي اْلَقْبِر 
َوْحَشِتي،  َوَمْن ُيْنِطُق ِلَساِني،ِإَذا َخَلْوُت بَِعَمِلي 
ا َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي، َفِإْن ُقْلُت نََعْم  َوَسَألَْتِني َعمَّ
َأْفَعْل،  َلْم  ُقْلُت  َوِإْن  َعْدِلَك،  ِمْن  اْلَمْهَرُب  َفَأْيَن 
َيا  َعْفَوَك  َفَعْفَوَك  َعَلْيَك،  اِهَد  الشَّ َأُكِن  َلْم  َأ  ُقْلَت 
اْلَقِطَراِن،  ُتْلَبَس اْلَْبَداُن َسَرابِيَل  َاْن  َقْبَل  َمْوَلَي 
َعْفَوَك َعْفَوَك َيا َمْوَلَي َقْبَل َأْن ُتَغلَّ اْلَْيِدي ِإَلى 

اِحِمنيَ َوَخْيَر اْلَغاِفِرين. اْلَْعَناِق، َيا َأْرَحَم الرَّ
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Efendim, efendim, eğer benim gibi birisine acı-
mış isen bana da acı; eğer benim gibi birisini 
kabul etmiş isen beni de kabul buyur; ey sahir-
leri kabul eden beni de kabul buyur. Ey kendi-
sinden hep güzellik gördüğüm, ey nimetleriyle 
sabah akşam beni besleyen, amelimin boynu-
ma asıldığı, herkesin benden kaçtığı,  

Evet annemin, babamın ve kendileri için çaba 
harcayıp, zahmet çektiklerimin bile benden 
kaçtığı, gözümü tarafına dikmiş olarak yalnız 
başıma sana geleceğim o günde bana acı. 
Eğer sen bana acımazsan, kim bana acır? 
Kim benim kabirdeki dehşetimi dindirir? Kim, 
amelimle baş başa kalıp da, senin benim 
kendimden daha iyi bildiğin yaptıklarımı bana 
sorduğunda dilimin bağını çözer? Evet, eğer 
"yaptım" dersem, adaletinden nereye kaçabi-
lirim? Eğer "yapmadım" dersem, "ben sana 
tanık değil miydim?" dersin. Öyleyse, senden 
af diliyorum, af diliyorum, ey efendim, beden-
lere katrandan giysiler giydirilmeden önce; 
senden af diliyorum, senden af diliyorum ey 
efendim, ellerin boyunlara bağlanmasından 
önce; ey merhamet edenlerin en merhametli-
si, ey bağışlayanların en hayırlısı.

 ***
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Ardından secdeye varılarak şöyle devam edilir:

ٍد َوآِلِه، َواْرَحْم ُذلِّي بَْيَن  اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

النَّاِس،  ِمَن  َوَوْحَشِتي  ِإلَْيَك،  ِعي  َوَتَضرُّ َيَدْيَك، 

َن  َوُأْنِسي ِبَك َيا َكِرمُي، َيا َكاِئنًا َقْبَل ُكلِّ َشيْ ٍء، َوَيا ُمَكوِّ

ُكلِّ َشيْ ٍء، َوَيا َكاِئنًا بَْعَد ُكلِّ َشيْ ٍء، َل َتْفَضْحِني، 

َقاِدٌر.  َعَليَّ  َفِإنََّك  ْبِني  ُتَعذِّ َوَل  َعاِلٌم،  ِبي  َفِإنََّك 

َوِمْن  اْلَمْوِت،  َكْرِب  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإنِّي  اللُهمَّ 

ُسوِء اْلَمْرِجِع ِفي اْلُقُبوِر، َوِمَن النََّداَمِة َيْوَم اْلِقَياَمِة، 

َأْسَأُلَك ِعيَشًة َهِنيَئًة، َوِميَتًة َسِويًَّة، َوُمْنَقَلبًا َكِرميًا، 

َغْيَر ُمْخٍز، َوَل َفاِضٍح، اللُهمَّ َمْغِفَرُتَك َأْوَسُع ِمْن 

ُذُنوِبي، َوَرْحَمُتَك َأْرَجى ِعْنِدي ِمْن َعَمِلي، َفَصلِّ 

َيُموُت. َل  َحّيًا  َيا  ِلي  َواْغِفْر  َوآِلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى 
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Duanın secdede okunan bölümünün anlamı: 

Allah'ım Muhammed ve Ehlibeytine rahmetini 

indir ve önündeki ezikliğime, sana yakarışı-

ma, insanlardan ürküp de sana olan ısınışı-

ma acı, ey Kerim. Ey her şeyden önce var 

olan, ey her şeyi var eden, ey her şeyden 

sonra da var olacak olan, beni rezil etme, zira 

her şeyimi biliyorsun, bana azap etme, çünkü 

gücün bana yetiyor. 

Allah'ım, ölümün kederinden, mezarda va-

rılacak yerin kötülüğünden ve kıyamet 

günündeki pişmanlıktan sana sığınıyo-

rum. Senden mutlu bir yaşam, güzel bir 

ölüm, zillete düşürmeyen ve rezil etme-

yen kerametli bir dönüş talep ediyorum. 

Allah'ım, affın benim günahlarımdan daha 

geniştir, merhametin de benim için ken-

di amelimden daha ümit vericidir, öyley-

se Muhammed ve Ehlibeytine rahmetini 

indir ve beni affet ey ölümü olmayan diri. 

***
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İmam Zeynülabidin (a.s)'ın gece 

namazının ardından okuduğu dua

ْلَطاِن   اللُهمَّ َيا َذا اْلُمْلِك اْلُمَتَأبِِّد بِاْلُخُلوِد، َوالسُّ

اْلُمْمَتِنِع بَِغْيِر ُجُنوٍد َوَل َأْعَواٍن، َواْلِعزِّ الَْباِقي َعَلى 

ُهوِر، َوَخَواِلي اْلَْعَواِم، َوَمَواِضي اْلَزَماِن  َمرِّ الدُّ

لِيٍَّة،  ِبَأوَّ َلُه  َحدَّ  َل  ِعّزًا  ُسْلَطاُنَك  َعزَّ  َواْلَيَّاِم، 

َعُلّوًا  ُمْلُكَك  َواْسَتْعَلى  ِبآِخِريٍَّة،  َلُه  ُمْنَتَهى  َوَل 

َسَقَطِت اْلَْشَياُء ُدوَن بُُلوِغ َأَمِدِه، َوَل َيْبُلُغ َأْدَنى 

النَّاِعِتنَي،  نَْعِت  َأْقَصى  َذِلَك  ِمْن  ِبِه  اْسَتْأَثْرَت  َما 

النُُّعوُت،  ُدوَنَك  َخْت  َوَتَفسَّ َفاُت،  الصِّ ِفيَك  َضلَّْت 

َوَحاَرْت ِفي ِكْبِرَياِئَك َلَطاِئُف اْلَْوَهاِم؛ 

لِيَِّتَك، َوَعَلى َذِلَك َأْنَت  ُل ِفي َأوَّ َكَذِلَك َأْنَت الُل اْلَوَّ

ِعيُف َعَمًل، اْلَجِسيُم َأَمًل،  َداِئٌم َل َتُزوُل، َوَأنَا اْلَعْبُد الضَّ
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 İmam Zeynülabidin (a.s)'ın 
gece namazının ardından 
okuduğu duanın anlamı

Allah'ım, ey hükümranlığı ebedi ve sürek-

li olan; ey ordusuz ve yardımcısız güçlü ve 

kudretli olan sultan; ey günlerin, ayların, yıl-

ların ve asırların geçmesine rağmen izzeti 

bâki olan! Saltanatın o kadar güçlüdür ki, ne 

ilki vardır, ne de sonu. Hükümranlığın o ka-

dar yücedir ki, bütün varlıklar onun sonuna 

ulaşmaktan dökülüp aciz kalır ve niteleyen-

lerin en nihai nitelemesi, ondan kendine has 

kıldığın en aşağı mertebesine bile ulaşa-

maz. Sıfatlar sende kaybolmuştur; nitelikler 

yüceliğine ulaşamadan dağılıp gitmiştir; çok 

ince düşünen akıllar dahi büyüklüğünün kar-

şısında şaşırıp kalmıştır. 

Böylece, sen ilkliğinde ilk olan Allah'sın; 

bununla birlikte zevali olmayan ebedi var-

lık da sensin. Ben ise ameli az, emeli çok 

olan, güçsüz bir kulum. 
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َخَرَجْت ِمْن َيِدي َأْسَباُب اْلُوُصَلِت، ِإلَّ َما َوَصَلُه 
َعْت َعنِّي ِعَصُم اْلَماِل، ِإلَّ َما َأنَا  َرْحَمُتَك، َوَتَقطَّ
ُمْعَتِصٌم ِبِه ِمْن َعْفِوَك، َقلَّ ِعْنِدي َما َأْعَتدُّ ِبِه ِمْن 
َطاَعِتَك، و َكُثَر َعَليَّ َما َأُبوُء ِبِه ِمْن َمْعِصَيِتَك، َوَلْن 
َيِضيَق َعَلْيَك َعْفٌو َعْن َعْبِدَك َوِإْن َأَساَء، َفاْعُف َعنِّي؛ 

اْلَْعَماِل  َخَفاَيا  َعَلى  َأْشَرَف  َوَقْد  اللُهمَّ 
ُخْبِرَك،  ُدوَن  َمْسُتوٍر  ُكلُّ  َواْنَكَشَف  ِعْلُمَك، 
َتْعُزُب  َوَل  اْلُُموِر،  َدَقاِئُق  َعْنَك  َتْنَطِوي  َوَل 
َعَليَّ  اْسَتْحَوَذ  َوَقِد  َراِئِر،  السَّ َغيَِّباُت  َعْنَك 
َفَأْنَظْرَتُه،  لَِغَواَيِتي  اْسَتْنَظَرَك  الَِّذي  َك  َعُدوُّ
َفَأْمَهْلَتُه،  ِلِْضَلِلي  يِن  الدِّ َيْوِم  ِإَلى  َواْسَتْمَهَلَك 
ُذُنوٍب  َصَغاِئِر  ِمْن  ِإلَْيَك  َهَرْبُت  َوَقْد  َفَأْوَقَعِني 
َقاَرْفُت  ِإَذا  َحتَّى  ُمْرِدَيٍة،  َأْعَماٍل  َوَكَباِئِر  ُموبَِقٍة، 
َسَخَطَك،  َسْعِيي  ِبُسوِء  َواْسَتْوَجْبُت  َمْعِصَيَتَك، 
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Kendi rahmetinle kurduğun hariç, tüm bağ-

lantı vesileleri elimden çıkmıştır; affına olan 

tutunmam hariç, bütün ümit bağlarım kop-

muştur. Sana itaat olarak sayabileceğim 

amelim pek az, isyan olarak itiraf edeceğim 

şeyler ise pek çoktur. Ancak her ne kadar 

çirkinlik işlemiş olsa dahi, kulunu affetmek 

sana güç değildir. O halde beni de affet.

Allah'ım, ilmin gizli işleri de kuşatmıştır. Her 

örtülü, senin bilgin karşısında açıktır. En 

ince, en zarif işler, en gizli sırlar dahi sana 

kapalı değildir. Beni aldatmak için senden 

mühlet (vakit) isteyip de mühlet (vakit) ver-

diğin, beni saptırmak için kıyamete kadar 

bekletilmesini isteyip de beklettiğin düş-

manın etrafımı çevreleyerek bana musallat 

olmuştur; ben ise helak edici küçük yanlış-

lardan ve yok edici büyük günahlardan ka-

çarak sana sığınıyorum. 

Ama ne var ki sana karşı gelip de kendi kötü 

çabamla senin gazabını hak edince, 
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ُكْفِرِه،  ِبَكِلَمِة  َوَتَلقَّاِني  َغْدِرِه،  ِعَذاَر  َعنِّي  َفَتَل 
َوَتَولَّى الَْبَراَئَة ِمنِّي، َوَأْدَبَر ُمَولِّيًا َعنِّي، َفَأْصَحَرِني 
لَِغَضِبَك َفِريدًا، َوَأْخَرَجِني ِإَلى ِفَناِء نَِقَمِتَك َطِريدًا، 
ُيْؤِمُنِني  َخِفريٌ  َوَل  ِإلَْيَك،  ِلي  َيْشَفُع  َشِفيٌع  َل 
َعَلْيَك، َوَل ِحْصٌن َيْحُجُبِني َعْنَك، َوَل َمَلٌذ َأْلَجُأ 
ِإلَْيِه ِمْنَك، َفَهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبَك، َوَمَحلُّ اْلُمْعَتِرِف 
َلَك، َفَل َيِضيَقنَّ َعنِّي َفْضُلَك، َوَل َيْقُصَرنَّ ُدوِني 
َعْفُوَك، َوَل َأُكْن َأْخَيَب ِعَباِدَك التَّاِئِبنيَ، َوَل َأْقَنَط 
ُوُفوِدَك اْلِمِلنَي، َواْغِفْر ِلي، ِإنََّك َخْيُر اْلَغاِفِريَن؛ 

َونََهْيَتِني  َفَتَرْكُت،  َأَمْرَتِني  ِإنََّك  اللُهمَّ 
وِء  السُّ َخاِطُر  اْلَخَطاَء  ِلَي  َل  َوَسوَّ َفَرِكْبُت، 
َوَل  نََهارًا،  ِصَياِمي  َعَلى  َأْسَتْشِهُد  َوَل  ْطُت،  َفَفرَّ
ِبِإْحَياِئَها  َعَليَّ  ُتْثِني  َوَل  لَْيًل،  ِدي  بَِتَهجُّ َأْسَتِجرُي 
َهَلَك، َضيََّعَها  َمْن  الَِّتي  ُفُروِضَك  َحاَشا  ُسنًَّة 
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(senin o düşmanın) aldatma yularını boy-
numdan açıverdi, beni ve işimi yadırgadı, 
bana sırt çevirdi, benden kaçtı, senin gazap 
çölünde beni yalnız başıma bıraktı ve beni in-
tikamının avlusuna atıverdi.Artık ne katında 
bana şefaat edebilecek bir şefaatçi; ne sana 
karşı bana güvence verebilecek bir güç sa-
hibi; ne beni senden koruyabilecek bir kale; 
ne de senden kaçarken sığınabileceğim bir 
sığınak var. 

İşte burası, sana sığınanın makamı, suçunu 
itiraf edenin yeridir. O halde fazlın beni ku-
şatmaktan dar olmasın; affın halime şamil 
olmaktan kısa kalmasın; tövbe eden kulları-
nın en nasipsizi, ümitle kapına gelenlerin en 
ümitsizi olmayayım ve beni bağışla ki, kuşku-
suz sen, bağışlayanların en hayırlısısın.

Allah'ım sen emrettin, ben terk ettim; sen 
sakındırdın, ben işledim; kötü düşünce, yan-
lışı bana süsledi de ben haddimi aştım. Ne 
gündüzün (sünnet) oruç tutmamı tanık tutu-
yorum, ne geceleyin geçirdiğim teheccütten 
bir medet umuyorum ve yerine getirmeyenin 
helakine sebep olacak farzların elden gitmiş-
ken ne de sünnet olarak ihya ettiğim geceden 
dolayı övgünü hak ediyorum.   
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ُل ِإلَْيَك بَِفْضِل نَاِفَلٍة َمَع َكِثرِي َما َأْغَفْلُت  َوَلْسُت َأَتَوسَّ
َمَقاَماِت  َعْن  ْيُت  َوَتَعدَّ ُفُروِضَك،  َوَظاِئِف  ِمْن 
ُذُنوٍب  َوَكَباِئِر  اْنَتَهْكُتَها،  ُحُرَماٍت  ِإَلى  ُحُدوِدَك، 
اْجَتَرْحُتَها، َكاَنْت َعاِفَيُتَك ِلي ِمْن َفَضاِئِحَها ِسْترًا،

 َوَهَذا َمَقاُم َمِن اْسَتْحَيا لَِنْفِسِه ِمْنَك، َوَسِخَط 
َخاِشَعٍة،  بَِنْفٍس  َفَتَلقَّاَك  َعْنَك،  َوَرِضَي  َعَلْيَها، 
َواِقفًا  اْلَخَطاَيا  ِمَن  ُمْثَقٍل  َوَظْهٍر  َخاِضَعٍة،  َوَرَقَبٍة 
َأْوَلى  َوَأْنَت  ِمْنَك،  ْهَبِة  َوالرَّ ِإلَْيَك  ْغَبِة  الرَّ بَْيَن 
َفَأْعِطِني  َواتََّقاُه،  َخِشَيُه  َمْن  َوَأَحقُّ  َرَجاُه،  َمْن 
َوُعْد  َحِذْرُت،  َما  َوآِمنِّي  َرَجْوُت،  َما  َربِّ  َيا 
اْلَمْسُئوِلنيَ؛  َأْكَرُم  ِإنََّك  َرْحَمِتَك،  بَِعاِئَدِة  َعَليَّ 

ْدَتِني بَِفْضِلَك ِفي  اللُهمَّ َوِإْذ َسَتْرَتِني بَِعْفِوَك، َوَتَغمَّ
َداِر اْلَفَناِء ِبَحْضَرِة اْلَْكَفاِء، َفَأِجْرِني ِمْن َفِضيَحاِت 
اْلَمَلِئَكِة  ِمَن  اْلَْشَهاِد،  َمَواِقِف  ِعْنَد  الَْبَقاِء،  َداِر 
اِلِحنَي، َهَداِء َوالصَّ ِمنَي، َوالشُّ ُسِل اْلُمَكرَّ ِبنَي، َوالرُّ اْلُمَقرَّ
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Farzlarına dair onca vazifelerimde gaflet et-
mişken; belirlediğin sınırları aşarak onca ya-
sakları çiğnemişken, onca büyük günahları 
irtikâp etmişken bir nafile ibadetimin fazlını 
sana vesile kılacak da değilim. Buna karşın, 
senin bana lütfettiğin afiyetin ise bunlardan 
mütevellit rezilliklere hep örtü ola gelmiştir. 

Bu makam, kendinden yana senden utanan, 
kendine kızgın, senden hoşnut olan, boynu 
bükük halde, günahların ağırlığından beli 
bükülmüş olarak, teslim olmuş bir nefisle hu-
zuruna varan ve sana olan ümidi ile senden 
olan korkusu arasında durakalan, kimsenin 
makamıdır; sen ise ümit edilmeye en evla ve 
çekinilmeye en layık olan kimsesin. 

O halde, ey Rabbim, ümit ettiğimi bana 
ver; çekindiğimi ise güvene tebdil eyle ve 
rahmetinden oluşan ihsan ile bana iyilikte 
bulun. Hiç kuşkusuz ki, sen, istek sunulan-
ların en cömerdisin.

Allah'ım, şu fena evinde, denklerimin ya-
nında, affınla kötülüklerimi örttüğün ve 
lütfünle beni kuşatarak rezil etmediğin 
gibi, beka evinde de, mukarrep melek-
ler, mükerrem resuller, şahitler ve salihler-
den oluşan tanıkların durdukları yerlerde,
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َرِحٍم  ِذي  َوِمْن  َسيَِّئاِتي،  ُأَكاِتُمُه  ُكْنُت  َجاٍر  ِمْن 
بِِهْم  َأِثْق  َلْم  َسِريَراِتي،  ِفي  ِمْنُه  َأْحَتِشُم  ُكْنُت 
ِفي  َربِّ  ِبَك  َوَوِثْقُت   ، َعَليَّ ْتِر  السِّ ِفي  َربِّ 
َوَأْعَطى  ِبِه،  ُوِثَق  َمْن  َأْوَلى  َوَأْنَت  ِلي،  اْلَمْغِفَرِة 
َمْن ُرِغَب ِإلَْيِه، َوَأْرَأُف َمِن اْسُتْرِحَم، َفاْرَحْمِني؛

ُصْلٍب  ِمْن  َمِهينًا  َماًء  َحَدْرَتِني  َوَأْنَت  اللُهمَّ 
ُمَتَضاِيِق اْلِعَظاِم، َحِرِج اْلَمَساِلِك ِإَلى َرِحٍم َضيَِّقٍة 
َحاٍل،  َعْن  َحاًل  ُفِني  ُتَصرِّ بِاْلُحُجِب،  َسَتْرَتَها 
ِفيَّ  َوَأْثَبتَّ  وَرِة،  الصُّ َتَماِم  ِإَلى  ِبي  اْنَتَهْيَت  َحتَّى 
اْلَجَواِرَح، َكَما نََعتَّ ِفي ِكَتاِبَك، ُنْطَفًة ُثمَّ َعَلَقًة ُثمَّ 
ُثمَّ  َلْحمًا،  اْلِعَظاَم  َكَسْوَت  ُثمَّ  ِعظَامًا،  ُثمَّ  ُمْضَغًة 
َأْنَشْأَتِني َخْلقًا آَخَر َكَما ِشْئَت، َحتَّى ِإَذا اْحَتْجُت 
ِإَلى ِرْزِقَك، َوَلْم َأْسَتْغِن َعْن ِغَياِث َفْضِلَك، َجَعْلَت 
ِلي ُقوتًا ِمْن َفْضِل َطَعاٍم َوَشَراٍب َأْجَرْيَتُه ِلََمِتَك 
َرِحِمَها،  َقَراَر  َوَأْوَدْعَتِني  َجْوَفَها،  َأْسَكْنَتِني  الَِّتي 
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kötülüklerimi gizlemeye çalıştığım komşuları-

ma ve gizli hallerimde kendilerinden çekindi-

ğim akrabalarıma karşı beni rezil etme. Rab-

bim, onların, kötülüklerimi örteceğine güven-

medim; fakat senin bağışlayacağına güven-

dim. Çünkü sen güvenilmeye en layık olansın, 

en cömert istenilensin, en şefkatli merhamet 

dilenensin. O halde bana da merhamet eyle 

Allah'ım, sen, beni hakir bir su olarak, kemik-

leri birbirine girmiş, yolları dar mı dar olan 

bir omurgadan, perdelerle kapladığın dar 

bir rahime indirdin. Orada beni halden hale 

çevirdin; nihayet son şeklimi vererek, benim 

için birtakım uzuvlar öngördün. Kitabında da 

vasfettiğin gibi; beni nutfe, sonra kan pıhtısı, 

sonra et parçası, sonra kemik, sonra kemiğe 

et giydirme, sonra da dilediğin gibi bambaşka 

bir varlık meydana getirme35 evrelerinden ge-

çirdin. Sonunda rızkına muhtaç olup da ihsa-

nının imdada yetişmesine gereksinim duyun-

ca, yiyecek ve içeceğin fazlasından benim 

için azık oluşturdun ve onu beni karnına yer-

leştirip rahmine koyduğun cariyenden akıttın..
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َوَلْو َتِكُلِني َيا َربِّ ِفي ِتْلَك اْلَحاَلِت ِإَلى َحْوِلي، 
ِتي َلَكاَن اْلَحْوُل َعنِّي ُمْعَتِزًل،  ِني ِإَلى ُقوَّ َأْو َتْضَطرُّ
ُة ِمنِّي بَِعيَدًة، َفَغَذْوَتِني بَِفْضِلَك ِغَذاَء  َوَلَكاَنِت اْلُقوَّ
ِإَلى  َعَليَّ  ًل  َتَطوُّ ِبي  َذِلَك  َتْفَعُل  اللَِّطيِف،  الَْبرِّ 
َك، َوَل ُيْبِطُئ ِبي ُحْسُن  َغاَيِتي َهِذِه، َل َأْعَدُم ِبرَّ
ِلَما  َغ  َفَأَتَفرَّ ِثَقِتي،  َذِلَك  َمَع  َتَتَأكَُّد  َوَل  َصِنيِعَك، 
ِعَناِني  ْيَطاُن  الشَّ َمَلَك  ِعْنَدَك،َقْد  ِلي  َأْحَظى  ُهَو 
، َوَضْعِف الَْيِقنيِ، َفَأنَا َأْشُكو ُسوَء  نِّ ِفي ُسوِء الظَّ
َوَأْسَتْعِصُمَك  َلُه،  نَْفِسي  َوَطاَعَة  ِلي،  ُمَجاَوَرِتِه 
َكْيِدِه  َصْرِف  ِفي  ِإلَْيَك  ُع  َوَأَتَضرَّ َمَلَكِتِه،  ِمْن 
َعنِّي، َوَأْسَأُلَك ِفي َأْن ُتَسهَِّل ِإَلى ِرْزِقي َسِبيًل؛ 

اْلِجَساِم،  بِالنَِّعِم  اْبِتَداِئَك  َعَلى  اْلَحْمُد  َفَلَك 
َفَصلِّ  َواْلِْنَعاِم،  اْلِْحَساِن  َعَلى  ْكَر  الشُّ َوِإْلَهاِمَك 
ٍد َوآِلِه، َوَسهِّْل َعَليَّ ِرْزِقي، َوَأْن ُتَقنَِّعِني  َعَلى ُمَحمَّ
ِتي ِفيَما َقَسْمَت ِلي،   بَِتْقِديِرَك ِلي،َوَأْن ُتْرِضَيِني ِبِحصَّ
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Rabbim, eğer o hallerde beni kendi gücümle 
baş başa bırakıp kendi kuvvetimle yetinme-
ye mecbur kılsaydın, kesinlikle güç benden 
ayrılır, kuvvet benden uzaklaşırdı. Ancak sen 
kendi lütfünle faydalı ve narın bir azıkla beni 
besledin ve bana ihsanda bulunarak bugüne 
kadar bunu hep sürdürdün. (Bu güne kadar) 
ihsanın benden hiç kesilmedi, güzel lütfün hiç 
gecikmedi. Buna rağmen bir türlü güvenimi 
sağlamlaştırıp da kendimi, benim için senin 
katında daha hayırlı olan işe (ibadete) vere-
miyorum. Gerçekten de şeytan güvensizlik 
ve inanç zayıflığında dizginimi eline almış-
tır. Onun, benimle olan kötü beraberliğini ve 
nefsimin ona karşı itaatkâr olmasını sana 
şikâyet ediyorum. Onun (nefsime) sağladı-
ğı hâkimiyetten sana sığınıyor, onun hilesini 
benden geri çevirmen için sana yalvarıyor ve 
senden rızk yolumu kolaylaştırmanı istiyorum.

Bütün övgüler ancak sana aittir, ben iste-
meden önce, bana verdiğin büyük nimet-
ler için, yapılan ihsan ve verilen nimet-
lere şükretmeyi bana ilham ettiğin için. 
Muhammed ve âline salât eyle ve rızkımı 
kazanmamı benim için kolaylaştır. Beni, 
kendisine biçtiğinle yetinen ve kendisi-
ne ayırdığın paya razı olan kullarından kıl.
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َوُعُمِري  ِجْسِمي  ِمْن  بَِقَي  َما  َتْجَعَل  َوَأْن 
اِزِقنيَ؛ الرَّ َخْيُر  ِإنََّك  َطاَعِتَك،  َسِبيِل  ِفي 

اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن نَاٍر َتَغلَّْظَت بَِها َعَلى 
ْدَت بَِها َمْن َصَدَف َعْن ِرَضاَك،  َمْن َعَصاَك، َوَتَوعَّ
َوبَِعيُدَها  َألِيٌم،  َوَهيُِّنَها  ُظْلَمٌة،  ُنوُرَها  نَاٍر  َوِمْن 
َوَيُصوُل  بَْعٌض،  بَْعَضَها  َيْأُكُل  نَاٍر  َقِريٌب،َوِمْن 
بَْعُضَها َعَلى بَْعٍض، َوِمْن نَاٍر َتَذُر اْلِعَظاَم َرِميمًا، 
َوَتسِقي َأْهَلَها َحِميمًا،َوِمْن نَاٍر َل ُتْبِقي َعَلى َمْن 
َع ِإلَْيَها، َوَل َتْرَحُم َمِن اْسَتْعَطَفَها، َوَل َتْقِدُر  َتَضرَّ
ِإلَْيَها،  َواْسَتْسَلَم  لََها  َخَشَع  ْن  َعمَّ التَّْخِفيِف  َعَلى 
النََّكاِل،  َألِيِم  ِمْن  َلَدْيَها  َما  ِبَأَحرِّ  انََها  ُسكَّ َتْلَقى 
اْلَفاِغَرِة  َعَقاِربَِها  ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ  اْلَوبَاِل،   َوَشِديِد 
َوَشَرابَِها  ِبَأْنَيابَِها،  الَِقِة  الصَّ َوَحيَّاِتَها  َأْفَواُهَها، 
َوَيْنِزُع  انَِها،  ُسكَّ َوَأْفِئَدَة  َأْمَعاَء  ُع  ُيَقطِّ الَِّذي 
َعْنَها؛    َر  َوَأخَّ ِمْنَها،  بَاَعَد  ِلَما  َوَأْسَتْهِديَك  ُقُلوبَُهْم، 
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Cismimin ve ömrümün geri kalan bölümü-

nü, sana itaat etmek yolunda geçirmemi 

sağla. Hiç kuşkusuz sen, rızk verenlerin 

en hayırlısısın.

Allah'ım, sana isyan edene karşı katılaştı-

ğın, hoşnutluğundan yüz çevireni kendisiyle 

tehdit ettiğin, aydınlığı karanlık, kolayı acıklı 

ve uzağı yakın olan ateşten sana sığınırım. 

(Allah'ım,) bir kısmı bir kısmını yutan, bir kıs-

mı bir kısmına saldıran, kemikleri küle çevi-

ren, ehline kaynar su içiren, kendisine yalva-

rana acımayan, kendisinden şefkat dileyene 

merhamet etmeyen, kendisine boyun eğip 

teslim olana azabını hafifletmeye gücü yet-

meyen, oturanlarını sahip olduğu acıklı ve 

şiddetli azabının en yakıcısıyla karşılayan 

ateşten sana sığınırım. Onun, ağızları açık 

akreplerinden, azı dişleriyle sokmaya hazır 

yılanlarından, oturanlarının bağırsakları ve 

yüreklerini parçalayan, kalplerini kazıyan içe-

ceğinden sana sığınırım. Senden, beni on-

dan uzaklaştıracak, ondan alıkoyacak olan 

şeye hidayet etmeni istiyorum.
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َوَأِجْرِني  َوآِلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ 

ِبُحْسِن  َعَثَراِتي  َوَأِقْلِني  َرْحَمِتَك،  بَِفْضِل  ِمْنَها 

ِإنََّك  اْلُمِجرِييَن،  َخْيَر  َيا  َتْخُذلِْني  َوَل  ِإَقالَِتَك، 

َتِقي اْلَكِريَهَة، َوُتْعِطي اْلَحَسَنَة، َوَتْفَعُل َما ُتِريُد، 

َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشْي ٍء َقِديٌر؛ 

ٍد َوآِلِه، ِإَذا ُذِكَر اْلَْبَراُر،  اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ٍد َوآِلِه، َما اْخَتَلَف اللَّْيُل َوالنََّهاُر،  َوَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

َعَدُدَها،  ُيْحَصى  َوَل  َمَدُدَها،  َيْنَقِطُع  َل  َصَلًة 

َماَء،  َوالسَّ اْلَْرَض  َوَتْمَلُ  اْلَهَواَء،  َتْشَحُن  َصَلًة 

الُل  َوَصلَّى  َيْرَضى،  َحتَّى  َوآِلِه  َعَلْيِه  الُل  َصلَّى 

َوَل  لََها  َحدَّ  َل  َصَلًة  َضا،  الرِّ بَْعَد  َوآِلِه  َعَلْيِه 

اِحِمنَي. ُمْنَتَهى، َيا َأْرَحَم الرَّ
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Allah'ım, Muhammed ve âline salât eyle ve 

bol rahmetinle beni ondan (cehennem ateşin-

den) koru; güzel affınla sürçmelerimi bağışla 

ve beni yalnız başıma bırakma; ey koruyan-

ların en hayırlısı. Hiç kuşkusuz sen, hoşlanıl-

mayandan korur, hoşlanılanı verir, dilediğini 

yapar ve sen her şeye kadirsin.

Allah'ım, iyiler anıldığı zaman Muhammed ve 

âline salât eyle. Gece gündüz birbirini kova-

ladığı sürece Muhammed ve âline salât eyle; 

öyle bir salât ki, ardı arkası kesilmesin, sayı-

ya sığmasın; öyle bir salât ki, havayı kapla-

sın, yeri, göğü doldursun. Gönlü razı olunca-

ya kadar Allah ona ve âline salât etsin. Razı 

olduktan sonra da Allah ona ve âline salât 

etsin; öyle bir salât ki, sınırı ve bitimi olmasın, 

ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

***
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Günlük Namazlarından
Sonra Okunan Dualar 

Günlük namazlarından sonra, namaz kılma po-
zisyonundan çıkmadan önce, Allah'a dua edip istekle-
rin sunulması, Kur'an'dan bazı sure ve ayetler ile bazı 
dua ve zikirlerin okunması, özellikle de Hz. Fatime-i 
Zehra (a.s) zikri olarak bilinen, sırasıyla 34 defa Alla-
hu Ekber, 33 defa Elhemdulillah, 33 defa sübhanallah 
denmesi, Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları 
(a.s) tarafından önemle tavsiye edilmiştir. 

Ehlibeytten gelen hadislerde, Allah Teala'nın Hz. 
Resulullah (s.a.a)'a hitaben buyurduğu: "…Öyleyse 
(bir işi bitirip) boşa çıktığında (başkasına girişerek) 
yorul"36 ayeti kerimesi, "farz namazları bitirdiğinde 
yorulana dek zikir ve dua ile meşgul ol" şeklinde yo-
rumlanırken, hem Allah Resulü (s.a.a) hem de Ehli-
beyt İmamları (a.s)'dan günlük farz namazlarından 
sonra okunacak ayet ve zikirler ve yapılacak duaların 
önem ve fazileti hakkında onlarca rivayet nakledil-
miştir. Biz sözün fazla uzamaması için, burada sadece 
bu rivayetlerin bir kaçına işaret etmekle yetineceğiz.

Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) Allah Teâlâ'nın"…
Öyleyse (bir işi bitirip) boşa çıktığında (başkasına 
girişerek) yorul ve yalnızca Rabbine meylet"37 ayet-
lerinin tefsirinde şöyle buyurmuşlardır: "Yani nama-
zın selamını verip boşa çıkınca, oturduğun yerde ahiret ve 
dünya konularında dua ederek yorul, duayı bitirdiğinde ise, 
duanın kabulü için yalnızca Allah'a yönel."38 
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Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: "Bir 
mümin günlük farz namazını kılınca, akabinde (Allah ka-
tında) kabul olan bir dua hakkına sahip olur."39 

Yine bir rivayette Allah Resulü (s.a.a)'in şöyle bu-
yurdukları nakledilmiştir: "Kul namazı bitirip de Allah 
Teâlâ'dan hacetini talep etmediğinde, Allah Teâlâ meleklere 
şöyle buyurur: "Bakın şu kuluma, farz ibadetimi yerine ge-
tirdi ama bana ihtiyacı yokmuşçasına hacetini benden talep 
etmedi, alın onun namazını fırlatın yüzüne."40 

Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuşlardır: 
"Kuşkusuz Allah, namazları, vakitlerin en sevimlisinde 
farz kılmıştır. O halde siz de hacetlerinizi namazlarınızdan 
sonra Allah'tan isteyin."41

Yine Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) Hz. Fatime-i 
Zehra zikri hakkında yarenlerinden birisine şöyle bu-
yurmuşlardır: "Ey Ebu Harun, biz çocuklarımıza namazı 
emrettiğimiz gibi, (annemiz) Fatime'nin Tesbihi'ini de em-
rediyoruz. Sen de bu zikri sürekli dile getir, çünkü bu zikre 
müdavim olan hiçbir kimse bedbaht olmaz."42 

Evet, görüldüğü üzere, Allah Teâlâ'nın kuluna 
inayet gözüyle baktığı anlardan birisi de farz namaz-
ları yerine getirdikten sonraki anlardır. Allah Teâlâ'nın 
inayetini gönülden isteyen kimselerin bu fırsatı iyi 
değerlendirecekleri malumdur. Dolayısıyla sözü faz-
la uzatmadan bu vakitlerde okunması tavsiye edilen 
zikir ve dualara geçiyoruz. 
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Ancak bilindiği üzere günlük namazlardan sonra 
okunan, "Takibat" dediğimiz, zikir ve dualar "özel ta-
kibat ve ortak takibat" olmak üzere iki kısma ayrılır. 
Özel takibattan maksat, Allah Resulü (s.a.a) ve Ehli-
beyt İmamları (a.s) tarafından özellikle belli vakit na-
mazından sonra okunması tavsiye edilen zikir ve dua-
lardır. Ortak takibat ise, günlük namazların tamamın-
dan sonra okunması tavsiye edilen zikir ve dualardır. 

Ancak ne var ki, Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeyt 
İmamları (a.s)'ın günlük namazlarından sonra okun-
masını tavsiye ettikleri özel ve ortak zikir ve dualar 
sayıca çok fazladır, bu nedenle bu zikir ve duaların 
tamamına burada yer vermemiz imkânsızdır. Dolayı-
sıyla burada bir çeşit tercih yaparak, bu zikir ve dua-
lardan seçmelere yer vermemiz gerekmektedir. 

Biz, bu kitapta her vakit namazından sonra, seçti-
ğimiz ona has olan bir veya birkaç zikir ve duaya yer 
verirken, ortak zikir ve dualardan seçmelere ise, sa-
dece sabah, ikindi ve yatsı namazlarının özel zikir ve 
dualarından sonra yer vermeyi uygun bulduk. Çün-
kü İslam ümmetinin olağanüstü dönemi yaşadığı, şu 
gaybet döneminde, biz Ehlibeyt mektebi takipçileri, 
Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s)'ın ola-
ğanüstü dönemlerdeki icraat ve bu dönemlerle ilgili 
emirlerine uyarak, öğle ile ikindi, akşam ile yatsı na-
mazlarını birleştirerek kılmaktayız. Dolayısıyla da her 
vakit namazından sonra bu zikir ve duaların tamamı-
nı okumak, birçok insan için kolay olmayabilir. 
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Biz de bu ihtimali göz önünde bulundurarak or-
tak zikir ve dualara sadece üç vakit namazının taki-
batında yer verdik. Sonuç olarak dileyen, günlük na-
mazlarının takibatı olarak sadece o namazla ilgili özel 
zikir ve duayı okumakla yetinebileceği gibi, dileyen 
her bir vakit namazından sonra bu zikir ve duaların 
tamamını okur, dileyen de bizim tercih ettiğimiz usule 
uyarak, ortak zikir ve duaları, sadece sabah, ikindi ve 
yatsı namazlarının özel duasından sonra okur. Öğle 
ve akşam namazlarında ise sadece bu namazların özel 
zikir ve dualarını okumakla yetinir. 

Bu arada şunu da belirtmeliyiz ki, bir zikir ve du-
anın belli bir vakit namazından sonra okunmasının 
tavsiye edilmesi, bu zikir ve duanın, bu vakitte okun-
masının, daha anlamlı, daha yararlı ve daha etkin 
olduğunu ifade etmektedir; yoksa onun diğer vakit 
namazlarından sonra veya diğer hal ve durumlarda 
okunamayacağı anlamına gelmemektedir. Aksine, her 
zikir ve her dua, zikir ve dua olması itibariyle, her va-
kit namazından sonra okunabileceği gibi, her halükar-
da da okunabilir ve okunması da büyük sevap taşır.

Sabah namazından sonra okunan dua
Farz namazlardan sonra, öncelikle Hz. Fatime-i 

Zehra (a.s)'ın zikrinin okunması, ardından da, Allah 
Resulü (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s)'ın, bu namaz-
lardan sonra okudukları ve okunmasını tavsiye bu-
yurdukları duaların okunmasının müstehap olduğu-
na önceki bölümde işaret etmiştik. 



Sabah namazından sonra okunan dua □ 131 

Elbette Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları 
(a.s)'dan gelen bu duaların büyük bir bölümüyle ilgili, 
farz namazların tamamında okunması tavsiyesi ya-
pılırken, bir kısmı hakkında ise özellikle belli bir farz 
namazından sonra okunması üzerinde durulmuştur. 
Biz, fark gözetmeden her farz namazdan sonra okun-
ması tavsiye edilen dualardan seçtiklerimize, onlar 
için ayırdığımız ortak dualar bölümünde yer verirken, 
her bir namaza özgü olan dualardan seçmelere ise o 
namaza ayırdığımız bölümün başında yer vereceğiz.

Dolayısıyla sabah namazı için ayırmış olduğu-
muz bu bölümde önce özellikle sabah namazından 
sonra okunması tavsiye edilen dualara, ardından da 
her farz namazından sonra okunması tavsiye edilen 
ortak dualara yer vereceğiz. 

Bu arada şunu da belirtmeliyiz ki, Allah Resulü 
(s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s), farz namazlarından 
sonra okudukları veya okunmasını tavsiye buyur-
dukları her duanın önem ve okunmasından hâsıl olan 
sevaba da hadislerinde işaret buyurmuşlardır. Dola-
yısıyla bu duaların her birisinin okunmasında büyük 
bir hikmet bulunmaktadır. Ancak sözün fazla uzama-
ması için, biz, bu duaların her birisine ait hadislerde 
yer alan bu yöndeki açıklamaya yer vermeyeceğiz ve 
sadece duanın metnini, tercümesiyle birlikte aziz mü-
minlerin istifadesine sunacağız. 
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Sabah namazına özgü 
dualardan seçmeler

Sabah namazından sonra önce Fatime-i Zehra 
(a.s) zikrinin okunması, ardından ise şu duaların 
okunması müstehaptır:

ُض  ٍد َوآِلِه، َوُاَفوِّ ِبْسِم الِل َوَصلَّى الُل َعلى ُمَحمَّ
الُل  َفَوَقاُه  بِاْلِعَباِد،  َبِصرٌي  الَل  ِانَّ  اَِلى الِل،  َاْمِرىي 
َسيَِّئاِت َما َمَكُروا، َل اِلَـَه ِإلَّ َأْنَت، ُسْبَحاَنَك اِنِّي 
 ، ْيَناُه ِمَن اْلَغمِّ اِلِمنَي، َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّ ُكْنُت ِمَن الظَّ
اْلَوِكيُل،  الُل َونِْعَم  َحْسُبَنا  اْلُمْؤِمِننَي،  نُْنِجي  َوَكذِلَك 
َيْمَسْسُهْم ُسوٌء،  َلْم  َوَفْضٍل  الِل  ِمَن  بِِنْعَمٍة  َفْانََقَلُبوا 
َة ِإلَّ بِالِل، َما َشاَء الُل  َما َشاَء الُل، َل َحْوَل َوَل ُقوَّ
النَّاُس،  َكِرَه  َوِاْن  الُل  َشاَء  َما  َشاَء النَّاُس،  َما  َل 
ِمَن  اْلَخاِلُق  َحْسِبَي  ِمَن اْلَمْرُبوِبنَي،  بُّ  الرَّ َحْسِبَي 
اِزُق ِمَن اْلَمْرُزوِقنَي، َحْسِبَي  امَلْخُلوِقنَي، َحْسِبَي الرَّ
الَِّذي َلْم َيَزْل َحْسِبي، َحْسِبَي الُل، َل اِلَـَه ِإلَّ ُهَو، 

َعَلْيِه َتَوكَّْلُت، َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم.
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Saban namazına özgü 
duaların anlamı

Allah'ın adıyla, Allah'ın rahmeti Muhammed 
ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun. "Ben işimi 
Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kulla-
rını çok iyi görendir. Allah da onu, onların 
kurduğu tuzakların kötülüklerinden koru-
du."43 "Senden başka bir ilah yoktur. Sen 
(eksikliklerden) münezzehsin. Ben zalim-
lerden oldum. Biz de duasını kabul ettik 
ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz 
müminleri böyle kurtarırız."44 "Allah bize 
yeter ve ne güzel vekildir O. Böylece onlar 
da Allah'tan kendilerine verilen bir nimet 
ve lütufla döndüler, bir kötülük de kendile-
rine dokunmadı."45

 Allah'ın istediği olur. Allah'ın dışında ne bir 
güç vardır ne de bir kuvvet. Allah'ın istediği 
olur, insanların istediği değil, insanlar iste-
mese de yine Allah'ın dilediği olur. Yönetilen-
ler yerine, yönetip idare eden (Rab) benim 
için yeterlidir. Yaratılanlar yerine, yaratan 
benim için yeterlidir. Rızk verilenler yerine, 
rızk veren benim için yeterlidir. Her zaman 
için bana yeten kimse benim için yeterlidir. 
Allah benim için yeterlidir. Ondan başka bir 
ilah yoktur. Ona güveniyorum ve O Büyük 
Arş'ın Rabbi'dir.
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ٍد َعَلْيَك،  ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللُهمَّ اِّني َأْسَأُلَك ِبَحقِّ ُمَحمَّ
ٍد، َواْجَعِل النُّوَر ِفي َبَصِري،  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ
َوالَْبِصرَيَة ِفي ِديِني، َوالَْيقنَي ِفي َقْلِبي، َواْلِْخَلَص 
َعَة ِفي ِرْزِقي،  لَمَة ِفي نَْفِسي، َوالسَّ ِفي َعَمِلي، َوالسَّ
اِحِمنَي. ْكَر َلَك اََبدًا َما اَْبَقْيَتِني، ِبَرْحَمِتَك َيا اَْرَحَم الرَّ َوالشُّ

اللُهمَّ ِإنِّي َأْصَبْحُت ُأْشِهُدَك، َأنَُّه َما َأْصَبَح ِبي 
ِمْن نِْعَمٍة َأْو َعاِفَيٍة، ِفي ِديٍن َأْو ُدْنًيا، َفِإنََّها ِمْنَك، 
َذِلَك،  َعَلى  اْلَحْمُد  َفَلَك  َلَك،  َشِريَك  َل  َوْحَدَك 
َضا. ، َحتَّى َتْرَضى، َوبَْعَد الرِّ ْكُر بَِها َعَليَّ َوَلَك الشُّ

اللُهمَّ ِإنَّ ُظْلِمي َأْصَبَح ُمْسَتِجريًا بَِعْفِوَك، َوَذْنِبي َأْصَبَح 

ِبَأْمِنَك،  ُمْسَتِجريًا  َأْصَبَح  َوَخْوِفي  ِبَمْغِفَرِتَك،  ُمْسَتِجريًا 

َوَفْقِري َأْصَبَح ُمْسَتِجريًا بِِغَناَك، َوُذلِّي َأْصَبَح ُمْسَتِجريًا 

ِبَوْجِهَك  الَْباِلي َأْصَبَح ُمْسَتِجريًا  اْلَفاِنَي  َك، َوَوْجِهَي  بِِعزِّ

ٍد َوآِل  اِئِم الَْباِقَي الَِّذي َل َيْفَنى، اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ الدَّ

ٍد، َواْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد. ُمَحمَّ
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Allah'ım, Muhammed ve Al-i Muhammed'in 

katındaki hakları hürmetine senden diliyo-

rum; rahmetini Muhammed ve Ehlibeyti'ne 

indirve benim gözüme ışık, Dinime basiret, 

kalbime yakin, amelime ihlâs, canıma sağlık, 

rızkıma bolluk ver ve hayatta bıraktığın süre-

ce, beni sana şükür etmeğe muvaffak eyle. 

Allah'ım, şu sabah vaktinde seni tanık tu-

tarım ki, bu sabah vaktinde din veya dünya 

açısından bana ulaşan, her nimet ve her 

esenlik sendendir. Sen teksin, ortağın yok-

tur. Bunlardan dolayı övgüye layıksın ve 

bunlardan dolayı, razı oluncaya dek ve razı 

olduktan sonra da sana şükretmek üzerimde 

olan bir görevdir.

Allah'ım şu sabah vaktinde zulmüm senin 

affına, günahım senin bağışına, korkum, 

senin güvencene, fakirliğim senin zengin-

liğine zavallılığım, senin izzetine, fani olup 

eskiyen yüzüm, senin ebedi ve baki olup da 

fani olmayan yüzüne sığınmıştır. Allah'ım 

sen de Muhammed ve Al-i Muhammed'e 

rahmetini indir ve beni bağışla, bana acı, 

şüphesiz sen pek övülen ve pek yücesin. 
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اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَتْغِفُرَك ِلُكلِّ َذْنٍب َجَرى ِبِه ِعْلُمَك 
لَِها  ِفيَّ َوَعَليَّ ِإَلى آِخِر ُعُمِري، ِبَجِميِع ُذُنوِبي، ِلَوَّ
َوَكِثرِيَها،  َوَقِليِلَها  َوَخَطاِئَها،  َوَعْمِدَها  َوآِخِرَها، 
َها  َوِسرِّ َوَحِديِثَها،  َوَقِدمِيَها  َوَجِليِلَها،  َوَدِقيِقَها 
ِإلَْيَك  َوَأُتوُب  ُمْذنُِبُه،  َأنَا  َما  َوَجِميِع  َوَعَلنَِيِتَها، 
ٍد، َوَأْن  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َوَأْسَأُلَك َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّ
َتْغِفَر ِلي َجِميَع َما َأْحَصْيَت ِمْن َمَظاِلِم اْلِعَباِد ِقَبِلي، 
َفِإنَّ لِِعَباِدَك َعَليَّ ُحُقوقًا، َوَأنَا ُمْرَتَهٌن بَِها، َتْغِفُرَها 
اِحِمنيَ. ِلي َكْيَف ِشْئَت َوَأنَّى ِشْئَت، َيا َأْرَحَم الرَّ

Ortak dualardan seçmeler

Bu duaların tüm farz namazlardan sonra okun-
ması müstehaptır: 

 َل اِلَـَه ِإلَّ الُل اِلَهًا واِحدًا، َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن، 
يُن،  َل اِلَـَه ِإلَّ الُل، َوَل نَْعُبُد ِإلَّ اِيَّاُه، ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ
َربَُّنا َوَربُّ  الُل،  اِلَـَه ِإلَّ  َل  َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن،  َوَلْو 
ِلنيَ، لَ اِلَـَه ِإلَّ الُل، َوْحَدُه َوْحَدُه َوْحَدُه، آبَاِئَنا اْلَوَّ
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Allah'ım, benim hakkımda ve üzerimde 
ömrümün sonuna kadar bilginin işlediği gü-
nahlarımın tamamı için, ilk olanı, son ola-
nı, bilerek yapılanı, bilmeyerek işleneni, az 
olanı, çok olanı, büyük olanı, küçük olanı, 
önceden işleneni, yeni yapılanı, gizlide iş-
leneni, açıkta yapılanı ve işleyeceğim her 
günahım için senden bağış diliyorum ve 
sana tövbe ediyorum. Yine senden rahme-
tini Muhammed ve Al-i Muhammed'e indir-
meni ve kullarının üzerimde olan kaydet-
miş olduğun haksızlıklarımın tamamını da 
bağışlamanı istiyorum. Şüphesiz kullarının 
benim üzerimde olan bir takım hakları var 
ve ben o hakların tutsağıyım, onları diledi-
ğin şekil, yer ve zamanda bana bağışla ey 
merhamet edenlerin en merhametlisi. 

***
Ortak duaların anlamı

Allah'tan başka ilah yoktur, yegâne mabuttur 
o. Biz O'na teslimiz. Allah'tan başka ilah yok-
tur. Yalnız O'na ibadet ederiz. Müşrikler iste-
mese de, yalnız O'nun dinine uyarız. Allah'tan 
başka ilah yoktur. O, bizim de ilk babalarımı-
zın da Rabbi'dir. Allah'tan başka ilah yoktur. 
O, tektir, tektir, tektir. 
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َوَهَزَم  ُجْنَدُه،  َوَاَعزَّ  َوَنَصَر َعْبَدُه،  َوْعَدُه،  اَْنَجَز 
اْلَحْمُد،  اْلُمْلُك َوَلُه  َفَلُه  َوْحَدُه،  اْلَْحَزاَب 
َل  َحىٌّ  َوُهَو  َوُيْحِيي،  َوُيِميُت  َوُيِميُت،  ُيْحِيي 
َقِديٌر. َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  َوُهَو  اْلَخْيُر،  َيُموُت، بَِيِدِه 

اْلَواِحِد  بِالِل  َربِّي،  َرَزَقِني  َوَما  نَْفِسي  ُأِعيُذ 
ُكُفًوا  لَُّه  َيُكن  َوَلْم  ُيوَلْد  َوَلْم  َيِلْد  َلْم  َمِد  الصَّ
ِبَربِّ  َربِّي،  َرَزَقِني  َوَما  نَْفِسي  َوُأِعيُذ  َأَحٌد؛ 
ِإَذا  َغاِسٍق  َشرِّ  َوِمن  َخَلَق،  َما  َشرِّ  ِمن  اْلَفَلِق 
َشرِّ  َوِمن  اْلُعَقِد،  ِفي  النَّفَّاَثاِت  َشرِّ  َوِمن  َوَقَب، 
َرَزَقِني  َوَما  نَْفِسي  ُأِعيُذ  َو  َحَسَد،  ِإَذا  َحاِسٍد 
النَّاِس،  ِإَلِه  النَّاِس،  َمِلِك  النَّاِس،  ِبَربِّ  َربِّي، 
ُيَوْسِوُس  الَِّذي  اْلَخنَّاِس،  اْلَوْسَواِس  َشرِّ  ِمن 

َوالنَّاِس.  اْلِجنَِّة  ِمَن  النَّاِس،  ِفي ُصُدوِر 

اْلَحيُّ  ُهَو  ِإلَّ  ِإَلَه  َل  الَِّذي  اللَ  أْسَتْغِفُر 
 ْ ِإلَْيه ؛  َوَأُتوُب  َواْلِْكَراِم،  اْلَجَلِل  ُذو  اْلَقيُّوُم، 
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Vaadini gerçekleştirdi, kuluna yardım etti, or-

dusunu muzaffer kıldı, tek başına (muhalif) 

grupları yenilgiye uğrattı. Mülk de O'nundur, 

övgü de O'na aittir. Diriltir, öldürür. Öldürür, 

diriltir. Kendisi ise diridir, asla ölmez. İyilik 

O'nun elindedir ve O her şeye güç yetirendir. 

Kendimi ve Rabbimin bana verdiklerini, tek, 

ihtiyaçsız, doğurmamış ve doğmamış olan ve 

dengi olmayan Allah'a sığındırıyorum.

Kendimi ve Rabbimin bana verdiklerini, yarat-

tığı her şeyin şerrinden, her tarafı kapladığı 

zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfle-

yen büyücü kadınların şerrinden ve kıskan-

dığı zaman hasetçilerin şerrinden sabahın 

Rabbine sığındırıyorum.

Kendimi ve Rabbimin bana verdiklerini, in-

sanların kalplerine vesvese fısıldayan insan-

lardan ve cinlerden oluşan sinsi vesvesecinin 

şerrinden insanların Rabbine, insanların hü-

kümranına, insanların ilahine sığındırıyorum.

Kendisinden başka ilah olmayan, diri olan, her 

şeyi ayakta tutan, celal ve ikram sahibi Allah'tan 

bağış diliyorum ve tövbe ile ona dönüyorum.
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الّلـُهمَّ اْهِدِني ِمْن ِعْنِدَك، َواَِفْض َعَليَّ ِمْن َفْضِلَك، 
َواْنُشْر َعَليَّ ِمْن َرْحَمِتَك، َواَْنِزْل َعَليَّ ِمْن َبَرَكاِتَك، 
ُسْبَحاَنَك َل اِلَـَه ِإلَّ اَْنَت، اْغِفرِلي ُذُنوِبي ُكلََّها َجِميعًا، 
ُنوَب ُكلََّها َجِميعًا ِإلَّ اَْنَت؛ اللُهمَّ اِّني  َفِانَُّه َل َيْغِفُر الذُّ
َأْسَأُلَك ِمْن ُكلِّ َخْيٍر َاَحاَط ِبِه ِعْلُمَك، َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن 
ُكلِّ َشرٍّ َاَحاَط ِبِه ِعْلُمَك؛ اللُهمَّ اِنِّي َأْسَأُلَك َعاِفَيَتَك 
ْنَيا َوَعَذاِب  ِفي اُُموِري ُكلَِّها، وَأعوُذ ِبَك ِمْن ِخْزِي الدُّ
ِتَك الَِّتي َلُتَراُم،  اْلِخَرِة، وَأعُوُذ ِبَوْجِهَك اْلَكِرمِي، َوِعزَّ
ْنَيا  الدُّ َشرِّ  ِمْن  َشْيٌء،  ِمْنَها  َيْمَتِنُع  َل  الَِّتي  َوُقْدَرِتَك 
َواْلِخَرِة، َوِمْن َشرِّ اْلَْوَجاِع ُكلِّها، َوِمْن َشرِّ ُكلِّ َدابٍَّة 
ُمْسَتِقيٍم؛  بَِناِصَيِتَها، ِانَّ َربِّي َعَلى ِصَراٍط  َأْنَت آخٌذ 
َكْلُت  َتوَّ اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم،  بِالِل  إلَّ  َة  ُقوَّ َوَل  َحْوَل  َوَل 
َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي َل َيُموُت، َواْلَحْمُد لِلِ الَِّذى َلْم َيتَِّخْذ 
َوَلدًا، َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك، َوَلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ 

، َوَكبِّْرُه َتْكِبريًا. )َألُل َأْكَبُر َولِلِ احلَْمُد( لِّ ِمَن الذُّ
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Allah'ım, kendi katından beni (doğru yola) hi-

dayet et, kendi ihsanından bana lütfet, kendi 

rahmetin ile bani kuşat, kendi bereketlerin-

den bana indir. Münezzehsin, senden başka 

ilah yoktur. Günahlarımın tamamını bağışla; 

kuşkusuz günahların tamamını ancak sen 

bağışlarsın. Allah'ım, ilminin kuşattığı her 

iyilikten bana lütfetmeni senden diliyorum; 

ilminin kuşattığı her kötülükten de sana sı-

ğınıyorum. Allah'ım, tüm işlerimde esenliğini 

diliyorum. Dünya rezilliğinden ve ahiret aza-

bından sana sığınıyorum. Dünya ve ahiret 

şerrinden, bütün acıların şerrinden ve sultan 

altında tuttuğun her canlının şerrinden, senin 

kerim yüzüne, kesilemez izzetine ve hiçbir 

şeyin karşı duramayacağı gücüne sığınıyo-

rum; şüphesiz ki, Rabbim doğru yol üzeredir. 

Allahtan olan dışında ne bir güç vardır ne 

de bir kudret. Ben, hiçbir zaman ölmeyecek 

diriye tevekkül ettim. Bütün övgüler, kendisi 

için bir çocuk edinmeyen, egemenliğinde bir 

ortağı olmayan, acizlikten ötürü bir yardımcı-

sı bulunmayan Allah'a aittir. Tekbir getirerek 

O'nu büyüklükle an.



142 □ Kurtuluş Yolu Dua

اْلَمْخُزوِن  اْلَمْكُنوِن  بِاْسِمَك  اِّني َأْسَأُلَك  اللُهمَّ 
اْلَعِظيِم،  بِْامِسَك  اْلُمَباَرِك، َوأْسَأُلَك  ْهِر  الطُّ اِهِر  الطَّ
َوَيا ُمْطِلَق  اْلَعَطاَيا،  َواِهَب  َيا  اْلَقِدمِي،  َوُسْلَطاِنَك 
َاْن  َأْسَأُلَك  النَّاِر،  ِمَن  َقاِب  الرِّ اَك  َوَيا َفكَّ اْلَُساَرى، 
َرَقَبِتي  ُتْعِتَق  َوَاْن  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ ُتَصلَِّي َعلَى 
ْنَيا َساِلمًا، َوُتْدِخَلِني  ِمَن النَّاِر، َوَاْن ُتْخِرَجِني ِمَن الدُّ
َلُه َفَلحًا، َوَاْوَسَطُه  اْلَجنََّة آِمنًا، َوَاْن َتْجَعَل ُدعآِئي َاوَّ
اْلُغُيوِب َعلَُّم  أْنَت  اِنََّك  َصَلحًا،  َوآِخَرُه  َنَجاحًا، 
َيا َمْن َل َيْشَغُلُه َسْمٌع َعْن َسْمٍع، َوَيا َمْن َل ُيَغلُِّطُه 

نيَ، اَِذْقِني َبْرَد َعْفِوَك،  اِئُلوَن، َوَيا َمْن َل ُيْبِرُمُه اِْلَحاُح اْلُمِلحِّ السَّ

اِحِمنَي. َوَحَلَوَة َرْحَمِتَك َوَمْغِفَرِتَك، ِبَرْحَمِتَك َيا اَْرَحَم الرَّ

ُسْبحاَن َمْن لَ َيْعَتِدي َعلَى أْهِل َمْمَلَكِتِه، ُسْبَحاَن 
َمْن َل َيأُخُذ َاْهَل اْلَْرِض بَأْلَواِن اْلَعَذاِب، ُسْبَحاَن 
ُنورًا،  َقْلِبى  ِفي  ِلي  اْجَعْل  اللُهمَّ  ِحيِم؛  ؤُوِف الرَّ الرَّ
َقِديٌر. َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  اِنََّك  َوِعْلمًا،  َوَفْهمًا  َوَبَصرًا 
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Allah'ım, saklı, gizli pak, tertemiz ve mübarek 

ismin hürmetine sana sesleniyorum; büyük 

ismin ve ezeli saltanatın hürmetine senden 

diliyorum; ey bağışları karşılıksız sunan, ey 

esirleri serbest kılan, ey kulları cehennem 

ateşinden kurtaran, senden, rahmetini Mu-

hammed ve Ehlibeytine indirmeni ve beni ce-

hennem ateşinden kurtarmanı, dünyadan se-

lametle çıkarmanı, güvenle cennete sokmanı 

ve duamın başını, kurtuluş, ortasını zafer, 

sonunu ise hayır kılmanı diliyorum. Şüphesiz 

sen gizlileri pek iyi bilensin. 

Ey bir dinleme, kendisini başka bir dinleme-

den alıkoymayan, ey kendisinden istekte bu-

lunanları birbiriyle karıştırmayan, ey ısrarcıla-

rın ısrarı kendisini usandırmayan, kendi rah-

metin hürmetine, affının serinliğini ve mağfi-

ret ve rahmetinin tatlılığını bana da tattır, ey 

merhamet edenlerin en merhametlisi.

Memleketinin halkına haksızlık etmeyen (Al-

lah) münezzehtir. Yeryüzü ehlini çeşitli azaplara 

duçar etmeyen (Allah) münezzehtir. Şefkatli ve 

merhametli olan (Allah) münezzehtir. Allah'ım, 

benim için kalbimde bir nur, basiret, anlayış 

ve ilim yarat; şüphesiz, sen her şeye kadirsin
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اِلْيَها،  ِمْنَك  ِلَحاَجٍة  َل  َصَلِتي َصلَّْيُتَها،  َهِذِه  اِلَـِهي 

َوَل َرْغَبٍة ِمْنَك ِفيَها، ِإلَّ َتْعِظيمًا َوَطاَعًة َوِاَجاَبًة َلَك ِاىَل 

ِمْن  نَْقٌص،  َخَلٌل َاْو  ِفيَها  َكاَن  ِاْن  اِلَـِهي  ِبِه؛  َاَمْرَتِني  َما 

ْل َعَليَّ بِاْلَقُبوِل  ُرُكوِعها أْو ُسُجوِدَها، َفَل ُتَؤاِخْذِني، َوَتَفضَّ

اِحِمنَي. َواْلُغْفَراِن ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ

َرْحَمَتَك  َوِانَّ  َعَمِلى،  ِمْن  َاْرَجى  َمْغِفَرَتَك  إنَّ  اللُهمَّ 

أْوَسُع ِمْن َذْنِبي؛ اللُهمَّ إْن َكاَن َذْنِبي ِعْنَدَك َعِظيمًا، َفَعْفُوَك 

َاْعَظُم ِمْن َذْنِبي؛ اللُهمَّ إْن َلْم َاُكْن َأْهًل أْن اَْبُلَغ َرْحَمَتَك، 

ُكلَّ  َوِسَعْت  ِلَنََّها  َوَتَسَعِني،  َتْبُلَغِني  َاْهٌل َاْن  َفَرْحَمُتَك 

اِحِمنَي. َشْيٍء، ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ

ٍد َصلَّى الُل  َرِضيُت بِالِل َرّبًا، َوبِاْلِْسَلِم ِدينًا، َوِبُمَحمَّ

َعَلْيِه وآِلِه نَِبّيًا، َوبَِعِليٍّ ِاَمامًا، َوبِاْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َوَعِليٍّ 

َواْلَحَسِن  َوَعِليٍّ  ٍد  َوُمَحمَّ َوَعِليٍّ  َوُموسًى  َوَجْعَفٍر  ٍد  َوُمَحمَّ

بِِهْم  َوقاَدًة،  َوَساَدًة  ًة،  اَِئمَّ َلُم  السَّ َعَلْيِهُم  اِلِح  الصَّ َواْلَخَلِف 

ُأ؛ اللُهمَّ اِنِّي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة  اََتولَّى، َوِمْن َاْعدآِئِهْم اََتَبرَّ

اِحِمنَي. ْنَيا َواْلِخَرِة، ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ َواْلُمَعاَفاَة ِفي الدُّ
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Allah'ım, işte bu benim namazımdır. Onu, se-
nin ona bir ihtiyacın ve rağbetin olduğu için kıl-
madım. Sadece sana ta'zim, itaat ve bana yö-
nelttiğin emrine itaat etmek için kıldım. Allah'ım 
eğer onun rükû ve secdelerinde bir yanlışlık 
veya bir eksiklik varsa, ondan dolayı beni he-
saba çekme ve kabul ve bağışlama ihsanı ile 
bana lütufta bulun, kendi rahmetin hürmetine 
ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah'ım, mağfiretin, amalimden daha ümit 
verici, rahmetin de günahımdan daha ge-
niştir. Allah'ım, eğer katında günahım pek 
büyük ise, affın günahımdan daha büyüktür. 
Allah'ım, eğer ben rahmetine ulaşmaya layık 
değilsem, rahmetin bana ulaşmaya ve beni 
kuşatmaya layıktır. Çünkü rahmetin her şeyi 
kuşatmıştır. Rahmetin hürmetine (beni de 
rahmetinle kuşat) ey merhamet edenlerin en 
merhametlisi. 

Razı oldum Rabb olarak Allah'a, din olarak 
İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e 
(Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyti'nin üzeri-
ne olsun) imam olarak Ali'ye, imamlar, efen-
diler ve önderler olarak, Hasan'a, Hüseyin'e, 
Ali'ye, Muhammed'e, Cafer'e, Musa'ya, Ali'ye 
Muhammed'e, Ali'ye, Hasan'a ve onun salih 
halefi (oğlu) Mehdi'ye (Allah'ın selamı onların 
üzerine olsun), ben, onların velayetini kabul 
ediyor ve düşmanlarından ise teberri ediyorum. 
Allah'ım, senden af, sağlık ve dünya ve ahiret 
esenliğini diliyorum, kendi rahmetin hürmetine 
ey merhamet edenlerin en merhametlisi. 
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ِجيِم ْيَطاِن الرَّ َأُعوُذ بِالِل ِمَن الشَّ
ِحيِم ْحمَـِن الرَّ  ِبْسِم الِل الرَّ

الُل َل ِإلَـَه ِإلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، َل َتْأُخُذُه ِسَنٌة 
َماَواِت َوَما ِفي اَلْرِض،  َنْوٌم، لَُّه َما ِفي السَّ َوَل 
َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإلَّ ِبِإْذِنِه، َيْعَلُم َما بَْيَن 
َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم، َوَل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه، 
َماَواِت َواَلْرَض،  ِبَما َشاء، َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ ِإلَّ 

َوَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما، َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم.
 ، ْشُد ِمَن اْلَغيِّ يِن، َقد تََّبيََّن الرُّ َل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
اُغوِت، َوُيْؤِمن بِالِل، َفَقِد اْسَتْمَسَك  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ
بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى، َل انِفَصاَم لََها، َوالُل َسِميٌع َعِليٌم.

ُلَماِت  الُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا، ُيْخِرُجُهم مَِّن الظُّ
اُغوُت،  الطَّ َأْولَِيآُؤُهُم  َكَفُروْا  َوالَِّذيَن  النُُّوِر،  ِإَلى 
ُأْولَـِئَك  ُلَماِت،  الظُّ ِإَلى  النُّوِر  مَِّن  ُيْخِرُجونَُهم 

َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن. 
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Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum; 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah, O'ndan başka ilah yoktur, diridir, 
her şeyi koruyan ve ayakta tutandır. O'nu 
uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve 
yerde olan her şey O'nundur. İzni olma-
dan katında kim şefaat edebilir? Onların 
önlerinde olanı da (yaptıklarını da) arka-
larında olanı da (yapacaklarını da) bilir, 
dilediğinden başka O'nun bilgisinden 
hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü (hü-
kümranlığı) gökleri ve yeri kaplamıştır, 
o ikisinin gözetilip korunması O'na ağır 
gelmez. O yücedir, büyüktür.

Dinde zorlama yoktur; artık doğruluk ile 
eğrilik iyice birbirinden ayrılmıştır. O hal-
de kim tağutları inkâr eder ve Allah'a ina-
nırsa, kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa 
tutunmuştur. Allah işitendir, bilendir. 

Allah inananların velisidir, onları karanlık-
lardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin veli-
leri ise tağutlardır. Onları aydınlıktan karan-
lıklara sürüklerler. İşte onlar cehennem eh-
lidirler, onlar orada temelli kalacaklardır.46
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َشِهَد الُل َأنَُّه َل ِإلَـَه ِإلَّ ُهَو، َواْلَمَلِئَكُة َوُأْوُلوْا 

اْلِعْلِم َقآِئَمًا بِاْلِقْسِط، َل ِإلَـَه ِإلَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم.

اْخَتَلَف  َوَما  اِلْسَلُم،  الِل  ِعنَد  يَن  الدِّ ِإنَّ   

َجاَئُهُم  َما  بَْعِد  ِمن  ِإلَّ  اْلِكَتاَب  ُأْوُتوْا  الَِّذيَن 

َفِإنَّ  اللِّ  ِبآَياِت  َيْكُفْر  َوَمن  بَْيَنُهْم،  بَْغًيا  اْلِعْلُم، 

اْلِحَساِب.  َسِريُع  اللَّ 

ُقِل اللُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك، ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء، 

َوَتزِنُع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء، َوُتِعزُّ َمن َتَشاء، َوُتِذلُّ 

َمن َتَشاء، بَِيِدَك اْلَخْيُر، ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، 

اللَّْيِل،  ِفي  النََّهاَر  َوُتوِلُج  الْنََّهاِر،  ِفي  اللَّْيَل  ُتوِلُج 

ِمَن  اَلَميََّت  َوُتْخِرُج  اْلَميِِّت،  ِمَن  اْلَحيَّ  َوُتْخِرُج 

، َوَتْرُزُق َمن َتَشاء بَِغْيِر ِحَساٍب.  اْلَحيِّ



Ortak dualardan seçmeler □ 149 

Allah, O'ndan başka ilah ol madığına şahit-

lik etmektedir; melekler ve sürekli adaleti 

koruyan ilim sahipleri de (buna tanıklık et-

mektedirler). O'ndan başka ilah yoktur, O, 

yenilmezdir ve hikmet sahibidir. 

Şüphesiz Allah katında, din, ancak 

İslâm'dır. Fakat kendilerine kitap verilen-

ler, ancak kendilerine ilim geldikten son-

ra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa 

düştüler. Kim, Allah'ın ayetlerini inkâr 

ederse bilsin ki, Allah'ın hesap görmesi 

çok hızlıdır.47 

De ki: "Mülkün sahibi olan Allah'ım, mül-

kü dilediğine verir; dilediğinden ise çekip 

alırsın; dilediğini aziz kılar, dilediğini ise 

alçaltırsın; iyilik Senin elindedir. Doğrusu 

Sen, her şeye kadirsin.

Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirir-

sin; ölüden diri, diriden ölü çıkarır sın; di-

lediğini ise hesapsız rızıklandırırsın.48 
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ِة اْبِن اْلَحَسِن، َصَلَواُتَك  اللُهمَّ ُكْن ِلَولِيَِّك اْلُحجَّ

ُكلِّ  َوِفي  اَعِة،  السَّ َهِذِه  ِفي  آبَاِئِه،  َوَعَلي  َعَلْيِه 

َوَدلِيًل  َونَاِصرًا،  َوَقاِئدًا  َوَحاِفظًا،  َولِّيًا  َساَعٍة، 

َوَعْينًا، َحتَّى ُتْسِكَنُه َأْرَضَك َطْوعًا، َوُتَمتَِّعُه ِفيَها 

َطِويًل؛ اللُهمَّ بَلِّْغُه ِمنَّا َتِحيًَّة َوَسَلمًا، َوِزْدنَا ِبَذِلَك 

ُه لََنا ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا،  َيا َربِّ ِإْكَرامًا، َواْجَعْل ُمْسَتَقرَّ

َأَماَمَنا، َحتَّى ُتوِرَدنَا  بَِتْقِدمِيَك ِإيَّاُه  نِْعَمَتَك  َوَأْتِمْم 

اللُهمَّ  ُخَلَصاِئَك؛  ِمْن  َهَداِء  الشُّ َوُمَراَفَقَة  ِجَناَنَك، 

َتُه،  ْل َفَرَجُه، َوَأْوِسْع َمْنَهَجُه، َواْسُلْك بَِنا َمَحجَّ َعجِّ

ابِّنيَ َعْنُه،  َواْجَعْلَنا ِمْن ِشيَعِتِه َوَأْنَصاِرِه َوَأْعَواِنِه الذَّ

َواْلُمَساِرِعنَي ِفي َقَضاِء َحَواِئِجِه، َواْلُمَحاِمنَي َعْنُه، 

ابِِقنَي ِإَلى ِإَراَدِتِه، َواْلُمْسَتْشَهِديَن بَْيَن َيَدْيه؛  َوالسَّ



Ortak dualardan seçmeler □ 151 

Allah'ım, senin velin (insanlara önderin) olan 

Hüccet bin Hasan El-Askeri'yi (Rahmetin ona 

ve babalarına olsun) yeryüzüne hâkim ede-

rek, uzun müddetlerce ondan faydalanması-

nı sağlayıncaya kadar, şu anda ve her anda 

onun velisi, koruyucusu, önderi, yardımcısı, 

kılavuzu ve gözcüsü ol. Allah'ım, bizden taraf 

kendisine selam ve esenlik ulaştır, bu vesi-

leyle de ey Rabbim, bizim saygınlığımızı artır. 

Onun bulunduğu yeri bizim için de bulunma 

mevki ve makamı kıl. Bizi kendi cennetine 

ve halis kullarından tanıklık edeceklerin ar-

kadaşlığına kavuşturuncaya kadar, kendisini 

bize kılavuz kılarak üzerimizdeki nimetini ta-

mamla. Allah'ım, onun zuhurunu çabuklaştır, 

yolunu geniş kıl, bizi de onun izinden götür. 

Bizi onun şialarından, onun yardımcılarından, 

onu savunan destekçilerinden, onun ihtiyaç-

larını karşılamak için koşuşturanlardan, onun 

himayetçilerinden, onun amacı doğrultusun-

da birbiriyle yarışanlardan ve onun önünde 

şehit olanlardan eyle. 
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ٍد، َوَتَقبَّْل ِمنَّا  ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ِإنَّا  اللُهمَّ  ِبَرْحَمِتَك َجِميَع آَمالَِنا؛  َوبَلِّْغَنا  أََْعَمالََنَا، 
ِفيَما  َوالتَّْوِفيَق  َمَضى،  ا  َواْلَعْفَوَعمَّ َضا،  الرِّ َنْسَأُلَك 
َكاَنِت  َما  َأْحِييَنا  اللُهمَّ  َوَتْرَضي؛  ُتِحبُّ  ِلَما  بَِقَي، 
َخْيرًا  اْلَوَفاُة  َكاَنِت  ِإَذا  َوَأِمْتَنا  لََنا،  َخْيًرا  اْلَحَياُة 
ْنَيا َساِلِمنَي، َوَأْدِخْلَنا اْلَجّنَة  لََنا، َوَأْخِرْجَنا ِمَن الدُّ
ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َحَياَة  َأْحِيينا  اللُهمَّ  آِمِننَي؛  
َوَأِمْتَنا َمَماَتُهْم، َوَتَوفََّنا َعَلى ِملَِّتِهْم، َواْحُشْرنَا ِفي 
ْق بَْيَنَنا َوبَْيَنُهْم َطْرَفَة َعْيٍن َأَبدًا  ُزْمَرِتِهْم، َوَل ُتَفرِّ
ْنَيا َواْلِخَرِة؛ َيا َذا اْلَجَلِل َواْلِْكَراِم، ِإنََّك  ِفي الدُّ
َعاِء، َقِريٌب ُمِجيٌب، ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ ٍء  َسِميُع الدُّ
َقِديٌر، َواْلَحْمُد لِلِ َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َوَصلَّي الُل َعَلى 
اِهِريَن  الطَّ يِِّبنيَ  الطَّ َوآِلِه  النَِّبيِّنيَ،  َخاَتِم  ٍد،  ُمَحمَّ

اْلَْبَراِر، َوَسلََّم َتْسِليًما.
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Allah'ım, rahmetini Muhammed ve Ehlibeyti-

ne indir, amellerimizi kabul buyur, kendi rah-

metin hürmetine bizi bütün arzularımıza ulaş-

tır. Allah'ım, geçmişimiz için rızanı ve affını, 

kalan ömrümüz için ise, bizi sevdiğin ve razı 

olduğun işlere muvaffak kılmanı istiyoruz. 

Allah'ım, hayat bizim için hayır olduğu sürece 

bizi yaşat, ölüm bizim için hayır olduğu anda 

ise canımızı al, dünyadan bizi selametle çıkar 

ve güven içerisinde cennetine götür. Allah'ım, 

bize Muhammed ve Al-i Muhammed'in ha-

yatını yaşamayı ve onların ölümü ile ölmeyi 

nasip eyle, bizi onların dini üzere öldür ve 

onların zümresinde mahşere getir. Dünya 

ve ahirette bizi bir an için bile onlardan ayır-

ma. Ey ikram ve celal sahibi, şüphesiz sen 

duaları işitensin, pek yakınsın, çabuk cevap 

verensin, şüphesiz sen her şeye güç yetiren-

sin. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi'ne aittir. 

Allah'ın rahmeti ve selamı peygamberlerin 

sonuncusu olan Muhammed'e ve onun ihsan 

ehli olan tertemiz Ehlibeyti'ne olsun.

***
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Öğle namazına özgü 
dualardan seçmeler

Öğle namazından sonra önce Fatime-i Zehra 
(a.s) zikrinin okunması ardından şu duaların okun-
ması müstehaptır: 

الُل  ِإلَّ  اِلَـَه  َل  اْلَحليُم،  اْلَعظيُم  الُل  ِإلَّ  اِلَـَه  َل 

اللُهمَّ  اْلَعاَلِمنَي؛  َربِّ  للَِّ  اْلَحْمُد  اْلَكِرمُي،  اْلَعْرِش  َربُّ 

َمْغِفَرِتَك،  َوَعَزاِئَم  َرْحَمِتَك،  ُموِجَباِت  اِنِّي َأْسَأُلَك 

َل  اللُهمَّ  اِْثٍم؛  ُكلِّ  ِمْن  لَمَة  َوالسَّ  ، ِبرٍّ ِمْن ُكلِّ  َواْلَغِنيَمَة 

َوَل  ْجَتُه،  َفرَّ ِإلَّ  َهّمًا  َوَل  َغَفْرَتُه،  َذْنبًا ِإلَّ  ِلي  َتَدْع 

ِرْزقًا  َوَل  َسَتْرَتُه،  ِإلَّ  َعْيبًا  َوَل  َشَفْيَتُه،  ِإلَّ  ُسْقمًا 

ِإلَّ  ُسوءًا  َوَل  آَمْنَتُه،  ِإلَّ  َخْوفًا  َوَل  َبَسْطَتُه،  ِإلَّ 

ِفيَها َصَلٌح  َوِلَي  ِرضًا،  َلَك  ِهَي  َحاَجًة  َوَل  َصَرْفَتُه، 

اْلَعاَلِمنيَ. َربَّ  آِمنَي  اِحِمنَي،  الرَّ َاْرَحَم  يآ  َقَضْيَتها،  ِإلَّ 

َيا َمْن َأْظَهَر اْلَجِميَل َوَسَتَر اْلَقِبيَح، َيا َمْن َلْم َيْهِتِك 

ْتَر، َوَلْم ُيَؤاِخْذ بِاْلَجِريَرِة، َيا َعِظيَم اْلَعْفِو، َيا َحَسَن  السِّ

ْحَمِة،   التََّجاُوِز، َيا َواِسَع اْلَمْغِفَرِة، َيا بَاِسَط الَْيَدْيِن بِالرَّ
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Öğle namazından sonra okunan
duaların anlamı

Büyük ve halim olan Allah'tan başka ilah 

yoktur. Arşın yüce Rabbi'nden başka ilah 

yoktur. Tüm övgüler âlemlerin Rabbi Allah'a 

aittir. Allah'ım, senden rahmetini sağlaya-

cak, mağfiretini kesinleştirecek şeyleri, her 

hayırdan faydalanmayı ve her günahtan 

uzak durmayı diliyorum. 

Allah'ım, benim için affetmediğin bir günah, 

gidermediğin bir keder, iyileştirmediğin bir 

hastalık, örtmediğin bir kusur, çoğaltmadı-

ğın bir rızk, güvene çevirmediğin bir korku 

ve uzaklaştırmadığın bir fenalık bırakma. 

Senin rızan doğrultusundaki yararıma olan 

her hacetimi ise yerine getir, ey merhamet 

edenlerin en merhametlisi. Duamı kabul 

buyur ey âlemlerin Rabbi.

Ey güzelliği açığa çıkaran, çirkinliği ise 

örten, ey perdeyi dermeyen, küstahlığı 

ise cezalandırmayan, ey affı büyük olan, 

ey bağışı güzel olan, ey mağfireti geniş 

olan, ey her iki elini de merhametle açan, 
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َيا  َشْكَوى،  ُكلِّ  ُمْنَتَهى  َيا  َنْجَوى،  ُكلِّ  َصاِحَب  َيا 
ْفِح،  َج ُكلِّ ُكْرَبٍة، َيا ُمِقيَل اْلَعَثَراِت، َيا َكِرميَ  الصَّ ُمَفرِّ
اْسِتْحَقاِقَها،  َقْبَل  بِالنَِّعِم  ُمْبَتِدئًا  َيا   ، اْلَمنِّ َعِظيَم  َيا 
َيا  ِبَك  َأْسَأُلَك  َرْغَبَتاْه،  َغاَيَة  َيا  َسيَِّداْه،  َيا  َربَّاْه،  َيا 
، َوَفاِطَمَة، َواْلَحَسِن، َواْلُحَسْيِن،  ٍد، َوَعِليٍّ الُل، َوِبُمَحمَّ
َعَلْيُهُم  اْلُحَسْيِن،  َيِة  ُذرِّ ِمْن  ْاملَْعُصوِمنَي  َوالتِّْسَعِة 
َوَألَّ  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  َأْن  َلُم،  السَّ
َه َخْلِقي بِالنَّاِر، َوَأْن َتْقِضَي ِلي َحَواِئَج آِخَرِتي  ُتَشوِّ
َوُدْنَياَي، َوَأْن َتْفَعَل ِبي َما َأْنَت َأْهُلُه، َوَل َتْفَعَل ِبي 

اِحِمنَي. َما َأنَا َأْهُلُه، ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ

İkindi namazına özgü dualardan seçmeler

İkindi namazından sonra önce Fatime-i Zehra 
(a.s) zikrinin okunması ardından şu duaların okun-
ması müstehaptır: 

اْلَقيُّوُم،  اْلَحيُّ  ُهَو  ِإلَّ  اِلَـَه  َل  الَِّذي  َاْسَتْغِفُر الَل 
َاْن  َوَأْسَأُلُه  َواْلِْكَراِم،  اْلَجَلِل  ُذو  حيُم،  الرَّ ْحَمُن  الرَّ
بَاِئٍس َفقرٍي  َخاِضٍع  َذلِيٍل  َعْبٍد  َتْوَبَة   ، َيُتوَب َعَليَّ
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ey her gizli konuşmaya arkadaş olan, ey her 

şikâyetin en son mercii olan, ey her kede-

ri genişliğe çeviren, ey sürçmeleri görmez-

likten gelen, ey müsamahası yüce olan, ey 

nimeti büyük olan, ey hak edilmeden nimeti 

başlatan, ey Rab, ey Efendi, ey son yöneli-

nen, ey Allah, kendi hatırına, Muhammed'in, 

Ali'nin Fatime'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in ve 

Hüseyin'in soyundan gelen dokuz masumun 

hürmetine, (hepsine selam olsun) senden 

rahmetini Muhammed ve Al-i Muhammed'e 

indirmeni, benim vücut yapımı ateşle yakarak 

çirkinleştirmemeni, dünya ve ahiret hacet-

lerimi yerine getirmeni, benimle, benim hak 

ettiğim şekilde değil, kendine yakışır şekilde 

muamele eylemeni istiyorum, ey merhamet 

edenlerin en merhametlisi. 

***

İkindi namazına özgü duaların anlamı

Allah'tan bağışlanma diliyorum; O Al-

lah ki, O'ndan başka ilah yoktur, diridir, 

her şeyi ayakta tutandır; Rahmandır, Ra-

himdir; celal ve ikram sahibidir. Kendisin-

den, zelil, düşkün, fakir, perişan, miskin, 
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ِمْسِكنٍي ُمْسَتِكنٍي ُمْسَتِجرٍي؛ َل َيْمِلُك لَِنْفِسِه نَْفعًا 
َوَل َضّرًا، َوَل َمْوتًا َوَل َحياًة َوَل ُنُشورًا.

اللُهمَّ اِّني َاُعوُذ ِبَك ِمْن نَْفٍس َل َتْشَبُع، َوِمْن 
َصَلٍة  َومِِْن  َيْنَفُع،  َل  ِعْلٍم  َوِمْن  َيْخَشُع،  َل  َقْلٍب 
َل ُتْرَفُع، َوِمْن ُدعآٍء َل ُيْسَمُع؛ اللُهمَّ اِّني َأْسَأُلَك 
َخاَء  َوالرَّ اْلَكْرِب،  بَْعَد  َواْلَفَرَج  بَْعَد اْلُعْسِر،  الُْيْسَر 
ِة؛ اللُهمَّ َما بَِنا ِمْن نِْعَمٍة َفِمْنَك، َل اِلَـَه ِإلَّ  دَّ بَْعَد الشِّ

اَْنَت، َاْسَتْغِفُرَك َواَُتوُب اَلِْيَك.
ُسْبَحاَن الِل، َواْلَحْمُد لِلِ، َوَل ِإَلَه ِإلَّ الُل، َوالُل َأْكَبُر، 
َة ِإلَّ بِالِل اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم، ُسْبَحاَن  َوَل َحْوَل َوَل ُقوَّ
الِل بِاْلُغُدوِّ َواْلَصاِل، ُسْبَحاَن الِل بِاْلَعِشيِّ َواْلِْبَكاِر، 
َفُسْبَحاَن الِل ِحنيَ ُتْمُسوَن، َوِحنيَ ُتْصِبُحوَن، َوَلُه 
َوِحنَي  َوَعِشيًّا،  َواْلَْرِض،  َماَواِت  السَّ ِفي  اْلَحْمُد 
َيِصُفوَن،  ا  َعمَّ ِة  اْلِعزَّ َربَِّك َربِّ  ُسْبَحاَن  ُتْظِهُروَن، 
َوَسَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنَي، َواْلَحْمُد لِلِ َربِّ اْلعاَلِمنيَ.  
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hor-hakir, sığınma dileyen, kendisine yö-
nelik hiçbir yarar ve zarara sahip olmayan, 
ölümü, hayatı ve tekrar dirilmesi kendi elin-
de olmayan bir kul olarak tövbemi kabul 
buyurmasını diliyorum.

Allah'ım, doymak bilmeyen nefisten, huşu 
etmeyen kalpten, faydası olmayan ilimden, 
yükselmeyen (kabul olmayan) namazdan, 
duyulmayan (icabet edilmeyen) duadan sana 
sığınıyorum. Allah'ım, senden; zorluktan son-
ra kolaylık, kederden sonra ferahlık, darlık-
tan sonra bolluk, genişlik diliyorum. Allah'ım, 
bizde olan her nimet sendendir, senden baş-
ka ilah yoktur, senden mağfiret diliyorum ve 
sana yöneliyorum.

Allah (kusurlardan) münezzehtir ve bütün öv-
güler (güzellikler) Allah'a aittir. Allah'tan baş-
ka ilah yoktur ve Allah vasfedilmeyecek ka-
dar büyüktür. Allah'tan olan dışında ne bir güç 
vardır ne de bir kudret, pek yücedir, pek bü-
yüktür. Sabah da Allah münezzehtir, akşam 
da; gecenin ilk saatlerinde de şafak vaktinde 
de. O halde akşamladığınızda da sabahladı-
ğınızda da Allah (kusurlardan) münezzehtir; 
göklerde de övgü ona aittir, yerde de, ak-
şam vakti de öğleye girdiğinizde de. (Bütün 
vakitler ve yerlerde onu, her türlü kusurdan 
münezzeh, her türlü övgüyü ise layık bilin) 
"Senin yenilgisiz Rabbin, onların vasıflandır-
malarından münezzehtir. Selam olsun pey-
gamberlere ve bütün övgüler Âlemlerin Rabbi 
Allah'a aittir."49 
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اْلِعزِّ  ِذي  ُسْبَحاَن  َواْلَمَلُكوِت،  اْلُمْلِك  ِذي  ُسْبَحاَن 
ُسْبَحاَن  َيُموُت،  َل  الَِّذي  اْلَحيِّ  ُسْبَحاَن  َواْلَجَبُروِت، 
الِل  ُسْبَحاَن  اْلَقيُّوِم،  اْلَحيِّ  الِل  ُسْبَحاَن  اِئِم،  الدَّ اْلَقاِئِم 
َربُّ  وٌس،  ُقدُّ ُسبُّوٌح  َوَتَعاَلى،  ُسْبَحاَنُه  اْلَْعَلى،  اْلَعِليِّ 

وِح؛  اْلَمَلِئَكِة َوالرُّ
اللُهمَّ ِإنَّ ُظْلِمي َأْمَسى ُمْسَتِجريًا بَِعْفِوَك، َوَذْنِبي َأْمَسى 
ِبَأْمِنَك،  ُمْسَتِجريًا  َأْمَسى  َوَخْوِفي  ِبَمْغِفَرِتَك،  ُمْسَتِجريًا 
َوَفْقِري َأْمَسى ُمْسَتِجريًا بِِغَناَك، َوُذلِّي َأْمَسى ُمْسَتِجريًا 
ِبَوْجِهَك  َأْمَسى ُمْسَتِجريًا  الَْباِلي  اْلَفاِنَي  َك، َوَوْجِهَي  بِِعزِّ
ٍد َوآِل  اِئِم الَْباِقَي الَِّذي َل َيْفَنى، اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ الدَّ

ٍد، َواْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.  ُمَحمَّ
َوَعُظَم  اْلَحْمُد،  َفَلَك  َفَهَدْيَت،  ُنوُرَك  َتمَّ  اللُهمَّ 
َيَدَك  َوَبَسْطَت  اْلَحْمُد،  َفَلَك  َفَعَفْوَت،  ِحْلُمَك 
اْلُوُجوِه،  َأْكَرُم  َربََّنا  َوْجُهَك  اْلَحْمُد،  َفَلَك  َفَأْعَطْيَت،  
اْلَعَطاَيا  َأْفَضُل  َوَعِطيَُّتَك  اْلَجاِه،  َأْعَظُم  َوَجاُهَك 
َفَتْغِفُر،  َوُتْعَصى  َفَتْشُكُر،  َربََّنا  ُتَطاُع  َوَأْهَنُؤَها، 
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Mülk ve melekût sahibi (Allah) münezzehtir; 

izzet, kudret ve sulta sahibi (Allah) münez-

zehtir; ölmeyen diri ( olan Allah) münezzeh-

tir; sürekli kaim olan (Allah) münezzehtir; diri 

olan ve her şeyi ayakta tutan Allah münez-

zehtir; yüceler yücesi Allah münezzehtir; mü-

nezzehtir yücedir; pek eksiksizdir; pek uludur; 

meleklerin ve Ruh'un Rabbi'dir. 

Allah'ım şu ilkindi vaktinde zulmüm senin af-

fına, günahım senin bağışına, korkum, senin 

güvencene, fakirliğim senin zenginliğine za-

vallılığım, senin izzetine, fani olup eskiyen 

yüzüm, senin ebedi ve baki olup da fani olma-

yan yüzüne sığınmıştır. Allah'ım Muhammed 

ve Al-i Muhammed'e rahmetini indir ve beni 

bağışla, bana acı, şüphesiz sen pek övülen 

ve pek yücesin.

Allah'ım, nurun tamamdır diye hidayet ettin, 

övgü sanadır. Hilmin büyüktür diye affettin, 

övgü sanadır. Elin açıktır diye bağışta bulun-

dun, övgü sanadır. Rabbimiz, yüzün en yüce 

yüzdür, makamın en büyük makamdır; bağı-

şın en üstün ve en afiyetli bağıştır. Rabbimiz, 

itaat edilirsen, teşekkür edersin; sana karşı 

gelinirse, bağışlarsın. 
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ي  َوُتَنجِّ  ، رَّ الضُّ َوَتْكِشُف   ، اْلُمْضَطرَّ َوُتِجيُب 
ِقيَم،  السَّ َوَتْشِفي  اْلَفِقرَي،  َوُتْغِني  اْلَكْرِب،  ِمَن 
َأَحٌد،  آَلَئَك  ُيَجاِزي  َوَل  الَْيِسرَي،  َوَتْشُكُر 

اِحِمنَي. الرَّ َأْرَحُم  َوَأْنَت 

Ortak dualardan seçmeler

Bu duaların tüm farz namazlardan sonra okun-
ması müstehaptır: 

َل اِلَـَه ِإلَّ الُل اِلَهًا واِحدًا، َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن، 
َلُه  ُمْخِلِصنَي  اِيَّاُه،  ِإلَّ  نَْعُبُد  َوَل  الُل،  ِإلَّ  اِلَـَه  َل 
يُن، َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن، َل اِلَـَه ِإلَّ الُل، َربَُّنا  الدِّ
ِلنَي، َل اِلَـَه ِإلَّ الُل، َوْحَدُه َوْحَدُه  َوَربُّ آبَاِئَنا اْلَوَّ
ُجْنَدُه،  َوَاَعزَّ  َوَنَصَر َعْبَدُه،  َوْعَدُه،  اَْنَجَز  َوْحَدُه، 
اْلَحْمُد،  اْلُمْلُك َوَلُه  َفَلُه  َوْحَدُه،  اْلَْحَزاَب  َوَهَزَم 
َل  َحىٌّ  َوُهَو  َوُيْحِيي،  َوُيِميُت  َوُيِميُت،  ُيْحِيي 

َيُموُت، بَِيِدِه اْلَخْيُر، َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر.
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Zorda kalana sen cevap verirsin. Zararı sen 

giderirsin, kederden sen kurtarırsın, fakiri sen 

zengin kılarsın, hastaya sen şifa verirsin, az 

bir amel karşısında teşekkür edersin ve kim-

se senin nimetlerinin karşılığını veremez ve 

sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. 

***

Ortak duaların anlamı

Allah'tan başka ilah yoktur, yegâne mabut-

tur o. Biz O'na teslimiz. Allah'tan başka ilah 

yoktur. Yalnız O'na ibadet ederiz. Müşrik-

ler istemese de, yalnız O'nun dinine uyarız. 

Allah'tan başka ilah yoktur. O, bizim de ilk 

babalarımızın da Rabbi'dir. Allah'tan baş-

ka ilah yoktur. O, tektir, tektir, tektir. Vaadini 

gerçekleştirdi, kuluna yardım etti, ordusunu 

muzaffer kıldı, tek başına (muhalif) grupla-

rı yenilgiye uğrattı. Mülk de O'nundur, övgü 

de O'na aittir. Diriltir, öldürür. Öldürür, di-

riltir. Kendisi ise diridir, asla ölmez. İyilik 

O'nun elindedir ve O her şeye güç yetirendir. 
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اْلَواِحِد  بِالِل  َربِّي،  َرَزَقِني  َوَما  نَْفِسي  ُأِعيُذ 
ُكُفًوا  لَُّه  َيُكن  َوَلْم  ُيوَلْد  َوَلْم  َيِلْد  َلْم  َمِد  الصَّ
ِبَربِّ  َربِّي،  َرَزَقِني  َوَما  نَْفِسي  َوُأِعيُذ  َأَحٌد؛ 
ِإَذا  َغاِسٍق  َشرِّ  َوِمن  َخَلَق،  َما  َشرِّ  ِمن  اْلَفَلِق 
َشرِّ  َوِمن  اْلُعَقِد،  ِفي  النَّفَّاَثاِت  َشرِّ  َوِمن  َوَقَب، 
َرَزَقِني  َوَما  نَْفِسي  ُأِعيُذ  َو  َحَسَد،  ِإَذا  َحاِسٍد 
النَّاِس،  ِإَلِه  النَّاِس،  َمِلِك  النَّاِس،  ِبَربِّ  َربِّي، 
ُيَوْسِوُس  الَِّذي  اْلَخنَّاِس،  اْلَوْسَواِس  َشرِّ  ِمن 

َوالنَّاِس.  اْلِجنَِّة  ِمَن  النَّاِس،  ِفي ُصُدوِر 

أْسَتْغِفُر الَل الَِّذي َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، 
اْهِدِني  الّلـُهمَّ  ِإلَْيه ؛  َوَأُتوُب  َواْلِْكَراِم،  اْلَجَلِل  ُذو 
ِمْن ِعْنِدَك، َواَِفْض َعَليَّ ِمْن َفْضِلَك، َواْنُشْر َعَليَّ 
ِمْن َرْحَمِتَك، َواَْنِزْل َعَليَّ ِمْن َبَرَكاِتَك، ُسْبَحاَنَك 
َجِميعًا،  ُكلََّها  ُذُنوِبي  ِلي  اْغِفْر  اَْنَت،  ِإلَّ  اِلَـَه  َل 
اَْنَت؛  ِإلَّ  َجِميعًا  ُكلََّها  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  َفِانَُّه َل 
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Kendimi ve Rabbimin bana verdiklerini, tek, 

ihtiyaçsız, doğurmamış ve doğmamış olan ve 

dengi olmayan Allah'a sığındırıyorum.

Kendimi ve Rabbimin bana verdiklerini, yarat-

tığı her şeyin şerrinden, her tarafı kapladığı 

zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfle-

yen büyücü kadınların şerrinden ve kıskan-

dığı zaman hasetçilerin şerrinden sabahın 

Rabbine sığındırıyorum.

Kendimi ve Rabbimin bana verdiklerini, in-

sanların kalplerine vesvese fısıldayan insan-

lardan ve cinlerden oluşan sinsi vesvesecinin 

şerrinden insanların Rabbine, insanların hü-

kümranına, insanların ilahine sığındırıyorum.

Kendisinden başka ilah olmayan, diri olan, 

her şeyi ayakta tutan, celal ve ikram sahibi 

Allah'tan bağış diliyorum ve tövbe ile ona 

dönüyorum.

Allah'ım, kendi katından beni (doğru yola) hida-

yet et, kendi ihsanından bana lütfet, kendi rah-

 metin ile bani kuşat, kendi bereketlerinden bana

 indir. Münezzehsin, senden başka ilah yoktur.

 Günahlarımın tamamını bağışla; kuşkusuz

 günahların tamamını ancak sen bağışlarsın.
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ِعْلُمَك،  ِبِه  َاَحاَط  َخْيٍر  ُكلِّ  َأْسَأُلَك ِمْن  اِّني  اللُهمَّ 
اِنِّي  اللُهمَّ  ِعْلُمَك؛  َاَحاَط ِبِه  َشرٍّ  ُكلِّ  ِمْن  ِبَك  َوَاُعوُذ 
َأْسَأُلَك َعاِفَيَتَك ِفي ُاُموِري ُكلَِّها، وَأعوُذ ِبَك ِمْن ِخْزِي 
ِتَك  ْنَيا َوَعَذاِب اْلِخَرِة، وَأعُوُذ ِبَوْجِهَك اْلَكِرميِ، َوِعزَّ الدُّ
الَِّتي َلُتَراُم، َوُقْدَرِتَك الَِّتي َل َيْمَتِنُع ِمْنَها َشْيٌء، ِمْن َشرِّ 
ْنَيا َواْلِخَرِة، َوِمْن َشرِّ اْلَْوَجاِع ُكلِّها، َوِمْن َشرِّ ُكلِّ  الدُّ
َدابٍَّة َأْنَت آخٌذ بَِناِصَيِتَها، ِانَّ َربِّي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم؛ 
َكْلُت َعَلى  َة إلَّ بِالِل اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم، َتوَّ َوَل َحْوَل َوَل ُقوَّ
اْلَحيِّ الَِّذي َل َيُموُت، َواْلَحْمُد لِلِ الَِّذى َلْم َيتَِّخْذ َوَلدًا، 
َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك، َوَلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ ِمَن 

، َوَكبِّْرُه َتْكِبريًا. )َألُل َأْكَبُر َوللَِّ احَلْمُد( لِّ الذُّ

اْلَمْخُزوِن  اْلَمْكُنوِن  بِاْسِمَك  اِّني َأْسَأُلَك  اللُهمَّ 
اْلَعِظيِم،  بِْامِسَك  اْلُمَباَرِك، َوأْسَأُلَك  ْهِر  الطُّ اِهِر  الطَّ
َوَيا  اْلَعَطاَيا،  َواِهَب  َيا  اْلَقِدمِي،  َوُسْلَطاِنَك 
النَّاِر،  ِمَن  َقاِب  الرِّ اَك  َفكَّ َوَيا  اْلَُساَرى،  ُمْطِلَق 
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Allah'ım, ilminin kuşattığı her iyilikten bana 

lütfetmeni senden diliyorum; ilminin kuşattığı 

her kötülükten de sana sığınıyorum. Allah'ım, 

tüm işlerimde esenliğini diliyorum. Dünya 

rezilliğinden ve ahiret azabından sana sığı-

nıyorum. Dünya ve ahiret şerrinden, bütün 

acıların şerrinden ve sultan altında tuttuğun 

her canlının şerrinden, senin kerim yüzüne, 

kesilemez izzetine ve hiçbir şeyin karşı dura-

mayacağı gücüne sığınıyorum; şüphesiz ki, 

Rabbim doğru yol üzeredir. Allah'tan olan dı-

şında ne bir güç vardır ne de bir kudret. Ben, 

hiçbir zaman ölmeyecek diriye tevekkül ettim. 

Bütün övgüler, kendisi için bir çocuk edinme-

yen, egemenliğinde bir ortağı olmayan, aciz-

likten ötürü bir yardımcısı bulunmayan Allah'a 

aittir. Tekbir getirerek O'nu büyüklükle an.

Allah'ım, saklı, gizli pak, tertemiz ve mübarek is-

 min hürmetine sana sesleniyorum; büyük ismin

 ve ezeli saltanatın hürmetine senden diliyorum;

 ey bağışları karşılıksız sunan, ey esirleri serbest

kılan, ey kulları cehennem ateşinden kurtaran,
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ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ ُتَصلَِّي َعلَى  َاْن  َأْسَأُلَك 

ُتْخِرَجِني  َوَاْن  النَّاِر،  ِمَن  َرَقَبِتي  ُتْعِتَق  َوَاْن 

َوَاْن  آِمنًا،  اْلَجنََّة  َوُتْدِخَلِني  َساِلمًا،  ْنَيا  الدُّ ِمَن 

َنَجاحًا،  َوَاْوَسَطُه  َفَلحًا،  َلُه  َاوَّ ُدعآِئي  َتْجَعَل 

اْلُغُيوِب َعلَُّم  أْنَت  اِنََّك  َصَلحًا،  َوآِخَرُه 

َيا َمْن َل َيْشَغُلُه َسْمٌع َعْن َسْمٍع، َوَيا َمْن َل 

نَي،  اِئُلوَن، َوَيا َمْن َل ُيْبِرُمُه اِْلَحاُح اْلُمِلحِّ ُيَغلُِّطُه السَّ

َوَمْغِفَرِتَك،  َرْحَمِتَك  َعْفِوَك، َوَحَلَوَة  َبْرَد  َاِذْقِني 

اِحِمنَي. ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ

ُسْبحانَ َمْن لَ َيْعَتِدي َعلَى أْهِل َمْمَلَكِتِه، ُسْبَحاَن 

َمْن َل َيأُخُذ َاْهَل اْلَْرِض بَأْلَواِن اْلَعَذاِب، ُسْبَحاَن 

ِحيِم؛ اللُهمَّ اْجَعْل ِلي ِفي َقْلِبى ُنورًا،  ؤُوِف الرَّ الرَّ

َوَبَصرًا َوَفْهمًا َوِعْلمًا، اِنََّك َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر.
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 Senden, rahmetini Muhammed ve Ehlibey-

tine indirmeni ve beni cehennem ateşinden 

kurtarmanı, dünyadan selametle çıkarma-

nı, güvenle cennete sokmanı ve duamın 

başını, kurtuluş, ortasını zafer, sonunu ise 

hayır kılmanı diliyorum. Şüphesiz sen gizli-

leri pek iyi bilensin. 

Ey bir dinleme, kendisini başka bir dinleme-

den alıkoymayan, ey kendisinden istekte bu-

lunanları birbiriyle karıştırmayan, ey ısrarcıla-

rın ısrarı kendisini usandırmayan, kendi rah-

metin hürmetine, affının serinliğini ve mağfi-

ret ve rahmetinin tatlılığını bana da tattır, ey 

merhamet edenlerin en merhametlisi.

Memleketinin halkına haksızlık etmeyen 

(Allah) münezzehtir. Yeryüzü ehlini çeşitli 

azaplara duçar etmeyen (Allah) münez-

zehtir. Şefkatli ve merhametli olan (Allah) 

münezzehtir. Allah'ım, benim için kalbimde 

bir nur, basiret, anlayış ve ilim yarat; şüp-

hesiz, sen her şeye kadirsin
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اِلْيَها،  ِمْنَك  ِلَحاَجٍة  َل  َصَلِتي َصلَّْيُتَها،  َهِذِه  اِلَـِهي 
َوَل َرْغَبٍة ِمْنَك ِفيَها، ِإلَّ َتْعِظيمًا َوَطاَعًة َوِاَجاَبًة َلَك ِاىَل 
ِمْن  نَْقٌص،  َخَلٌل َاْو  ِفيَها  َكاَن  ِاْن  اِلَـِهي  ِبِه؛  َاَمْرَتِني  َما 
ْل َعَليَّ بِاْلَقُبوِل  ُرُكوِعها أْو ُسُجوِدَها، َفَل ُتَؤاِخْذِني، َوَتَفضَّ

اِحِمنَي. َواْلُغْفَراِن ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ
َرْحَمَتَك  َوِانَّ  َعَمِلى،  ِمْن  َاْرَجى  َمْغِفَرَتَك  إنَّ  اللُهمَّ 
أْوَسُع ِمْن َذْنِبي؛ اللُهمَّ إْن َكاَن َذْنِبي ِعْنَدَك َعِظيمًا، َفَعْفُوَك 
َاْعَظُم ِمْن َذْنِبي؛ اللُهمَّ إْن َلْم َاُكْن َأْهًل أْن اَْبُلَغ َرْحَمَتَك، 
ُكلَّ  َوِسَعْت  ِلَنََّها  َوَتَسَعِني،  َتْبُلَغِني  َاْهٌل َاْن  َفَرْحَمُتَك 

اِحِمنَي. َشْيٍء، ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ

ٍد َصلَّى الُل  َرِضيُت بِالِل َرّبًا، َوبِاْلِْسَلِم ِدينًا، َوِبُمَحمَّ
َعَلْيِه وآِلِه نَِبّيًا، َوبَِعِليٍّ ِاَمامًا، َوبِاْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َوَعِليٍّ 
َواْلَحَسِن  َوَعِليٍّ  ٍد  َوُمَحمَّ َوَعِليٍّ  َوُموسًى  َوَجْعَفٍر  ٍد  َوُمَحمَّ
بِِهْم  َوقاَدًة،  َوَساَدًة  ًة،  اَِئمَّ َلُم  السَّ َعَلْيِهُم  اِلِح  الصَّ َواْلَخَلِف 
ُأ؛ اللُهمَّ اِنِّي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة  اََتولَّى، َوِمْن َاْعدآِئِهْم اََتَبرَّ
اِحِمنَي.. ْنَيا َواْلِخَرِة، ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ َواْلُمَعاَفاَة ِفي الدُّ
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Allah'ım, işte bu benim namazımdır. Onu 
senin ona bir ihtiyacın ve rağbetin olduğu 
için kılmadım. Sadece sana ta'zim, itaat ve 
bana yönelttiğin emrine itaat etmek için kıl-
dım Allah'ım eğer onun rükû ve secdelerinde 
bir halel veya bir eksiklik varsa, ondan dolayı 
beni hesaba çekmeve kabul ve bağışlama ih-
sanı ile bana lütfta bulun, kendi rahmetin hür-
metine ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah'ım, mağfiretin, amalimden daha ümit 
verici, rahmetin de günahımdan daha ge-
niştir. Allah'ım, eğer katında günahım pek 
büyük ise, affın günahımdan daha büyüktür. 
Allah'ım, eğer ben rahmetine ulaşmaya layık 
değilsem, rahmetin bana ulaşmaya ve beni 
kuşatmaya layıktır. Çünkü rahmetin her şeyi 
kuşatmıştır. Rahmetin hürmetine (beni de 
rahmetinle kuşat) ey merhamet edenlerin en 
merhametlisi. 

Razı oldum Rabb olarak Allah'a, din ola-
rak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e 
(Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyti'nin üzeri-
ne olsun) imam olarak Ali'ye, imamlar, efen-
diler ve önderler olarak, Hasan'a, Hüseyin'e, 
Ali'ye, Muhammed'e, Cafer'e, Musa'ya, Ali'ye 
Muhammed'e, Ali'ye, Hasan'a ve onun salih 
halefi (oğlu) Mehdi'ye (Allah'ın selamı onların 
üzerine olsun), ben, onların velayetini kabul 
ediyor ve düşmanlarından ise teberri ediyorum. 
Allah'ım, senden af, sağlık ve dünya ve ahiret 
esenliğini diliyorum, kendi rahmetin hürmeti-
ne ey merhamet edenlerin en merhametlisi. 
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ِجيِم ْيَطاِن الرَّ َأُعوُذ بِالِل ِمَن الشَّ
ِحيِم ْحمَـِن الرَّ  ِبْسِم الِل الرَّ

 الُل َل ِإلَـَه ِإلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، َل َتْأُخُذُه ِسَنٌة 
َماَواِت َوَما ِفي اَلْرِض،  َنْوٌم، لَُّه َما ِفي السَّ َوَل 
َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإلَّ ِبِإْذِنِه، َيْعَلُم َما بَْيَن 
َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم، َوَل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه، 
َماَواِت َواَلْرَض،  ِبَما َشاء، َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ ِإلَّ 

َوَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما، َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم.
 ، ْشُد ِمَن اْلَغيِّ يِن، َقد تََّبيََّن الرُّ  َل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
اُغوِت، َوُيْؤِمن بِالِل، َفَقِد اْسَتْمَسَك  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ
بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى، َل انِفَصاَم لََها، َوالُل َسِميٌع َعِليٌم.

ُلَماِت   الُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا، ُيْخِرُجُهم مَِّن الظُّ
اُغوُت،  الطَّ َأْولَِيآُؤُهُم  َكَفُروْا  َوالَِّذيَن  النُُّوِر،  ِإَلى 
ُأْولَـِئَك  ُلَماِت،  الظُّ ِإَلى  النُّوِر  مَِّن  ُيْخِرُجونَُهم 

َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن.  
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Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum;
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.

Allah, O'ndan başka ilah yoktur, diridir, 
her şeyi koruyan ve ayakta tutandır. O'nu 
uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve 
yerde olan her şey O'nundur. İzni olma-
dan katında kim şefaat edebilir? Onların 
önlerinde olanı da (yaptıklarını da) arka-
larında olanı da (yapacaklarını da) bilir, 
dilediğinden başka O'nun bilgisinden 
hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü (hü-
kümranlığı) gökleri ve yeri kaplamıştır, 
o ikisinin gözetilip korunması O'na ağır 
gelmez. O yücedir, büyüktür.

Dinde zorlama yoktur; artık doğruluk ile 
eğrilik iyice birbirinden ayrılmıştır. O hal-
de kim tağutları inkâr eder ve Allah'a ina-
nırsa, kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa 
tutunmuştur. Allah işitendir, bilendir. 

Allah inananların velisidir, onları karan-
lıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenle-
rin velileri ise tağutlardır. Onları aydın-
lıktan karanlıklara sürüklerler. İşte onlar 
cehennem ehlidirler, onlar orada temelli 
kalacaklardır.50
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َواْلَمَلِئَكُة  ُهَو،  ِإلَّ  ِإلَـَه  َل  َأنَُّه  الُل  َشِهَد 

ُهَو  ِإلَّ  ِإلَـَه  َل  بِاْلِقْسِط،  َقآِئَمًا  اْلِعْلِم  َوُأْوُلوْا 

اْلَحِكيُم. اْلَعِزيُز 

اْخَتَلَف  َوَما  اِلْسَلُم،  الِل  ِعنَد  يَن  الدِّ ِإنَّ 

َجاَئُهُم  َما  بَْعِد  ِمن  ِإلَّ  اْلِكَتاَب  ُأْوُتوْا  الَِّذيَن 

َفِإنَّ  الِل  ِبآَياِت  َيْكُفْر  َوَمن  بَْيَنُهْم،  بَْغًيا  اْلِعْلُم، 

اْلِحَساِب.  َسِريُع  الَل 

ُقِل اللُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك، ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء، 

َوَتزِنُع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء، َوُتِعزُّ َمن َتَشاء، َوُتِذلُّ 

َمن َتَشاء، بَِيِدَك اْلَخْيُر، ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، 

اللَّْيِل،  ِفي  النََّهاَر  َوُتوِلُج  الْنََّهاِر،  ِفي  اللَّْيَل  ُتوِلُج 

ِمَن  اَلَميََّت  َوُتْخِرُج  اْلَميِِّت،  ِمَن  اْلَحيَّ  َوُتْخِرُج 

، َوَتْرُزُق َمن َتَشاء بَِغْيِر ِحَساٍب.  اْلَحيِّ
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Allah, O'ndan başka ilah ol madığına şahit-

lik etmektedir; melekler ve sürekli adaleti 

koruyan ilim sahipleri de (buna tanıklık et-

mektedirler). O'ndan başka ilah yoktur, O, 

yenilmezdir ve hikmet sahibidir. 

Şüphesiz Allah katında, din, ancak 

İslâm'dır. Fakat kendilerine kitap verilen-

ler, ancak kendilerine ilim geldikten son-

ra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa 

düştüler. Kim, Allah'ın ayetlerini inkâr 

ederse bilsin ki, Allah'ın hesap görmesi 

çok hızlıdır.51 

De ki: "Mülkün sahibi olan Allah'ım, mül-

kü dilediğine verir; dilediğinden ise çekip 

alırsın; dilediğini aziz kılar, dilediğini ise 

alçaltırsın; iyilik Senin elindedir. Doğrusu 

Sen, her şeye kadirsin.

Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirir-

sin; ölüden diri, diriden ölü çıkarır sın; di-

lediğini ise hesapsız rızıklandırırsın.52 
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ِة اْبِن اْلَحَسِن، َصَلَواُتَك  اللُهمَّ ُكْن ِلَولِيَِّك اْلُحجَّ

ُكلِّ  َوِفي  اَعِة،  السَّ َهِذِه  ِفي  آبَاِئِه،  َوَعَلي  َعَلْيِه 

َوَدلِيًل  َونَاِصرًا،  َوَقاِئدًا  َوَحاِفظًا،  َولِّيًا  َساَعٍة، 

َوَعْينًا، َحتَّى ُتْسِكَنُه َأْرَضَك َطْوعًا، َوُتَمتَِّعُه ِفيَها 

َطِويًل؛ اللُهمَّ بَلِّْغُه ِمنَّا َتِحيًَّة َوَسَلمًا، َوِزْدنَا ِبَذِلَك 

ُه لََنا ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا،  َيا َربِّ ِإْكَرامًا، َواْجَعْل ُمْسَتَقرَّ

َأَماَمَنا، َحتَّى ُتوِرَدنَا  بَِتْقِدمِيَك ِإيَّاُه  نِْعَمَتَك  َوَأْتِمْم 

اللُهمَّ  ُخَلَصاِئَك؛  ِمْن  َهَداِء  الشُّ َوُمَراَفَقَة  ِجَناَنَك، 

َتُه،  ْل َفَرَجُه، َوَأْوِسْع َمْنَهَجُه، َواْسُلْك بَِنا َمَحجَّ َعجِّ

ابِّنيَ َعْنُه،  َواْجَعْلَنا ِمْن ِشيَعِتِه َوَأْنَصاِرِه َوَأْعَواِنِه الذَّ

َواْلُمَساِرِعنَي ِفي َقَضاِء َحَواِئِجِه، َواْلُمَحاِمنَي َعْنُه، 

ابِِقنَي ِإَلى ِإَراَدِتِه، َواْلُمْسَتْشَهِديَن بَْيَن َيَدْيه؛  َوالسَّ
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Allah'ım, senin velin (insanlara önderin) olan 

Hüccet bin Hasan El-Askeri'yi (Rahmetin ona 

ve babalarına olsun) yeryüzüne hâkim ede-

rek, uzun müddetlerce ondan faydalanması-

nı sağlayıncaya kadar, şu anda ve her anda 

onun velisi, koruyucusu, önderi, yardımcısı, 

kılavuzu ve gözcüsü ol. Allah'ım, bizden taraf 

kendisine selam ve esenlik ulaştır, bu vesi-

leyle de ey Rabbim, bizim saygınlığımızı artır. 

Onun bulunduğu yeri bizim için de bulunma 

mevki ve makamı kıl. Bizi kendi cennetine 

ve halis kullarından tanıklık edeceklerin ar-

kadaşlığına kavuşturuncaya kadar, kendisini 

bize kılavuz kılarak üzerimizdeki nimetini ta-

mamla. Allah'ım, onun zuhurunu çabuklaştır, 

yolunu geniş kıl, bizi de onun izinden götür. 

Bizi onun şialarından, onun yardımcılarından, 

onu savunan destekçilerinden, onun ihtiyaç-

larını karşılamak için koşuşturanlardan, onun 

himayetçilerinden, onun amacı doğrultusun-

da birbiriyle yarışanlardan ve onun önünde 

şehit olanlardan eyle. 
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َوَتَقبَّْل  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ 
ِمنَّا أََْعَمالََنَا، َوبَلِّْغَنا ِبَرْحَمِتَك َجِميَع آَمالَِنا؛ اللُهمَّ 
َوالتَّْوِفيَق  َمَضى،  ا  َواْلَعْفَوَعمَّ َضا،  الرِّ َنْسَأُلَك  ِإنَّا 
َما  َأْحِييَنا  اللُهمَّ  َوَتْرَضي؛  ُتِحبُّ  ِلَما  بَِقَي،  ِفيَما 
اْلَوَفاُة  َكاَنِت  ِإَذا  َوَأِمْتَنا  لََنا،  َخْيًرا  اْلَحَياُة  َكاَنِت 
ْنَيا َساِلِمنَي، َوَأْدِخْلَنا  َخْيرًا لََنا، َوَأْخِرْجَنا ِمَن الدُّ
َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َحَياَة  َأْحِيينا  اللُهمَّ  آِمِننَي؛   اْلَجّنَة 
ِملَِّتِهْم،  َعَلى  َوَتَوفََّنا  َمَماَتُهْم،  َوَأِمْتَنا  ٍد،  ُمَحمَّ
َوبَْيَنُهْم  بَْيَنَنا  ْق  ُتَفرِّ َوَل  ُزْمَرِتِهْم،  ِفي  َواْحُشْرنَا 
ْنَيا َواْلِخَرِة؛ َيا َذا اْلَجَلِل  َطْرَفَة َعْيٍن َأَبدًا ِفي الدُّ
ُمِجيٌب،  َقِريٌب  َعاِء،  الدُّ َسِميُع  ِإنََّك  َواْلِْكَراِم، 
َربِّ  لِلِ  َواْلَحْمُد  َقِديٌر،  َشيْ ٍء  ُكلِّ  َعَلى  ِإنََّك 
النَِّبيِّنَي،  ٍد، َخاَتِم  اْلَعاَلِمنَي، َوَصلَّي الُل َعَلى ُمَحمَّ
َتْسِليًما. َوَسلََّم  اْلَْبَراِر،  اِهِريَن  الطَّ يِِّبنيَ  الطَّ َوآِلِه 
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Allah'ım, rahmetini Muhammed ve Ehlibeyti-

ne indir, amellerimizi kabul buyur, kendi rah-

metin hürmetine bizi bütün arzularımıza ulaş-

tır. Allah'ım, geçmişimiz için rızanı ve affını, 

kalan ömrümüz için ise, bizi sevdiğin ve razı 

olduğun işlere muvaffak kılmanı istiyoruz. 

Allah'ım, hayat bizim için hayır olduğu sürece 

bizi yaşat, ölüm bizim için hayır olduğu anda 

ise canımızı al, dünyadan bizi selametle çıkar 

ve güven içerisinde cennetine götür. Allah'ım, 

bize Muhammed ve Al-i Muhammed'in ha-

yatını yaşamayı ve onların ölümü ile ölmeyi 

nasip eyle, bizi onların dini üzere öldür ve 

onların zümresinde mahşere getir. Dünya 

ve ahirette bizi bir an için bile onlardan ayır-

ma. Ey ikram ve celal sahibi, şüphesiz sen 

duaları işitensin, pek yakınsın, çabuk cevap 

verensin, şüphesiz sen her şeye güç yetiren-

sin. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi'ne aittir. 

Allah'ın rahmeti ve selamı peygamberlerin 

sonuncusu olan Muhammed'e ve onun ihsan 

ehli olan tertemiz Ehlibeyti'ne olsun.

***
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Akşam namazına özgü 
dualardan seçmeler

Akşam namazından sonra önce Fatime-i Zehra 

(a.s) zikrinin okunması, ardından ise ikişer rekât ha-

linde kılınan akşam namazının nafilesinin53 kılınması, 

ardından da şu duaların okunması müstehaptır: 

ٍد  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ ِبَحقِّ  َأْسَأُلَك  اِّني  اللُهمَّ 
َواْجَعِل  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلَى  َصلِّ  َعَلْيَك، 
َوالَْيقنَي  ِديِني،  ِفي  َوالَْبِصرَيَة  َبَصِري،  ِفي  النُّوَر 
لَمَة ِفي  ِفي َقْلِبي، َواْلِْخَلَص ِفي َعَمِلي، َوالسَّ
َما  اََبدًا  َلَك  ْكَر  َوالشُّ ِرْزِقي،  ِفي  َعَة  َوالسَّ نَْفِسي، 

اِحِمنَي. اَْبَقْيَتِني، ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ

اللُهمَّ ِإنِّي َأْمَسْيُت ُأْشِهُدَك، َأنَُّه َما َأْمَسى ِبي 
ِمْن نِْعَمٍة َأْو َعاِفَيٍة، ِفي ِديٍن َأْو ُدْنًيا، َفِإنََّها ِمْنَك، 
َذِلَك،  َعَلى  اْلَحْمُد  َفَلَك  َلَك،  َشِريَك  َل  َوْحَدَك 
َضا.  ، َحتَّى َتْرَضى َوبَْعَد الرِّ ْكُر بَِها َعَليَّ َوَلَك الشُّ
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Akşam namazına özgü 
duaların anlamı

Allah'ım, Muhammed ve Al-i Muhammed'in 

senin katındaki hakkı hürmetine sen-

den diliyorum; rahmetini Muhammed ve 

Ehlibeyti'ne indir ve benim gözümde ışık, 

dinimde basiret, kalbimde yakin amelimde 

ihlâs, canımda sağlık, rızkımda bolluk ya-

rat; hayatta bıraktığın sürece de beni sana 

şükür etmeğe muvaffak eyle; ey merhamet 

edenlerin en merhametlisi. 

Allah'ım, şu akşam vaktinde seni tanık tu-

tarım ki, şu akşam vaktinde din veya dün-

yaya yönelik bana ulaşan, her nimet ve her 

afiyet sendendir. 

Sen teksin, ortağın yoktur. Bundan ötürü öv-

güye layıksın; dolayısıyla benden razı olun-

caya dek ve razı olduktan sonra da sana şük-

retmek üzerimdeki görevimdir.
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بَِعْفِوَك،  ُمْسَتِجريًا  َأْمَسى  ُظْلِمي  ِإنَّ  اللُهمَّ 
َأْمَسى  َوَخْوِفي  ِبَمْغِفَرِتَك،  ُمْسَتِجريًا  َأْمَسى  َوَذْنِبي 
بِِغَناَك،  ُمْسَتِجريًا  َأْمَسى  َوَفْقِري  ِبَأْمِنَك،  ُمْسَتِجريًا 
اْلَفاِنَي  َوَوْجِهَي  َك،  بِِعزِّ ُمْسَتِجريًا  َأْمَسى  َوُذلِّي 
الَْباِقَي  اِئِم  الدَّ ِبَوْجِهَك  ُمْسَتِجريًا  َأْمَسى  الَْباِلي 
َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ  َيْفَنى،  َل  الَِّذي 
َمِجيٌد. َحِميٌد  ِإنََّك  َواْرَحْمِني،  ِلي،  َواْغِفْر  ٍد،  ُمَحمَّ

اللُهمَّ اِّني َأْسَأُلَك ِبَوْجِهَك اْلَكِرمِي، َواْسِمَك اْلَعِظيِم، 
ٍد َوآِلِه، َوَاْن َتْغِفَر  َوُمْلِكَك اْلَقِدمِي، َاْن ُتَصلَِّي َعلَى ُمَحمَّ

ِلي َذْنِبَي اْلَعِظيَم، اِنَُّه َل َيْغِفُر اْلَعِظيَم ِالَّ اْلَعِظيُم.
َوَعَزاِئَم  َرْحَمِتَك.  ُموِجَباِت  َأْسَأُلَك  اِنِّي  اللُهمَّ 
َواْلَفْوَز  بَِليٍَّة،  َوِمْن ُكلِّ  الّناِر،  ِمَن  َوالنََّجاَة  َمْغِفَرِتَك، 
نَِبيَِّك  َوَجَواِر  َلِم،  السَّ َداِر  ِفي  ْضَواِن  َوالرِّ بِاْلَجنَِّة 
نِْعَمٍة  ِمْن  بَِنا  َما  اللُهمَّ  َلُم؛  اَلسَّ َوآِلِه  ٍد َعَلْيِه  ُمَحمَّ
اِلَْيَك. َواَُتوُب  َاْسَتْغِفُرَك  اَْنَت،  اِلَـَه ِالَّ  َل  َفِمْنَك، 
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Allah'ım şu akşam vaktinde zulmüm senin 

affına, günahım senin bağışına, korkum, se-

nin güvencene, fakirliğim senin zenginliğine 

zavallılığım, senin izzetine, fani olup eskiyen 

yüzüm, senin ebedi ve baki olup da fani olma-

yan yüzüne sığınmıştır. Allah'ım Muhammed 

ve Al-i Muhammed'e rahmetini indir ve beni 

bağışla, bana acı, şüphesiz sen pek övülen 

ve pek yücesin.

Allah'ım, kerim vechin, büyük ismin ve eze-

li saltanatın hürmetine senden, rahmetini 

Muhammed ve Ehlibeyti'ne indirmeni ve be-

nim büyük günahımı bağışlamanı diliyorum; 

şüphesiz büyük günahı, büyükten başkası 

bağışlayamaz.

Allah'ım, senden, rahmetini sağlayacak, 

mağfiretini kesinleştirecek şeyleri, cehen-

nemden ve her türlü beladan kurtulmayı, 

selam yurdunda ve Peygamberi'nin (Ona 

ve Ehlibeytine selam olsun) civarında, cen-

nete ve rıza yurduna nail olmayı diliyorum.

Allah'ım, bizde olan her nimet senden-

dir, senden başka ilah yoktur, senden 

mağfiret diliyor ve sana yöneliyorum. 
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َراِج  ٍد الَْبِشرِي النَِّذيِر، َوالسِّ اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
اِهِر، اْلَخيِِّر اْلَفاِضِل، َخاَتِم َأْنِبَياِئَك،  ْهِر الطَّ اْلُمِنرِي، الطُّ
اْلَمَقاِم  ِذي  ِئَك،  َأِخلَّ َوَخاِلِص  َأْصِفَياِئَك،  َوَسيِِّد 
اْلَمْحُموِد، َواْلَمْنَهِل اْلَمْشُهوِد، َواْلَحْوِض اْلَمْوُروِد؛ 
ِرَساَلِتَك،  بَلََّغ  َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ 
َوَجاَهَد ِفي َسِبيِلَك، َوَنَصَح ِلُمَِّتِه، َوَعَبَدَك َحتَّى َأَتاُه 
اِهِريَن اْلَْخَياِر، اْلَْتِقَياِء  الَْيِقنُي، َوَصلِّ َعَلى آِلِه الطَّ
ِمْن  َواْصَطَفْيَتُهْم  ِلِديِنَك،  اْنَتَجْبَتُهْم  الَِّذيَن  اْلَْبَراِر، 
اَن  َوَجَعْلَتُهْم ُخزَّ َوْحِيَك،  َعَلى  َواْئَتَمْنَتُهْم  َخْلِقَك، 
ِعْلِمَك، َوَتَراِجَمَة َكِلَماِتَك، َوَأْعَلَم ُنوِرَك، َوَحَفَظَة 
ْجَس َوَطهَّْرَتُهْم َتْطِهريًا؛  َك، َوَأْذَهْبَت َعْنُهُم الرِّ ِسرِّ

ُزْمَرِتِهْم،  ِفي  َواْحُشْرنَا  ِبُحبِِّهْم،  اْنَفْعَنا  اللُهمَّ 
ْق بَْيَنَنا َوبَْيَنُهْم، َواْجَعْلِني  َوَتْحَت ِلَواِئِهْم، َوَل ُتَفرِّ
َوِمَن  َواْلِخَرِة،  ْنيا  الدُّ ِفي  َوِجيهًا  ِعْنَدَك  بِِهْم 
ِبنَي، الَِّذيَن ل َخْوٌف َعَلْيِهْم، َول ُهْم َيْحَزُنوَن؛   اْلُمَقرَّ
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Allah'ım, rahmetini, müjdeleyici, uyarıcı, ışık 
saçan kandil, pak, temiz, hayır ve fazilet 
kaynağı, peygamberlerinin sonuncusu, seç-
kin kullarının efendisi, dostlarının en halisi, 
övülen makam, (kıyamet gününde insanların 
akın edeceği) görülecek çeşme ve varılacak 
havuz sahibi olan Muhammed'e indir. 

Allah'ım, rahmetini Muhammed'e indir; ni-
tekim O, senin risaletini ulaştırdı, senin yo-
lunda cihad etti, ümmetinin hayrını diledi ve 
kendisine ölüm gelip çatıncaya dek sana 
kulluk etmekten geri durmadı. Yine rahme-
tini, dininin yaşatılması için seçtiğin, kulla-
rın arasından beğendiğin, vahyinin emini 
yaptığın, ilminin saklayıcıları kıldığın, söz-
lerinin açıklayıcısı eylediğin, nurunun nişa-
neleri kıldığın, sırrının koruyucuları yaptığın 
ve her türlü kirliliği kendilerinden gidererek 
tertemiz kıldığın, onun tertemiz, sekçin, tak-
va ve ihsan ehli olan Ehlibeyt'ine de indir. 

Allah'ım, onların sevgisinden bizi faydalandır, 
bizi onların zümresinde ve onların bayrağı 
altında mahşere getir, onlarla bizim aramı-
za asla ayrılık düşürme. Onların hürmetine 
beni de dünya ve ahirette katında saygın-
lığı olan ve bir korku ve hüzünleri olmayan 
mukarrep (yakınlaştırılmış) kullarından eyle.
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بُِقْدَرِتِه، َوَجاَء  بِالنََّهاِر  اْلَحْمُد لِلِ الَِّذي َذَهَب 
لَِباسًا  َوَجَعَلُه  َجِديدًا،  َخْلقًا  ِبَرْحَمِتِه،  بِاللَّْيِل 
بِِهَما  لَنْعَلَم  آَيَتْيِن،  َوالنََّهاَر  اللَّْيَل  َوَجَعَل  َوَسَكنًا، 
ِإْقَباِل  َعَلى  لِلِ  اْلَحْمُد  َواْلِحَساَب،  ِننَي  السِّ َعَدَد 

اللَّْيِل َوِإْدبَاِر النََّهاِر؛

ٍد، َوَأْصِلْح  ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ِلي  َوَأْصِلْح  َأْمِري،  ِعْصَمُة  ُهَو  الَِّذي  ِديِنَي  ِلي 
آِخَرِتَي  ِلي  َوَأْصِلْح  َمِعيَشِتي،  ِفيَها  الَِّتي  ُدْنَياَي 
ِزَياَدًة ِلي ِفي  اْلَحَياَة  َواْجَعِل  ُمْنَقَلِبي،  ِإلَْيَها  الَِّتي 
ُكلِّ َخْيٍر، َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة ِلي ِمْن ُكلِّ ُسوٍء، 
َواْكِفِني َأْمَر ُدْنَياَي َوآِخَرِتي، ِبَما َكَفْيَت ِبِه َأْولَِياَئَك 
َعنِّي  َواْصِرْف  اِلِحنَي،  الصَّ ِعَباِدَك  ِمْن  َوِخَيَرَتَك 
ُهَما، َوَوفِّْقِني ِلَما ُيْرِضيَك َعنِّي َيا َكِرمُي، َأْمَسْيُت  َشرَّ
َواْلُمْلُك لِلِ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر َوَما ِفي اللَّْيِل َوالنََّهاِر؛
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Bütün övgüler, kudretiyle gündüzü götürüp 

de rahmetiyle geceyi yeni bir mahlûk olarak 

getirerek, örtünme ve dinlenme vesilesi kılan 

ve yılların ve günlerin hesabını bilmemiz için 

gece ve gündüzü iki nişane kılan Allah'a aittir. 

Gündüzün gidişinde de gecenin gelişinde de 

övgü Allah'a aittir. 

Allah'ım, Muhammed ve Al-i Muhammed'e 

rahmetini indir ve işimin dayanağı olan di-

nimi, yaşantı yerim olan dünyamı ve dönüş 

yerim olan ahiretimi ıslah eyle. Hayatı benim 

için her türlü hayırdan kazanma, ölümü ise 

her türlü sıkıntıdan kurtulma vesile kıl. Evliya-

nın ve seçkin salih kullarının dünya ve ahiret 

işlerinden neyi üstlendiysen, benim dünya ve 

ahiretimden de aynısını üstlen; Dünya ve ahi-

retin şerrinden beni koru ve benden razı ol-

manı sağlayacak işleri yapmaya beni muvaf-

fak eyle; ey kerem sahibi. Akşamladım, ege-

menlik ve gecede ve gündüzde yer alan her 

şey, sadece tek ve Kahhar olan Allah'a aittir.
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ِمْن  َخْلَقاِن  َوالنََّهاُر  اللَّْيُل  َوَهَذا  ِإنِّي  اللُهمَّ 

ِتَك، َوَل ُتِرِهَما ُجْرَأًة  َخْلِقَك، َفاْعِصْمِني ِفيِهَما بُِقوَّ

ِلَمَحاِرِمَك،  ِمنِّي َعَلى َمَعاِصيَك، َوَل ُرُكوبًا ِمنِّي 

َمْشُكورًا،  َوَسْعِيي  َمْقُبوًل،  ِفيِهَما  َعَمِلي  َواْجَعْل 

ِفيِه  ِلي  َواْقِض  ُعْسَرُه،  َأَخاُف  َما  ِلي  ْر  َوَيسِّ

بِاْلُحْسَنى، َوآِمنِّي َمْكَرَك، َوَل َتْهِتْك َعنِّي ِسْتَرَك، 

َحْوِلَك  َوبَْيَن  بَْيِني  َتُحْل  َوَل  ِذْكَرَك،  ُتْنِسِني  َوَل 

ِتَك، َوَل َتِكْلِني ِإَلى نَْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن َأَبدًا،  َوُقوَّ

َوَل ِإَلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َيا َكِرميُ ؛

َواْفَتْح  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ 

َوَأتَِّبَع  َوْحَيَك،  َأِعَي  َحتَّى  ِلِذْكِرَك،  َقْلِبي  َمَساِمَع 

َق ُرُسَلَك، َوُأوِمَن ِبَوْعِدَك، َوَأَخاَف  ِكَتاَبَك، َوُأَصدِّ

َوِعيَدَك، َوُأوِفَي بَِعْهِدَك، َوَأتَِّبَع َأْمَرَك، َوَأْجَتِنَب نَْهَيَك؛ 
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Allah'ım, şüphesiz ben ve bu gece ve gündüz 

senin mahlûkunuz. Allah'ım, kendi kudretin-

le bu ikisinde beni koru ve onlara sana isyan 

etme ve haramlarına bulaşma küstahlığımı 

gösterme. Onlarda yaptığım amelimi kabu-

le, çabamı ise şükrana layık kıl. Zorluğundan 

korktuğum şeyi benim için kolaylaştır; bu ko-

nuda hakkımda güzellikle hükmeyle; aldatma-

na karşı beni kendi güvencene al, üzerimdeki 

perdeni yırtma, zikrini bana unutturma, be-

nimle kendi kudret ve gücün arasına girme ve 

beni bir an için bile kendi nefsime veya başka 

bir mahlûkuna bırakma, ey kerem sahibi.

Allah'ım, Muhammed ve Al-i Muhammed'e 

rahmetini indir, kalbimin kulaklarını zikrini 

(Kur'an-ı) dinlemeye aç ki, vahyini kavra-

yayım, kitabına tabi olayım, elçilerini tasdik 

edeyim, sözüne güveneyim, uyarından kor-

kayım, ahdine vefa edeyim, emrine uyayım, 

yasağından da sakınayım. 



190 □ Kurtuluş Yolu Dua

ٍد، َوَل َتْصِرْف  ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

َتْحِرْمِني  َوَل  َفْضَلَك،  َتْمَنْعِني  َوَل  َوْجَهَك،  َعنِّي 

َوُأَعاِدي  َأْولَِياَئَك،  ُأَواِلي  َواْجَعْلِني  َعْفَوَك، 

ِإلَْيَك،  ْغَبَة  َوالرَّ ِمْنَك  ْهَبَة  الرَّ َواْرُزْقِني  َأْعَداَئَك، 

َوالتَّْصِديَق  ِلَْمِرَك،  َوالتَّْسِليَم  َواْلَوَقاَر  َواْلُخُشوَع 

ِبِكَتاِبَك، َواتَِّباَع ُسنَِّة نَِبيَِّك، َصلَّى الُل َعَلْيِه َوآِلِه؛ 

اللُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن نَْفٍس َل َتْقَنُع، َوَبْطٍن 

َل َيْشَبُع، َوَعْيٍن َل َتْدَمُع، َوَقْلٍب َل َيْخَشُع، َوَصَلٍة 

َل ُتْرَفُع، َوِعْلٍم َل َيْنَفُع، َوُدَعاٍء َل ُيْسَمُع، َوَأُعوُذ 

َوَشَماَتِة  َقاِء،  الشَّ َوَدَرِك  اْلَقَضاِء،  ُسوِء  ِمْن  ِبَك 

اْلَْعَداِء، َوَجْهِد الَْبَلِء، َوَعَمٍل َل ُيْرَضى، َوَأُعوُذ 

ْدِر،  ِبَك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر َواْلَغْدِر، َوِمْن ِضيِق الصَّ

َصْبٌر،    ِبِه  ِلي  لَْيَس  َبَلٍء  َوِمْن  اْلَْمِر،  َوَشَتاِت 
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Allah'ım, Muhammed ve Al-i Muhammed'e 

rahmetini indir, yüzünü benden çevirme, 

lütfünü benden sakınma, affını benden 

esirgeme ve beni dostlarınla dost ve düş-

manlarınla düşman kıl Bana, senden kork-

mayı, sana meyletmeyi, emrin karşısında 

huşu ve vakar ile teslim olmayı, kitabını 

onaylamayı ve Peygamberi'nin sünnetine 

uymayı nasip eyle. 

Allah'ım, kanmayan nefisten, doymayan 

karından, yaş dökmeyen gözden, huşu et-

meyen kalpten, yüceltilmeyen namazdan, 

fayda vermeyen ilimden ve duyulmayan 

duadan sana sığınıyorum. Kötü akıbetten, 

bedbahtlığa uğramaktan, düşmanlara alay 

konusu olmaktan, bela sıkıntısı yaşamak-

tan ve hoşa gitmeyen bir iş yapmaktan 

sana sığınıyorum. Kâfirlikten, fakirlikten, 

sulta altında ezilmekten, hıyanete uğra-

maktan, göğüs darlığından, işlerin düzen-

sizliğinden, taşıyamayacağım beladan,  
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َوَخْيَبِة  َجاِل،  الرِّ َوَغَلَبِة  اْلُعَضاِل،  اِء  الدَّ َوِمَن 
يِن  َوالدِّ النَّْفِس  ِفي  اْلَمْنَظِر  َوُسوِء  اْلُمْنَقَلِب، 
اْلَمْوِت،  ُمَعاَيَنِة  َوِعْنَد  َواْلَوَلِد،  َواْلَماِل  َواْلَْهِل 
َوَأُعوُذ بِالِل ِمَن ِإْنَساِن َسْوٍء، َوَجاِر َسْوٍء، َوَقِريِن 
ما  َشرِّ  َوِمْن  َسْوٍء،  َوَساَعِة  َسْوٍء،  َوَيْوِم  َسْوٍء، 
َشرِّ  َوِمْن  ِمْنها،  َيْخُرُج  َوما  اْلَْرِض،  ِفي  َيِلُج 

َيْعُرُج ِفيها، َوِمْن َشرِّ  ماِء، َوما  َيْنِزُل ِمَن السَّ ما 

ِبَخْيٍر،  َيْطُرُق  َطاِرقًا  ِإلَّ  َوالنََّهاِر،  اللَّْيِل  َطَواِرِق 

َوِمْن َشرِّ ُكلِّ َدابٍَّة َربِّي آِخٌذ بِناِصَيِتها، ِإنَّ َربِّي 

َوُهَو  الُل،  َفَسَيْكِفيَكُهُم  ُمْسَتِقيٍم،  ِصراٍط  َعلى  

ِميُع اْلَعِليُم، اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي َقَضى َعنِّي َصَلًة  السَّ

كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكتابًا َمْوُقوتًا.
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dermanı olmayan dertten, başkalarına ye-
nik düşmekten, ümit kırıklığına uğramaktan, 
canda, dinde, ailede, evlatta ve malda kötü 
manzarayla karşılaşmaktan ve ölüm anında 
kötü sahneler yaşamaktan da sana sığını-
yorum. Kötü insandan, kötü komşudan, kötü 
arkadaştan, kötü bir gün ve kötü bir saat ge-
çirmekten, yere batan ve yerden çıkan, gök-
ten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden ve 

hayır için olanı hariç, Gece ve gündüz ansı-

zın kapıyı çalanın ve Rabbimin sultası altında 

olan her canlının şerrinden de Allah'a sığını-

yorum. Şüphesiz Rabbim doğru yol üzeredir 

ve Allah onları alt etmek için yeterlidir; o her 

şeyi duyan ve bilendir. Kuşkusuz bütün övgü-

ler, müminlere farz kılınan bir namazı yerine 

getirmemi sağlayan Allah'a aittir.

***
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Gufeyle Namazı

Gufeyle namazı akşam namazı ile yatsı namazı 
arasında kılınan iki rekâtlık özel bir namazdır. Allah 
Teala'dan dilekte bulunmak için kılınması tavsiye edil-
miş ve: "Kim, bu namazı kıldıktan sonra Allah Teala'dan 
dileğini isterse, Allah onun dileğini yerine getirir" buyrul-
muştur. Gufeyle namazının birinci rekâtında Fatiha 
Suresi'nden sonra şu ayeti kerimeler okunur: 

َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمغاِضبًا، َفَظنَّ َأْن َلْن نَْقِدَر 
َأْنَت،  ِإلَّ  ِإلَه  ل  َأْن  ُلماِت  الظُّ ِفي  َفنادى   َعَلْيِه، 
َلُه،  َفاْسَتَجْبنا  اِلِمنيَ،  الظَّ ِمَن  ُكْنُت  ِإنِّي  ُسْبحاَنَك 

، َوَكذِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمِننيَ.  ْيناُه ِمَن اْلَغمِّ َوَنجَّ
Anlamı: 

Zünnün'u da an. Hani o, öfkeli bir halde 
gitmişti de kendisini sıkıntıya sokmayaca-
ğımızı sanmıştı. Sonrasında karanlıklarda: 
"Senden başka ilah yoktur. Sen münez-
zehsin gerçekten ben zalimlerden idim" 
diye yalvararak seslendi. Biz de onun dua-
sını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. 
İşte biz müminleri böyle kurtarırız." (Enbiya 

Suresi: 87, 88) 
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İkinci rekâtında ise Fatiha'dan sonra şu ayeti ke-

rime okunur:

َوِعْنَدُه َمفاِتُح اْلَغْيِب، ل َيْعَلُمها ِإلَّ ُهَو، َوَيْعَلُم 

ِإلَّ  َوَرَقٍة  ِمْن  َتْسُقُط  َوما  َوالَْبْحِر،  الَْبرِّ  ِفي  ما 

َيْعَلُمها، َول َحبٍَّة ِفي ُظُلماِت اْلَْرِض، َول َرْطٍب 

َول ياِبٍس ِإلَّ ِفي ِكتاٍب ُمِبنٍي. 
Anlamı: 

Gaybın anahtarları O'nun elindedir. O'ndan 
başka kimse onları bilmez. Karada ve de-
nizde olan her şeyi O bilir. (Ağaçtan) bir 
yaprak bile O'nun bilgisi olmadan (yere) 
düşmez. Yerin karanlıklarındaki her tane, 
her yaş ve kuru mutlaka açıklayıcı kitapta 
kaydedilmiştir." (En'am Suresi: 59)
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Sonrasında ise kunut tutularak şu dua okunur:

الَّلُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِبمَفاِتِح اْلَغْيِب الَِّتي َل َيْعَلُمَها 
ٍد، َوَأْن  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ِإلَّ َأْنَت، َأْن ُتَصلََّي َعَلى ُمَحمَّ
َتْفَعَل ِبي َما َأْنَت َأْهُلُه، َوَل َتْفَعَل ِبي َما َأنَا َأْهُلُه، 
َوَأْن َتْغِفَر ِلَي ُذنوِبي ُكلََّها، َوَأْن ُتْعِتَق َرٌقَبِتي ِمَن 
َع ِفي ِرْزِقي  َتْسُتَر َعْوَرِتي، َوَأْن ُتَوسِّ النَّاِر، َوَأْن 
َما َأْبَقْيَتِني، َوَأْن ُتَوفَِّقِني ِلَما ُتِحبُّ َوَتْرَضي، َوَل 

َتِكَلِني ِإَلي نَْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن َأَبًدا
Anlamı: 

Allah'ım, senden başka kimsenin bilmediği 
gaybın anahtarları hürmetine, senden; rah-
metini Muhammed ve Al-i Muhammed'e in-
dirmeni, benimle benim hak ettiğim şekile 
değil de sana yakışır şekilde muamele etme-
ni, benim tüm günahlarımı bağışlamanı, beni 
cehennem ateşinden kurtarmanı, ayıbımı ört-
meni, beni hayatta bıraktığın sürece rızkımı 
bol kılmanı, beni rızan olduğu işlere muvaffak 
kılmanı ve bir an için bile beni kendi başıma 
bırakmamanı diliyorum.
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Duanın bu bölümünde varsa, özel dilek de dile 

getirilir ve şöyle devam edilir:

الَّلُهمَّ َأْنَت َوِليُّ نِْعَمِتي، َواْلَقاِدُر َعَلى َطِلَبِتي، 

َعَلْيِه  َوآِلِه،  ٍد  ُمَحمَّ ِبَحقِّ  َفَأْسَأُلَك  َتْعَلُم َحاَجِتي، 

َيا  ِبَرْحَمِتَك  ِلي،  َقَضْيَتَها  ا  َلمَّ َلُم،  السَّ َوَعَلْيُهُم 

اِحِمنَي. َاْرَحَم الرَّ
Anlamı: 

Allah'ım, veli nimetim sensin, isteklerimi yeri-
ne getirmeğe kadirsin ve hacetimi bilirsin. O 
halde Muhammed ve Ehlibeyti (hepsine se-
lam olsun) hürmetine hacetimi reva etmeni 
senden diliyorum.

Ardından ise rükû ve secdeler yerine getirildikten 

sonra, teşehhüt ve selam okunarak namazdan çıkılır. 
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Yatsı namazına özgü 
dualardan seçmeler

Yatsı namazından sonra önce oturduk yerde iki 
rekât olarak Vuteyre Namazı niyetiyle kılınan yatsı 
namazının nafilesinin kılınması, ardından ise Fatime-i 
Zehra (a.s) zikrinin okunması, ardından da şu duala-
rın okunması müstehaptır:

ٍد  دٍ، َصلِّ َعَلي ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللُهمَّ ِبَحقِّ ُمَحمَّ
ٍد، َوَل ُتْؤِمنَّا َمْكَرَك، َوَل ُتْنِسَنا ِذْكَرَك،  َوآِل ُمَحمَّ
َوَل َتْكِشْف َعنَّا ِسْتَرَك، َوَل َتْحِرْمَنا َفْضَلَك، َوَل 
ُتِحلَّ َعَلْيَنا َغَضَبَك، َوَل ُتَباِعْدنَا ِمْن ِجَواِرَك، َوَل 
َوَل  َبَرَكَتَك،  ِمنَّا  َتْنِزْع  َوَل  َرْحَمِتَك،  ِمْن  َتْنُقْصَنا 
َوِزْدنَا  َأْعَطْيَتَنا،  َما  لََنا  َوَأْصِلْح  َعاِفَيَتَك،  َتْمَنْعَنا 
يِِّب اْلَحَسِن اْلَجِميِل، َوَل  ِمْن َفْضِلَك اْلُمَباَرِك الطَّ
ُتَغيِّْر َما بَِنا ِمْن نِْعَمِتَك، َوَل ُتْؤِيْسَنا ِمْن َرْوِحَك، 
َوَل ُتِهنَّا بَْعَد َكَراَمِتَك، َوَل ُتِضلََّنا بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا، 
اُب؛  اْلَوهَّ َأْنَت  ِإنََّك  َرْحَمًة،  َلُدْنَك  ِمْن  لََنا  َوَهْب 
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Yatsı namazına özgü duaların anlamı 

Allah'ım, Muhammed ve Al-i Muhammed 

hürmetine, rahmetini Muhammed ve Al-i 

Muhammed'e indir ve bizi tuzağına karşı 

lakayt kılma, zikrini bize unutturma, üzeri-

mizden örtünü açma, lütfünü bizden esir-

geme, gazabını bize indirme, civarından 

bizi uzaklaştırma, rahmetini bizden kısma, 

bereketini bizden alma, afiyetini bizden 

menetme, bize verdiğin nimetleri bizim için 

yararlı eyle; mübarek, temiz, güzel ve hoş 

lütfünden bize artır, bizde olan nimetlerini 

değiştirme, rahmetinden bizi meyus eyle-

me, keramet bahş ettikten sonra bizi alçalt-

ma, hidayet ettikten sonra bizi saptırma ve 

kendi katından bize rahmet bağışla, şüp-

hesiz ki sen bağışı bol olansın. 
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َطيَِّبًة،  َوَأْرَواَحَنا  َساِلَمًة،  ُقُلوبََنا  اْجَعْل   اللُهمَّ 
َوَأْزَواَجَنا ُمَطهََّرًة، َوَأْلِسَنَتَنا َصاِدَقًة، َوِإْيَمانََنا َداِئماً، 
َوَيِقيَنَنا َصاِدقًا، َوِتَجاَرَتَنا َلْن َتُبوَر، َربََّنا آِتَنا ِفي 
َعَذاَب  َوِقَنا  َحَسَنًة،  الِخَرِة  َوِفي  َحَسَنًة،  ْنَيا  الدُّ

اِحِمنَي.  النَّاِر، ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ

َعَليَّ  َوَأْسِبْغ  َرْحَمِتَك،  َأْبَواَب  ِلي  اْفَتْح  اللُهمَّ 
ِمْن َحَلِل ِرْزِقَك، َوَمتِّْعِني بِاْلَعاِفَيِة َما َأْبَقْيَتِني، ِفي 
َسْمِعي َوَبَصِري َوَجِميِع َجَواِرِح َبَدِني، اللُهمَّ َما بَِنا 
ِمْن نِْعَمٍة َفِمْنَك، َل ِإَلَه ِإلَّ َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب 

اِحِمنَي. ِإلَْيَك، َيا َأْرَحَم الرَّ
ْمِني،  ْبِني، َوَعَلى ُحْسِن اْلُخُلِق َفَقوِّ اللُهمَّ ِإلَْيَك َفَقرِّ
َوِمْن َشرِّ َشَياِطنِي اْلِجنِّ َواْلِْنِس َفَسلِّْمِني، َوِفي آنَاِء 
اللَّْيِل َوالنََّهاِر َفاْحُرْسِني، َوِفي َأْهِلي َوَماِلي َوُوْلِدي 
َوِإْخَواِني، َوَجِميِع َما َأْنَعْمَت ِبِه َعَليَّ َفاْحَفْظِني،

https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com
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 Allah'ım, kalplerimizi, sağlıklı, ruhlarımızı te-

miz, kadınlarımızı pak, dillerimizi doğru, ima-

nımızı daim, yakinimizi gerçek ve ticaretimizi 

karlı eyle. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver 

ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem ateşin-

den koru, kendi merhametin hürmetine ey 

merhamet edenlerin en merhametlisi. 

Allah'ım, benim için, rahmet kapılarını aç, he-

lal rızkını bol eyle ve beni yaşattığın sürece, 

kulağımı, gözümü ve bedenimin bütün uzuv-

larını sağlıklı eyle. Allah'ım, bizde bulunan 

her nimet sendendir. Senden başka ilah yok-

tur. Senden bağış diliyorum ve sana dönüyo-

rum, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. 

Allah'ım, kendine beni yakın eyle, iyi ah-

 lakta beni güçlü kıl, cin ve ins şeytanlarından

beni koru, gece ve gündüzde beni gözet; ai-

 lemi, malımı, evladımı, kardeşlerimi ve beni

 nimetlendirdiğin her şeyi koru. .
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اْلُمْؤِمِننَي  َوِلَساِئِر   ، َوِلَواِلَديَّ ِلي  َواْغِفْر 
اِلَحاِت،  الصَّ الَْباِقَياِت  َوِليَّ  َيا  َواْلُمْؤِمَناِت، 
َونِْعَم  اْلَمْوَلى  َنِْعَم  َقِديٌر،  َشيْ ٍء  ُكلِّ  َعَلى  ِإنََّك 
َواْلَحْمُد  اِحِمنيَ،  الرَّ َأْرَحَم  َيا  ِبَرْحَمِتَك  النَِّصرُي، 
ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدنَا  َعَلى  الُل  َوَصَلي  اْلَعاَلِمنَي،  لِلِ َربِّ 
اِهِريَن  الطَّ يِِّبنيَ  الطَّ آِلِه  َوَعَلي  َخْلِقِه،  َخْير 
اِحِمنيَ. الرَّ َأْرَحَم  َيا  َوَكَرِمَك  ِبُجوِدَك  اْلَْخَياِر، 

Ortak dualardan seçmeler
Bu duaların tüm farz namazlardan sonra okun-

ması müstehaptır: 

 َل اِلَـَه ِإلَّ الُل اِلَهًا واِحدًا، َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن، 
َلُه  ُمْخِلِصنَي  اِيَّاُه،  ِإلَّ  نَْعُبُد  َوَل  الُل،  ِإلَّ  اِلَـَه  َل 
يُن، َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن، َل اِلَـَه ِإلَّ الُل، َربَُّنا  الدِّ
ِلنَي، َل اِلَـَه ِإلَّ الُل، َوْحَدُه َوْحَدُه  َوَربُّ آبَاِئَنا اْلَوَّ
ُجْنَدُه،  َوَاَعزَّ  َوَنَصَر َعْبَدُه،  َوْعَدُه،  اَْنَجَز  َوْحَدُه، 

َوَهَزَم اْلَْحَزاَب َوْحَدُه، 



Ortak dualardan seçmeler □ 203 

Beni, anne ve babamı ve diğer bütün mümin 

erkek ve kadınları bağışla, ey baki kalacak 

salih işlerin sahibi. Şüphesiz sen her şeye 

kadirsin, ne güzel mevla ve ne güzel yardım-

cısın; kendi rahmetin hürmetine ey merhamet 

edenlerin en merhametlisi. Bütün övgüler 

âlemlerin Rabbi Allah'a aittir. Allah'ın rahmeti 

yaratılanların en hayırlısı, efendimiz Muham-

med ve O'nun seçkin tertemiz Ehlibeyti'ne ol-

sun, kendi cömertliğin ve keremin hürmetine 

ey merhamet edenlerin en merhametlisi.  

***

Ortak duaların anlamı

Allah'tan başka ilah yoktur, yegâne mabut-

tur o. Biz O'na teslimiz. Allah'tan başka ilah 

yoktur. Yalnız O'na ibadet ederiz. Müşrikler 

istemese de, yalnız O'nun dinine uyarız. 

Allah'tan başka ilah yoktur. O, bizim de ilk 

babalarımızın da Rabbi'dir. Allah'tan başka 

ilah yoktur. O, tektir, tektir, tektir. Vaadini 

gerçekleştirdi, kuluna yardım etti, ordusunu 

muzaffer kıldı, tek başına (muhalif) grupları 

yenilgiye uğrattı. 
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َوُيِميُت  َوُيِميُت،  ُيْحِيي  اْلَحْمُد،  اْلُمْلُك َوَلُه  َفَلُه 

َوُهَو  اْلَخْيُر،  َيُموُت، بَِيِدِه  َل  َحىٌّ  َوُهَو  َوُيْحِيي، 

َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر.

اْلَواِحِد  بِالِل  َربِّي،  َرَزَقِني  َوَما  نَْفِسي  ُأِعيُذ 

َأَحٌد؛  ُكُفًوا  لَُّه  َيُكن  َوَلْم  ُيوَلْد  َوَلْم  َيِلْد  َمِدَلْم  الصَّ
ِمن  اْلَفَلِق  ِبَربِّ  َربِّي،  َرَزَقِني  َوَما  نَْفِسي  َوُأِعيُذ 
َشرِّ َما َخَلَق، َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب، َوِمن َشرِّ 
النَّفَّاَثاِت ِفي اْلُعَقِد، َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد، َو 
ُأِعيُذ نَْفِسي َوَما َرَزَقِني َربِّي، ِبَربِّ النَّاِس، َمِلِك 
النَّاِس، ِإَلِه النَّاِس، ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس، الَِّذي 
ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس، ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس.

اْلَحيُّ  ُهَو  ِإلَّ  ِإَلَه  َل  الَِّذي  الَل  أْسَتْغِفُر 
ِإلَْيه  َوَأُتوُب  َواْلِْكَراِم،  اْلَجَلِل  ُذو  اْلَقيُّوُم، 
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Mülk de O'nundur, övgü de O'na aittir. Diril-

tir, öldürür. Öldürür, diriltir. Kendisi ise diridir, 

asla ölmez. İyilik O'nun elindedir ve O her 

şeye güç yetirendir. 

Kendimi ve Rabbimin bana verdiklerini, tek, 

ihtiyaçsız,  Doğurmamış ve doğmamış olan 

ve dengi olmayan Allah'a sığındırıyorum. 

Kendimi ve Rabbimin bana verdiklerini, ya-

rattığı her şeyin şerrinden, her tarafı kapla-

dığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere 

üfleyen büyücü kadınların şerrinden ve kıs-

kandığı zaman hasetçilerin şerrinden saba-

hın Rabbine sığındırıyorum.

Kendimi ve Rabbimin bana verdiklerini, 

insanların kalplerine vesvese fısıldayan 

insanlardan ve cinlerden oluşan sinsi ves-

vesecinin şerrinden insanların Rabbine, 

insanların hükümranına, insanların ilahine 

sığındırıyorum.

Kendisinden başka ilah olmayan, diri olan, 

her şeyi ayakta tutan, celal ve ikram sa-

hibi Allah'tan bağış diliyorum ve tövbe ile 

ona dönüyorum.
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الّلـُهمَّ اْهِدِني ِمْن ِعْنِدَك، َواَِفْض َعَليَّ ِمْن َفْضِلَك، 

َبَرَكاِتَك،  ِمْن  َعَليَّ  َواَْنِزْل  َرْحَمِتَك،  ِمْن  َعَليَّ  َواْنُشْر 

ُسْبَحاَنَك َل اِلَـَه ِإلَّ اَْنَت، اْغِفْر ِلي ُذُنوِبي ُكلََّها َجِميعًا، 

ُنوَب ُكلََّها َجِميعًا ِإلَّ اَْنَت؛ اللُهمَّ اِّني  َيْغِفُر الذُّ َفِانَُّه َل 

َأْسَأُلَك ِمْن ُكلِّ َخْيٍر َاَحاَط ِبِه ِعْلُمَك، َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن 

َعاِفَيَتَك  َأْسَأُلَك  اِنِّي  اللُهمَّ  ِعْلُمَك؛  َاَحاَط ِبِه  َشرٍّ  ُكلِّ 

ْنَيا َوَعَذاِب  ِفي ُاُموِري ُكلَِّها، وَأعوُذ ِبَك ِمْن ِخْزِي الدُّ

ِتَك الَِّتي َلُتَراُم،  اْلِخَرِة، وَأعُوُذ ِبَوْجِهَك اْلَكِرمِي، َوِعزَّ

ْنَيا  الدُّ َشرِّ  ِمْن  َشْيٌء،  ِمْنَها  َيْمَتِنُع  َل  الَِّتي  َوُقْدَرِتَك 

َواْلِخَرِة، َوِمْن َشرِّ اْلَْوَجاِع ُكلِّها، َوِمْن َشرِّ ُكلِّ َدابٍَّة 

َأْنَت آخٌذ بَِناِصَيِتَها، ِانَّ َربِّي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم؛ َوَل 

َعَلى  َكْلُت  َتوَّ اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم،  بِالِل  إلَّ  َة  ُقوَّ َوَل  َحْوَل 

اْلَحيِّ الَِّذي َل َيُموُت، َواْلَحْمُد للَِّ الَِّذى َلْم َيتَِّخْذ َوَلدًا، 

َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك، َوَلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ ِمَن 

، َوَكبِّْرُه َتْكِبريًا. )َأللَُّ َأْكَبُر َولِلِ احَلْمُد(  لِّ الذُّ
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Allah'ım, kendi katından beni (doğru yola) 

hidayet et, kendi ihsanından bana lütfet, 

kendi rahmetin ile bani kuşat, kendi be-

reketlerinden bana indir. Münezzehsin, 

senden başka ilah yoktur. Günahlarımın 

tamamını bağışla; kuşkusuz günahların 

tamamını ancak sen bağışlarsın. Allah'ım, 

ilminin kuşattığı her iyilikten bana lütfetme-

ni senden diliyorum; ilminin kuşattığı her 

kötülükten de sana sığınıyorum. Allah'ım, 

tüm işlerimde esenliğini diliyorum. Dünya 

rezilliğinden ve ahiret azabından sana sığı-

nıyorum. Dünya ve ahiret şerrinden, bütün 

acıların şerrinden ve sultan altında tuttuğun 

her canlının şerrinden, senin kerim yüzüne, 

kesilemez izzetine ve hiçbir şeyin karşı dura-

mayacağı gücüne sığınıyorum; şüphesiz ki, 

Rabbim doğru yol üzeredir. Allah'tan olan dı-

şında ne bir güç vardır ne de bir kudret. Ben, 

hiçbir zaman ölmeyecek diriye tevekkül ettim. 

Bütün övgüler, kendisi için bir çocuk edinme-

yen, egemenliğinde bir ortağı olmayan, aciz-

likten ötürü bir yardımcısı bulunmayan Allah'a 

aittir. Tekbir getirerek O'nu büyüklükle an.. 
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اْلَمْخُزوِن  اْلَمْكُنوِن  بِاْسِمَك  اِّني َأْسَأُلَك  اللُهمَّ 
اْلَعِظيِم،  بِْامِسَك  اْلُمَباَرِك، َوأْسَأُلَك  ْهِر  الطُّ اِهِر  الطَّ
َوَيا ُمْطِلَق  اْلَعَطاَيا،  َواِهَب  َيا  اْلَقِدمِي،  َوُسْلَطاِنَك 
َاْن  َأْسَأُلَك  النَّاِر،  ِمَن  َقاِب  الرِّ اَك  َفكَّ َوَيا  اْلَُساَرى، 
َرَقَبِتي  ُتْعِتَق  َوَاْن  ٍد،  ُمَحمَّ َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ ُتَصلَِّي َعلَى 
َوُتْدِخَلِني  َساِلمًا،  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َوَاْن ُتْخِرَجِني  النَّاِر،  ِمَن 
َوَاْوَسَطُه  َفَلحًا،  َلُه  َاوَّ ُدعآِئي  َوَاْن َتْجَعل  آِمنًا،  اْلَجنََّة 
اْلُغُيوِب َعلَُّم  أْنَت  اِنََّك  َصَلحًا،  َوآِخَرُه  َنَجاحًا، 
َمْن  َوَيا  َسْمٍع،  َعْن  َسْمٌع  َيْشَغُلُه  َل  َمْن  َيا 
اِْلَحاُح  ُيْبِرُمُه  َل  َمْن  َوَيا  اِئُلوَن،  السَّ ُيَغلُِّطُه  َل 
َرْحَمِتَك  َعْفِوَك، َوَحَلَوَة  َبْرَد  َاِذْقِني  نَي،  اْلُمِلحِّ
اِحِمنَي.  الرَّ َيا َاْرَحَم  ِبَرْحَمِتَك  َوَمْغِفَرِتَك، 
ُسْبحاَن َمْن َل َيْعَتِدي َعلَى أْهِل َمْمَلَكِتِه، ُسْبَحاَن 
ُسْبَحاَن  اْلَعَذاِب،  بَأْلَواِن  اْلَْرِض  َاْهَل  َيأُخُذ  َل  َمْن 
ُنورًا،  َقْلِبى  ِفي  ِلي  اْجَعْل  اللُهمَّ  ِحيِم؛  ؤُوِف الرَّ الرَّ
 َ َقِديٌر.  َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  اِنََّك  َوِعْلمًا،  َوَفْهمًا  َوَبَصرًا 
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Allah'ım, saklı, gizli pak, tertemiz ve müba-
rek ismin hürmetine sana sesleniyorum; bü-
yük ismin ve ezeli saltanatın hürmetine sen-
den diliyorum; ey bağışları karşılıksız sunan, 
ey esirleri serbest kılan, ey kulları cehennem 
ateşinden kurtaran, senden, rahmetini Mu-
hammed ve Ehlibeytine indirmeni ve beni 
cehennem ateşinden kurtarmanı, dünya-
dan selametle çıkarmanı, güvenle cennete 
sokmanı ve duamın başını kurtuluş, orta-
sını zafer, sonunu ise hayır kılmanı diliyo-
rum. Şüphesiz sen gizlileri pek iyi bilensin. 

Ey bir dinleme, kendisini başka bir dinleme-
den alıkoymayan, ey kendisinden istekte bu-
lunanları birbiriyle karıştırmayan, ey ısrarcıla-
rın ısrarı kendisini usandırmayan, kendi rah-
metin hürmetine, affının serinliğini ve mağfi-
ret ve rahmetinin tatlılığını bana da tattır, ey 
merhamet edenlerin en merhametlisi.

Memleketinin halkına haksızlık etmeyen 
(Allah) münezzehtir. Yeryüzü ehlini çeşitli 
azaplara duçar etmeyen (Allah) münezzeh-
tir. Şefkatli ve merhametli olan (Allah) mü-
nezzehtir. Allah'ım, benim için kalbimde bir 
nur, basiret, anlayış ve ilim yarat; şüphesiz, 

sen her şeye kadirsin
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اِلْيَها،  ِمْنَك  ِلَحاَجٍة  َل  َصَلِتي َصلَّْيُتَها،  َهِذِه  اِلَـِهي 
َوَل َرْغَبٍة ِمْنَك ِفيَها، ِإلَّ َتْعِظيمًا َوَطاَعًة َوِاَجاَبًة َلَك ِاىَل 
ِمْن  نَْقٌص،  َخَلٌل َاْو  ِفيَها  َكاَن  ِاْن  اِلَـِهي  ِبِه؛  َاَمْرَتِني  َما 
ْل َعَليَّ بِاْلَقُبوِل  ُرُكوِعها أْو ُسُجوِدَها، َفَل ُتَؤاِخْذِني، َوَتَفضَّ

اِحِمنَي. َواْلُغْفَراِن ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ

َرْحَمَتَك  َوِانَّ  َعَمِلى،  ِمْن  َاْرَجى  َمْغِفَرَتَك  إنَّ  اللُهمَّ   

أْوَسُع ِمْن َذْنِبي؛ اللُهمَّ إْن َكاَن َذْنِبي ِعْنَدَك َعِظيمًا، َفَعْفُوَك 

َاْعَظُم ِمْن َذْنِبي؛ اللُهمَّ إْن َلْم َاُكْن َأْهًل أْن اَْبُلَغ َرْحَمَتَك، 

ُكلَّ  َوِسَعْت  ِلَنََّها  َوَتَسَعِني،  َتْبُلَغِني  َاْهٌل َاْن  َفَرْحَمُتَك 

اِحِمنَي. َشْيٍء، ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ

ٍد َصلَّى الُل  َرِضيُت بِالِل َرّبًا، َوبِاْلِْسَلِم ِدينًا، َوِبُمَحمَّ

نَِبّيًا، َوبَِعِليٍّ اَِمامًا، َوبِاْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َوَعِليٍّ  َعَلْيِه وآِلِه 

َواْلَحَسِن  َوَعِليٍّ  ٍد  َوُمَحمَّ َوَعِليٍّ  َوُموسًى  َوَجْعَفٍر  ٍد  َوُمَحمَّ

بِِهْم  َوقاَدًة،  َوَساَدًة  ًة،  اَِئمَّ َلُم  السَّ َعَلْيِهُم  اِلِح  الصَّ َواْلَخَلِف 

ُأ؛ اللُهمَّ اِنِّي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة  اََتولَّى، َوِمْن َاْعدآِئِهْم اََتَبرَّ

اِحِمنَي. ْنَيا َواْلِخَرِة، ِبَرْحَمِتَك َيا َاْرَحَم الرَّ َواْلُمَعاَفاَة ِفي الدُّ
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Allah'ım, işte bu benim namazımdır. Onu se-
nin ona bir ihtiyacın ve rağbetin olduğu için 
kılmadım. Sadece sana ta'zim, itaat ve bana 
yönelttiğin emrine itaat etmek için kıldım. 
Allah'ım eğer onun rükû ve secdelerinde bir 
halel veya bir eksiklik varsa, ondan dolayı 
beni hesaba çekme ve kabul ve bağışlama ih-
sanı ile bana lütfta bulun, kendi rahmetin hür-
metine ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah'ım, mağfiretin, amalimden daha ümit 
verici, rahmetin de günahımdan daha geniş-
tir. Allah'ım, eğer katında günahım pek büyük 
ise, affın günahımdan daha büyüktür. Allah'ım, 
eğer ben rahmetine ulaşmaya layık değilsem, 
rahmetin bana ulaşmaya ve beni kuşatmaya 
layıktır. Çünkü rahmetin her şeyi kuşatmıştır. 
Rahmetin hürmetine (beni de rahmetinle ku-
şat) ey merhamet edenlerin en merhametlisi. 

Razı oldum Rabb olarak Allah'a, din olarak 
İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e 
(Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyti'nin üzeri-
ne olsun) imam olarak Ali'ye, imamlar, efen-
diler ve önderler olarak, Hasan'a, Hüseyin'e, 
Ali'ye, Muhammed'e, Cafer'e, Musa'ya, Ali'ye 
Muhammed'e, Ali'ye, Hasan'a ve onun salih 
halefi (oğlu) Mehdi'ye (Allah'ın selamı onların 
üzerine olsun), ben, onların velayetini kabul 
ediyor ve düşmanlarından ise teberri ediyorum. 
Allah'ım, senden af, sağlık ve dünya ve ahiret 
esenliğini diliyorum, kendi rahmetin hürmeti-
ne ey merhamet edenlerin en merhametlisi. 
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ِجيِم ْيَطاِن الرَّ َأُعوُذ بِالِل ِمَن الشَّ
ِحيِم ْحمَـِن الرَّ  ِبْسِم الِل الرَّ

 الُل َل ِإلَـَه ِإلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، َل َتْأُخُذُه ِسَنٌة 
َماَواِت َوَما ِفي اَلْرِض،  َنْوٌم، لَُّه َما ِفي السَّ َوَل 
َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإلَّ ِبِإْذِنِه، َيْعَلُم َما بَْيَن 
َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم، َوَل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه، 
َماَواِت َواَلْرَض،  ِبَما َشاء، َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ ِإلَّ 

َوَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما، َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم.
 ، ْشُد ِمَن اْلَغيِّ يِن، َقد تََّبيََّن الرُّ  َل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
اُغوِت، َوُيْؤِمن بِالِل، َفَقِد اْسَتْمَسَك  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ
بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى، َل انِفَصاَم لََها، َوالُل َسِميٌع َعِليٌم.

ُلَماِت   الُل َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا، ُيْخِرُجُهم مَِّن الظُّ
اُغوُت،  الطَّ َأْولَِيآُؤُهُم  َكَفُروْا  َوالَِّذيَن  النُُّوِر،  ِإَلى 
ُأْولَـِئَك  ُلَماِت،  الظُّ ِإَلى  النُّوِر  مَِّن  ُيْخِرُجونَُهم 

َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن.
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Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum;
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allah, O'ndan başka ilah yoktur, diridir, 
her şeyi koruyan ve ayakta tutandır. O'nu 
uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve 
yerde olan her şey O'nundur. İzni olma-
dan katında kim şefaat edebilir? Onların 
önlerinde olanı da (yaptıklarını da) arka-
larında olanı da (yapacaklarını da) bilir, 
dilediğinden başka O'nun bilgisinden 
hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü (hü-
kümranlığı) gökleri ve yeri kaplamıştır, 
o ikisinin gözetilip korunması O'na ağır 
gelmez. O yücedir, büyüktür.

Dinde zorlama yoktur; artık doğruluk ile 
eğrilik iyice birbirinden ayrılmıştır. O hal-
de kim tağutları inkâr eder ve Allah'a ina-
nırsa, kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa 
tutunmuştur. Allah işitendir, bilendir. 

Allah inananların velisidir, onları karan-
lıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenle-
rin velileri ise tağutlardır. Onları aydın-
lıktan karanlıklara sürüklerler. İşte onlar 
cehennem ehlidirler, onlar orada temelli 
kalacaklardır.54
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َواْلَمَلِئَكُة  ُهَو،  ِإلَّ  ِإلَـَه  َل  َأنَُّه  الُل  َشِهَد 

ُهَو  ِإلَّ  ِإلَـَه  َل  بِاْلِقْسِط،  َقآِئَمًا  اْلِعْلِم  َوُأْوُلوْا 

اِلْسَلُم،  اللِّ  ِعنَد  يَن  الدِّ ِإنَّ  اْلَحِكيُم،  اْلَعِزيُز 

بَْعِد  ِمن  ِإلَّ  اْلِكَتاَب  ُأْوُتوْا  الَِّذيَن  اْخَتَلَف  َوَما 

ِبآَياِت  َيْكُفْر  َوَمن  بَْيَنُهْم،  بَْغًيا  اْلِعْلُم،  َما َجاَئُهُم 

اْلِحَساِب.  اللِّ َفِإنَّ اللَّ َسِريُع 

َمن  اْلُمْلَك  ُتْؤِتي  اْلُمْلِك،  َماِلَك  اللُهمَّ  ُقِل 

َتَشاء، َوَتزِنُع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء، َوُتِعزُّ َمن َتَشاء، 

ُكلِّ  َعَلَى  ِإنََّك  اْلَخْيُر،  بَِيِدَك  َتَشاء،  َمن  َوُتِذلُّ 

َشْيٍء َقِديٌر، ُتوِلج للَّْيَل ِفي الْنََّهاِر، َوُتوِلُج النََّهاَر 

َوُتْخِرُج  اْلَميِِّت،  ِمَن  اْلَحيَّ  َوُتْخِرُج  اللَّْيِل،  ِفي 

، َوَتْرُزُق َمن َتَشاء بَِغْيِر ِحَساٍبُ.  اَلَميََّت ِمَن اْلَحيِّ
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Allah, O'ndan başka ilah ol madığına şahit-

lik etmektedir; melekler ve sürekli adaleti 

koruyan ilim sahipleri de (buna tanıklık et-

mektedirler). O'ndan başka ilah yoktur, O, 

yenilmezdir ve hikmet sahibidir. 

Şüphesiz Allah katında, din, ancak 

İslâm'dır. Fakat kendilerine kitap veri-

lenler, ancak kendilerine ilim geldikten 

sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden 

ayrılığa düştüler. Kim, Allah'ın ayetleri-

ni inkâr ederse bilsin ki, Allah'ın hesap 

görmesi çok hızlıdır.55 

De ki: "Mülkün sahibi olan Allah'ım, mül-

kü dilediğine verir; dilediğinden ise çekip 

alırsın; dilediğini aziz kılar, dilediğini ise 

alçaltırsın; iyilik Senin elindedir. Doğrusu 

Sen, her şeye kadirsin. Geceyi gündüze, 

gündüzü geceye geçirirsin; ölüden diri, 

diriden ölü çıkarır sın; dilediğini ise he-

sapsız rızıklandırırsın.56
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ِة اْبِن اْلَحَسِن، َصَلَواُتَك  اللُهمَّ ُكْن ِلَولِيَِّك اْلُحجَّ
ُكلِّ  َوِفي  اَعِة،  السَّ َهِذِه  ِفي  آبَاِئِه،  َوَعَلي  َعَلْيِه 
َوَدلِيًل  َونَاِصرًا،  َوَقاِئدًا  َوَحاِفظًا،  َولِّيًا  َساَعٍة، 
َوَعْينًا، َحتَّى ُتْسِكَنُه َأْرَضَك َطْوعًا، َوُتَمتَِّعُه ِفيَها 
َطِويًل؛ اللُهمَّ بَلِّْغُه ِمنَّا َتِحيًَّة َوَسَلمًا، َوِزْدنَا ِبَذِلَك 
ُه لََنا ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا،  َيا َربِّ ِإْكَرامًا، َواْجَعْل ُمْسَتَقرَّ
َأَماَمَنا، َحتَّى ُتوِرَدنَا  بَِتْقِدمِيَك ِإيَّاُه  نِْعَمَتَك  َوَأْتِمْم 
اللُهمَّ  ُخَلَصاِئَك؛  ِمْن  َهَداِء  الشُّ َوُمَراَفَقَة  ِجَناَنَك، 
َتُه،  ْل َفَرَجُه، َوَأْوِسْع َمْنَهَجُه، َواْسُلْك بَِنا َمَحجَّ َعجِّ
ابِّنيَ  الذَّ َوَأْعَواِنِه  َوَأْنَصاِرِه  ِشيَعِتِه  ِمْن  َواْجَعْلَنا 
َعْنُه، َواْلُمَساِرِعنَي ِفي َقَضاِء َحَواِئِجِه، َواْلُمَحاِمنَي 
َواْلُمْسَتْشَهِديَن  ِإَراَدِتِه،  ِإَلى  ابِِقنَي  َوالسَّ َعْنُه، 

ٍد،  ُمَحمَّ َوآل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ  َيَدْيه؛   بَْيَن 

َوَتَقبَّْل ِمنَّا أََْعَمالََنَا، َوبَلِّْغَنا ِبَرْحَمِتَك َجِميَع آَمالَِناِ؛ 
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Allah'ım, senin velin (insanlara önderin) olan 

Hüccet bin Hasan El-Askeri'yi (Rahmetin ona 

ve babalarına olsun) yeryüzüne hâkim ede-

rek, uzun müddetlerce ondan faydalanması-

nı sağlayıncaya kadar, şu anda ve her anda 

onun velisi, koruyucusu, önderi, yardımcısı, 

kılavuzu ve gözcüsü ol. Allah'ım, bizden taraf 

kendisine selam ve esenlik ulaştır, bu vesi-

leyle de ey Rabbim, bizim saygınlığımızı artır. 

Onun bulunduğu yeri bizim için de bulunma 

mevki ve makamı kıl. Bizi kendi cennetine 

ve halis kullarından tanıklık edeceklerin ar-

kadaşlığına kavuşturuncaya kadar, kendisini 

bize kılavuz kılarak üzerimizdeki nimetini ta-

mamla. Allah'ım, onun zuhurunu çabuklaştır, 

yolunu geniş kıl, bizi de onun izinden götür. 

Bizi onun şialarından,   onun yardımcıların-

dan, onu savunan destekçilerinden, onun ih-

tiyaçlarını karşılamak için koşuşturanlardan, 

onun himayetçilerinden, onun amacı doğ-

rultusunda birbiriyle yarışanlardan ve onun 

önünde şehit olanlardan eyle. Allah'ım, rah-

metini Muhammed ve Ehlibeytine indir, amel-

lerimizi kabul buyur, kendi rahmetin hürmeti-

ne bizi bütün arzularımıza ulaştır. 
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َمَضى،  ا  َواْلَعْفَوَعمَّ َضا،  الرِّ َنْسَأُلَك  ِإنَّا  اللُهمَّ 

اللُهمَّ  َوَتْرَضي؛  ُتِحبُّ  ِلَما  بَِقَي،  ِفيَما  َوالتَّْوِفيَق 

َأْحِييَنا َما َكاَنِت اْلَحَياُة َخْيًرا لََنا، َوَأِمْتَنا ِإَذا َكاَنِت 

َساِلِمنَي،  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َوَأْخِرْجَنا  لََنا،  َخْيرًا  اْلَوَفاُة 

ٍد  َوَأْدِخْلَنا اْلَجّنَة آِمِننَي؛  اللُهمَّ َأْحِيينا َحَياَة ُمَحمَّ

ٍد، َوَأِمْتَنا َمَماَتُهْم، َوَتَوفََّنا َعَلى ِملَِّتِهْم،  َوآِل ُمَحمَّ

َوبَْيَنُهْم  بَْيَنَنا  ْق  ُتَفرِّ َوَل  ُزْمَرِتِهْم،  ِفي  َواْحُشْرنَا 

ْنَيا َواْلِخَرِة؛ َيا َذا اْلَجَلِل  َطْرَفَة َعْيٍن َأَبدًا ِفي الدُّ

َعاِء، َقِريٌب ُمِجيٌب، ِإنََّك  َواْلِْكَراِم، ِإنََّك َسِميُع الدُّ

اْلَعاَلِمنيَ،  َواْلَحْمُد للَِّ َربِّ  َقِديٌر،  َعَلى ُكلِّ َشيْ ٍء 

َوآِلِه  النَِّبيِّنَي،  َخاَتِم  ٍد،  ُمَحمَّ َعَلى  الُل  َوَصلَّي 

اِهِريَن اْلَْبَراِر، َوَسلََّم َتْسِليًما. يِِّبنيَ الطَّ الطَّ
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Allah'ım, geçmişimiz için rızanı ve affını, ka-

lan ömrümüz için ise, bizi sevdiğin ve razı 

olduğun işlere muvaffak kılmanı istiyoruz. 

Allah'ım, hayat bizim için hayır olduğu sürece 

bizi yaşat, ölüm bizim için hayır olduğu anda 

ise canımızı al, dünyadan bizi selametle çıkar 

ve güven içerisinde cennetine götür. Allah'ım, 

bize Muhammed ve Al-i Muhammed'in ha-

yatını yaşamayı ve onların ölümü ile ölmeyi 

nasip eyle, bizi onların dini üzere öldür ve 

onların zümresinde mahşere getir. Dünya 

ve ahirette bizi bir an için bile onlardan ayır-

ma. Ey ikram ve celal sahibi, şüphesiz sen 

duaları işitensin, pek yakınsın, çabuk cevap 

verensin, şüphesiz sen her şeye güç yetiren-

sin. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi'ne aittir. 

Allah'ın rahmeti ve selamı peygamberlerin 

sonuncusu olan Muhammed'e ve onun ihsan 

ehli olan tertemiz Ehlibeyti'ne olsun.

***



220 □ Kurtuluş Yolu Dua

Seçme Ziyaret Ve Dualar

Kitabımızın bu bölümünde mümin kardeş-
lerimize kolaylık sağlamak amacıyla efendimiz 
İmam Mehdi (a.s)'ın ziyaret edildiği "Al'i Yasin 
Ziyaretnamesi" olarak bilinen ziyaretname ile 
Ehli Beyt (a.s)'dan rivayet edilen bazı meşhur du-
alara yer veriyoruz. Ferasetli mümin kardeşleri-
mizin, ilahi rahmet, mağfiret ve marifetin tecelli 
ettiği bu nur deryalarına dalarak, onların engin 
rahmet, mağfiret ve marifetinden olabildiğine 
yararlanacaklarından eminiz. Yüce Yaratandan 
cümle mümin kardeşlerimize tevfik niyaz ediyor 
ve bendeyi de dualarında unutmamalarını, arz 
ediyorum.

Al-i Yasin Ziyareti

Efendimiz ve mevlamız İmam Mehdi (as.)'in 
ziyareti niyetiyle okunacak en güzel ziyaretname-
lerden birisi, Al-i Yasin Ziyareti'dir. Bu ziyaretna-
me bizzat o hazretin kendisi tarafından şialarına 
öğretilen bir ziyaretnamedir. Nitekim bu ziyaret-
nameyi nakleden Abdullah bin Cafer Himyeri 
şöyle demiştir: 
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Hazret tarafından özel temsilcileri aracılığıy-
la cevaplandırılan soruların birisinde şu metin de 
bulunmaktaydı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın 
adıyla, ne onun işine aklınız yetiyor ne de onun veli-
lerinden kabul ediyorsunuz. Bu üstün bir hikmettir. 
İman etmeyen bir topluluğa, uyarılar bir fayda ver-
mez. Allah'ın selamı bize ve salih kullarına olsun. 

Bizim vasıtamızla Allah Teala'ya ve bize yönelmek 
istediğinizde, Allah Teala'nın buyurduğu gibi, şöyle de-
yiniz: "Selam olsun Al-i Yasin'e…"57 Böylece İmam 
ziyaretnameyi sonuna kadar şialarına öğretiyor. 

Dolayısıyla zamanının imamını tanıyan her 
müminin, bulduğu her fırsatta, özellikle de sabah 
namazını kıldıktan sonra henüz günlük işlerine 
başlamadan önce, hasseden de o hazrete ait olan 
Cuma günlerinde, o hazrete yönelmek ve o haz-
retle biat yenilemek istediğinde, bu ziyaretname-
yi okuyarak o hazreti ziyaret etmesi ve ardından 
da Ahid Duası gibi, o hazretle ahid yenilemek is-
tenildiğinde okunan duaları okuması ve o hazreti 
vasıta kılarak Allah Teala'dan af ve itaat tevfiki 
dilemesi, Ali şiasının ihmal etmemesi gereken bir 
eylemdir. Ziyaretname'nin metni şöyledir:
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َلُم َعَلْيَك َيا َداِعَي  َسَلٌم َعَلى آِل َياِسنَي، السَّ
َلُم َعَلْيَك َيا بَاَب الِل َوَديَّاَن  الِل َوَربَّاِنيَّ آَياِتِه، السَّ
َحقِِّه،  َونَاِصَر  الِل  َخِليَفَة  َيا  َعَلْيَك  َلُم  السَّ ِديِنِه، 
َلُم  َة الِل َوَدلِيَل ِإَراَدِتِه، السَّ َلُم َعَلْيَك َيا ُحجَّ السَّ
َلُم َعَلْيَك  َعَلْيَك َيا َتاِلَي ِكَتاِب الِل َوَتْرُجَماَنُه، السَّ
َيا  َعَلْيَك  َلُم  السَّ نََهاِرَك،  َوَأْطَراِف  لَْيِلَك  آنَاِء  ِفي 
الِل  ِميَثاَق  َيا  َعَلْيَك  َلُم  السَّ َأْرِضِه،  ِفي  الِل  بَِقيََّة 
الِل  َوْعَد  َيا  َعَلْيَك  َلُم  السَّ َوَوكََّدُه،  َأَخَذُه  الَِّذي 
َلُم َعَلْيَك َأيَُّها اْلَعَلُم اْلَمْنُصوُب،  الَِّذي َضِمَنُه، السَّ
اْلَواِسَعُة،  ْحَمُة  َوالرَّ َواْلَغْوُث،  اْلَمْصُبوُب،  َواْلِعْلُم 
َتُقوُم،  ِحنيَ  َعَلْيَك  َلُم  السَّ َمْكُذوٍب،  َغْيَر  َوْعدًا 
َلُم َعَلْيَك ِحنَي َتْقَرُأ  َلُم َعَلْيَك ِحنيَ َتْقُعُد، السَّ السَّ
َلُم  َلُم َعَلْيَك ِحنَي ُتَصلِّي َوَتْقُنُت، السَّ َوُتَبيُِّن،السَّ
ِحنيَ  َعَلْيَك  َلُم  السَّ َوَتْسُجُد،  َتْرَكُع  ِحنَي  َعَلْيَك 
َلُم َعَلْيَك ِحنيَ ُتَكبُِّر َوُتَهلُِّل،  َتْسَتْغِفُر َوَتْحَمُد، السَّ



Al-i Yasin Ziyareti □ 223 

Al-i Yasin ziyaretinin anlamı:

Selam olsun Al-i Yasin'e (Allah Resulü'nün 
Ehlibeyti'ne). Selam olsun sana ey Allah'ın 
davetçisi ve ayetlerinin Rebbani (İlahi) tem-
silcisi. Selam olsun sana ey Allah'ın (rahmet) 
kapısı ve dininin koruyucusu. Selam olsun 
sana ey Allah'ın halifesi ve hakkının hamisi. 
Selam olsun sana ey Allah'ın hücceti ve irade-
sinin kılavuzu. Selam olsun sana ey Allah'ın 
kitabının tilavetçisi ve açıklayıcısı. Selam ol-
sun sana gecenin ve gündüzünün her anın-
da. Selam olsun sana ey Allah'ın yeryüzün-
de sakladığı hücceti. Selam olsun sana ey 
Allah'ın alıp sağlamlaştırdığı ahdi. Selam ol-
sun sana ey Allah'ın kefil olduğu vaadi. Selam 
olsun sana ey dikilmiş bayrak, ihsan edilmiş 
ilim, vaad edilen kesin imdat ve geniş rahmet. 

Selam olsun sana kalktığında ve oturduğun-
da. Selam olsun sana (Kur'an) okuduğunda 
ve açıkladığında. Selam olsun sana namaz 
kıldığında ve kunut tuttuğunda. Selam olsun 
sana rükû ettiğinde ve secdeye vardığında. 
Selam olsun sana hamd ettiğinde ve mağfiret 
dilediğinde. Selam olsun sana la ilahe illallah 
dediğinde ve tekbir getirdiğinde. 
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َلُم َعَلْيَك  َلُم َعَلْيَك ِحنيَ ُتْصِبُح َوُتْمِسي، السَّ  السَّ
َلُم  السَّ َتَجلَّى،  ِإذا  َوالنَّهاِر  َيْغشى،   ِإذا  اللَّْيِل  ِفي 
َأيَُّها  َعَلْيَك  َلُم  السَّ اْلَمْأُموُن،  اْلَِماُم  َأيَُّها  َعَلْيَك 
َلِم،  السَّ ِبَجَواِمِع  َعَلْيَك  َلُم  السَّ اْلَمْأُموُل،  ُم  اْلُمَقدَّ
ُأْشِهُدَك َيا َمْوَلَي َأنِّي َأْشَهُد َأْن َل ِإَلَه ِإلَّ الُل َوْحَدُه 
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َل َحِبيَب  َل َشِريَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحمَّ
َأِمريَ  َعِلّيًا  َأنَّ  َمْوَلَي  َيا  َوُأْشِهُدَك  َوَأْهُلُه،  ُهَو  ِإلَّ 
ُتُه،  ُتُه، َواْلُحَسْيَن ُحجَّ ُتُه، َواْلَحَسَن ُحجَّ اْلُمْؤِمِننَي ُحجَّ
ُتُه،  َد ْبَن َعِليٍّ ُحجَّ ُتُه، َوُمَحمَّ َوَعِليَّ ْبَن اْلُحَسْيِن ُحجَّ
ُتُه،  ُتُه، َوُموَسى ْبَن َجْعَفٍر ُحجَّ ٍد ُحجَّ َوَجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ
ُتُه،  َد ْبَن َعِليٍّ ُحجَّ ُتُه، َوُمَحمَّ َوَعِليَّ ْبَن ُموَسى ُحجَّ
ُتُه،  ُتُه، َواْلَحَسَن ْبَن َعِليٍّ ُحجَّ ٍد ُحجَّ َوَعِليَّ ْبَن ُمَحمَّ
َوَأنَّ  َواْلِخُر،  ُل  اْلَوَّ َأْنُتُم  اللَِّ،  ُة  ُحجَّ َأنََّك  َوَأْشَهُد 
َرْجَعَتُكْم َحقٌّ َل َرْيَب ِفيَها َيْوَم ل َيْنَفُع نَْفسًا ِإميانُها 
َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإمياِنها َخْيرًا،، 
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Selam olsun sana sabahladığında ve akşam-
ladığında. Selam olsun sana gece karanlık 
çöktüğünde ve gündüz aydınlandığında. 

Selam olsun sana ey güvence verilen imam. 

Selam olsun sana ey beklenilen öncü. Selam 

olsun sana selamın cümlesi ile. 

Seni tanık kılarak ey efendim, tanıklık ederim 

ki, Allah'tan başka ilah yoktur, O, tektir ortağı 

yoktur, Muhammed O'nun kulu ve resulüdür 

ve ondan (Muhammed'den) ve ehlibeytinden 

başka bir habip yoktur. 

Yine ey efendim, seni tanık kılıyorum ki; 

Emirü'l-Müminin Ali, Hasan, Hüseyin, Ali bin 

Hüseyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Mu-

hammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa Mu-

hammed bin Ali, Ali bin Muhammed ve Hasan 

bin Ali Allah'ın hüccetleridirler. Yine tanıklık 

ederim ki, sen Allah'ın hüccetisin. Siz hem 

ilksiniz hem de sonsunuz ve önceden iman 

edip de imanında hayır kazanmayan kimse-

ye, artık iman etmesi, bir fayda sağlamayaca-

ğı günde döneceğiniz kuşkusuz haktır., 
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، َوَأْشَهُد  ، َوَأنَّ نَاِكرًا َوَنِكريًا َحقٌّ  َوَأنَّ اْلَمْوَت َحقٌّ

 ، َراَط َحقٌّ ، َوَأنَّ الصِّ ، َوالَْبْعَث َحقٌّ َأنَّ النَّْشَر َحقٌّ

 ، َحقٌّ َواْلَحْشَر   ، َحقٌّ َواْلِميَزاَن   ، َحقٌّ َواْلِمرصَاَد 

َواْلَوْعَد   ، َحقٌّ َوالنَّاَر  َواْلَجنََّة   ، َحقٌّ َواْلِحَساَب 

، َيا َمْوَلَي َشِقَي َمْن َخالََفُكْم،  َواْلَوِعيَد بِِهَما َحقٌّ

َأْشَهْدُتَك  َما  َعَلى  َفاْشَهْد  َأَطاَعُكْم،  َمْن  َوَسِعَد 

َك، َفاْلَحقُّ َما  َعَلْيِه، َوَأنَا َوِليٌّ َلَك َبِري ٌء ِمْن َعُدوِّ

َما  َواْلَمْعُروُف  َما َسِخْطُتُموُه  َوالَْباِطُل  َرِضيُتُموُه، 

َأَمْرُتْم ِبِه، َواْلُمْنَكُر َما نََهْيُتْم َعْنُه، َفَنْفِسي ُمْؤِمَنٌة 

بِالِل َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوِبَرُسوِلِه َوِبَأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي 

ٌة  ِلُكْم َوآِخِرُكْم، َوُنْصَرِتي ُمَعدَّ َوِبُكْم َيا َمْوَلَي، َأوَّ

َلُكْم، َوَمَودَِّتي َخاِلَصٌة َلُكْم، آِمنَي آِمنَي.
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Ölüm haktır, nekir ve münker haktır. Yine 

tanıklık ederim ki, ölümden sonra tekrar di-

rilmek haktır, sırat haktır, (suçlular için kıya-

met gününde kurulacak) pusu haktır, mizan 

haktır, mahşer haktır, hesap haktır, cennet ve 

cehennem haktır ve cennet ile müjdelemek 

ve cehennem ile tehdit etmek haktır.

Ey efendim, kuşkusuz size muhalefet eden 

bedbaht olmuştur, size itaat eden ise saadete 

ermiştir. Sen de seni şahit kıldığım şeylerde 

tanıklık et. Ben sana dostum, düşmanından 

ise uzağım. Hak sizin rıza gösterdiğiniz şey-

dir, batıl ise sizin öfke duyduğunuz şeydir. 

Maruf sizin emrettiğiniz şeydir, münker ise 

sizin sakındırdığınız şeydir. 

Ey efendim, ben Allah'a iman etmişim, O tektir 

ortağı yoktur; Resulüne de, Emirü'l-Müminin'e 

de, size de, ilkinize de, sonuncunuza da iman 

etmişim. Himayem sizin için hazırdır, sevgim 

sizin için halistir. Âmin! Âmin! 

***
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Al'i Yasin ziyaretinden sonra okunan dua

Hz. İmam Mehdi (a.s)'ı yukarıda naklettiğimiz Al-i 
Yasin Ziyareti olarak bilinen bu ziyaretname ile ziyaret 
ettikten sonra şu duanın okunması tavsiye edilmiştir: 

ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  َأْن  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ 
نَِبيِّ َرْحَمِتَك، َوَكِلَمِة ُنوِرَك، َوَأْن َتْمَلَ َقْلِبي ُنوَر 
الَْيِقنِي، َوَصْدِري ُنوَر اْلِميَاِن، َوِفْكِري ُنوَر النِّيَّاِت، 
ِتي ُنوَر اْلَعَمِل، َوِلَساِني ُنوَر  َوَعْزِمي ُنوَر اْلِعْلِم، َوُقوَّ
ْدِق، َوِديِني ُنوَر الَْبَصاِئِر ِمْن ِعْنِدَك، َوَبَصِري  الصِّ
َياِء، َوَسْمِعي ُنوَر اْلِحْكَمِة، َوَمَودَِّتي ُنوَر  ُنوَر الضِّ
َلُم، َحتَّى َأْلَقاَك  ٍد َوآِلِه َعَلْيِهُم السَّ اْلُمَواَلِة ِلُمَحمَّ
َوَقْد َوَفْيُت بَِعْهِدَك َوِميَثاِقَك، َفَتَسَعِني َرْحَمُتَك، َيا 

َوِليُّ َيا َحِميُد؛ 
َأْرِضَك،  ِفي  ِتَك  ُحجَّ ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  اللُهمَّ َصلِّ 
َسِبيِلَك،  ِإَلى  اِعي  َوالدَّ ِبَلِدَك،  ِفي  َوَخِليَفِتَك 
اْلُمْؤِمِننيَ،  َوِليِّ  ِبَأْمِرَك،  َوالثَّاِئِر  بِِقْسِطَك،  َواْلَقاِئِم 
 ِ َوَبَواِر اْلَكاِفِريَن، َوُمَجلِّي الُظْلَمِة، َوُمِنرِي اْلَحّقِ، 
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Al'i Yasin ziyaretinden sonra 
okunan duanın anlamı

Allah'ım, senden rahmetinin peygamberi ve 

nurunun kelimesi olan Muhammed'e rahmeti-

ni indirmeni ve kalbimi yakin, göğsümü iman, 

düşüncemi içtenlik, azmimi, ilim, gücümü 

amel, dilimi doğruluk, dinimi katından olan 

basiret, gözümü ışık, kulağımı hikmet, dostlu-

ğumu Muhammed ve Al-i Muhammed sevgisi 

nuruyla doldurmanı istiyorum ki, ahid ve mi-

sakına vefa etmiş olarak sana kavuşayım ve 

rahmetin beni kuşatsın, ey dost, ey övülen.

Allah'ım, yeryüzündeki hüccetin, beldele-

rindeki halifen, yoluna davet eden, ada-

letini ikame eden, emrin ile kıyam eden, 

müminlerin velisi, kâfirlerin yok edicisi, ka-

ranlığı aydınlatan, hakkı açığa çıkaran, 
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التَّامَِّة ِفي  َوَكِلَمِتَك  ْدِق،  َوالصِّ بِاْلِحْكَمِة  َوالنَّاِطق 
َأْرِضَك، اْلُمْرَتِقِب اْلَخاِئِف، َواْلَوِليِّ النَّاِصِح، َسِفيَنِة 
النََّجاِة، َوَعَلِم اْلُهَدى، َوُنوِر َأْبَصاِر اْلَوَرى، َوَخْيِر 
َمْن َتَقمََّص َواْرَتَدى، َوُمَجلِّي اْلَعَمي، الَِّذي َيْمَلُ 
اْلَْرَض َعْدًل َوِقْسطًا، َكَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َوَجْورًا، 

ِإنََّك َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقِديٌر؛

الَِّذيَن  َأْولَِياِئَك  َواْبِن  َولِيَِّك،  َعَلى  اللُهمَّ َصلِّ 
َوَأْذَهْبَت  َحقَُّهْم،  َوَأْوَجْبَت  َطاَعَتُهْم،  َفَرْضَت 
اللُهمَّ  َتْطِهريًا؛  َوَطهَّْرَتُهْم  ْجَس،  الرِّ َعْنُهُم 
َأْولَِياَئَك،  ِبِه  َواْنُصْر  ِلِديِنَك؛  ِبِه  َواْنَتِصْر  اْنُصْرُه 
ِمْنُهْم؛ َواْجَعْلَنا  َوَأْنَصاَرُه،  َوِشيَعَتُه،  َوَأْولَِياَئُه، 

َوَطاٍغ،  بَاٍغ  ُكلِّ  َشرِّ  ِمْن  َأِعْذُه  اللُهمَّ 
بَْيِن  ِمْن  َواْحَفْظُه  َخْلِقَك؛  َجِميِع  َشرِّ  َوِمْن 
ِشَماِلِه؛   َوَعْن  َيِميِنِه  َوَعْن  َخْلِفِه،  َوِمْن  َيَدْيِه 
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hikmet ve doğruluk ile konuşan, yeryüzün-

deki tam kelimen, korkuyla gözeten, samimi 

dost, kurtuluş gemisi, hidayet nişanesi, halkın 

göz nuru, giyinenlerin en hayırlısı, körlüğü gi-

deren, yeryüzünü, zülüm ve haksızlıkla dol-

duğu gibi, adalet ve eşitlikle dolduracak olan 

Muhammed'e (Mehdi a.s) rahmetini indir; 

şüphesiz sen her şeye güç yetirensin.

Allah'ım, itaat edilmelerini farz kılıp haklarını 

gözetmeği vacip eylediğin kendilerinden her 

türlü kirliliği gidererek tertemiz kıldığın evliya-

nın soyundan olan veline (hüccetine) rahme-

tini indir. Allah'ım, ona yardım, et, onunla dini-

ni destekle. Onunla kendinin ve onun dostla-

rına, şialarına ve yardımcılarına da yardım et 

bizi de onlardan eyle.

Allah'ım, onu her azgının, her zor-

banın ve bütün yarattıklarının şerrin-

den koru. Allah'ım, onu önünden, ar-

kasından, sağından ve solundan koru.
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ِبُسوٍء؛  ِإلَْيِه  ُيوَصَل  َأْن  ِمْن  َواْمَنْعُه  َواْحُرْسُه 

ِبِه  َوَأْظِهْر  َرُسوِلَك؛  َوآَل  َرُسوَلَك  ِفيِه  َواْحَفْظ 

َواْخُذْل  نَاِصِريِه  َواْنُصْر  بِالنَّْصِر،  َوَأيِّْدُه  اْلَعْدَل، 

ِبِه  َواْقُتْل  اْلُكْفِر،  َجَباِبَرَة  ِبِه  َواْقِصمْ   َخاِذلِيِه، 

َحْيُث  اْلُمْلِحِديَن،  َوَجِميَع  َواْلُمَناِفِقنَي،  اْلُكفَّاَر 

َها  َبرِّ َوَمَغاِربَِها،  اْلَْرِض  َمَشاِرِق  ِمْن  َكاُنوا 

َوَبْحِرَها؛ َواْمَلْ ِبِه اْلَْرَض َعْدًل َوِقْسًطا، َوَأْظِهْر 

َواْجَعْلِني  َوآِلِه؛  َعَلْيِه  الٌل  َصلَّي  نَِبيَِّك،  ِديَن  ِبِه 

َوِشيَعِتِه؛  َوَأْتَباِعِه  َوَأْعَواِنِه  َأْنَصاِرِه  ِمْن  اللُهمَّ 

لُم َما َيْأَمُلوَن،  ٍد َعَلْيُهُم السَّ َوَأِرِني ِفي آِل ُمَحمَّ

َوِفي َأْعَداِئِهْم َما َيْحَذُروَن، ِإَلَه اْلَحقِّ آِمنَي، َيا َذا 

اِحِمنَي. اْلَجَلِل َواْلِْكَراِم، َيا َأْرَحَم الرَّ
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Onu koru ve kötülüğün kendisine ulaşması-

na engel ol. Onu korumakla Resulü'nü ve Al-i 

Resulü'nü koru. Onunla adaleti açığa çıkar; 

onu kendi yardımınla destekle, ona yardım 

edene destek ol, onu yalnız bırakanı yalnız 

bırak, onu ezmek isteyeni ez, onunla küfrün 

elebaşlarını ezip yok et. Onun eliyle yeryü-

zünün doğusunda ve batısında, karasında 

ve denizinde nerede olursa olsunlar, kâfirleri, 

münafıkları ve bütün inkârcıları yok et, onun-

la yeryüzünü adalet ve eşitlikle doldur ve 

onunla Peygamberi'nin (Allah'ın rahmeti ona 

ve ehlibeytine olsun) dinini açığa çıkar. 

Allah'ım, beni de onun yardımcılarından, 

muhafızlarından, tabilerinden ve şialarından 

eyle. Allah'ım, Al-i Muhammed'in umduğu, 

düşmanlarının ise kaygılandığı şeyin tahak-

kuk edişini bana göster. Âmin, ey hak ilah, ey 

celal ve kerem sahibi ve ey merhamet eden-

lerin en merhametlisi. 

***
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Ahid Duası

Alimlerin arasında Ahid Duası olarak bilinen bu dua, 
Hz. İmam Mehdi (a.s) ile olan ahid ve biati yenilemek 
için okunan bir duadır. Hz. İmam Sadık (a.s)'dan gelen 
bir hadiste şöyle yer almıştır: "Kim bu duayı (Ahid Dua-
sını) kırk sabah okursa, Hz. İmam Mehdi (a.s)'ın yarenlerin-
den olur ve şayet o hazretin zuhurundan önce ölürse de Allah 
Teala onu, hazretin huzurunda olması için, mezarından çı-
karır ve duanın her bir kelimesi karşılığında ona bin güzellik 
verir ve bin günahını da bağışlar."58 

Ahid duasının metni

ِفيِع،  اْلُكْرِسيِّ الرَّ اْلَعِظيِم، َوَربَّ  اللُهمَّ َربَّ النُّوِر 
َواْلِْنِجيِل  التَّْوَراِة  َوُمْنِزَل  اْلَمْسُجوِر،  الَْبْحِر  َوَربَّ 
لِّ َواْلَحُروِر، َوُمْنِزَل اْلُفْرَقاِن اْلَعِظيِم،  ُبوِر، َوَربَّ الظِّ َوالزَّ
ِبنَي، َوَربَّ اْلَْنِبَياِء َواْلُمْرَسِلنَي؛  َوَربَّ اْلَمَلِئَكِة اْلُمَقرَّ
اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك بِاْسِمَك اْلَكِرميِ، َوبُِنوِر َوْجِهَك اْلُمِنريِ، 
بِاْسِمَك  َوَأْسَأُلَك  َقيُّوُم؛  َيا  َحيُّ  َيا  اْلَقِدمِي،  َوُمْلِكَك 
َماَواُت َواْلََرُضوَن، َيا َحّيًا َقْبَل  الَِّذي َأْشَرَقْت ِبِه السَّ
، َيا َحّيًا َل ِإَلَه ِإلَّ َأْنَت؛  ، َيا َحّيًا بَْعَد ُكلِّ َحيٍّ ُكلِّ َحيٍّ
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Ahid duasının anlamı

Allah'ım, ey büyük nurun Rabbi, ey yüce 

kürsünün Rabbi, ey taşan denizin Rab-

bi, ey, Tevrat'ı, İncil'i ve Zebur'u indiren, 

ey gölgenin ve sıcaklığın Rabbi, ey bü-

yük Kur'an-ı indiren, ey mukarrep melek-

lerin, peygamberlerin ve resullerin Rabbi.

Allah'ım, kerim ismin hürmetine senden di-

liyorum, aydınlatıcı yüzün hürmetine, ezeli 

mülkün hürmetine; ey diri, ey kayyum. Gök-

lerin ve yerin kendisiyle aydınlandığı ismin 

hürmetine senden diliyorum. İlklerin ve son-

ların kendisiyle düzene girdiği ismin hürmeti-

ne senden diliyorum. Ey her diriden önce diri, 

ey her diriden sonra diri, ey hiçbir diri yokken 

diri, ey ölüleri dirilten, ey dirileri öldüren, ey 

senden başka ilah olmayan diri. 
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اْلَقاِئَم  اْلَمْهِديَّ  اْلَِماَم  َمْوَلنَا  بَلِّْغ  اللُهمَّ 
اِهِريَن،  الطَّ آبَاِئِه  َوَعَلى  َعَلْيِه  الُل  َصلَّى  ِبَأْمِرَك، 
َمَشاِرِق  ِفي  َواْلُمْؤِمَناِت،  اْلُمْؤِمِننَي  َجِميِع  َعْن 
َها  َوَبرِّ َوَجَبِلَها  َوَسْهِلَها  َوَمَغاِربَِها،  اْلَْرِض 
َوِإْخَواِني  َوُوْلِدي  َواِلَديَّ  َوَعْن  َوَعنِّي  َوَبْحِرَها، 
َكِلَماِتِه،  َوِمَداَد  اللَِّ،  َعْرِش  ِزَنَة  َلَواِت،  الصَّ ِمَن 

َوَما َأْحَصاُه ِكَتاُبُه، َوَأَحاَط ِبِه ِعْلُمُه؛ 

ُد َلُه ِفي َصِبيَحِة َهَذا الَْيْوِم، َوَما  اللُهمَّ ِإنِّي ُأَجدِّ
َلُه ِفي  َوبَْيَعًة  َأيَّاِمي، َعْهدًا َوَعْقدًا  ِبِه ِفي  ِعْشُت 
ُعُنِقي، َل َأُحوُل َعْنَها َوَل َأُزوُل أَبدًا؛ اللُهمَّ اْجَعْلِني 
ابِّنيَ َعْنُه، َواْلُمَساِرِعنيَ  ِمْن َأْنَصاِرِه، َوَأْعَواِنِه، َوالذَّ
ِفي َحَواِئِجِه، َواْلُمْمَتِثِلنَي ِلََواِمِرِه، َواْلُمَحاِمنَي َعْنُه، 
َيَدْيِه؛  بَْيَن  َواْلُمْسَتْشَهِديَن  َوالْسابِِقنَي إَلي إَراَدِتِه 
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Allah'ım, emrinle kıyam edecek olan, efen-

dimiz, hidayet edici ve hidayet edilmiş olan 

imama (Allah'ın rahmeti ona ve tertemiz ba-

balarına olsun), yeryüzünün doğusunda, ba-

tısında, ovasında ve dağında, karasında ve 

denizinde bulunan bütün mümin erkek ve 

kadınların, benim ve anne-babamın tarafın-

dan, Allah'ın arşının ağırlığınca, kelimelerinin 

çekimince, ilminin sayabildiğince ve kitabının 

kuşatabildiğince rahmet ulaştır. 

Allah'ım, ben, bu günün sabah vaktinde ve 

yaşadığım sürece kendisiyle olan ahdimi ve 

boynumdaki akit ve biatimi yeniliyorum, hiçbir 

zaman bu ahid ve biatimden dönmeyeceğim 

ve onu bozmayacağım. Allah'ım, beni, onun 

yarenlerinden, destekçilerinden, onu müda-

faa edenlerden, isteklerini yerine getirmek 

için koşuşturanlardan, emirlerine itaat eden-

lerden, onu himaye edenlerden, onun iradesi 

doğrultusunda yarışanlardan ve huzurunda 

şahadete erenlerden eyle.
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الَِّذي  اْلَمْوُت  َوبَْيَنُه  بَْيِني  َحاَل  َفِإْن  اللُهمَّ 
َفَأْخِرْجِني  َمْقِضّيًا،  َحْتمًا  ِعَباِدَك  َعَلى  َجَعْلَتُه 
دًا  ُمَجرِّ َسْيِفي،  َشاِهرًا  َكَفِني،  ُمْؤَتِزرًا  َقْبِري  ِمْن 
اِعي، ِفي اْلَحاِضِر َوالَْباِدي؛  َقَناِتي، ُمَلبِّيًا َدْعَوَة الدَّ

َة  َواْلُغرَّ ِشيَدَة،  الرَّ ْلَعَة  الطَّ َأِرِني  اللُهمَّ 
ِإلَْيِه،  ِمنِّي  بَِنْظَرٍة  نَاِظِري،  َواْكُحْل  اْلَحِميَدَة، 
ِبي  َواْسُلْك  َمْنَهَجُه،  َوَأْوِسْع  َفَرَجُه،  ْل  َوَعجِّ
َظْهَرُه؛  َوَقوِّ  َأْزَرُه،  َواْشُدْد  َأْمَرُه،  َوَأْنِفْذ  َتُه،  َمَحجَّ

ِعَباَدَك،  ِبِه  َوَأْحِي  ِبَلَدَك،  ِبِه  اللُهمَّ  َواْعُمِر 
الَْبرِّ  ِفي  اْلَفساُد  َظَهَر   ، اْلَحقُّ َوَقْوُلَك  ُقْلَت  َفِإنََّك 
اللُهمَّ  َفَأْظِهِر  النَّاِس؛  َأْيِدي  َكَسَبْت  ِبما  َوالَْبْحِر 
َولِيََّك َواْبَن َولِيَِّك، َواْبَن بِْنِت نَِبيَِّك، اْلُمَسمَّى بِاْسِم 
َيْظَفَر  َل  َحتَّى  َوآِلِه،  َعَلْيِه  َصَلَواُتَك  َرُسوِلَك، 
َقُه، َوُيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيَحقَِّقُه؛  ِبَشْيٍء ِمَن الَْباِطِل ِإلَّ َمزَّ
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Allah'ım, eğer benimle onun arasına, kulların 

için kesin kıldığın ölüm girerse, beni, kefeni-

mi elbise edinmiş, kılıcımı kınından çıkarmış, 

süngümü çekmiş olarak, şehirde ve çölde da-

vetçinin davetine lebbeyk der, bir halde me-

zarımdan çıkar.

Allah'ım, o olgun simayı ve övülen çehreyi 

bana göster, gözüme ona bakma sürmesi 

çek. Onun zuhurunu çabuklaştır, yolunu ge-

nişlet, beni onun yolunda yürüt. Onun emrini 

geçerli kıl ve gücünü çoğalt. 

Allah'ım, onunla beldelerini bayındırlaştır, 

kullarını dirilt. Şüphesiz sen; "İnsanların yap-

tıkları işlerden dolayı karada ve denizde fesat 

zuhur etmiştir…"59 buyurmuşsun; senin buy-

ruğun ise mutlaka haktır. O halde Allah'ım, 

Resulü'nün ismini taşıyan ve peygamberinin 

kızının oğlu olan velini (hüccetini) zahir et ki, 

önüne çıkan her batılı yok eylesin ve her hak-

kı da ikame edip sabitleştirsin. 
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ِعَباِدَك،  ِمْن  لِْلَمْظُلوِم  َمْفَزعًا  اللُهمَّ  َواْجَعْلُه 
دًا ِلَما  َونَاِصرًا ِلَمْن َل َيِجُد نَاِصرًا َغْيَرَك، َوُمَجدِّ
ِمْن  َوَرَد  ِلَما  َوُمَشيِّدًا  ِكَتاِبَك،  َأْحَكاِم  ِمْن  َل  ُعطِّ
َأْعَلِم ِديِنَك، َوُسَنِن نَِبيَِّك، َصلَّي الٌل َعَلْيِه َوآِلِه؛ 
اْلُمْعَتِديَن؛  َبْأِس  ِمْن  ْنَتُه  ْن َحصَّ اللُهمَّ ِممَّ َواْجَعْلُه 
َوآِلِه،  َعَلْيِه  الٌل  َصلَّي  دًا،  ُمَحمَّ نَِبيََّك  َوُسرَّ  اللُهمَّ 
ِبُرْؤَيِتِه،  َوَمْن َتِبَعُه َعَلى َدْعَوِتِه، َواْرَحِم اْسِتَكانََتَنا 
َة َعْن َهِذِه اْلُمَِّة  ِمْن بَْعِدِه؛ اللُهمَّ اْكِشْف َهِذِه اْلُغمَّ
ِل اللُهمَّ ُظُهوَرُه، ِإنَُّهْم َيَرْوَنُه بَِعيدًا،  ِبُحُضوِرِه، َوَعجِّ

اِحِمنَي. َوَنَراُه َقِريبًا، ِبَرْحَمِتَك َيا َأْرَحَم الرَّ

َيا  َمْوَلَي،  َيا  اْلَعَجَل،  اْلَعَجَل  اْلَعَجَل 
َماِن.  الزَّ َصاِحَب 
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Allah'ım, onu, zulme uğrayan kullarının sı-

ğınağı, senden başka yardımcı bulamayan-

ların yardımcısı, kitabının kenara bırakılan 

hükümlerinin ihyacısı, dininin simgelerini 

ve Peygamberi'nin (Allah'ın salât ve selamı 

O'na ve Ehlibeyti'ne olsun) sünnetlerinin 

yücelticisi kıl. 

Allah'ım, onu zalimlerin şiddetinden korudu-

ğun kimselerden eyle. Allah'ım, Peygamber'in 

Muhammed'i, (Allah'ın salât ve selamı O'na 

ve Ehlibeyti'ne olsun) onu ve ona tabi olanları 

görmekle sevindir, onun yokluğundaki zavallı 

halimize ise acı. Allah'ım, onun huzuruyla bu 

kederi bu ümmetten gider. Onun zuhurunu bi-

zim için çabuklaştır, onlar (düşmanlar) bunu 

(zuhuru) uzak görüyorlar ama biz pek yakın 

görürüyoruz, kendi merhametin hürmetine ey 

merhamet edenlerin en merhametlisi. 

Ey efendim, ey zamanın efendisi, zuhurun 

çabuk olsun, çabuk olsun, çabuk olsun.

***
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İmam Mehdi (a.s)'a atfedilen dua
Merhum Kefemi'nin, Misbahu'l-Muteheccid adli kita-

bında İmam Mehdi (a.s)'a ait olduğunu rivayet ettiği bu 
dua, içeriği itibariyle çok engin bir duadır. Dolayısıyla 
müminler, fırsat buldukça, özellikle de toplu merasim-
lerde, insanların geneli için hayırların istendiği bu duayı 
okumayı ihmal etmemelidirler. Duanın metni şöyledir:

اْلَمْعِصَيِة،  َوبُْعَد  الّطاَعِة،  َتْوفيَق  اْرُزْقنا  اَلّلـُهمَّ 
َوَاْكِرْمنا  اْلُحْرَمِة،  َوِعْرفاَن  َوِصْدَق النِّيَِّة، 
واِب  بِالصَّ اَْلِسَنَتنا  ْد  َوَسدِّ بِاْلُهدى َوالِْْسِتقاَمِة، 
َوَطهِّْر  َواْلَمْعِرَفِة،  بِاْلِعْلِم  ُقُلوبَنا  َواْلِحْكَمِة، َواْمـلَْ 
َعِن  اَْيِدَينا  َواْكُفْف  ْبَهِة،  َوالشُّ ِمَن اْلَحراِم  ُبُطونَنا 
اْلُفُجوِر  َعِن  اَْبصاَرنا  ِرَقِة، َواْغُضْض  َوالسَّ ْلِم  الظُّ
َواْلِغيَبِة،  َعِن اللَّْغِو  َاْسماَعنا  َواْسُدْد  َواْلِخياَنِة، 
َوالنَّصيَحِة، َوَعَلى  ْهِد  بِالزُّ ُعَلماِئنا  َعلى  ْل  َوَتَفضَّ
اْلُمْسَتِمعنَي  َوَعَلى  ْغَبِة،  َوالرَّ بِاْلُجْهِد  اْلُمَتَعلِّمنَي 
اْلُمْسِلمنَي  َمْرَضى  َوَعلى  َواْلَمْوِعَظِة،  بِالِْتِّباِع 
ْحَمِة،  أَفِة َوالرَّ فاِء َوالّراَحِة، َوَعلى َمْوتاُهْم بِالرَّ بِالشِّ
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İmam Mehdi (a.s)'a 
atfedilen duanın anlamı

Allah'ım, bize, itaat etmek, günahtan 

uzak durmak, iyi niyetli olmak ve kutsallı-

ğı tanımak başarısı ihsan eyle. Bizi hida-

yet ve dürüstlükle şereflendir, dillerimizi 

doğruluğa ve hikmete yönlendir, kalple-

rimizi ilim ve irfanla doldur, karınlarımızı 

haramdan ve şüpheli lokmadan temizle, 

ellerimizi zulümden ve hırsızlıktan alıkoy, 

gözlerimizi günaha ve ihanete kapat, ku-

laklarımızı boş söze ve gıybete tıka. 

Âlimlerimize züht ve hayırseverlik, öğ-

rencilere ciddiyet ve özlem, dinleyenle-

re itaat ve öğüt almak, müslümanların 

hastalarına şifa ve rahatlık, ölenlerine 

şefkat görmek ve rahmet, 
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َوَعَلى  كيَنِة،  َوالسَّ َمشاِيِخنا بِاْلَوقاِر  َوَعلى 
بِاْلَحياِء  النِّساِء  َوالتَّْوَبِة، َوَعَلى  بِالِْناَبِة  باِب  الشَّ
َعِة، َوَعَلى  َواْلِعفَِّة، َوَعَلى الَْْغِنياِء بِالتَّواُضِع َوالسَّ
اْلُغزاِة بِالنَّْصِر  َوَعَلى  َواْلَقناَعِة،  ْبِر  بِالصَّ اْلُفَقراِء 
َوالّراَحِة،  بِاْلَخلِص  الَُْسراِء  َوَعَلى  َواْلَغَلَبِة، 
ِعيَِّة  الرَّ َوَعَلى  َفَقِة،  َوالشَّ بِاْلَعْدِل  َوَعَلى الَُْمراِء 

بِالِْْنصاِف َوُحْسِن الّسرَيِة، 

َوالنََّفَقِة،  الّزاِد  ِفي  ّواِر  َوالزُّ لِْلُحّجاِج  َوباِرْك 
َواْلُعْمَرِة،  اْلَحجِّ  ِمَن  َعَلْيِهْم  َاْوَجْبَت  ما  َواْقِض 

بَِفْضِلَك َوَرْحَمِتَك يا َاْرَحَم الّراِحمنَي.
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 yaşlılarımıza ağırbaşlılık ve metanet, gençle-

re hakka dönüş ve tövbe, kadınlara hayâ ve 

iffet, zenginlere alçak gönüllülük ve eli açıklık, 

fakirlere sabır ve kanaat, akıncılara yardım 

ve zafer, esirlere özgürlük ve rahatlık, yöneti-

cilere adalet ve şefkat, tebaaya insaf ve güzel 

geçim ihsan eyle.

Hacıların ve ziyaretçilerin azık ve harçlarını 

bereketlendir, onlar için, yükümlü tuttuğun 

hac ve umrelerini Yerine getirmelerini kolay-

laştır, kendi fazlın ve rahmetin hürmetine ey 

merhamet edenlerin en merhametlisi.

***
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Azuma'l-Bela Duası

Kurtuluş duası olarak da nitelenen bu duanın çeşit-
li hal ve durumlarda okunması, Ehlibeytten gelen ha-
dislerde tavsiye edilmiştir. Bunlardan birisi, zorluk ve 
sıkıntı içinde olan kimsenin, bu durumdan kurtulması 
için, Hz. İmam Mehdi (a.s)'a tevessül amacıyla okuması-
dır. Bu duaya kurtuluş duası denmesi de bu sebepledir. 

Bu duanın okunması tavsiye edildiği yerlerden birisi 
de Hz. Mehdi (a.s)'a ait namazın kılınmasından sonradır. 

Hz. Mehdi (a.s)'a ait namaz iki rekâttır. Her 
rekâtında Hamd Suresi okunurken "İyyake na'budu ve 
iyyake nestein" ayeti yetmiş defa tekrar edilir, ardın-
dan Fatiha Suresi'nin geri kalan bölümü normal şekilde 
okunur, sonrasında ise İhlâs Suresi de okunarak rükû 
ve secdeler yerine getirilir ve teşehhüt ve selam okuna-
rak namazdan çıkılır. Ardından da bu dua okunur. 

Azuma'l-Bela duasının metni

َواْنَكَشَف  اْلَخفاُء،  َوَبِرَح  الَْبلُء،  َعُظَم  اِلـهي 
الَْْرُض،  َوضاَقِت  الرَّجاُء،  اْلِغطاُء، َواْنَقَطَع 
َواِلَْيَك  اْلُمْسَتعاُن،  واَْنَت  ماُء،  السَّ َوُمِنَعِت 
والرَّخاِء،   ِة  دَّ ِفي الشِّ ُل  اْلُمَعوَّ َوَعَلْيَك  اْلُمْشَتكى، 
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Azuma'l-Bela duasının anlamı
Mabudum, bela büyümüştür, gizli olan açığa 

çıkmıştır, perde kalkmıştır, ümit kesilmiştir, 

yeryüzü daralmıştır, göğün rahmeti önlenmiş-

tir. Yardım dilenen, şikâyet sunulan, darlıkta 

ve genişlikte dayanak olan ise, ancak sensin,. 
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ُاوِلي  د،  ُمَحمَّ َوآِل  د  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اَلّلـُهمَّ 
ْفَتنا  َوَعرَّ طاَعَتُهْم،  َعَلْينا  َفَرْضَت  الَّذيَن  الَْْمِر 
عاِجًل  َفَرجًا  ِبَحقِِّهْم  َعنا  ْج  َفَفرِّ ِبذِلَك َمْنِزلََتُهْم، 
يا  ُد  ُمَحمَّ يا  اَْقَرُب،  ُهَو  َاْو  َكَلْمِح الَْبَصِر  َقريبًا 
َفِانَُّكما كاِفياِن،  ُد  ِاْكِفياين  َعِليُّ يا َعِليُّ يا ُمَحمَّ
َواْنُصراين َفِانَُّكما ناِصراِن، يا َمْولنا يا صاِحَب 
َاْدِرْكين  َاْدِرْكين  اْلَغْوَث،  اْلَغْوَث  اْلَغْوَث  ماِن،  الزَّ
اْلَعَجَل  اْلَعَجَل  الّساَعَة،  الّساَعَة  الّساَعَة  َاْدِرْكين، 
َوآِلِه  د  ُمَحمَّ ِبَحقِّ  الّراِحمنَي،  يا َاْرَحَم  اْلَعَجل، 

الّطاِهريَن.
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Allah'ım, Muhammed'e ve itaatlerini bize farz 
kıldığın ve böylece makamlarını bize tanıttı-
ğın emir sahipleri Al-i Muhammed'e rahmetini 
indir. Onların hürmetine, güz yumup açınca-
ya dek veya daha kısa bir süre zarfında hızla 
bizden kederi gider. 

Ey Muhammed, ey Ali, ey Ali ey Muham-
med, yetin bana gerçekten de siz yetensiniz, 
yardım edin bana gerçekten de siz yardım 
edensiniz. 

Ey efendimiz, ey zamanın sahibi, imdat, im-
dat, imdat, yetiş bana, yetiş bana, yetiş bana, 
şimdi, şimdi şimdi, hemen, hemen, hemen. 
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, Mu-
hammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hürmeti-
ne, duamı kabul buyur.

***
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Tevessül Duası

Merhum Allame Meclisi şöyle rivayet etmiştir: 
Bazı muteber kitaplarda yer aldığı üzere Muhammed 
bin Babaveyh bu tevessül duasını Ehlibeyt imamları 
(a.s)'dan rivayet etmiş ve "Bu duayı okuyarak Allah 
Teala'dan dilediğim her işte kısa zamanda dileğim ye-
rine getirildi" demiştir. 

Tevessül duasının metni

نَِبيِّ  بَِنِبيَِّك  اِلَْيَك  ُه  َواََتَوجَّ َاْسَاُلَك  اِّني  اَلّلـُهمَّ 
د َصلَّى الُل َعَلْيِه َوآِلِه، يا اَبَا اْلقاِسِم  ْحَمِة ُمَحمَّ الرَّ
ْحَمِة يا َسيَِّدنا َوَمْولنا اِنّا  يا َرُسوَل الِل يا ِاماَم الرَّ
ْمناَك بَْيَن  ْلنا ِبَك اَِلى الِل َوَقدَّ ْهناَواْسَتْشَفْعنا َوَتَوسَّ َتَوجَّ
َيَدْي حاجاِتنا يا َوجيهًا ِعْنَد الِل ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد الِل، 
َعِليَّ  يا  اْلُمْؤِمننَي  َامرَي  اْلَحَسِن يا  اَبَا  يا 
َعلى َخْلِقِه  الِل  َة  ُحجَّ يا  طاِلب،  َايب  ْبَن 
َواْسَتْشَفْعنا  ْهنا  َتَوجَّ اِنّا  َوَمْولنا  َسيَِّدنا  يا 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناَك  َوَقدَّ الِل  اَِلى  ْلنا ِبَك  َوَتَوسَّ
الِل،  ِعْنَد  لَنا  الِل ِاْشَفْع  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا، 
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Tevessül duasının anlamı

Allah'ım, rahmet peygamberin Muham-

med Sallallahu aleyhi ve alih'i vesile kıla-

rak senden diliyor ve sana yöneliyorum. Ey 

Ebu'l-Kasım, ey Allah'ın Resulü, ey rahmet 

önderi, ey efendimiz ve mevlamız, Biz seni 

şefaatçi ve vesile kılarak seninle Allah'a 

yöneldik, seni hacetlerimizin önüne koy-

duk; ey Allah katında saygınlığı olan, bizim 

için Allah indinde şefaat eyle.

Ey Ebu'l-Hasan, ey müminlerin emiri, Ey Ebu 

Talib'in oğlu Ali, ey Allah'ın, kulları üzerindeki 

hücceti, ey efendimiz ve mevlamız, biz seni 

şefaatçi ve vesile kılarak seninle Allah'a yö-

neldik, seni hacetlerimizin önüne koyduk; ey 

Allah katında saygınlığı olan, bizim için Allah 

indinde şefaat eyle.
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َة  يا ُقرَّ د  ُمَحمَّ بِْنَت  يا  ْهراُء  الزَّ فاِطَمَة  يا 
َواْسَتْشَفْعنا  ْهنا  َتَوجَّ اِنّا  َسيَِّدَتنا  يا  ُسوِل،  الرَّ َعْيِن 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناِك  َوَقدَّ الِل  اَِلى  ِبِك  ْلنا  َوَتَوسَّ
حاجاِتنا، يا َوجيَهًة ِعْنَد الِل ِاْشَفعي لَنا ِعْنَد الِل، 
َعِليٍّ اَيَُّها  ْبَن  َحَسَن  يا  د  ُمَحمَّ اَبا  يا 
َعلى  الِل  َة  ُحجَّ يا  الِل،  َرُسوِل  ْبَن  َيا  الُْمْجَتىب 
َواْسَتْشَفْعنا  ْهنا  َتَوجَّ اِنّا  َوَمْولنا  يا َسيَِّدنا  َخْلِقِه 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناَك  َوَقدَّ اَِلى الِل  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل،  لَنا ِعْنَد  ِاْشَفْع  الِل  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا 
اَيَُّها   ، َعِليٍّ ْبَن  ُحَسْيَن  يا  َعْبِدالِل  اَبا  يا 
َعلى  الِل  َة  ُحجَّ يا  الِل  َرُسوِل  ْبَن  هيُد َيا  الشَّ
َواْسَتْشَفْعنا  ْهنا  َتَوجَّ َوَمْولنا اِنّا  َسيَِّدنا  يا  َخْلِقِه 
َيَدْي  ْمناَك بَْيَن  َوَقدَّ الِل  اَِلى  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل،  ِعْنَد  لَنا  ِاْشَفْع  الِل  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا 
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Ey Fatimet'üz Zehra, ey Muhammed 

(s.a.a)'in kızı, ey Resul'ün gözünün nuru, 

ey hanımefendimiz ve mevlamız, biz seni 

şefaatçi ve vesile kılarak seninle Allah'a yö-

neldik, seni hacetlerimizin önüne koyduk; ey 

Allah katında saygınlığı olan, bizim için Allah 

indinde şefaat eyle.

Ey Ebu Muhammed, ey Ali'nin oğlu Hasan, 

ey Mücteba, ey Allah Resulü'nün oğlu, 

ey Allah'ın, kulları üzerindeki hücceti, ey 

efendimiz ve mevlamız, biz seni şefaatçi 

ve vesile kılarak seninle Allah'a yöneldik, 

seni hacetlerimizin önüne koyduk; ey Allah 

katında saygınlığı olan, bizim için Allah in-

dinde şefaat eyle.

Ey Ebu Abdullah, ey Ali'nin oğlu Hüseyin, ey 

şehit, ey Allah Resulü'nün oğlu, ey Allah'ın, 

kulları üzerindeki hücceti, ey efendimiz ve 

mevlamız, biz seni şefaatçi ve vesile kılarak-

seninle Allah'a yöneldik, seni hacetlerimizin 

önüne koyduk; ey Allah katında saygınlığı 

olan, bizim için Allah indinde şefaat eyle.
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َزْيَن  يا  اْلُحَسْيِن،  ْبَن  َعِليَّ  يا  اْلَحَسِن  اَبَا  يا 
َعلى  الِل  َة  ُحجَّ يا  الِل  َرُسوِل  َيا ْبَن  اْلعاِبديَن 
َواْسَتْشَفْعنا  ْهنا  اِنّا َتَوجَّ َوَمْولنا  َسيَِّدنا  يا  َخْلِقِه 
بَْيَن َيَدْي  ْمناَك  َوَقدَّ الِل،  اَِلى  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل،  ِعْنَد  لَنا  ِاْشَفْع  الِل  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا، 
الْباِقُر  اَيَُّها  َعِليٍّ  ْبَن  َد،  ُمَحمَّ يا  اَبا َجْعَفر  يا 
َخْلِقِه  َعلى  الِل  َة  يا ُحجَّ الِل  َرُسوِل  ْبَن  َيا 
ْهنا َواْسَتْشَفْعنا  َتَوجَّ اِنّا  َوَمْولنا  َسيَِّدنا  يا 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناَك  َوَقدَّ الِل،  اَِلى  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل،  ِعْنَد  لَنا  ِاْشَفْع  الِل  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا، 
اَيَُّها  د،  ُمَحمَّ ْبَن  َجْعَفَر  يا  َعْبِد الِل  اَبا  يا 
َعلى  الِل  َة  يا ُحجَّ الِل  َرُسوِل  ْبَن  َيا  الّصاِدُق 
ْهنا َواْسَتْشَفْعنا  َتَوجَّ اِنّا  َوَمْولنا  َسيَِّدنا  يا  َخْلِقِه 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناَك  َوَقدَّ الِل  اَِلى  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل، ِعْنَد  لَنا  ِاْشَفْع  الِل  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا، 
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Ey Ebu'l-Hasan, ey Hüseyin'in oğlu Ali, ey 

Zeynulabidin, ey Allah Resulü'nün oğlu, 

ey Allah'ın, kulları üzerindeki hücceti, ey 

efendimiz ve mevlamız, biz seni şefaatçi 

ve vesile kılarak seninle Allah'a yöneldik, 

seni hacetlerimizin önüne koyduk; ey Allah 

katında saygınlığı olan, bizim için Allah in-

dinde şefaat eyle.

Ey Ebu Cafer, ey Ali'nin oğlu Muhammed, ey 

Bâkır, ey Allah Resulü'nün oğlu, ey Allah'ın, 

kulları üzerindeki hücceti, ey efendimiz ve 

mevlamız, biz seni şefaatçi ve vesile kılarak 

seninle Allah'a yöneldik, seni hacetlerimizin 

önüne koyduk; ey Allah katında saygınlığı 

olan, bizim için Allah indinde şefaat eyle.

Ey Ebu Abdullah, ey Muhammed'in oğlu 

Cafer, ey Sadık, ey Allah Resulü'nün oğlu, 

ey Allah'ın, kulları üzerindeki hücceti, ey 

efendimiz ve mevlamız, biz seni şefaatçi 

ve vesile kılarak seninle Allah'a yöneldik, 

seni hacetlerimizin önüne koyduk; ey Allah 

katında saygınlığı olan, bizim için Allah in-

dinde şefaat eyle. 
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اَيَُّها  َجْعَفر،  ْبَن  ُموَسى  اْلَحَسِن يا  اَبَا  يا 
َعلى  َة الِل  ُحجَّ يا  الِل  َرُسوِل  ْبَن  َيا  اْلكاِظُم 
َواْسَتْشَفْعنا  ْهنا  َتَوجَّ اِنّا  َسيَِّدناَوَمْولنا  يا  َخْلِقِه 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناَك  َوَقدَّ الِل  اَِلى  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل،  ِعْنَد  لَنا  ِاْشَفْع  الِل  َوجيهًا ِعْنَد  يا  حاجاِتنا، 
اَيَُّها  ْبَن ُموسى  َعِليَّ  يا  اْلَحَسِن  اَبَا  يا 
َعلى  الِل  َة  ُحجَّ يا  الِل  َرُسوِل  ْبَن  َيا  ضا  الرِّ
َواْستْشَفْعنا  ْهنا  َتَوجَّ اِنّا  َوَمْولنا  يا َسيَِّدنا  َخْلِقِه 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناَك  َوَقدَّ اَِلى الِل  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل،  ِعْنَد  ِاْشَفْع لَنا  الِل  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا، 
التَِّقيُّ  اَيَُّها  َعِليٍّ  ْبَن  َد  ُمَحمَّ يا  َجْعَفر  اَبا  يا 
َعلى  الِل  َة  ُحجَّ يا  الِل  َرُسوِل  ْبَن  َيا  اْلَجواُد 
َواْسَتْشَفْعنا  ْهنا  َتَوجَّ اِنّا  َسيَِّدنا َوَمْولنا  يا  َخْلِقِه 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناَك  الِل َوَقدَّ اَِلى  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل،  لَنا ِعْنَد  ِاْشَفْع  الِل  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا، 
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Ey Ebu'l-Hasen, ey Cafer'in oğlu Musa, ey 

Kazım, ey Allah Resulü'nün oğlu, ey Allah'ın, 

kulları üzerindeki hücceti, ey efendimiz ve 

mevlamız, biz seni şefaatçi ve vesile kılarak 

Seninle Allah'a yöneldik, seni hacetlerimizin 

önüne koyduk; ey Allah katında saygınlığı 

olan, bizim için Allah indinde şefaat eyle.

Ey Ebu'l-Hasen, ey Musa'nın oğlu Ali, ey 

Rıza, ey Allah Resulü'nün oğlu, ey Allah'ın, 

kulları üzerindeki hücceti, ey efendimiz ve 

mevlamız, biz seni şefaatçi ve vesile kılarak 

seninle Allah'a yöneldik, seni hacetlerimizin 

önüne koyduk; ey Allah katında saygınlığı 

olan, bizim için Allah indinde şefaat eyle.

Ey Eba Cafer, ey Ali'nin oğlu Muhammed, 

ey Takıyyül-Cevad, ey Allah Resulü'nün 

oğlu, ey Allah'ın, kulları üzerindeki hücceti, 

ey efendimiz ve mevlamız, biz seni şefaat-

çi ve vesile kılarak seninle Allah'a yöneldik, 

seni hacetlerimizin önüne koyduk; ey Allah 

katında saygınlığı olan, bizim için Allah in-

dinde şefaat eyle.
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د اَيَُّها اْلهاِدي  يا اَبَا اْلَحَسِن يا َعِليَّ ْبَن ُمَحمَّ
َعلى  الِل  َة  ُحجَّ يا  الِل  َرُسوِل  ْبَن  َيا  النَِّقيُّ 
َواْسَتْشَفْعنا  ْهنا  َتَوجَّ اِنّا  َسيَِّدنا َوَمْولنا  يا  َخْلِقِه 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناَك  الِل َوَقدَّ اَِلى  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل،  لَنا ِعْنَد  ِاْشَفْع  الِل  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا 
ِكيُّ  الزَّ اَيَُّها   ، َعِليٍّ ْبَن  َحَسَن  يا  د  ُمَحمَّ اَبا  يا 
َعلى  الِل  َة  ُحجَّ يا  الِل  َرُسوِل  ْبَن  َيا  اْلَعْسَكِريُّ 
َواْستْشَفْعنا  ْهنا  َتَوجَّ اِنّا  َوَمْولنا  يا َسيَِّدنا  َخْلِقِه 
َيَدْي  بَْيَن  ْمناَك  َوَقدَّ اَِلى الِل  ِبَك  ْلنا  َوَتَوسَّ
الِل،  لَنا ِعْنَد  ِاْشَفْع  الِل  ِعْنَد  َوجيهًا  يا  حاجاِتنا 
َة اَيَُّها اْلقاِئُم  يا َوِصيَّ اْلَحَسِن َواْلَخَلَف اْلُحجَّ
َة  ُحجَّ يا  الِل  َرُسوِل  ْبَن  َيا  اْلَمْهِدىُّ  اْلُمْنَتَظُر 
ْهنا  َتَوجَّ اِنّا  َوَمْولنا  َسيَِّدنا  َخْلِقِه يا  َعلى  الِل 
بَْيَن  ْمناَك  َوَقدَّ الِل  ِبَك اَِلى  ْلنا  َوَتَوسَّ َواْسَتْشَفْعنا 
َيَدْي حاجاِتنا يا َوجيهًا ِعْنَد اللِ ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد الِل.
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Ey Eba'l-Hasan, ey Muhammed'in oğlu Ali, 

ey Hadiyul-Naki, ey Allah Resulü'nün oğlu, 

ey Allah'ın, kulları üzerindeki hücceti, ey 

efendimiz ve mevlamız, biz seni şefaatçi 

ve vesile kılarak seninle Allah'a yöneldik, 

seni hacetlerimizin önüne koyduk; ey Allah 

katında saygınlığı olan, bizim için Allah in-

dinde şefaat eyle.

Ey Ebu Muhammed, Ey Ali'nin oğlu Hasan, 

ey Zekiyyül-Askeri, ey Allah Resulü'nün oğlu, 

ey Allah'ın, kulları üzerindeki hücceti, ey efen-

dimiz ve mevlamız, biz seni şefaatçi ve vesile 

kılarak seninle Allah'a yöneldik, seni hacetleri-

mizin önüne koyduk; ey Allah katında saygın-

lığı olan, bizim için Allah indinde şefaat eyle.

Ey Hasen'ül-Askeri'nin vasisi, ey hüccet olan 

halef, ey kıyam edecek beklenen Mehdi, ey 

Allah Resulü'nün oğlu, ey Allah'ın, kulları 

üzerindeki hücceti, ey efendimiz ve mevla-

mız, biz seni şefaatçi ve vesile kılarak se-

ninle Allah'a yöneldik, seni hacetlerimizin 

önüne koyduk; ey Allah katında saygınlığı 

olan, bizim için Allah indinde şefaat eyle.
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Duanın bu bölümünde istenen dilekler Allah 

Teala'ya arz edilir. Şefaat dilenen bu mübarek zatların 

yüzü suyu hürmetine inşallah bu dilekler kabul görür 

ve geri çevrilmez. Ardından ise bir rivayette de yer al-

dığı üzere şöyle devam edilir:

اَِئمَّيت  ِبُكْم  ْهُت  َتَوجَّ اِّني  َوَمواِليَّ  ساَديت  يا 

ْلُت  َوَتَوسَّ الِل،  اَِلى  لَِيْوِم َفْقري َوحاَجيت  يت  َوُعدَّ

ِبُكْم اَِلى الِل، َواْسَتْشَفْعُت ِبُكْم اَِلى الِل، َفاْشَفُعوا 

يل ِعْنَد الِل،َواْسَتْنِقُذوين ِمْن ُذُنويب ِعْنَد الِل، َفِانَُّكْم 

َوسيَليت اَِلى اللِ َوِبُحبُِّكْم َوبُِقْرِبُكْم َاْرُجو َنجاًة ِمَن 

الِل، َفُكوُنوا ِعْنَد الِل َرجائي يا ساَديت يا َاْولِياَء 

الِل، َصلَّى الُل َعَلْيِهْم َاْجَمعنيَ َولََعَن الُل َاْعداَء الِل 

لنَي َواْلِخريَن آمنيَ َربَّ اْلعاَلمنَي. ظاِلميِهْم ِمَن الَْوَّ
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Duanın dileklerin sunulmasından sonra oku-

nan bölümünün anlamı:

Ey efendilerim ve mevlalarım, ey İmamlarım, 

ey yokluk ve ihtiyaç günümde dayanaklarım, 

ben sizi Allah'a vesile ve şefaatçi kıldım.

Siz de Allah indinde bana şefaatçi olun Ve 

Allah katında beni yapmış olduğum günah-

lardan kurtarın; sizsiniz benim Allah katındaki 

vesilelerim. Sizi sevmek ve size yakınlaşmak-

la, Allah'tan kurtuluşa ermeği ümit ediyorum. 

O halde ey efendilerim, ey Allah'ın velileri, siz 

benim Allah katındaki ümidim olun. Allah'ın 

rahmeti onların tamamına olsun, Allah'ın la-

neti ise Allah düşmanları olan, onlara zulme-

denlere, ilklerine de sonuncularına da olsun. 

Âmin ey Âlemlerin Rabbi!

***
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Kumeyl Duası

Kumeyl duası ismiyle Ehl-i Beyt kaynaklarında-
yeralan bu dua, Hz. Ali (a.s)'ın sır arkadaşı Kumeyl 
bin Ziyad'a, Hızır'ın duası diye öğretmiş olduğu en-
gin maarifi içeren bir duadır. Bu duanın özellikle Per-
şembe geceleri okunması Ehl-i Beyt imamları tarafın-
dan tavsiye edilmiştir.

Kumeyl duasının metni 

الَِّتي  َوِسَعْت  ُكلَ   ِبَرْحَمِتَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ 
ِتَك الَِّتي َقَهْرَت بَِها ُكلَّ َشيْ ٍء، َوَخَضَع  َشيْ ٍء، َوبُِقوَّ
َوِبَجَبُروِتَك  َشيْ ٍء،  ُكلُّ  لََها  َوَذلَّ  َشيْ ٍء،  ُكلُّ  لََها 
ِتَك الَِّتي َل َيُقوُم  الَِّتي َغَلْبَت بَِها ُكلَّ َشيْ ٍء، َوبِِعزَّ
َشيْ ٍء،  ُكلَّ  َمَلَْت  الَِّتي  َوبَِعَظَمِتَك  َشيْ ٌء،  لََها 
َوِبُسْلَطاِنَك الَِّذي َعَل ُكلَّ َشيْ ٍء، َوِبَوْجِهَك الَْباِقي 
بَْعَد َفَناِء ُكلِّ َشيْ ٍء، َوِبَأْسَماِئَك الَِّتي َمَلَْت )َغَلَبْت( 
ِبُكلِّ  َأحاَط  الَِّذي   َوبِِعْلِمَك  َشيْ ٍء،  ُكلِّ  َأْرَكاَن 
َشيْ ٍء, ُكلُّ  َله  َأَضاَء  الَِّذي  َوْجِهَك  َوبُِنوِر  َشيْ ٍء، 
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Kumeyl duasının anlamı 

Allah'ım, her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; 

kendisiyle her şeyi yendiğin ve karşısında her 

şeyin boyun eğip teslim olduğu gücün hak-

kına; her şeye galip olduğun mutlak kudre-

tin hakkına; önünde hiç bir şeyin duramadığı 

izzetin hakkına; her şeyi dolduran azametin 

hakkına; her şeye üstün gelen saltanatın 

hakkına; her şeyin fani olmasından sonra 

baki kalan vechin hakkına; her şeyin temel-

lerini dolduran isimlerin hakkına; her şeyi 

kuşatan ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan 

cemalinin nuru hakkına senden niyaz ederim.
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آِخَر  َوَيا  ِلنيَ،  اْلَوَّ َل  َأوَّ َيا  وُس،  ُقدُّ َيا  ُنوُر  َيا 
ُنوَب الَِّتي َتْهِتُك اْلِعَصَم،  اْلِخِريَن؛ اللُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ
ُنوَب الَِّتي ُتْنِزُل النَِّقَم، اللُهمَّ اْغِفْر  اللُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ
ُنوَب  ُنوَب الَِّتي ُتَغيُِّر النَِّعِم، اللُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ ِلَي الذُّ
ُنوَب الَِّتي ُتْنِزُل  َعاَء، اللُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ الَِّتي َتْحِبُس الدُّ
َجاَء، اللُهمَّ  ُنوَب الَِّتي َتْقَطُع الرَّ الَْبَلَء، اللُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ

اْغِفْر ِلي ُكلَّ َذْنٍب َأْذنَْبُتُه، َوُكلَّ َخِطيَئٍة َأْخَطْأُتَها؛
ِبَك  َوَأْسَتْشِفُع  ِبِذْكِرَك،  ِإلَْيَك  ُب  َأَتَقرَّ ِإنِّي  اللُهمَّ 
ِإَلى نَْفِسَك، َوَأْسَأُلَك ِبُجوِدَك َأْن ُتْدنَِيِني ِمْن ُقْرِبَك، 
َوَأْن ُتوِزَعِني ُشْكَرَك، َوَأْن ُتْلِهَمِني ِذْكَرَك؛ اللُهمَّ ِإنِّي 
َأْسَأُلَك ُسَؤاَل َخاِضٍع، ُمَتَذلٍِّل، َخاِشٍع، َأْن ُتَساِمَحِني 
َوَتْرَحَمِني، َوَتْجَعَلِني بِِقْسِمَك َراِضيًا َقانِعًا، َوِفي َجِميِع 
ْت  اْلَْحَواِل ُمَتَواِضعًا؛ اللُهمَّ َوَأْسَأُلَك ُسَؤاَل َمِن اْشَتدَّ
َداِئِد َحاَجَتُه، َوَعُظَم ِفيَما  َفاَقُتُه، َوَأْنَزَل ِبَك ِعْنَد الشَّ

ِعْنَدَك َرْغَبُتُه؛ اللُهمَّ َعُظَم ُسْلَطاُنَك، َوَعَل َمَكاُنَك،
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Ey Nur, ey Kutlu, ey evvellerin evveli ve ey 
ahirlerin ahiri! Allah'ım, ismet perdesini yır-
tan günahlarımı bağışla. Allah'ım, cezala-
rın inmesine yol açan günahlarımı bağışla. 
Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı 
bağışla. Allah'ım, duayı hapseden günah-
larımı bağışla. Allah'ım, belanın inmesine 
sebep olan günahlarımı bağışla. Allah'ım, 
işlediğim bütün günahları ve yaptığım bü-
tün hataları bağışla.

Allah'ım, zikrinle sana yaklaşıyor ve seni 
sana şefaatçi kılarak, senden, cömertliğin 
hakkına, beni kendine yaklaştırmanı, şük-
rünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zik-
rini bana ilham etmeni istiyorum.

Allah'ım, itaatkâr, alçak gönüllü ve zillete 
düşmüş bir kimsenin isteyişiyle, senden 
beni bağışlamanı, bana acımanı, beni ver-
diğine razı, kanaatkâr ve her durumda al-
çak gönüllü birisi kılmanı diliyorum.

Allah'ım, yoksulluğu şiddetli olan, zor-
luklar anında ihtiyacını kapına getiren, 
katında bulunanlara yönelik arzusu pek 
büyük olan kimsenin yalvarışıyla sana 
yalvarıyorum. Allah'ım, saltanatın pek 

büyük, makamın pek yüce,
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َقْهُرَك،  َوَغَلَب  َأْمُرَك،  َوَظَهَر  َمْكُرَك،  َوَخِفَي 
َوَجَرْت ُقْدَرُتَك، َوَل ُيْمِكُن اْلِفَراُر ِمْن ُحُكوَمِتَك؛ 
لَِقَباِئِحي  َوَل  َغاِفرًا،  ِلُذُنوِبي  َأِجُد  َل  اللُهمَّ 
ًل  َساِترًا، َوَل ِلَشيْ ٍء ِمْن َعَمِلَي اْلَقِبيِح بِاْلَحَسِن ُمَبدِّ
َغْيَرَك؛ َل ِإَلَه ِإلَّ َأْنَت، ُسْبَحاَنَك َوِبَحْمِدَك، َظَلْمُت 
ْأُت ِبَجْهِلي، َوَسَكْنُت ِإَلى َقِدمِي ِذْكِرَك  نَْفِسي، َوَتَجرَّ
؛ اللُهمَّ َمْوَلَي َكْم ِمْن َقِبيٍح َسَتْرَتُه،  ِلي، َوَمنَِّك َعَليَّ
َوَكْم ِمْن َفاِدٍح ِمَن الَْبَلِء َأَقْلَتُه )َأَمْلَتُه(، َوَكْم ِمْن 
ِعَثاٍر َوَقْيَتُه، َوَكْم ِمْن َمْكُروٍه َدَفْعَتُه، َوَكْم ِمْن َثَناٍء 

َجِميٍل َلْسُت َأْهًل َلُه َنَشْرَتُه؛ 
َحاِلي،  ُسوُء  ِبي  َوَأْفَرَط  َبَلِئي،  َعُظَم  اللُهمَّ 
َوَقُصَرْت  ِبي َأْعَماِلي، َوَقَعَدْت ِبي َأْغَلِلي، َوَحَبَسِني 
ْنَيا  الدُّ َوَخَدَعْتِني  )آَماِلي(،   َأَمِلي  بُْعُد  نَْفِعي  َعْن 
َوِمَطاِلي، )ِبِخَيانَِتَها(  ِبِجَناَيِتَها،  َونَْفِسي  بُِغُروِرَها، 
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tedbirin pek gizli, emrin pek açık, kahrın ga-

lip, kudretin ise pek nüfuzludur; hükümetin-

den kaçmak ise imkânsızdır.

Allah'ım, senden başka günahlarımı bağış-

layacak; kabahatlerimi öretecek; çirkin işimi 

güzelliğe çevirecek birinisini bulamıyorum.

Senden başka ilah yoktur; münezzehsin; 

övülensin. Ben kendime zulmettim ve cahil-

liğim yüzünden küstahlık ettim. Bana yönelik 

önceki anış ve lütfüne güvendim.

Allah'ım, mevlam, nice çirkinliğimin üzeri-

ni örttün; nice vahim belaları benden geri 

çevirdin; nice sürçmelerden beni korudun; 

nice hoş olmayan şeyleri benden uzaklaş-

tırdın; nice layık olmadığım güzel övgüleri 

hakkımda yaydın.

Allah'ım, derdim büyümüş, kötü halim haddi 

aşmış; amellerim beni tutsak etmiş, zincirle-

rim beni çökertmiş, uzun arzularım beni mas-

lahatımdan alıkoymuş; dünya, yalancılığıyla; 

nefsim ise cinayeti, hıyaneti ve erteleyişiyle 

beni aldatmıştır.
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َيْحُجَب  َل  َأْن  ِتَك  بِِعزَّ َفَأْسَأُلَك  َسيِِّدي  َيا 
َتْفَضْحِني  َوَل  َوَفَعاِلي،  َعَمِلي  ُسوُء  ُدَعاِئي  َعْنَك 
ُتَعاِجْلِني  َوَل  ي،  ِسرِّ ِمْن  َعَلْيِه  َلْعَت  اطَّ َما  ِبَخِفيِّ 
ُسوِء  ِمْن  َخَلَواِتي،  َعِمْلُتهُُِفي  َما  َعَلى  بِاْلُعُقوَبِة 
َوَكْثَرِة  َوَجَهالَِتي،  َتْفِريِطي  َوَدَواِم  َوِإَساَئِتي،  ِفْعِلي 
ُكلِّ  ِفي  ِلي  ِتَك  بِِعزَّ اللُهمَّ  َوُكِن  َوَغْفَلِتي،  َشَهَواِتي 
َعُطوفًا؛  اْلُُموِر  َجِميعِ   ِفي  َوَعَليَّ  َرُئوفًا،  اْلَْحَوالِ  
ي،  ِإلَِهي َوَربِّي، َمْن ِلي َغْيُرَك َأْسَأُلُه َكْشَف ُضرِّ
َعَليَّ  َأْجَرْيَت  َوَمْوَلَي،  ِإلَِهي  َأْمِري،  ِفي  َوالنََّظَر 
ِمْن  َأْحَتِرْس  َوَلْم  نَْفِسي،  َهَوى  ِفيِه  اتََّبْعُت  ُحْكمًا 
ِني ِبَما َأْهَوى، َوَأْسَعَدُه )َوَساَعَدُه(  َتْزِينِي َعُدوِّي، َفَغرَّ
َعَلى َذِلَك اْلَقَضاُء، َفَتَجاَوْزُت ِبَما َجَرى َعَليَّ ِمْن َذِلَك 
بَْعَض ُحُدوِدَك، َوَخالَْفُت بَْعَض َأَواِمِرَك، َفَلَك اْلَحْمُد 
َة ِلي ِفيَما  ُة( َعَليَّ ِفي َجِميعِ  َذِلَك، َوَل ُحجَّ )اْلُحجَّ
َجَرى َعَليَّ ِفيِه َقَضاُؤَك، َوَأْلَزَمِني ُحْكُمَك َوَبَلُؤَك،  
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Ey efendim, izzetin hakkına senden, kötü 
amel ve işlerimin, duamı senden alıkoyma-
masını diliyorum. Bildiğin gizli sırlarımı aça-
rak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü 
amelim ve kabahatim, sürekli ihmalkârlığım 
ve cahilliğim, nefsanî istek ve gafletimin çok-
luğu yüzünden, beni cezalandırmada acele 
etme.

Allah'ım, izzetin hakkına, her durumda 
bana karşı merhametli ve bütün işlerim-
de şefkatli ol.

Mabudum, Rabbim, senden başka kimim var 
ki, ondan, sıkıntımı gidermesini ve işime bak-
masını dileyeyim.

Mabudum, efendim, sen benimle ilgili bir 
kısım hükümler belirledin, ben ise o ko-
nuda kendi nefsime uydum ve düşmanım 
(şeytan)'ın bu konudaki göz boyamasına dik-
kat etmedim; böylece beni istediği gibi aldattı; 
(varlık âleminde koyduğun) kurallar da bu işte 
ona yardımcı oldu; işte bu başıma gelenler-
den dolayı senin bazı sınırlarını aştım ve bazı 
emirlerine karşı geldim; bütün bu hususlarda 
sen övgüye layıksın, kusurlu olan benim; do-
layısıyla bu hususta hakkımda işleyen kura-
lın, beni yakalayan hüküm ve sınayışın kar-
şısında gösterecek hiçbir mazeretim yoktur. 
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َوَقْد َأَتْيُتَك َيا ِإلَِهي بَْعَد َتْقِصرِيي َوِإْسَراِفي َعَلى 
نَْفِسي، ُمْعَتِذرًا نَاِدمًا، ُمْنَكِسرًا ُمْسَتِقيًل، ُمْسَتْغِفرًا 
ا َكاَن  ُمِنيبًا، ُمِقّرًا ُمْذِعنًا ُمْعَتِرفًا، َل َأِجُد َمَفّرًا ِممَّ
ُه ِإلَْيِه ِفي َأْمِري، َغْيَر َقُبوِلَك  ِمنِّي، َوَل َمْفَزعًا َأَتَوجَّ

ُعْذِري، َوِإْدَخاِلَك ِإيَّاَي ِفي َسَعِة َرْحَمِتَك؛ 

ي،  ُضرِّ َة  ِشدَّ َواْرَحْم  ُعْذِري،  َفاْقَبْل  اللُهّم 
َضْعَف  اْرَحْم  َربِّ  َيا  َوَثاِقي،  َشدِّ  ِمْن  ِني  َوُفكَّ
َبَدَأ  َمْن  َيا  َعْظِمي،  َوِدقََّة  ِجْلِدي،  َوِرقََّة  َبَدِني، 
ِي، َوَتْغِذَيِتي، َهْبِني  َخْلِقي َوِذْكِري، َوَتْربَِيِتي َوِبرِّ
َك ِبي؛ َيا ِإلَِهي َوَسيِِّدي  ِلْبِتَداِء َكَرِمَك، َوَساِلِف ِبرِّ
ِبي بَِناِرَك بَْعَد َتْوِحيِدَك، َوبَْعَد  َوَربِّي، َأ ُتَراَك ُمَعذِّ
ِبِه  َولَِهَج  َمْعِرَفِتَك،  ِمْن  َقْلِبي  َعَلْيِه  اْنَطَوى  َما 
ِمْن ُحبَِّك،  َواْعَتَقَدُه َضِمرِيي  ِذْكِرَك،  ِمْن  ِلَساِني 
َوبَْعَد ِصْدِق اْعِتَراِفي َوُدَعاِئي َخاِضعًا ِلُرُبوبِيَِّتَك؛ 
َأْو  َربَّْيَتُه،  َمْن  ُتَضيَِّع  َأْن  ِمْن  َأْكَرُم  َأْنَت  َهْيَهاَت 
ُتَسلَِّم  َأْو  آَوْيَتُه،  َمْن  َد  ُتَشرِّ َأْو  َأْدنَْيَتُه،  َمْن  ُتَبعَِّد 

ِإَلى الَْبَلِء َمْن َكَفْيَتُه َوَرِحْمَتُهَ؛ 
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 Mabudum, nefsime karşı işlediğim kusur ve 
aşırılığımdan sonra, özür dileyerek, pişman 
olmuş bir halde, perişanlık içerisinde affını 
ve mağfiretini ümit ederek, tövbe edip (suç-
luluğumu) ikrar ve itiraf ederek sana geldim. 
Mazeretimi kabul etmenden ve beni geniş 
rahmetine almandan başka, yaptıklarımdan 
kaçıp kurtulabilceğim, ne bir kaçış yolu, ne 
de yönelebileceğim bir sığınak bulamıyorum. 

O halde ey Allah'ım, mazeretimi kabul eyle, 
perişanlığımın şiddetine acı ve bu şiddetli 
esaret bağımdan kurtar beni.

Rabbim, bedenimin güçsüz, cildimin ince ve 
kemiklerimin kırılgan oluşuna acı. 

Ey yaratılışımı, anılışımı ve yetiştirilişimi baş-
latıp, bana iyilikte bulunan ve rızkımı veren, 
bana olan önceki keremin ve yaptığın geçmiş 
iyiliklerin hürmetine beni affeyle.

Ey mabudum, ey efendim ve Rabbim, vah-
daniyetine inandıktan; kalbimde marifetin iç-
selleştikten; dilim her dem zikrin için döndük-
ten, muhabbetin içime işledikten, sadakatle 
(günahlarımı) itiraf edip, Rububiyetine boyun 
eğerek yakardıktan sonra, beni cehennem 
ateşiyle azap eder misin?

Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi ye-
tiştirdiğin birisini zayi etmekten, yakınlaştır-
dığın birisini uzaklaştırmaktan, barındırdığın 
birisini kovmaktan ve kendisine merhamet 
edip himayene aldığın birisini belalara teslim 
etmekten yücesin.
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َولَْيَت ِشْعِري َيا َسيِِّدي َوِإلَِهي َوَمْوَلَي، َأ ُتَسلُِّط 
ْت لَِعَظَمِتَك َساِجَدًة، َوَعَلى َأْلُسٍن  النَّاَر َعَلى ُوُجوٍه َخرَّ
َوَعَلى  َماِدَحًة،  َوِبُشْكِرَك  َصاِدَقًة،  بَِتْوِحيِدَك  َنَطَقْت 
ُقُلوٍب اْعَتَرَفْت  ِبِإلَِهيَِّتَك ُمَحقَِّقًة، َوَعَلى َضَماِئَر َحَوْت 
َجَواِرَح  َوَعَلى  َخاِشَعًة،  َصاَرْت  َحتَّى  ِبَك  اْلِعْلِم  ِمَن 
َوَأَشاَرْتِباْسِتْغَفاِرَك  َطاِئَعًة،  َتَعبُِّدَك  َأْوَطاِن  ِإَلى  َسَعْت 
نُّ ِبَك، َوَل ُأْخِبْرنَا بَِفْضِلَك َعْنَك،  ُمْذِعَنًة، َما َهَكَذا الظَّ
، َوَأْنَت َتْعَلُم َضْعِفي َعْن َقِليٍل ِمْن َبَلِء  َيا َكِرمُي َيا َربِّ
َعَلى  اْلَمَكاِرِه  ِمَن  ِفيَها  َيْجِري  َوَما  َوُعُقوبَاِتَها،  ْنَيا  الدُّ
َأْهِلَها، َعَلى َأنَّ َذِلَك َبَلٌء َوَمْكُروٌه َقِليٌل َمْكُثُه، َيِسريٌ 
اْلِخَرِة،  لَِبَلِء  اْحِتَماِلي  َفَكْيَف  ُتُه،  ُمدَّ َقِصرٌي  بََقاُؤُه، 
ُتُه،  ُمدَّ َتُطوُل  َبَلٌء  َوُهَو  ِفيَها،  اْلَمَكاِرِه  ُوُقوِع  َوَجِليلِ  
َيُكوُن  َل  ِلَنَُّه  َأْهِلِه،  َعْن  ُيَخفَُّف  َوَل  ُمَقاُمُه،   َوَيُدوُم 
ِإلَّ َعْن َغَضِبَك َواْنِتَقاِمَك َوَسَخِطَك، َوَهَذا َما َل َتُقوُم 
َوَأنَا  ِبي،   َفَكْيَف  َسيِِّدي  َيا  َواْلَْرُض،  َماَواُت  السَّ َلُه 
اْلُمْسَتِكنيُ؛  اْلِمْسِكنيُ  اْلَحِقريُ  لِيُل  الذَّ ِعيُف  الضَّ َعْبُدَك 
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Keşke bir bilseydim, ey seyyidim, mabudum 
ve efendim, azametin karşısında secdeye dü-
şen yüzlere; sadakatle vahdaniyetine şahadet 
getirip, sana övgü ile şükreden dillere; ilahlı-
ğını gerçekten itiraf eden kalplere, marifetinle 
dolup taşması sonucu uysallaşan içlere (dü-
şüncelere), sana itaat etmek üzere ibadet yer-
lerine koşan ve günahını itiraf ederek, boynu 
eğik bir halde senden mağfiret dileyen uzuv-
lara cehennem ateşini musallat eder misin? 
Senin hakkında böyle düşünülemez; senin 
fazl-u keremin bize böyle tanıtılmamıştır, ey 
Kerem Sahibi, ey Rabb!

Oysa sen, benim, dünyanın küçüçük bela 
ve cezası ve ehlinin yaşadığı az zorluklarına 
dahi dayanamadığımı biliyorsun; kaldı ki dün-
yadaki bela ve zorlukların devamı az, sırtlan-
ması kolay ve süresi ise pek kısadır; o halde 
ben ahiretteki belaya; orada meydana gele-
cek büyük zorluk ve acılara nasıl tahammül 
edebilirim? Üstelik o belanın müddeti uzun, 
kalıcılığı fazla ve ehline bir hafifletme de ol-
maz. Çünkü o azap ancak, senin intikam ve 
gazabından kaynaklanmaktadır. Bu ise gök-
lerin ve yerin bile dayanamayacağı bir şeydir. 
Ey seyyidim, o halde, senin, güçsüz, zelil, ha-
kir, muhtaç ve zavallı bir kulun olan ben ona 
nasıl dayanabilirim.
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اْلُُموِر  ِلَيِّ  َوَمْوَلَي،  َوَسيِِّدي  َوَربِّي  ِإلَِهي  َيا 
ِإلَْيَك َأْشُكو، َوِلَما ِمْنَها َأِضجُّ َوَأْبِكي، َأ ِلَلِيِم اْلَعَذاِب 
َصيَّْرَتِني  َفَلِئْن  ِتِه،  َوُمدَّ الَْبَلِء  ِلُطوِل  َأْم  ِتِه،  َوِشدَّ
َأْهِل  َوبَْيَن  بَْيِني  َوَجَمْعَت  َأْعَداِئَك،  َمَع  لِْلُعُقوبَاِت  
ْقَت بَْيِني َوبَْيَن َأِحبَّاِئَك َوَأْولَِياِئَك، َفَهْبِني  َبَلِئَك، َوَفرَّ
َعَلى  َصَبْرُت  َوَربِّي،  َوَمْوَلَي  َوَسيِِّدي  ِإلَِهي  َيا 
َصَبْرُت  َوَهْبِني  ِفَراِقَك،  َعَلى  َفَكْيفَََأْصِبُر  َعَذاِبَك، 
َعَلى َحرِّ نَاِرَك، َفَكْيَف َأْصِبُر َعنِ  النََّظِر ِإَلى َكَراَمِتَك، 
ِتَك َيا  َأْم َكْيَف َأْسُكُن ِفي النَّاِر َوَرَجاِئي َعْفُوَك، َفِبِعزَّ
َسيِِّدي َوَمْوَلَي، ُأْقِسُم َصاِدقًا، لَِئْن َتَرْكَتِني نَاِطقًا، 
نَّ ِإلَْيَك بَْيَن َأْهِلَها َضِجيَج اْلِمِلنيَ ، َوَلَْصُرَخنَّ  َلَِضجَّ
ُبَكاَء  َعَلْيَك  َوَلَْبِكَينَّ  اْلُمْسَتْصِرِخنَي،  ُصَراَخ  ِإلَْيَك 
اْلُمْؤِمِننَي،  َوِليَّ  َيا  ُكْنُت  َأْيَن  َوَلُنَاِدَينََّك  اْلَفاِقِديَن، 
اْلُمْسَتِغيِثنَي،  ِغَياَث  َيا  آَمالِ   اْلَعاِرِفنَي،  َغاَيَة  َيا 
اْلَعاَلِمنَي؛  ِإَلَه  َوَيا  اِدِقنَي،  الصَّ ُقُلوِب  َحِبيَب  َيا 
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Ey mabudum, Rabbim, seyydim ve mevlam! 
Orada hangi şeyden dolayı sana şikâyette 
bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlaya-
yım? Azabın elem ve şiddetine mi? Belanın 
devamına ve süresinin uzunluğuna mı?

Şayet cezalandırmak için, beni düşmanlarına 
katıp da bela ehliyle bir araya getirerek, dost-
ların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, 
ey seyyidim, mevlam ve Rabbim, faraza bu 
durumda azabına tahammül etsem bile, se-
nin ayrılığına nasıl dayanayım? Diyelim ki ey 
mabudum, kızgın ateşine sabrettim, ama ke-
remine nazar etmekten mahrum olmama na-
sıl dayanayım? Yahut affını ümit ettiğim halde 
cehennemde nasıl kalayım?

İzzetin hakkına ey seyyidim ve mevlam, sa-
dakatle yemin ediyorum ki: Eğer beni ora-
da konuşabilir olarak bırakırsan, cehennem 
ehli arasında, dergâhına yönelip sürekli ümit 
edenler (acı çekenler) gibi inlerim; yardım 
diye feryat edenler gibi, sana feryat ederim, 
kaybedenler gibi sana ağlayıp sızlarım ve: 
"Neredesin, ey müminlerin velisi, ey ariflerin 
son arzusu, ey imdat isteyenlerin imdatçısı, 
ey sadık kalplerin dostu ve ey âlemlerin ila-
hı?" diyerek seni çağırıp dururum. 
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َتْسَمُع  َوِبَحْمِدَك،  ِإلَِهي  َيا  ُسْبَحاَنَك  َفُتَراَك  َأ 
ِبُمَخالََفِتِه،  ِفيَها  ُسِجَن  ُمْسِلٍم  َعْبٍد  َصْوَت  ِفيَها 
بَْيَن  َوُحِبَس  ِبَمْعِصَيِتِه،  َعَذابَِها  َطْعَم  َوَذاَق 
ِإلَْيَك  َيِضجُّ  َوُهَو  َوَجِريَرِتِه،  ِبُجْرِمِه  َأْطَباِقَها 
َأْهِل  بِِلَساِن  َوُيَناِديَك  ِلَرْحَمِتَك،  ُمَؤمٍِّل  َضِجيَج 
َمْوَلَي  َيا  ِبُرُبوبِيَِّتَك،  ِإلَْيَك  ُل  َوَيَتَوسَّ َتْوِحيِدَك، 
اْلَعَذاِب، َوُهَو  َيْرُجو َما َسَلَف  َيْبَقى ِفي  َفَكْيَف 
َيْأُمُل  َوُهَو   النَّاُر،  ُتْؤِلُمُه  َكْيَف  َأْم  ِحْلِمَك،  ِمْن 
َوَأْنَت  لَِهيُبَها،  ُيْحِرُقُه  َكْيَف  َأمْْ  َوَرْحَمَتَك،  َفْضَلَك 
َيْشَتِمُل  َكْيَف  َأْم  َمَكاَنُه،  َوَتَرى  َصْوَتُه،  َتْسَمُع 
َعَلْيِه َزِفرُيَها، َوَأْنَت َتْعَلُم َضْعَفُه، َأْم َكْيَف َيَتَقْلَقُل 
)َيَتَغْلَغُل( بَْيَن َأْطَباِقَها، َوَأْنَت َتْعَلُم ِصْدَقُه، َأْم َكْيَف 
َكْيَف  َأْم  ُيَناِديَك َيا َربَّاْه،   َزبَانَِيُتَها، َوُهَو   َتْزُجُرُه 
ِمْنَها؛   ِعْتِقِه  َفْضَلَك ِفي  َيْرُجو  َوُهَو   ِفيَها،  َتْتُرَكُه 
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Ey mabudum, sen münezzehsin ve övülen-

sin, sen hiç kendi muhalefeti yüzünden ce-

hennemde tutulan, kendi günahından ötürü 

onun azabının acısını tadan, işlediği suç ve 

küstahlıktan dolayı onun tabakaları arasın-

da hapsedilen müslüman bir kulunun sesini 

duyup da onu affetmez misin? Oysa o kul, 

rahmetini uman birisi gibi sana seslenmekte, 

tevhit ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rubu-

biyetini sana vesile kılmaktadır

Ey mevlam, o kulun, senden geçmişteki yu-

muşaklığını beklediği halde, nasıl azap içinde 

kalabilir? Veya senin ihsan ve merhametini 

ümit ettiği halde, cehennem nasıl onu incite-

bilir?  Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini 
gördüğün halde, ateş nasıl onu yakabilir? Ya 
da, sen onun zaaf ve göçsüzlüğünü bildiğin 
halde cehennemin havası nasıl onu kuşatabi-
lir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu 
bildiğin halde, cehennemin tabakaları arasın-
da nasıl kıvranıp kalır? Yahut o, seni "Ey Rab-
bim" diye çağırırken, cehennemin azap me-
lekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehen-
nemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini 

dilediği halde, sen onu nasıl orada bırakırsın? 
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نُّ ِبَك، َوَل اْلَمْعُروُف ِمْن  َهْيَهاَت َما َذِلَك الظَّ

ِديَن  اْلُمَوحِّ ِبِه  َعاَمْلَت  ِلَما  ُمْشِبهٌ   َوَل  َفْضِلَك، 

َما  َل  َلْو  َأْقَطُع  َفِبالَْيِقنِي  َوِإْحَساِنَك،  َك  ِبرِّ ِمْن 

ِبِه  َوَقَضْيَت  َجاِحِديَك،  َتْعِذيِب  ِمْن  ِبِه  َحَكْمَت 

َبْردًا  ُكلََّها  النَّاَر  َلَجَعْلَت  ُمَعاِنِديَك،  ِإْخَلِد  ِمْن 

ُمَقامًا،  َوَل  َمَقّرًا  ِفيَها  ِلََحٍد  َكاَن  َوَما  َوَسَلمًا، 

َسْت َأْسَماُؤَك، َأْقَسْمَت َأْن َتْمَلََها ِمَن  َلِكنََّك َتَقدَّ

اْلَكاِفِرينَ ، ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعنيَ،  َوَأْن ُتَخلَِّد 

ُمْبَتِدئًا،  ُقْلَت  َثَناُؤَك  َوَأْنَت َجلَّ  اْلُمَعاِنِديَن،  ِفيَها 

ُمْؤِمنًا  كاَن  َفَمْن  َأ  مًا،  ُمَتَكرِّ بِاْلِْنَعاِم  ْلَت  َوَتَطوَّ

َوَسيِِّدي،  ِإلَِهي  َيْسَتُووَن،   ل  فاِسقًا  كاَن  َكَمْن 

الَِّتي  َوبِاْلَقِضيَِّة  ْرَتَها،  َقدَّ الَِّتي  بِاْلُقْدَرِة  َفَأْسَأُلَك 

َأْجَرْيَتَها،   َعَلْيِه  َمْن  َوَغَلْبَت  َوَحَكْمَتَها،  َحَتْمَتَها 
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Asla, asla, böyle şeyler, senin hakkında dü-

şünülemez; senin fazlınla ilgili bilinenler de 

böyle şeyler değildir. Böyle şeyler, senin mu-

vahhit insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklerle 

de örtüşmez.

Dolayısıyla yakinen biliyorum ki, eğer sen, in-

kar edenlerinin azap edilmesine hükmetme-

seydin ve eğer sana karşı dik başlılık edenleri 

ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasay-

dın, cehennemi tamamıyla serinlik ve esen-

lik ederdin ve orada kimse için herhangi bir 

yer-yurt olmazdı. Ama sen, isimleri kutlu olan, 

cehennemi, insanların ve cinlerin kâfirleriyle 

doldurmaya ve dik başlıları orada ebedi ola-

rak tutmaya yemin etmişsin. 

Yine sen, (ey) medhi yüce olan, kerem ehli 

olarak ihsanda bulunmuş ve ilk baştan bu-

yurmuşsun ki: "Hiç mümin olanla, fasık 

olan bir olur mu? Hayır, onlar asla aynı 

olamazlar."60

Mabudum, seyidim, senden, ölçülü kıldığın 

kudret hakkına; kesinleştirip hükmettiğin ve uy-

guladığın kimseye galip geldiğin yargı  hakkına, 
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اَعِة،  السَّ َهِذِه  َوِفي  اللَّْيَلِة  َهِذِه  ِفي  ِلي  َتَهبََ  َأْن 
َأْذنَْبُتُه، َوُكلَّ َقِبيٍح  ُكلَّ ُجْرٍم َأْجَرْمُتُه، َوُكلَّ َذْنٍب 
َأْعَلْنُتُه،  َأْو  َكَتْمُتُه  َعِمْلُتُه،  َجْهٍل  َوُكلَّ  َأْسَرْرُتُه، 
ِبِإْثَباِتَها  َأَمْرَت  َسيَِّئٍة  َوُكلَّ  َأْظَهْرُتُه،  َأْو  َأْخَفْيُتُه 
َيُكوُن  َما  ِبِحْفِظ  َوكَّْلَتُهْم  الَِّذيَن  اْلَكاِتِبنَي،  اْلِكَراَم 
ِمنِّي، َوَجَعْلَتُهْم ُشُهودًا َعَليَّ َمَع َجَواِرِحي، َوُكْنَت 
ِلَما  اِهَد  َوالشَّ َوَراِئِهْم،  ِمْن  َعَليَّ  ِقيَب  الرَّ َأْنَت 
َخِفَي َعْنُهْم، َوِبَرْحَمِتَك َأْخَفْيَتُه، َوبَِفْضِلَك َسَتْرَتُه، 
ي ِمْن ُكلِّ َخْيٍر ُتْنِزُلُه، َأْو ِإْحَساٍن  َوَأْن ُتَوفَِّر َحظِّ
َذْنٍب  َأْو  َتْبُسُطُه،   ِرْزٍق  َأْو  َتْنُشُرُه،  ِبرٍّ  َأْو  ُتْفِضُلُه،  
، َيا  َتْغِفُرُه، َأْو َخَطٍإ َتْسُتُرُه؛ َيا َربِّ َيا َربِّ َيا َربِّ
ِإلَِهي َوَسيِِّدي َوَمْوَلَي َوَماِلَك ِرقَِّي، َيا َمْن بَِيِدِه 
ي  )ِبُذلِّي( َوَمْسَكَنِتي، َيا  نَاِصَيِتي، َيا َعِليمًا بُضرِّ
، َربِّ َيا  َربِّ  َيا  َربِّ  َيا  َوَفاَقِتي،  بَِفْقِري  َخِبريًا 
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 bu gecede ve bu saatte işlediğim bütün suç-
ları, yaptığım bütün günahları, gizlediğim 
bütün çirkinlikleri, işlediğim bütün cahillikleri, 
üzerini örttüğümü de açığa çıkardığımı da, 
gizlediğimi de aşikâr ettiğimi de ve yüce ya-
zarlara (meleklere) kaydetmelerini emrettiğin 
bütün kötülüklerimi bağışlamanı diliyorum. 
O yüce yazarlar ki, onları, yaptığım amelleri 
kaydetmekle görevlendirdin, uzuvlarımla bir-
likte onları da bana şahit kıldın, dahası ken-
din de gözetleyicim oldun ve böylece onlara 
gizli kalanlara da kendin şahit oldun, sonra da 
rahmetinle gizledin ve fazlınla örttün onları. 

Yine senden, indirdiğin her hayırdan, lüt-
fettiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten, 
dağıttığın her rızktan, bağışladığın her gü-
nahtan ve örttüğün her hatadan nasibimi bol 
kılmanı diliyorum.

Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim!

Ey mabudum, ey seyyidim, ey mevlam ve ey 
sahibim!

Ey varlığımı elinde tutan!

Ey sıkıntı ve sefaletimi bilen!

Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan!

Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim!
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ِصَفاِتَك  َوَأْعَظِم  َوُقْدِسَك  ِبَحقَِّك  َأْسَأُلَك 
َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  ِمنَ   َأْوَقاِتي  َتْجَعَل  َوَأْسَماِئَك،َأْن 
َوَأْعَماِلي  َمْوُصوَلًة،  َوِبِخْدَمِتَك  َمْعُموَرًة،  ِبِذْكِرَك 
َوَأْوَراِدي   َأْعَماِلي  َتُكوَن  َحتَّى  َمْقُبوَلًة،  ِعْنَدَك 
َسْرَمدًا؛  ِخْدَمِتَك  ِفي  َوَحاِلي  َواِحدًا،  ِوْردًا  ُكلَُّها 
ِإلَْيِه  َمْن  َيا  ِلي،  ُمَعوَّ َعَلْيِه  َمْن  َيا  َسيِِّدي  َيا 
، َقوِّ َعَلى ِخْدَمِتَك  َأْحَواِلي، َيا َربِّ َيا َربِّ َشَكْوُت 
ِلَي  َوَهْب  َجَواِنِحي،  اْلَعِزمَيِة  َعَلى  َواْشُدْد  َجَواِرِحي، 
ِبِخْدَمِتَك،  اِلتَِّصاِل  ِفي  َواَم  َوالدَّ َخْشَيِتَك  ِفي  اْلِجدَّ 
َوَأْسَرَع  ابِِقنيَ،  السَّ َمَياِديِن  ِفي  ِإلَْيَك  َأْسَرَح  َحتَّى 
ِإلَْيَك ِفي الَْباِرِزيَن، )اْلُمَباِدِريَن( َوَأْشَتاَق ِإَلى ُقْرِبَك 
َوَأَخاَفَك  ُدُنَواْلُمْخَلِصنَي،  َوَأْدُنَوِمْنَك  اْلُمْشَتاِقنَي،  ِفي 
َمَخاَفَة اْلُموِقِننَي، َوَأْجَتِمَع ِفي ِجَواِرَك َمَع اْلُمْؤِمِننَي؛

َمْن  َو  َفَأِرْدُه،  ِبُسوٍء  َأَراَدِني  َوَمْن  اللُهمَّ 
َعِبيِدَك  َأْحَسِن  ِمْن  َواْجَعْلِني  َفِكْدُه،  َكاَدِني 
ِهْم  َوَأَخصِّ ِمْنَك،  َمْنِزَلًة  َوَأْقَربِِهْم  ِعْنَدَك،  َنِصيبًا 
بَِفْضِلَك،  ِإلَّ  َذِلَك  ُيَناُل  َل  َفِإنَُّه  َلَدْيَك،  ُزْلَفًة 
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 Hakkın, kudsiyetin, en yüce sıfat ve isimlerin 
hürmetine senden diliyorum ki, gece ve gün-
düzdeki tüm vakitlerimi kendi zikrinle mamur 
ve hizmetinde sürekli kıl, amellerimi de indin-
de kabul buyur; öyle ki, tüm amellerim (tek bir 
amele) ve tüm zikirlerim tek bir zikire dönüş-
sün ve her halim ebediyyen senin hizmetinde 
geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım, 
ey hallerimi kendisine şikâyet ettiğim!

Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim!

Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir; kalbimi 
kararlı olmakta sağlamlaştır ve senden çe-
kinerek sürekli hizmetinde olmada bana öy-
lesine bir ciddiyet ver ki, yarış meydanlarına 
çıkayım, yarışmacılar arasında sana doğru 
koşayım, özleyenler arasında senin yakınlı-
ğını özleyeyim, ihlâslıların yakınlığı gibi sana 
yakınlaşayım, yakin ehlinin korktuğu gibi sen-
den korkayım ve senin yanında müminlerle 
bir araya geleyim.

Allah'ım, bana kötülük niyeti taşıyanın ceza-
sını sen ver; bana tuzak kurana sen tuzak 
kur. Beni, katında en iyi pay alan, makamca 
en yakın makamı ve en özel yakınlığı olan 
kullarından eyle, kuşkusuz bunlara, ancak 
senin lütuf ve kereminle nail olunur.
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َواْحَفْظِني  ِبَمْجِدَك،  َعَليَّ  َواْعِطْف  ِبُجوِدَك،  ِلي  َوُجْد 

ِبُحبَِّك  َوَقْلِبي  لَِهجًا،  ِبِذْكِرَك  ِلَساِني  ِبَرْحَمِتَك، َواْجَعْل 

َعْثَرِتي،  َوَأِقْلِني  ِإَجابَِتَك،  ِبُحْسِن  َعَليَّ  َوُمنَّ  ُمَتيَّمًا، 

بِِعَباَدِتَك،  ِعَباِدَك  َعَلى  َقَضْيَت  َفِإنََّك  َزلَِّتي،  َواْغِفْر 

َوَأَمْرَتُهْم ِبُدَعاِئَك، َوَضِمْنَت لَُهُم اْلَِجاَبَة، َفِإلَْيَك َيا َربِّ 

ِتَك  َفِبِعزَّ َيِدي،  َمَدْدُت  َربِّ  َيا  َوِإلَْيَك  َوْجِهي،  َنَصْبُت 

ِمْن  َتْقَطْع  َوَل  ُمَناَي،  َوبَلِّْغِني  ُدَعاِئي،  ِلي  اْسَتِجْب 

َفْضِلَك َرَجاِئي، َواْكِفِني َشرَّ اْلِجنِّ َواْلِْنِس ِمْن َأْعَداِئي، 

َعاَء، َفِإنََّك  َضا، اْغِفْر ِلَمْن َل َيْمِلُك ِإلَّ الدُّ َيا َسِريَع الرِّ

َفعَّاٌل ِلَما َتَشاُء، َيا َمِن اْسُمُه َدَواٌء، َوِذْكُرُه ِشَفاٌء، َوَطاَعُتُه 

الُْبَكاُء،  َجاُء، َوِسَلُحُه  ِغًنى ، اْرَحْم َمْن َرْأُس َماِلِه الرَّ

اْلُمْسَتْوِحِشنَي  ُنوَر  َيا  النَِّقِم،  َداِفَع  َيا  النَِّعِم،   َساِبَغ  َيا 

َوآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  ُيَعلَُّم،  َل  َعاِلمًا  َيا  َلِم،  الظُّ ِفي 

َعَلى  الُل  َوَصلَّى  َأْهُلُه،  َأْنَت  َما  ِبي  َواْفَعْل  ٍد،  ُمَحمَّ

ِة اْلَمَياِمنيِ ِمْن آِلِه،  َوَسلََّم َتْسِليمًا َكِثريا.َ   َرُسوِلِه َواْلَِئمَّ
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Cömertliğinle bana bağışta bulun, yüceliğin-
le bana şefkat göster, rahmetinle beni koru, 
dilimi zikrine alışkan, kalbimi muhabbetine 
âşık eyle, güzel cevaplamanla bana lütufta 
bulun, hatalarımdan geç, sürçmelerimi ba-
ğışla; muhakkak ki sen, kullarının sana kulluk 
etmelerine hükmettin ve sana dua etmeleri-
ni emredip, kabul etmeyi de taahhüt ettin. O 
halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve 
ellerimi sana açtım; izzetin hakkına duamı 
kabul eyle ve arzularıma ulaştır beni; fazlın 
ve kereminden ümidimi kesme; beni ins ve 
cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey 
çabuk hoşnut olan! Duadan başka bir şeye 
sahip olmayan (şu) kulunu bağışla; kuşkusuz 
sen her istediğini pekâlâ yaparsın.
Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan! 
Sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan (şu) 
kuluna merhamet et.
Ey nimetleri bol olan, ey sıkıntıları defeden, 
ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru 
olan, ey öğretilmeden bilen, Muhammed ve 
Al-i Muhammed'e rahmetini indir ve bana, 
sana yakışır şekilde muamele et.
Allah'ın çokça rahmeti ve selamı, Resulü'ne ve 
onun  soyundan  gelen mübarek İmamlara  olsun. 

***
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 İftitah Duası

"İftitah duası" ismiyle bilinen bu dua çok en-
gin maarifi içeren bir duadır. Efendimiz ve sahibi-
miz Hz. İmam Mehdi (a.s)'ın dört özel temsilcilerin-
den birisi olan Muhammed bin Osman Al-Amri'den 
nakledilen bir rivayette özellikle de Ramazan 
ayı'nın her gecesinde okunması tavsiye edilmiştir.61

İftitah duasının metni

َوَأْنَت  ِبَحْمِدَك،  الثََّناَء  َأْفَتِتحُ   ِإنِّي  اللُهمَّ 
َأْرَحُم  َأنََّك  َوَأْيَقْنُت  ِبَمنَِّك،  َواِب  لِلصَّ ٌد  ُمَسدِّ
َوَأَشدُّ  ْحَمِة،  َوالرَّ اْلَعْفِو  َمْوِضِع  ِفي  اِحِمنَي  الرَّ
َوَأْعَظُم  َوالنَِّقَمِة،  النََّكاِل  َمْوِضِع  ِفي  اْلُمَعاِقِبنَي 
َواْلَعَظَمِة؛  اْلِكْبِرَياِء  َمْوِضِع  ِفي  اْلُمَتَجبِِّريَن 
َوَمْسَألَِتَك،   ُدَعاِئَك  ِفي  ِلي  َأِذْنَت  اللُهمَّ 
َيا  َوَأِجْب  ِمْدَحِتي،  َسِميُع  َيا  َفاْسَمْع 
َعْثَرِتي،  َغُفوُر  َيا  َوَأِقْل  َدْعَوِتي،  َرِحيُم 
ْجَتَها،  َفرَّ َقْد  ُكْرَبٍة  ِمْن  ِإلَِهي  َيا  َفَكْم 
َأَقْلَتَها،  َقْد  َوَعْثَرٍة  َكَشْفَتَها،  َقْد  َوُهُموٍم 
َفَكْكَتَها؛  َقْد  َبَلٍء  َوَحْلَقِة  َنَشْرَتَها،  َقْد  َوَرْحَمٍة 
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İftitah duasının anlamı

Allah'ım, övgü ile sana senaya başlıyorum. 

Sen lütfünle doğru olana yönlendirensin. Se-

nin, af ve rahmet yerinde rahmet edenlerin en 

merhametlisi, ceza ve intikam yerinde ceza-

landıranların en şiddetlisi, ululuk ve azamet 

yerinde ululananların en büyüğü olduğuna 

yakin etmişim.

Allah'ım, sana dua etmem ve senden bir şey 

dilemem hususunda bana izin verdin; öy-

leyse ey işiten, duy övgümü; ey merhamet 

eden, kabul et duamı ve ey bağışı bol olan, 

bağışla sürçmemi.

Mabudum, nice tasaları giderdin, nice ke-

derleri rahatlattın, nice sürçmeleri affettin, 

nice rahmetleri paylaştırdın ve nice bela 

çemberini çözdün.
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اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي َلْم َيتَِّخْذ صاِحَبًة َول َوَلدًا، َوَلْم 
ِمَن  َوِليٌّ  َلُه  َيُكْن  َوَلْم  اْلُمْلِك،  ِفي  َشِريٌك  َلُه  َيُكْن 
، َوَكبِّْرُه َتْكِبريًا، اْلَحْمُد للَِّ ِبَجِميِع َمَحاِمِدِه ُكلَِّها،  لِّ الذُّ
َعَلى َجِميِع نَِعِمِه ُكلَِّها، اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي َل ُمَضادَّ َلُه 
ِفي ُمْلِكِه، َوَل ُمَناِزَع َلُه ِفي َأْمِرِه، اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي َل 
َشِريَك َلُه ِفي َخْلِقِه، َوَل َشِبيَه َلُه ِفي َعَظَمِتِه، اْلَحْمُد 
اِهِر بِاْلَكَرِم  للَِّ اْلَفاِشي ِفي اْلَخْلِق َأْمُرُه َوَحْمُدُه، الظَّ
َمْجُدُه، الَْباِسِط بِاْلُجوِد َيَدُه، الَِّذي َل َتْنُقُص َخَزاِئُنُه، 
ُجودًا  ِإلَّ  اْلَعَطاِء  َكْثَرُة  َتِزيُدُه  َوَل  ُمْلُكُه،  َيِبيُد  َوَل 

اُب؛  َوَكَرمًا، ِإنَُّه ُهَو  اْلَعِزيُز اْلَوهَّ

َمَع  َكِثرٍي،  ِمْن  َقِليًل  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ 
َقِدمٌي،  َعْنُه  َوِغَناَك  َعِظيَمٍة،  ِإلَْيِه  ِبي  َحاَجٍة 
َيِسري؛ َسْهٌل  َعَلْيَك  َوُهَو  َكِثرٌي،  ِعْنِدي  َوُهَو 

للُهمَّ ِإنَّ َعْفَوَك َعْن َذْنِبي، َوَتَجاُوَزَك َعْن َخِطيَئِتي، 
َوَصْفَحَك َعْن ُظْلِمي، َوَسْتَرَك َعَلى َقِبيِح َعَمِلي، َوِحْلَمَك 
َعْن َكِثرِي ُجْرِمي، ِعْنَد َما َكاَن ِمْن َخَطِئي َوَعْمِدي، 
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 Övgü, eş ve oğul edinmeyen, hükümdarlık-
ta ortağı olmayan ve kimseyi hakirlikten do-
layı dost edinmeyen Allah'a aittir. Ve o pek 
büyüktür, büyük. 

Bütün nimetlerinden ötürü, övgülerin her tür-
lüsüyle övgü yalnız Allah'a aittir. Övgü, hü-
kümranlığında rakibi, işlerinde karşı koyanı 
olmayan Allah'a aittir. Övgü, yaratmasın-
da ortağı, azametinde bir benzeri olmayan 
Allah'a aittir. Övgü, mahlûkat arasında emri 
ve övgüsü yaygın, ululuğu keremiyle aşikâr, 
eli bağışa açık, hazineleri eksilmez olan ve 
çok bağışı, ancak cömertlik ve keremini ar-
tıran Allah'a aittir. O çok yüce ve bağışı pek 
bol olandır.

Allah'ım, çoktan (çok nimetinden) azını istiyo-
rum; oysaki benim ona olan ihtiyacım çok bü-
yük, senin ona olan ihtiyaçsızlığın ise ezelidir 
ve o benim yanımda pek fazla, senin için ise 
pek kolay ve hafiftir.

Allah'ım, günahımı affetmen, hatamdan 
geçmen, zulmümü bağışlaman, çirkin ame-
limi örtmen, bilerek veya bilmeyerek işledi-
ğim çok suçlara karşı yumuşak davranman, 
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ِمْنَك،  َأْسَتْوِجُبُه  َل  َما  َأْسَأَلَك  َأْن  ِفي  اَأْطَمَعِني 
ِمْن  َوَأَرْيَتِني  َرْحَمِتَك،  ِمْن  َرَزْقَتِني  الَِّذي 
ْفَتِني ِمْن ِإَجابَِتَك، َفِصْرُت َأْدُعوَك  ُقْدَرِتَك، َوَعرَّ
َوِجًل،  َوَل  َخاِئفًا  َل  ُمْسَتْأِنسًا،  َوَأْسَأُلَك  آِمنًا، 
َأْبَطَأ  َفِإْن  ِإلَْيَك،  ِفيِه  َقَصْدُت  ِفيَما  َعَلْيَك  ُمِدلًّ 
َأْبَطَأ  الَِّذي  َولََعلَّ  َعَلْيَك،  ِبَجْهِلي  َعَتْبُت  َعنِّي 
َفَلْم  اْلُُموِر،  بَِعاِقَبِة  لِِعْلِمَك  ِلي،  َخْيٌر  ُهَو  َعنِّي 
؛  َأَر َمْوًلى َكِرميًا، َأْصَبَر َعَلى َعْبٍد لَِئيٍم ِمْنَك َعَليَّ

َيا َربِّ ِإنََّك َتْدُعوِني َفُأَولِّي َعْنَك، َوَتَتَحبَُّب 
َأْقَبُل  َفَل   ، ِإَليَّ ُد  َوَتَتَودَّ ِإلَْيَك،  َفَأَتَبغَُّض   ، ِإَليَّ
َذِلَك  َيْمَنْعَك  َفَلْم  َعَلْيَك،  َل  التََّطوُّ ِلَي  َكَأنَّ  ِمْنَك، 
ِل  َوالتََّفضُّ  ، ِإَليَّ َواْلِْحَساِن  ِبي،  ْحَمِة  الرَّ ِمَن 
اْلَجاِهَل،  َعْبَدَك  َفاْرَحْم  َوَكَرِمَك،  ِبُجوِدَك  َعَليَّ 
َكِرمٌي؛  َجَواٌد  ِإنََّك  ِإْحَساِنَك،  بَِفْضِل  َعَلْيِه  َوُجْد 
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beni, senden layık olmadığım şeyleri; rahme-

tinle verdiğin rızkını, gösterdiğin kudretini ve 

tanıttığın kabulünü istemeye cesaretlendirdi. 

Dolayısıyla güvenle seni çağırır oldum, kork-

madan ve çekinmeden samimiyetle senden 

istekte bulunuyor ve dileğimi sana açıyorum. 

İsteğim geciktiğinde ise cahilliğimden dolayı 

sana kızıyorum. Oysa o geciken şey, benim 

için şayet daha hayırlıdır. Çünkü sen işlerin akı-

betini bilirsin. O halde bu hakir kul için, senden 

daha sabırlı ve kerim bir mevla göremiyorum. 

Ey Rabbim, sen beni çağırıyorsun, ben ise 

senden yüz çeviriyorum, Sen bana sevgi 

gösteriyorsun, ben ise sana karşı çirkinleşi-

yorum,  sen kendini bana sevdirmek istiyor-

sun, ben ise, sanki benim sana bir üstünlü-

ğüm varmışcasına kabul etmiyorum; ama 

bunlar, seni, bana acımaktan, bana iyilikte 

bulunmaktan ve cömertlik ve kereminle bana 

lütufta bulunmaktan alıkoymuyor. O halde bu 

cahil kuluna acı ve ihsan lütfünle kendisine 

bağışta bulun; şüphesiz sen pek cömertsin, 

pek yücesin.
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ِر  ُمَسخِّ اْلُفْلِك،  ُمْجِري  اْلُمْلِك،  َماِلِك  للَِّ  اْلَحْمُد 
يِن، َربِّ اْلَعاَلِمنَي،  َياِح، َفاِلِق اْلِْصَباِح، َديَّاِن الدِّ الرِّ
َعَلى  َواْلَحْمُد للَِّ  ِعْلِمِه،  بَْعَد  ِحْلِمِه  َعَلى  اْلَحْمُد للَِّ 
َأنَاِتِه ِفي  َعَلى ُطوِل  َواْلَحْمُد للَِّ  ُقْدَرِتِه،  بَْعَد  َعْفِوِه 
َغَضِبِه، َوُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َما ُيِريُد؛ اْلَحْمُد للَِّ َخاِلِق 
َواْلِْكَراِم،  اْلَجَلِل  ِذي  ْزِق،  الرِّ َوبَاِسِط  اْلَخْلِق، 
َواْلَفْضِل َواْلِْنَعاِم، الَِّذي بَُعَد َفَل ُيَرى، َوَقُرَب َفَشِهَد 
َلُه  لَْيَس  الَِّذي  للَِّ  اْلَحْمُد  َوَتَعاَلى،  النَّْجَوى،  َتَباَركَ  
ُمَناِزٌع ُيَعاِدُلُه، َوَل َشِبيٌه ُيَشاِكُلُه، َوَل َظِهريٌ ُيَعاِضُدُه، 
َفَبَلَغ  اَء، َوَتَواَضَع لَِعَظَمِتِه اْلُعَظَماُء،  ِتِه اْلَِعزَّ َقَهَر بِِعزَّ
ِحنَي  ُيِجيُبِني  الَِّذي  للَِّ  اْلَحْمُد  َيَشاُء؛  َما  بُِقْدَرِتِه 
ُم  ُأنَاِديِه، َوَيْسُتُر َعَليَّ ُكلَّ َعْوَرٍة َوَأنَا َأْعِصيِه، َوُيَعظِّ
النِّْعَمَة َعَليَّ َفَل ُأَجاِزيِه، َفَكْم ِمْن َمْوِهَبٍة َهِنيَئٍة َقْد 
ُمونَِقٍة  َوبَْهَجٍة  َقدَكَفاِني،  َمُخوَفٍة  َوَعِظيَمٍة  َأْعَطاِني، 
ُمَسبِّحًاْ؛  َوَأْذُكُرُه  َحاِمدًا،  َعَلْيِه  َفُأْثِني  َأَراِني،  َقْد 
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 Övgü, evrenin sahibi, geminin yürütücüsü,
rüzgârların yöneticisi, tanın yarıcısı, kıya-
metin yargıcı ve âlemlerin Rabbi Allah aittir

Övgü, bildikten sonra yumuşaklık gösteren; 
güç yetirdikten sonra af eden; her şeye ka-
dir olduğu halde gazabında uzun sabrı olan 
Allah'a aittir.

Övgü, yaratan, rızkı veren, tanı yaran, celal 
ve ikram, fazl ve ihsan sahibi olan Allah'a ait-
tir; O ki, uzaktır görülemez, yakındır, fısıltılara 
şahit olur; O, pek kutlu ve pek uludur. 

Övgü, denk olan bir karşı koyanı, andıran 
bir benzeri ve yardım eden bir destekçisi ol-
mayan Allah'a aittir ki, izzetiyle izzetlileri alt 
etmiş, azameti karşısında azametliler boyun 
eğmiş, kudretiyle istediğine ulaşmıştır.

Övgü, Allah'a aittir ki, çağırdığımda yanıt ve-
rir; isyan ettiğimde ayıplarımı örter, şükretme-
diğim halde bana büyük nimetler bahşeder. 

O, nice hoş bağışlar bana bağışlamış-
tır, nice korkunç belalardan beni koru-
muştur, nice sevindirici incelikler bana 
göstermiştir. Ben övgü ile O'na sena edi-
yor ve tenzih ile kendisini anıyorum. 



294 □ Kurtuluş Yolu Dua

اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي َل ُيْهَتُك ِحَجاُبُه، َوَل ُيْغَلُق بَاُبُه، 
َوَل ُيَردُّ َساِئُلُه، َوَل ُيَخيَُّب آِمُلُه، اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي 
اِدِقنَي(  )الصَّ اِلِحنيَ،  الصَّ ي  َوُيَنجِّ اْلَخاِئِفنَي،  ُيْؤِمُن 
َوَيْرَفُع اْلُمْسَتْضَعِفنَي، َوَيَضُع اْلُمْسَتْكِبِريَن، َوُيْهِلُك 
َقاِصِم  للَِّ  َواْلَحْمُد  آَخِريَن؛  َوَيْسَتْخِلُف  ُمُلوكًا، 
ُمْدِرِك  )الّضاّلني(  اِلِمنيَ ،  الظَّ ُمِبرِي  اْلَجبَّاِريَن، 
اْلُمْسَتْصِرِخنَي،  َصِريِخ  اِلِمنَي،  الظَّ َنَكاِل  اْلَهاِرِبنَي، 
الِِبنَي، ُمْعَتَمِد اْلُمْؤِمِننَي؛اْلَحْمُد  َمْوِضِع َحاَجاِت الطَّ
انَُها،  َوُسكَّ َماُء  السَّ َتْرُعُد  َخْشَيِتِه  ِمْن  الَِّذي  للَِّ 
اُرَها، َوَتُموُج الِْبَحاُر َوَمْن  َوَتْرُجُف اْلَْرُض َوُعمَّ
لِهذا،  الَِّذي َهدانا  اْلَحْمُد للَِّ  َغَمَراِتَها،  َيْسَبُح ِفي 
َوما ُكنَّا لَِنْهَتِدَي َلْو ل َأْن َهدانَا اللُ ، اْلَحْمُد للَِّ الَِّذي 
َيْخُلُق َوَلْم ُيْخَلْق، َوَيْرُزُق َوَل ُيْرَزُق، َوُيْطِعُم َول 
ُيْطَعمُ ، َوُيِميُت اْلَْحَياَء، َوُيْحِي اْلَمْوتى،  َوُهَو َحيٌّ 
َل َيُموُت، بَِيِدِه اْلَخْيُر، َوُهَو َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقِديٌر؛
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Övgü Allah'a aittir. O Allah ki; O'nun perdesi 

yırtılmaz, kapısı kapanmaz, dilencisi kovul-

maz, ümit edeni hayal kırıklığına uğratılmaz. 

Övgü, Allah'a aittir. O Allah ki, korkanlara gü-

ven bahşeder, salihleri kurtarır, ezilmişleri yü-

celtir, müstekbirleri zelil kılar, nice padişahları 

helak eder ve diğerlerini onların yerine geçirir.

Övgü, zorbaların (belini) kıran, zalimleri yok 

eden, kaçanları yakalayan, zalimleri cezalan-

dıran, imdat dileyenlerin imdadına yetişen, 

muhtaçların sığınağı ve müminlerin güvence-

si olan Allah'a aittir.

Övgü, Allah'a aittir. O Allah ki; Onun korkusun-

dan gök ve sakinleri titrer, yer ve ehli korkar, 

deniz ve derinliklerinde yüzenler dalgalanır.

Övgü, Allah'a aittir. O Allah ki, O bizi buna 

hidayet etti, kuşkusuz Allah bize yol gös-

termeseydi, asla biz kendiliğimizden yol 

bulamazdık. 

Övgü, Allah'a aittir. O Allah ki; yaratır ya-

ratılmamıştır; rızk verir ama rızıklanmaz; 

yedirir ama yedirilmez; dirileri öldürür, ölü-

leri diriltir; kendisi ise her zaman diridir; iyi-

lik O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir. 



296 □ Kurtuluş Yolu Dua

َوَرُسوِلَك،  َعْبِدَك،  ٍد،  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللُهمَّ 
ِمْن  َوِخَيَرِتَك  َوَحِبيِبَك،  َوَصِفيَِّك،  َوَأِميِنَك، 
َك، َوُمَبلِِّغ ِرَسالِتَك، َأْفَضَل،  َخْلِقَك، َوَحاِفِظ ِسرِّ
َوَأْنَمى،  َوَأْزَكى،  َوَأْجَمَل،  َوَأْكَمَل،  َوَأْحَسَن، 
َوَأْطَيَب، َوَأْطَهَر، َوَأْسَنى، َوَأْكَثَر )َأْكَبَر( َما َصلَّْيَت، 
َعَلى  َوَسلَّْمَت،  َوَتَحنَّْنَت،  ْمَت،  َوَتَرحَّ َوبَاَرْكَت، 
َأَحٍد ِمْن ِعَباِدَك، َوَأْنِبَياِئَك، َوُرُسِلَك، َوَصْفَوِتَك، 

َوَأْهِل اْلَكَراَمِة َعَلْيَك ِمْن َخْلِقَك؛ 

، َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي، َوَوِصيِّ  اللُهمََّ َصلِّ َعَلى َعِليٍّ
َوَأِخي  َوَولِيَِّك،  َعْبِدَك،  اْلَعاَلِمنَي،  َربِّ  َرُسوِل 
ِتَك َعلى  َخْلِقَك، َوآَيِتَك اْلُكْبرى،  َرُسوِلَك، َوُحجَّ
اِهَرِة،  الطَّ يَقِة  دِّ الصِّ َعَلى  َوَصلِّ  اْلَعِظيِم،  َوالنََّبِإ 
اْلَعاَلِمنَي، َوَصلِّ َعَلى ِسْبَطِي  ِنَساِء  َفاِطَمَة َسيَِّدِة 
َواْلُحَسْيِن،  اْلَحَسِن  اْلُهَدى،  َوِإَماَمِي  ْحَمِة،  الرَّ

َسيَِّدْي َشَباِب َأْهِل اْلَجنَِّة ِمَن اْلَخْلِق َأْجَمِعنيَ،
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Allah'ım, kulun, resulün, eminin, yarattık-

ların arasından temizleyip, dost edindiğin, 

seçtiğin, sırrının koruyucusu ve risaletinin 

ulaştırıcısı Muhammed'e salât (rahmet) eyle. 

Öyle bir salât ki kullarına, peygamberleri-

ne elçilerine, dergâhına yakın olanlara, ka-

tında keramet ehli olanlara gönderdiğin her 

salâttan, her bereketten, her merhametten, 

her şefkat ve selamdan daha üstün, daha gü-

zel, daha iyi, daha kâmil, daha temiz, daha 

bereketli, daha parlak ve daha çok olsun.

Allah'ım, müminlerin emiri, âlemlerin Rabbi-

nin elçisinin vasisi, kulun, velin ve Resulünün 

kardeşi; yarattıklarına hüccetin, Büyük Nişa-

nen ve Büyük Haber Ali'ye de salât (rahmet) 

eyle. Dünya kadınlarının efendisi, sıddıka ve 

tahire olan Fatime'i Zehra'ya da salât eyle. 

Rahmet Peygamberi'nin iki torunu, iki hidayet 

İmamı ve cennet gençlerinin efendileri olan 

Hasan ve Hüseyin'e de salât eyle. 
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ِد  ِة اْلُمْسِلِمنيَ، َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن، َوُمَحمَّ َوَصلِّ َعَلى َأِئمَّ
َجْعَفٍر،  ْبِن  َوُموسى   ٍد،  ُمَحمَّ ْبِن  َوَجْعَفِر   ، َعِليٍّ ْبِن 
ٍد،  ، َوَعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن َعِليٍّ َوَعِليِّ ْبِن ُموسى ، َوُمَحمَّ
، ُحَجِجَك  ، َواْلَخَلِف اْلَهاِدي اْلَمْهِديِّ َواْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ
َعَلى ِعَباِدَك، َوُأَمَناِئَك ِفي ِبَلِدَك، َصَلًة َكِثريًَة َداِئَمًة 
اْلُمَؤمَِّل،  اْلَقاِئِم  َأْمِرَك  َوِليِّ  َعَلى  اللُهمَّ َوَصلِّ 
ِبَمَلِئَكِتَك  )اْحُفْفُه(  َوُحفَُّه  اْلُمْنَتَظِر،  َواْلَعْدِل 
اْلَعاَلِمنَي،  َربَّ  َيا  اْلُقُدِس  ِبُروِح  َوَأيِّْدُه  ِبنَي،  اْلُمَقرَّ
ِبِديِنَك،   َواْلَقاِئَم  ِكَتاِبَك،  ِإَلى  اِعَي  الدَّ اْجَعْلُه  اللُهمَّ 
ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخَلْفَت  َكَما  اْلَْرِض،  ِفي  اْسَتْخِلْفُه 
ِمْن  َأْبِدْلُه  َلُه،  اْرَتَضْيَتُه  الَِّذي  ِديَنُه  َلُه  ْن  َمكِّ َقْبِلِه، 
اللُهمَّ  َشْيئًا،  ِبَك  ُيْشِرُك  َل  َيْعُبُدَك  َأْمنًا،  َخْوِفِه  بَْعِد 
ُه َوَأْعِزْز ِبِه، َواْنُصْرُه َواْنَتِصْر ِبِه، َواْنُصْرُه َنْصرًا  َأِعزَّ
َفْتحًا  َلُه  َواْفَتْح  َعِظيمًا،  َفْتحًا  َلُه  َواْفَتْح  َعِزيزًا، 
َيِسريًا )ُمِبينًا( و اْجَعْل َلُه ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطانًا َنِصريًا
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Müslümanların İmamları; kullarına olan hüc-
cetlerin, beldelerindeki eminlerin; Ali bin Hü-
seyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muham-
med, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muham-
med bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin 
Ali ve onun halefi olan hidayet eden hidayet 
edilmiş olan İmama da (Mehdi'ye de) çok ve 
sürekli salât eyle.

Allah'ım, arzu edilen Kaim ve beklenen 
adalet olan veliyy-i emrine salât eyle; onu, 
dergâhına yakın kılınmış olan meleklerle ku-
şat, Ruh'ul Kudüsle kendisini destekle; ey 
âlemlerin Rabbi olan Allah! 

Allah'ım, onu yeryüzünde kitabının davetçisi 
ve dininin uygulayıcısı kıl; ondan öncekileri 
halife kıldığın gibi, onu da yeryüzünde halife 
kıl. Onun için razı olduğun dinini (korumayı) 
ona mümkün eyle, korkusunu güvene dönüş-
tür ki, yalnızca sana kulluk etsin ve bir şeyi 
sana şirk koşmasın. 

Allah'ım, onu aziz eyle ve onunla (kullarını) 
izzetlendir; ona yardım et ve onunla (kulları-
na) yardım et; kendisine izzetli bir destek ve 
kolay bir fetih nasip eyle ve kendi katından 
kendisine desteklenen bir güç ata eyle.
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َل  َحتَّى  نَِبيَِّك،  َوُسنََّة  ِديَنَك،  ِبِه  َأْظِهْر  اللُهمَّ 
، َمَخاَفَة َأَحٍد ِمَن اْلَخْلِق؛  َيْسَتْخِفَي ِبَشيْ ٍء ِمَن اْلَحقِّ
ُتِعزُّ  َكِرميٍَة،  َدْوَلٍة  ِفي  ِإلَْيَك  َنْرَغُب  ِإنَّا  اللُهمَّ 
َوَأْهَلُه،  النَِّفاَق  بَِها  َوُتِذلُّ  َوَأْهَلُه،  اْلِْسَلَم  بَِها 
َواْلَقاَدِة  َطاَعِتَك،  ِإَلى  َعاِة  الدُّ ِمَن  ِفيَها  َوَتْجَعُلَنا 
ْنَيا َواْلِخَرِة، ِإَلى َسِبيِلَك، َوَتْرُزُقَنا بَِها َكَراَمَة الدُّ

َوَما  ْلَناُه،  َفَحمِّ اْلَحقِّ  ِمَن  ْفَتَنا  َعرَّ َما  اللُهمَّ 
َقُصْرنَا َعْنُه َفَبلِّْغَناُه، اللُهمَّ اْلُمْم ِبِه َشَعَثَنا، َواْشَعْب 
ِقلََّتَنا،  ِبِه  َوَكثِّْر  َفْتَقَنا،  ِبِه  َواْرُتْق  َصْدَعَنا،  ِبِه 
( ِبِه ِذلََّتَنا، َوَأْغِن ِبِه َعاِئَلَنا، َواْقِض  َواْعِزيْز)َوَأِعزَّ
ِبِه َعْن َمْغَرِمَنا، َواْجُبْر ِبِه َفْقَرنَا، َوُسدَّ ِبِه َخلََّتَنا، 
ِبِه  َوُفكَّ  ُوُجوَهَنا،  ِبِه  َوبَيِّْض  ُعْسَرنَا،  ِبِه  ْر  َوَيسِّ
َمَواِعيَدنَا،  ِبِه  َوَأْنِجْز  َطِلَبَتَنا،  ِبِه  َوَأْنِجْح  َأْسَرنَا، 
َواْسَتِجْب ِبِه َدْعَوَتَنا، َوَأْعِطنا ِبِه ُسْؤلََنا َوبَلِّْغَنا ِبِه 
ْنَيا َواْلِخَرِة آَمالََنا، َوَأْعِطَنا ِبِه َفْوَق َرْغَبِتَنا، ِمَن الدُّ
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Allah'ım, onun aracılığıyla dinini ve Peygam-
berinin sünnetini aşikâr et ki, hak ve hakikat-
ten hiçbir şey, yarattıklarından birisinin korku-
sundan dolayı gizli kalmasın. 

Allah'ım, biz senden; İslam ve ehline izzet ba-
ğışlayacağın; nifak ve ehlini ise zelil edeceğin 
onurlu bir devlet istiyoruz. Bizi de o devlette, 
senin kulluğuna davet edenlerden ve yoluna 
rehberlik edenlerden eyle ve onun sayesinde 
bize dünya ve ahiret kerametini ihsan eyle. 

Allah'ım, bizi, haktan tanıttıklarını taşımaya 
muvaffak et; eksik kaldığımız hakikatlere ise 
bizi ulaştır. 

Allah'ım, onunla (hüccetin Mehdi eliyle) da-
ğınıklığımızı topla, ayrılığımızı birleştir, açı-
ğımızı kapat, azlığımızı çoğalt, zilletimizi 
izzete dönüştür, fakirimizi zenginleştir, bor-
cumuzu eda et. Onunla fakirliğimizi gider 
ve açığımızı kapat, zorluğumuzu kolaylaş-
tır, yüzümüzü ak et, esirlerimizi serbest kıl. 
Onunla beklentilerimizi başarıya kavuştur, 
sözlerimizi yerine getir, dualarımızı kabul et, 
istediklerimizi inayet eyle. Onunla bizi dünya 
ve ahiret arzularımıza ulaştır ve isteğimiz-
den daha fazlasını bize bağışla.
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اْلُمْعِطنَي،   َوَأْوَسَع  اْلَمْسُئوِلنَي،  َخْيَر  َيا 

ُقُلوبَِنا،  َغْيَظ  ِبِه  َوَأْذِهْب  ُصُدوَرنَا،  ِبِه  اْشِف 

ِبِإْذِنَك،  اْلَحقِّ  ِمَن  ِفيِه  اْخُتِلَف  ِلَما  ِبِه  َواْهِدنَا 

ُمْسَتِقيٍم،  ِصَراٍط  ِإَلى  َتَشاُء  َمْن  َتْهِدي  ِإنََّك 

آِمنَي؛  اْلَحقِّ  ِإَلَه  نَا،  َوَعُدوِّ َك  َعُدوِّ َعَلى  َواْنُصْرنَا 

اللُهمَّ ِإنَّا َنْشُكو ِإلَْيَك َفْقَد نَِبيَِّنا، َصَلواُتَك َعَلْيِه 

َوِقلََّة  نَا،  َوَكْثَرَة َعُدوِّ )ِإَماِمَنا(،  َولِيَِّنا  َوَغْيَبَة  َوآِلِه، 

َماِن َعَلْيَنا، َفَصلِّ  َة اْلِفَتِن بَِنا، َوَتَظاُهَر الزَّ َعَدِدنَا، َوِشدَّ

ٍد، َوَأِعنَّا َعَلى َذِلَك بَِفْتٍح ِمْنَك  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َعَلى ُمَحمَّ

ُه، َوُسْلَطاِن  ( َتْكِشُفُه، َوَنْصٍر ُتِعزُّ ُلُه، َوِبُضرٍّ )ُضرٍّ ُتَعجِّ

َوَعاِفَيٍة  ُتَجلُِّلَناَها،  ِمْنَك  َوَرْحَمٍة  ُتْظِهُرُه،  َحقٍّ 

اِحِمنَي. الرَّ َأْرَحَم  َيا  ِبَرْحَمِتَك  ُتْلِبُسَناَها،  ِمْنَك 



İftitah Duası □ 303 

Ey kendisine istek sunulan ve bağışta bulu-

nanların en hayırlısı, onunla göğüslerimize 

şifa ver, kalplerimizin öfkesini dindir, kendi iz-

nin ile onun aracılığıyla bizi üzerinde ihtilafa 

düşülen gerçeğe hidayet et; şüphesiz sen is-

tediğini doğru yola hidayet edersin ve onunla 

düşmanına ve düşmanımıza karşı bize yar-

dımda bulun; ey hak Mabut, âmin. 

Allah'ım, Peygamberimizin (Senin salât'ın 

ona ve Ehl-i Beytine olsun) kaybını, İmamı-

mızın gaybetini, düşmanımızın çok, sayımı-

zın az olmasını, fitnelerin şiddetle üzerimize 

yüklenmesini ve koşulların üzerimizde baskı 

kurmasını sana şikâyet ediyoruz. O halde 

Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salât gönder ve 

katından olan acil bir zaferle, zorlukları gider-

menle, güçlü bir yardımla, aşikâr kıldığın hak 

bir hükümdar ile, bizleri kapsayan senden ge-

len bir rahmetin ve bizleri örten bir esenliğinle 

bize yardımda bulun; kendi rahmetin hürme-

tine ey merhamet edenlerin en merhametlisi!" 

***
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Cevşen-i Kebir Duası

Cevşen-i Kebir duası, Türk toplumunun da yakın-
dan tanıdığı bir duadır. Allah Teala'nın bin Esmaü'l-
Hüsnası'nı içeren bu duayı Hz. İmam Zeynülabi-
din (a.s) babası İmam Hüseyin (a.s)'dan o da babası 
Emirülmüminin Ali (a.s) aracılığıyla Allah Resulü 
(s.a.a)'den rivayet etmişlerdir.

Rivayette şöyle yer almıştır: Savaşların birinde 
Resul-i Ekrem, (s.a.a)'in üzerinde kendilerini rahatsız 
eden ağır bir zırh bulunuyordu. Allah Resulü (s.a.a) 
dua ettiler ve bu esnada Cebrail (a.s) nazil olarak Al-
lah Resulü (s.a.a)'a şöyle arz etti:

"Ey Muhammed, Rabbinin sana selâmı var. O zırhını 
çıkarıp bu duayı okumanı buyuruyor. Bu dua senin ve üm-
metin için eman vesilesidir."

Sonrasında ise Cebrail (a.s) bu duanın fazileti 
hakkında geniş bir açıklamada bulunmuştur. Bu açık-
lamanın bir bölümü şöyledir: 

"Kim bu duayı evinden çıkarken okursa veya da 
üzerinde taşırsa, Allah Teala onu korur, cenneti ona farz 
kılar, hayırlı işler yapmaya muvaffak eder ve dört kitabı 
okumuş gibi olur.

Kim bu duayı okur ve ardından dünyadan göçerse, şe-
hit olarak vefat etmiş sayılır, kendisi için yetmiş bin Bedir 
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şehidinin  sevabı kadar sevap yazılır, Allah Teala ona mer-
hamet gözüyle bakar ve istediği her şeyi ona verir. 

Kim bu duayı kefenine yazarsa, Allah onu (cehennem) 
ateşiyle azap etmekten hayâ eder. Kim bu duayı ramazan 
ayının başında halis niyetle okursa Allah Teala ona Kadir 
gecesini nasip eder ve onun için Allah'ı tesbih ve tenzih 
eden yetmiş bin melek yaratır ve bütün bunların sevabı du-
ayı okuyana yazılır.

"Kim bu duayı ramazan ayında üç defa okursa, Hak Tea-
la onun tenini cehennem ateşine haram kılar; cennet ona farz 
olur; onu günahlardan korumak üzere iki melek görevlendirir 
ve hayatında ve ölümünde Allah'ın emanında olur…."

Rivayetin sonunda İmam Hüseyin (a.s)'in şöyle 
buyurduğu nakledilmiştir: 

"Babam Emir'ül-Müminin Ali (a.s) bana bu duayı hıf-
zetmemi, duayı onun kefenine yazmamı, onu aileme öğret-
memi ve onları duayı okumaya teşvik etmemi vasiyet etti. 
Bu duada İsm-i Azam de olmak üzere Allah Teala'ya ait bin 
isim vardır."

Merhum Allâme Meclisî (r.a) Zad'ül-Mead kita-
bında şöyle yazıyor: 

"Bazı rivayetlerde bu duanın, Kadir gecesi olma-
sı ihtimalı bulunan üç gecede okunması  tavsiye edil 
miştir." 
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Bu dua, yüz bölümden oluşuyor, her bölümde on 

ilahi isim zikredilmiştir ve her bölümün sonunda şu 

duanın tekrarlanması tavsiye edilmiştir:

اَْلَغْوَث  اَْلَغْوَث  اَْنَت  ِالَّ  اِلَه  َل  يَــا  ُسْبَحانَــــَك 

َخلِّْصَنـــا ِمَن النَّار يَــا َربِّ
Anlamı: 

Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh 
olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi cehen-
nemden ey Rabbim!

Ehlibeyt ekolunun önde gelen âlimlerinden mer-

hum şeyh İbrahim bin Ali el- Amili El- Kefemi, yazdığı 

"Beled'ül-Emin" isimli kitabında ise, duanın her bölü-

münün başında "Besmele" söylenmesini ve her bölü-

mün sonunda ise yukarıdaki duadan biraz daha farklı 

olan aşağıdaki duanın tekrarlanmasını kaydetmiş-

lerdir. Ancak toplum arasında özet olması hasebiyle 

daha çok birinci duanın okunması yaygınlaşmıştır:

اَْلَغْوَث  اَْلَغْوَث  اَْنَت  ِالَّ  اِلَه  َل  يَــا  ُسْبَحانَــــَك 

يَــا  الّنار  ِمَن  َوآلِــــــِه، و َخلِّْصَنـــا  ــٍد  َصّل َعلي ُمَحمَّ

اِحمنَي. ، يَــا َذا اْلَجَلِل َواْلِْكَرام يَـا َاْرَحَم الرَّ َربِّ
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Anlamı: 

Münezzehsin sen ey kendisinden başka 
ilâh olmayan! İmdat! İmdat! (Allah'ım) Mu-
hammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve 
bizi cehennemden kurtar, ey Rabbim! Ey 
celal ve ikram sahibi, ey merhametlilerin 
en merhametlisi!
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Cevşen-i Kebir duasının metni

َيا  الُل،  َيا  بِاْسِمَك،  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )1(
َعِظيُم،  َيا  ُمِقيُم،  َيا  َكِرمُي،  َيا  َرِحيُم،  َيا  َرْحَمُن، 
َيا َقِدمُي، َيا َعِليُم، َيا َحِليُم، َيا َحِكيُم؛ ُسْبَحاَنَك 
ِمَن  َخلِّْصَنا  اْلَغْوَث،  اْلَغْوَث  َأْنَت،  ِإلَّ  ِإَلَه  َل  َيا 

. النَّاِر َيا َربِّ

َعَواِت،  اَداِت، َيا ُمِجيَب الدَّ  )2( َيا َسيَِّد السَّ
َغاِفَر  َيا  اْلَحَسَناِت،  َوِليَّ  َيا  َرَجاِت،  الدَّ َراِفَع  َيا 
َقاِبَل  َيا  اْلَمْسَأَلِت،  ُمْعِطَي  َيا  اْلَخِطيَئاِت، 
التَّْوبَاِت، َيا َساِمَع اْلَْصَواِت، َيا َعاِلَم اْلَخِفيَّاِت، 

َيا َداِفَع الَْبِليَّاِت.

)3( َيا َخْيَر اْلَغاِفِريَن، َيا َخْيَر اْلَفاِتِحنَي، َيا َخْيَر 
اِزِقنيَ،  الرَّ َخْيَر  َيا  اْلَحاِكِمنَي،  َخْيَر  َيا  النَّاِصِريَن، 
َخْيَر  َيا  اْلَحاِمِديَن،  َخْيَر  َيا  اْلَواِرِثنَي،  َخْيَر  َيا 

اِكِريَن، َيا َخْيَر اْلُمْنِزلَْيَن، َيا َخْيَر اْلُمْحِسِننَي.  الذَّ
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Anlamı: 

(1) Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 
ey Allah, ey Rahman (rahmeti bol olan), ey 
Rahîm, (rahmeti kesintisiz olan), ey Kerim, 
(kerem sahibi), ey Mukim, (her şeyi ayakta 
tutan), ey Azim, (azamet sahibi), ey Kadim, 
(varlığının başlangıcı olmayan), ey Âlim, (her 
şeyi bilen), ey Halim, (yumuşak davranan), 
ey Hekim, (hikmet sahibi)!

Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh 
olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi cehen-
nemden ey Rabbim!

Anlamı:

(2) Ey efendilerin efendisi, ey çağrılara cevap 
veren, ey dereceleri yücelten, ey iyiliklerin 
sahibi, ey hataları bağışlayan, ey dilekleri ve-
ren, ey tövbeleri kabul eden, ey sesleri işiten, 
ey gizlileri/ sırları bilen, ey belâları def eden!

Anlamı:

(3) Ey bağışlayanların en iyisi, ey (hayır ka-
pılarını) açanların en iyisi, ey yardım eden-
lerin en iyisi, ey hükmedenlerin en iyisi, ey 
rızk verenlerin en iyisi, ey vârislerin en iyisi, 
ey övenlerin en iyisi, ey ananların en iyisi, ey 
indirenlerin en iyisi, ey iyilik edenlerin en iyisi!
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ُة َواْلَجَماُل، َيا َمْن َلُه اْلُقْدَرُة  )4( َيا َمْن َلُه اْلِعزَّ
ُهَو  َمْن  َيا  َواْلَجَلُل،  اْلُمْلُك  َلُه  َمْن  َيا  َواْلَكَماُل، 
َحاِب الثَِّقاِل، َيا َمْن  اْلَكِبرُي اْلُمَتَعاُل، َيا ُمْنِشَئ السَّ
اْلِحَساِب،  َسِريُع  ُهَو  َمْن  َيا  اْلِمَحاِل،  َشِديُد  ُهَو 
ُحْسُن  ِعْنَدُه  َمْن  َيا  اْلِعَقاِب،  َشِديُد  ُهَو  َمْن  َيا 

الثََّواِب، َيا َمْن ِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب.

َيا  َحنَّاُن،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )5(
َمنَّاُن، َيا َديَّاُن، َيا ُبْرَهاُن، َيا ُسْلَطاُن، َيا ِرْضَواُن، 
اْلَمنِّ  َذا  َيا  ُمْسَتَعاُن،  َيا  ُسْبَحاُن،  َيا  ُغْفَراُن،  َيا 

َوالَْبَياِن. 

)6( َيا َمْن َتَواَضَع ُكلُّ َشيْ ٍء لَِعَظَمِتِه، َيا َمِن 
ِتِه،  اْسَتْسَلَم ُكلُّ َشيْ ٍء لُِقْدَرِتِه، َيا َمْن َذلَّ ُكلُّ َشيْ ٍء لِِعزَّ
َيا َمْن َخَضَع ُكلُّ َشيْ ٍء لَِهْيَبِتِه، َيا َمِن اْنَقاَد ُكلُّ َشيْ ٍء 
ِمْن َخْشَيِتِه، َيا َمْن َتَشقََّقِت اْلِجَباُل ِمْن َمَخاَفِتِه، 
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Anlamı:

(4) Ey izzet ve güzelliğin sahibi, ey kudret ve 

kemalin sahibi, ey mülk ve celalin sahibi, ey bü-

yük ulu olan, ey ağır bulutları meydana getiren, 

ey tuzağı çetin olan, ey hesabı çabuk olan, ey 

azabı şiddetli olan, ey katında güzel mükafat 

bulunan, ey katında Ana Kitap bulunan!

Anlamı:

(5) Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 

çok şefkatli olan, ey ihsanı bol olan, ey yar-

gılayan, ey delil, ey hüccet, ey çok hoşnut 

eden, ey bağışlaması bol olan, ey kusursuz 

olan, ey yardım dilenen, ey ihsan ve beyan 

sahibi!

Anlamı:

(6) Ey azameti karşısında her şeyin boyun 

eğdiği, ey kudreti karşısında her şeyin tes-

lim olduğu, ey izzeti karşısında her şeyin 

zelil olduğu, ey heybeti karşı sında her şeyin 

eğildiği, ey kaygısından her şeyin ram oldu-

ğu, ey korkusundan dağların parçalandığı, 
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ِت  اْسَتَقرَّ َمِن  َيا  ِبَأْمِرِه،  َمَواُت  السَّ َقاَمِت  َمْن  َيا 

َيا  ِبَحْمِدِه،  ْعُد  ُيَسبُِّح الرَّ ِبِإْذِنِه، َيا َمْن  اْلََرُضوَن 

َمْن َل َيْعَتِدي َعَلى َأْهِل َمْمَلَكِتِه. 

َيا  الَْبَلَيا،  َكاِشَف  َيا  اْلَخَطاَيا،  َغاِفَر  َيا   )7(

َواِهَب  َيا  اْلَعَطاَيا،  ُمْجِزَل  َيا  َجاَيا،  الرَّ ُمْنَتَهى 

اْلَهَداَيا، َيا َراِزَق الَْبَراَيا، َيا َقاِضَي اْلَمَناَيا، َيا َساِمَع 

َكاَيا، َيا بَاِعَث الَْبَراَيا، َيا ُمْطِلَق اْلَُساَرى.  الشَّ

 )8( َيا َذا اْلَحْمِد َوالثََّناِء، َيا َذا اْلَفْخِر َوالَْبَهاِء، 

َواْلَوَفاِء، َيا َذا  اْلَعْهِد  َناِء، َيا َذا  اْلَمْجِد َوالسَّ َيا َذا 

َضاِء، َيا َذا اْلَمنِّ َواْلَعَطاِء، َيا َذا اْلَفْصِل  اْلَعْفِو َوالرِّ

َخاِء،  َواْلَقَضاِء، َيا َذا اْلِعزِّ َوالَْبَقاِء، َيا َذا اْلُجوِد َوالسَّ

َيا َذا اْلَلِء َوالنَّْعَماِء. 
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ey emriyle göklerin ayakta durduğu, ey izniyle 

yerlerin karar bulduğu, ey gök gürültüsünün 

kendisini tenzih edip övdüğü, ey yurdunun 

ehline (yaratıklarına) zulmetmeyen!

Anlamı:

 (7) Ey hataları bağışlayan, ey belâları kaldı-

ran, ey ümitleriin son mercii olan, ey bağışları 

bolca veren, ey hediyeleri armağan eden, ey 

yaratıklara rızk veren, ey arzuları yerine ge-

tiren, ey şikâyetleri işiten, ey yaratıkları yeni-

den dirilten, ey esirleri serbest kılan!

Anlamı:

(8) Ey övgü ve senanın sahibi, ey iftihar ve 

değerin sahibi, ey şeref ve yüceliğin sahibi, 

ey ahd ve vefanın sahibi, ey af ve rızanın sa-

hibi, ey ihsan ve bağışın sahibi, ey kesin söz 

ve hükmün sahibi, ey izzet ve bekânın sahibi, 

ey bağış ve cömertliğin sahibi, ey gizli ve açık 

nimetlerin sahibi!
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َيا  َماِنُع،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )9(
َيا  َساِمُع،  َيا  نَاِفُع،  َيا  َصاِنُع،  َيا  َراِفُع،  َيا  َداِفُع، 

ُع.  َجاِمُع، َيا َشاِفُع، َيا َواِسُع، َيا ُمَوسِّ

ُكلِّ  َخاِلَق  َيا  َمْصُنوٍع،  ُكلِّ  َصاِنَع  َيا   )10(
َمْخُلوٍق، َيا َراِزَق ُكلِّ َمْرُزوٍق، َيا َماِلَك ُكلِّ َمْمُلوٍك، 
َيا َكاِشَف ُكلِّ َمْكُروٍب، َيا َفاِرَج ُكلِّ َمْهُموٍم، َيا 
َراِحَم ُكلِّ َمْرُحوٍم، َيا نَاِصَر ُكلِّ َمْخُذوٍل، َيا َساِتَر 

ُكلِّ َمْعُيوٍب، َيا َمْلَجَأ ُكلِّ َمْطُروٍد.

ِتي، َيا َرَجاِئي ِعْنَد  ِتي ِعْنَد ِشدَّ )11( َيا ُعدَّ
َصاِحِبي  َيا  َوْحَشِتي،  ِعْنَد  ُمْؤِنِسي  َيا  ُمِصيَبِتي، 
ِعْنَد ُغْربَِتي، َيا َولِيِّي ِعْنَد نِْعَمِتي، َيا ِغَياِثي ِعْنَد 
ِعْنَد  َغَناِئي  َيا  َحْيَرِتي،  ِعْنَد  َدلِيِلي  َيا  ُكْربَِتي، 
ُمِعيِني  َيا  اْضِطَراِري،  ِعْنَد  َمْلَجِئي  َيا  اْفِتَقاِري، 

ِعْنَد َمْفَزِعي.
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Anlamı:

 (9) Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 

engel olan, ey defeden, ey yücelten, ey üre-

ten, ey fayda veren, ey işiten, ey toplayan, ey 

şefaat eden, ey geniş olan, ey genişleten!

Anlamı:

 (10) Ey her icat edileni icat eden, ey her yara-

tılanı yaratan, ey her rızıklanana rızk veren, ey 

her sahiplenilene sahip olan, ey her kederlinin 

kederini çözen, ey her kaygılının kaygısını gi-

deren, ey her acınana acıyan, ey her yalnız bı-

rakılana yardım eden, ey her ayıplının ayıbını 

örten, ey her kovulanın sığınağı olan!

Anlamı:

(11) Ey dar günümde birikimim, ey kötü gü-

nümde ümidim, ey ıssız anımda can yolda-

şım, ey gurbet zamanımda arkadaşım, ey 

bolluk zamanımda velinimetim, ey sıkıntı za-

manımda imdadım, ey şaşkın vaktimde kıla-

vuzum, ey ihtiyaç zamanımda zenginliğim, ey 

perişan vaktimde sığınağım, ey korku zama-

nımda yardımcım!
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ُنوِب،  الذُّ َغفَّاَر  َيا  اْلُغُيوِب،  َم  َعلَّ َيا   )12(
ُمَقلَِّب  َيا  اْلُكُروِب،  َكاِشَف  َيا  اْلُعُيوِب،  َستَّاَر  َيا 
َيا  اْلُقُلوِب،  َر  ُمَنوِّ َيا  اْلُقُلوِب،  َطِبيَب  َيا  اْلُقُلوِب، 
َج اْلُهُموِم، َيا ُمَنفَِّس اْلُغُموِم.  َأنِيَس اْلُقُلوِب، َيا ُمَفرِّ

َيا  َجِليُل،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )13(
َيا  َقِبيُل،  َيا  َدلِيُل،  َيا  َكِفيُل،  َيا  َوِكيُل،  َيا  َجِميُل، 

ُمِديُل، َيا ُمِنيُل، َيا ُمِقيُل، َيا ُمِحيُل. 

)14( َيا َدلِيَل اْلُمَتَحيِِّريَن، َيا ِغَياَث اْلُمْسَتِغيِثنَي، 
َيا  اْلُمْسَتِجرِييَن،  َيا َجاَر  اْلُمْسَتْصِرِخنَي،  َيا َصِريَخ 
َأَماَن اْلَخاِئِفنَي، َيا َعْوَن اْلُمْؤِمِننَي، َيا َراِحَم اْلَمَساِكنِي، 
َيا َمْلَجَأ اْلَعاِصنَي، َيا َغاِفَر اْلُمْذنِِبنَي، َيا ُمِجيَب َدْعَوِة 

يَن. اْلُمْضَطرِّ

اْلَفْضِل  َذا  َيا  َواْلِْحَساِن،  اْلُجوِد  َذا  َيا   )15(
ْبَحاِن،   َواِلْمِتَناِن، َيا َذا اْلَْمِن َواْلََماِن، َيا َذا اْلُقْدِس َوالسُّ
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Anlamı:

(12) Ey "gaipleri bilen, ey günahları bağışla-
yan, ey ayıpları örten, ey sıkıntıları gideren, 
ey kalpleri değiştiren, ey kalplerin tabibi olan, 
ey kalpleri nurlandıran, ey kalpleri yatıştıran, 
ey hüzünleri gideren, ey gamları dindiren!

Anlamı:

(13) Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 
ulu, ey güzel, ey vekil, ey kefil, ey delil, ey za-
min, ey iktidarı elden ele değiştiren, ey arzu-
lara ulaştıran, ey hataları görmezlikten gelen, 
ey halleri değiştiren!

Anlamı: 

(14) Ey şaşkınların kılavuzu, ey imdat dile-
yenlerin imdadı, ey feryat edenlerin feryadına 
yetişen, ey sığınma dileyenlere sığınma ve-
ren, ey korkanların güvencesi, ey müminlerin 
yardımcısı, ey yoksulların acıyanı, ey asilerin 
sığınağı, ey günahkârların bağışlayanı, ey 
çaresizlerin çağrısına cevap veren!

Anlamı: 

(15) Ey cömertliğin ve ihsanın sahibi, ey faz-
lın ve lütfün sahibi, ey emniyetin ve güvenin 
sahibi, ey kutsallığın ve kusursuzluğun sahibi,
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ْضَواِن، َيا  ْحَمِة َوالرِّ َيا َذا اْلِحْكَمِة َوالَْبَياِن، َيا َذا الرَّ
ْلَطاِن، َيا َذا  ِة َوالُْبْرَهاِن، َيا َذا اْلَعَظَمِة َوالسُّ َذا اْلُحجَّ

ْأَفِة َواْلُمْسَتَعاِن، َيا َذا اْلَعْفِو َواْلُغْفَراِن.  الرَّ

)16( َيا َمْن ُهَو َربُّ ُكلِّ َشيْ ٍء، َيا َمْن ُهَو ِإَلُه 
ُهَو  َمْن  َيا  َخاِلُق ُكلِّ َشيْ ٍء،  ُهَو  َيا َمنْ   ُكلِّ َشيْ ٍء، 
َصاِنُع ُكلِّ َشيْ ٍء، َيا َمْن ُهَو َقْبَل ُكلِّ َشيْ ٍء، َيا َمْن ُهَو 
بَْعَد ُكلِّ َشيْ ٍء، َيا َمْن ُهَو َفْوَق ُكلِّ َشيْ ٍء، َيا َمْن ُهَو 
َعاِلٌم ِبُكلِّ َشيْ ٍء، َيا َمْن ُهَو َقاِدٌر َعَلى ُكلِّ َشيْ ٍء، َيا 

َمْن ُهَو َيْبَقى َوَيْفَنى ُكلُّ َشيْ ٍء.

َيا  ُمْؤِمُن،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )17(
َيا  ُن،  ُمَهوِّ َيا  ُمَبيُِّن،  َيا  ُمَلقُِّن،  َيا  ُن،  َيا ُمَكوِّ ُمَهْيِمُن، 

ُم.  ُن، َيا ُمَزيُِّن، َيا ُمْعِلُن، َيا ُمَقسِّ ُمَمكِّ

)18( َيا َمْن ُهَو ِفي ُمْلِكِه ُمِقيٌم، َيا َمْن ُهَو ِفي 
ُسْلَطاِنِه َقِدمٌي، َيا َمْن ُهَو ِفي َجَلِلِه َعِظيٌم، َيا َمْن ُهَو 
َعَلى ِعَباِدِه َرِحيٌم، َيا َمْن ُهَو ِبُكلِّ َشيْ ٍء َعِليٌم، َيا َمْن 
ُهَو ِبَمْن َعَصاُه َحِليٌم، َيا َمْن ُهَو ِبَمْن َرَجاُه َكِرمٌي،
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ey hikmetin ve beyanın sahibi, ey rahmetin 
ve rızvanın sahibi, ey delilin ve burhanın sa-
hibi, ey azametin ve egemenliğin sahibi, ey 
şefkatin ve yardım yurdunun sahibi, ey affın 
ve mağfiretin sahibi!

Anlamı: 

(16) Ey her şeyin Rabbi, ey her şeyin ilâhı, 
ey her şeyin yaratıcısı, ey her şeyin icat 
edeni/sanatkârı, ey her şeyden önce var 
olan, ey her şeyden sonra var olan, ey her 
şeyin üstünde olan, ey her şeyi bilen, ey 
her şeye gücü yeten, ey her şey yok olur-
ken kendisi baki kalan!

Anlamı: 

17) Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 
ey güven veren, ey kollayan, ey varlık ve-
ren, ey öğreten, ey açıklayan, ey kolaylaş-
tıran, ey mümkün kılan, ey süsleyen, ey 
bildiren, ey bölüştüren!

Anlamı: 

(18) Ey mülkünde daim olan, ey saltanatında 
ezelî olan, ey celâlinde azim olan, ey kullarına 
karşı merhametli olan, ey her şeye âlim olan, 
ey isyan edenine karşı yumuşak davranan, 

ey ümit bağlayanına karşı kerem sahibi olan,
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َيا َمْن ُهَو ِفي ُصْنِعِه َحِكيٌم، َيا َمْن ُهَو ِفي ِحْكَمِتِه 
َلِطيٌف، َيا َمْن ُهَو ِفي ُلْطِفِه َقِدمٌي. 

َمْن َل  َيا  َفْضُلُه،  ُيْرَجى ِإلَّ  َمْن َل  َيا   )19(
ُه، َيا َمْن  ُيْسَأُل ِإلَّ َعْفُوُه، َيا َمْن َل ُيْنَظُر ِإلَّ ِبرُّ
ُمْلُكُه،  ِإلَّ  َيُدوُم  َل  َمْن  َيا  َعْدُلُه،  ِإلَّ  ُيَخاُف  َل 
َيا َمْن َل ُسْلَطاَن ِإلَّ ُسْلَطاُنُه، َيا َمْن َوِسَعْت ُكلَّ 
َشيْ ٍء َرْحَمُتُه، َيا َمْن َسَبَقْت َرْحَمُتُه َغَضَبُه، َيا َمْن 
َأَحاَط ِبُكلِّ َشيْ ٍء ِعْلُمُه، َيا َمْن لَْيَس َأَحٌد ِمْثَلُه.

، َيا َغاِفَر  ، َيا َكاِشَف اْلَغمِّ )20( َيا َفاِرَج اْلَهمِّ
ْنِب، َيا َقاِبَل التَّْوِب، َيا َخاِلَق اْلَخْلِق، َيا َصاِدَق  الذَّ
َفاِلَق  َيا   ، رِّ السِّ َعاِلَم  َيا  اْلَعْهِد،  ُموِفَي  َيا  اْلَوْعِد، 

، َيا َراِزَق اْلَنَاِم. اْلَحبِّ

َيا   ، َعِليُّ َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )21(
َيا   ، َرِضيُّ َيا   ، َحِفيُّ َيا   ، َمِليُّ َيا   ، َغِنيُّ َيا   ، َوِفيُّ

. ، َيا َوِليُّ ، َيا َقِويُّ ، َيا َبِديُّ َزِكيُّ
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ey sanatında hikmet sahibi olan, ey hikme-

tinde lütuf sahibi olan, ey lütfünde ezelî olan!

Anlamı: 

(19) Ey ancak fazlı umulan, ey ancak affı dile-

nen, ey ancak iyiliği beklenen, ey ancak ada-

letinden korkulan, ey ancak mülkü daim olan, 

ey saltanatından başka bir saltanat bulunma-

yan, ey rahmeti her şeyi kaplayan, ey rahmeti 

gazabının önüne geçen, ey ilmi her şeyi ku-

şatan, ey hiçbir şey kendisi gibi olmayan!

Anlamı: 

(20) Ey sıkıntıyı gideren, ey kedere son ve-

ren, ey günahı bağışlayan, ey tövbeyi kabul 

eden, ey yaratıkları yaratan, ey verdiği söze 

sadık kalan, ey ahdine vefa eden, ey gizliyi 

bilen, ey tohum tanesini yarıp filizlendiren, ey 

yaratıkları rızıklandıran!

Anlamı:

21- Allah'ım, ismin hakkına senden diliyorum; 

ey yüce, ey vefalı, ey zengin, ey muktedir; ey 

ihsan eden, ey seven, ey bereketli, ey ilk baş-

latan; ey güçlü, ey dost!
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)22( َيا َمْن َأْظَهَر اْلَجِميَل، َيا ِمَن َسَتَر اْلَقِبيَح، 
ْتَر،  َيا َمْن َلْم ُيَؤاِخْذ بِاْلَجِريَرِة، َيا َمْن َلْم َيْهِتِك السِّ
َواِسَع  َيا  التََّجاُوِز،  َحَسَن  َيا  اْلَعْفِو،  َعِظيَم  َيا 
َصاِحَب  َيا  ْحَمِة،  بِالرَّ الَْيَدْيِن  بَاِسَط  َيا  اْلَمْغِفَرِة، 

ُكلِّ َنْجَوى، َيا ُمْنَتَهى ُكلِّ َشْكَوى.

ْحَمِة  الرَّ َذا  َيا  ابَِغِة،  السَّ النِّْعَمِة  َذا  َيا   )23(
ابَِقِة، َيا َذا اْلِحْكَمِة الَْبالَِغِة،  اْلَواِسَعِة، َيا َذا اْلِمنَِّة السَّ
ِة اْلَقاِطَعِة، َيا َذا  َيا َذا اْلُقْدَرِة اْلَكاِمَلِة، َيا َذا اْلُحجَّ
ِة  اِئَمِة، َيا َذا اْلُقوَّ ِة الدَّ اِهَرِة، َيا َذا اْلِعزَّ اْلَكَراَمِة الظَّ

اْلَمِتيَنِة، َيا َذا اْلَعَظَمِة اْلَمِنيَعِة.

ُلَماِت، َيا  َماَواِت، َيا َجاِعَل الظُّ )24( َيا َبِديَع السَّ
َراِحَم اْلَعَبَراِت، َيا ُمِقيَل اْلَعَثَراِت، َيا َساِتَر اْلَعْوَراِت، 
َيا ُمْحِيَي اْلَْمَواِت، َيا ُمْنِزَل اْلَياِت، َيا ُمَضعَِّف 
يَِّئاِت، َيا َشِديَد النَِّقَماِت.  اْلَحَسَناِت، َيا َماِحَي السَّ
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Anlamı:

22- Ey güzel olanı açığa çıkaran, ey çirkin 

olanı örten, ey küstahlığı hemen cezalandır-

mayan, ey perdeyi yırtmayan, ey affı büyük 

olan, ey bağışlaması güzel olan, ey mağfire-

ti geniş olan, ey iki elini de rahmet ile açan, 

ey her fısıldamanın arkadaşı olan ey her 

şikâyetin son mercii olan!

Anlamı:

23- Ey bol nimet sahibi, ey geniş rahmet sa-

hibi, ey geçmiş iyilik sahibi, ey üstün hikmet 

sahibi, ey kâmil kudret sahibi, ey kesin hüc-

cet sahibi, ey açık lütuf sahibi, ey ebedi izzet 

sahibi; ey sarsılmaz kudret sahibi, ey ulaşıla-

maz azamet sahibi!

Anlamı:

24- Ey gökleri örneksiz yaratan, ey karan-

lıkları var eden, ey gözyaşlarına acıyan, ey 

sürçmeleri görmezlikten gelen, ey kusurları 

örten, ey ölüleri dirilten, ey ayetleri indiren, ey 

iyilikleri katlayarak artıran, ey kötülükleri silip 

yok eden, ey cezaları şiddetli olan!
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ُر، َيا  )25( اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك بِاْسِمَك َيا ُمَصوِّ
َيا  ُر،  ُمَيسِّ َيا  ُر،  ُمَنوِّ َيا  ُمَطهُِّر،  َيا  ُمَدبُِّر،  َيا  ُر،  ُمَقدِّ

ُر. ُم، َيا ُمَؤخِّ ُر، َيا ُمْنِذُر، َيا ُمَقدِّ ُمَبشِّ

ْهِر  الشَّ َربَّ  َيا  اْلَحَراِم،  الَْبْيِت  َربَّ  َيا   )26(
ْكِن َواْلَمَقاِم،  اْلَحَراِم، َيا َربَّ الَْبَلِد اْلَحَراِم، َيا َربَّ الرُّ
َيا َربَّ اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم، َيا َربَّ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، 
َلِم، َيا  َيا َربَّ اْلِحلِّ َواْلَحَراِم، َيا َربَّ النُّوِر َوالظَّ

َلِم، َيا َربَّ اْلُقْدَرِة ِفي اْلَنَاِم. َربَّ التَِّحيَِّة َوالسَّ

)27( َيا َأْحَكَم اْلَحاِكِمنَي، َيا َأْعَدَل اْلَعاِدِلنَي، 
َيا  اِهِريَن،  الطَّ َأْطَهَر  َيا  اِدِقنَي،  الصَّ َأْصَدَق  َيا 
َأْسَمَع  َيا  اْلَحاِسِبنَي،  َأْسَرَع  َيا  اْلَخالِِقنَي،  َأْحَسَن 
اِفِعنَي،  اِمِعنَي، َيا َأْبَصَر النَّاِظِريَن، َيا َأْشَفَع الشَّ السَّ

َيا َأْكَرَم اْلَْكَرِمنَي. 

)28( َيا ِعَماَد َمْن َل ِعَماَد َلُه، َيا َسَنَد َمْن َل َسَنَد 
َلُه، َيا ُذْخَر َمْن َل ُذْخَر َلُه، َيا ِحْرَز َمْن َل ِحْرَز َلُه، 
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Anlamı:

25- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 
şekil veren, ey ölçülendiren, ey tasarlayan, 
ey temizleyen, ey aydınlatan, ey kolaylaştı-
ran, ey müjdeleyen, ey uyaran, ey öne geçi-
ren, ey geride bırakan!®®® 
Anlamı:

26- Ey kutsal evin (Kâbe'nin) Rabbi, ey kutsal 
ayın Rabbi, ey kutsal beldenin (Mekke'nin) 
Rabbi, ey Rükn'ün ve Makam'ın Rabbi, ey 
Meş'ar'ül-Harâm'ın Rabbi, ey Mescid'ül-
Haram'ın Rabbi, ey Hill'in (Harem bölgesi dı-
şının) ve Harem'in Rabbi, ey aydınlığın ve ka-
ranlığın Rabbi, ey tahiyyât ve selâmın Rabbi, 
ey yaratıklardaki kudretin Rabbi!

Anlamı:

27- Ey yargıçların en iyi yargılayanı, ey 
âdillerin en adaletlisi, ey doğruların en doğ-
rusu, ey temizlerin en temizi, ey yaratıcıların 
en iyisi, ey hesaba çekenlerin en hızlısı, ey 
işitenlerin en iyi işiteni, ey bakanların en iyi 
göreni, ey şefaatçilerin en çok şefaat edeni, 
ey kerem sahiplerinin en keremlisi!

Anlamı:

28- Ey dayanağı olmayanın dayanağı, ey des-
teği olmayanın desteği, ey birikimi olmayanın 
birikimi, ey koruması olmayanın koruması,.
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َيا ِغَياَث َمْن َل ِغَياَث َلُه، َيا َفْخَر َمْن َل َفْخَر َلُه، 
َيا ِعزَّ َمْن َل ِعزَّ َلُه، َيا ُمِعنَي َمْن َل ُمِعنيَ َلُه، َيا 

َأنِيَس َمْن َل َأنِيَس َلُه، َيا َأَماَن َمْن َل َأَماَن َلُه.

َعاِصُم،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )29(
َيا َقاِئُم، َيا َداِئُم، َيا َراِحُم، َيا َساِلُم، َيا َحاِكُم، َيا 

َعاِلُم، َيا َقاِسُم، َيا َقاِبُض، َيا بَاِسُط.

)30( َيا َعاِصَم َمِن اْسَتْعَصَمُه، َيا َراِحَم َمِن 
َمِن  نَاِصَر  َيا  اْسَتْغَفَرُه،  َمِن  َغاِفَر  َيا  اْسَتْرَحَمُه، 
اْسَتْنَصَرُه، َيا َحاِفَظ َمِن اْسَتْحَفَظُه، َيا ُمْكِرَم َمِن 
اْسَتْكَرَمُه، َيا ُمْرِشَد َمِن اْسَتْرَشَدُه، َيا َصِريَخ َمِن 
اْسَتْصَرَخُه، َيا ُمِعنَي َمِن اْسَتَعاَنُه، َيا ُمِغيَث َمِن اْسَتَغاَثُه. 

)31( َيا َعِزيزًا َل ُيَضاُم، َيا َلِطيفًا َل ُيَراُم، َيا 
َقيُّومًا َل َيَناُم، َيا َداِئمًا َل َيُفوُت، َيا َحّيًا َل َيُموُت، 
َيا َمِلكًا َل َيُزوُل، َيا بَاِقيًا َل َيْفَنى، َيا َعاِلمًا َل 
َيْضُعُف.  َل  َقِوّيًا  َيا  َيْطَعُم،  َل  َصَمدًا  َيا  َيْجَهُل، 
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ey imdadı olmayanın imdadı, ey iftiharı olma-
yanın iftiharı, ey izzeti olmayanın izzeti, ey 
yardımcısı olmayanın yardımcısı, ey arkada-
şı olmayanın arkadaşı, ey güvencesi olmaya-
nın güvencesi!

Anlamı:

29- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 
koruyan, ey ayakta olan, ey daimî olan, ey 
merhamet eden, ey kusursuz olan, ey hük-
meden, ey bilen, ey paylaştıran, ey rızkı kı-
san, ey rızkı yayan!

Anlamı:

30- Ey kendisinden, korunma dileyenin ko-
ruyucusu, ey merhamet dileyenin merhamet 
edeni, ey bağış dileyenin bağışlayıcısı, ey 
destek dileyenin destekçisi; ey savunma di-
leyenin savunmacısı, ey kerem dileyenin ke-
rem edicisi, ey rüşt dileyenin mürşidi, ey feryat 
edenin feryadına yetişeni, ey yardım dileyenin 
yardımcısı, ey imdat dileyenin imdatçısı!

Anlamı:

31- Ey yenilemeyen aziz, ey amaçlanamayan latif, 
ey uyumayan ayakta tutan, ey yok olmayan ebe-
di, ey ölmeyen diri, ey zevale uğramayan padişah, 
ey fena bulmayan baki, ey cahil olmayan âlim, ey 
gıda almayan dolu, ey zayıflamayan güçlü!
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)32( اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك بِاْسِمَك َيا َأَحُد، َيا َواِحُد، 
َيا َشاِهُد، َيا َماِجُد، َيا َحاِمُد، َيا َراِشُد، َيا بَاِعُث، َيا 

، َيا نَاِفُع.  َواِرُث، َيا َضارُّ

ُكلِّ  ِمْن  َأْكَرَم  َيا  َعِظيٍم،  ُكلِّ  ِمْن  َأْعَظَم  َيا   )33(
َكِرمٍي، َيا َأْرَحَم ِمْن ُكلِّ َرِحيٍم، َيا َأْعَلَم ِمْن ُكلِّ َعِليٍم، 
َيا َأْحَكَم ِمْن ُكلِّ َحِكيٍم، َيا َأْقَدَم ِمنْ  ُكلِّ َقِدمٍي، َيا َأْكَبَر 
ِمْن ُكلِّ َكِبرٍي، َيا َأْلَطَف ِمْن ُكلِّ َلِطيٍف، َيا َأَجلَّ ِمْن ُكلِّ 

َجِليٍل، َيا َأَعزَّ ِمْن ُكلِّ َعِزيٍز. 

َكِثريَ  َيا   ، اْلَمنِّ َعِظيَم  َيا  ْفِح،  الصَّ َكِرمَي  َيا   )34(
َلِطيَف  َيا  اللُّْطِف،  َداِئَم  َيا  اْلَفْضِل،  َقِدمَي  َيا  اْلَخْيِر، 
َماِلَك  َيا   ، رِّ الضُّ َكاِشَف  َيا  اْلَكْرِب،  ُمَنفَِّس  َيا  ْنِع،  الصُّ

 . اْلُمْلِك، َيا َقاِضَي اْلَحقِّ

، َيا َمْن ُهَو ِفي َوَفاِئِه  )35( َيا َمْن ُهَو ِفي َعْهِدِه َوِفيٌّ
ِه َقِريٌب،  ، َيا َمْن ُهَو ِفي ُعُلوِّ ِتِه َعِليٌّ ، َيا َمْن ُهَو ِفي ُقوَّ َقِويٌّ
َيا َمْن ُهَو ِفي ُقْرِبِه َلِطيٌف، َيا َمْن ُهَو ِفي ُلْطِفِه َشِريٌف، 
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Anlamı:

32- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 
ey tek olan, ey bir olan, ey tanık olan, ey 
ulu olan, ey öven, ey yetkin olan, ey yeni-
den dirilten, ey varis olan, ey zarar veren, 
ey fayda veren!

Anlamı:

33- Ey her azametliden daha azametli olan, 
ey her cömertten daha cömert olan, ey her 
merhametliden daha merhametli olan, ey 
her bilgiliden daha bilgili olan, ey her hikmet 
sahibinden daha hikmetli olan, ey her kadim-
den daha kadim olan, ey her büyükten daha 
büyük olan, ey her latiften daha latif olan, ey 
her yüceden daha yüce olan, ey her azizden 
daha aziz olan!

Anlamı:

34- Ey bağışlaması yüce olan, ey ihsanı bü-
yük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı ezelî olan, 
ey lütfü daimi olan, ey sanatı zarif olan, ey ta-
sayı rahatlatan, ey sıkıntıyı gideren, ey mül-
kün sahibi olan, ey hak üzere hüküm veren!

Anlamı:

35- Ey ahdinde vefalı olan, ey vefasın-
da güçlü olan, ey gücünde yüce olan, ey 
yüceliğinde yakın olan, ey yakınlığın-
da latif olan, ey latifliğinde şerefli olan, 
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ِه  ِعزِّ ِفي  ُهَو  َمْن  َيا  َعِزيٌز،  َشَرِفِه  ِفي  ُهَو  َمْن  َيا 
َعِظيٌم، َيا َمْن ُهَو ِفي َعَظَمِتِه َمِجيٌد، َيا َمْن ُهَو ِفي 

َمْجِدِه َحِميٌد. 

َيا  َكاِفي،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )36(
َشاِفي، َيا َواِفي، َيا ُمَعاِفي، َيا َهاِدي، َيا َداِعي، َيا 

َقاِضي، َيا َراِضي، َيا َعاِلي، َيا بَاِقي.

ُكلُّ  َمْن  َيا  َلُه،  َخاِضٌع  َشيْ ٍء  ُكلُّ  َمْن  َيا   )37(
َيا َمْن  َلُه،  َكاِئٌن  َيا َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء  َلُه،  َشيْ ٍء َخاِشٌع 
ُكلُّ َشيْ ٍء َمْوُجوٌد ِبِه، َيا َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء ُمِنيٌب ِإلَْيِه، َيا 
َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء َخاِئٌف ِمْنُه، َيا َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء َقاِئٌم ِبِه، 
َيا َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء َصاِئٌر ِإلَْيِه، َيا َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء ُيَسبُِّح 

ِبَحْمِدِه، َيا َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء َهاِلٌك ِإلَّ َوْجَهُه. 

)38( َيا َمْن َل َمَفرَّ ِإلَّ ِإلَْيِه، َيا َمْن َل َمْفَزَع ِإلَّ ِإلَْيِه، 
َيا َمْن َل َمْقَصَد ِإلَّ ِإلَْيِه، َيا َمْن َل َمْنَجى ِمْنُه ِإلَّ ِإلَْيِه، 
َة ِإلَّ ِبِه،  َيا َمْن َل ُيْرَغُب ِإلَّ ِإلَْيِه، َيا َمْن َل َحْوَل َوَلُقوَّ
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ey şerefliliğinde aziz olan, ey azizliğinde azim 
olan, ey azimliğinde ulu olan, ey ululuğunda 
övgüye lâyık olan!

Anlamı:

36- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 
yeten, ey şifa veren, ey vefa eden, ey afiyet 
veren, ey hidayet eden, ey davet eden, ey 
hüküm veren, ey hoşnut olan, ey yüce olan, 
ey baki kalan!

Anlamı:

37- Ey her şeyin kendisine itaat ettiği, ey her 
şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şeyin 
kendisi için var olduğu, ey her şeyin kendi-
siyle vücut bulduğu, ey her şeyin kendisine 
döndüğü, ey her şeyin kendisinden korktuğu, 
ey her şeyin kendisiyle ayakta durduğu, ey 
her şeyin kendisine vardığı, ey her şeyin ken-
disini tenzih edip övdüğü, ey kendisi dışında 
her şeyin helâk olduğu!

Anlamı:

38- Ey kendisinden başka kaçış yolu bulunma-
yan, ey kendisinden başka sığınak olmayan, 
ey kendisinden başka varılacak hedef bulun-
mayan, ey kendisinden başka kurtuluş yurdu 
olmayan, ey ancak kendisine rağbet edilen, 
ey ancak kendisinden güç ve kuvvet alınan,  
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َيا َمْن َل ُيْسَتَعاُن ِإلَّ ِبِه، َيا َمْن َل ُيَتَوكَُّل ِإلَّ َعَلْيِه، 
َيا َمْن َل ُيْرَجى ِإلَّ ُهَو، َيا َمْن َل ُيْعَبُد ِإلَّ ِإيَّاُه. 

)39( َيا َخْيَر اْلَمْرُهوِبنَي، َيا َخْيَر اْلَمْرُغوِبنَي، 
َيا  اْلَمْسُئوِلنَي،  َخْيَر  َيا  اْلَمْطُلوِبنَي،  َخْيَر  َيا 
َيا  اْلَمْذُكوِريَن،  َخْيَر  َيا  اْلَمْقُصوِديَن،  َخْيَر 
َخْيَر  َيا  اْلَمْحُبوِبنَي،  َخْيَر  َيا  اْلَمْشُكوِريَن،  َخْيَر 

يَن، َيا َخْيَر اْلُمْسَتْأِنِسنَي.  اْلَمْدُعوِّ

َيا  بِاْسِمَك َيا َغاِفُر،  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )40(
َيا  َكاِسُر،  َيا  َفاِطُر،  َيا  َقاِهُر،  َيا  َقاِدُر،  َيا  َساِتُر، 

َجاِبُر، َيا َذاِكُر، َيا نَاِظُر، َيا نَاِصُر. 

َر َفَهَدى،  ى، َيا َمْن َقدَّ )41( َيا َمْن َخَلَق َفَسوَّ
َيا َمْن َيْكِشُف الَْبْلَوى، َيا َمْن َيْسَمُع النَّْجَوى، َيا 
َمْن  َيا  اْلَهْلَكى،  ُيْنِجي  َمْن  َيا  اْلَغْرَقى،  ُيْنِقُذ  َمْن 
َمْن  َيا  َوَأْبَكى،  َأْضَحَك  َمْن  َيا  اْلَمْرَضى،  َيْشِفي 
َكَر َواْلُْنَثى. ْوَجْيِن الذَّ َأَماَت َوَأْحَيا، َيا َمْن َخَلَق الزَّ
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ey ancak kendisinden yardım alınan, ey an-
cak kendisine tevekkül edilen, ey ancak ken-
disine ümit bağlanan, ey ancak kendisine 
ibadet edilen!

Anlamı:

39- Ey korkulanların en iyisi, ey rağbet edi-
lenlerin en iyisi, ey talep edilenlerin en iyisi, 
ey istek sunulanların en iyisi, ey amaçlanan-
ların en iyisi, ey anılanların en iyisi, ey şükre-
dilenlerin en iyisi, ey sevilenlerin en iyisi, ey 
çağrılanların en iyisi, ey alışılanların en iyisi!

Anlamı:

40- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 
ey bağışlayan, ey örten, ey gücü yeten, ey 
alt eden, ey yoktan var eden, ey kıran, ey 
kırıkları saran, ey anan, ey gözetleyen, ey 
yardım eden!

Anlamı:

41- Ey yaratıp da düzene koyan, ey ölçü verip 
de hidayet eden, ey belâyı kaldıran, ey fısıl-
tıyı duyan, ey boğulanları kurtaran, ey helâk 
olanları necat veren, ey hastalara şifa veren, 
ey güldüren ve ağlatan, ey öldüren ve dirilten, 
ey erkek ve dişiden oluşan çiftler yaratan!
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)42( َيا َمْن ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َسِبيُلُه، َيا َمْن ِفي 
اْلَفاِق آَياُتُه، َيا َمْن ِفي اْلَياِت ُبْرَهاُنُه، َيا َمْن 
ِفي اْلَمَماِت ُقْدَرُتُه، َيا َمْن ِفي اْلُقُبوِر ِعْبَرُتُه، َيا 
َمْن ِفي اْلِقَياَمِة ُمْلُكُه، َيا َمْن ِفي اْلِحَساِب َهْيَبُتُه، 
َيا َمْن ِفي اْلِميَزاِن َقَضاُؤُه، َيا َمْن ِفي اْلَجنَِّة َثَواُبُه، 

َيا َمْن ِفي النَّاِر ِعَقاُبُه. 
َمْن  َيا  اْلَخاِئُفوَن،  َيْهَرُب  ِإلَْيِه  َمْن  َيا   )43(
ِإلَْيِه َيْفَزُع اْلُمْذنُِبوَن، َيا َمْن ِإلَْيِه َيْقِصُد اْلُمِنيُبوَن، 
َيْلَجُأ  ِإلَْيِه  َمْن  َيا  اِهُدوَن،  الزَّ َيْرَغُب  ِإلَْيِه  َمْن  َيا 
َيا  اْلُمِريُدوَن،  َيْسَتْأِنُس  ِبِه  َمْن  َيا  اْلُمَتَحيُِّروَن، 
َيْطَمُع  َعْفِوِه  ِفي  َمْن  َيا  اْلُمِحبُّوَن،  َيْفَتِخُر  ِبِه  َمْن 
اْلُموِقُنوَن، َيا َمْن  ِإلَْيِه َيْسُكُن  َيا َمْن  اْلَخاِطُئوَن، 

َعَلْيِه َيَتَوكَُّل اْلُمَتَوكُِّلوَن. 
)44( اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك بِاْسِمَك َيا َحِبيُب، َيا 
َطِبيُب، َيا َقِريُب، َيا َرِقيُب، َيا َحِسيُب، َيا ُمِهيُب، 

َيا ُمِثيُب، َيا ُمِجيُب، َيا َخِبرُي، َيا َبِصرُي.
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Anlamı:

42- Ey karada ve denizde yolu olan, ey ev-

rende nişaneleri olan, ey nişanelerde delili 

olan, ey ölümde kudreti tecelli eden, ey ka-

birlerde ibreti (öğüdü) olan, ey kıyamette hü-

kümdarlığı olan, ey hesapta heybeti olan, ey 

mizanda yargısı olan, ey cennette mükâfatı 

olan, ey cehennemde cezası olan!

Anlamı:

43- Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey 

günahkârların kendisine sığındığı, ey geri 

dönenlerin kendisine yöneldiği, ey zahitlerin 

kendisine rağbet ettiği, ey şaşkınların ken-

disine sığındığı, ey azmedenlerin kendisine 

ısındığı, ey sevenlerin kendisiyle iftihar ettiği, 

ey hatakârların affını umduğu, ey yakin eh-

linin kendisiyle huzur bulduğu, ey tevekkül 

edenlerin kendisine güvendiği!

Anlamı:

44- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 

sevgili, ey tabib, ey yakın, ey gözeten, ey he-

saba çeken, ey ürküten, ey mükafat veren, 

ey cevap veren, ey haberdar olan, ey gören!
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َأَحبَّ  َيا  َقِريٍب،  ُكلِّ  ِمْن  َأْقَرَب  َيا   )45(
َيا  َبِصريٍ،  ُكلِّ  ِمْن  َأْبَصَر  َيا  َحِبيٍب،  ُكلِّ  ِمْن 
َأْخَبَر ِمْن ُكلِّ َخِبرٍي، َيا َأْشَرَف ِمْن ُكلِّ َشِريٍف، 
 ، َيا َأْرَفَع ِمْن ُكلِّ َرِفيٍع، َيا َأْقَوى ِمْن ُكلِّ َقِويٍّ
، َيا َأْجَوَد ِمْن ُكلِّ َجَواٍد،  َيا َأْغَنى ِمْن ُكلِّ َغِنيٍّ

َيا َأْرَأَف ِمْن ُكلِّ َرُءوٍف. 

َغْيَر  َصانِعًا  َيا  َمْغُلوٍب،  َغْيَر  َغالِبًا  َيا   )46(
َغْيَر  َماِلكًا  َيا  َمْخُلوٍق،  َغْيَر  َخالِقًا  َيا  َمْصُنوٍع، 
َغْيَر  َراِفعًا  َيا  َمْقُهوٍر،  َغْيَر  َقاِهرًا  َيا  َمْمُلوٍك، 
َغْيَر  نَاِصرًا  َيا  َمْحُفوٍظ،  َغْيَر  َحاِفظًا  َيا  َمْرُفوٍع، 
َمْنُصوٍر، َيا َشاِهدًا َغْيَر َغاِئٍب، َيا َقِريبًا َغْيَر بَِعيٍد. 

َر النُّوِر، َيا َخاِلَق  )47( َيا ُنوَر النُّوِر، َيا ُمَنوِّ
َر النُّوِر، َيا ُنوَر ُكلِّ  النُّوِر، َيا ُمَدبَِّر النُّوِر، َيا ُمَقدِّ
ُنوٍر، َيا ُنورًا َقْبَل ُكلِّ ُنوٍر، َيا ُنورًا بَْعَد ُكلِّ ُنوٍر، 
َيا ُنورًا َفْوَق ُكلِّ ُنوٍر، َيا ُنورًا لَْيَس َكِمْثِلِه ُنوٌر. 
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Anlamı:

45- Ey her yakından daha yakın, ey her 

sevgiliden daha çok sevilen, ey her gören-

den daha iyi gören, ey her haberdar olan-

dan daha çok haberdar olan, ey her şeref-

liden daha çok şerefli olan, ey her yüce-

den daha yüce olan, ey her güçlüden daha 

güçlü olan, ey her zenginden daha zengin 

olan, ey her cömertten daha cömert olan, 

ey her şefkatliden daha şefkatli olan!

Anlamı:

46- Ey yenilmeyen galip, ey üretilmeyen üre-

tici, ey yaratılmayan yaratıcı, ey mülk olma-

yan malik, ey yenilmeyen muzaffer, ey yücel-

tilmeyen yüce, ey korunmayan koruyucu, ey 

yardım olunmayan yardımcı, ey gaip olma-

yan şahit, ey uzak olmayan yakın!

Anlamı:

47- Ey nurun nuru, ey nuru nurlandıran, ey 

nuru yaratan, ey nuru yöneten, ey nuru ölçü-

lendiren, ey her nurun nuru, ey her nurdan 

önce nur olan, ey her nurdan sonra nur olan, 

ey her nurun üstünde nur olan, ey kendisi gibi 

nur olmayan nur!
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ِفْعُلُه  َمْن  َيا  َشِريٌف،  َعَطاُؤُه  َمْن  َيا   )48(
َلِطيٌف، َيا َمْن ُلْطُفُه ُمِقيٌم، َيا َمْن ِإْحَساُنُه َقِدمٌي، َيا 
، َيا َمْن َوْعُدُه ِصْدٌق، َيا َمْن َعْفُوُه  َمْن َقْوُلُه َحقٌّ
َفْضٌل، َيا َمْن َعَذاُبُه َعْدٌل، َيا َمْن ِذْكُرُه ُحْلٌو، َيا 

َمْن َفْضُلُه َعِميٌم.
)49( اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك بِاْسِمَك َيا ُمَسهُِّل، َيا 
ُل، َيا  ُل، َيا ُمَنوِّ ُل، َيا ُمَذلُِّل، َيا ُمَنزِّ ُل، َيا ُمَبدِّ ُمَفصِّ

ُمْفِضُل، َيا ُمْجِزُل، َيا ُمْمِهُل، َيا ُمْجِمُل. 
)50( َيا َمْن َيَرى َوَل ُيَرى، َيا َمْن َيْخُلُق َوَل 
ُيْخَلُق، َيا َمْن َيْهِدي َوَل ُيْهَدى، َيا َمنْ  ُيْحِيي َوَل 
ُيْحَيى، َيا َمْن َيْسَأُل َوَل ُيْسَأُل، َيا َمْن ُيْطِعُم َوَل 
ُيْطَعُم، َيا َمْن ُيِجرُي َوَل ُيَجاُر َعَلْيِه، َيا َمْن َيْقِضي 
َوَل ُيْقَضى َعَلْيِه، َيا َمْن َيْحُكُم َوَل ُيْحَكُم َعَلْيِه، 
َيا َمْن َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد، َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد.

َيا  ِبيُب،  الطَّ نِْعَم  َيا  اْلَحِسيُب،  نِْعَم  َيا   )51(
 َ اْلُمِجيُب،  نِْعَم  َيا  اْلَقِريُب،  نِْعَم  َيا  ِقيُب،  الرَّ نِْعَم 
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Anlamı:

48- Ey bağışı yüce olan, ey fiili zarif olan, ey 
lütfü daim olan, ey ihsanı ezeli olan, ey sözü 
hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affı lütuf 
olan, ey azabı adalet olan, ey zikri tatlı olan, 
ey fazlı genel/kapsamlı olan!

Anlamı:

49- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 
ey kolaylaştıran, ey ayıran, dönüştüren, ey 
boyun eğdiren, ey indiren, ey hediye sunan, 
ey lütufta bulunan, ey bol nimetler veren, ey 
mühlet veren, ey güzel davranan!

 Anlamı:

50- Ey gören ama görünmeyen, ey yaratan 
ama yaratılmayan, ey yol gösteren ama yol 
gösterilmeyen, ey hayat veren ama hayat ve-
rilmeyen, ey sorgulayan ama sorgulanmayan, 
ey yediren ama yedirilmeyen, ey sığınma ve-
ren ama sığınma verilmeyen, ey yargılayan 
ama yargılanmayan, ey hüküm süren ama 
kendisine hüküm sürülmeyen, ey doğurma-
yan, doğmayan ve asla eşi dengi bulunmayan!

Anlamı:

51- Ey en iyi hesap gören, ey en iyi tabip-
lik eden, ey en iyi gözetleyicilik eden, ey 
en iyi yakın  olan, ey en iyi cevap veren,
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َيا نِْعم اْلَحِبيُب، َيا نِْعَم اْلَكِفيُل، َيا نِْعَم اْلَوِكيُل، َيا 
نِْعَم اْلَمْوَلى، َيا نِْعَم النَِّصرُي.

اْلُمِحبِّنَي،  ُمَنى  َيا  اْلَعاِرِفنَي،  ُسُروَر  َيا   )52(
اِبنيَ، َيا َراِزَق  َيا َأنِيَس اْلُمِريِديَن، َيا َحِبيَب التَّوَّ
َة َعْيِن اْلَعاِبِديَن،  اْلُمِقلِّنَي، َيا َرَجاَء اْلُمْذنِِبنَي، َيا ُقرَّ
َج َعِن اْلَمْغُموِمنيَ،  َيا ُمَنفَِّس َعِن اْلَمْكُروِبنَي، َيا ُمَفرِّ

ِلنيَ َواْلِخِريَن.  َيا ِإَلَه اْلَوَّ
َيا  َربََّنا،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )53(
ِإلََهَنا، َيا َسيَِّدنَا، َيا َمْوَلنَا، َيا نَاِصَرنَا، َيا َحاِفَظَنا، 

َيا َدلِيَلَنا، َيا ُمِعيَنَنا، َيا َحِبيَبَنا، َيا َطِبيَبَنا. 
َربَّ  َيا  َواْلَْبَراِر،  النَِّبيِّنيَ  َربَّ  َيا   )54(
َيا  َوالنَّاِر،  اْلَجنَِّة  َربَّ  َيا  َواْلَْخَياِر،  يِقنيَ  دِّ الصِّ
َوالثَِّماِر،  اْلُحُبوِب  َربَّ  َيا  َواْلِكَباِر،  َغاِر  الصِّ َربَّ 
َحاِري  الصَّ َربَّ  َيا  َواْلَْشَجاِر،  اْلَْنَهاِر  َربَّ  َيا 
َربَّ  َيا  َوالِْبَحاِر،  الَْبَراِري  َربَّ  َيا  َواْلِقَفاِر، 
َواْلِْسَراِر. اْلِْعَلِن  َربَّ  َيا  َوالنََّهاِر،  اللَّْيِل 
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ey en iyi sevgili, ey en iyi kefil, en iyi vekil, ey 
en iyi efendi, ey en iyi yardımcı!

Anlamı:

52- Ey ariflerin neşesi, ey sevenlerin arzu-
su, ey azmedenlerin samimi arkadaşı, ey 
tövbekârların sevgilisi, ey muhtaçların rızk 
vereni, ey günahkârların ümidi, ey abitlerin 
göz nuru, ey kederlilerin rahatlatıcısı, ey 
hüzünlülerin ferahlatıcısı, ey öncekilerin ve 
sonrakilerin ilahı!

Anlamı:

53- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 
ey rabbimiz, ey ilâhımız, ey sahibimiz, ey 
efendimiz, ey hamimiz, ey koruyucumuz, 
ey rehberimiz, ey yardımcımız, ey sevgili-
miz, ey tabibimiz!

Anlamı:

54- Ey peygamberlerin ve iyilerin rabbi, ey 
doğruların ve seçkinlerin rabbi, ey cennetin 
ve cehennemin rabbi, ey küçüklerin ve büyük-
lerin rabbi, ey tanelerin ve meyvelerin rabbi, 
ey nehirlerin ve ağaçların rabbi, ey sahraların 
ve çorak çöllerin rabbi, ey karaların ve deniz-
lerin rabbi, ey gecenin ve gündüzün rabbi, ey 
açığın ve gizlinin rabbi!
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َمْن  َيا  َأْمُرُه،  َشيْ ٌء  ُكلِّ  ِفي  نََفَذ  َمْن  َيا   )55(
َلِحَق ِبُكلِّ َشيْ ٍء ِعْلُمُه، َيا َمْن بََلَغْت ِإَلى ُكلِّ َشيْ ٍء 
ُقْدَرُتُه، َيا َمْن َل ُتْحِصي اْلِعَباُد نَِعَمُه، َيا َمْن َل َتْبُلُغ 
اْلَخَلِئُق ُشْكَرُه، َيا َمْن َل ُتْدِرُك اْلَْفَهاُم َجَلَلُه، َيا 
َمْن َل َتَناُل اْلَْوَهاُم ُكْنَهُه، َيا َمِن اْلَعَظَمُة َواْلِكْبِرَياُء 
ِرَداُؤُه، َيا َمْن َل َيُردُّ اْلِعَباُد َقَضاَءُه، َيا َمْن َل ُمْلَك 

ِإلَّ ُمْلُكُه، َيا َمْن َل َعَطاَء ِإلَّ َعَطاُؤُه.

َفاُت  )56( َيا َمْن َلُه اْلَمَثُل اْلَْعَلى، َيا َمْن َلُه الصِّ
َجنَُّة  َلُه  َمْن  َيا  َواْلُوَلى،  اْلِخَرُة  َلُه  َمْن  َيا  اْلُعْلَيا، 
َلُه  َمْن  َيا  اْلُكْبَرى،  اْلَياُت  َلُه  َمْن  َيا  اْلَمْأَوى، 
اْلَْسَماُء اْلُحْسَنى، َيا َمْن َلُه اْلُحْكُم َواْلَقَضاُء، َيا َمْن 
َلُه اْلَهَواُء َواْلَفَضاُء، َيا َمْن َلُه اْلَعْرُش َوالثََّرى، َيا َمْن 

َماَواُت اْلُعَلى.  َلُه السَّ

َيا   ، َعُفوُّ َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )57(
َغُفوُر، َيا َصُبوُر، َيا َشُكوُر، َيا َرُءوُف، َيا َعُطوُف، 

وُس.  َيا َمْسُئوُل، َيا َوُدوُد، َيا ُسبُّوُح، َيا ُقدُّ
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Anlamı:

55- Ey emri her şeyde geçerli olan, ey ilmi 

her şeyi kuşatan, ey gücü her şeye yeten, ey 

nimetlerini kulları sayamayan, ey şükrünü ya-

ratıkları yerine getiremeyen, ey yüceliğini zi-

hinler kavrayamayan, ey künhüne akıllar ula-

şamayan, ey örtüsü azamet ve kibriyâ olan, 

ey hükmünü kulları reddedemeyen, ey hü-

kümdarlığından başka hükümdarlık olmayan, 

ey bağışından başka bağış bulunmayan!

Anlamı:

56- Ey en güzel örneğin sahibi, ey en yüce sı-

fatların sahibi, ey ahiretin ve dünyanın sahibi, 

ey Cennet'ül-Me'vâ'nın sahibi, ey en büyük 

ayetlerin sahibi, ey en güzel isimlerin sahibi, 

ey hükmün ve yargının sahibi, ey havanın ve 

fezanın sahibi, ey Arş'ın ve yerin sahibi, ey 

yüce göklerin sahibi!

Anlamı:

57- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 

çok affeden, ey çok bağışlayan, ey çok sabre-

den, ey çok şükreden, ey çok şefkatli olan, ey 

çok sevecen olan, ey istek sunulan, ey çok mih-

riban, ey çok münezzeh, ey çok mukaddes!
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َماِء َعَظَمُتُه، َيا َمْن ِفي  اْلَْرِض  )58( َيا َمْن ِفي السَّ
آَياُتُه، َيا َمْن ِفي ُكلِّ َشيْ ٍء َدَلِئُلُه، َيا َمْن ِفي الِْبَحاِر 
َعَجاِئُبُه، َيا َمْن ِفي اْلِجَباِل َخَزاِئُنُه، َيا َمْن َيْبَدُأ اْلَخْلَق 
ُثمَّ ُيِعيُدُه، َيا َمْن ِإلَْيِه َيْرِجُع اْلَْمُر ُكلُُّه، َيا َمْن َأْظَهَر ِفي 
ُكلِّ َشيْ ٌء ُلْطَفُه، َيا َمْن َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ ٍء َخَلَقُه، َيا َمْن 

َف ِفي اْلَخَلِئِق ُقْدَرُتُه. َتَصرَّ

)59( َيا َحِبيَب َمْن َل َحِبيَب َلُه، َيا َطِبيَب َمْن َل 
َطِبيَب َلُه، َيا ُمِجيَب َمْن َل ُمِجيَب َلُه، َيا َشِفيَق َمْن َل 
َشِفيَق َلُه، َيا َرِفيَق َمْن َل َرِفيَق َلُه، َيا ُمِغيَث َمْن َل ُمِغيَث 
َلُه، َيا َدلِيَل َمْن َل َدلِيَل َلُه، َيا َأنِيَس َمْن َل َأنِيَس َلُه، َيا 

َراِحَم َمْن َل َراِحَم َلُه، َيا َصاِحَب َمْن َل َصاِحَب َلُه.

َمِن  َهاِدَي  َيا  اْسَتْكَفاُه،  َمِن  َكاِفَي  َيا   )60(
َمِن  َراِعَي  َيا  اْسَتْكَلُه،  َمِن  َكاِلَئ  َيا  اْسَتْهَداُه، 
َمِن  َقاِضَي  َيا  اْسَتْشَفاُه،  َمِن  َشاِفَي  َيا  اْسَتْرَعاُه، 
َمِن  ُموِفَي  َيا  اْسَتْغَناُه،  َمِن  ُمْغِنَي  َيا  اْسَتْقَضاُه، 
اْسَتْوَلُه.  َيا َوِليَّ َمِن  اْسَتْقَواُه،  َي َمِن  ُمَقوِّ َيا  اْسَتْوَفاُه، 
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Anlamı:

58- Ey gökyüzünde azameti bulunan, ey 
yeryüzünde nişaneleri olan, ey her şeyde 
kanıtları bulunan, ey denizlerde ilginçlikleri 
bulunan, ey dağlarda hazineleri yer alan, ey 
yaratılışı başlatan sonra da onu tekrarlayan, 
ey bütün işler kendisine dönen, ey her şeyde 
lütfünü aşikâr eden, ey yarattığı her şeyi en 
güzel şekilde yaratan, ey kudreti yaratılmış-
larda etkin olan!

Anlamı:

59- Ey sevgilisi olmayanın sevgilisi, ey tabibi 
olmayanların tabibi, ey cevap vereni olmaya-
nın cevap vereni, ey şefkat göstereni olma-
yanın şefkat göstereni, ey yoldaşı olmayanın 
yoldaşı, ey imdat edeni olmayanın imdat ede-
ni, ey kılavuzu olmayanın kılavuzu, ey enisi 
olmayanın enîsi/can yoldaşı, ey merhamet 
edeni olmayanın merhamet edeni, ey dostu 
olmayanın dostu!

Anlamı:

60- Ey kendisine yetmesini isteyene yeten, 
ey hidayet etmesini dileyeni hidayet eden, ey 
gözetmesini dileyeni gözeten, ey yönetmesini 
isteyeni yöneten, ey şifa vermesini isteyene 
şifa veren, ey yargılamasını isteyeni yargıla-
yan, ey zenginleştirmesini dileyeni zenginleş-
tiren, ey vefa etmesini dileyene, vefa eden, 
ey güçlendirmesini dileyeni güçlendiren, ey 
dostu olmasını isteyenin dostu olan!
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َيا  َخاِلُق،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )61(
َيا  َفاِرُق،  َيا  َفاِلُق،  َيا  َصاِدُق،  َيا  نَاِطُق،  َيا  َراِزُق، 

َفاِتُق، َيا َراِتُق، َيا َساِبُق، َيا َساِمُق.

)62( َيا َمْن ُيَقلُِّب اللَّْيَل َوالنََّهاَر، َيا َمْن َجَعَل 
لَّ َواْلَحُروَر، َيا  ُلَماِت َواْلَْنَواَر، َيا َمْن َخَلَق الظِّ الظُّ
 ، رَّ َر اْلَخْيَر َوالشَّ ْمَس َواْلَقَمَر، َيا َمْن َقدَّ َر الشَّ َمْن َسخَّ
َيا َمْن َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة، َيا َمْن َلُه اْلَخْلُق َواْلَْمُر، 
َلُه  لَْيَس  َيتَِّخْذ َصاِحَبًة َوَل َوَلدًا، َيا َمْن  َلْم  َيا َمْن 
. لِّ َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك، َيا َمْن َلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ ِمَن الذُّ

)63( َيا َمْن َيْعَلُم ُمَراَد اْلُمِريِديَن، َيا َمْن َيْعَلُم 
اِمِتنَي، َيا َمْن َيْسَمُع َأِننَي اْلَواِهِننَي، َيا َمْن  َضِمرَي الصَّ
اِئِلنَي،  َيَرى ُبَكاَء اْلَخاِئِفنَي، َيا َمْن َيْمِلُك َحَواِئَج السَّ
َعَمَل  ُيْصِلُح  َل  َمْن  َيا  التَّاِئِبنَي،  ُعْذَر  َيْقَبُل  َمْن  َيا 
اْلُمْفِسِديَن، َيا َمْن َل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي، َيا َمْن 

َل َيْبُعُد َعْن ُقُلوِب اْلَعاِرِفنَي، َيا َأْجَوَد اْلَْجَوِديَن. 
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Anlamı:

61- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 

yaratan, ey rızk veren, ey konuşan, ey doğru 

olan, ey yaran, ey ayıran, ey açan, ey kapa-

tan, ey önce olan, ey yüce olan!

Anlamı:

62- Ey gece ve gündüzü değiştiren, ey ka-

ranlıkları ve ışıkları var eden, ey gölgeyi ve 

harareti yaratan, ey güneşi ve ayı kontrol 

altına alan, ey hayrı ve şerri ölçülü kılan, 

ey ölümü ve hayatı yaratan, ey yaratmak 

ve yönetmek kendisine mahsus olan, ey 

kendisine eş ve çocuk edinmeyen, ey mül-

künde ortağı bulunmayan, ey zilletten kay-

naklanan bir dostu olmayan!

Anlamı:

63- Ey niyetlenenlerin niyetini bilen, ey susanla-

rın içinden geçeni bilen, ey bitkinlerin iniltisini işi-

ten, ey korkanların ağlayışını gören, ey isteyen-

lerin ihtiyaçlarına sahip olan, ey tövbekârların 

mazeretini kabul buyuran, ey bozguncuların 

işini düzeltmeyen, ey iyilikte bulunanların ecrini 

zayi etmeyen, ey ariflerin kalplerinden uzak ol-

mayan, ey cömertlerin cömerdi olan!
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َعاِء، َيا َواِسَع  )64( َيا َداِئَم الَْبَقاِء، َيا َساِمَع الدُّ
َماِء، َيا َحَسَن  اْلَعَطاِء، َيا َغاِفَر اْلَخَطاِء، َيا َبِديَع السَّ
َكِثرَي  َيا  َناِء،  السَّ َقِدميَ  َيا  الثََّناِء،  َجِميَل  َيا  الَْبَلِء، 

اْلَوَفاِء، َيا َشِريَف اْلَجَزاِء.
َيا  َستَّاُر،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )65(
، َيا ُمْخَتاُر،  َغفَّاُر، َيا َقهَّاُر، َيا َجبَّاُر، َيا َصبَّاُر، َيا بَارُّ

َيا َفتَّاُح، َيا نَفَّاُح، َيا ُمْرَتاُح.
َرَزَقِني  َمْن  َيا  اِني،  َوَسوَّ َخَلَقِني  َمْن  َيا   )66(
بَِني  َقرَّ َمْن  َيا  َوَسَقاِني،  َأْطَعَمِني  َمْن  َيا  َوَربَّاِني، 
َحِفَظِني  َمْن  َيا  َوَكَفاِني،  َعَصَمِني  َمْن  َيا  َوَأْدنَاِني، 
ِني َوَأْغَناِني، َيا َمْن َوفََّقِني َوَهَداِني،  َوَكَلِني، َيا َمْن َأَعزَّ
َوَأْحَياِني.  َأَماَتِني  َمْن  َيا  َوآَواِني،  آَنَسِني  َمْن  َيا 
َيا  ِبَكِلَماِتِه،  اْلَحقَّ  ُيِحقُّ  َمْن  َيا   )67(
َيُحوُل  َمْن  َيا  ِعَباِدِه،  َعْن  التَّْوَبَة  َيْقَبُل  َمْن 
ِإلَّ  َفاَعُة  الشَّ َتْنَفُع  َل  َمْن  َيا  َوَقْلِبِه،  اْلَمْرِء  بَْيَن 
َسِبيِلِه،  َعْن  َضلَّ  ِبَمْن  َأْعَلُم  ُهَو  َمْن  َيا  ِبِإْذِنِه، 
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Anlamı:

64- Ey bekası daim olan, ey duayı işiten, ey 
bahşişi geniş olan, ey hatayı bağışlayan, ey 
göğü emsalsiz yaratan, ey imtihanı hoş olan, 
ey senası güzel olan, ey parıltısı kadim olan, 
ey vefası bol olan, ey mükâfatı şanlı olan!

Anlamı:

65- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 
ey çok örten, ey çok bağışlayan, ey mut-
lak galip olan, ey mutlak kadir olan, ey çok 
sabırlı olan, ey çok iyilik eden, ey serbest 
olan, ey darlıkları gideren, ey ikramı bol 
olan, ey rahatlatan!

Anlamı:

66- Ey beni yaratıp düzenleyen, ey beni rı-
zıklandırıp yetiştiren, ey beni yedirip içiren, 
ey beni yakınlaştırıp yakın eyleyen, ey beni 
koruyup yeten, ey beni savunup gözeten, ey 
beni aziz kılıp ihtiyaçsızlaştıran, ey beni mu-
vaffak kılıp hidayet eden, ey benimle samimi 
olup bana acıyan, ey beni öldürüp dirilten!

Anlamı:

67- Ey kelimeleriyle hakkı gerçekleştiren, ey 
kullarından tövbeyi kabul buyuran, ey kişi ile 
kalbi arasına giren, ey izni olmadan şefaat fay-
da vermeyen, ey yolundan sapanı en iyi bilen,  
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َيا َمْن َل ُمَعقَِّب ِلُحْكِمِه، َيا َمْن َل َرادَّ لَِقَضاِئِه، َيا َمِن 
َمْطِويَّاٌت  َماَواُت  السَّ َمِن  َيا  ِلَْمِرِه،  ُكلُّ َشيْ ٍء  اْنَقاَد 
َياَح ُبْشرًا بَْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه. بَِيِميِنِه، َيا َمْن ُيْرِسُل الرِّ

)68( َيا َمْن َجَعَل اْلَْرَض ِمَهادًا، َيا َمْن َجَعَل 
ْمَس ِسَراجًا، َيا َمْن  اْلِجَباَل َأْوَتادًا، َيا َمْن َجَعَل الشَّ
َجَعَل اْلَقَمَر ُنورًا، َيا َمْن َجَعَل اللَّْيَل لَِباسًا، َيا َمْن 
َجَعَل النََّهاَر َمَعاشًا، َيا َمْن َجَعَل النَّْوَم ُسَباتًا، َيا َمْن 
َماَء بَِناًء، َيا َمْن َجَعَل اْلَْشَياَء َأْزَواجًا، َيا  َجَعَل السَّ

َمْن َجَعَل النَّاَر ِمْرَصادًا. 

َيا  َسِميُع،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )69(
َشِفيُع، َيا َرِفيُع، َيا َمِنيُع، َيا َسِريُع، َيا َبِديُع، َيا َكِبرُي، 

َيا َقِديُر، َيا َخِبرُي، َيا ُمِجرُي. 

، َيا  ، َيا َحّيًا بَْعَد ُكلِّ َحيٍّ )70( َيا َحّيًا َقْبَل ُكلِّ َحيٍّ
 ، ، َيا َحيُّ الَِّذي َل ُيَشاِرُكُه َحيٌّ َحيُّ الَِّذي لَْيَس َكِمْثِلِه َحيٌّ
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ey hükmünü eleştirecek/değiştirecek kimse 

bulunmayan, ey kazasını (hükmünü) geri çe-

virecek kimse olmayan, ey her şey emrine 

boyun eğen, ey kudretiyle gökler dürülmüş 

olan, ey rüzgârları rahmetinden (yağmurdan) 

önce müjdeci olarak gönderen!

Anlamı:

68- Ey Ey yeri düz yapan, ey dağları kazıklar 

kılan, ey güneşi lamba yapan, ey ayı aydınla-

tıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü 

yaşam kılan, ey uykuyu dinlenme yapan, ey 

göğü bina kılan, ey varlıkları çifter yaratan, ey 

cehennemi pusu yapan!

Anlamı:

69- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 

duyan, ey şefaat eden, ey yüce olan, erişil-

mez olan, ey hızlı olan, ey emsalsiz yaratan, 

ey büyük olan, ey gücü yeten, ey haberdar 

olan, ey sığınma veren!

Anlamı:

70- Ey her diriden önce diri, ey her diriden 

sonra diri, ey kendisi gibi diri bulunmayan diri, 

ey hiçbir diri kendisiyle ortak olmayan diri, 
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، َيا َحيُّ الَِّذي  َيا َحيُّ الَِّذي َل َيْحَتاُج ِإَلى َحيٍّ
، َيا  ، َيا َحيُّ الَِّذي َيْرُزُق ُكلَّ َحيٍّ ُيِميُت ُكلَّ َحيٍّ
، َيا َحيُّ الَِّذي ُيْحِيي  َحّيًا َلْم َيِرِث اْلَحَياَة ِمْن َحيٍّ
اْلَمْوَتى، َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم َل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَل َنْوٌم. 

)71( َيا َمْن َلُه ِذْكٌر َل ُيْنَسى، َيا َمْن َلُه ُنوٌر 
، َيا َمْن َلُه ُمْلٌك َل  َل ُيْطَفى، َيا َمْن َلُه نَِعٌم َل ُتَعدُّ
َيُزوُل، َيا َمْن َلُه َثَناٌء َل ُيْحَصى، َيا َمْن َلُه َجَلٌل 
َلُه  َمْن  َيا  ُيْدَرُك،  َل  َكَماٌل  َلُه  َمْن  َيا  ُيَكيَُّف،  َل 
ُل، َيا َمْن  ، َيا َمْن َلُه ِصَفاٌت َل ُتَبدَّ َقَضاٌء َل ُيَردُّ

َلُه نُُعوٌت َل ُتَغيَُّر.

يِن،  الدِّ َيْوِم  َماِلَك  َيا  اْلَعاَلِمنَي،  َيا َربَّ   )72(
ُمْدِرَك  َيا  ِجنَي،  اللَّ َظْهَر  َيا  الِِبنَي،  الطَّ َغاَيَة  َيا 
ُيِحبُّ  َمْن  َيا  اِبِريَن،  الصَّ ُيِحبُّ  َمْن  َيا  اْلَهاِرِبنَي، 
ُيِحبُّ  َمْن  َيا  اْلُمَتَطهِِّريَن،  ُيِحبُّ  َمْن  َيا  اِبنيَ،  التَّوَّ

اْلُمْحِسِننَي، َيا َمْن ُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن.
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ey hiçbir diriye muhtaç olmayan diri, ey her 

diriyi öldüren diri, ey her diriye rızk veren diri, 

ey diriliği hiçbir diriden miras almayan diri, ey 

ölüleri dirilten diri, ey (öz) diri, ey ayakta tu-

tan, uyuklamayan ve uyumayan!

Anlamı:

71- Ey unutulamaz zikrin sahibi, ey söndürü-

lemez nurun sahibi, ey sayılamaz nimetlerin 

sahibi, ey zeval bulmaz mülkün sahibi, ey 

sayımlanamaz senanın sahibi, ey nitelene-

mez celalin sahibi, ey idrak edilemez kemalin 

sahibi, ey geri çevrilemez hükmün sahibi, ey 

denklenemez sıfatların sahibi, ey değiştirile-

mez niteliklerin sahibi!

Anlamı:

72- Ey âlemlerin Rabbi, ey ceza gününün 

sahibi, ey taliblerin son maksadı, ey sığı-

nanların destekçisi, ey kaçanlara ulaşan, ey 

sabredenleri seven, ey tövbe edenleri se-

ven, ey temizlenenleri seven, ey iyilik eden-

leri seven, ey hidayet olanları daha iyi bilen!
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َيا  َشِفيُق،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )73(
َرِفيُق، َيا َحِفيُظ، َيا ُمِحيُط، َيا ُمِقيُت، َيا ُمِغيُث، َيا 

، َيا ُمْبِدُئ، َيا ُمِعيُد.  ، َيا ُمِذلُّ ُمِعزُّ

، َيا َمْن ُهَو َفْرٌد  )74( َيا َمْن ُهَو َأَحٌد ِبَل ِضدٌّ
، َيا َمْن ُهَو َصَمٌد ِبَل َعْيٍب، َيا َمْن ُهَو َوْتٌر  ِبَل ِندٌّ
ُهَو  َمْن  َيا  َحْيٍف،  ِبَل  َقاٍض  ُهَو  َمْن  َيا  َكْيٍف،  ِبَل 
، َيا َمْن ُهَو  َربٌّ ِبَل َوِزيٍر، َيا َمْن ُهَو َعِزيٌز ِبَل ُذلٍّ
َغِنيٌّ ِبَل َفْقٍر، َيا َمْن ُهَو َمِلٌك ِبَل َعْزٍل، َيا َمْن ُهَو 

َمْوُصوٌف ِبَل َشِبيٍه. 

َيا  اِكِريَن،  لِلذَّ َشَرٌف  ِذْكُرُه  َمْن  َيا   )75(
ِعزٌّ  َحْمُدُه  َمْن  َيا  اِكِريَن،  لِلشَّ َفْوٌز  ُشْكُرُه  َمْن 
َيا  لِْلُمِطيِعنَي،  َنَجاٌة  َطاَعُتُه  َمْن  َيا  لِْلَحاِمِديَن، 
َواِضٌح  َسِبيُلُه  َمْن  َيا  الِِبنَي،  لِلطَّ َمْفُتوٌح  بَاُبُه  َمْن 
َمْن  َيا  لِلنَّاِظِريَن،  ُبْرَهاٌن  آَياُتُه  َمْن  َيا  لِْلُمِنيِبنَي، 
اِئِعنيَ  لِلطَّ ِرْزُقُه ُعُموٌم  َمْن  َيا  لِْلُمتَِّقنَي،  َتْذِكَرٌة  ِكَتاُبُه 
اْلُمْحِسِننَي. ِمَن  َقِريٌب  َرْحَمُتُه  َمْن  َيا  َواْلَعاِصنَي، 
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Anlamı:

73- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 

ey şefkatli olan, ey yoldaş olan, ey koru-

yan, ey kuşatan, ey yiyecek veren, ey im-

dat eden, ey izzet veren, ey zelil kılan, ey 

başlatan, ey tekrarlayan!

Anlamı:

74- Ey zıddı olmayan yegâne, ey benzeri ol-

mayan fert, ey kusuru bulunmayan samed 

(ihtiyaçsız), ey niteliği olmayan tek, ey hak-

sızlığı olmayan yargıç, ey yardımcısı olma-

yan rabb, ey zilleti olmayan aziz, ey fakirliği 

olmayan zengin, ey azli olmayan sultan, ey 

benzeri bulunmayan vasfedilen!

Anlamı:

75- Ey zikri, zikredenler için şeref olan, ey 

şükrü, şükredenler için kazanç olan, ey öv-

güsü, övenler için izzet olan, ey itaati, itaat 

edenler için kurtuluş olan, ey kapısı, arayan-

lar için açık olan, ey yolu, dönüş yapanlar için 

aşikâr olan, ey nişaneleri, bakanlar için bur-

han olan, ey kitabı, takvalılar için öğüt olan, 

ey rızkı, itaatkârlar ve isyankârlar için umum 

olan, ey rahmeti, iyilik yapanlar için yakın olan!
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ُه، َيا  )76( َيا َمْن َتَباَرَك اْسُمُه، َيا َمْن َتَعاَلى َجدُّ
َسْت  َمْن َل ِإَلَه َغْيُرُه، َيا َمْن َجلَّ َثَناُؤُه، َيا َمْن َتَقدَّ
َأْسَماُؤُه، َيا َمْن َيُدوُم بََقاُؤُه، َيا َمِن اْلَعَظَمُة بََهاُؤُه، 
َيا َمِن اْلِكْبِرَياُء ِرَداُؤُه، َيا َمْن َل ُتْحَصى آَلُؤُه، 

َيا َمْن َل ُتَعدُّ نَْعَماُؤُه. 

َيا  َيا ُمِعنيُ،  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )77(
َيا  َرِشيُد،  َيا  َمِكنُي،  َيا  َمِتنُي،  َيا  ُمِبنُي،  َيا  َأِمنُي، 

َحِميُد، َيا َمِجيُد، َيا َشِديُد، َيا َشِهيُد. 

اْلَقْوِل  َذا  َيا  اْلَمِجيِد،  اْلَعْرِش  َذا  َيا   )78(
الَْبْطِش  َذا  َيا  ِشيِد،  الرَّ اْلِفْعِل  َذا  َيا  ِديِد،  السَّ
ِديِد، َيا َذا اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد، َيا َمْن ُهَو اْلَوِليُّ  الشَّ
ُهَو  َمْن  َيا  ُيِريُد،  ِلَما  َفعَّاٌل  ُهَو  َمْن  َيا  اْلَحِميُد، 
َشْي ٍء  ُكلِّ  َعَلى  ُهَو  َمْن  َيا  بَِعيٍد،  َغْيُر  َقِريٌب 

ٍم لِْلَعِبيِد. َشِهيٌد، َيا َمْن ُهَو لَْيَس ِبَظلَّ
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Anlamı:

76- Ey ismi mübarek olan, ey şanı yüce olan, 

ey kendisinden başka ilâh bulunmayan, ey 

senası ulu olan, ey isimleri mukaddes olan, 

ey bekası devam eden, ey ululuk onun cilvesi 

olan, ey kibriyâ onun örtüsü olan, ey nimetleri 

hesaplanamayan, ey bağışları sayılamayan!

Anlamı:

77- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 

yardım eden, ey güven veren, ey açıklayan, 

ey sağlam olan, ey muktedir olan, ey doğru 

(dürüst) olan, ey övgüye layık olan, ey aza-

met sahibi olan, ey sert olan, ey şahit olan!

Anlamı:

78- Ey yüce Arş'ın sahibi, ey sağlam sözün 

sahibi, ey dosdoğru fiilin sahibi, ey şiddetli 

vuruş sahibi, ey va'd-u vaid  sahibi, ey övgü-

ye layık dost, ey istediğini pekala yapan, ey 

uzak olmayan yakın, ey her şeye tanık olan, 

ey kullarına asla  zulmetmeyen!
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)79( َيا َمْن َل َشِريَك َلُه َوَل َوِزيَر، َيا َمْن 
ْمِس َواْلَقَمِر  َل َشِبيَه َلُه َوَل َنِظريَ، َيا َخاِلَق الشَّ
ْفِل  اْلُمِنرِي، َيا ُمْغِنَي الَْباِئِس اْلَفِقرِي، َيا َراِزَق الطِّ
ْيِخ اْلَكِبريِ، َيا َجاِبَر اْلَعْظِم  ِغرِي، َيا َراِحَم الشَّ الصَّ
َمْن  َيا  اْلُمْسَتِجرِي،  اْلَخاِئِف  ِعْصَمَة  َيا  اْلَكِسرِي، 
ُكلِّ  َعَلى  ُهَو  َمْن  َيا  َبِصرٌي،  َخِبرٌي  بِِعَباِدِه  ُهَو 

َقِديٌر. َشْي ٍء 

)80( َيا َذا اْلُجوِد َوالنَِّعِم، َيا َذا اْلَفْضِل َواْلَكَرِم، 
َوالنََّسِم،  رِّ  الذَّ بَاِرَئ  َيا  َواْلَقَلِم،  اللَّْوِح  َخاِلَق  َيا 
َيا  َواْلَعَجِم،  اْلَعَرِب  ُمْلِهَم  َيا  َوالنَِّقِم،  الَْبْأِس  َذا  َيا 
رِّ َواْلِهَمِم، َيا َربَّ  رِّ َواْلََلِم، َيا َعاِلَم السِّ َكاِشَف الضُّ

الَْبْيِت َواْلَحَرِم، َيا َمْن َخَلَق اْلَْشَياَء ِمَن اْلَعَدِم.

)81( اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك بِاْسِمَك َيا َفاِعُل، َيا 
َجاِعُل، َيا َقاِبُل، َيا َكاِمُل، َيا َفاِصُل، َيا َواِصُل، َيا 

َعاِدُل، َيا َغاِلُب، َيا َطاِلُب، َيا َواِهُب.
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Anlamı:

79- Ey ortağı ve yardımcısı olmayan, ey 
benzeri ve dengi bulunmayan, ey aydın-
latan güneşin ve ayın yaratıcısı olan, ey 
perişan fakiri zenginleştiren, ey küçük 
yavrunun rızkını veren, ey yaşlı ihtiyara 
merhamet eden, ey kırılmış kemiği saran/
iyileştiren, ey korku içinde sığınak dileyeni 
koruyan, ey kullarının (her şeyinden) ha-
berdar olan/gören, ey her şeye gücü yeten!

Anlamı:

80- Ey cömertlik ve nimetler sahibi olan, ey 
fazl-u kerem sahibi olan, ey Levh-i Kalem'i 
yaratan, ey zerreciği ve esintiyi yaratan, 
ey azap ve intikam sahibi olan, ey arap ve 
aceme ilham eden, ey zorluğa ve acıya son 
veren, ey sırları ve niyetleri bilen, ey (Kâbe) 
evinin ve Harem'in rabbi olan, ey varlıkları 
yoktan var eden!

Anlamı:

81- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 
etkin olan, ey karar kılan, ey kabul eden, ey 
kâmil olan, ey ayıran, ey kavuşturan, ey adil 
olan, ey galip gelen, ey talip olan, ey karşılık-
sız bağışta bulunan!
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)82( َيا َمْن َأْنَعَم ِبَطْوِلِه، َيا َمْن َأْكَرَم ِبُجوِدِه، َيا َمْن 

َر ِبِحْكَمِتِه،  َز بُِقْدَرِتِه، َيا َمْن َقدَّ َجاَد بُِلْطِفِه، َيا َمْن َتَعزَّ

َيا َمْن َحَكَم بَِتْدِبرِيِه، َيا َمْن َدبََّر بِِعْلِمِه، َيا َمْن َتَجاَوَز 

ِه.  ِه، َيا َمْن َعَل ِفي ُدُنوِّ ِبِحْلِمِه، َيا َمْن َدنَا ِفي ُعُلوِّ

)83( َيا َمْن َيْخُلُق َما َيَشاُء، َيا َمْن َيْفَعُل َما َيَشاُء، 

َيا َمْن َيْهِدي َمْن َيَشاُء، َيا َمْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء، َيا َمْن 

ُب َمْن َيَشاُء، َيا َمْن َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء، َيا َمْن ُيِعزُّ َمْن  ُيَعذِّ

ُر ِفي اْلَْرَحاِم  َيَشاُء، َيا َمْن ُيِذلُّ َمْن َيَشاُء، َيا َمْن ُيَصوِّ

َما َيَشاُء، َيا َمْن َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء. 

َمْن  َيا  َوَلدًا،  َوَل  َصاِحَبًة  َيتَِّخْذ  َلْم  َمْن  َيا   )84(

ُحْكِمِه  ِفي  ُيْشِرُك  َل  َمْن  َيا  َقْدرًا،  َشيْ ٍء  ِلُكلِّ  َجَعَل 

َيا َمْن َجَعَل ِفي  اْلَمَلِئَكَة ُرُسًل،  َيا َمْن َجَعَل  َأَحدًا، 

َماِء ُبُروجًا، َيا َمْن َجَعَل اْلَْرَض َقَرارًا، َيا َمْن َخَلَق  السَّ

ِمَن اْلَماِء َبَشرًا، َيا َمْن َجَعَل ِلُكلِّ َشيْ ٍء َأَمدًا، َيا َمْن 

َأَحاَط ِبُكلِّ َشيْ ٍء ِعْلمًا، َيا َمْن َأْحَصى ُكلَّ َشيْ ٍء َعَددًا. 
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Anlamı:

82- Ey ihsanıyla nimet veren, ey cömertli-

ğiyle ikramda bulunan, ey lütfüyle cömertlik 

eden, ey kudretiyle aziz olan, ey hikmetiy-

le ölçüp biçen, ey tedbiriyle hükmeden, ey 

ilmiyle tedbir eden, ey hilmiyle vazgeçen, 

ey yüce olduğu hâlde yakın olan, ey yakın 

olduğu hâlde yüce olan!

Anlamı:

83- Ey dilediğini yaratan, ey dilediğini yapan, 

ey dilediğini hidayet eden, ey dilediğini saptı-

ran, ey dilediğini azap eden, ey dilediğini ba-

ğışlayan, , ey dilediğini yücelten, ey dilediğini 

alçaltan, ey dilediğini rahimlerde şekillendi-

ren, ey dilediğine rahmetini özgü kılan.

Anlamı:

84- Ey eş ve evlat edinmeyen, ey her şey 

için belli bir ölçü belirleyen, ey hükmün-

de kimseyi ortak edinmeyen, ey melekleri 

elçiler yapan, ey gökyüzünde burçlar var 

eden, ey yeryüzünü karar yeri kılan, ey su-

dan (nutfeden) insan yaratan, ey her şey 

için bir süre belirleyen, ey her şeyi ilmiyle 

kuşatan, ey her şeyi sayarak sayımlayann!
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آِخُر،  َيا  ُل،  َأوَّ َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )85(
َيا  َوْتُر،  َيا  َفْرُد،  َيا   ، َيا َحقُّ  ، َبرُّ َيا  بَاِطُن،  َيا  َيا َظاِهُر، 

َسْرَمُد. َيا  َصَمُد، 

)86( َيا َخْيَر َمْعُروٍف ُعِرَف، َيا َأْفَضَل َمْعُبوٍد ُعِبَد، 
َأْعَلى  َيا  ُذِكَر،  َمْذُكوٍر  َأَعزَّ  َيا  ُشِكَر،  َمْشُكوٍر  َأَجلَّ  َيا 
َمْحُموٍد ُحِمَد، َيا َأْقَدَم َمْوُجوٍد ُطِلَب، َيا َأْرَفَع َمْوُصوٍف 
ُوِصَف، َيا َأْكَبَر َمْقُصوٍد ُقِصَد، َيا َأْكَرَم َمْسُئوٍل ُسِئَل، َيا 

َأْشَرَف َمْحُبوٍب ُعِلَم.

َيا  اْلُمَتَوكِِّلنيَ،  َسيَِّد  َيا  الَْباِكنَي،  َحِبيَب  َيا   )87(
اِكِريَن،  الذَّ َأنِيَس  َيا  اْلُمْؤِمِننيَ،  َوِليَّ  َيا  اْلُمِضلِّنَي،  َهاِدَي 
َأْقَدَر  َيا  اِدِقنَي،  الصَّ ُمْنِجَي  َيا  اْلَمْلُهوِفنَي،  َمْفَزَع  َيا 
َأْجَمِعنَي.  اْلَخْلِق  ِإَلَه  َيا  اْلَعاِلِمنَي،  َأْعَلَم  َيا  اْلَقاِدِريَن، 

)88( َيا َمْن َعَل َفَقَهَر، َيا َمْن َمَلَك َفَقَدَر، َيا َمْن َبَطَن 
َفَغَفَر، َيا َمْن َل  َفَشَكَر، َيا َمْن ُعِصَي  َفَخَبَر، َيا َمْن ُعِبَد 
َتْحِويِه اْلِفَكُر، َيا َمْن َل ُيْدِرُكُه َبَصٌر، َيا َمْن َل َيْخَفى َعَلْيِه 

َر ُكلِّ َقَدٍر. َأَثٌر، َيا َراِزَق الَْبَشِر، َيا ُمَقدِّ
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Anlamı:

85- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 
ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın, ey 
muhsin, ey hak, ey yegâne, ey tek, ey ihti-
yaçsız, ey sonsuz.

Anlamı:

86- Ey bilinen en hayırlı tanınan, ey ibadet 
edilen en üstün mabut, ey şükredilen en yüce 
şükredilen, ey anılan en izzetli anılan, ey övü-
len en ulu övülen, ey aranan en kadim varlık, 
ey vasfedilen en yüce mevsuf, ey hedeflenen 
en büyük maksut, ey çağrılan en keremli çağ-
rılan, ey bilinen en şerefli sevgili!

Anlamı:

87- Ey ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül 
edenlerin efendisi, ey sapanların hidayet 
edeni, ey müminlerin velisi, ey zikredenle-
rin can yoldaşı, ey mahzunların sığınağı, 
ey doğruların kurtarıcısı, ey güçlülerin en 
güçlüsü, ey bilgililerin en bilgilisi, ey tüm 
yaratılanların ilâhı!

Anlamı:

88- Ey üstün olup da yenen, ey sahip olup da 
güç yetiren, ey gizli olup da haberdar olan, 
ey kulluk edilip de karşılık veren, ey itaatsiz-
lik edilip de bağışlayan, ey fikirlere sığmayan, 
ey gözle görünmeyen, ey hiçbir iz kendisine 
gizli kalmayan, ey beşeri rızıklandıran, ey her 
kaderi takdir eden!
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)89( اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك بِاْسِمَك َيا َحاِفُظ، َيا 
بَاِرُئ، َيا َذاِرُئ، َيا بَاِذُخ، َيا َفاِرُج، َيا َفاِتحُ  ،َيا 

َكاِشُف، َيا َضاِمُن، َيا آِمُر، َيا نَاِهي. 

)90( َيا َمْن َل َيْعَلُم اْلَغْيَب ِإلَّ ُهَو، َيا َمْن َل 
وَء ِإلَّ ُهَو، َيا َمْن َل َيْخُلُق اْلَخْلَق ِإلَّ  َيْصِرُف السُّ
ْنَب ِإلَّ ُهَو، َيا َمْن َل ُيِتمُّ  ُهَو، َيا َمْن َل َيْغِفُر الذَّ
النِّْعَمَة ِإلَّ ُهَو، َيا َمْن َل ُيَقلُِّب اْلُقُلوَب ِإلَّ ُهَو، َيا 
ُل اْلَغْيَث  َمْن َل ُيَدبُِّر اْلَْمَر ِإلَّ ُهَو، َيا َمْن َل ُيَنزِّ
ْزَق ِإلَّ ُهَو، َيا َمْن َل  ِإلَّ ُهَو، َيا َمْن َل َيْبُسُط الرِّ

ُيْحِيي اْلَمْوَتى ِإلَّ ُهَو. 

َعَفاِء، َيا َصاِحَب اْلُغَربَاِء، َيا  )91( َيا ُمِعنَي الضُّ
َماِء،  نَاِصَر اْلَْولَِياِء، َيا َقاِهَر اْلَْعَداِء، َيا َراِفَع السَّ
َكْنَز  َيا  اْلَْتِقَياِء،  َحِبيَب  َيا  اْلَْصِفَياِء،  َأنِيَس  َيا 

اْلُفَقَراِء، َيا ِإَلَه اْلَْغِنَياِء، َيا َأْكَرَم اْلُكَرَماِء.
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Anlamı:

89- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 

koruyan, ey yaratan, ey icat eden, ey büyük/

ulu olan, ey rahatlatan, ey açan, ey kaldıran, 

ey kefil olan, ey emreden, ey nahyeden!

Anlamı:

90- Ey gaybı ancak kendisi bilen, ey kötülü-

ğü ancak kendisi defeden, ey yaratığı ancak 

kendisi yaratan, ey günahı ancak kendisi ba-

ğışlayan, ey nimeti ancak kendisi tamamla-

yan, ey kalpleri ancak kendisi değiştiren, ey 

işi ancak kendisi planlayan, ey yağmuru an-

cak kendisi yağdıran, ey rızkı ancak kendisi 

genişleten, ey ölüleri ancak kendisi dirilten.

Anlamı:

91- Ey zayıfların yardımcısı, ey gariplerin ar-

kadaşı, ey dostların destekçisi, ey düşman-

ların yeneni, ey göğün yükselteni, ey seçil-

mişlerin can yoldaşı, ey takvalıların sevgilisi, 

ey fakirlerin hazinesi, ey zenginlerin ilâhı, ey 

kerim olanların en keremlisi!
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)92( َيا َكاِفيًا ِمْن ُكلِّ َشيْ ٍء، َيا َقاِئمًا َعَلى ُكلِّ 
َيِزيُد ِفي  َل  َمْن  َيا  ُيْشِبُهُه َشيْ ٌء،  َل  َمْن  َيا  َشيْ ٍء، 
ُمْلِكِه َشيْ ٌء، َيا َمْن َل َيْخَفى َعَلْيِه َشيْ ٌء، َيا َمْن َل 
َيْنُقُص ِمْن َخَزاِئِنِه َشيْ ٌء، َيا َمْن لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ٌء، 
َيا َمْن َل َيْعُزُب َعْن ِعْلِمِه َشيْ ٌء، َيا َمْن ُهَو َخِبرٌي 

ِبُكلِّ َشيْ ٍء، َيا َمْن َوِسَعْت َرْحَمُتُه ُكلَّ َشيْ ٍء. 

َيا  ُمْكِرُم،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )93(
َيا  ُمْقِني،  َيا  ُمْغِني،  َيا  ُمْعِطي،  َيا  ُمْنِعُم،  َيا  ُمْطِعُم، 

ُمْفِني، َيا ُمْحِيي، َيا ُمْرِضي، َيا ُمْنِجي. 

ُكلِّ  ِإَلَه  َيا  َوآِخَرُه،  َشيْ ٍء  ُكلِّ  َل  َأوَّ َيا   )94(
َشيْ ٍء َوَمِليَكُه، َيا َربَّ ُكلِّ َشيْ ٍء َوَصانَِعُه، َيا بَاِرَئ 
َوبَاِسَطُه،  َشيْ ٍء  ُكلِّ  َقاِبَض  َيا  َوَخالَِقُه،  َشيْ ٍء  ُكلِّ 
َشيْ ٍء  ُكلِّ  ُمْنِشَئ  َيا  َوُمِعيَدُه،  َشيْ ٍء  ُكلِّ  ُمْبِدَئ  َيا 
َلُه، َيا ُمْحِيَي ُكلِّ  َن ُكلِّ َشيْ ٍء َوُمَحوِّ َرُه، َيا ُمَكوِّ َوُمَقدِّ

َشيْ ٍء َوُمِميَتُه، َيا َخاِلَق ُكلِّ َشيْ ٍء َوَواِرَثُه.



Cevşen-i Kebir Duası □ 367 

Anlamı:

92- Ey her şeyden taraf yeterli olan, ey her 
şeyi ayakta tutan, ey kendisine hiçbir şey 
benzemeyen, ey mülkünü hiçbir şey artırma-
yan, ey kendisine hiçbir şey saklı kalmayan, 
ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey 
hiçbir şey kendisi gibi olmayan, ey hiçbir şey 
bilgisi dışında kalmayan, ey her şeyden ha-
berdar olan, ey rahmeti her şeyi kaplayan!

Anlamı:

93- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; ey 
ikram eden, ey doyuran, ey nimet veren, ey 
bağışta bulunan, ey zenginleştiren, ey ihtiya-
cı gideren62, ey fani kılan, ey dirilten, ey hoş-
nut eden, ey kurtuluşa erdiren!

Anlamı:

94- Ey her şeyin evveli ve sonu, ey her şeyin 
ilâhı ve sahibi, ey her şeyin rabbi ve sanatkârı, 
ey her şeyin yoktan var edeni ve yaratanı, 
ey her şeyin daraltanı ve genişleteni, ey her 
şeyin başlatanı ve tekrarlayanı, ey her şeyin 
icat edeni ve ölçülendireni, ey her şeyin varlık 
vereni ve değiştireni, ey her şeyin dirilteni ve 
öldüreni, ey her şeyin yaratanı ve vârisi olanı!
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)95( َيا َخْيَر َذاِكٍر َوَمْذُكوٍر، َيا َخْيَر َشاِكٍر َوَمْشُكوٍر، 
َيا َخْيَر َحاِمٍد َوَمْحُموٍد، َيا َخْيَر َشاِهٍد َوَمْشُهوٍد، َيا 
، َيا َخْيَر ُمِجيٍب َوُمَجاٍب، َيا َخْيَر  َخْيَر َداٍع َوَمْدُعوٍّ
َخْيَر  َيا  َوَجِليٍس،  َخْيَر َصاِحٍب  َيا  َوأَنِيٍس،  ُمْؤِنٍس 

َمْقُصوٍد َوَمْطُلوٍب، َيا َخْيَر َحِبيٍب َوَمْحُبوٍب. 

َمْن  َيا  ُمِجيٌب،  َدَعاُه  ِلَمْن  ُهَو  َمْن  َيا   )96(
َأَحبَُّه  َمْن  ِإَلى  ُهَو  َمْن  َيا  َحِبيٌب،  َأَطاَعُه  ِلَمْن  ُهَو 
َقِريٌب، َيا َمْن ُهَو ِبَمِن اْسَتْحَفَظُه َرِقيٌب، َيا َمْن ُهَو 
َيا  َحِليٌم،  ِبَمْن َعَصاُه  ُهَو  َمْن  َيا  َكِرمٌي،  َرَجاُه  ِلَمْن 
َمْن ُهَو ِفي  َعَظَمِتِه َرِحيٌم، َيا َمْن ُهَو ِفي ِحْكَمِتِه 
َعِظيٌم، َيا َمْن ُهَو ِفي ِإْحَساِنِه َقِدمٌي، َيا َمْن ُهَو ِبَمْن 

َأَراَدُه َعِليٌم.

َيا  ُمَسبُِّب،  َيا  بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللُهمَّ   )97(
ُف،  ُب، َيا ُمَقلُِّب، َيا ُمَعقُِّب، َيا ُمَرتُِّب، َيا ُمَخوِّ ُمَرغِّ

ُر، َيا ُمَغيُِّر. ُر، َيا ُمَذكُِّر، َيا ُمَسخِّ َيا ُمَحذِّ



Cevşen-i Kebir Duası □ 369 

Anlamı:

95- Ey en iyi anan ve anılan, ey en iyi şükre-

den ve şükredilen, ey en iyi öven ve övülen, 

ey en iyi tanık olan ve tanık olunan, ey en iyi 

çağıran ve çağrılan, ey en iyi cevap veren ve 

cevap verilen, ey en iyi kaynaşan ve kayna-

şılan, ey en iyi arkadaş olan ve arkadaş olu-

nan, ey en iyi amaçlanan ve aranan, ey en iyi 

seven ve sevilen! 
Anlamı:

96- Ey çağıranına cevap veren, ey itaat 

edenine sevgili olan, ey sevenine yakın 

olan, ey korunma dileyenini gözeten, ey 

ümit bağlayanına cömert olan, ey karşı çı-

kanına yumuşak davranan, ey azametiy-

le birlikte merhametli olan, ey hikmetiyle 

birlikte azametli olan, ey ihsanında kadim 

olan, ey arzulayanını iyi bilen!

Anlamı:

97- Allah'ım, ismin ile sana sesleniyorum; 

ey sebepleri sebep kılan, ey teşvik eden, ey 

dönüştüren, ey izleyen, ey düzene koyan, ey 

korkutan, ey uyaran, ey hatırlatan, ey ram 

eden, ey değiştiren!
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)98( َيا َمْن ِعْلُمُه َساِبٌق، َيا َمْن َوْعُدُه َصاِدٌق، َيا َمْن 

ُلْطُفُه َظاِهٌر، َيا َمْن َأْمُرُه َغاِلٌب، َيا َمْن ِكَتاُبُه ُمْحَكٌم، َيا َمْن 

َقَضاُؤُه َكاِئٌن، َيا َمْن ُقْرآُنُه َمِجيٌد، َيا َمْن ُمْلُكُه َقِدمٌي، َيا 

َمْن َفْضُلُه َعِميٌم، َيا َمْن َعْرُشُه َعِظيٌم.

َل  َمْن  َيا  َسْمٍع،  َعْن  َسْمٌع  َيْشَغُلُه  َل  َمْن  َيا   )99(  

َيْمَنُعُه ِفْعٌل َعْن ِفْعٍل، َيا َمْن َل ُيْلِهيِه َقْوٌل َعْن َقْوٍل، َيا َمْن 

َعْن  َيْحُجُبُه َشيْ ٌء  َل  َمْن  َيا  ُسَؤاٍل،  َعْن  ُسَؤاٌل  ُيَغلُِّطُه  َل 

نيَ، َيا َمْن ُهَو َغاَيُة ُمَراٍد  َشيْ ٍء، َيا َمْن َل ُيْبِرُمُه ِإْلَحاُح اْلُمِلحِّ

اْلُمِريِديَن، َيا َمْن ُهَو ُمْنَتَهى ِهَمِم اْلَعاِرِفنَي، َيا َمْن ُهَو ُمْنَتَهى 

ٌة ِفي اْلَعاَلِمنَي.  الِِبنَي، َيا َمْن َل َيْخَفى َعَلْيِه َذرَّ َطَلِب الطَّ

َيا  َيْبَخُل،  َل  َجَوادًا  َيا  َيْعَجُل،  َل  َحِليمًا  َيا   )100(

، َيا َقاِهرًا َل ُيْغَلُب، َيا  َصاِدقًا َل ُيْخِلُف، َيا َوّهابًا َل َيَملُّ

َعِظيمًا َل ُيوَصُف، َيا َعْدًل َل َيِحيُف، َيا َغِنّيًا َل َيْفَتِقُر، َيا 

َكِبريًا َل َيْصُغُر، َيا َحاِفظًا َل َيْغُفُل، ُسْبَحاَنَك َيا َل ِإَلَه ِإلَّ 

. َأْنَت، اْلَغْوَث اْلَغْوَث اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ
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Anlamı:

98- Ey ilmi öncül olan, ey vaadına sadık ka-
lan, ey lütfü aşikâr olan, ey emri galip gelen, 
ey kitabı sağlam olan, ey hükmü kesin ger-
çekleşen, ey Kur'ân'ı yüce olan, ey hüküm-
darlığı kadim olan, ey fazlı umum olan, ey 
Arş'ı büyük olan!

Anlamı:

99- Ey bir dinleme kendisini başka dinleme-
den alıkoymayan, ey bir iş, kendisini başka 
bir işten engellemeyen, ey bir söz, kendisini 
başka bir sözden gafil etmeyen, ey bir isteği, 
başka bir istekle karıştırmayan, ey hiçbir şey, 
kendisini hiçbir şeyden ayırmayan, ey ısrarcı-
ların ısrarı, kendisini usandırmayan, ey arzu-
layanların son arzusu olan, ey ariflerin gay-
retlerinin son zirvesi olan, ey talep edenlerin 
en son talebi olan, ey âlemlerde bir zerre dahi 
kendisine gizli kalmayan!

Anlamı:

100- Ey acele etmeyen halim, ey cimrilik 
yapmayan cömert, ey sözünden dönmeyen 
sadık, ey bıkmayan, bağışçı, ey yenilme-
yen galip, ey vasfedilmeyen azametli, ey 
haksızlık yapmayan adil, ey fakirleşmeyen 
zengin, ey küçülmeyen büyük, ey gaflete 
düşmeyen koruyucu! 

Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh 
olmayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi cehen-
nemden ey Rabbim!
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Kesa Hadis-i Şerif-i
Ehlibeyt (a.s)'ın üstün faziletlerini içeren "Kesa 

Hadis-i" adıyla bilinen bu hadis-i şerif, Ehlibeyt dost-
larının önemle üzerinde durmaları ve meclislerinde 
okumak suretiyle Ehlibeyt'in faziletlerini anacakları 
çok engin bir hadistir. Hadisin içeriğinden de anlaşıl-
dığı üzere, bu hadisin okunduğu meclise o hazretlerin 
faziletinin anılması hürmetine, Allah Teala'nın özel bir 
inayeti olmakta ve Allah Teala'dan istenilen dilekler 
mutlaka karşılık bulmaktadır ve varsa bir sıkıntı mut-
laka bertaraf olunmaktadır. Bu hadis-i şerif-i Ehlibeyt 
ekolunun önde gelen âlimlerinden merhum Şeyh Ab-
dullah bin Behrani "Avalimu'l-Ulum" kitabında mute-
ber bir senetle Abdullah bin Cabir'den rivayet etmiş-
tir. Abdullah bin Cabir-i el-Ensari'nin Hz. Fatime'den 
rivayet ettiği bu hadis-i şerifin metni şöyledir:

Kesa hadisinin metni

َعْن َجاِبٍر اْبِن َعْبِد الِل اْلَْنَصاِري، َعْن َفاِطَمَة 
لُم بِْنِت َرُسوِل اللَِّ َصلَّى اللَُّ َعَلْيِه  ْهرَاِء َعَلْيَها السَّ الزَّ
وآله َقاَل َسِمْعُت َفاِطَمَة اَنََّها َقاَلْت: َدَخَل َعَلىَّ َاىب 
َلُم َعَلْيِك َيا  َرُسوُل اللَِّ ِفى بَْعِض اْلَيَّاِم، َفَقاَل السَّ
َلُم َقاَل اِّنى َاِجُد ِفى َبَدىن  َفاِطَمُة، َفُقْلُت َعَلْيَك السَّ
ْعِف،   ُضْعفًا، َفُقْلُت َلُه ُاِعيُذَك بِاللَِّ َيا اَبََتاُه ِمَن الضُّ
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Kesa hadisinin anlamı

Cabir bin Abdullah El-Ensari'den dedi ki: Re-

sulullah (s.a.a)'ın kızı Fatime (a.s)'ın şöyle 

buyurduğunu duydum:

"Bir gün babam Resulullah (s.a.a) benim evi-

me gelerek: "Es-selam-u aleyki ya Fatime" 

(Sana selam olsun ey Fatime) dedi. Ben de: 

"Aleyk'es- selam" dedim. Babam: "Vücudumm-

da bir bitkinlik hissediyorum" buyurdu. Ben: 

"Allah seni bitkinlikten korsun" dedim. 
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َفَقاَل َيا َفاِطَمُة ايِتيِنى بِاْلِكسآِء الَْيَماىن َفَغّطيىن ِبِه، 

ْيُتُه ِبِه، َوِصْرُت اَْنُظُر اِلَْيِه،  َفَاَتْيُتُه بِاْلِكسآِء الَْيَماىن َفَغطَّ

َلُؤ َكَانَُّه الَْبْدُر ِفى لَْيَلِة َتَماِمِه َوَكَماِلِه؛  َوِاَذا َوْجُهُه َيَتَلْ

َفَما َكاَنْت ِالَّ َساَعًة َوِاذا ِبَوَلِدَى اْلَحَسِن َقْد اَْقَبَل، 

َيا  َلُم  السَّ َوَعَلْيَك  َفُقْلُت  ُامَّاُه،  يا  َعَلْيِك  َلُم  السَّ َوَقاَل 

َة َعْيِنى َوَثَمَرَة ُفَؤادى، َفَقاَل َيا ُامَّاُه اِّنى َاَشمُّ ِعْنَدِك  ُقرَّ

رآِئَحًة َطيَِّبًة، َكَانََّها رآِئَحُة َجّدى َرُسوِل اللَِّ، َفُقْلُت نََعْم 

َك َتْحَت اْلِكسآِء، َفَاْقَبَل اْلَحَسُن َنْحَو اْلِكسآِء،  ِانَّ َجدَّ

اُه َيا َرُسوَل اللَِّ، اََتْاَذُن ِلى  َلُم َعَلْيَك َيا َجدَّ َوَقاَل السَّ

َلُم َيا  َاْن َاْدُخَل َمَعَك َتْحَت اْلِكسآِء، َفَقاَل َوَعَلْيَك السَّ

َوَلدى َوَيا صاِحَب َحْوضى، َقْد َاِذْنُت َلَك، َفَدَخَل َمَعُه 

َتْحَت اْلِكسآِء؛ 

َقْد  اْلُحَسْيِن  ِبَوَلِدَى  َوِاذا  ساَعًة  ِالَّ  كاَنْت  َفَما 

َوَعَلْيَك  َفُقْلُت  ُامَّاُه،  َيا  َعَلْيِك  لُم  السَّ َوَقاَل  اَْقَبَل، 

ُفؤادى،  َوَثَمَرَة  َعْيىن  َة  ُقرَّ َوَيا  َوَلدى  َيا  لُم  السَّ
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Sonra ise babam: "Kızım şu Yemen abâsını 
getir ve benim üzerime ört" dedi. Ben de o 
abâyı getirip babamın üzerine örttüm ve yü-
züne baktığımda yüzünün dolunay gibi parla-
dığını gördüm.

Biraz geçmeden oğlum Hasan geldi ve: "Es-
selam-u aleyki ya ümmah" (Sana selam ol-
sun ey anne) dedi. Ben de: "Aleyke's-selam 
ey benim gözümün nuru ve kalbimin meyve-
si" dedim. Hasan: "Anne, güzel bir koku alıyo-
rum; büyükbabam Resulullah (s.a.a)'ın koku-
suna benziyor" dedi. Ben: "Evet, büyükbaban 
kisanın (abânın) altındadır." dedim. Hasan 
abâya doğru giderek: "Es-selam-u aleyke ya 
ceddah, (Selam olsun sana ey büyük baba); 
ey Resulullah, abânın altına girip senin ya-
nında olmama izin verir misin?" dedi. Pey-
gamber (s.a.a); "Aleyke's- selam ey yavrum, 
ey havuzumun sahibi, evet izin veriyorum" 
buyurdu. Bunun üzerine Hasan da Peygam-
ber (s.a.a) ile birlikte abânın altına girdi.

Az geçmeden oğlum Hüseyin içeri girdi ve: 
"Es-selam-u aleyki ya ümmah" (Ey anne 
sana selam olsun) dedi. Ben de: "Aleyk'es- 
selam ey oğlum, ey gözümün nuru ve gönlü-
mün meyvesi" dedim. 



376 □ Kurtuluş Yolu Dua

َفَقاَل ىل َيا اُمَّاُه اِّنى َاَشمُّ ِعْنَدِك رآِئَحًة َطيَِّبًة، َكَانََّها 
رآِئَحُة َجّدى َرُسوِل اللَِّ َصلَّى الُل َعَلْيِه َوآِلِه َفُقْلُت 
َك َوَاخاَك َتْحَت اْلِكسآِء، َفَدَنى اْلُحَسْيُن  نََعْم ِانَّ َجدَّ
لُم  اُه، اَلسَّ لُم َعَلْيَك َيا َجدَّ َنْحَو اْلِكسآِء، َوَقاَل السَّ
َعَلْيَك َيا َمِن اْختاَرُه الُل، اََتْاَذُن ىل َاْن اَُكوَن َمَعُكَما 
َوَيا  َوَلدى  َيا  َلُم  السَّ َوَعَلْيَك  َفَقاَل  اْلِكسآِء،  َتْحَت 
شاِفَع اُمَّىت، َقْد َاِذْنُت َلَك َفَدَخَل َمَعُهَما َتْحَت اْلِكسآِء؛ 

َفَاْقَبَل ِعْنَد ذِلَك اَُبواْلَحَسِن َعِلىُّ ْبُن َاىب طاِلٍب، 
لُم َعَلْيِك َيا بِْنَت َرُسوِل اللَِّ، َفُقْلُت َوَعَلْيَك  َوَقاَل السَّ
لُم َيا اَبَا اْلَحَسِن َو َيا َامرَي اْلُمْؤِمننَي َفَقاَل َيا فاِطَمُة  السَّ
اِّنى َاَشمُّ ِعْنَدِك راِئَحًة َطيَِّبًة َكَانََّها رآِئَحُة َاخى َواْبِن 
َعّمى َرُسوِل اللَِّ، َفُقْلُت نََعْم َها ُهَو َمَع َوَلَدْيَك َتْحَت 
لُم  السَّ َوَقاَل  اْلِكسآِء،  َنْحَو  َعِلىٌّ  َفَاْقَبَل  اْلِكسآِء، 
َعَلْيَك َيا َرُسوَل اللَِّ، اََتْاَذُن ىل َاْن َاُكوَن َمَعُكْم َتْحَت 
لُم َيا َاخى َيا َوِصّيى  اْلِكسآِء، َقاَل َلُه َوَعَلْيَك السَّ
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Hüseyin: "Anne, güzel bir koku alıyorum; bü-
yükbabam Resulullah'ın kokusuna benziyor" 
dedi. Ben de: "Evet, büyükbaban ve kardeşin 
abanın altındadırlar" dedim. Bunun üzerine 
Hüseyin abaya doğru yaklaşıp: "Es-selamu 
aleyke ya ceddah, es-selamu aleyke ya me-
nihterehullah" (Selam olsun sana ey büyük 
babam, selam olsun sana ey Allah'ın seçkin 
kıldığı kimse); benim de sizinle birlikte aba-
nın altına girmeme izin verir misiniz?" dedi. 
Babam: "Aleke's- selam ey yavrum, ey üm-
metimin şefaatçisi, evet izin veriyorum." bu-
yurarak karşılık verdi. Bunun üzerine Hüseyin 
de kisânın altına girdi.

Bu esnada Ebu'l- Hasan Ali bin Ebi Talip (a.s) 
geldi ve: "Es-selamu aleyki ya binte Resulel-
lah" (Selam olsun sana ey Resulullah'ın kızı) 
dedi. Ben de: "Aleke's- selam ya Ebe'l- Ha-
san, ey Emir'el- Müminin" diye cevap verdim. 
Sonra Ali: "Ey Fatime, güzel bir koku alıyo-
rum; amcamoğlu ve kardeşim Resulullah'ın 
kokusuna benziyor" dedi. Ben cevaben: 
"Evet, Allah Resulü çocuklarınla birlikte aba-
nın altındalar" dedim. Ali de abaya doğru 
ilerleyip: "Es-selamu aleyke ya Resulellah, 
benim de sizinle birlikte abanın altına gir-
meme izin verir misiniz?" dedi. Resulullah 
(s.a.a): "Ve aleyke's- selam ya Ali, ya vasiyyî
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َفَدَخَل  َلَك  َاِذْنُت  َقْد  ِلوآئى،  َوصاِحَب  َوَخليَفىت 
َعِلىٌّ َتْحَت اْلِكسآِء؛ 

لُم َعَلْيَك َيا  ُثمَّ اََتْيُت َنْحَو اْلِكسآِء، َوُقْلُت اَلسَّ
اَبَتاُه َيا َرُسوَل اللَِّ، اََتْاَذُن ىل َان َاُكوَن َمَعُكْم َتْحَت 
لُم َيا بِْنىت َوَيا َبْضَعىت َقْد  اْلِكسآِء، َقاَل َوَعَلْيِك السَّ

َاِذْنُت َلِك، َفَدَخْلُت َتْحَت اْلِكسآِء؛ 

َاىب  َاَخَذ  اْلِكسآِء،  َتْحَت  َجميعًا  اْكَتَمْلنا  ا  َفَلمَّ
اَِلى  الُْيْمىن  بَِيِدِه  َوَاْوَمَئ  اْلِكسآِء،  ِبَطَرَفِى  َرُسوُل اللَِّ 
ىت  بَْيىت َوخآصَّ َاْهُل  ِاَن هُؤلِء  اَللَُّهمَّ  َوَقاَل  مآِء،  السَّ
َما  ُيْؤِلُمىن  َدمى،  َوَدُمُهْم  َلْحمى،  َلْحُمُهْم  َوحآمَّىت، 
ُيْؤِلُمُهْم، َوَيْحُزُنىن َما َيْحُزنُُهْم، اَنَا َحْرٌب ِلَمْن حاَربَُهْم، 
َوُمِحبٌّ  عاداُهْم،  ِلَمْن  َوَعُدوٌّ  ساَلَمُهْم  ِلَمْن  َوِسْلٌم 
ِلَمْن َاَحبَُّهْم، اِنَُّهْم ِمّنى َواَ نَا ِمْنُهْم، َفاْجَعْل َصَلواِتَك 
َعَلىَّ  َوِرْضواَنَك  َوُغْفراَنَك  َوَرْحَمَتَك،  َوَبَركاِتَك 

ْجَس، َوَطهِّْرُهْم َتْطهريًا؛  َوَعَلْيِهْم، َوَاْذِهْب َعْنُهُم الرِّ
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ve halifetî ve sahibe livaî" (Sana da selam olsun 
ey benim kardeşim, ey benim vasim ve halifem 
ve bayraktarım,) sana da izin verdim" buyurdu. 

Sonra ben abaya doğru yöneldim ve: "Es-
selamu aleyke ya ebetah, ya Resulellah" 
(Selam olsun sana ey babam, ey Allah'ın Re-
sulü), acaba benim de sizinle birlikte abanın 
altında olmama izin verir misiniz?" dedim. 
Resulullah (s.a.a); "Ve aleyki's- selam ya 
bintî, veya biz'atî ve kad ezintu leki" (Sana 
da selam olsun, ey benim kızım ve ey benim 
vücudumun bir parçası, sana da izin verdim)" 
diyerek cevap verdi.

Böylece ben de abanın altına girdim ve he-
pimiz abanın altına toplandığımızda babam 
Resulullah (s.a.a) abanın iki yanından tutup 
sağ eliyle gökyüzüne doğru işaret ederek 
şöyle dedi:

"Allah'ım, bunlar benim Ehl-i Beyt'im ve seç-
kinlerimdirler. Bunların eti benim etimden, 
kanı benim kanımdandır; bunları inciten beni 
incitmiştir, bunları üzen beni üzmüştür. Ben, 
bunlarla savaşanlarla savaştayım, barışık 
olanlarla barışığım, düşmanlarına düşma-
nım, dostlarına dostum. Bunlar bendendir-
ler ben de bunlardanım. Öyleyse sen de ey 
Allah'ım, kendi bereket ve rahmetini, bağış 
ve rıdvanını bana ve bunlara indir, bunlardan 
her türlü kirliliği gider ve bunları tertemiz kıl.
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اَن  ُسكَّ َوَيا  َملِئَكىت  َيا  َوَجلَّ  َعزَّ الُل  َفَقاَل 
َاْرضًا  َول  َمْبِنيًَّة،  َسمآًء  َخَلْقُت  َما  اِّنى  َسمواتى، 
َول  ُمِضيَئًة،  َشْمسًا  َول  ُمنريًا،  َقَمرًا  َول  َمْدِحيًَّة، 
َفَلكًا َيُدوُر، َول َبْحرًا َيْجرى، َول ُفْلكًا َيْسرى، ِالَّ 
ِفى َمَحبَِّة هُؤلِء اْلَخْمَسِة الَّذيَن ُهْم َتْحَت اْلِكسآِء؛ 

َتْحَت  َوَمْن  َربِّ  َيا  ِجْبرآئيُل  اْلَمنُي  َفَقاَل 
ِة، َوَمْعِدُن  َوَجلَّ ُهْم َاْهُل بَْيِت النُُّبوَّ اْلِكسآِء، َفَقاَل َعزَّ
َفَقاَل  َوبَُنوَها،  َوبَْعُلَها  َواَُبوَها  فاِطَمُة  ُهْم  ساَلِة،  الرِّ
اْلَْرِض  اَِلى  َاْهِبَط  َاْن  اََتْاَذُن ىل   ، َيا َربِّ ِجْبرآئيُل 

ِلَُكوَن َمَعُهْم ساِدسًا، َفَقاَل الُل نََعْم َقْد َاِذْنُت َلَك؛ 

َيا  َعَلْيَك  لُم  َوَقاَل السَّ اْلَمنُي ِجْبرآئيُل،  َفَهَبَط 
َك  لَم، َوَيُخصُّ َرُسوَل اللَِّ، اْلَعِلُى اْلَْعلى ُيْقِرُئَك السَّ
اِّنى  تى َوَجلىل  َلَك َوِعزَّ َوَيُقوُل  َواْلِْكراِم،  بِالتَِّحيَِّة 
َول  َمْدِحيًَّة،  َاْرضًا  َول  َمْبِنيًَّة،  َسمآًء  َخَلْقُت  َما 
َيُدوُر،  َفَلكًا  َول  ُمضيَئًة  َشْمسًا  َول  ُمنريًا،  َقَمرًا 
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Bunun üzerine AllahTeala şöyle buyurdu: "Ey 
benim meleklerim, ey göğümün sakinleri, bi-
lesiniz ki ben, bina edilen göğü, döşenen yeri, 
aydınlatan ayı, ışık saçan güneşi, dönen her 
feleki (gezegeni), akan her denizi ve dolaşan 
her gemiyi, ancak şu abanın altında olan bu 
beş kişinin sevgisi için yaratmışım.

Bu arada Cebrail-i Emin: "Rabbim, abanın al-
tında bulunanlar kimlerdir?" diye sordu.

Allah (c.c): "Onlar, Peygamber'in Ehl-i Beyt'i 
ve risalet kaynağıdırlar; onlar; Fatime, baba-
sı, kocası ve çocuklarıdır" buyurdu.

Cebrail: "Rabbim, benim yere inip onların al-
tıncısı olmama izin verir misin?" dedi.

Allah Teala: "Evet izin verdim" buyurdu.

Bunun üzerine Cebrail-i Emin yere indi ve: 
"Es-selamu aleyke ya Resulellah (Selam 
olsun sana ey Allah'ın Resulü), yücelerin 
yücesi olan Allah sana selam gönderiyor, 
özel tebrik ve ikramını sana sunuyor ve 
şöyle buyuruyor:

"İzzet ve celalime andolsun ki, ben, yüksel-
tilen göğü, döşenen yeri, aydınlatan ayı, ışık 
saçan güneşi, dönen her feleki (gezegeni), 
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َول َبْحرًا َيْجرى، َول ُفْلكًا َيْسرى، ِالَّ ِلَْجِلُكْم 
َفَهْل  َمَعُكْم،  َاْدُخَل  َاْن  ىل  َاِذَن  َوَقْد  َوَمَحبَِّتُكْم، 
َتْاَذُن ىل َيا َرُسوَل اللَِّ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّ َوَعَلْيَك 
لُم َيا َامنَي َوْحِى اللَِّ، اِنَُّه نََعْم َقْد َاِذْنُت َلَك،  السَّ
َفَدَخَل ِجْبرآئيُل َمَعنا َتْحَت اْلِكسآِء، َفَقاَل ِلَىب 
ِانَّ اللََّ َقْد َاْوحى اِلَْيُكْم َيُقوُل: اِنََّما ُيريُد الُل لُِيْذِهَب 

ْجَس َاْهَل الَْبْيِت، َوُيَطهَِّرُكْم َتْطهريًا؛  َعْنُكُم الرِّ

َما  َاْخِبْرىن  اللَِّ،  َرُسوَل  َيا  ِلَىب  َعِلىٌّ  َفَقاَل 
ِلُجُلوِسنا هذا َتْحَت اْلِكسآِء ِمَن اْلَفْضِل ِعْنَد اللَِّ؟ 
َفَقاَل النَِّبىُّ َوالَّذى بََعَثىن بِاْلَحقِّ نَِبّيًا، َواْصَطفاىن 
َمْحِفٍل  ِفى  هذا  َخَبُرنا  ُذِكَر  َما  َنِجّيًا،  ساَلِة  بِالرِّ
ِمْن َمحاِفِل َاْهِل اْلَْرِض، َوفيِه َجْمٌع ِمْن َشيَعِتنا 
بِِهُم  َوَحفَّْت  ْحَمُة  الرَّ َعَلْيِهُم  َوَنَزَلْت  َوُمِحّبينا، ِالَّ 

ُقوا؛  اْلَملِئَكُة، َواْسَتْغَفَرْت لَُهْم ِاىل َاْن َيَتَفرَّ
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akan her denizi ve dolaşan her gemiyi, an-
cak sizin hatırınız ve sizin sevginiz için 
yarattım."Allah Teala, benim de sizinle birlikte 
olmama izin verdi, ey Resulellah, sen de izin 
veriyor musun?" dedi.

Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: 
"Ve aleyke's- selam ya emine vahyillah, in-
nehu na'am kad ezintu leke" (Sana da se-
lam olsun ey Allah'ın vahyinin emini, evet 
sana da izin verdim."

Bunun üzerine Cebrail de bizimle birlikte aba-
nın altına girdi ve babama şöyle dedi: "Allah 
size şöyle vahyetmiştir: "Gerçekten Allah, 
siz Ehli Beyt'ten her türlü kirliliği gider-
mek ve sizleri tertemiz kılmak istiyor."63

Bu esnada Ali: "Ey Resulellah, bizim şu aba-
nın altında bulunmamızın Allah katındaki fa-
zileti hakkında beni bilgilendirir misin?" dedi.

Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.a) şöyle bu-
yurdu: "Beni hak üzere peygamber olarak 
gönderen ve kurtarıcı olarak risaleti için se-
çen Allah'a andolsun ki, bizim yaşadığımız bu 
olay, taraftarlarımız ve dostlarımızın oluştur-
duğu herhangi bir toplantıda anılırsa, mutlaka 
onlara rahmet iner ve melekler onların etrafı-
nı sararak, o meclistekiler dağılıncaya kadar 
onlar için Allah'tan bağış dilerler."
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َوَربِّ  َوفاَز شيَعُتنا  ُفْزنا  َواللَِّ  ِاذًا  َعِلىٌّ  َفَقاَل 

بََعَثىن  َوالَّذى  َعِلىُّ  َيا  ثانِيًا  النَِّبىُّ  َفَقاَل  اْلَكْعَبِة، 

ُذِكَر  َما  َنِجّيًا،  ساَلِة  بِالرِّ َواْصَطفاىن  نَِبّيًا،  بِاْلَحقِّ 

َخَبُرنا هذا ِفى َمْحِفٍل ِمْن َمحاِفِل َاْهِل اْلَْرِض، 

َمْهُموٌم  َوفيِهْم  َوُمِحّبينا،  شيَعِتنا  ِمْن  َجْمٌع  َوفيِه 

الُل  َوَكَشَف  ِالَّ  َمْغُموٌم  َول  ُه،  َهمَّ الُل  َج  َوَفرَّ ِالَّ 

َوَقَضى اللُّ حاَجَتُه،  ِالَّ  ُه، َول طاِلُب حاَجٍة  َغمَّ

َفَقاَل َعِلىٌّ ِاذًا َواللَِّ ُفْزنا َوُسِعْدنا، َوَكذِلَك شيَعُتنا 

ْنَيا َواْلِخَرِة، َوَربِّ اْلَكْعَبِة. فاُزوا َوُسِعُدوا ِفى الدُّ
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Bunu duyunca Ali: "O halde Kâbe'nin 

Rabbi'ne andolsun ki, biz de şialarımız da 

saadete kavuştuk" dedi. Bunun üzerine Allah 

Resulü (s.a.a) Ali'ye dönerek ikinci defa şöyle 

buyurdu: "Ey Ali, beni hak üzere peygamber 

olarak gönderen ve kurtarıcı olarak risaleti 

için seçen Allah'a andolsun ki, bizim yaşadı-

ğımız bu olay, taraftarlarımız ve dostlarımızın 

oluşturduğu herhangi bir toplantıda anılırsa, 

mutlaka Allah onların hüzünlü olanını rahata 

kavuşturur, kederli olanın kederini giderir, ih-

tiyacı olanın ihtiyacını karşılar."

Bu sözler üzerine Ali: "Allah'a andolsun ki, 

biz de kazandık ve saadete erdik; Kâbe'nin 

Rabbine andolsun ki, şialarımız da dünya ve 

ahirette kazandılar ve saadete erdiler" dedi.

***



386 □ Kurtuluş Yolu Dua

KADİR GECELERİ

Kitabın bu bölümünde kadir geceleriyle ilgili 

dua, zikir ve amellere özet olarak yer vererek kitabı 

sonlandırıyoruz. Bilindiği üzere, Kur'an-ı Kerim'in 

Allah Resulünün mübarek kalbine inmiş olduğu 

bin aydan daha faziletli olan kadir gecesi, Kur'an-ı 

Kerim'in bildirdiği üzere, mübarek Ramazan ayında 

yer almaktadır. Ancak Allah Resulü ve Ehlibeyti'nden 

gelen hadislerde, özellikle de Ramazan ayının 19. 21. 

ve 23. gecelerinden birisinin, kadir gecesi olması ihti-

malinin daha fazla olduğu vurgulanmış ve müminler-

den bu gecelere özel ilgi göstermeleri istenirken, bu 

geceler için bir takım özel ve ortak zikir, dua ve amel-

ler zikredilmiştir. Böylece kadir gecelerinin amelleri, 

her üç gecede de yapılabilen ortak amel ve her birisine 

özgü olan has amel olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 

Dolayısıyla biz bu amellerin bir kısmına, kadir gecele-

rinin ortak amelleri, diğer bir kısmına ise her gecenin 

özel ameli bölümde kısaca işaret edeceğiz. 

Kadir gecelerinin ortak amelleri

1- Gusül yapmak. 

Merhum Allâme Meclisî, bu guslün gün bat-
mına yakın bir zamanda yapılmasının daha faziletli 
olduğunu yazmıştır.
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Bu amelin sevabıyla ilgili Allah Resulü 
(s.a.a)'den nakledilen bir hadiste Allah Resulü'nün şöy-
le buyurduğu yer almıştır: "Kim bu ameli yaparsa, yerin-
den kalkmadan önce Allah onu ve anne-babasını bağışlar" 

Bu amelin sevabıyla ilgili Allah Resulü 
(s.a.a)'den nakledilen bir hadiste Allah Resulü'nün şöy-
le buyurduğu yer almıştır: "Kim bu ameli yaparsa, yerin-
den kalkmadan önce Allah onu ve anne-babasını bağışlar" 

3- Kur'ân-ı Kerim'i açıp önüne koyarak aşağı-
daki duanın okunması ve ardından arzu edilen hace-
tin Allah Teala'dan talep edilmesi, dua şöyledir:

فـ£ـيِه  َو®®®َما  اْلُمْنَزل¦  بـ°ـِكـــــَتابـ°ــــــَك  َاْســـــئَــــــُلَك  اِنّـ£ـي§  اَللّـــµـُهمَّ 

َو®®®َما  اْلُحْســـــنــ¥ـي،  َو®®®َاْسَما§®ُؤَك  ااَل¤®ْكـــــبَـــــُر  اْسُمَك  ®®®فـ£ـيِه  َو 

ُيَخاُف َو®®®يُـــــْرجــ¥ـي اَ®ْن َتْجَعـــــلَـــــنـ£ـي ِمْن ُعـــــتَـــــَقـــــا§ئِـــــَك ِمَن النَّار.°
Anlamı:

Allah'ım, indirdiğin kitabın, onda bulunan bü-
yük ismin, güzel isimlerin ve korkutan ve ümit 
veren ayetlerin hürmetine, senden, beni ce-
hennem ateşinden azat ettiğin kimselerden 
kılmanı diliyorum.

4- Kur'ân'ı Kerim'in baş üzerinde tutularak şu du-
anın okunması:
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اَللّـــµـُهمَّ بـ°ـَحـــــّق° هــ¥ـَذا الُْقْرا¥ِن، َو®®®®®®بـ°ـَحـــــّق° َمْن َاْرَســـــلْـــــتَـــــُه 

َو®®®®®بـ°ـَحـــــقِّـَك  فـ£ـيِه،  َمَدْحـــــتَـــــُه  ُمـــــْؤمِـــــٍن  ُكّل°  َو®®®®بـ°ـَحـــــّق°  بـ°ــــــِه، 

مِـــــنْـــــَك. ـــــَك  بـ°ـَحـــــقِّ َاْعـــــَرُف  َاَحـــــَد  َفاَل§  َعـــــلَـــــــْيهـــ°ــْم، 
Anlamı:

 Allah'ım, bu Kur'ân'ın hakkı için, Kur'an'la 

gönderdiğin Resulü'nün hakkı için, Kur'an'da 

methettiğin bütün müminlerin hakkı için ve 

ancak senin bildiğin ,onların üzerindeki kendi 

hakkın için (sana yalvarıyorum).

Ardından ise;

On defa: Bike ya Ellah

On defa: Bi-Muhammedin

On defa: Bi- Eliyyin

On defa: Bi-Fatimete

On defa: Bil-Haseni

On defa: Bil-Hüseyni

On defa: Bi-Eliyyibnil-Hüseyin

On defa: Bi-Muhammedibni Eliyyin

On defa: Bi-Ce'feribni Muhammedin
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On defa: Bi-Musaibni Ce'ferin

On defa: Bi-Eliyyibni Musa

On defa: Bi-Muhammedibni Eliyyin

On defa: Bi-Eliyyibni Muhammedin

On defa: Bil-Hasenibni Eliyyin

On defa: Bil-Hucceti

söylendikten sonra Allah Teala'ya yakarılarak, ha-
cetler talep edilir. 

5- İmkanı olanların Kerbela'ya giderek Hz. İmam 
Hüseyin (a.s)'ı ziyaret etmesi, bu imkana sahip olma-
yanların ise, uzaktan okunan bir ziyaret nameyi oku-
yarak, uzaktan o hazreti ziyaret etmesi. 

6- Bu üç geceyi ihya etmek konusu, yani sabaha 
kadar uyanık kalıp ibadetle meşgul olmak. Bir hadis-i 
şerifte şöyle yer almıştır: "Kadir gecesini ihya eden kişinin 
günahları bağışlanır, her ne kadar günahları yıldızların sayısı, 
dağların ağırlığı ve denizlerin hacmi kadar fazla olsa dahi.

7- Bu gecelerde yüzer rekat namaz kılınması çok 
faziletli bir ibadettir. Bu namazların her rekâtında 
Fâtiha'dan sonra on defa İhlâs Suresi'nin okunması 
ise daha faziletlidir.

8- Bu üç gecenin ortak amellerinden bir diğeri de 
İmam Zeynülabidin (a.s)'dan rivayet edilen şu duanın 
okunmasıdır:



390 □ Kurtuluş Yolu Dua

اَْمِلُك  اَل§  َداِخرًا  َعـــــْبدًا  لَـــــَك  اَْمَســـْيُت  اِنّـ£ـي§  اَللّـــµـُهمَّ 
َاْشَهُد  ُسوءًا،  َعـــــْنَها  َاْصر°ُف  َو®®®اَل§  َضّرًا،  َو®®®اَل  نَــــــْفعًا  لَِنْفسـ£ـي 
تـ£ـي،  ُقوَّ بـ°ـَضْعِف  َلَك  َو®®®َاْعـــــَتر°ُف  نَْفسـ£ـي،  َعلـ¥ـي  بـ°ـَذالِـــــَك 
َو®®®اَْنجـــ°ـْز  ٍد،  ُمَحمَّ َو®®®آِل  ٍد  َعلـ¥ـي ُمَحمَّ َفَصّل°  حـ£ـيَلتـ£ـي،  َو®®®قِلَِّة 
ِمَن  َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمنـ£ـيَن  َو®®®َجمـ£ـيَع  َوَعْدَتنـ£ـي  َما  لـ£ـي 
فَـــــاِنّـ£ـي  ا¥تَــــــــيْـــــتَـــــنـ£ـي  َما  َعَليَّ  َو®®®اَ®ْتِمْم  اللَّــــْيَلِة،  هــ¥ـِذِه  فـ£ـي  اْلَمْغِفَرِة 
اْلَمهـ£ـيُن،  الَْفقـ£ـيُر  عـ£ـيُف  الضَّ اْلُمْستَـــــكـ£ـيُن  اْلِمْسكـ£ـيُن  َعْبُدَك 
َو®®®اَل  َاْولَـــْيتَـــــنـ£ـي،  فـ£ـيـَما§  لِِذْكر°َك  نَاِسيًا  َتْجَعْلنـ£ـي  اَل  اَللّـــµـُهمَّ 
َو®®®ِاْن  ِاَجابَــــــــــِتَك  ِمْن  ا¥يــ°ـسًا  َو®®®اَل  َاْعَطـــيْـــــتَـــــنـ£ـي،  فـ£ـيـَما§  لِــــــــِاْحَساِنَك 
َاْو  َرَخـــا§ٍء،  َاْو  ٍة  ِشدَّ َاْو  ا§َء،  َضرَّ َاْو  ا§َء  َسرَّ فـ£ـي  َعــنّــ£ـي،  اَْبَطـــــَأْت 
َعـــا§ِء. الدُّ َسمـ£ـيُع  اِنَّــَك  نَْعَمـــا§َء  َاْو  بُـــــْؤٍس  َاْو  َباَل§ٍء،  َاْو  َعافِـــــَيٍة 

Anlamı:
Allah'ım, ben, menfaat veya zararı kendi elin-
de olmayan ve kötülüğü kendisinden uzaklaş-
tıramayan değersiz bir kulun olarak akşamla-
dım. Kendi hakkımda buna tanıklık ederek, 
gücümün zayıflığı ve çaremin azlığını sana 
itiraf ediyorum. Öyleyse Muhammed ve Eh-
libeyt'ine rahmet eyle ve bu gecede bana ve 
bütün mümin erkek ve kadınlara vaat ettiğin 
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mağfireti gerçekleştir. Bana bahşettiğin ni-
metlerini tamamla. Çünkü ben senin, miskin, 
düşkün, zayıf, fakir ve değersiz bir kulunum. 
Allah'ım, ister rahatlıkta olayım, ister sıkıntı-
da, ister zorlukta olayım, ister kolaylıkta, ister 
afiyet içinde olayım, ister belada, ister yok-
sulluk içinde olayım, ister bollukta, lütfettiğin 
şeylerde seni anmayı bana unutturma; bah-
şettiğin nimetlerde yaptığın iyiliğinden beni 
gafil etme ve gecikse dahi, çağrıma cevap 
vereceğinden ümidimi kesme. Kuşkusuz sen 
duayı işiten (kabul eden)sin.

9- Bu gecelerin bir diğer ortak ameli de bazı ha-
dislerde yer aldığı üzere, Allah Teala'nın bin mübarek 
ismini içeren Cevşen-i Kebir duasını okumakdır.

Ayrıca bu gecelerde Allah Teala'yı çokça anmak, 
bolca dua etmek, mümkün olduğu kadar Allah Resu-
lü (s.a.a) ve Ehlibeyti'ne (a.s) salavat getirmek, kendisi, 
anne-babası, evlatları, akrabaları ve mümin kardeşleri 
için Allah Teala'dan af dilemek ve yine kendisi, anne-
babası, evlatları, akrabaları ve mümin kardeşleri için 
dünya ve ahiret saadetini talep etmek, bu gecelerde 
yapılacak en faziletli ameller arasında yer almaktadır.

Bir rivayette yer aldığı üzere, Allah Resulü (s.a.a)'a 
"Kadir gecesine girdiğimizde Hak Teâlâ'dan ne isteye-
lim?" diye sorulunca, Allah Resulü (s.a.a): "Afiyet di-
leyin." buyurmuşlardır.
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Kadir gecelerinin özel amelleri

On dokuzuncu gece

Kadir gecelerinin ilki olan Ramazan ayının on 
dokuzuncu gecesinde tavsiye edilen özel amelleri ise 
şöyle sıralayabiliriz:

1- Yüz defa: 
(Esteğfirullahe Rabbi ve etûbu ileyh)65 demek.
2- İmam Ali (a.s)'ın İbn-i Mülcim tarafından Kufe 

mescidinin mihrabında yaralanması bu geceye denk 
geldiğinden, bu gecede yüz defa:

 "Ellahummel'an qatelete Emiri'l-Mu'minin"66 söyle-
nerek, o hazretin katillerine lanet etmek de bu geçe 
için tavsiye edilen diğer bir ameldir.

3-Şu duanın okunması:

ااَل¤ْمر°  ِمَن  ُر  َو®®®ُتَقدِّ َتْقضـ£ـي  فـ£ـيـَما  اْجَعْل  اَللّـــµـُهمَّ 
فـ£ـي  اْلَحكـ£ـيم®®®¦  ااَل¤ْمر°  ِمَن  َتْفُرُق  َو®®®فـ£ـيـَما  اْلَمْحُتوم®®¦، 
ُل،  لَـــْيَلِة الَْقْدر°، َو®®®ِفي الَْقَضـــا§ِء الَّذ£ي اَل ُيَردُّ َو®®®اَل يُـــــَبدَّ
اج¦ بَـــيْــــــــــِتَك اْلَحَرام®®®¦، اْلَمْبُرور°  َاْن َتْكـــــتُـــــبَـــــنـ£ـي ِمْن ُحجَّ
ُذُنوُبُهُم  اَْلَمْغُفور°  َسْعُيُهْم،  اْلَمْشُكور°  ُهْم،  َحجُّ
َتْقضـ£ـي  فـ£ـيـَما  َواْجَعْل  َســــــيّـ°ــــــَئاُتُهْم  َعْنُهْم  اْلُمَكـــــفَّر° 
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ــــَع َعَليَّ فـ£ـي ر°ْزقـ£ـي،  ُر َاْن ُتطـ£ـيَل ُعْمر£ي َو®®®ُتَوسِّ َو®®®تُـــــَقدِّ
َو®®®تَـــــْفَعَل بـ£ـي َكَذا َو®®®َكَذا.

Anlamı: 

Allah'ım, kadir gecesinde hükmedip mukad-
der buyurduğun, hikmet üzere kararlaştırdı-
ğın, değişmeyen, dönüşü olmayan hükümle-
rin arasında beni de Beytü'l-Haram'ının, hac-
ları kabul olan, çabalarının karşılığı verilen, 
günahları affedilen, kötülüklerinin üstü örtü-
len hacılarından yaz. Ömrümün uzamasını 
ve rızkımın bollaşmasını mukadder buyur. Ve 
benim şu, şu... dileklerimi yerine getir.

Not: "Keza ve keza" (Şu, şu dileklerim…) cümlesi 
yerine dilekler zikredilir. Bu dileklerin illa da arapça 
söylenmesi şart değildir, herkes dileklerini kendi di-
liyle de söyleyebilir.

Yirmi birinci gece

Bu gece, on dokuzuncu geceden daha faziletlidir. 
Hadislerimizde bu gecede, üç gecenin ortak amelleri-
nin yanı sıra, bu gece ve yirmi üçüncü gecenin gusül, 
ihya ve ibadetine daha çok önem verilmesi gerektiği 
vurgulanarak, Kadir Gecesi'nin bu iki geceden birisi 
olduğu ihtimalı üzerinde durulmuştur. 



394 □ Kurtuluş Yolu Dua

Birçok hadiste yer aldığı üzere, Ehlibeyt 
İmamları'na, Kadir gecesinin bu iki geceden hangisi ol-
duğu sorulduğunda: "Arzu ettiğini bu iki geceden birinde 
(her iki gecenin amellerini yerine getirerek) bulman kolay-
dır." veya "Neden her iki gecede de hayır amel işlemeyesin?!" 
şeklindeki cevaplarla yetinilmiş ve Kadir Gecesi'nin bu 
iki geceden hangisi olduğu açıklanmamıştır.

Ayrıca bu geceden itibaren ramazanın son on gün 
ve gecelerine ait duaların okunmasına da başlanılma-
lıdır. Bu dualardan birisi, İmam Cafer Sadık (a.s)'dan 
nakledilmiştir. İmam Cafer Sadık (a.s) "Ramazan ayı-
nın son on günlerine girdiğinizde her gece şu duayı oku-
yun" buyurmuşlardır. Dua şöyledir:

َاُعوُذ بـ°ـَجـــاَلِل َوْجهــ°ـَك الْــَكر£يم®®®¦ اَ®ن®ْ يَـــــنْــــَقِضَي 

َعــــــنّــ£ـي َشْهُر َرَمـــَضاَن َاْو َيْطــــــــُلَع الْــــَفْجـــــُر ِمْن لَـــــــيْـــَلتـ£ـي هــ¥ـِذِه 

®بُــــــــنـ£ـي َعــــلَـــــــيْـــــِه . َو®®®لَــــــــَك قِـــــــــَبلـ£ـي َذ®ْنٌب َاْو تَـــــــــبـ°ــــــَعــــٌة تُـــَعـــــذِّ
Anlamı:

(Rabbim!) Ben, ramazan ayı bitip de veya bu 
gece sabaha olaşıp da henüz üzerimde beni 
azab edeceğin bir günahın kalmasından se-
nin Kerim Vech'inin yüceliğine sığınırım.
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Yine Ehlibeyt âlimlerinin önde gelenlerinden 
merhum Kef'emî "El-Beledü'l-Emin" kitabında İmam 
Cafer Sadık (a.s)'ın ramazan ayının son on gecelerinde 
farz ve sünnet namazlardan sonra şu duayı okudukla-
rını rivayet etmiştir:

اَللّـــµـُهمَّ َادِّ َعنَّا َحقَّ َما َمضــ¸ـي ِمْن َشْهر° َرَمَضاَن، 
َواْغِفْر لَـــَنا َتْقصـ£ـيَر®نَا فـ£ـيِه، َو®®®َتَسلَّْمُه ِمنَّا َمْقـــــُبواًل َو®®®اَل 
ِمَن  َواْجـــــَعـــــلْـــــَنا  اَنْـــــُفِسَنا،  َعلـ¥ـي§  بـ°ــــــِاْسَرافَِنا  تُـــــَؤاِخْذ®®نَا 

اْلَمْرُحومـ£ـيَن َو®®®اَل َتْجـــــَعـــــلْـــــَنا ِمَن اْلَمْحُرومـ£ـيَن .
Anlamı:

Allah'ım, ramazan ayının geçmiş (günlerinin) 

hakkını bizden taraf eda eyle. Ona karşı yap-

tığımız kusur ve ihmalimizi bağışla. Onu biz-

den kabul olmuş olarak teslim al. Nefsimize 

yaptığımız zulümden dolayı bizi cezalandır-

ma. Bizi rahmetine mazhar olanlardan eyle 

ve mahrum olmuşlardan eyleme.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim bu du-
ayı okursa, Allah bu aydaki geçmiş kusurlarını bağışlar ve 
geriye kalan günlerinde ise, onu günahtan korur."
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Yine Ehlibeyt mektebinin önde gelen âlimlerinden 
merhum Seyyid İbn-i Tâvûs (r.a) "El-İkbal" adlı ki-
tabında, ramazan ayının son on gününe girildiğinde 
İmam Sadık (a.s)'ın her gece şu duayı okuduğunu ri-
vayet etmiştir:

اْلُمْنَزِل:  ــــــَك  ° ِكـــــَتابـ £ـي  فـ ُقْلَت  اِنَّــَك  ـµـُهمَّ  َاللّــ
ُهًدي  الُْقْرا¥ُن  ـيِه  £ فـ نْـــــز°َل  ُا الَّذ£ي§  َرَمَضاَن  ﴿َشْهُر 
َوالُْفْرَقاِن﴿  اْلُهد¥ي  ِمَن  °ّـــَناٍت  بَــــيــ ® ® َو® لِلنَّاس° 
نْـــــَزْلَت  َا بَما  َرَمَضاَن  َشْهر°  ُحْرَمَة  ْمَت  َفَعظَّ
َو  الَْقْدر°  ـلَـــْيَلِة  ° بـ ®®َخَصْصـــــَتُه  َو® الُْقرا¥ِن،  ِمَن  ـيِه  £ فـ

َشْهٍر.  َاْلِف  ِمْن  َخـــْيرًا  َجَعلْـــــَتَها 
انَْقَضْت،  َقِد  َرَمَضاَن  اَ®يَّاُم َشْهر°  َو®®®هـ¥ـِذِه  اَللّـــµـُهمَّ 
َمْت، َو®®®َقْد ِصْرُت يَــــا§ اِلـهـ£ـي ِمْنُه اِلـ¥ـي  َو®®®لَـــــَيالـ£ـيِه َقْد َتَصرَّ
َما§ اَْنَت َاْعَلُم بـ°ـِه ِمنّـ£ـي َو®®®َاْحصــ¸ـي لَِعَدِدِه ِمَن اْلَخْلق° 
َماَل§ِئَكـــــُتَك  بـ°ـِه  َســــئَـــلَــــَك  بـ°ـَما  فَـــــَاْســـــئَــــــُلَك  َاْجَمعـ£ـيَن، 
َو®®®ِعَباُدَك  اْلُمْرَسُلوَن،  َو®®®اَ®نْـــــبـ°ــــــَيا§ُؤَك  ®®ُبوَن  اْلُمَقرَّ
َو®®®آِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلـ¥ـي  ُتَصــــــــــلَِّي  َاْن  الِـــــُحوَن،  الصَّ
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َو®®®ُتْدِخلَـــــِني  النَّار°،  ِمَن  َرقَـــــَبتـ£ـي  تَـــــُفـــــكَّ  َو®®®َاْن  ٍد  ُمَحمَّ
بـ°ـَعْفو°َك  َعَليَّ  َل  تَـــــتَـــــَفضَّ َو®®®َاْن  بـ°ـَرْحَمـــــِتَك،  اْلَجنََّة 
ُدَعـــــا§ئــ£ـي  َو®®®َتْســـــَتجـ£ـيَب  ®بـ£ـي  تَـــــَقـــــرُّ تَـــــتَـــــَقــــبََّل  َو®®®َكَرِمَك و 
وَتُمنَّ َعَليَّ بـ°ـاال¤َْمن° َيْوَم اْلَخْوِف ِمْن ُكّل° َهْوٍل 

َاْعَدْدَتُه لِـــــَيْوم®®¦ الِْقـــــَياَمِة.
اِلـ¥ــهـ£ـي َو®®®َاُعوُذ بـ°ــــــَوْجهــ°ـَك اْلَكر£يم®®®¦، َو®®®بـ°ــــــَجاَلِلَك 
َو®®®لَـــــَيالـ£ـيِه  َرَمَضاَن  شْهر°  اَيَّاُم  َينْـــــَقِضَي  ®®¦َاْن  الَْعظـ£ـيم، 
َاْو  بـ°ـِه  تُـــــَؤاِخُذنـ£ـي  َذْنٌب  َاْو  تَـــــبـ°ـَعٌة  قِـــــَبلـ£ـي  َو®®®لَـــــَك 
لـ£ـي  تَـــْغــــِفْرَها  َلْم  ِمنّـ£ـي  َها  َتْقـــــَتصَّ َاْن  ُتر£يُد  َخطـ£ـيئَـــــٌة 
َســــــيّـ°ـد£ي َســــــيّـ°ـد£ي َســــــيّـ°ـد£ي َاْســــئَــــُلَك َيا اَل§ اِلـ¥ــَه اِ®الَّ§ اَ®ْنَت 
اِْذ اَل§ اِلـ¥ــَه اِ®الَّ§ اَ®ْنَت ِاْن ُكْنَت َرضـ£ــــيَت َعـــــنّـ£ـي فـ£ـي هــ¥ـَذا 
َرضـ£ـيَت  َتُكْن  َلْم  َو®®®ِاْن  ر°ضًا،  َعــنّــ£ـي  َفاْزَدْد  ْهر°  الشَّ
اِحمـ£ـيَن،  عنّــ£ـي َفِمَن اال¤¥ِن َفاْرَض َعـــــنّــ£ـي يَــا§ َاْرَحَم الرَّ
يَــا§ اَللّــµُه يَــا§ َاَحُد َيا َصَمُد َيا َمْن َلْم يَـــــِلْد َو®®®لْم ُيوَلْد 

َو®®®َلْم َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد. 
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Anlamı:

 Allah'ım, indirdiğin kitabın (Kur'ân)'da: "Ra-

mazan ayı ki insanlara yol gösterici, (hakkı 

batıldan) ayırt edip açıklayıcı olarak Kur'ân 

o ayda indirilmiştir..."67 buyurmuşsun ve 

böylece Kur'ân'ı ramazan ayında indirerek ve 

bin aydan üstün kıldığın Kadir gecesini bu aya 

özgü kılarak bu ayın hürmetini yüceltmişsin.

Allah'ım, işte ramazan ayının günleri ve ge-

celeri bitmek üzeredir. Ey mabudum, (bu 

günler ve gecelerde) ulaştığım durumu sen 

benden daha iyi bilirsin; (itaat veya günah-

larımın) sayısını yaratıkların tamamından 

daha iyi sayımlamışsın. Şu hâlde mukarreb 

meleklerinin, gönderilmiş peygamberlerinin 

ve salih kullarının senden dilerken vasıta kıl-

dıkları şeyleri, ben de vasıta kılarak senden, 

Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, 

vücudumu (cehennem) ateşinden kurtarma-

nı, rahmetinle beni cennete yerleştirmeni, 
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affın ve kereminle bana lütufta bulunmanı, 

(sana) yakınlaşmak için (yaptığım amelleri) 

kabul buyurmanı, duamı kabul etmeni ve kor-

ku günü olan Kıyamet günü için öngördüğün 

bütün korku ve dehşetlerden beni güvende 

kılarak minnetine mazhar kılmanı diliyorum.

Ey mabudum, ramazan ayının gündüz ve 

geceleri geçip de hala üzerimde beni ceza-

landıracağın bir suç ve günah veya benden 

kısasını alacağın bağışlamadığın bir yanlı-

şım kalmasından Kerim Vech'ine ve yüce ce-

laline sığınırım. Ey efendim; ey efendim; ey 

efendim; ey (yüce Allah), sana yalvarıyorum 

ey kendisinden başka ilah olmayan; çünkü 

senden gayri bir mabut olamaz; eğer bu ayda 

benden razı olduysan, rızanı daha da artır ve 

eğer razı olmadıysan, şu anda benden razı ol; 

ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey Allah, 

ey tek, ey noksansız-ihtiyaçsız, ey doğmayan 

ve doğurmayan ve hiçbir şey kendisine denk 

olmayan (Rabbim)!
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Yine "el-Kâfî", "el-Muknia" ve "el-Misbâh" kitap-
larında, yirmi birinci gece için şu dua nakledilmiştir:

ِفي  النََّهار°  َو®®®ُمو®®ِلَج  النََّهار°،  ِفي  اللَّــــْيل°  ُمولـــ°ـَج  َيا 
اْلَمــــيـــ°ّـِت  َو®®®ُمْخر°َج  اْلَمــــيــ°ّـِت،  ِمَن  اْلَحّي°  َو®®®ُمْخر°َج  اللَّــــْيل°، 
ِمْن اْلَحّي°، َيا َراز°َق َمْن َيَشــا§ُء بـ°ـَغــــــــيْـــــر° ِحَساٍب، يَــا§ اَللّــµُه َيا 
لَـــــَك  اَللّــµُه  يَــا§  اَللّـµـُه  يَــا§  اَللّـµـُه  يَــا§  َرحـ£ـيُم،  َيا  اَللّـµـُه  َرْحمــ¸ــُن، يَــا§ 
ااَل¤ْسَمـــا§ُء اْلُحْسنــ¥ـي، َوااَل¤ْمـــــَثاُل الُْعلْـــــَيا، َواْلِكـــــْبر°يَـــا§ُء َواال¤¥اَل§ُء، 
َو®®®َاْن  ٍد،  ُمَحمَّ َو®®®آِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلـ¥ـي  ُتَصـــــلِّـــــَي  َاْن  َاْســـــئَــــــُلَك 
َو®®®ُروحـ£ـي  َعَدا§ِء،  السُّ ِفي  اللَّـــْيَلِة  هـ¥ـِذِه  فـ£ـي  اِْسمـ£ـي  َتْجَعَل 
َو®®®اَِســـا§َءتـ£ـي  ِعـــــلِّــــــــــيّــ£ـيَن،  فـ£ـي  َو®®®®®ِاْحَسانـ£ـي  َهـــــَدا§ِء،  الشُّ َمَع 
َمْغُفوَرًة، َو®®®َاْن َتَهَب لـ£ـي َيقـ£ـينًا تُـــــَباِشُر بـ°ـِه قَـــــْلبـ£ـي، َو®®®ا£يَمانًا 
َقَسْمَت  بـ°ـَما  َو®®®ُتْرِضـــــيَـــــنـ£ـي  َعـــــــنّــ£ـي،  ـــــكَّ  الشَّ ُيْذِهُب 
َحَســـــَنًة،  اال¤¥ِخـــــَرِة  ®®®ِفي  َو  َحَســـــَنًة  ®نْـــــَيا  الدُّ ِفي  َو®®®ا¥تِـــــَنا  لـ£ـي، 
ِذْكـــــَرَك  فـ£ـيَها  َو®®®اْرُزْقنـ£ـي  اْلَحر£يق°،  النَّار°  َعَذاَب  َو®®®قَِنا 
لَِما  الـــــتَّـــــْوفـ£ـيَق  َواالِ¤نَاَبَة  اِلَـــْيَك  ْغـــــَبَة  َوالرَّ َو®®®ُشْكـــــَرَك، 
اَلُم . دًا َعلَــْيِه َو®®®َعلَــْيهـ°ـُم السَّ دًا وآَل ُمَحمَّ َوفَّـــــْقَت َلُه ُمَحمَّ
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Anlamı: 

Ey geceyi gündüze ve gündüzü geceye dö-

nüştüren; diriyi ölüden ve ölüyü diriden çı-

karan; ey dilediğine hesapsız rızk veren; ya 

Allah, ya Rahman; ya Allah, ya Rahim; ya 

Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce 

örnekler, yücelik ve nimetler sana özgüdür. 

Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 

etmeni ve bu gecede benim ismimi saadetli 

insanların isimleri arasına, ruhumu ise şe-

hidlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni, iyi-

liğimi illiyyîn makamına (kabul derecesine) 

ulaştırmanı, kötülüğümü bağışlamanı diliyo-

rum. Bana kalbimle bütünleşen (hiçbir za-

man ayrılmayan) bir yakin; şüpheyi benden 

uzaklaştıracak bir iman lütfetmeni ve benim 

için kısmet ettiğin şeylere beni razı kılmanı di-

liyorum senden. (Allah'ım,) dünyada da bize 

iyilik nasip et, âhirette de ve bizi, yakıcı ate-

şin azabından koru. Bu gecede bana zikrini, 

şükrünü, sana yönelmeyi, tövbe etmeyi nasip 

et ve Muhammed ve Ehlibeyt'ini (ona ve Eh-

libeyt'ine selâm olsun) muvaffak kıldığın şey-

lere beni de muvaffak kıl.
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Yine Merhum Kef'emî Seyyid İbn-i Bâkî'den 
naklen yirmi birinci gecede okunması için şu duayı 
rivayet etmiştir:

َواْقِسْم  ٍد،  ُمَحمُّ َو®®®آِل  ٍد  ُمَحمُّ َعلـ¥ـي  َصّل°  اَللّــµُهمَّ 
لـ£ـي ِحْلمًا َيُســـــدُّ َعـــــنّـ£ـي بَاَب اْلَجـــــْهل°، َو®®®ُهًدي َتُمنُّ بـ°ـِه 
بَاَب  َعـــــنّـ£ـي  بـ°ـِه  َتُسدُّ  َو®®®ِغـــــًني  َضال¥َلٍة،  ُكّل°  ِمْن  َعـــــَليَّ 
ًة َتُردُّ بـ°ـَها َعـــــنّـ£ـي ُكلَّ َضْعٍف، َو®®®ِعزًّا  ُكّل° فَـــــْقٍر، َو®®®ُقوَّ
بـ°ــــــــَها  تَـــــْرفَـــــــــُعنـ£ـي  َو®®®ر°ْفَعــــــــًة   ، ُذلٍّ ُكّل°  َعْن  بـ°ـِه  ُتْكر°ُمنــ£ـي 
َعـــــنّـ£ـي ُكلَّ َخْوٍف،  بـ°ـــــــــــــــــِه  َتُردُّ  َو®®®اَ®ْمنًا  َضَعــــٍة،  َعــــــــــْن ُكّل° 
َتْفــــــَتُح  َو®®®ِعْلمًا  َباَل§ٍء،  ُكّل°  َعْن  بـ°ـــــَها  َتْســـتُـــُر®نـ£ـي  َو®®®َعافِــــَيًة 
ُكلَّ  َعـــــنّـ£ـي  بـ°ـِه  ُتْذِهُب  َو®®®َيقـ£ـينًا  َيقـ£ـيٍن،  ُكلَّ  بـ°ـِه  لـ£ـي 
هــ¥ـِذِه  فــ£ـي  اال¤َِجاَبَة  بـ°ـِه  لـ£ـي  تَـــــْبُسُط  َو®®®ُدَعـــا§ًء  َشكٍّ، 
اَعَة َيا  اَعَة السَّ اَعَة السَّ اَعِة، السَّ اللَّــــْيَلِة َو®® فــ£ـي هـ¥ـِذِه السَّ
َو®®®ِعْصَمًة  َرْحَمٍة،  بـ°ـِه ُكلَّ  لـ£ـي  تَـــــْنُشُر  َو®®®َخْوفًا  َكر£يُم، 
®ُنوِب، َحتّــµي§ اُ®فْـــلِـــــَح بـ°ـَها ِعْنَد  َتُحوُل بـ°ـَها بَـــْينــ£ـي َو®®®بَــــــْيَن الذُّ
اِحمـ£ـيَن. اْلَمْعُصومـ£ـيَن ِعْنَدَك، بـ°ـَرْحَمِتَك يَــا§ َاْرَحَم الرَّ
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Anlamı:
 Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 

eyle ve bu gecede bana, cahilliğin kapısını 

kapatacak bir hilim, beni her türlü sapkınlık-

tan koruyacağın bir hidayet, yüzüme her türlü 

fakirliğin kapısını kapatacağın bir zenginlik, 

benden her türlü güçsüzlüğü gidereceğin bir 

kuvvet, beni her türlü zilletten kurtarıp yücel-

teceğin bir izzet, beni her türlü aşağılıktan 

kurtaracağın bir üstünlük, benden her türlü 

korkuyu gidereceğin bir güvence, beni her 

çeşit beladan koruyacağın bir afiyet, yüzüme 

her çeşit yakin (kapısını) açacağın bir ilim, 

benden her çeşit şüpheyi uzaklaştıracağın bir 

yakin ve kabul buyuracağın bir dua nasip et; 

bu gece, şu an, şimdi, şimdi, şimdi; ey kerem 

sahibi (Allah); yine bana hakkımda her türlü 

rahmete vesile kılacağın bir korku ve günahla 

aramda engel kılacağın bir korunma nasip et 

ki, onunla katında, masum olanların huzurun-

da kurtuluşa ereyim, kendi rahmetin hürmeti-

ne ey merhametlilerin en merhametlisi!

Ramazan ayının 21. gecesinin bir başka özelliği de, 

Emirü'l-Müminin Hz. Ali (a.s)'ın Hicret'in 40. yılının, 

ramazan ayının 19. gecesinde yaralanmasının ardın-
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dan bu gecede şehadete ermesidir. Dolayısıyla bu ge-
cede Âl-i Muhammed'in (a.s) ve dostlarının hüzünleri 
yenilenmektedir. Bu yüzden Ehlibeyt mektebinin bü-
yük âlimi Merhum Şeyh Müfid'in de buyurduğu gibi, 
Ehlibeyt dostlarının bu gecede yapacakları güzel amel-
lerden birisi de, Hz. İmam Ali (a.s)'ı anmaları, o hazret 
için yas tutmaları, Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeytine 
(a.s) çokça salâvat getirip, o hazretlerin hüznünü pay-
laşmaları, o hazretlere zulmedenlere ve özellikle de 
Hz. Emirü'l-Müninin katiline çokça lanet etmeleridir.

Yirmi üçüncü gece

Bu gece diğer iki geceden (19. ve 21. gecelerden) 
daha faziletlidir. Birçok hadisten, bu gecenin Kadir ge-
cesi olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla müminler bu 
geceyi ihya edip dolu dolu geçirmeğe daha çok önem 
vermelidirler. Bu gece için zikredilen ortak amellerin 
yanı sıra birçok özel dua ve amel de zikredilmiştir. 
Bunlardan bazıları şöyledir:

1- Ankebût ve Rûm surelerini okumak. İmam Sa-
dık (a.s)'dan nakledilen bir hadiste: "Bu iki sureyi bu ge-
cede okuyan kişi, cennet ehlinden olur." buyrulmaktadır.

2- Duhân suresini okumak.

3- Bin defa Kadir suresini okumak.
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4- Hz. İmam Zaman (Mehdi a.s)'ın zuhuru 
için dua edip Hazret hakkında nakledilen şu du-
ayı okumak:

اْلَحَسن°  ْبن°  ِة  اْلُحجَّ لَِو®لِـــــــــيــ°ّــَك  ُكْن  اَللّـµـُهمَّ 
اَعـــِة  هــ¥ـِذِه  السَّ فــ£ـي  ا¥بَــــا§ئِــــِه  َو®®®َعلـ¥ـي§  َعلَــْيِه  َصَلَواتُـــَك 
َو®®®نَاِصرًا  َو®®®قَـــــا§ِئدًا  َو®®®َحاِفظًا  َولــ°ـــّيًا  َساَعٍة  ُكّل°  َو®®®فــ£ـي 
َو®®®َدلـ£ـياًل َو®®®َعـــْينًا َحتّــµي ُتْسِكَنُه  َاْرَضـــــَك َطْوعًا َو®®®تُـــــَمـــــ

تِّـــــَعـــــُه فـ£ـيَها َطو£ياًل.
Anlamı: 

Allah'ım, velin (imamın) Hüccet ibn-il Hasan'ı 
(Hz. Mehdi'yi); salâvatın onun ve babaları-
nın üzerine olsun, (insanların) teslimiyetiy-
le birlikte yeryüzüne yerleştirip (hâkim kılıp) 
uzun zaman orada faydalandırıncaya kadar, 
şimdi ve her zaman onun dostu, koruyucu-
su, rehberi, yardımcısı, kılavuzu ve gözü ol.

5- Bu gecenin diğer bir ameli ise aşağıdaki duanın 
okunmasıdır. Dua okunurken eller gökyüzüne kaldırılarak 
dua sonuna kadar okunur. Bu duanın, bu gecede, rükû ve 
secde hâlinde, oturarak, ayakta ve kısacası çeşitli hallerde 
sık sık tekrarlanması iyidir. Bu duanın ramazan ayının son 
gecesinde de okunması tavsiye edilmiştir; dua şöyledir:
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َيا َربَّ لَـــْيَلِة الَْقْدر° َو®®®َجاِعَلَها َخـــْيرًا ِمْن اَْلِف َشْهٍر، 
َلم®®®¦  َوالظُّ َوالْبـ°ـَحار°،  َواْلجـــ°ـَباِل  َوالنَّـــَهار°،  اللَّـْيل°  َو®®®َربَّ 
َمـــا§ِء، َيا بَار°ُئ َيا ُمَصّو°ُر، َيا  َواال¤®َْنَوار°، َواال¤َْرض° َوالسَّ
َحنَّان®ُ َيا َمـــــنَّان®ُ، يَــا§ اَللّـµـُه َيا َرْحــــمـ¸ــــــــــــــُن، يَــا§ اَللّــµُه َيا قَــــــــــيُّــــــوُم يَــا§ 
اَللّــµُه، َلَك االَ¤ْسَمـــا§ُء  يَــا§  اَللّـµـُه  يَــا§  اَللّـµـُه  يَــا§  بَـــــــــــــــــــــــد£يُع،  َيا  اَللّــµُه 
َواال¤¥اَل§ُء،  َواْلِكـــــْبر°يَـــا§ُء  الُْعلْـــــَيا،  َواال¤َْمـــــَثاُل  اْلُحْسنــ¥ـي، 
ٍد، َو®®®اَ®ن®ْ  ٍد َو آِل ُمَحمُّ َاْســـــئَــــــُلَك َاْن ُتَصـــــلِّـــــَي َعلـ¥ـي ُمَحمُّ
ـــــَعَدا§ِء، َو®®®ُروحـ£ـي  َتْجَعَل اِْسمـ£ـي فـ£ـي هـ¥ـِذِه اللَّــــْيَلِة ِفي السُّ
َو®®®اَِســـا§َءتـ£ـي  ِعـــــلِّــــــــــيّــ£ـيَن،  فـ£ـي  َو®®®ِاْحَسانـ£ـي  َهَدا§ِء  الشُّ َمَع 
َمْغُفوَرًة، َو®®®َان®ْ َتَهَب لـ£ـي َيقـ£ـينًا تُــــــَباِشُر بـ°ـِه قَـــــْلبـ£ـي َو®®®ا£يَمانًا 
َقَسْمَت  بـ°ـَما  َو®®®ُتْرِضــــــــــيَـــــنـ£ـي  َعــنّــ£ـي،  ــكَّ  الشَّ ُيْذِهُب 
َحَســـــنَـــــًة،  اال¤¥ِخَرِة  َو®®®ِفي  َحَســـــَنًة  نْـــــَيا  الدُّ ِفي  َو®®®ا¥تِـــــَنا  لـ£ـي، 
ِذْكَرَك  فـ£ـيَها  َواْرُزْقنـ£ـي  اْلَحر£يق°،  النَّار°  َعَذاَب  َو®®®قِـــــَنا 
ْغـــــبَـــــَة اِلَـــْيَك َواالِ¤نَـــــاَبَة َوالتَّــــْو®بَـــــَة َوالـــــتَّْوفـ£ـيَق  َو®®®ُشْكَرَك َوالرَّ
اَلُم . ٍد َعلَــْيهـ°ـُم السَّ دًا َو®®®آَل ُمَحمَّ لَِما َوفَّـــــْقَت َلُه ُمَحمَّ
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Anlamı: 

Ey Kadir gecesinin Rabbi ve onu bin aydan 
hayırlı kılan, ey gece ve gündüzün, dağların 
ve denizlerin, karanlıkların ve nurların, yerin 
ve göğün Rabbi, ey yoktan yaratan; ey (var-
lıkları) şekillendiren; ey şefkatli; ey nimet ve-
rip ihsanda bulunan, ey Allah, ey Rahman; ey 
Allah, ey Kayyum (varlıkları ayakta tutan); ey 
Allah, ey örneği olmadan yaratan; ya Allah, ya 
Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce örnekler, 
kibriya ve nimetler sana özgüdür. (Allah'ım!) 
Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 
etmeni, bu gecede benim ismimi saadetli kim-
selerin isimleri arasına, ruhumu ise şehitlerin 
ruhunun yanına yerleştirmeni, iyiliğimi illiyyîn 
makamına (kabul derecesine) ulaştırmanı ve 
kötülüğümü bağışlamanı diliyorum. Bana, kal-
bimle bütünleşecek bir yakin, (her türlü) şüp-
heyi benden uzaklaştıracak bir iman ver ve 
bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl; dün-
yada da bize iyilik ver ahirette de ve bizi yakı-
cı ateşin azabından koru. Bu (gecede) zikrini, 
şükrünü, iştiyakla sana yönelmeyi, tövbe edip 
sana dönmeği bana nasip et ve Muhammed ve 
Ehlibeyt'ini (ona ve Ehlibeyt'ine selâm olsun) 
muvaffak kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl.



408 □ Kurtuluş Yolu Dua

6- Bu gecenin amellerinden bir diğeri de şu duayı 
okumaktır:

اللَُّهمَّ اْمُدْد ِلي ِفي ُعُمِري َوَأْوِسْع ِلي ِفي 
َوِإْن  َأَمِلي  َوبَلِّْغِني  ِجْسِمي  َوَأِصحَّ  ِرْزِقي 
اْلَْشِقَياِء  ِمَن  َفاْمُحِني  اْلَْشِقَياِء  ِمَن  ُكْنُت 
َعَداِء َفِإنََّك ُقْلَت ِفي ِكَتاِبَك  َواْكُتْبِني ِمَن السُّ
اْلُمْنَزِل َعَلى نَِبيَِّك َصَلَواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه َيْمُحوا 

اللَُّ ما َيشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكتاب
Anlamı:

Allah'ım, ömrümü uzun ve rızkımı bol eyle. 

Cismimi sıhhatli tut; beni arzuma ulaştır. (Yap-

tığım amellerden dolayı) bedbaht insanlar-

dan olmuş isem, beni bedbahtların arasından 

silip, mesut insanların arasına yaz. Şüphe-

siz sen gönderdiğin Peygamber'e (salâvatın 

onun ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun) indirdiğin 

kitabında şöyle buyurmuşsun: "Allah istediği-

ni siler, istediğini sabit bırakır; ana kitap ise 

O'nun indindedir."69
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7- Bu gecede okunması tavsiye edilen bir diğer 
dua ise şöyledir:

ِمَن  ُر  تُـــــَقدِّ َوفـ£ـيَما  َتْقضـ£ـي  فـ£ـيـَما  اْجَعْل  اَللّــ¥ُهمَّ 
ااَل¤ْمر° اْلَمْحُتوم®®®¦، َوفـ£ـيَما تَـــــْفُرُق ِمَن اال¤َْمر° اْلَحكـ£ـيم®®¦ 
َو®®®اَل  ُيَردُّ  اَل  الَّذ£ي  الَْقَضـــا§ِء  ِمَن  الَْقْدر°،  لَـــْيَلِة  فـ£ـي 
اج¦ بَـــيْــــــــــِتَك اْلَحَرام®®®¦ فـ£ـي  ُل، َاْن َتْكـــــتُـــــبَـــــنـ£ـي ِمْن ُحجَّ يــــُـَبدِّ
ُهْم، اَْلَمْشُكور° َسْعـــــُيُهْم،  َعامـ£ـي هــ¥ـَذا، اْلَمـــــْبُرور° َحجُّ
َســــــيّـ°ــــــَئاُتُهْم،  َعْنُهْم  اَْلُمَكـــــفِّر°  ُذُنوُبُهْم،  اَْلَمْغـــــُفور° 
ُعْمر£ي،  ُتطـ£ـيَل  َاْن  ُر،  َو®®®ُتَقدِّ َتْقضـ£ـي  فـ£ـيـَما  َواْجَعْل 

ـــــَع لـ£ـي فـ£ـي ر°ْزقـ£ـي. َو®®®ُتَوسِّ

Anlamı:

Allah'ım, Kadir gecesinde hükmedip mukad-
der buyurduğun ve hikmet üzere kararlaştırdı-
ğın, değişmeyen, dönüşü olmayan hükümlerin 
arasında, beni de hacları kabul olan, çabala-
rının karşılığı verilen, günahları affedilen ve 
kötülüklerinin üstü örtülen, Beytü'l-Haram'ının 
hacılarından yaz. Ömrümün uzamasını ve rız-
kımın bollaşmasını mukadder buyur.
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8- Bu gecede okunması tavsiye edilen bir diğer 
dua ise, Merhum Seyyid'in "el-İkbâl" kitabında nak-
letmiş olduğu  şu duadır:

ُبُطونِِه  فـ£ـي  َظاِهرًا  َو®®®َيا  ُظُهور°ِه،  فـ£ـي  بَاِطنًا  َيا 
ُير¸ي،  لَـــْيَس  َظاِهرًا  َو®®®َيا  َيْخفــ¥ـي،  لَـــْيَس  بَاِطنًا  َو®®®َيا 
َيا َمْوُصوفًا اَل يَـــــْبُلُغ بـ°ـَكــــــــيْـــــُنونَِتِه َمْوُصوٌف َو®®®اَل َحدٌّ 
َمْحُدوٌد، َو®®®َيا َغا§ئِبًا َغـــْيَر َمْفـــــُقوٍد، َو®®®َيا َشاِهدًا َغـــْيَر 
مــ¸ـَواُت  َمْشُهوٍد، ُيْطـــــَلُب فَــــــــــُيَصاُب، َو®®®َلْم َيْخُل ِمْنُه السَّ
ُيْدَرُك  اَل  َعـــْيٍن،  َطْرَفَة  بَــــــــيْـــــَنُهَما  َو®®®َما  َواال¤َْرُض 
ُنوُر  اَْنَت  بـ°ـَحـــْيٍث،  َو®®®اَل  بـ°ــــــَاْيٍن  يُـــــَؤيَّـــــُن  َو®®®اَل  بـ°ـَكــــــــْيٍف 
ااُل¤ُمور°،  بـ°ـَجمـ£ـيع¦  َاَحْطَت  اال¤َْربَاِب،  َو®®®َربُّ  النُّور° 
مـ£ـيُع  السَّ َو®®®ُهَو  َشْيٌء  َكِمْثِلِه  لَـــْيَس  َمْن  ُسْبَحاَن 
الْـــــَبصـ£ـيُر، ُسْبَحاَن َمْن ُهَو هـ¥ـَكَذا َو®®®اَل هــ¥ـَكَذا َغـــْيُرُه .

Anlamı:

Ey aşikâr olduğu hâlde gizli olan, ey gizli 
olduğu hâlde aşikâr olan; ey gizli olmadığı 
halde saklı olan, ey aşikâr olmasına rağmen 
görünmeyen; ey zatının künhüne hiçbir vasıf 
ve hiçbir tarifle varılamayan; ey gaip olduğu 
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hâlde hazır bulunan; hazır olduğu hâlde gö-
rünmeyen; arandığında bulunan; göklerden, 
yerden ve (bu ikisinin) arasından bir an dahi 
ayrılmayan; belli bir nitelikle algılanmayan ve 
herhangi bir mekânda veya yönde yer tutma-
yan (Rabbim)! Sen nurun nurusun; efendile-
rin efendisisin; her şeyi kuşatmışsın. Münez-
zehtir misli olamayan, duyan ve gören (Allah). 
Münezzehtir bütün bu vasıflara layık olan ve 
hiçbir şey kendisi gibi olmayan (Allah).

9- Bu geceye has amellerden birisi de başında ol-
duğu gibi sonunda da gusletmektir.

Kitabımızın sonuna doğru yaklaşırken bu ge-
cenin önemi hakkında birkaç hadise de yer vermek 
istiyoruz. 

İmam Sadık (a.s), yarenlerinden birisi olan Ebu 
Besir'e şöyle buyurmuşlardır: "Kadir gecesi olması 
ümit edilen (şu gecede) yüz rekât namaz kılarak her rekâtta 
Fâtiha'dan sonra on defa İhlâs Suresi'ni oku." Ebu Besir 
diyor; ben, "Canım sana feda olsun, bu namazları aya-
küstü kılamaz isem ne yapayım?" dediğimde, "Otura-
rak kıl." buyurdular. "Buna da gücüm yetmez ise, ne 
yapayım?!" diye sorduğumda ise, "Yatağına uzandığın 
hâlde kılmaya çalış." buyurdular.

Deâimü'l-İslâm kitabında şöyle rivayet edilmiştir: 

"Ramazan ayının son on günü geldiğinde, Allah 
Resulü (s.a.a) yatağını bir kenara dürüp, kemerini iba-
det için sıkardı. Yirmi üçüncü gece olunca aile fertleri-
ni uyandırır ve uyuyanların yüzüne su serperdi. 
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Hz. Fâtime (a.s) da bu gecede çocuklarının uyu-
masına izin vermez ve gündüz vaktinden itibaren on-
ları, az yemek vermek ve yeterli dinlenmelerini sağla-
mak suretiyle bu gecenin ibadeti için hazırlar ve: "Asıl 
mahrum ve yoksun, bu gecenin hayrından yoksun kalan 
kimsedir." buyururdu.

Ayrıca şunu da vurgulamalıyız ki kadir gecesinin 
gündüzü de gecesi gibi önemlidir. Dolayısıyla mü-
minler, mümkün olduğu kadar, kadir gecesinin gün-
düzünü da Kur'an-ı Kerim okumak ve dua ve zikirler-
le geçirmeğe çalışmalıdırlar.

Allah Teala cümlemizi bu mübarek gecelerin hayır-
larından mahrum kalmayan kullarından kılsın. Âmin. 
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İmam Zeynelabidin'in (a.s) Kur'an 
hatmi sonrasında okuduğu dua

الَِّذي  ِكَتاِبَك   َخْتمِ   َعَلى   َأَعْنَتِني  ِإنََّك  اللَُّهمَّ 
ِكَتاٍب  ُكلِّ  َعَلى  ُمَهْيِمنًا  َوَجَعْلَتُه  ُنورًا،  َأْنَزلَْتُه 
ْلَتُه َعَلى ُكلِّ َحِديٍث َقَصْصَتُه، َوُفْرَقانًا  َأْنَزلَْتُه، َوَفضَّ
َأْعَرْبَت  بَْيَن َحَلِلَك َوَحَراِمَك، َوُقْرآنًا  ِبِه  َفَرْقَت 
لِِعَباِدَك  ْلَتُه  َفصَّ َوِكَتابًا  َأْحَكاِمَك،  َشَراِئِع  َعْن  ِبِه 
ٍد،  لَْتُه( َعَلى نَِبيَِّك ُمَحمَّ َتْفِصيًل، َوَوْحيًا َأْنَزلَْتُه )َنزَّ
َصَلَواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َتْنِزيًل، َوَجَعْلَتُه ُنورًا نَْهَتِدي 
َوِشَفاًء  بِاتَِّباِعِه،  َواْلَجَهاَلِة  َلَلِة  الضَّ ُظَلِم  ِمْن  ِبِه 
ِلَمْن َأْنَصَت بَِفَهِم التَّْصِديِق ِإَلى اْسِتَماِعِه، َوِميَزاَن 
ُهًدى  َوُنوَر  ِلَساُنُه،  اْلَحقِّ  َعِن  َيِحيُف  َل  ِقْسٍط 
َل  َنَجاٍة  َوَعَلَم  ُبْرَهاُنُه،  اِهِديَن  الشَّ َعِن  َيْطَفُأ  َل 
َيِضلُّ َمْن َأمَّ َقْصَد ُسنَِّتِه )ُسَنَنُه(، َول َتَناُل َأْيِدي 

اْلَهَلَكاِت َمْن َتَعلََّق بُِعْرَوِة ِعْصَمِتِه. 
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İmam Zeynelabidin'in (a.s) Kur'an hatmi 
sonrasında okuduğu duanın anlamı

Allah'ım, hiç kuşkusuz,  ben, senin yar-

dımınla Kitabı'nı hatmettim. Sen onu, 

bir nur olarak indirdin;  daha önce indir-

miş olduğun her kitabın denetleyicisi ve 

anlatmış olduğun her sözün en üstünü 

kıldın. Onu,  helâlini haramından ayıran 

Furkan; hükümlerini, yasalarını açıklayan 

Kur'an; kulların için detaylı açıklama yap-

tığın Kitap ve peygamberin Muhammed'e  

-salâvatın ona ve Ehlibeyti'ne olsun-  in-

dirdiğin Vahiy olarak niteledin. Onu, da-

lalet ve cehalet karanlıklarında uyanları-

nın yolunu aydınlatan bir nur, doğrulama 

anlayışıyla dinleyenleri için bir şifa ve dili 

asla haktan sürçmeyen bir adalet ölçüsü, 

tanıklar için kanıtı sönmeyen bir hidayet 

nuru, yolunu izleyenleri sapmaktan, tuta-

nağına tutunanlarını ise helâk olmaktan 

kurtaran bir kurtuluş bayrağı kıldın.
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اللَُّهمَّ َفِإْذ َأَفْدَتَنا اْلَمُعوَنَة َعَلى ِتَلَوِتِه، َوَسهَّْلَت 
ْن  ِممَّ َفاْجَعْلَنا  ِعَباَرِتِه،  ِبُحْسِن  َأْلِسَنِتَنا  َجَواِسَي 
التَّْسِليِم  بِاْعِتَقاِد  َلَك  َوَيِديُن  ِرَعاَيِتِه،  َيْرَعاُه َحقَّ 
ِبُمَتَشابِِهِه،  اْلِْقَراِر  ِإَلى  َوَيْفَزُع  آَياِتِه،  ِلُمْحَكِم 

َوُموَضَحاِت بَيَِّناِتِه. 

ُ َعَلْيِه  ٍد، َصلَّى اللَّ اللَُّهمَّ ِإنََّك أَْنَزلَْتُه َعَلى نَِبيَِّك ُمَحمَّ
ًل،  قًا(، َوأَْلَهْمَتُه ِعْلَم َعَجاِئِبِه ُمَكمَّ َوآِلِه، ُمْجَمًل )ُمَتَفرِّ
ْلَتَنا َعَلى َمْن َجِهَل ِعْلَمُه،  رًا، َوَفضَّ ْثَتَنا ِعْلَمُه ُمَفسَّ َوَورَّ

ْيَتَنا َعَلْيِه لَِتْرَفَعَنا َفْوَق َمْن َلْم ُيِطْق َحْمَلُه.  َوَقوَّ

ْفَتَنا  َوَعرَّ َحَمَلًة،  َلُه  ُقُلوبََنا  َجَعْلَت  َفَكَما  اللَُّهمَّ 
ٍد  ِبَرْحَمِتَك )ِبَرْأَفِتَك( َشَرَفُه َوَفْضَلُه، َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ْن َيْعَتِرُف  اِن َلُه، َواْجَعْلَنا ِممَّ اْلَخِطيِب ِبِه، َوَعَلى آِلِه اْلُخزَّ
كُّ  ِبَأنَُّه ِمْن ِعْنِدَك َحتَّى َل ُيَعاِرَضَنا )َل َيْعَتِرَضَنا( الشَّ

ْيُغ َعْن َقْصِد َطِريِقِه.  ِفي َتْصِديِقِه، َوَل َيْخَتِلَجَنا الزَّ
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 Allah'ım, Onu tilâvet etmekte bize yardım 
ettiğin gibi, güzel ibarelerini söyleyebilmek 
için dilimizin düğümlerini çözdüğün gibi; bizi, 
ona hakkıyla riayet eden, muhkem ayetle-
rine teslimiyet inancıyla senin için sarılan, 
müteşabih ayetlerini ve açıklanmış beyan-
larını ise ikrar edip kabul edenlerden kıl.

Allah'ım, Sen onu mücmel (kapalı) olarak 
peygamberin Muhammed'e (Allah'ın rah-
meti ona ve Ehlibeyti'ne olsun) indirdin;  il-
ginçliklerinin bilgisini de tam olarak kendisi-
ne ilham ettin. Tefsirinin bilgisini ise miras 
olarak bize  (Ehlibeyt'e) vererek, bizi, onun 
bu bilgisine cahil olanlardan üstün kıldın ve 
bize onu taşıma gücünü vererek, bizi buna 
tahammül edemeyenlerin üstüne çıkardın.

Allah'ım, kalplerimizi onun taşıyıcıları kıl-
dığın gibi ve rahmetinle bizi onun yüceliği 
ve üstünlüğüyle tanıştırdığın gibi, onunla 
(insanlara) hitap eden Muhammed'e ve 
onun bekçileri olan Ehlibeyti'ne salât eyle 
ve bizleri, onun senin katından olduğunu 
itiraf edenlerden et ki, onu doğrulamakta 
kuşkuyla karşılaşmayalım ve onun doğru 
yolundan sapmayalım.
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ْن َيْعَتِصُم  ٍد َوآِلِه، َواْجَعْلَنا ِممَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ِبَحْبِلِه، َوَيْأِوي ِمَن اْلُمَتَشابَِهاِت إَِلى ِحْرِز َمْعِقِلِه، َوَيْسُكُن 
ِفي ِظلِّ َجَناِحِه، َوَيْهَتِدي ِبَضْوِء َصَباِحِه، َوَيْقَتِدي بَِتَبلُِّج 
َأْسَفاِرِه، َوَيْسَتْصِبُح ِبِمْصَباِحِه، َوَل َيْلَتِمُس اْلُهَدى ِفي   َغْيِرِه.

دًا َصلَّى اللَُّ َعَلْيِه َوآِلِه  اللَُّهمَّ َوَكَما َنَصْبَت ِبِه ُمَحمَّ
َضا )َسبِيَل  َلَلِة َعَلْيَك، َوَأْنَهْجَت ِبآِلِه ُسُبَل الرِّ َعَلمًا لِلدَّ
ٍد َوآِلِه، َواْجَعِل اْلُقْرآَن  اْلُوُصوِل( ِإلَْيَك، َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
نَْعُرُج  َوُسلَّمًا  اْلَكَراَمِة،  َمَناِزِل  َأْشَرِف  ِإَلى  لََنا  َوِسيَلًة 
ِفي  النََّجاَة  ِبِه  ُنْجَزى  َوَسَببًا  َلَمِة،  السَّ َمَحلِّ  ِإَلى  ِفيِه 
َعْرَصِة اْلِقَياَمِة، َوَذِريَعًة نَْقَدُم بَِها َعَلى نَِعيِم َداِر اْلُمَقاَمِة. 

ٍد َوآِلِه، َواْحُطْط بِاْلُقْرآِن َعنَّا ِثْقَل  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
اْلَْوَزاِر، َوَهْب لََنا ُحْسَن َشَماِئِل اْلَْبَراِر، َواْقُف بَِنا آَثاَر 
الَِّذيَن َقاُموا َلَك ِبِه آنَاَء اللَّْيِل َوَأْطَراَف النََّهاِر، َحتَّى ُتَطهَِّرنَا 
ِمْن ُكلِّ َدَنٍس بَِتْطِهرِيِه، َوَتْقُفَو بَِنا آَثاَر الَِّذيَن اْسَتَضاُءوا 
بُِنوِرِه، َوَلْم ُيْلِهِهُم اْلََمُل َعِن اْلَعَمِل َفَيْقَطَعُهْم ِبُخَدِع ُغُروِرِه. 
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Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne salât 
eyle ve bizi onun (Kur'an'ın) ipine sarılan-
lardan, müteşabih ayetlerinden sağlam 
kalesine (muhkem ayetlerine) sığınanlar-
dan, kanadının gölgesinde oturanlardan, 
sabahının aydınlığıyla yolu bulanlardan, 
ışığının parıldamasına uyanlardan, nu-
ruyla aydınlananlardan ve hidayeti ondan 
başkasında aramayanlardan eyle.

Allah'ım, Kur'an vasıtasıyla Muhammed'i, 
insanları sana doğru yönlendiren bir bay-
rak olarak diktiğin, Ehlibeyti'ni de sana 
ulaştıran hoşnutluk yolları kıldığın gibi, 
Muhammed ve Ehlibeyti'ne salât eyle ve 
Kur'an'ı bizler için saygınlık menzillerinin 
en şereflisine ulaşma vesilesi, selâmet 
mahalline yükselme merdiveni, kıyamet 
sahnesinde kurtuluş sebebi ve ebediyet 
yurdunun nimetlerine kavuşma aracı kıl.

Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne 
salât eyle ve Kur'an vasıtasıyla günahla-
rın ağırlığını üzerimizden indir; iyilerin gü-
zel huylarını bize ver ve bizi, gece saatle-
rinde ve gündüzün uçlarında senin rızan 
için onu (Kur'an'ı) ihya edenlerin izinden 
yürüt. Böylece bizi, onun temizlemesiyle 
tüm kötülüklerden arındır ve onun nuruy-
la aydınlanıp da arzulara kapılarak ona 
amel etmekten geri kalmayanların izin-
den gidenlerden eyle.
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ٍد َوآِلِه، َواْجَعِل اْلُقْرآَن  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ْيَطاِن  لََنا ِفي ُظَلِم اللََّياِلي ُموِنسًا، َوِمْن َنَزَغاِت الشَّ
َوَخَطَراِت اْلَوَساِوِس َحاِرسًا، َوِلَْقَداِمَنا َعْن نَْقِلَها 
ِإَلى اْلَمَعاِصي َحاِبسًا، َوِلَْلِسَنِتَنا َعِن اْلَخْوِض ِفي 
الَْباِطِل ِمْن َغْيِر َما آَفٍة  ُمْخِرسًا، َوِلَجَواِرِحَنا َعِن 
اْقِتَراِف اْلَثاِم َزاِجرًا، َوِلَما َطَوِت اْلَغْفَلُة َعنَّا ِمْن 
ُقُلوبَِنا  ِإَلى  نَاِشرًا، َحتَّى ُتوِصَل  اِلْعِتَباِر  َتَصفُِّح 
َفْهَم َعَجاِئِبِه، َوَزَواِجَر َأْمَثاِلِه الَِّتي َضُعَفِت اْلِجَباُل 

َواِسي َعَلى َصَلبَِتَها َعِن اْحِتَماِلِه.  الرَّ

بِاْلُقْرآِن  َوَأِدْم  َوآِلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 
اْلَوَساِوِس  ِبِه َخَطَراِت  َواْحُجْب  َصَلَح َظاِهِرنَا، 
ُقُلوبَِنا  َدَرَن  ِبِه  َواْغِسْل  َضَماِئِرنَا،  ِة  ِصحَّ َعْن 
َوَعَلِئَق َأْوَزاِرنَا، َواْجَمْع ِبِه ُمْنَتَشَر ُأُموِرنَا، َوَأْرِو 
ِبِه ِفي َمْوِقِف اْلَعْرِض َعَلْيَك َظَمَأ َهَواِجِرنَا، َواْكُسَنا 

ِبِه ُحَلَل اْلََماِن َيْوَم اْلَفَزِع اْلَْكَبِر ِفي ُنُشوِرنَا. 
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Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne 
salât eyle ve Kur'n'ı bizim için, gecele-
rin karanlıklarında bir munis, Şeytan'ın 
dürtmeleri ve vesveselerine karşı koru-
yucu; adımlarımızın günahlara doğru 
atılmasına engel, dilimizin batıla dalma-
sına karşı bir hastalık olmaksızın sustu-
rucu, uzuvlarımızın günaha girişmesine 
karşı önleyici ve gafletin dürdüğü ibret 
sayfalarını yeniden açan yayımcı kıl. 
Böylece bizi, onun sarp ve köklü dağ-
ların bile taşıyamadığı ilginçliklerini ve 
(insanları kötülüklerden) meneden kıs-
salarını anlamaya muvaffak eyle.

Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne 
salât eyle ve Kur'an'la dışımızın iyi gö-
rünümünü sürekli kıl; onunla vesvese-
lerin içimizin sağlığını bozmasına engel 
ol; onunla kalplerimizin kirini ve üzerimi-
ze yapışan günahlarımızı yıkayıp gider; 
onunla dağınık işlerimize düzen ver; 
onunla her şeyin sana sunulduğu mah-
şerin şiddetli sıcağındaki susuzluğumu-
zu gider ve onunla büyük korku (kıya-
met) gününde kabirlerden çıkarıldığımız 
zaman bize güven giysisi giydir.
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َخلََّتَنا  بِاْلُقْرآِن  َواْجُبْر  َوآِلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  اللَُّهمَّ َصلِّ 

َوِخْصَب  اْلَعْيِش  َرَغَد  ِبِه  ِإلَْيَنا  َوُسْق  اْلِْمَلِق،  َعَدِم  ِمْن 

راِئِب اْلَمْذُموَمَة َوَمَداِنَي  َسَعِة اْلَْرَزاِق، َوَجنِّْبَنا ِبِه ِمَن الضَّ

َوَدَواِعي  اْلُكْفِر  )َهْبَوِة(  ِة  ُهوَّ ِمْن  ِبِه  َواْعِصْمَنا  اْلَْخَلِق، 

النَِّفاِق َحتَّى َيُكوَن لََنا ِفي اْلِقَياَمِة ِإَلى ِرْضَواِنَك َوِجَناِنَك 

ي ُحُدوِدَك َذاِئدًا،  ْنَيا َعْن ُسْخِطَك َوَتَعدِّ َقاِئدًا، َولََنا ِفي الدُّ

َوِلَما ِعْنَدَك بَِتْحِليِل َحَلِلِه َوَتْحِرمِي َحَراِمِه َشاِهدًا. 

ِعْنَد  بِاْلُقْرآِن  ْن  َوَهوِّ َوآِلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َياِق، َوَجْهَد اْلَِننيِ، َوَتَراُدَف  اْلَمْوِت َعَلى َأْنُفِسَنا َكْرَب السِّ

راقٍ   َمْن  َوِقيَل  التَّراِقَي،  النُُّفوُس   بََلَغِت  ِإَذا  اْلَحَشاِرِج 

َوَتَجلَّى َمَلُك اْلَمْوِت لَِقْبِضَها ِمْن ُحُجِب اْلُغُيوِب، َوَرَماَها 

َوَداَف  اْلِفَراِق،  َوْحَشِة  )ِبَسْهِم(   ِبَأْسُهِم  اْلَمَناَيا  َقْوِس  َعْن 

ِمنَّا  َوَدنَا  اْلَمَذاِق،  َمْسُموَمَة  َكْأسًا  اْلَمْوِت  ُذَعاِف  ِمْن  لََها 

ِإَلى اْلِخَرِة َرِحيٌل َواْنِطَلٌق، َوَصاَرِت اْلَْعَماُل َقَلِئَد ِفي 

اْلَْعَناِق، َوَكاَنِت اْلُقُبوُر ِهَي اْلَمْأَوى ِإَلى ِميَقاِت َيْوِم التََّلِق 
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Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne salât 
eyle ve Kur'an'la yoksulluğumuzu gider; 
onunla rızkımızı bol et ve onunla bizleri 
refaha kavuştur. Onunla bizleri kınanmış 
huylardan ve kötü ahlâktan uzaklaştır; 
onunla bizi küfrün derin kuyusundan ve 
nifaka yol açan etkenlerden koru ki, kıya-
mette bizleri senin hoşnutluğuna ve cen-
netlerine götürsün; dünyada gazabından 
ve sınırlarını aşmaktan korusun ve katın-
daki helâlleri helâl, haramları haram ka-
bul ettiğimize tanık olsun.

Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne 
salât eyle ve Kur'an'la, ölüm vaktinde, 
canlar «köprücük kemiğine dayandığı 
ve <kimdir kurtarıcı?> dendiği » anda; 
ölüm meleği, canları almak için gayb 
perdelerinin arkasından çıkıp, ölüm ya-
yından ayrılık oklarını fırlattığı anda; 
canlara, tatmaları için, anında öldü-
ren ölüm zehrinden bir kadeh sunduğu 
anda; ahirete göçme vaktimiz yaklaşıp 
da amellerimiz boyunlarımıza bağlan-
dığı ve buluşma günü gelip çatıncaya 
kadar kabirlere sığınmaktan başka çare 
kalmadığı anda; can verme üzüntüsünü, 
inleme zorluğunu ve can çekişme hırıl-
damalarını bizlere kolaylaştır.
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ِفي  لََنا  َوبَاِرْك  َوآِلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 
ُحُلوِل َداِر الِْبَلى، َوُطوِل اْلُمَقاَمِة بَْيَن َأْطَباِق الثََّرى، 
ْنَيا َخْيَر َمَناِزلَِنا، َواْفَسْح  َواْجَعِل اْلُقُبوَر بَْعَد ِفَراِق الدُّ
ِفي  َتْفَضْحَنا  َوَل  َمَلِحِدنَا،  ِضيِق  ِفي  ِبَرْحَمِتَك  لََنا 

َحاِضِري اْلِقَياَمِة ِبُموبَِقاِت آَثاِمَنا. 

َواْرَحْم بِاْلُقْرآِن ِفي َمْوِقِف اْلَعْرِض َعَلْيَك ُذلَّ 
َمَقاِمَنا، َوَثبِّْت ِبِه ِعْنَد اْضِطَراِب ِجْسِر َجَهنََّم َيْوَم 
الَْبْعِث  َقْبَل  ِبِه  ْر  َوَنوِّ َأْقَداِمَنا،  َزَلَل  َعَلْيَها  اْلَمَجاِز 
َنا ِبِه ِمْن ُكلِّ َكْرٍب َيْوَم اْلِقَياَمِة  ُسَدَف ُقُبوِرنَا، َوَنجِّ
ُوُجوَهَنا  ِبِه  َوبَيِّْض  امَِّة،  الطَّ َيْوِم  َأْهَواِل  َوَشَداِئِد 
اْلَحْسَرِة  َيْوِم  ِفي  َلَمِة  الظَّ ُوُجوُه  َتْسَودُّ  َيْوَم 
ُوّدًا،  اْلُمْؤِمِننَي  ُصُدوِر  ِفي  لََنا  َواْجَعْل  َوالنََّداَمِة، 

َنَكدًا.  َعَلْيَنا  اْلَحَياَة  َتْجَعِل  َوَل 

ٍد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َكَما بَلََّغ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ِرَسالََتَك، )ِرَساَلِتَك( َوَصَدَع ِبَأْمِرَك، َوَنَصَح لِِعَباِدَك.
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Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne salât 
eyle ve yıpranma evine (kabre) girişimizi 
ve toprak katmanları arasında uzun süre 
kalışımızı bizim için kutlu eyle. Dünyadan 
ayrıldıktan sonra, kabirleri, konaklayaca-
ğımız yerlerin en iyisi kıl; rahmetinle ka-
birlerimizin dar oyuğunda yerimizi geniş 
et ve helâk edici günahlarımız sebebiyle 
kıyametteki kalabalığın önünde bizi rüsva 
etme. Her şeyin sana sunulduğu günde, 

Kur'an hürmetine yerimizin horluğu-
na acı; onunla cehennem köprüsünün 
üzerinden geçerken köprü sallandı-
ğında, sürçmeye karşı ayaklarımı-
zı sabit kıl; onunla tekrar dirilmeden 
önce kabirlerimizin karanlığını aydın-
lığa dönüştür; onunla bizleri kıyamet 
gününün üzüntülerinden, felâket gü-
nünün şiddetli korkularından kurtar; 
onunla pişmanlık ve üzüntü gününde 
zalimlerin yüzleri karardığı zaman bi-
zim yüzümüzü ağart; inananların gö-
nüllerinde bizim için bir sevgi oluştur 
ve yaşamı bizim için zorlaştırma.

Allah'ım, kulun ve resulün Muhammed, 
senin elçiliğini yerine getirdiği gibi, emrini 
haykırdığı ve kullarına öğüt verdiği gibi, 
sen de ona salât eyle.
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َوَعَلى  َعَلْيِه  َصَلَواُتَك  نَِبيََّنا،  اْجَعْل  اللَُّهمَّ 
َمْجِلسًا،  ِمْنَك  الْنَِّبيِّنيَ  َأْقَرَب  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  آِلِه، 
َقْدرًا،  َلَدْيَك  َوَأَجلَُّهْم  َشَفاَعًة،  ِمْنَك  َوَأْمَكَنُهْم 

َجاهًا.  ِعْنَدَك  َوَأْوَجَهُهْم 

ْف  ٍد، َوَشرِّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َوَتَقبَّْل  ِميَزاَنُه،  َوَثقِّْل  ُبْرَهاَنُه،  ْم  َوَعظِّ بُْنَياَنُه، 
َوَأِتمَّ  َوْجَهُه،  َوبَيِّْض  َوِسيَلَتُه،  ْب  َوَقرِّ َشَفاَعَتُه، 
ُسنَِّتِه،  َعَلى  َوَأْحِيَنا  َدَرَجَتُه،  َواْرَفْع  ُنوَرُه، 
َواْسُلْك  ِمْنَهاَجُه،  بَِنا  َوُخْذ  ِملَِّتِه،  َعَلى  َوَتَوفََّنا 
َأْهِل َطاَعِتِه، َواْحُشْرنَا  بَِنا َسِبيَلُه، َواْجَعْلَنا ِمْن 
ِبَكْأِسِه؛  َواْسِقَنا  َحْوَضُه،  َوَأْوِرْدنَا  ُزْمَرِتِه،  ِفي 

ُتَبلُِّغُه  َصَلًة  َوآِلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  اللَُّهمَّ  َوَصلِّ 
بَِها َأْفَضَل َما َيْأُمُل ِمْن َخْيِرَك َوَفْضِلَك َوَكَراَمِتَك، 

ِإنََّك ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة، َوَفْضٍل َكِرمٍي. 
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Allah'ım, kıyamet gününde peygamberler 
içinde bizim Peygamberimizi –salâvatın 
ona ve Ehlibeyti'ne olsun– mevkice sana 
en yakın olan, en çok şefaat etme hakkına 
sahip olan, katında değeri en yüce olan ve 
nezdinde en çok sayılan peygamber kıl.

Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne salât 

eyle ve kurucusu olduğu dini yücelt; kanıtı-

nı (Kur'an'ı) üstün kıl; terazisini ağır et; şe-

faatini kabul buyur; katındaki itibarını artır; 

yüzünü ak et; nurunu tamamla ve derece-

sini yükselt. Bizleri de onun sünneti üzere 

yaşat; onun dini üzere öldür; onun apaçık 

yoluna sevk edip onun izinde yürüt; ona 

itaat edenlerden kıl; onun grubunun içeri-

sinde haşreyle; onun havuzunun başında 

ona misafir et ve onun kadehiyle susuzlu-

ğumuzu gider.

Allah'ım, Muhammed ve Ehlibeyti'ne salât 

eyle; öyle bir salât ki onu; lütuf, kerem ve 

ihsanından umduğu en üstün makama 

ulaştırsın. Kuşkusuz sen, geniş rahmet ve 

büyük lütuf sahibisin.
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اللَُّهمَّ اْجِزِه ِبَما بَلََّغ ِمْن ِرَسالِتَك، َوَأدَّى ِمْن 
آَياِتَك، َوَنَصَح لِِعَباِدَك، َوَجاَهَد ِفي َسِبيِلَك، َأْفَضَل 
ِبنيَ، َوَأْنِبَياِئَك  َما َجَزْيَت َأَحدًا ِمْن َمَلِئَكِتَك اْلُمَقرَّ
آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه  َلُم  َوالسَّ اْلُمْصَطَفْيَن،  اْلُمْرَسِلنَي 
اِهِريَن َوَرْحَمُة اللَِّ َوَبَرَكاُتُه، َوَحْسُبَنا  يِِّبنيَ الطَّ الطَّ

اللَُّ َونِْعَم اْلَوِكيل.
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Allah'ım, mesajlarını iletmesinin, ayet-

lerini ulaştırmasının, kullarına yol gös-

termesinin ve yolunda cihat etmesinin 

karşısında, mukarrep meleklerine ve 

seçilmiş mürsel peygamberlerine verdi-

ğin en üstün mükâfatı ona ver. Allah'ın 

selamı, rahmet ve bereketi, ona ve 

onun tertemiz Ehlibeyti'ne olsun. Allah 

bize yeter. O en iyi kefildir.
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(Sonnot)
1 - Biharü'l- Envar, c. 73, s. 210. Bu hadiste on hasletten söz 

edildiği halde görüldüğü gibi sadece dokuz haslet sıralanmıştır. 
Din alimleri bu hatanın, hadisi rivayet eden veya yazıya döken 
kimselerden kaynaklandığını kaydederek, onuncu hasletin ise Eh-
libeytten gelen hadislerde uyku öncesi okunması çokluca tavsiye 
edilen İhlâs veya Kadir Suresi'nin okunması olabileceği üzerinde 
durmuşlardır. Müstedrehül vesail 5-116.

2 - Biharü'l-Envar, c. 73, s. 202.

3 - Biharü'l-Envar, c. 73, s. 182.

4- Usul-u c. 2, c. 2. s. 261, Vesailü'ş-Şia c. 6, s. 226.

5 - Biharü'l-Envar, c. 73, s. 193.

6 - Usul-u c. 2, s. 540, Vesailü'ş-Şia c. 6, s. 227.

7 - Biharü'l-Envar, c. 73, s. 181.

8 - Bkz. Müstedrekü'l-Vesail, c. 4, s. 290, Biharü'l-Envar, c. 
89, 313.

9 - Usu-u Kafi, c. 2, s. 261, Biharü'l-Envar, c. 73, s. 201.

10 - Anlamı: Her türlü kusurdan münezzehtir Allah, bütün 
övgüler ona aittir, ondan gayri bir ilah yoktur ve Allah vasıf edi-
lemeyecek kadar büyüktür. Hiçbir güç ve hiçbir kudret yoktur ki, 
yüce ve büyük Allah'a ait olmasın, 

11 - Müstedreü'l-Vesail, c. 5, s. 51, Biharü'l-Envar, c. 73, s. 221.

12 - Menla Yahzuruhul Fakih, c. 1, s. 321, Vesailü'ş-Şia, c. 6, 
s. 447, Biharü'l-Envar, c. 43, s. 83 ve c. 73, s. 194, ve c. 82, s. 330, 
İlelü'ş-Şerayii, c. 2, s. 367, Mekarü'l-Ahlak, s. 281.

13 - Usul-u Kafi, c. 2, s. 623, Vesailü'ş-Şia, c. 6228, Biharü'-l-
Envar, c. 73, s. 210.

14 - Bkz. Usul-u Kafi, c. 2, s. 553, Menlayahzuruhul Fakih, c. 
1, s. 470 ve…

15 - Bkz. Menlayahzuruhul Fakih, c. 1, s. 469, Biharü'l-Envar, 
c. 74, s. 191 ve…
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16 - Bkz. Tehzibü'l-Ahkam, c. 3, s. 295, Menlayahzuruhul Fa-
kih, c. 1, s. 471 ve…

17 - Bkz. El-Kafi, c. 8, s. 143, Vesailü'ş-Şia, c. 6, s. 499. ve….

18 - Bkz. Usul-u Kafi, c. 2, s. 540, Menlayahzuruhul Fakih, c. 
1, s. 471 ve….

19 - Secde/ 16, 17.

20 - Müstedrekü'l-Vesail, c. 6, s. 331, Biharü'l-Envar, c. 59, s. 
267, c. 84, s. 123, 155, Ed-De'avaat, s. 76.

21 - Vesailü'-Şia, c. 8, s. 156, Biharü'l-Envar, c. 84, s. 148, 
İlelü'ş-Şerayii, c. 3, s. 363. 

22 - Tehzibü'l-Ahkam, c. 2, s. 121, Vesailü'-Şia, c. 8, s. 150, 
Müstedrekü'l-Vesail, c. 6, s. 331, Biharü'l-Envar, c. 10, s. 87, c. 59, s. 
267, c. 80, s. 126, c. 84, s. 144 ve…

23 - El-Kafi, c. 8, s. 234, Vesail'üş-Şia, c. 9, s. 450, Biharü'l-
Envar, c. 72, s. 107, c. 84, s. 140, El-Amali Saduk'un, s. 544, 
Miftahü'l-Felah, s. 289.

24 - Revzetü'l-Vaizin, c. 2, s. 320, Müstedrekü'l-Vesail, c. 1, s. 
331, Biharü'l-Envar, c. 84, s. 161.

25 - El-Kfafi, c. 3, s. 450, Et-Tehzib, c. 2, s. 121, Vesailü'ş-Şia, c. 
8, s. 161, Biharü'l-Envar, c. 80, s. 127, c. 84, s. 145, 151, ve…

26 - Duada, “uykudan uyanmanın” ölümden sonra yeniden 
dirilme olarak, adlandırılması, uyku halinin ruhun bedene olan 
hâkimiyetini yitirmesi açısından ölüm haliyle olan benzerliğin-
den dolayıdır. Nitekim aynı sebeple hadislerde, uyku, ölümün 
küçük kardeşi olarak adlandırılırken, yine aynı gerekçeyle Zümer 
Suresi'nin 42. ayetinde uyku hali ölüm haliyle eşdeğer tutulmuş 
ve her iki halde de ruhun Allah Teâlâ tarafından alındığını, an-
cak ölüm halinde artık ruhun bedene geri döndürülmediği, uyku 
halinde ise belirlenen ömür süresinin bitimine kadar ruhun tek-
rar bedene geri verildiği kaydedilmiştir. Allah Teâlâ anılan ayette 
şöyle buyuruyor: "Allah, ölecek olanların ölüm anında, ölmeyecek 
olanların ise uykusu esnasında ruhlarını alır. Ölmelerine hükmet-
tiği kimselerinkini saklar diğerlerini ise bir süreliğine salıverir. 
Doğrusu bunda düşünen kimseler için öğütler vardır."
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27 - El-Kafi, c. 3, s. 22, El-Fakih, c. 6. s. 55, Biharü'l-Envar, c. 
73, s. 126 ve…

28 - El-Kafi, c. 6, s. 495, El-Fakih, c. 1, s. 55, Vesalü'ş-Şia, c. 3, 
s. 7 ve…

29 - El-Fakih, c. 1, s. 41, Et-Tehzib, c. 1, s. 51, Vesailü'ş-Şia, c. 1, 
s. 401, Biharü'l-Envar, c. 77, s. 318 ve…

30-Al-i İmran/ 190-194

31-Al-i İmran/ 8

32 -Bakara/286.

33- Bakara/ 201

34- Zariyat/ 17-18

35 - (Mü’minun/14)

36 - İnşirah: 7.

37 - İnşirah: 7, 8.

38 - Vesailü'ş-Şia, c. 6 s. 432, Biharü'l-Envar, c. 82, s. 235, 
Kurbu'l-İsnad, s. 6.

39 - Vesailü'ş-Şia, c. 6, 432, c. 7, s. 66, Müstedrekü'l-Vesail, 
c. 5, s. 136, Biharü'l-Envar, c. 82, s. 321, 325, c. 83, s. 218, c. 90, 
s. 347 ve…

40 - Müstedrekü'l-Vesail, c. 5, s. 29, Biharü'l-Envar, c. 
82, s. 325.

41 - Vesailü'ş-Şia, c. 6, 431, Biharü'l-Envar, c. 82, s. 324, Udde-
tüddai, s. 67. 

42 - El-Kafi, c. 3, s. 343, Et-Tehzib, c. 2, s. 105, Vesailü'ş-Şia, c. 
6 s. 441 ve…

43 - Duanın bu bölümünde Ğafir (Mü’min) Suresi’nin 44 ve 45. 
ayetlerinden alıntı yapılmıştır. Bu ayetlerde Hz. Musa’dan taraftar-
lık yapan Firavun Ailesi’nin iman edeni olarak bilinen Fıravun’un 
sarayındaki mümin kişinin imanını gizleyerek Firavun’a karşı Hz. 
Musa’yı savunmasına ve buna karşılık Allah Teala’nın da onu 
Firavun’un zulmünden korumasına işaret etmektedir. Bu olay anı-
lan surenin 38. ve 45. ayetleri arasında yar almıştır. 
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44 - Duanın bu bölümünde Enbiya Suresi’nin 87 ve 88. ayet-
lerinden alıntı yapılmıştır ve Hz. Yunus (a.s)’ın kavmine yönelik 
Allah Teala tarafından gönderilmiş olan azabın geri dönmesin-
den sonraki dönemde kavmine geri dönmeyip gitmesi ve ar-
dından da deniz yolculuğunda denize atılarak balık tarafından 
yutulması ve Allah Teala’nın o esnada Hz. Yunus’un yapmış ol-
duğu duasını kabul ederek onu bu sıkıntıdan kurtarması olayına 
işaret edilmektedir. 

45 - Duanın bu bölümünde Al-i İmran Suresi’nin 173. ve 174. 
ayetinden alıntı yapılmıştır ve Uhud Savaşı’nın ardından Allah 
Resulü’nün Müslümanlara yeniden savaşa hazırlanmaları emrini 
vermesi üzerine yaşanan olaylara işaret etmektedir. Uhud sava-
şının ardından Medine’den ayrılan Ebu Süfyan komutasındaki 
şirk ordusu, Allah Resulü ve Müslümanlara öldürücü son darbe-
yi indirmediklerinden dolayı pişmanlık duymuş ve geri dönerek 
Müslümanları tamamıyla yok etme kararı almışlardı. Bundan 
haberdar olan Allah Resulü de müslümanları şirk ordusuna karşı 
koymak üzere yeniden savaşa hazırlanmaya çağırmıştı. Bu olayda 
münafıklar Müslümanları, düşman ordusu sizleri bütünüyle yok 
etme kararı almıştır, en iyisi kaçarak kendi canınızı kurtarın, gibi 
sözlerle korkuturken, Allah Resulü ve ona inanan hakiki mümin-
ler Uhud savaşında vermiş oldukları onca şehide ve almış olduk-
ları onca yaralara rağmen, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, 
demiş ve Allah Resulü ile birlikte düşman ordusunu karşılamak 
üzere hareket etmiş ve Allah’ın yardımıyla bir zarar görmeden ve 
ilahi lutüfa mazhar olarak selametle Medine’ye geri dönmüşlerdi. 

46 - Bakara: 255/256/257.

47 - Al-i İmran: 18/19.

48 - Al-i İmran: 26/27.

49-Saffat/ 180-184

50 - Bakara: 255/256/257.

51 - Al-i İmran: 18/19.
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52 - Al-i İmran: 26/27.

53 - Allah Resulü (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları (a.s)'ın çok 
önem verdikleri ve tekitle tavsiye buyurdukları nafile namazla-
rından birisi de akşam namazının ikişer rekat halinde kılınan dört 
rekatlık nafilesidir. Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) bu namazın önemi-
ne işaretle Haris bin Muğire isimli ashabına şöyle buyurmuşlar-
dır: "Ey Haris peşinde seni takip eden atlılar olsa dahi, ne seferde 
ne de sefer dışında akşam namazının dört rekât nafilesini ihmal 
etme." Yine O Hazret şöyle buyurmuşlardır: "Kim, akşam nama-
zını kıldıktan sonra akşamın takibatını okur ve ardından (insan-
larla) konuşmadan önce iki rekât nafile namazı kılarsa, (bu ameli) 
illiyun (yüceler) defterine kaydedilir. Kim de dört rekât kılarsa, 
onun için kabul olmuş bir hac sevabı yazılır." 

54 - Bakara: 255/256/257.

55 - Al-i İmran: 18/19.

56 - Al-i İmran: 26/27.

57 - Biharü'l-Envar, c. 53, s. 171, 99, s. 81, 91 s. 3.

58 - Biharü'l-Envar, c. 53, s. 95, c. 83, s. 285.

59 - Rum/41.

60 - Secde,18.

61 - Biharü'l-Envar, c. 24, s. 167, Tehzib, c. 3, s. 108, el-ikbal, 
s. 87, Beledü'l-Emin, s. 193, Misbahü'l-Kef'emi, s. 578, Misbahü'l-
Mutahaccit, s. 577.

62 - Biz, bu bölümde yer alan "el-Mukni" ismini "ihtiyacı gi-
deren" olarak tercüme ettik. Ancak bu kelimeye "fakir kılan" şek-
linde anlam verenler de olmuştur. Nitekim Kur'an-i Kerim'in 53. 
suresinin 48. ayetinde bu kelime tefzil ismi olarak yer almış ve bu 
ayette yer alan bu kelimeyi bazı mütercimler "ihtiyaçtan arta kala-
cak kadar mal veren" şekilde manalarken, bazıları da tam karşıtı 
olarak "fakirleştiren" şekilde mana vermişlerdir. 

63 - Ahzab/33.

64 - Avalim’ul- Ulum ve’l- Mearif (Behrani), c. 11, s. 635; 
İhkak’ul- Hak, c. 2, s. 557-558; Nur’ul- Afak, (Şeyh Keni) s. 4, b. Tahran; 
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Müntahab’ul- Kebir (Mecma’ul- Bahreyn kitabının sahibi Allame Tu-
reyhi); el-Ğurer-u ve’d- Durer (İrşad kitabının sahibi Allame Deylemi

65 - Rabbim Allah'tan mağfiret diliyor ve ona tövbe ediyorum.

66 - Allah'ım, Emirü'l-Muminin (Ali'nin) katillerine lanet et.

67 - Bakara/185.
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