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1- GENEL AِِÇIKLAMALAR

1- Dua çağrı demektir. Çağrılan Allah'tır. 
Yardıma, imdada çağrılır. Çağıran; Allah'ın 
yarattığı ve yaratıcısına başvurma bilinci 
verdiği insandır.

2- Allah; yegâne Mutlak varlıktır. Var-
lığını inkâr etmeye imkân yoktur. Varlığı; 
var olmak için başkasına ihtiyacı olmayan 
yegâne varlıktır. İnsan kendi varlığını inkâr 
edemez. Böyle olunca Varlığı, dolayısı ile 
Allah'ı inkâr edemez.

3- Allah mutlak, sonsuz ve sınırsız nûr, 
sonsuz ve sınırsız iyidir.

4- "Kötü", "iyi"nin karşısında eşdeğer 
bir ikinci "ilke" değildir. "Kötü"nün kayna-
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6 Duanın Anlamı

ğı Allah değildir. Şu halde "kötü"nün kay-
nağı Allah olmadığına göre, bir de Kötülük 
Tanrısı mı vardır? Hayır, aslâ böyle değil-
dir! Şu halde "kötü" Allah'ın bazı yarattık-
larına irade serbestisi, seçme yeteneği ver-
mesinden, onların da Allah'a yönelmeyip 
başkalarını da ayartmaya çalışmalarından, 
ayrıca, güçleri ölçüsünde başkalarına zarar 
vermelerinden doğmaktadır.

5- Şu halde Allah niçin şerrin, kötünün 
de kaynağı olabilen bu seçme yeteneğini, 
irade serbestîsini insana vermiştir? Verme-
se idi, insan kötüyü seçmez ve dolayısı ile 
"kötü" de var olmazdı. Nitekim "melekler"e 
bu yeteneği vermemiştir, melekler de O'nu 
sever, O'na hamdederler, O'nun verdiği 
görevleri yaparlar. Fakat Allah melekler-
den başka bir de meleklerle eş olmasa bile 
benzer yapıda olan, "cinn"leri yaratmış, on-
lara da irade serbestîsi vermiş, "cinn"denen 
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Hüseyin Hatemî 7

varlıkların reisi olan İblis ve ona bağlı olan 
"cinn"ler de melekler ile birlikte Allah'a yö-
nelmeyi seçmişlerdir.

Ancak, Allah, yarattığı Kâinat'daki Arz" 
üzerinde yer verdiği "beşer"e, Adem ön-
cesi insan nesline bir örnek insan gönde-
rerek onlarda ahlâkî bilinci uyandırmayı 
ve onlara Yeryüzü'nde "Allah'ın halîfesi" 
olma görevini vermeyi murad edince, İblis; 
"Allah'ın halîfesi" olarak yaratılan Adem'e 
itaat etmeyi, O'na yardımcı olmayı kabul et-
medi ve bu yüzden Allah'ın yakınlığından 
yoksun kaldı. "Adem'in vârisi" olan Resûl-i 
Ekrem'e (s.a.a) hasedi, onu Allah'tan uzak-
laştırdı. Haset, kine dönüştü ve şerrin anası 
oldu.

Bu sebeple Adem'e ve insan cinsine kin 
duyarak onları ayartmaya ve kendisi gibi, 
Allah'ın yakınlığından onları da yoksun 
kılmak için uğraşmaya ahd etti. Böylece; 
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8 Duanın Anlamı

bu ayartmalara kapılmayarak Allah'ı se-
venlerin değeri ve Allah katında sevgileri 
büsbütün çoğaldı. "Kötü"nün temsilcisinin 
varlığı bile, Sevgi Nuru'nun temsilcileri 
olan Allah elçilerini izleyip İblis'in yolu-
nu izlemeyenler için bir "hayır vesilesi" 
oldu. "Cinn" cinsinden mahlûkların tümü 
de İblis'e tabi olmayı sürdürmediler. Bir 
kısmı da Allah'ın çağırdığı yola girdiler. 
Allah'a iman yanında "Allah'ın halifesi"ni 
de sevdiler.

6- İblis; henüz Yeryüzü'ne gönderilme-
miş olan Âdem'i ve eşini "günah" yolunda 
ayartmış değildir. Daha açık bir deyişle: 
Adem'in günahı; bizim düzeyimizde bir 
günah olmadığı gibi, hele "büyük günah" 
hiç değildir. Sadece; kendisine eş ola-
rak yaratılan ve helâl kılınan Havvâ ile, 
Yeryüzü'ne gönderilmeden önce cinsî iliş-
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Hüseyin Hatemî 9

kiye girme eylemidir.1 Günah değil, mübah 
olan bir eylemdir, ne var ki sabretme konu-
sunda Allah'ın emrine uyulmamıştır.
7- Âdem bu eyleminden dolayı büyük 

bir nedamet duymuş, fakat Allah O'nun 
tövbesini kabul etmiştir. Bugün kullandı-
ğımız takvim ile, Milâtdan önce 5594 yı-
lının yaklaşık olarak Ekim ayı başlarında 
Yeryüzü'ne gönderilen Âdem, indiği Ara-
fat tepesinin yakınındaki Mekke vadisinde, 
medeniyet ve tarihi başlatmış, kendisine 
uyan insanlarda ahlâk bilincini uyandır-
mış, Âdem'in kızları ve oğulları bu insanla-
rın oğulları ve kızları ile evlenerek, Âdem, 
kendisinden sonraki insan neslinin atası 
olmuştur.

1- Kur'ân-ı Kerim'de, yasaklanan şeyin ne oldu-
ğu net olarak belirtilmemiştir. Tefsirciler arasında da 
farklı görüşler söz konusudur. (Yayıncı)
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10 Duanın Anlamı

8- Âdem'den 1000 yıl sonra insanlık 
tek gerçek Tanrı (İlâh) olan Allah'ın yanın-
da bazı bâtıl ilâhlara tapmaya başlayarak 
Allah'ın yolundan çıkmışlar, Tufan ile ce-
zalandırılmışlardır.
9- İbrahim Peygamber'e kadar tek ger-

çek dînin özel bir adı yoktur. Milâtdan ön-
ceki 15. yüzyılda İbrahim Peygamber tek 
gerçek dîne "İslâm" adını verdi. İbrahim 
Peygamber'in "insanlık önderi" kılınmasın-
dan sonra oğulları İshak ve İsmail soyun-
dan da nice elçiler geldi. İbrahim Peygam-
ber, sevgisi ile sınandığı büyük oğlu İsmail 
ile birlikte, Tufan'da harap olmuş ilk ger-
çek din mabedi Kabe'yi yeniden inşa etti. 
Milâtdan önce 1300-1230 yıllarında Musa 
Peygamber, bin yılı geçen bir süre sonra 
gelen İsa Mesih; tek gerçek dinin yüce pey-
gamberlerindendir.

https://t.me/caferilikcom



Hüseyin Hatemî 11

10- Nihayet; M.S. 569 yılının 24-25 Mayıs 
gecesi; son Peygamber Muhammed (s.a.) 
dünyaya geldi. Son Peygamber olduğu için 
de O'nun tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerîm artık 
bozulamayacak, sadece yorumu konusun-
da insanların aklı çelinebilecektir.
11- İşte "dua" konusundaki temel kayna-

ğımız Son İlâhî Kitap'tır. Kur'anı Kerîm'dir. 
Başkalarının yanılmasına ve sürçmesine ve-
sile olmayıp, tam aksîne, bu İlâhî Kitap'taki 
ilâhî sevgi yolunda insan sevgisi ile yar-
dımlaşma ve öğütleşme buyruğunun kap-
samına girmeyi Allah'tan niyaz ederim.

https://t.me/caferilikcom





2- ALLAH DUA ETMEMİZİ İSTİYOR MU? 

NASIL DUA EDİLİR?

1- Yaradılış bir sevgi tecellîsidir.
En güzel isimlerin sahibi olan Allah; 

Vedûd'dur. Sonsuz ve sınırsız sevgi kayna-
ğıdır. "Seven ve Sevilen"dir. Sevgi yönün-
de yolculuğa çıkmak, gitgide Allah'a daha 
yakınlaşmak yerine, bencil hırslarına esir 
olmak ve Allah'ı da bazı "sihirli formüller" 
okuyarak ihtiraslarımızın gerçekleşmesine 
yardımcı kılacağını sanmak, başlıbaşına bir 
şeytan aldatmasıdır. Allah'ın bizden istedi-
ği ilk şey; "eylem" değil "O'nu sevmek"tir. 
Bu sevgiye erişemedi isek "eylem"lerimizde 
de hayır olmaz veya çok az olur. Duayı, 
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bazı bazı büyülü formüllerle mekanik ola-
rak isteğimizi elde etme yolu olarak aslâ 
anlamamalıyız.
İlâhî sevgiye kavuşamadı isek kavuşa-

bilmemiz, kavuştu isek bu sevgiyi koruya-
bilmemiz için, Yeryüzü'nde İlâhî sevginin 
yansıdığı odak olarak yaratılan "Rahmeten 
li'l-Âlemîn" olan Resûl-i Ekrem'i (s.a.) ve 
Ehl-i Beyt'ini sevmemiz, onların sevgi da-
iresine girebilmemiz gerekir. Allah, her ân, 
Resûl-i Ekrem'e (s.a.), melekler vâsıtası ile, 
çok güçlü sevgi akımını gönderir. Bu akıma 
"salât" denir. Resûl-i Ekrem de bu "salât"ı 
kendisini ve Allah'ı sevenlerin dahil oldu-
ğu sevgi dairesine yaydıktan sonra, tekrar 
Resûl-i Ekrem'in kutlu kalbine dönen bu 
sevgi akımını Allah'a gönderir. İnsanların 
Allah'a sevgisinin başlıca ifadesi "namaz" 
anlamında "salât"dır. Bu da geniş anlamda 
"dua" kapsamına girse dahî, dar anlamda 
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"dua" demek değildir. Gerektiği gibi ye-
rine getirilirse; insanı "yoga", "ki-kong", 
"reiki" vs.den müstağni kılan, bunlara ih-
tiyaç bırakmayan bir ibadetdir. Mü'minin 
mi'racıdır.

Sevgisiz zâlimler tarafından riya için 
kılınırsa, "vay hâline o namaz kılanların!" 
âyeti kapsamına giren çok acı bir durum 
söz konusudur.

2- İblis ve ona aldananlar, insanın iç âle-
minde şu vesveseyi de doğurarak, Allah'ı 
çağırmadan alıkoymak isterler: Allah'tan 
bir şey istemek, küstahlıktır. Allah her şeyi 
takdir etmiştir. Kader dua ile değişmez. Ya-
zılan bozulmaz. Şu halde duâ, Allah'ın ga-
zabına maruz kalmaktan başka hiçbir şeye 
yaramaz. Allah bu duaları dinlemez bile!

Oysa bunun bir Şeytan vesvesesi oldu-
ğunu bilmemiz ve şöyle düşünmemiz ge-
rekir: Allah dua etmemizi istiyor, dua et-
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memizden hoşnut oluyor. Allah'tan başka-
sından, ona mutlak ve bağımsız bir kudret 
atfederek bir şey istemek doğru değildir, 
yoksa Allah'tan istemeyeceğiz de kimden 
isteyeceğiz?

3- Dualarımızda meşru olmayan, ahlâkî 
olmayan bir şey istememeliyiz. Meselâ "ha-
sed" hissi ile bir başkasının bir ni'metden 
mahrum kalmasını istemek, insanı sevgi 
yolunda tekâmülden alıkoyan eylemler-
dendir.

4- Allah'tan genel olarak dünya ve âhiret 
güzelliği değil de belirli bir şey istiyorsak, 
sonunda "Hayırlı olanı sen bilirsin Rabbim! 
Sana tevekkül ettim!" demeliyiz. Bu seviye-
ye gelebilmiş isek, isteğimiz gerçekleşme-
diğinde "demek ki hayırlısı bu değilmiş" 
inancı ile, huzurumuzu bozmayız Allah'tan 
belirli bir şey, meselâ "hayırlı bir kısmet" 
değil de "belirli bir kimse ile evlilik" isten-
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mesinin doğru olmadığını söylemiyorum. 
Ne var ki bu gibi istekler "Allah'ım! Benim 
için hayırlı olanı Sen bilirsin, Bazı şeyler bana 
hayır gibi görünse de gerçekte kötü olabilir. Bu 
sebeple sana tevekkül ettim, hayırlı ise bu iste-
ğimi bana ver, değilse bu tutkudan kurtulmam-
da bana yardımcı ol, bana hayırlısını ver!" diye 
ifade edilmelidir.

Bu şekilde istenmediği takdirde Dünya 
irade serbestîsi ve imtihan âlemi olduğu 
için; insan kendisi için hayırlı olmayan bir 
şeyi de isteğine uygun olarak elde edebilir. 
Ne var ki daha sonra da elde ettiği şeyden 
kurtulmak için dua etmek zorunda kala-
bilir. Sonsuz ve sınırsız İyilik ve Güzellik, 
sonsuz ve sınırsız Sevgi, Kudret ve Hikmet 
Sahibi olan Rabbimize tevekkül edelim, 
hakkımızda hayırlı olanı O'ndan isteyelim.

5) Kader inancını; yine şeytan vesvese-
sine kapılarak; dua etmemizi engelleyen 
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bir "determinizim" hâline getirmeyelim. 
Allah'tan "kötülük" sadır olmaz. Bu aklen 
imkânsızdır, muhaldir. Fakat Allah sonsuz 
kudreti, rahmeti, inayeti ve lütfu ile, her an 
duamızı kabul eder. "Yazılmış olanı artık 
ben de bozamam" demez.

6- Allah'a saf bir sevgi ve güvenle bağla-
nalım. Dua, Allah'ın varlığını sınama aracı 
değildir. Allah'ın varlığı aklî bir apaçıklık-
tır. Şeytanî vesveselerin, iç âlemimize bu-
laşan bu "virüs"lerin etkisinden kurtulmak 
için dua edebiliriz ve etmeliyiz de! Kur'anı 
Kerim'in son sûresi olan Nâs Suresi'ni 
okuyunuz.

7- Dua edebilmek ve sonuç alabilmek 
için dar anlamda "İslâm"a, diğer bir deyiş-
le Son Peygamber' e (s.a.) îman etmek şart 
mıdır?

Buna biraz ayrıntılı bir cevap vermemiz 
gerekiyor: Dar anlamda Müslim (Müslü-
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man) olmayan insanlar ikiye ayrılırlar: Bir 
kısmı "kaasir", bir kısmı "mukassir"dir. Kaa-
sir olanlar, Resûl-i Ekrem'e iman için yeter-
li imkânlara sahip olmayanlardır. Bunlar; 
Allah'a, önceki Hak Peygamberden birisi-
ne sevgi ve inanç ile bağlananlar, Ahiret'e 
de îman edenler ve Dünya hayatını iyi ni-
yetli ve iyi eylemlerle geçirenler, başkaları-
na zulmetmeyenler, ellerinden gelen iyiliği 
esirgemeyeceklerdir. Bunlar Tanrı katında 
mükâfatlarını alacaklardır.

"Mukassir"ler, Dünya hayatında İlâhî 
sevgi yoluna girmemiş benliklerine, "nefs"-
lerine çekici görünen nesneleri putlaştıran 
ve bu sebeple Son Peygamber'i (s.a.) kabul 
edecek imkânlara sahip oldukları halde 
O'nu veya Son Peygamber oluşunu red-
deden kimselerdir. Bunlar da Âhiret haya-
tında "cehennem" adı verilen arınma ve 
manevî tedavî merkezinden geçeceklerdir.
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8- Duânın muhatabı Allah'tır. Fakat dua 
eden; Allah'ın Yeryüzü'nde sevgi odağı 
kıldığı Resûl-i Ekrem'i (s.a.); O'nun Ehl-i 
Beyti'ni, bu sevgi dairesinin merkezinde 
yer alan sevgi odağı çevresindeki diğer Al-
lah elçilerini sevmiyorsa, onları incitecek 
sözler söylüyorsa, kin dairesinden gelen bir 
istek, sevgi akımı dairesine aktarılamaz ve 
bu istek Allah'a ulaşmaz. Meğer ki bu dai-
reye dahil kimselerden hiç değilse birisi se-
vilsin ve diğerlerini sevmeyen; "mukassir" 
değil "kaasir" durumunda olsun. Böylece; 
Ehl-i Beyt'i sevmeyen bir "Müslüman"ın 
duası kabul edilmez iken; İsa Mesih'i ve 
Meryem'i gönülden seven ve son Peygam-
ber ve Ehl-i Beyt'i açısından "kaasir" duru-
munda olan bir Hıristiyanın duası kabul 
edilebilir.

9- Allah'tan Dünya ve Ahiret iyiliğini ve 
güzelliğini dilemek, sadece izin verilen bir 
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şey olmakla kalmayıp aynı zamanda en de-
ğerli, Allah katında en makbul bir ibadettir 
de! Allah; kendisine dua edilmesini ister. 
O'na dua eden O'na îman ediyor, O'na gü-
veniyor demektir. Yukarıda da söylediği-
miz gibi, "dua etmek yararsızdır, kaderimiz 
belirlenmiştir" demek doğru değildir. Ehl-i 
Beyt İmamları'ndan altıncısı İmâm-ı Sâdık: 
bu sözün doğru olmadığını söylemiş, "İste 
ki verilsin!" buyurmuştur, "çalınan kapı açı-
lır." demiştir.1

İncil'de Hazret-i İsa Mesih de aynı tav-
siyeyi yapmaktadır. İmâm-ı Sâdık; dua 
ile, takdir edilmiş olanın değişeceğini de 
buyurur.2

10- Dua ettikten sonra, isteğimizi derhal 
elde edemediğimiz için şüphe ve ümitsizli-

1- Güzîde-i Kâfî, c.I, s.302, N.447.
2- Aynı kaynak, s.304, N.451-454



22 Duanın Anlamı

ğe kapılmamız doğru olmaz. Allah'a tevek-
kül etmeli, duaya devam etmeli ve Allah'a 
güvenerek beklemeliyiz. Gecikmesinde ha-
yır olan istekler de vardır.

11- Duanın tek başına veya başkaları-
na ilân edilmeden yapılması daha iyidir. 
Toplu halde yapılan dualarda da gösterişe 
kaçmaksızın, saygı ve sevgi ile, tek başına 
dua ediyor gibi dua etmeli, diğer katılanlar 
da "Âmin!" demelidir. Duadan önce sada-
ka verilmesi, insanın güzel koku sürerek 
maneviyâtını düzeltmesi, bu imkân bulun-
dukça, daha iyidir.

12- İsteğini Rabbine söylemeden önce; 
insanın Rabbi'ne hamdetmesi, O'nun ulu 
adı olan Allah adını ve diğer güzel adlarını 
zikretmesi, Son Peygamber ve Ehl-i Beyt'e 
selâm ve sevgilerini göndermesi, Resûl-i 
Ekrem'e "Allahumme salli alâ Muhammed 
ve alâ Âlihi" demesi de daha iyidir. Daha 
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sonra da Allah'tan bağışlanma ve rahmeti 
dilenmeli, sonra istenen şey açıklanmalı, 
yine hamd ile duâ bitirilmelidir.

Anî bir tehlike durumunda dudaklardan 
dökülen çağrı feryadları dışında, eller göğe 
açılarak huzurlu bir ortamda yapılan bü-
tün dualarda "Rahmeten li'l-âlemîn" olan, 
"Alemlere Rahmet" olarak gönderilen ve 
bu vasfı daimî olan Son Peygamber'e, kızı 
Fâtıma'ya, Emîrü'l-Mü'minîn Ali ve Ehl-i 
Beyt İmamları'na kısaca; Âl-i Muhammed'e 
(s.a.) "salavât" terk edilmemelidir. Kasden 
terk edilirse bu dualar makbul olmaz.1

Bir Müslüman, Son Peygamber'i ve 
Ehl-i Beyt'ini sevmedikçe gerçek mü'min 
olamaz ve kaasir durumda değilse bu sev-
gisizlikten sorumlu olur. Kur'an-ı Kerîm; 
"ni'metlerden sorulacağımızı" belirtir. Bu 

1- Güzîde-i Kâfî, s.315, N.472
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ni'metlerin birincisi, Fatiha Suresi'ndeki 
"en'amte aleyhim"in birincisi ve dolayısı ile 
bizzat en büyük ni'met ve âlemlere rahmet 
olan Resûl-i Ekrem'dir (s.a.). Allah ile karşı-
lıklı sevgi ilişkisine girebilmek için Resûl-i 
Ekrem'i (s.a.), Ehl-i Beyt'i, önceki tertemiz 
Tanrı elçilerini sevmek gerekir.

Ehl-i Beyt İmamları'ndan birisini, meselâ 
"Büyük Kurban" olan İmam Huseyn'i se-
vebilen, sevgisi lâfda kalmıyorsa, bütün 
peygamberleri, Resûli Ekrem'i (s.a.) bütün 
Ehl-i Beyt İmamları'nı sever. Sevgisinin 
bengisu kaynağına ulaşır, insanları, hay-
vanları, canlıları da sever.
13- Ânî bir tehlike durumu hâriç, dua 

etmeye başlarken önce Allah'a hamd edil-
mesi ve güzel isimlerinin zikredilme si, 
-meselâ Kur'an-ı Kerîm'in Hazret-i Yunus'-
dan naklettiği duada olduğu gibi; "Yâ Al-
lah! Yâ Erhamerrâhimîn! Lâ ilâhe illâ Ente, 
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Subhaneke" denmesinin uygun olacağını 
söylemiştim.

Duadan önce, Fatiha, Âyetu'l-Kürsî,1 İh-
lâs Sûresi, şeytanî etkilerden, aklî ve ruhî 
huzursuzluklardan kurtulmak isteniyorsa 
son iki sûre olan Felak ve Nas surelerinin, 
Haşr Suresi'nin son âyetlerinin2 okunması 
da uygundur.
14- Kur'an-ı Kerim'in duaya ilişkin âyet-

lerini burada zikredelim ve daha sonra 
bazı kısa, öğrenilmesi ve hatırlanması ko-
lay olan duaları nakledelim: 

a) Önce de belirttiğimiz gibi: Fâtiha Sure-
si esasen İslâm'ın temel duasıdır. Kur'an-ı 
Ke rim bu sure ile başlar. Kur'an-ı Kerîm 
dualarını daha sonra nakledeceğiz. Burada 
naklettiğimiz âyet meâlleri; duaya ilişkindir.

1- Bakara Suresi, 2/255
2- 59/20-24
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b) "Rabbiniz buyurdu ki: Beni çağırın, 
bana dua edin ki size cevap vereyim, duanı-
zı yanıtlayayım."1

c) "Kullarım benden sorarlarsa: Ben şüp-
hesiz yakınım, Karîbim! Çağıranın çağrısını 
(duasını) yanıtlarım. Onlar da benim çağrı-
ma uysunlar ve bana inansınlar, iman etsin-
ler ki (iyiye, doğruya) erişmiş, yolu bulmuş 
olsunlar."2

Bu âyete dikkat edilmelidir: Allah'ın ya-
nıtını duymak, gönüllerinde bulmak, dua-
larının kabul edildiğini görmek isteyenler, 
iç âlemlerini "kötü"den korumaya ve îman 
ve ahlâkı yaşamaya önem vermelidirler. 
Allah'ın; Yaratıcı'nın insana yakınlığı; 50. 
Surenin 16. âyetinde de belirtilir: "Biz ona 
şahdamarından daha yakınız!"

1- 40/60
2- 2/186
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Duada; isteğini söylemeden önce, "Ey 
bana yakın olan, çağrımı cevaplandıracağını 
vaad eden Rahman, Rahîm, Vedûd Rabbim, 
Allah'ım! Senden başka Tanrı yoktur, sen her 
şeye kaadirsin. Resulün ve Habîbin Muham-
med'e ve Ehl-i Beyt'ine, âline salât ve selâm 
olsun." gibi bir başlangıç yapılması uygun 
olur.

d) "Yoksa darda kalıp bunalana; çağırdı-
ğında yanıtlayan ve kötülüğü gideren.. mi 
hayırlı?"1 (Allah yerine başkalarını çağır-
manın yararsızlığı belirtiliyor.)

Bu âyet; duada isteğimizi söylemeden 
önce okunabilir ve kendi gönlümüzü duâ-
nın yanıtına hazır hale getirmek için tek-
rarlanabilir:

"Em-men yucîbu'l-muztarra izâ deâhu ve yek-
şif'us-su?

1- 27/62
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Bu âyet-i kerîme; eller göğe açılarak, 
Rahman ve diğer güzel isimleri ile Allah 
çağırıldıktan (dua edildikten) sonra, dua-
nın devamında, istenen şey açıklanmadan 
önce okunmalıdır.

15- "Salât" namaz anlamında kullanıldı-
ğında; belli şekli vardır ve burada değin-
meyeceğimiz gerekçeler ile namaz Arapça 
ibareleri ile kılınmalıdır.

16- Buna karşılık; duâ bütün dillerde 
olabilir. Belli bir şekli de yoktur. Sonradan 
bu kitapçığı genişleterek uzun "münacat ve 
dualar" koyabiliriz. Ne var ki bu kitapçıkta-
ki amacımız; dua kitaplarında bulabileceği-
niz duaları ve Kur'an-ı Kerim'deki sureleri 
burada nakletmek değildir. Duanın öne-
mine ve Allah ile dua ilişkisi kurup -vahiy 
değil!- duamıza yanıt almanın mümkün 
olduğuna dikkati çekmek ve insanları dua 
etmeye çağırmaktır. "Ben duâ etmeye lâyık 
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değilim! Allah benim duamı nasıl olsa ka-
bul etmez!" demek de, "Allah ile şahsi ilişki 
kurulamaz, Allah sadece Yaratıcıdır, kur-
duğu mekanizmanın işleyişine sonradan 
bu anlamda karışmaz" demek de şeytanî 
vesvesedir. Allah Kur'an-ı Kerîm'de bize 
buyuruyor ki:

"Ey kendi kendilerine taşkın ve kötü 
davranışları ile zarar veren kullarım! 
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! 
Şüphesiz Allah bütün günahları örter 
ve o Gafûrdur, Rahîmdir."1

İşte ünlü "bâz â! Bâz â!" (Dön! Yine gel!) 
Rubaîsinin ilhamı bu âyetdendir.

Günahın yükünü ve karanlığını hisse-
denler duadan vazgeçmeyip önce tövbe 
etmeli, Allah'tan bağışlanma dilemeli, gü-
nahlarının başkasına zarar veren sonuçları-

1- Zümer, 39/53
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nı elinden geldiğince gidermeye ve günah-
da ısrar etmemeye ahd etmeli, fakat duayı 
aslâ bırakmamalıdır.

17- En büyük günah; Resûl-i Ekrem'in 
(s.a.) gönlünü inciten günahdır. Bir maz-
lûmun âhını almak bu gibi günahlardan-
dır. Resûl-i Ekrem'i (s.a.), Ehl-i Beyt ve ön-
ceki peygamberlere, Meryem'e saygısızlık, 
Allah'ın seçkin ve sevgili kullarına dil uzat-
ma da böyledir. Bu gibi kimselerin duası, 
tövbe etmedikçe gönülden, içten nedamet 
getirmedikçe Allah'a yücelmez.

18- Resûl-i Ekrem (s.a.) ve Ehl-i Beyt 
sevgisi, önceki peygamberlerin sevgisi, en 
büyük mutluluk vesîlesidir. Bu sevgi ol-
madıkça, dualarımıza gelen yanıtı duya-
mayız veyâ -Allah saklasın!- gazab yanıtı-
nı duyarız. Resûl-i Ekrem'i (s.a.) ve Ehl-i 
Beyt'i sevmedikçe, takındığımız "Müslim, 
mü'min, alevî vs." gibi isimler havada kalır 
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ve bize hiçbir yararı olmaz. Meğer ki insan 
önceki peygamberlerden birisini sevmekte 
olsun, ve Resûl-i Ekrem'in (s.a.) karşısında 
da "kaasır" durumda olsun! Bu gibilerin 
duası makbul olabilir, ne var ki mutlulu-
ğun en yüce mertebesine ancak Resûl-i 
Ekrem (s.a.) sevgisi ile erişilebilir.1 Resûl-i 
Ekrem'in (s.a.) ve O'nun sevgi dairesine 
dâhil diğer Sevgililer'in gönlüne girme-
dikçe, Yaratıcı ile Sevgi ilişkisi kurulamaz. 
Fakat Allah'ın Rahmeten li'l-Âlemîn olması 
dolayısı ile, bu Sevgililerin gönlü incinme-
miş ise, dünyevî istek dualarından meşru 
olanları kabul edilebilir.

19- Bu kitapçık dışında; daha uzun mü-
nâcât ve dua kitaplarına başvurmak iste-

1- Kur'an-ı Kerîm'den: Bakara 2/62, Şûra 42/23, 
Bakara 2/165, Ahzâb 33/6, Ahzâb 33/56. ayetlerini 
okuyunuz.
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diğinizde, bu kitaplara dikkat edin: İç âle-
minize şeytanî vesvese ve kasvet bulaştı-
racak olan kitapları, büyü öğreten, garip 
cin isimleri ve şekiller ihtivâ eden kitapları 
sakın almayın! Esasen dua için "dilekçe 
ve resmî mektup örnekleri" gibi bir kita-
ba ihtiyacınız yoktur. Fakat; Sevgililer'den 
birisinin duaları elinize geçerse, metnine 
yine şeytanî bir katkı yapılmış olmadıkça, 
bu gibi duaları okumanız elbette iyidir. 
Özellikle Resûl-i Ekrem'den (s.a.) ve Ehl-i 
Beyt İmamları'ndan gelen dualar gibi. Ehl-i 
Beyt İmamları'ndan dördüncüsü; ve Şehit-
ler Ulusu, Büyük Kurban Huseyn'in oğlu 
İmam Zeynu'l-Âbidîn'in (Seccâd) "Sahîfe-i 
Kâmile-i Seccadiyye"si, yine bu Sevgili'den 
rivayet edilen Cevşen-i Kebîr duası da bu 
cümledendir.

Bir kez daha tekrarlıyorum: Sakın bü-
yüyü bozma bahanesi ile dahî büyüye, 
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büyücüye, üfürükçüye, medyum vs.ye 
başvurmayın! Mü'min, doğrudan doğruya 
Allah'a başvurur, O'nu çağırır!

Büyü, medyum, ruhçuluk, reenkarnas-
yon vs. gibi vasıta ve öğretilerden kaçmaz, 
bu çevreden birisinden yardım isterseniz, 
yardım etmesi şöyle dursun, iç âleminize 
bulaştırdığı akıl ve ruh hastalığı virüsle-
rinden belki de ömür boyu kendinizi kur-
taramayacak bir duruma düşebilirsiniz! 
Fal ve kehanet de böyledir. "Pandora'nın 
Kutusu" üzerinde bu terimler yazar. Üze-
rinde bu terimler yazan kutulardan -Hind 
koku ve renklerine bürünse dahî- kesin 
olarak kaçının!

20- Duada istediğinizi belirtmeden önce 
"mâşâallah, la havle ve lâ kuvvete illâ bil-
lâh" demek isabetli olur. Bu cümleyi; gön-
lünüzün huzura kavuşması için, belirli bir 
isteğiniz olmasa dahî yetmiş kez tekrarla-
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yabilirsiniz. İstekten önce bir kez söylemek 
yeterlidir. Tekrarı; gönlünüzün huzuru için 
bir "zikr" olarak yararlıdır.
İstek kısmını aynı dua sırasında çok kez 

tekrarlamak doğru değildir. Fakat "zikr" 
kısmını tekrar gönlün huzur bulmasına 
sebep olur. Kısaca: tekrar bizim içindir, 
her şeyi işiten, bilen, gören Rabbimiz için 
değil!



3- ÖRNEK DUALAR

1- Sabah olunca yataktan kalktığımızda 
kendi dilimizce şöyle dua edebiliriz:

"Allah'ım! Yara klarından bana kötülüğü 
dokunabilecek olanların kötülüğünden sana 
sığınırım. Allah'ım! Celâlin, cemâlin, fazlın ve 
keremin hakkı için Resûlü'ne ve Âline salât ve 
selâm ilet ve bugün benden rahmet, lütuf ve 
himâyeni esirgeme!"

Özel ve meşru isteğiniz varsa bunu da 
elbette duânızda söylersiniz. 

Uyumadan önce de ezbere biliyorsanız 
Ayetu'l-Kürsî'yi okuduktan sonra, bilmi-
yorsanız sadece bu duayı okuyabilirsiniz:

Allah'a îman e m ve Tâgût'u redde m. (Ta-
ğut burada insanı kötüye çekmeye çalışan 
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Şeytan anlamındadır). Allah'ım! Beni uykum-
da ve uyanıklığımda koru!"

2- Esasen Allah'tan belirli bir isteğiniz 
olmasa dahî, Allah'ın güzel isimleri ile 
O'nu zikretmek, İlâhî sevginin gönlümüz-
de yer etmesine ve Allah'a doğru tekâmûl 
etmemize, gönlümüzün yatışmasına, hu-
zur bulmasına, "kötü"nün gönlümüze bu-
laştırmak istediği "virüs"lere, "vesvese"lere 
karşı bir anti-virüs programı oluşmasına 
yol açar.
Şu halde bir taşıma aracında iseniz, bir 

şey ile meşgul değil iseniz, o andaki işiniz 
"zikr"e engel değil ise, "Lâ havle ve lâ kuvvete 
illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azîm", "Subhanallah, velhamdu-
lillah, ve lâ ilâhe illallahu vallahu ekber" cümle-
leri ile zikredebilirsiniz. "Selâmun kavlen min 
Rabbin Rahîm" âyetini okuyup sonra "Alla-
humme entes-selâm, ve minkes-selâm! Tebârekte 
yâ Zelcelâli ve'l-İkram" diyebilirsiniz.
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Bu zikirlerle gönlünüz huzur bulduk-
tan sonra Resûl-i Ekrem'e (s.a.) ve Ehl-i 
Beyt'e salât ve selâm göndermek de Resûl-i 
Ekrem'in (s.a.) sevgi dairesine dâhil olma-
mıza, dahil isek bağımızın güçlenmesine 
yol açar.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zikri ile gö-
nüllerin yatışacağı, huzur bulacağı1 bil-
dirilir ve Allah'ın ve melâikenin Resûl-i 
Ekrem'e (s.a.) salât ilettiği belirtilir.2 Bura-
daki "salât"ın anlamı elbette "namaz" de-
ğil, Yeryüzü'nde Sevgi Odağı olan Resûl-i 
Ekrem'in (s.a.) gönlüne yönelen, Vedûd 
olan Allah'tan gelen çok güçlü sevgi akımı-
dır. Resûl-i Ekrem (s.a.) de, kendi sevgi da-
iresine dahil olan mü'minlerin gönderdik-
leri salavât ile birlikte, kendisinin Allah'a 

1- Ra'd, 13/28
2- Ahzâb Suresi, 56
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yönelttiği, tekrar kaynağına döndürdüğü 
sevgi akımını, salâtı Allah'a sunar. Bu sevgi 
devresi devamlıdır.1 Sevgi devresine dahil 
olmamızı Rabbimiz ister.2

Resûl-i Ekrem'in (s.a.) bu sevgi akımı 
devresine dahil olabilmek, İblis'in bu devre 
ile bağlantımızı kesmek için devamlı yaptı-
ğı bozucu yayınların etkisinde kalmamak 
için günlük namazlara dikkat etmeye gay-
ret gösterelim, ayrıca, yukarıda geçen "zikr" 
cümleleri ile, Allah'ın güzel isimlerinden 
herhangi biriyle, "zikr" ederek, İblis'in pa-
razit yayınlarından ve virüslerinden kendi-
mizi koruyalım. İç huzuru ve beden sağlı-
ğının kaynağı da ancak Allah'tadır.

Namaz (salât) insanı fahşâ ve münker-
den, bagy'den, ahlâken çok çirkin davra-

1- Kevser Suresi
2- Ahzâb, 33/43
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nışlara yol açan şeytanî etkilerden, günah-
lardan, sevgi akımı devresinin dışına çık-
maya yol açan şeytanî vesvese sonucu dav-
ranışlardan korur.1

Şeytanın etkilerinden gelen şu kötü 
alışkanlık ve davranışlardan da kendimizi 
koruyalım ki Resûl-i Ekrem'in (s.a.) sevgi 
dairesi dışında kalmayalım:

a) Alkollü içkiler ve bağımlılık yaratıp 
insanın aklını izale eden, sonuçta şeytanın 
oyuncağı kılan eroin, kokain, esrar, afyon 
vs. gibi bütün uyuşturuculardan

b) Kumarın her çeşidinden
c) "Allah'tan başkasına tapınma" diye ni-

telenebilecek olan putlaştırma ve putlardan
d) Gelecekten haber verenlere başvurup, 

medyum, cinci, üfürükçü, muskacı, iskam-

1- Nahl, 16/90
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bil veya kahve falı, suya bakma vs. gibi kişi 
veya araçların yardımı ile gelecekten veya 
gaybden haber almaya kalkışmaktan.1

Şimdi önce Kur'an-ı Kerîm'in kısa dua-
larını nakletmeye çalışacağım. Daha sonra 
da özellikle Ehl-i Beyt'den gelen bazı kısa 
dua rivayetlerini vereceğim. Bu kitapçık 
insan kardeşlerimizin ilgisini çeker de 
daha geniş bir dua kitabı isterlerse ileri 
de bunu da Allah'ın izni ve tevfîkî ile yap-
maya çalışırım. Şimdilik amacım yaklaşan 
2004 yılı Ramazanı'nda insan kardeşleri-
mi ve bu arada kendimi; Allah'a dua et-
meye ve karşılıklı dua etmeye, biribirleri 
ve bütün insanlığın hayrı için dua etmeye 
çağırmaktır.

1- Maide Suresi, 5/90
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3- Kur'an-ı Kerîm'den Dualar

Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'den 19 ör-
nek sunacağız:

1) Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfir 
lenâ ve terhemnâ lenekûnenne min-el hâsirîn. 

Dua olarak okunduğunda söylenebile-
cek olan Türkçe meali:

"Rabbimiz! Biz kendi kendimize, kendi nefsi-
mize zulme k (günah işledik). Sen bizi bağış-
lamaz, yarlıgamaz, suçlarımızı örtüp silmez 
isen, hüsrâna düşenlerde oluruz şüphesiz!"

Arkasından şu Türkçe ibareler de ekle-
nebilir:

"Allah'ım! Sen Erhamur-Rahimînsin. Senden 
başka Tanrı yoktur. Sen her türlü eksiklikten 
münezzeh ulu ve yüce Sübhansın! Resulün 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'i hakkı için, zalim-
lerden olan, kendi kendisine zulmeden bizleri 
bağışla, yarlıga, sevginden mahrum etme! 
Ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-âlemîn!" 

Bu dua, tövbe ve istiğfar için, başımıza 
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bir musîbet geldiğinde ondan korunmak 
ve kurtulmak için okunabilir.1

Hazret-i Âdem, ilk insan değil, Yeryü-
zü'ndeki ahlâkî sorumluluk bilinci henüz 
uyanmamış insanların soyundan yaratılma-
yıp ayrı olarak yaratılan ve eşi Havvâ ile bir-
likte Yeryüzü'ne gönderilecek olan ilk Tanrı 
elçisi idi. Yeryüzü'ne gönderilmeden önce; 
esasen kendisine eş olarak yaratılmış Havva 
ile temasa geçmesi; insanlığı la'netli kılan bir 
"İlk Günah" değil, bir nev'i "terk-i evlâ" idi. 
Adem ve Havvâ bu "terk-i evlâ"yı, "daha iyi 
olan seçeneği terk etme" kusurunu İblis'in 
kışkırtmasına kapılarak işleyince Allah'a bu 
şekilde dua etmişler ve bağışlanmışlardı.

2) Rabbi innî eûzu bike en es'eleke mâ ley-
se lî bihi ilm, ve illâ tagfir lî ve terhamnî ekün 
mine'l-hâsirîn.

1- A'râf Suresi, 7/23
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Anlamı: "Rabbim! (Benim için hayırlı olduğu-
nu) bilmediğim bir şeyi senden istemekten 
sana sığınırım. Beni bağışlamaz, yarlıgamaz, 
suçlarımı örtmez isen hüsrâna uğrayanlar-
dan olurum."1 
Bu dua da, hayırlı olup olmadığında te-

reddüt ettiğimiz bir şeyi Allah'tan istedik-
ten sonra, hayırlı olmadığını anladığımız-
da, yahut dua da isteğimizi açıklamadan 
önce, veyâ isteğimizi elde edemediğimiz-
de içimizden bir üzüntü geçmiş ise oku-
nabilir. Büyük Tanrı elçilerinden Nuh'un; 
oğullarından birisinin Tufan'da boğulması 
üzerine, bunun sebebi kendisine vahyedil-
diğinde Rabbi'ne duasıdır.

3) Rabb-ic'alnî mukıym'es-salâti ve min zurriy-
yetî, Rabbenâ ve tekabbel duâi. 

Anlamı: "(Allah'ım), Rabbim beni salât ile 
mukıym kıl (Seninle olan sevgi bağı ve ibade-

1- Hûd Suresi, 11-47
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nde devamlı kıl), soyumu da, ve Rabbimiz 
duamı kabul et!"1

Bu, Hazret-i İbrahim'in (a.s.) duaların-
dandır.

4) Rabbenâ-iğfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mu'mi-
nîyne yevme yekuumu'l-hisâb."2

Anlamı: "Rabbimiz! Beni, anne ve babamı ve 
mü'minleri bağışla, suçlarını ört hesabın gö-
rüldüğü (ilâhî mahkeme) gününde!"
Bu dua, namazların son rek'atlerinde, 

otururken ve selâm vermezden önce, Ba-
kara Suresi'nin 201. âyetindeki duâ ile bir-
leştirilerek namazda okunur:

Rabbenâ atinâ fid-dünyâ haseneten ve fi'l-
âhireti haseneh, ve kınâ azâbennâr (bi- rah-
metike yâ Erhamerrahimîn).

Hanefî Mezhebinde namaz sırasında 
okunan bu duâ, İmamiyye Mezhebinde de 

1- İbrahim Suresi, 14/40
2- İbrahîm Suresi, 14/41
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ikinci rek'atde, kunut duası olarak rüku'-
dan önce okunabilir.

Anlamı: "Rabbimiz! Bize Dünya'da güzellik, 
Ahiret'de güzellik, iyilik ver ve ateş azabından 
koru (rahme nle ey Erhamer-Râhimîn!)."
İbrahim Suresi'nin 41. âyetinde yer alan 

dua bölümü; Hazret-i İbrahim'in duasının 
devamıdır. Bakara Suresinin 201. âyetindeki 
dua kısmı genel bir duadır. Özellikle bu 
âyet-i kerîmedeki duâ namaz dışında da 
her vesîle ile genel bir dua olarak dile ge-
tirilebilir: Rabbimiz! Bize Dünya'da da 
Âhiret'de de iyi ve güzeli ver!

5) Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke eneb-
nâ ve ileyke'l-masîr! 

Anlamı: "Rabbimiz! Sana tevekkül e k ve 
sana yönelip sana dayandık! Dönüş de sana-
dır… Sen Aziz ve Hakîmsin! (Ululuk, izzet ve 
hikmet, mutlak bilgelik ıssısın)."1

1- Mumtahine, 60/5
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Duanın bu kısmı; yukarıda belirtilen 
amaçla, bir zorba gücün tehdidi altında 
olup da korkanlar tarafından okunabilir. 
Hazret-i İbrahim elbette korkmamıştır, fa-
kat tâkati bu tehlikeyi sükûnetle karşıla-
maya elverişli olmayanlar, bu âyet-i kerîme 
ile duâ edebilirler.

6) Rabbi heb lî min ledünke zürriyyeten tayyi-
beten inneke Semi'ud-duâ! 

Anlamı: "Rabbim bana ka ndan iyi bir zür-
riyet (evlâd) bağışla, şüphesiz sen duaları 
işitensin."1

Zekeriyya Peygamber'in bu duası, En-
biya Suresi, 21/89 âyeti ile birlikte, çocuk 
isteyenler için, dua sırasında kendi istek-
lerinin ifadesi olarak veya özel isteklerini 
açıklamadan önce okunabilir:

Rabbi lâ tezernî ferden ve Ente Hayru'l-Vârisîn!

1- Âl-i İmrân, 3/38
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Anlamı: "Rabbim beni tek, çocuksuz bırakma, 
Sen Varislerin en Hayırlısısın!"

7) Yâ Allah! Yâ Erhamer-Râhimîn! Lâ ilâhe illâ 
ente, subhâneke innî küntü min'ez-zâlimîn!

Anlamı: "Ey Erhamer-Râhimîn (en yüce mer-
hamet ıssı) Allah! Senden başka Tanrı yok! 
Sen Subhansın (Seni her türlü noksanlık dü-
şüncesinden arı bilir, seni ulularım). Şüphesiz 
ben zâlimlerden (doğru davranmayanlardan) 
oldum."1 

Yunus Peygamber'in bu duası; bir teh-
like içinde bulunduğumuz zaman oku-
nursa, inşallah kabul edilir ve bu tehlike 
bertaraf edilir. Yunus Peygamber, Ninova 
ahalisi'nin cezalandırılacağı tebliğinden 
sonra Allah onların tövbesini kabul edince 
görev yerini terk etmiş, böylece yine "terk-i 
evlâ" yapmış, (peygamberler için söz konu-
su olabilecek) bir nev'i vazife kusuru), ba-

1- Enbiya Suresi, 21/87
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lık tarafından yutulduktan sonra bu dua ile 
Allah'ı çağırmış ve kurtulmuştur. 

8) Bir hastalıktan şifâ bulmak için de 
Hazret-i Eyyûb'un şu duasını ayrı olarak 
veya kendi dileğinin ifadesi olarak okumak 
inşallah insanı dileğine kavuşturur:

"İnnî messenîye'z-zurru ve Ente Erhamu'r-
Râhimîn!1

Anlamı: "Şüphesiz ben bir musîbete uğradım, 
Sen Erham'ur-Rahimînsin"

Bu âyet ile birlikte ve önce, bu âyet de 
okunabilir:

"İnnî messenîyeş-Şeytânu bi-nusbin ve azâb!"

Anlamı: "Gerçekten Şeytan bana zahmet ve 
azap verdi."2

9) Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî, vahlul 
ukdeten min lisanî, yefkahuu kavlî. 

1- Enbiya, 21/83
2- Sâd, 38/41
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Anlamı: "Rabbim iç âlemime genişlik, fe-
rahlık ver, bu işimi bana kolay ve müyesser 
kıl, dilimdeki bağı, düğümü çöz de sözümü 
anlasınlar."1

Hazret-i Musa Aleyhisselâm ulu İslâm 
peygamberlerindendir. Fir'avun'a gönde-
rildiğinden Allah'a böyle dua etmiş, duası 
kabul edilmiştir. Çetin, zorba, zalim birisi-
ne bir hakkı, bir mazlûmu savunmak için 
gidecek olanlar, ders anlatmaya, mahkeme 
önüne, bir tebliğ vermeye çıkacak olanlar 
bu duayı okuyabilirler. 

Yine tedirginlik duyduğu bir yere, bir 
makama gidenler, Resûl-i Ekrem'e (s.a.) 
tavsiye edilen şu duayı okuyabilirler:

Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ehrıcnî muh-
race sıdkın, vec'al lî min ledünke sultânen 
nasîrâ.

1- Tâhâ Suresi 20/25-28
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Anlamı: "Rabbim beni gerçek, doğru olarak 
girdir ve gerçeklikle, doğrulukla, onayınla çı-
kar ve bana ka ndan yardımcı bir güç ver!"1

10) Rabbi eûzu bike min hemezât'iş- şeyâtiyni 
ve eûzu bike Rabbi en yahzurûn.

Anlamı: "Rabbim sana sığınırım şeytanların 
(İblis'e tâbi olan cin cinsinden varlıklarla, 
yine ona tâbi olan insan cinsinden kötüyü 
seçenlerin), (insanların iç âleminde travma-
ya sebep olup zarar veren) vesvese ve kötü 
eylemlerinden, darbelerinden ve Sana sığını-
rım onların yanımda bulunmalarından (ve iç 
âlemimi etkilemelerinden)."2

Özellikle, gaflete düşüp "Ruh çağırma" 
celselerine katılanlar, "tasallut" dolayısı ile, 
"vesvese" virüsleri ile rahatsız edilebilirler. 
Yahut kötü bir insanın bulunduğu bir çev-
rede büyüyen bir çocuk, cinsel taciz gibi bir 
sebeple, küçük yaşta bir travmaya uğramış 

1- İsrâ Suresi, 17/80
2- Mü'minûn 23/97-98
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olabilir. İnsan ile Nur arasına girmeyi ba-
şaran bir şeytan, inatçı ve dirençli bir engel 
gibi, bu kimsenin "Sevgi Devresi"ne katıl-
masını engelleyebilir.1

Bu durumdaki bir insan, kendisi oku-
yabiliyorsa, bu âyet-i kerîmeyi, Felak ve 
Nas surelerini, son bölümde Ehl-i Beyt'den 
naklettiğimiz dualar arasında yer alan, 
şeytan tacizlerine karşı okunacak duayı 
okumalıdır. İblis'in Allah karşısında hiçbir 
gücü olmadığı için, kurtulacağına îman et-
meli, Hazret-i Eyyub'un "Rabbim! Şeytan 
beni zahmet ve azâba uğrattı!" imdada ça-
ğırma duasını da okumalıdır. Hazret-i Ey-
yub, peygamberdir. İblis'in Allah'ın seçkin 
görevlileri üzerinde akıl veya ruh hastalığı 
davranış bozukluğu gibi bir etkisi olamaz.

1- Hacc Suresi'nin üçüncü ve Saffat Suresi'nin ye-
dinci âyetlerine bakınız.
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Bu imdada çağırma duası diğer Kur'an-ı 
Kerîm âyet=duâları okunurken, bunlar 
"başkasının beyanları" olarak değil, yü-
rekten kopan bir çığlık, bir imdad çağrısı 
olarak benimsenmeli ve dua edenin kendi 
dilinden ifade edilmelidir. Yahut bunlar 
okunduktan sonra bir de kendi içinden 
geldiği gibi, kendi dilince, Allah'a dileğini 
açıklamak gerekir.

Önemi dolayısı ile tekrar belirtiyorum: 
"Şeytan hemezâtı"na, travmalara, ruhî dar-
belere uğramamak için, her türlü büyü, ruh 
çağırma, ruhçuluk, yeniden bedenlenme, 
Uzak Doğu dinleri perdesi altındaki hok-
kabazlık ve dolandırıcılıklardan, medyum 
ve kâhinlerden kaçınmalı, sakınmalıyız.1 
Bunlardan kaçınarak Resûl-i Ekrem'in (s.a.) 

1- En'am Suresi, 6/12 âyet-i kerîmeyi ve Cinn Su-
resi, 72/6. âyet-i kerîmeyi okuyunuz.
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sevgi devresi akımına girer, O'nu izlersek, 
gönlümüze ilâhî sevgi yerleşirse, artık ne 
şeytanî travmalara, ne onlardan kalan iz-
lere, dolayısı ile ne akıl hastalığı sebebine 
(bakhs), ne de ruh hastalıkları (rehak) se-
bebine yer kalır.1

11) Bakara Suresi'nin (2.Sure), son iki 
âyeti olan 285-286. âyetlerindeki duâ da, 
özellikle toplu ve genel dualar sırasında 
okunabilir. [Bu âyet-i kerîmeleri, duâ ola-
rak okumak isterseniz, Türkçe meâli ile 
okuyabilirsiniz.]

12) Aynı şekilde, Âl-i İmrân, 3/8. âyet-i 
kerîmesindeki, genel hidayet talebi duası-
na bakınız!

Hidâyet talebi için, esasen namazlarda 
her gün tekrarlanan Fatiha Sûresi başlı ba-
şına bir duâdır: 

1- Cinn Sûresi, 72/13. âyeti okuyunuz.
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Bismillâhirrahmânirrahîm.

El-hamdu lillahi Rabbi'l-âlemîn. Er-Rahmâni'r-
Rahîm. Maliki yevmi'd-dîn. İyyâke na'budü ve 
iyyake nesta'în. İhdinas-sırâte'l-mustakıym. 
Sırâtelleziyne en'amte aleyhim, gayri'l-magd-
zûbi aleyhim ve led-zaallîn. 

Anlamı: "Rahman ve Rahîm Allah Adıyla! 
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır. Rahman, 
Rahîm, Din Günü'nün Mâliki! Ancak sana 
ibadet eder, ancak Senden yardım dileriz. Bizi 
doğru yola ilet! Kendilerini ni'metlendirdiğin 
(seçkinlerinin) yoluna, ö ene uğrayanların 
ve sapmışların yoluna değil!"

Fatiha başlı başına bize, insanlığa eşsiz 
değerde bir ni'metdir. Bu ilâhî ihsânı, sade-
ce namazlarda değil, her vesîle ile okuya-
bilirsiniz. Duâ olarak namazlar dışında da 
okunur.

13) Âl-i İmrân, 3/16,191-194. âyetleri de, 
Mu'minûn, 109, Furkan 65-;66,74 Ahkaaf 
15; Haşr 10. âyetleri de dua olarak okuna-
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cak âyetlerdendir.
l4) Hem genel bir dua, hem de tekrarla-

nacak bir zikr (vird) olarak okunabilecek, 
özellikle sabah namazından sonra günün 
başlangıcında okunması tavsiye edilen bir 
âyet-i kerîme:

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hû. Aleyhi tevekkeltu 
ve huve Rabbu'l-Arşi'l-Azîm.

 Bu "zikr" Resûl-i Ekrem'e (s.a.) biz-
zat Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği bir 
"zikr"dir. Meâli şudur:

"Allah yeter bana! O'ndan başka Tanrı yok! O'na 
tevekkül e m ve O'dur Ulu Arş'ın Rabbi!"1

Bir musîbet ile karşılaşan, bir "cinn" veya 
"insan" "şeytanı"nın bir "travma"sından, bir 
tehlikeden korkan, şöyle dua edebilir:

Hasbiyallahu ve kefâ! Semi'allâhu li-men deâ! 
Leyse veraallahi muntehâ!

1- Tevbe Suresi, 9/129
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Acil bir tehlike söz konusu değilse, vak-
ti varsa, Resûl-i Ekrem'in (s.a.) tavsiye etti-
ği bu kısa duadan önce, yukarıdaki âyet-i 
kerîmeyi okumalıdır. Bu kısa duanın meâli 
de şudur:

"Allah'a dayandım, O yeter bana! Allah çağı-
ranı, dua edeni duyar. O'ndan öte varılacak 
(kişi veya makam) yoktur!"
15) Bir ölüm haberi ile veya ölüm ile 

karşılaşan bir kimse; îman ve metânetini 
muhafaza için, "innâ lillâhi ve innâ ileyhi râci'ûn" 
zikrini yapabilir.

Anlamı: "Biz Allah'ınız, (O'nun hikmet, ilim 
ve iradesi ile, sevgi ve kudre  ile yara ldık) 
ve şüphesiz O'na dönücüleriz (dönüşümüz 
O'nadır, O'na döneceğiz)."1

Resûl-i Ekrem'in (s.a.) sevgi akımı dev-
resi'ne girebilenler için ölüm bir "şeb-i urs" 
olur. Mevlâna için olduğu gibi.

1- Bakara, 2/156
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16) Âyetu'l-Kürsî bir "duâ" değildir. 
Fakat "zikr" olarak okunacak ve duaların 
başında da okunması çok uygun olan bir 
âyet-i kerîmedir:

Allahu lâ ilâhe illâ hû! El-Hayyu'l-Kayyûm. Lâ 
te'huzühü sinetun ve lâ nevm. Lehu ma fîs-
semâvâti ve mâ fî'l-arz. Men zelleziy yeşfe'u 
indehu illâ biiznih, ya'lemu mâ beyne eydiy-
him ve mâ halfehum, ve lâ yuhitûne bi-şey'in 
min ilmihi illâ bi-mâ şâ, vesi'a kürsiyyuhus-
semâvâti ve'l-arz(d), ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ 
ve Huve'l-Aliyyu'l-Azîm. 

Anlamı: "Ondan başka Tanrı olmayan Allah! 
Hayy'dır (haya  veren, mutlak hayat kayna-
ğıdır), Kayyum'dur (zevali olmayan kudret sa-
hibi, mutlak ve sınırsız, ezelî ve ebedî hüküm 
sahibidir) O! O'nun için ne gaflet, kendinden 
geçme, ne uyku (söz konusudur) vardır, Gök-
lerde ve Yer'de ne varsa O'nun! Kimdir izni 
olmadıkça O'nun yanında şefaat edecek? Ön-
lerindekini (şimdiki hallerini ve geleceklerini) 
de bilir, ardlarındakini de! O'nun ilminden, 
dilediğinden başka hiçbir şeyi kimse kavraya-
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maz. Kürsîsi gökleri de, Yeri de kapsar. Bunla-
rı korumak-gözetmek O'na aslâ ağır gelmez. 
O Alî ve Azîm'dir (ulu ve yücedir)."
Uyumadan önce ve her fırsatta "zikr" 

olarak bu âyet-i kerîmenin okunmasında 
çok yarar ve manevî feyz vardır.

17) İhlâs Suresi de Âyetu'l-Kürsî gibi 
Allah'ın sıfatlarını bizzat Allah'ın belirt-
mekte olduğu bir kısa suredir. Bu sûre; na-
mazın ikinci rek'atinde de Fatiha'dan sonra 
okunabilir. Böylece, sâdece Fâtiha ve İhlâs 
Sureleri ile namazdaki Kur'an kırâati şartı 
yerine getirilmiş olabilir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kulhuvallahu Ahad. Allahus-samed. Lem ye-
lid ve lem yûled. Ve lem yekün lehu küfüven 
ahad.

Anlamı: "Rahman ve Rahîm Allah Adı ile. 
De: O, Tek Allah' r. Samed Allah' r. (Varlı-
ğı için hiçbir şeye muhtaç olmayan, tek ve 
vacibu'l-vücud, başka ilâhlara varlık verme-
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yen Allah' r). Doğma ve doğurma O'nun için 
aslâ yoktur. O'na hiçbir şey denk, eşit, benzer 
olamaz."

18) Felak ve Nâs Sureleri; sihir (büyü), 
şeytan vesvesesi gibi "kötü"den gelen taciz-
lere karşı Allah'a sığınma dualarını içerir. 
Kur'an-ı Kerîm'in son iki sûreleri bunlardır.

a) Felak Suresi (113):
Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul eûzü bi-Rabbi'l-felak. Min şerri mâ ha-
lak. Ve min şerri gaasıkin izâ vekab. Ve min 
şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad. Ve min şerri hâsidin 
izâ hased.

Anlamı: "Rahman ve Rahîm Allah adıyla.

De: Sığınırım felak'ın Rabbi'ne (zulme , ka-
ranlığı yarıp nuru ışıtan Rabbe), yara kla-
rının şerrinden, bas rıp kapladığında (koyu) 
karanlığın şerrinden, ve düğümlere üfleyen-
lerin şerrinden ve hased e ğinde hased ede-
nin şerrinden."

b) Nâs Sûresi (114)
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Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul eûzü bi-Rabbi'n-nâsi Meliki'n-nâsi İlâhi'n-
nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hannâs, ellezî yuves-
visu fî sudûri'n-nas, mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Anlamı: Rahman ve Rahîm Allah adıyla.

De: Sığınırım insanların Rabbine, insanların 
Melikine (insanlığın hakimine, egemenlik ıssı-
na), insanlığın tanrısına. Vesvâs-il Hannâs'ın 
şerrinden (İblis'e tâbi olup insanlara sinsi-
ce vesvese veren şeytanların şerrinden). O 
(Vesvâs-il Hannas), insanların iç âlemine ves-
vese sokar, cinden ve insandan (olan bu şey-
tanların şerrinden)."

Resûl-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'ni 
seven bir kimse, bu sûreyi dua iradesi ve 
kastıyla okur ve salavat da getirirse, ruh 
hastalıklarından kurtulacağını ümide hak-
kı vardır. İnşallah kurtulur. Böyle olmasay-
dı Allah Nâs Suresi'ni bize göndermezdi.

19) Haşr Suresi'nin son âyetleri:
Bu âyet-i kerîmeler de özellikle sabah 
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namazlarından sonra, ayrıca her zaman 
"zikr" olarak, veyâ dualarda istek belirtil-
meden önce okunabilir:

La yesteviy ashâbu'n-nâri ve ashâbu'l-cenneh, 
ashabu'l-cenneti humu'l-fâizûn. Lev enzelnâ 
hâze'l-Kur'âne alâ cebelin le-reeytehu hâşi'an 
mutesaddi'an min haşyetillah. Ve tilke'l-emsâlu 
nazribuhâ lin-nâsi leallehum yetezekkerûn. 
Huvallahulleziy lâ ilâhe illâ hû! Âlimu'l-gaybi 
veş-şehâdeh. Ve Huve'r-Rahmânu'r-Rahîm. 
Huvallâhulleziy lâ ilâhe illâ Hû! El-Meliku'l-
Kuddûsu's-Selâmu'l-Mu'minu'l-Muheyminu'l-
Azîzu'l-Cebbâru'l-Mutekebbir. Subhânallâhi 
ammâ yuşrikuun. Huvallah'ul–Hâlıku'l-Bâriu'l-
Musavvir. Lehu'l-Esmau'l-Husnâ! Yusebbihu 
lehu mâ fis-semâvâti ve'l-arz(d). Ve Huve'l-
Azizu'l-Hakîm.

Türkçe meâli: "Cennet ve ateş ehli eş değil-
dir. Kurtuluşa erişenler cennet ehlidir. Biz bu 
Kur'an'ı bir dağ üzerine indirse idik, o dağı Al-
lah korkusundan eğilmiş, parçalanmış olarak 
görürdün. İşte insanlara bu örnekleri ge r-
mekteyiz ki düşünsünler! O Allah' r ki O'ndan 
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başka Tanrı yok! Gizliyi ve açığı bilir, O Rah-
man ve Rahîmdir. O Allah' r ki O'ndan baş-
ka Tanrı yok! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümîn, 
Muheymin, Aziz, Cebbar ve Mütekebbirdir. 
(Allah'a) ortak ve benzer koştukları, şirke 
düştükleri şeylerden Allah münezzeh, Sub-
handır. O; Hâlik, (Yaradan) Barî ve Musavvir 
Allah' r. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve 
Yeryüzü'nde olanlar O'nu ulular, tesbih eder-
ler. O, Azîz ve Hakîm'dir."1

İşte bu kutlu âyetler; dar anlamda istek 
dualarımızdan önce, yahut "zikr" olarak 
sabah namazlarından sonra veya her fırsat-
ta okumamız çok tavsiye edilir.

Kur'an-ı Kerîm'in değerini bilelim. Kur'-
an-ı Kerîm'i aslında ve ma'nâsını bilerek 
okumaya çalışalım. Bunu yapamıyorsak, 
kısa namaz surelerini, hiç değilse Fatiha ve 
İhlâs surelerini Kur'an-ı Kerîm dili ile öğre-

1- Haşr, 59/20-24
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nelim ve manasını da bilelim. Bu iki sure ile 
bütün günlük namazlarımızı kılabiliriz. Ay-
rıca, yukarıda zikredilen kısa ve özlü "zikr" 
ve "dua" âyetlerini ezberleyebilir, istek du-
alarımızdan önce okuyabiliriz. Yahut dua 
ayetlerinin meâlini, istek duamız olarak, 
kendi ana dilimizde de dile getirebiliriz.

Haşr Suresi'nin son âyetlerindeki Gü-
zel İsimler'i, tercümeleri aslın tam karşılı-
ğı olmayacağı için, Türkçe okuyuşunda da 
"Allah'ın güzel isimleri" olarak aslî metinde 
olduğu gibi söylemek daha doğrudur. Ceb-
bar, Mütekebbir isimlerine, günlük dilden 
sezdiğimiz anlamları elbette vermeyeceğiz. 
Mü'min ismi de böyledir.
İlâhî sevgi yolunda ilerledikçe bu isim-

lerden bitmez ve tükenmez feyizler alırız. 
Şimdilik bu isimleri Allah'ın kendisini ni-
telediği isimler olarak, saygı ile, huşu' ile, 
sevgi ile, aşk ile tekrar edelim, zikrimiz, 
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virdimiz kılalım. "Subhanallah, velhamdu lillah, 
ve lâ ilâhe illallahu vallahu ekber" zikr ve virdi 
de, dar anlamda duadan önce veya her an, 
her fırsatta iç âlemimizde Allah ile olarak 
tekrarlayacağımız çok feyizli ve mübarek 
ibarelerdendir.
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4- Ehl-i Beyt Kaynağından Rivâyet Edilen 
Dua Örnekleri

Ehl-i Beyt; Ahzab Suresi'nin 33. âyet-i 
kerîmesi'nde belirtilen, Resûl-i Ekrem'in 
(s.a.) yakınlığındaki seçkin ve tertemiz ki-
şilerdir. Başda Resûl-i Ekrem (s.a.), Resûl-i 
Ekrem'in (s.a.) Ehl-i Beytinin reisidir. Musa 
Peygamber'in duası ile nasıl kardeşi Hârun 
ona yardımcı kılındı ise, Emîrü'l-Mü'minîn 
Ali de Resûl-i Ekrem'in (s.a.) vezîri, yardım-
cısı, velisi, vasîsidir. (Buradaki veli ve vasî 
Hukuk'taki anlamı ile değildir.)

Emîrü'l-Mü'minîn'in eşi olan Resûl-i Ek-
rem'in (s.a.) kızı Fâtıma; Resûl-i Ekrem'den 
(s.a.) bir parça hükmündedir. Hasan ve 
Hüseyn de Emîrü'l-Mü'minîn ve Resûl-i 
Ekrem'in (s.a.) kızı Fatıma'nın çocukları 
ve ma'sum (günahsız) imamlardandır. Bü-
tün Oniki İmam hanedanı; başta Emîrü'l-
Mü'minîn Ali, sonra Hasan, sonra Hüseyn 
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ve Hüseyn'in soyundan gelen Resûl-i Ek-
rem'den (s.a.) sonra hidayet nurunu sürdü-
ren ma'sum Ehl-i Beyt İmamları'dır.

Resûl-i Ekrem (s.a.) Veda Haccı’nda bize 
iki ağır emanet, iki çok değerli ni’met bırak-
tı: Kur’an-ı Kerim ve Resûl-i Ekrem (s.a.) 
güzel örneğini sürdüren Ehl-i Beyt!
İşte şimdi Ehl-i Beyt İmamları’ndan ge-

len bazı kısa ve özlü duaları da burada in-
san kardeşlerime aktarmak istiyorum. Yan-
kı bulursa ve Allah izin verirse; daha uzun 
münâcât metinleri, dua ve “zikr”ler, Ehl-i 
Beyt’i “ziyaret” sırasında onların nasıl se-
lâmlanacağı, onlar için Allah’tan ne istene-
ceği, onların sevgi dairesine -ki bu sevgi 
dairesi tektir ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan 
birisini gerçekten seven, Resûl-i Ekrem 
(s.a.) sevgi dairesine girer ve bütün Ehl-i 
Beyt’in ve önceki peygamberlerin sevgisi, 
bu kişinin gönül evini nûra gark eder- nasıl 
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girileceğine ilişkin açıklamalar içeren daha 
ayrıntılı bir kitap derlemek nasîp olur.

1) Evden çıkınca, şu dua okunabilir: 
Önce "Bismillah, tevekkeltu alellah, lâ havle ve 

lâ kuvvete illâ billah" zikrinden sonra:
"Allah'ım senden hayırlı rızk, hayırlı kazanç 
diliyorum ve bilmediğim şeylerden, kötü-
lüklerden sana sığınıyorum, beni yolumdan 
ayırma, Senin ve Resûlü'nün yolunda olmayı 
nasîb et"!

Bu istekten önce ve sonra Allah'a hamd 
edilmesi (elhamdu lillâhi Rabbi'l-âlemin) ve sa-
lavat getirilmesi uygun olur. (Allahumme sal-

li alâ Muhammed ve Âl-i Muhammed)1

2) Allah'tan her an, her darlık halinde, 
Allah, Erhamur-rahimîn, Rezzak, Rahman 
isimleri ile zikrederek helâl ve geniş rızk is-
tenebilir. İstek kısmı şöyle ifade edilebilir:

1- Güzîde-i Kâfî, c.I, s.326, N. 492'ye bakınız
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"Ey kendisinden bir şey istenenlerin ve ve-
renlerin en Yüce ve Hayırlısı! Beni ve ailemi 
rızıklandır, geniş ve helâl rızk ver, Senin lûtuf 
ve inaye n geniş r, şüphesiz Sen Zu'l-Fazli'l-
Azim'sin!"1

3) Birisine borçlu olmamız ve borç yü-
zünden çok sıkıntı çekmemiz, çok rastla-
nılan bir durumdur. Bu gibi durumlarda 
Allah'tan şu tarzda yardım istenebilir.

"Allah'ım! Senin sonsuz rahme nin bir tecel-
lîsi beni bu sıkın dan kurtarır, sen Rahman ve 
Rahîm, Kerîm, Zu'l-Fazli'l-Azim'sin. Sen her 
şeye kaadirsin!"
Tekrar edelim: Allah'a hamd ve salavât, 

isteğin başında ve sonunda, çok münasip 
olur. Allah'ın ihsanına güvenmeli ve dua-
nın kabul edileceğine inanmalıdır. 

4) Bize kötülük yapabilecek bir kimse-
den korktuğumuzda, İmam-ı Sadık'ın Re-

1- Güzîde-i Kâfî, c.I, N. 497
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sûl-i Ekrem'den (s.a.) naklettiği şu duayı 
okumalıyız:

"Ey gam çekenlerin, korkanların imdadına, 
feryâdına ye şen Allah'ım! Ey muztarr (dar-
da, bunalımda, çaresiz) kalanların duasını 
yanıtlayan Allah'ım! Bu korkuyu, kederi gön-
lümden gider, benden bu endişeyi tasayı, 
gamı gider, Allah'ım! Sen halimi bilirsin!"

Bundan sonra hamd ve salavât söy-
lenir. Bu gibi durumlarda, isteğimizi be-
lirtmeden önce Kur'an dua ve zikrlerinde 
aktardığımız "em-men yucîbu'l-muztarra izâ 

deâh, ve yekşif'us-sû?" (Yoksa dua ettiğinde 
darda kalana yetişen ve kötülüğü gideren 
(Allah) mı?) âyet-i kerimesi okunabilir ve 
tekrarlanabilir.1

5) Bir istek duasından önce ve özellikle 
bir kötünün kötülüğünden korktuğumuz-

1- bk. Güzîde-i Kâfî, c.1, N. 502, s.330
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da şu duayı okuyabilir, hatta bütün dua-
ların başında bu duayı bir "zikr" olarak da 
okuyabiliriz:

Hasbiyallahu ve kefâ. Semi'allahu li-men deâ. 
Leyse verâallahi muntehâ.

Bu dua özellikle "cinn" cinsinden "kötü"-
lerin vesvese ve "hemezât"ından korunmak 
ve kurtulmak için de okunur. Resûl-i Ek-
rem (s.a.) tavsiye etmiştir.1

6) "Kötü"nün tasallutu dolayısı ile akıl 
veya ruh hastalığı tezahürleri gösteren bi-
risine yardım için kendisi dua edecek du-
rumda değilse, şöyle dua edilebilir:

Allah'ım! Şüphesiz ki İblis senin kulcağızla-
rından bir kuldur, O beni (bizi) görür de ben 
(biz) onu göremem (göremeyiz). Sen onu 
görürsün, o Seni göremez. Sen onun her işin-
de ona karşı üstün kuvvet sahibi iken, onun 
Sana karşı hiçbir kuvve  yoktur. (La havle ve 

1- Bâkıyâtu's-Sâlihât
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lâ kuvvete illâ billahi'l-Aliyyi'l-Azîm!)

Allah'ım! Seni çağırıyor, ona karşı yardımını 
diliyorum. (İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în) 
Ya Rabbi! Benim O'na karşı gücüm yok, ancak 
Senin yardımınla onun etkisinden kurtulur ve 
Senden ancak kuvvet dileriz. (La havle ve lâ 
kuvvete illâ billahi'l-Aliyyi'l-Azîm!)

Ya Rabbi! Allahümme! O bana (bize, bu ku-
luna) kötülük yapmak diliyorsa Sen onu def' 
et, ber-taraf et, beni ondan kurtar (bu kulunu 
kurtar), tuzak kuruyorsa onu kendi tuzağına 
düşür, düzenini boz, tuzağını boz, onun şer-
rinden bizi (beni ve bu kulunu) koru, imdada 
ye ş (yâ Kâ ! Ya Gıyâs-el-Mustagıysîn!), tu-
zağını, kemendini onun kendi boynuna dola, 
bi-rahme ke ya Erham'er-Râhimîn! Ve salli 
alâ Muhammedin ve Âlihi't-tâhirîn!

Bu duadan önce Felak ve Nâs Surelerinin 
okunması uygun olur. İblis; bir Şer Tanrısı 
olarak görülürse -neûzu billah- ve hele "Sa-
tanizm" batağına düşülürse, İblis ve yardım-
cılarının azgınlığı artar. Buna karşılık ondan 
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bu şekilde korkmaksızın Vâhid, Ahad, Kah-
har, Cebbar, Zu'l-Celâli ve'l-İkrâm, Müte-
kebbir olan Rabbimiz Allah imdâda çağrı-
lırsa, İblis'e ve onun yardımcılarına süklüm 
püklüm tası tarağı toplama düşer. Sakın ve 
aslâ, zinhâr, İblis'e karşı "cinler" yardıma 
çağrılmamalıdır. -Batı'da "exorcisme" uygu-
lamalarının uzun sürmesi ve bazen başarısız 
olmanın başlıca sebebi; herhalde İblis'den 
gereğinden fazla korkulması ve onda üstün 
bir güç vehmedilmesidir. Bizde de cinlerin 
yardıma çağrılmasıdır.

Bu duadan sonra, "hasbiyallahu ve kefa..." 

duasını da okuyabiliriz.
7) Yine Resûl-i Ekrem'in (s.a.) tavsiye 

ettiği, daha önce değindiğimiz bir "zikr"i 
burada tekrar edelim:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hasbiyallah. Lâ İlâ-
he İllâ Hû. Aleyhi tevekkeltu ve Huve Rabbu'l-
Arşi'l-Aziym.
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Bu zikrin her fırsatta tekrarlanması; insa- 
nı insan ve cinn cinsinden "kötü"lerden korur.

8) Özel isteklerimizi duada açıklama-
dan önce:

"Allahümme innî es'eluke bi-celâlike ve bi-ce-
mâlike ve keremike..";

Yahut Türkçe olarak:
"Allah'ım! Senden celâlin, cemalin ve keremin 
hakkı için dilerim ki, niyaz eder, isterim ki..."

dedikten sonra, "en tusalliye alâ Muham-
med ve Âl-i Muhammed" (Muhammed'e ve Âl-
ine salât ilet) diyerek, bundan sonra özel 
di leğimizi açıklayabiliriz.1

Genel dua edecek isek, salavat dileğin-
den sonra şöyle diyebiliriz:

Beni Muhammed ve Âli Muhammed'i dahil 
e ğin hayırlara dahil et ve onları çıkardığın 
şerlerden beni de çıkar! 

1- Bakıyâtu's-Sâlihât
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Veya şöyle diyebiliriz:
Allahümme innî es'elüke hayre mâ seeleke 
bihi ibâdukes-sâlihûn ve mimmesteâze minhu 
ibâduke'l-muhlesûn
Anlamı: "Allah'ım! Senden salih kullarının is-
tediği hayrı diler, seçkin ve ihlâslı kullarının 
onlardan Sana sığındıkları kötülüklerden ben 
de sana sığınırım."
9) Resûl-i Ekrem' in (s.a.) Emîrü'l- Mü'-

minin Ali'ye öğrettiği bir kısa dua da, özel-
likle bir sıkıntı, bir kederden kurtulmak 
için okunur: 

Allahumme innî es'elüke bi-hakk-ı Muham-
med ve Âli Muhammed, en tusalliye alâ Mu-
hammed ve Âli Muhammed ve en tunciyenî 
min hâze'l-gamm.

Anlamı: Allah'ım! Senden Muhammed ve Âl-i 
Muhammed hakkı için dilerim, niyaz ederim 
ki Muhammed ve Âline salât ilet ve beni bu 
gamdan kurtar!
10) Yine Resûl-i Ekrem' den (s.a.) gelen 

bir dua:
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Allahumme innî es'eluke'l-emne ve'l-îmane 
vet-tasdıyke bi-Nebiyyike ve'l-âfiyete min 
cemii'l-belâi veş-şukre ale'l-âfiyeti ve'l-gınâe 
an şirâr'in-Nâs.

Melekler arasında bilinen ve büyük sa-
habeden Ebuzer'in virdi olan bu duânın 
meâli şöyledir:

"Allah'ım! Senden güvenlik ve iman ve Nebi'ni 
tasdik, bütün belâlardan âfiyet, âfiyete şü-
kür ve kötülere muhtaç olmayış diler, niyaz 
ederim."1

11) Resûl-i Ekrem'in (s.a.) , gözbebeği 
Fâtıma'ya tavsiye ettiği bir duâyı da nak-
ledelim:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ Hayyu Yâ Kay-
yûm! Bi-rahmetike estagıysu, fe-agısnî ve lâ 
tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ebedâ, ve aslih lî 
şe'nî kulleh(u).

Anlamı: "Ya Hayyu yâ Kayyûm! Senin rahme-
ne il ca ediyor, rahme nle, rahme n hakkı 

1- Bakıyâtu's-Sâlihât
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için Senden rahme ni ve yardımını diliyorum, 
imdâdıma ye ş ve beni bir lahza dahî kendi-
me terk etme ve bütün iş ve davranışımı ıslah 
et, yararlı, hayırlı kıl!"
Özellikle bu duanın her fırsatta tekrar-

lanmasının çok feyzi görülür.
12) Cevşen-i Kebîr duasında, Allah'a hi-

taben "Ya ehabbe min külli habîb" denir. 
(Ey her sevgiliden en sevgili olan) Bu da 
İslâm'a yöneltilen: İslâm'ın sevgi dini ol-
madığı isnadının ne ölçüde batıl olduğunu 
gösterir. Cevşen-i Kebîr duasını Türkçesiy-
le okumak isteyenler bu kitapçığı da basan 
Kevser Yayınevi'nin Ekim 2007'de yayımla-
dığı Cevşen-i kebîr metni ve Türkçe çeviri-
ye başvurabilirler.

Yukarıda anılan Cevşen-i Kebîr duası-
nın ardında Kumeyl Duası ve Türkçe çe-
virisi de yer almaktadır. Kumeyl duası, 
Emîrü'l-Müminin Ali'nin (a.s) öğrettiği çok 
değerli bir duadır.
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Son Söz

Bu genel dualar, her fırsatta, "zikr" olarak, 
"vird" olarak tekrarlanabilir ve insanı Nur 
kaynağından, Sevgi akımı Devresi'nden 
uzak bırakmayıp Nûr'a iletirler. Allah'a 
hamdolsun ki insan kardeşlerime sunulan 
bu kitapçık burada tamamlandı.

Bu kitapçık hakkında her türlü görüş, 
düzeltme, genişletme tekliflerini bildirme-
niz de şükranla karşılanacaktır.

Âlemlerin yegane Rabbi, Rahman, Ra-
him Allah'a hamd olsun! Allahumme salli 
alâ Muhammed ve Âlihit-tâhirîn.

İstanbul, 12 Ekim 2004
Hüseyin HATEMİ





İÇİNDEKİLER

1- Genel A ِِçıklamalar .......................................5

2- Allah Dua Etmemizi İstiyor Mu? Nasıl 

Dua Edilir? ..................................................13

3- Örnek Dualar ..............................................35

- Kur'an-ı Kerîm'den Dualar ....................... 41

- Ehl-i Beyt Kaynağından Rivâyet Edilen 

Dua Örnekleri ............................................. 65

Son Söz .............................................................77


	Boş Sayfa
	Boş Sayfa


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




