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TAKDİM 

Bismillahirrahmanirrahim 
Aziz okuyucularımız! 
Ehlibeyt mektebine hizmeti amaç edinen yayınevi-

miz, hizmetlerinin devamında, yeni ve önemli bir eseri 
daha gerçeklere susamı� insanımıza kazandırmanın se-
vincini ya�amaktadır.  

Allah-u Teala'ya bu lütuf ve ihsanından dolayı son-
suz hamd-u senalar olsun. 

Bu eser, son asrın büyük âlimlerinden, "Sikat'ül-Mu-
haddisin" lakabıyla anılan merhum "Hacı �eyh Abbas Kum-
mî" (kuddise sirruh -1294–1359 H.K.) tarafından Resul-i 
Ekrem'in (s.a.a) ve onun ilim ve hikmet vârisleri olan pak 
Ehlibeyt'inin dua ve münacatlarından derlenen büyük dua 
kitabı "Mefatih'ul-Cinan"ın Mübarek Üç Aylar bölümün-
de yer alan amelleri, dua ve münacatları (metin ve ter-
cümeleriyle birlikte) ihtiva etmektedir. 

Ehlibeyt mektebine mensup eserlere a�ina olan kim-
seler, ister istemez "Mefatihu'l-Cinan" kitabının ve müel-
lifinin de�erine vâkıftırlar.  

Bu kıymetli eser, mukaddes muhtevasının yanı sıra 
müellifinin de büyük ihlâsından olsa gerek, yazıldı�ı gün-
den beri kendisinden önce ve sonra, mevzusunda yazılan 
eserlerin hemen hepsini gölge altında bırakmı� ve çe�itli 
ülkelerde Ehlibeyt dostları arasında yaygınla�arak mü-
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minlerin elinde dola�an vazgeçilmez bir eser hâline gel-
mi�tir. Öyle ki, hemen her evde Kur'ân-ı Kerim'in yanı 
sıra bir "Mefatihu'l-Cinan"ı da bulabilirsiniz.  

Ancak, maalesef birçok konuda oldu�u gibi, bu ko-
nuda da ülkemizde durum farklı olmu� ve insanlarımız 
genellikle Ehlibeyt mektebine mensup veya en azından 
Ehlibeyt dostu olmalarına ve o yüce insanları ilim, irfan 
takva ve... açısından �slâm'ın en önde gelen �ahsiyetle-
rinden tanımalarına, onlar hakkında "Allah siz Ehlibeyt-
ten her türlü kötülüğü ve fenalığı uzaklaştırmayı ve 
sizi tertemiz kılmayı irade etmiştir."1 ve "Şüphesiz ben 
aranızda iki ağır emanet bırakıyorum: Biri Allah'ın kita-
bı; diğeri ise itretim, Ehlibeyt'im. Bu ikisine sarıldığınız 
müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz."2 gibi ba�ka kimse 
hakkında verilmeyen bu ilâhî ve nebevî referansları bil-
melerine ra�men maalesef Ehlibeyt �mamları'nın ilim, ir-
fan ve hikmetlerinden mahrum kalmı�lar ve bırakılmı�-
lardır. (!!!) 

�nsanlarımızın en az tanıdı�ı veya belki isimlerinden 
ba�ka hiç tanımadı�ı kimseler, Ehlibeyt de�il midir?! 

�tikadî ve fıkhî konularda, tefsirde, hadiste vb. konu-
larda herkesin görü�üne ba�vuruldu�u hâlde, "Acaba Eh-
libeyt �mamları'nın da bu konuda görü�ü nedir?" diye en 
azından merak edip de ara�tıran var mıdır?  

Direkt veya dolaylı olarak dört mezhep imamının üs-
tadı sayılan Ehlibeyt �mamları'nın altıncısı �mam Cafer 
Sadık'ın (hepsine Allah'ın selâmı olsun) da görü�leri, en 
azından di�er imamların görü�lerinin yanı sıra insanları-
mıza neden aktarılmıyor?  
                                                 

1- Ahzâb, 33 
2- Sünen-i Tirmizî, Hadis No: 4036 
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Bununla da kalmayıp bazı haddini bilmezler, bu bü-
yük imama ve mensuplarına yüksek tirajlı gazetelerde sa-
pık diyebilme küstahlı�ını gösterebiliyorlar; fakat kimse-
nin tüyü bile kıpırdamıyor.  

Bugün yaygın olan ilmihâllerde böyle bir �eye rast-
lamak mümkün müdür? 

Evet, bu konuda söylenecek çok �ey var; ama biz bu 
kadarıyla yetiniyor ve kararı siz okuyucularımızın fera-
set, basiret ve insafına bırakıyoruz.  

Allah-u Teala cümlemizi gaflet uykusundan uyandır-
sın! Bizlere hakikatleri gösterebilme tevfikini ve ona itti-
ba etme cesaretini ihsan etsin!  

Allah'a hamdolsun ki, son birkaç yıldır Ehlibeyt dos-
tu bir kısım âlimlerimizin ve fedakâr müminlerin gayre-
tiyle Ehlibeyt'e ait eserlerin Türkçe'ye kazandırıldı�ına 
�ahit oluyoruz.  

Bu gayretler, sevindirici olmakla birlikte yetersizdir. 
Bu konuda herkesin üzerine dü�eni yapması ve Ehlibey-
t'in bundan fazla garip ve mazlum kalmasına izin verme-
mesi temennimizdir. 

Bu kitabı okuduklarında, bütün okuyucularımız tas-
dik edeceklerdir ki, Müslümanlar ne kadar büyük hazine-
lerden uzak kalmı� ve irfanın derin hakikat ve mertebele-
rinden mahrum bırakılmı�lardır. 

Biz, Kevser Yayıncılık olarak sözünü etti�imiz "Me-
fatihu'l-Cinan" kitabını önce bölümler hâlinde (Üç Ayla-
rın Amelleri ve Duaları, Büyük Dualar, Ziyaretler, Özet 
Dua Kitabı ve...) tercümesiyle birlikte, son olarak "Mefa-
tihu'l-Cinan"ın tam metnini siz mümin karde�lerimize ve 
Ehlibeyt dostlarına sunmayı amaçlıyor ve buna muvaffak 
olabilmek için dualarınızı bekliyoruz. 
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Son olarak bu eserin hazırlanma, tashih, tatbik, dizgi, 
baskı ve saire a�amalarında bizlere yardımcı olan bütün 
karde�lerimize te�ekkür etmeyi bir borç biliriz. Allah 
hepsinden razı olsun. 

 
KEVSER 
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İMAM-I ÜMMET'İN (R.A) ÜÇ AYLAR VE 
FAZİLETLERİ HAKKINDAKİ 

SÖZLERİNDEN 

ÜÇ AYIN ÖNEMİ VE BU AYLARDA VUKU BULAN 
OLAYLAR 

Bu üç ay… recep, �aban ve mübarek ramazan ayları, 
insanlar için öylesine çok nasiplerle doludur ki, bu bere-
ketlerden istifade edilmelidir. Elbette, bu üç ayların her 
birisi, önceden seçilmi�tir ve bütün yönlerden daha ba�ka 
�eyler de seçilmi�lik hâlini takip etmi�tir. Nitekim recep 
ayında, Hz. Ali b. Ebu Talib (a.s) ve di�er bazı �mamla-
rın do�umu; �aban ayında, Seyyidü'�-�üheda (�mam Hü-
seyin -a.s-) ve yoluna canlar feda olsun Sahibu'z-Zama-
n'ın (Hz. Mehdi) do�umu, mübarek ramazan ayında ise, 
Kur'-ân'ın, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) mübarek kalbine na-
zil olmaya ba�laması bu seçkin hâllerdendir. 

Bu üç ayların �erefi, dillerde, sözlerde, akıl ve fiiller-
de hakkıyla yerini alamaz. Keza bu aylarda yapılan yaka-
rı�ların durumu da öyle…  

Ki biz �imdi �aban-ı �erifte bulunuyoruz ve "Müna-
cat-ı �abaniye" -diye anılan �aban ayı duası- en büyük i-
lahî dualardan olmakla maruftur ve ehli olanların, bu bü-
yük duanın nurundan, idraklerinin hududunca istifade et-
meleri gerekir. 
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DUALARIN İÇERDİĞİ İRFANÎ  
MESELELERDEN ÖRNEKLER 

�lahî ve irfanî meseleler, kolay anla�ılır yönleri çok 
olan meselelerdir. Bazıları bu hususta �üphe ettiklerinden 
anlamakta muvaffak olamayacaklarını sanırlar. Hâlbuki 
öyle de�ildir ve Kur'ânî istidlâllerin durumu da böyle da-
kiktir, kolay idrake müsaittir. Delillerin, burhanlarının 
ortaya konulması ve bunların takibiyle bu meseleler an-
la�ılır. Daha ilerisine burhan göstermek ise epeyce mü�-
küldür. Ve buna iman denilir ki, yalnızca delillerle hare-
ket eden burhan sahipleri, bu mertebedeki imana eri�e-
mezler.  

Bu, öyle bir meseledir ki, kalbe telkinler, tekrar ve 
riyazetle yerle�ir. �öyle tasavvur ediniz; bir kimse zaru-
retler içinde ölmü�tür ve insana ondan bir zarar gelmez. 
Ama �öyle de farz ediniz, bir mezarlıktasınız ve kimse-
cikler de yok!... Veyahut da bir gasilhanede, bir ölünün 
yanındasınız ve onunla yapayalnızsınız… Böyle bir du-
rumdan korkanları dü�ününüz… Aklî bir zaruret olan 
burhan ve deliller kalbe yerle�memi�tir de, ondandır bu 
korku… Öyle bir yerde bulunmanın manasını gerçi akıl 
idrak etmi�tir ve ihtiyaç da vardır ama, bu idrak, akıldan 
kalbe eri�ememi�tir!  

Bir de �unu dü�ününüz: Meselâ ölü yıkayıcılar, aynı 
konuda nasıldırlar? Onların önündeki bu mesele kalple-
rine de yerle�mi�tir. Bu yüzden korkuları yoktur. 

�slâmî meselelerde de, aklî deliller aynen bu misal-
deki gibidir. Nice aklî meseleler vardır ki, kuvvetli delil-
lerle mahiyetinin idrak oldu�u sabit olmu�tur ama, insa-
na tesir etmemektedir. Zira burhanların, delillerin netice-
si yalnızca akla ula�mı�tır, ondan ilerisine, kalbe eri�-
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memi�tir. Onun aklı, idrak etmeye etmi�tir ama kalbi ona 
iman getirmemi�tir. 

Kur'ân'da ve Masum �mamlar'ın (Allah'ın selâmı ü-
zerlerine olsun) münacatlarında ve özellikle "�abaniye 
Münacatı"nda o kadar çok irfanî meseleler vardır ki filo-
zof veya arif ki�iler o meseleleri ancak bir dereceye ka-
dar idrak edebilirler. Gerçi anlayabilirler ama, irfanî zevk 
hâsıl olmadıkça, kalbe yansımaz. Kur'ân'da, ayet-i keri-
mede: "Sonra -Cebrail, Hz. Peygamber'e- yaklaştı da 
sarktı. Böylece mesafesi iki yay aralığı kadar yahut 
daha az oldu."1 buyrulmaktadır. 

Müfessirler ve filozoflar bu konuda çok sözler söy-
lemi�lerdir, lakin irfanî zevkleri az oldu�undan kalpleri-
ne yansımamı�tır.  

"Ya Rab! Bana, senden gayrisinden kopmayı nasip 
eyle… Kalp gözümüzü, nazarının nuruyla öylesine nur-
landır ki, kalplerimiz parçalansın, o nur örtüsüyle… Ve 
sonra bizi azamet madenine ulaştır ve ruhlarımızı yücelik 
ve kutsiyet makamına yücelt… Ya Rab! Onlar ki, senin 
davetine icabet etmişler ve nazar kılmana nail olmuşlar 
ve Celalullah'ın kudretiyle kendilerinden geçmişlerdi; bi-
zi de onlardan eyle!"  

Münacat-ı �abaniye'deki bu manaya dikkat edilmeli-
dir. Buna dikkat etmeyenler, ilahî yönleri, insanî idrakle 
hayal ediyor ve bildiklerini zannediyorlar. Hâlbuki ne a-
rif, ne filozof ve ne de bilgin, meselenin özünün ne oldu-
�unu anlayabilir ve o potada eriyebilir… 

Mesele, Celalullah'ın kudreti kar�ısında kendinden 
geçmek meselesidir. Ki, bu meselenin men�ei, Kur'ân'dır. 
Hz. Musa'nın ö�üncü olan bu kendinden geçi� hâli, öyle 

                                                 
1- Necm, 8-9. 
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bir hâldir ki; insan bu meseleyi tamamıyla kavrayayım 
derken, baygınlık hâli geçirece�inden �üphe etmeye ba�-
layabilir. Ama, bu baygınlık, bu kendinden geçi�, nasıl 
bir �eydir? Hz. Musa'nın kendinden geçi�i nasıldı? Bu 
öyle bir meseledir ki, Hz. Musa'dan gayrisinin anlaması 
mümkün de�ildi. Yahut da, ayette geçen "dena fetedella" 
yani "İyice yaklaşıp üzerine eğildi." manası, öyle bir 
hâldir ki, ondan gayri hiç kimse o dereceye yakla�amaz 
ve anlayamaz, idrak da edemez… Bu cümlelerin di�er 
benzerleri de vardır ki, zahiren kolaydır ama, yeni birta-
kım meseleleri beraberinde getirir… 

�nsan bunların gerçe�ini, ancak riyazetle, nefsini 
tezkiye ve tekrar ederek anlayabilir ve Allah'ın onunla fı-
sılda�ması merhalesine eri�ir, yani necva hâli… Necva 
nedir? Allah Teala, insana münacat hâlinde ona mukabi-
len fısıldar… Görünüz münacatta neler vardır? �mamlar 
bu dualarında neler söylüyorlardı?  

Ben bu manaları bu dualardan ba�ka bir yerde gör-
memi�im… Ki, bütün �mamların bu münacatı, bu yakarı� 
duasını okudukları rivayet edilmi�tir. Bu delil dahi bu 
duanın büyüklü�ünü ifadeye yeter, zira bu duayı bütün 
�mamlar okumu�lardır. Ve onlarla Allah Tebarek ve Te-
ala arasında neler geçmi� ve Allah'tan ba�kasından kop-
manın kemali, olgunlu�u doruk noktaya varması nasıl 
olmu�tur? Ve inkıtaın doruk noktası nedir? 

"Ya Rab! Senden gayrisinden kopmayı nasip eyle… 
Her şey senin elindedir, başkasının elinde değil… Benim 
fayda ve zararımın artması veya eksilmesi de ancak se-
nin elindedir…" 

�nsan zahiren diyebilir ki: "Her �ey O'nunladır, ma-
demki kalben, bunun bize hiçbir zararı yok; her �ey O'-
nun elinde olsun veya olmasın bir faydası yoktur…" Bu 
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gibi sözlerden �iddetle kaçınalım!... Dua edelim de, Al-
lah-u Tebarek ve Teala, hepimize tevfikini versin ki, bu 
mübarek �aban ayında ve mübarek ramazanda bu mese-
leleri öylesine idrak etmeye çalı�malım ki gönül ve kalp-
lerimizde küçük de olsa bir tesir icra etsin… 

En azından, müminlerin Allah'a münacatında, ken-
dinden geçi�lerini ve Allah'ın yakarı� hâlindeki kullarına 
fısıldamasını iyi anlamaya çalı�alım…  

Müminin münacatındaki kendinden geçi� hâli için 
sakın "Bunlar dervi� laflarıdır." deyip geçmeyelim… Bü-
tün meseleler Kur'ân'da vardır. Bu meselelerin çok latif 
tarafları vardır. Ve bize �mamlarımızdan hediye olarak 
gelen mübarek dua kitaplarımızda bunlar yer almı�tır. 
Gerçi bu letafet, Kur'ân'dan bizzat aynen alınmı� de�ildir 
ama, ondan ilham almaktadır.  

Fakat �imdiye kadar nice kimseler, anlayarak veya 
anlamayarak, bu dua ıstılahlarını do�rudan do�ruya Kur'-
ân ve hadisten bir bölüm sanmı�lardır. Mümkündür ki; 
do�ru-dürüst aslını da görmemi�lerdir… Bu i�lerin haki-
katini elbette çok az ki�i bilir ve bunlar ruhun gıdasıdır. 
Bu meselelerde ruhun zevk ve gıdası çok yüksektir. 

(Sahife-i Nur) 

ALLAH-U TEALA'YLA İRTİBAT (BAĞLANTI) 

Vahiy ve �eriat madenlerinden, ilim ve hikmet ta�ı-
yanlardan bizlere nakledilen dualar, Allah-u Teala'nın, 
kullarına en büyük nimetlerinden ve âlemlere en geni� 
rahmetlerinden biridir; çünkü dua, Allah-u Teala'yla kul-
ları arasında manevî bir ba�lantı, a�ı�ı ma�uka ula�tıran 
ip, sa�lam kaleye girip, sa�lam kulpa yapı�mak için bir 
vesiledir…  

(�erh-i Dua-i Seher, s.5) 
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Ehlibeyt �mamları, birçok meseleleri dua diliyle be-
yan etmi�lerdir. Dua dili o hazretlerin hükümleri beyan 
ettikleri di�er dilleriyle çok farklıdır. Genellikle manevi 
konuları, tabiat ötesi olayları, ince ilâhî meseleleri ve Al-
lah'ı tanımayla ilgili mevzuları dua diliyle buyurmu�lar-
dır…  

(Cihad-ı Ekber, s.37) 

Tertemiz Ehlibeyt �mamları'nın (a.s) dualarını ve Al-
lah'ın azabının korkusundan inleyi�lerini incelemeyi dü-
�ünce ve davranı�larınız için temel ilke kılın…  

(Nokta-i Atf, s.42) 

Be�erin makamı ne olursa olsun, peygamber efendi-
mizin makamı herkesten daha yücedir; ancak bu makamı 
onların gördü�ü uluhiyyet makamıyla kar�ıla�tırdı�ımız-
da her �ey kar�ısında bir hiç oldu�unu görürüz. Onların 
Allah'ın azamet ve yüceli�inden anladıkları �ey, onları o 
�ekilde yakarıp inlemeye ve kusurlarını itiraf etmeye it-
mi�tir.  

Emir'ül-Müminin Hz. Ali'nin (a.s), Resulullah'ın ken-
disinin, �mam Seccad ve di�er �mamların dualarına bir 
göz atacak olursanız, onlarda nasıl cümlelerin oldu�unu 
ve bizim bu manalardan ne kadar uzak oldu�umuzu gö-
rürsünüz. Bu dualarda bizlerin mahrum oldu�u ne gibi 
ö�retiler var! Allah'ın mukarreb kullarının yüreklerinde 
O'nun firakından dolayı yanan nasıl bir yakıcılık vardı ki, 
"Cehennem ateşine sabredebilsek de senin firakına nasıl 
sabredelim?" diyorlardı?! Bunlar bize bir masal gibi ge-
len gerçeklerdir; onların anladı�ı, bizim ise anlayamadı-
�ımız bir gerçektir…  

(Sahife-i Nur, c.20, s.4) 
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Ehlibeyt �mamları'nın (a.s) nasıl bir makama sahip ol-
duklarını anlamak isteyenler onların eser ve izlerine mü-
racaat etmelidirler. Onların eserleri, dualardır. En önem-
lisi onların "�abaniye Münacaatı, Nehc'ül-Belâ�a" gibi, 
"Arefe" günü duası gibi duaları ve okudukları hutbeler-
dir. Bunlar öyle �eylerdir ki, insan bunların kar�ısında ne 
diyece�ini bilemiyor.  

(Sahife-i Nur, s.20, s.157) 

İNSANLARI DUAYLA HİDAYET ETMEK 

Bu dualar masum imamlarımızdan (a.s) bizlere nak-
ledilmi�tir; imamlarımızın hemen hepsi ya�adıkları dö-
nemler içerisinde zalim ve müstekbirlerin baskısı ve zul-
mü alında olmaları nedeniyle alenen hiç bir �ey 
yapamıyorlardı. Fakat gizlice yaptıkları kılavuzluklar dı-
�ında halkı bilinçlendirip yönlendirmek için dua silahına 
sarılıyorlardı. �nsanlar bu duaları okuduklarında manevi 
bir güç bulup rahatlıyor-hafifle�iyor ve çok kolay bir �e-
kilde �ahadeti arzuluyorlardı…  

(Sahife-i Nur, s.12, s.241) 

Resulullah'tan (s.a.a) sonra Ehlibeyt �mamları'nın, Ü-
meyye ve Abbaso�ulları'nın sıkı bir �ekilde baskısı altın-
da oldukları dönemlerde halka buyruklarını mümkün ol-
du�u her bir �ekilde ula�tırdıklarını görmekteyiz. Bu i�i 
hatta dualarında bile yapıyorlardı. �mam Zeynülabidin ve 
di�er Ehlibeyt �mamları'nın (a.s) dualarını inceleyecek o-
lursanız, onların halkı sıradan insanların tasavvur ettikle-
rinden daha yüce bir i� için hazırlamaya çalı�tıklarını gö-
rürsünüz. Bu dualar; tevhide davet, nefsi arındırmaya da-
vet, dünyadan yüz çevirmeye davet ve Allah-u Teala'ya 
yakarı�la doludur; bu davetler insanların evlerinde otura-
rak Müslümanların çıkarlarından gaflet edip zikir ve du-
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ayla u�ra�maları anlamına gelmez. Nitekim onların ken-
dileri de böyle de�illerdi…  

(Sahife-i Nur, s.18, s.274–275) 

Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt �mamları'nın (a.s) biz-
lere bırakmı� oldukları sireye göz atacak olursak olursa-
nız, göreceksiniz ki hatta elleri ba�lanıp hâkim gücün si-
yasetine kar�ı bir kelime dahi söyleyemedikleri dönemde 
bile dualarıyla insanları davet ediyorlardı ve fırsat bul-
duklarında davetlerini açı�a vuruyorlardı. Biz, i�te bu i-
mamlara ittiba etmeliyiz… 

(Sahife-i Nur, s.18, s.276) 

RAMAZAN AYIYLA ŞABAN AYININ MUKAYESESİ 

Ramazan ayı, nübüvvet ve peygamberlik ayıdır; �a-
ban ayı ise imamet ve velâyet ayıdır. Ramazan ayında 
"Kadir Gecesi" vardır, �aban ayında ise Kadir Gecesi'ni 
izleyen �aban ayının on be�inci gecesi vardır. Ramazan 
ayı mübarektir; çünkü onda Kadir Gecesi vardır. �aban 
ayı da mübarektir; çünkü onda �aban ayının on be�i var-
dır. Ramazan ayı mübarektir; çünkü onda vahiy nazil 
olmu�tur; ba�ka bir deyi�le Resulullah'ın (s.a.a) manevi-
yatı vahyin nazil olmasına sebep olmu�tur. �aban ayı 
muazzamdır; çünkü ramazan ayının maneviyatının de-
vamıdır. Mübarek ramazan ayı bütün hakikatlerle mane-
viyatın toplandı�ı Kadir Gecesi'nin cilvesidir; �aban ayı 
ise onun devamı olan �mamların ayıdır. Mübarek rama-
zan ayında, Resulullah'ın (s.a.a) makamı Allah'ın kendi-
sinden kaynaklanan kullî velâyetiyle bütün bereketleri bu 
âleme yayar; �mamların ayı olan �aban ayı ise mutlak ve-
lâyetin bereketiyle ve Resulullah'ı (s.a.a) izleyerek bu 
manaları sürdürür. O hâlde ramazan ayı bütün perdeleri 
yırtmı� ve Cebrail-i Emin bu ayda Resulullah'a nazil ol-
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mu�tur. Ba�ka bir deyi�le, Resulullah (s.a.a) vahiy mele-
�i Cebrail'i dünyaya sokmu�tur. �aban ayı ise velâyet ayı 
olup bütün bu anlamları sürdürmektedir. Ramazan ayı 
mübarektir; çünkü Kur'ân bu ayda nazil olmu�tur. �aban 
ayı da mübarektir; çünkü bu ayda da Ehlibeyt �mamları'-
nın duaları geçmi�tir. Ramazan ayında nazil olan Kur'ân, 
bütün ö�retileri ve insano�lunun ihtiyaç duydu�u tüm 
�eyleri kapsamaktadır. �mamların ayı olan �aban ayı ise, 
bütün alanlarda bu hakikat ve manaların devamıdır. 

Kur'ân-ı Kerim'de gizli olarak geçen �ey, Ehlibeyt 
�mamları'nın dualarında da gizli olarak geçmi�tir. �aba-
niyye duasında �öyle geçer: "Allah'ım! Beni çağırdığında 
sana icabet eden, mülahaza ettiğinde celal ve yüceliğin 
karşısında paramparça olan, gizli olarak kurtardığın ve 
sana karşı açıkça hayır amelde bulunan kimselerden kıl."  

Bu dua kendinden geçi� meselesini söz konusu et-
mektedir; nitekim Kur'ân-ı Kerim'de de Hz. Musa (a.s) 
hakkında, "Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça 
etti…" buyrularak Hz. Musa'nın (a.s) kendinden geçti�i 
anlatılıyor.  

Bu, kendinden geçme ayıdır, bu da kendinden geçi�i 
isteyen aydır. Bu ay Allah'ın Peygamber-i Ekrem'e (s.a.a) 
tecellisidir ve bu ay Resul-i Ekrem'i (s.a.a) izleyerek Al-
lah'ın Ehlibeyt �mamları'na tecellisidir.  

Hz. Mehdi'nin (a.s) çe�itli boyutları vardır; insano�-
lunun gördü�ü, onun bu boyutlarından bazılarıdır. Nite-
kim insano�lunun Kur'ân-ı Kerim'den ve Resulullah'tan 
(s.a.a) gördü�ü de o maneviyatın bazısıdır. Kur'ân-ı Ke-
rim'de öyle maneviyatlar vardır ki, Resulullah (s.a.a) ve 
o hazretin ö�rencilerinden ba�ka hiç kimse onlardan ya-
rarlanmamı�, hiç kimse onları bilememi�tir. Dualarımız-
da da bu özelli�e sahip olan meseleler vardır. Resulullah 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

18 

(s.a.a) bütün varlıklara hâkim oldu�u gibi, Hz. Mehdi (a.s) 
de bütün varlıklara hâkimdir. O, peygamberlerin sonun-
cusudur; bu ise imamların. O, asaleten kullî velâyetin so-
nuncusudur; bu ise bil-ittiba olarak kullî velâyetin so-
nuncusudur.  

O hâlde bu iki ay saygı duymamız gereken aylardır. 
�aban ve ramazan aylarındaki duaları okuyup haklarında 
dü�ünmeliyiz. Bu manaların ehli olan müfessirler Ehli-
beyt �mamları'nın dualarını tefsir etmelidirler.  

�abaniyye münacatı, e�ine az rastlanan münacatlar-
dandır. �mam Zeynülabidin'den (a.s) nakledilen Ebu Ham-
za Sümâlî duası gibi, onun da e�ine az rastlanmaktadır, 
bunun da. Kumeyl Duası �aban ayında geçmi� olup �a-
ban ayının on be�inde okunan dualardandır. Kemeyl Du-
ası bizim idrak edemeyece�imiz derin hakikatleri içer-
mektedir. Ehlibeyt �mamları'ndan üzerinde dü�ünülmesi 
gereken dualar rivayet edilmi�tir. Ehil ilim ve marifet sa-
hipleri bunları açıklayıp insanlara sunmalıdırlar; gerçi 
hiç kimse onların hiç birisinin hakikatini açıklayamaz…  

(Sahife-i Nur, c.20, s.82-83) 

KUR'ÂN-I KERİM'İN NÜZULÜ VE RESULULLAH'A 
(S.A.A) ALLAH TARAFINDAN VERİLEN ZİYAFET 

Mübarek ramazan ayında öyle bir olay vuku bulmu�-
tur ki bu olayın boyutları bizim gibiler için ebediyete ka-
dar meçhul kalmı�tır; bu da Kur'ân-ı Kerim'in bu ayda 
nazil olu�udur. Kur'ân-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde Resu-
lullah'ın (s.a.a) kalbine nazil olu�u, Kur'ân'ın nasıl nazil 
oldu�u ve olayın ne olu�u, Ruhu'l-Emin'in o hazretin kal-
bine Kur'ân'ı indirmesi ve di�er taraftan "Biz onu (Kur'-
ân'ı) Kadir Gecesi indirdik." ayeti, Kur'ân-ı Kerim'in 
Kadir Gecesi'nde Resulullah'ın (s.a.a) kalbine nasıl indi-
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�i, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) kendisi ve o hazretin eli altın-
da büyüyüp Allah-u Teala'nın da özel inayetlerinin kap-
samına girenlerden ba�kaları için tamamen müphemdir.  

Nüzul nedir? Kalbe nazil olmak ne demektir? Ru-
hu'l-Emin nedir? Ruhu'l-Emin Kadir Gecesi'nde Kur'ân-ı 
Kerim'le birlikte Resulullah'ın (s.a.a) kalbine nasıl girdi? 
Bunlar yüzeysel bir bakı�la anla�ılması kolay gibi zanne-
dilen konulardır; fakat �unu söyleyeyim ki Kur'ân-ı Ke-
rim'in nasıl nazil oldu�u bizim gibiler için müphemdir; 
Kadir Gecesi'nde Allah'ın meleklerinin nazil olu�u, Kadir 
Gecesi'nin hakikati ve Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen 
"Sizler Allah'ın ziyafetine davet edilmişsinizdir" riva-
yetindeki Allah'ın daveti ve ziyafet nedir? Bu ziyafeti 
kim kabul etmi�tir? Bu ziyafetin kabulünün ön hazırlıkla-
rı nelerdir? Ziyafet nedir?  

�unu söylemek gerekir ki, Allah-u Teala'nın davet 
etti�i bu ziyafete hiç kimse Resulullah (s.a.a) gibi icabet 
etmemi�tir. Davetin derece ve mertebeleri vardır, icabe-
tin de birtakım dereceleri vardır. �cabetin en yüce derece-
si ön hazırlıklar ve Resulullah'ın (s.a.a) çekti�i riyazetler-
den ve nefis terbiyelerinden sonra Allah Teala'nın Kur'-
ân'ın nüzulüyle ona ziyafet vermesidir.  

Kur'ân, Resulullah'a (s.a.a) verilen ziyafette, ezelden 
ebede açık olan sofrada Resulullah'ın (s.a.a) yararlandı�ı 
bir nimettir; onun ön hazırlıkları da, bu ziyafete lâyık 
olma makamına ula�ıncaya kadar yıllarca çekti�i riyazet-
lerdir ve bu ortamda önemli olan da dünyadan yüz çe-
virmektir. 

�nsanı Allah'ın ziyafetine ula�tıran �ey Allah'tan ba�-
kasını bırakmaktır. Bunu ise herkes yapamaz; bunu, en 
ba�ta Resulullah (s.a.a), sonra da parmakla sayılır ki�iler 
yapabilirler ancak. O nur kayna�ına yöneli� ve ondan 
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gayrı her �eyden yüz çevirmek, onu Allah'ın ziyafetine 
ve Kur'ân'ın bir defa tamamen kalbine nazil olmasına lâ-
yık etmi�tir.  

Mübarek gecenin ihtimallerinden biri, Allah'ın nuru-
nun çıra�ı konumunda olan Resulullah'ın (s.a.a) bünyesi-
dir; tabi bu ortamda di�er ihtimaller de vardır.  

Önemli olan Allah'ın ziyafetine girmek için insanın 
kemalatının fazla oldu�unu ve buna ön hazırlıklardan 
ba�laması gerekti�ini anlamaktır. Ön hazırlıklar da Al-
lah'tan gayrisine yönelmemek, gayrisini görmemek, Al-
lah'tan ba�kasını göz önünde bulundurmamak, O'ndan 
ba�kasına yönelmemektir.  

Burada �unu söylemek gerekir ki, bu anlam bütün in-
sanlar için istenen ve iyi olan bir �eydir. Allah'ın ziyafe-
tine girmek isteyenler, kendi kapasitesince dünyadan yüz 
çevirmeli, kalplerinde dünyaya yer vermemelidirler. Fa-
kat hatipleri de içine alan din âlimleri için bunun bam-
ba�ka bir özelli�i vardır.  

(Sahife-i Nur, c.18, s.16–18) 

EN ÖNEMLİ ZİYAFET GECESİ 

Recep ayında ve özellikle mübarek �aban ayında bu 
dualar, insanın ziyafete, o da Allah'ın ziyafetine gitmek 
için yapı�ı bir takım kalbi ön hazırlık ve bezenmelerdir. 
Bu ziyafette açılan sofra Kur'ân-ı Kerim'dir; ziyafet ver-
di�i yer "Kadir Gecesi"dir; verdi�i ziyafet ise Allah'ı ten-
zih ve ispat etmek, ö�retilerdir.  

Ramazan ayının ilk gününden itibaren istifade etme-
leri gereken sofraya ula�ıncaya kadar canları mücadele-
ye, dualara hazırlar; o sofra da Kur'ân'ın indi�i Kadir Ge-
cesi'dir…  

(Sahife-i Nur, c.12, s.241) 
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Kur'ân'ın indi�i Kadir Gecesi'nde âlemin bütün saa-
deti nazil olmu�tur. ��te bu nedenle Kadir Gecesi bütün 
gecelerden daha faziletlidir…  

(Sahife-i Nur, c.12, s.243) 



 

 



 

DUA ADABI 
M. Mehdi AS�FÎ 

�slâm'da önemle vurgulanan konulardan biri de dua-
dır. Hatta bazı rivayetlerde dua ibadetin özü olarak ta-
nımlanmı�tır. Bu kadar önem ta�ıyan bir amelin, elbette 
birtakım �artları olacaktır. Bu �artlar gözetilmedi�i ve uy-
gulanmadı�ı takdirde dua ruhsuz bir amele dönü�ür. 

��te bu yüzden kısaca duanın �art ve kurallarına de-
�inme�i gerekli gördük. Konuya girmeden önce duayla 
ilgili �mam Sadık'ın (a.s) ashabından birisinin �mam'a 
sordu�u soru ve �mam'ın verdi�i cevabı naklediyoruz:  

�mam Sadık'a (a.s) ashabından biri: "Kur'ân-ı Ke-
rim'de tevilini bilmedi�im iki ayet vardır." diye arz etti. 

�mam: "Hangi ayetlerdir?"  
– Biri, "Beni çağırın (dua edin) size icabet ede-

yim."1 ayetidir; oysa ben Allah'ı ça�ırmama ra�men du-
am kabul olmuyor. 

– Allah'ın, vaadine aykırı hareket etti�ini mi sanıyor-
sun?  

– Hayır. 
– Öyleyse ne demek istiyorsun? 
– Bilmiyorum. 

                                                 
1- Mü'min/60. 
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– Di�er ayet hangisidir? 
– "Siz Allah için ne verseniz, Allah onun yerine 

başkasını verir."1 ayetidir. 
– Allah'ın vaadine sadık kalmadı�ını mı sanıyorsun? 
– Hayır. 
– Öyleyse ne demek istiyorsun? 
– Bilmiyorum. 
– �n�allah bu konuyu sana açıklayaca�ım. Allah'ın 

emretti�i �eye itaat ettikten sonra O'nu ça�ırsaydın, sana 
icabet ederdi. Ama sen Allah'a muhalefet etmektesin, do-
layısıyla O da sana icabet etmemektedir.  

�nfak etti�in �eyin yerini ba�ka bir �eyin doldurma-
dı�ı sözüne gelince; e�er helâl yolla kazanarak yerinde 
infak etmi� olsaydın, bir dirhem olsaydı dahi Allah onun 
yerine bir ba�kasını verirdi.  

E�er O'nu dua metoduyla ça�ırsaydın, günahkâr ol-
saydın da yine sana icabet ederdi. 

– Dua metodu nedir? 
– Farzı eda etti�inde Allah'ı ulularsın, edebildi�in 

kadar O'nu methedersin, Peygamber'e (s.a.a) salât gönde-
rirsin, ona çokça salât gönderirsin, risaletini tebli� etti�i-
ne �ahadet edersin, hidayet �mamlarına salât gönderirsin. 
Allah'a hamd-u sena, Peygamber'e salâttan sonra Allah'ın 
sana iyiliklerini, güzel ihsanıyla imtihanlarını, sana ver-
di�i nimetlerini, sana yaptı�ı güzel i�lerini hatırlayarak 
bunlara kar�ı Allah'a hamd ve �ükredersin. Daha sonra 
hatırladı�ın günahlarına bir bir, hatırlamadı�ın günahla-
rına ise genel olarak itiraf edersin. Bütün günahlarından 
Allah'a tövbe ederek, tekrar günaha dönmeyece�ine karar 
                                                 

1- Sebe'/39. 
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verirsin. O günahlardan pi�manlık duyarak, do�ru bir ni-
yet, korku ve ümitle Allah'tan ba�ı�lanma diler ve �unları 
söylersin:  

"Allah'ım! Ben günahlarımdan dolayı senden ba�ı�-
lanma diliyor, sana tövbe ediyorum. Öyleyse beni itaati-
ne yönelt, beni bana farz kıldı�ın, yani seni ho�nut eden 
her �eye muvaffak kıl. �üphesiz ben, kendisini nimetlen-
dirmedi�in hâlde sana hakkıyla muvaffak olan hiç kimse 
görmedim. Öyleyse, bana öyle bir nimet ver ki, onunla 
rızvanına ve cennetine ula�ayım."1 

Daha sonra hacetlerini iste; umarım ki Allah, seni 
mahrum etmez in�allah.  

KISACA DUANIN ŞART VE KURALLARI 

1- Allah'ı Tanımak 

Duanın kabul olmasının en önemli �artlarından biri 
Allah'ı tanımak, O'nun mutlak egemen ve kadir oldu�una 
iman etmektir. Durr-ul Mensur kitabında, Muaz b. Cebel 
Resulullah'tan (s.a.a) �öyle nakletmi�tir: "Eğer Allah'ı hak-
kıyla tanısaydınız, duanız hürmetine dağlar yerinden oy-
nardı." 

Tefsir'ul-Ayyâ�î'de �mam Sadık'tan (a.s), "Çağrıma 
cevap versinler ve bana iman etsinler..."2 ayetinin tefsi-
riyle ilgili �öyle bir rivayet yer almı�tır: "Bilsinler ki ben 
istedikleri şeyleri onlara vermeye kâdirim." 

                                                 
1- Bihar'ul-Envar, c.93, s.320; Felâh'us-Sâil, s.38–39; Uddet'ud-

Dâî, s.16. 
2- Bakara/186; el Mizan, c.2, s.43. 
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�mam Cafer Sadık (a.s), "Yoksa darda kalana dua 
ettiği zaman icabet eden..."1 ayetini okudu�unda ora-
dakilerin "Niçin etti�imiz dualar icabete eri�miyor?" diye 
sormaları üzerine �öyle buyurdular: "Çünkü siz tanıma-
dığınız birisini çağırıyorsunuz ve anlamadığınız bir şeyi 
istiyorsunuz." 

Bu hadiste duanın kabul olmasında isteme ve isteni-
lenin rolünün önemi vurgulanmaktadır. 

�mam Cafer Sadık (a.s) Resulullah'tan (s.a.a) �öyle 
rivayet eder: "Allah-u Teala buyurur ki: Kim benim yarar 
ve zarar verdiğimin bilincinde olarak benden bir şey is-
terse, isteğini kabul ederim."2 

2- Allah'a Hüsn-ü Zan 

Allah'a hüsn-ü zan, O'nu tanımanın semerelerinden-
dir. Allah-u Teala, kullarının kendisine olan hüsn-ü zan-
nı, rahmet ve kereminin geni�li�ine yakinleri miktarınca 
onlara ba�ı�ta bulunur. 

Hadis-i kutside �öyle geçiyor: "Ben kulumun zannı 
yanındayım (beni nasıl düşünse öyle davranırım), o hâl-
de bana hayırdan başka zanda bulunmasın."3 

Resulullah'tan (s.a.a) �öyle naklolunmu�tur: "Duanı-
zın icabet edileceğine kesin güveniniz olduğu hâlde Al-
lah'ı çağırın (dua edin)."4 

Allah-u Teala Hz. Musa'ya (a.s) �öyle vahyetti:  

                                                 
1- Neml/62. Tefsir'us-Safi, Bakara Suresi'nin 86. ayetinin tefsi-

rinde.  
2- Sevab'ul-A'mal, s.84. 
3- el-Mizan, c.2, s.37; Bihar'ul-Envar, c.93, s.305. 
4- el-Mizan, c.2, s.36; Vesail'u�-�ia, c.4, s.1015, hadis: 8702. 
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"Beni çağırdığın ve bana ümit ettiğin müddetçe dua-
nı duyarım (icabet ederim)."1 

�mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle nakledilmi�tir:  
"Dua ettiğinde kalbinle (Allah'a) yönel ve istediğin 

şeyin kapının eşiğinde olduğunu düşün."2 
Yine �öyle buyurmu�tur: "Dua ettiğinde kalbinle (Al-

lah'a) yönel, sonra duanın kabul olacağına inan."3 
Allah'ın rahmetinden ve duanın icabetinden ümidi 

kesmemek gerekir. Bazen insan dua eder, fakat Allah-u 
Teala bazı maslahatlardan dolayı o duanın icabetini ge-
ciktirir; insan kendi yaranın ne oldu�unu bilmedi�i için 
Allah'a kötü zanda bulunur ve Allah'ın rahmetinden ümi-
dini keser, bu ümitsizlik onu Allah'ın lütuf ve rahmetin-
den uzakla�tırır. 

�mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle naklolunmu�tur:  
"Kul acele etmediği müddetçe Allah'tan daima bir 

hayır, ümit ve rahmet içerisindedir. Acele ettiğinde ise, 
ümitsizliğe kapılır ve duayı terk eder." 

"Nasıl acele edilir?" diye sorduklarında, �mam: "Fi-
lan zamandan beri dua ediyorum ama duama icabet e-
dilmiyor." demesiyle buyurdu.4 

Ahmed b. Muhammed b. Ebî Nasr �öyle diyor:  
�mam Rıza'ya (a.s): "Canım sana feda olsun, filan 

seneden beridir Allah'tan istemekte oldu�um �eye icabet 
edilmedi�i için kalbime kuruntu dü�mü�tür." dedim. 
                                                 

1- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1105, hadis: 8703.  
2- Usul-u Kâfi, c.2, s.515; Vesail'u�-�ia, c.4, s.1105, hadis:8700 
3- Usul-u Kâfi, c.2, el-�kbal-u Ale'd-Dua Babı, hadis: 1. 
4- Usul-u Kâfi, c.2, s.527. Vesail'u�-�ia, c.4, s.1107, hadis: 

8711. 
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�mam (a.s) �öyle buyurdu: "Ey Ahmet! Sakın şeytan 
musallat olup da seni ümitsizliğe düşürmesin! Eğer sana 
bir söz söylersem, sözüme güvenir misin?" 

Ben: "Canım sana feda olsun, senin sözüne güven-
meyip de kimin sözüne güveneyim; oysaki sen Allah'ın 
yaratıklarına hüccetisin." dedim. 

Bunun üzerine �mam (a.s) buyurdu ki: "Öyleyse Al-
lah'a daha fazla güvenmelisin. Allah şöyle bir vaatte bu-
lunmuştur: 'Kullarım beni sana soracak olursa, işte ben 
(onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua ede-
nin duasına cevap veririm.'1 Yine buyurmuştur ki: 'Alla-
h'ın rahmetinden umut kesmeyin.'2 "Yine buyurmuş ki: 
Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) 
vaat ediyor."3 

Yine �mam Cafer Sadık (a.s) �öyle buyurmu�tur:  
"Kul hacetini isterken acele ettiğinde (yani dua et-

mek ve Allah'ın huzurunda durup hacetini istemekten 
vazgeçtiğinde) Allah şöyle buyurur: Kulum benim hacet-
leri yerine getiren olduğumu bilmiyor mu?"4 

Hi�am b. Salim de �mam Cafer Sadık (a.s)'ın �öyle 
buyurdu�unu naklediyor:  

"Allah'ın ikinizin (Hz. Musa ve Hz. Harun'a işarettir) 
duası kabul olundu"5 vaadiyle Firavun'u cezalandırması 
arasında kırk yıllık bir zaman vardı."6 

                                                 
1- Bakara/186. 
2- Zümer/53. 
3 Bakara/286. 
4- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1106, hadis: 8709. 
5- Yûnus/89. 
6- Usul-u Kâfi, c.2, s.562. 
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�shak b. Ammar �öyle diyor: �mam Cafer Sadık'a 
(a.s): "�nsanın duası kabul oldu�u hâlde ertelenebilir mi?" 
diye sordu�umda: "Evet yirmi yıl ertelenebilir." buyur-
du.1 

3- Muztar Olmak  

Duada �nsan Allah'tan ba�ka bir sı�ınak bulamayan 
muztar (her yerden ümidi kesilen, çaresiz insan) Allah'a 
sı�ınmalıdır, ancak O'na ümit etmelidir. �nsanın, Allah'a 
ümit beslemesinin yanı sıra kullara da ümit beslerse Al-
lah'a hakkıyla sı�ınamaz, O'na sı�ınmaya tam ihtiyaç 
duymaz. Her �eyden ümit kesip Allah'a yönelmek duanın 
kabul olmasında temel �artlardandır. 

Emir'ül-Müminin Hz. Ali (a.s), o�lu Muhammed b. 
Hanefiyye'ye vasiyetinde �öyle buyurmu�tur: "İhlâstadır 
kurtuluş, korku artınca ancak Allah'a sığınılır."2 

Çaresizlik hâlinde insanın ümidi her �eyden kesilir, 
gerekti�i �ekilde Allah'a sı�ınır ve sadece Allah'a ümit 
besler. 

Allah-u Teala Hz. �sa'ya (a.s) �öyle vahyetmi�tir:  
"(Ey İsâ!) Bir kurtarıcısı ve bir yardımcısı olmayıp 

da boğulmakta olan kimsenin duası gibi bana hüzünlü 
bir hâlle dua edin. Ey İsa! Benden iste, gayrisinden iste-
me; güzel dua senden olsun, icabet de benden."3 

�mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle rivayet edilmi�tir:  
"Rabbinden istediği şeyin mutlaka kendisine veril-

mesini isteyen kimse ümidini bütün insanlardan kesmeli-
dir, O'ndan başka hiç kimseye ümit beslememelidir. Al-

                                                 
1- Usul-u Kâfi, c.2, s.562. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.112, hadis: 8764. 
3- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1194, hadis: 8958. 
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lah-u Teala bu ümidi onun kalbinde gördüğünde, istediği 
şeyi mutlaka ona verir."1  

4- Allah'ın Emrettiği Yollardan Girmek 

Bu hususta �öyle bir rivayet nakledilmi�tir:  
�srailo�ulların'dan olan birisi kırk gece Allah'a ibadet 

ettikten sonra dua etti, fakat Allah-u Teala duasına icabet 
etmedi. Adam, bu durumdan �sa b. Meryem'e �ikâyet et-
mesi üzerine, �sa b. Meryem bunun sebebini Allah'a sor-
du. Allah-u Teala cevabında �öyle buyurdu:  

"Ya İsa! Bana dua edince kalbinde senin hakkında 
şüphesi vardı."2 

5- Kalbin Allah'a Yönelmesi 

Kalbin Allah'a yönelmesi de duanın kabul olmasının 
en önemli �artlarındandır. Duanın hakikati kalbin Allah'a 
yönelmesidir. �nsanın kalbi Allah'tan ba�kasıyla (dünya 
i�leriyle) me�gul olursa, insan duanın hakikatini gerçek-
le�tirememi� olur. 

�mam Cafer Sadık (a.s) �öyle buyuruyor: "Allah-u 
Teala, gafil kalpten gelen duayı kabul etmez."3  

Yine �mam Cafer Sadık (a.s) �öyle buyuruyor:  
"Dua ettiğinde kalbinle (Allah'a) yönel, sonra dua-

nın kabul olacağına yakin et."4 
Bir kutsî hadiste Allah-u Teala �öyle buyuruyor:  

                                                 
1- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1174, hadis: 8956; Usul-u Kâfi, c.2, s. 

382. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1174, hadis: 8956. 
3- Usul-u Kâfi, c.2, el-�kbal-u Ale'd-Dua Babı.  
4- Usul-u Kâfi, c.2, el-�kbal-u Ale'd-Dua Babı, hadis: 1. 
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"Ey Musa! Temiz bir kalp ve doğru bir dille beni ça-
ğır."1 

�mam Cafer Sadık (a.s) buyuruyor ki: "Allah-u Tea-
la, gafil kalpten gelen duayı kabul etmez. Dua edince 
kalbinle Allah'a yönel ve duanın icabet edileceğine kesin 
bir şekilde inan."2 

Duada, kalbin Allah'a yönelmesi, O'na teveccüh et-
mesi gerekir, gaflet ve katı kalplilik Allah'a yönelmeye 
mani olan engellerdendir. Rivayet edilen duaları okurken 
onları yakarı� �eklinde okumalıdır, kalbin dilden uzak 
olmasından, yani dil dua okurken kalbin dünya i�leriyle 
me�gul olmasından kaçınılmalıdır. 

6- Huzu, Huşu ve Kalp Yumuşaklığı  

Duasının icabete eri�mesini isteyen kimse, içli ve 
duygulu olmalı ve kalbini yumu�atmaya gayret etmelidir. 
Kalp yumu�ak ve içli olursa �effaf olur, onunla Allah a-
rasındaki olan engeller ortadan kalkar ve Allah'a yakın 
olur. �steme ve dua etme üslûbunun, kalbin yumu�ama-
sında önemli etkisi vardır. �steme ve dua etme anında ta-
zarru ile yalvarmak hususunda gelen hadisler, bu hedefi 
ta�ımaktadır.  

Ahmed b. Fehd el-Hillî, "Uddet'ud-Dâî" kitabında 
�öyle rivayet etmi�tir: "Resulullah (s.a.a), bir fakirin biri-
sinden yiyecek bir �ey istemesi gibi Allah'a dua edip ya-
karıyordu." 

Yine aynı kitapta �öyle naklolmu�tur: Allah-u Teala 
Hz. Musa'ya (a.s) �öyle vahyetti: "Efendisini ça�ırdı�ın-
da bir köle nasıl davranıyorsa sen de benim huzurumda 
                                                 

1- Bihar'ul-Envar, c.93, s.34. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1106, hadis: 8707. 
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zelilane bir hâlde elini aç; böyle yaptı�ında acınırsın. 
Ben keremlilerin en kadiriyim."1 

Muhammed b. Müslim �öyle diyor: �mam Bâkır'dan 
(a.s): "Rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvar-
madılar."2 ayetinin ne demek istedi�ini sordu�umda, 
�öyle buyurdu: "(Boyun eğmek) ise elleri kaldırarak yal-
varmaktır."3  

Bazıları dua üslûbu hakkında, "Niçin elimizi gö�e 
do�ru kaldırıyoruz, Allah'ın gökte oldu�undan dolayı mı-
dır?" diye insanları �üpheye dü�ürüyorlardı. Ehlibeyt �-
mamları (a.s) da bu konuda halkı aydınlatıyor ve "Allah 
her yerdedir, duadaki bu üslûptan (elleri gö�e do�ru kal-
dırmaktan) maksat Allah'ın huzurunda huzu ve hu�u içe-
risinde ve muhtaç oldu�umuzu sadece dilde de�il, ame-
len de bildirmektir." buyuruyorlardı. 

Böyle bir üslûbun, kalbin yumu�amasında, katılı�ı-
nın giderilmesinde ve insanın Allah'ın kar�ısında halis ve 
hazır olmasında büyük bir rolü vardır. 

Tabersî "el-�hticac" kitabında �öyle naklediyor: Ebu 
Kurre'nin �mam Rıza'ya (a.s): "Dua etti�inizde niçin eli-
nizi gö�e do�ru kaldırıyorsunuz?" diye arz etmesi üzeri-
ne �mam (a.s) �öyle buyurdu:  

"Allah-u Teala yaratığından çeşitli ibadetler istemiş-
tir... Dua, talep ve tazarru (yakarış) anlarında da elleri 
göğe doğru açmakla yaratığının kul olmasını istemiştir. 
Çünkü yalvarış-yakarış (huzu ve huşu içerisinde olmak) 
kulluk nişanesi ve Allah'a boyun eğmektir."4 
                                                 

1- Uddet'ud-Dâî, s.139; Mecalis-i Mufid, s.22. 
2- Müminûn/76. 
3- Usul-u Kâfi, c.2, s.348. 
4- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1101, hadis: 8687. 
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Kalbin yumu�ak oldu�u anlar rahmetin ini� anlarıdır. 
�nsan bu anları, Allah'a teveccüh etmekle ganimet say-
malıdır, bu anlarda Allah'ın rahmeti hadsiz hesapsız ola-
rak inmektedir. Allah'ın rahmetinin inmesinin özel ve sı-
nırlı bir vakti yoktur, ama bu rahmete yönelmenin özel 
ve sınırlı bir vakti vardır. Bu vakit de kalbin yumu�adı�ı 
ve içli oldu�u vakittir. Ancak insanın kalbi yumu�adı-
�ında onun bu rahmete yönelmesi mümkün olur. 

Resulullah (s.a.a) �öyle buyurmu�tur:  
"Kalp yumuşadığında duayı ganimet bilin. Çünkü o 

(yumuşama) rahmettir."1 
�mam Cafer Sadık (a.s) da �öyle buyurmu�tur:  
"Kalbiniz yumuşadığında dua ediniz. Çünkü kalp ha-

lis olmadıkça yumuşamaz."2 
Yine �mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle nakledilmi�tir:  
"Bedenin (Allah korkusundan) titrediğinde ve göz-

lerden yaş aktığında Allah'tan isteğini duayla al çünkü 
kastın dikkate alınmıştır."3 

Hadis çok dakiktir, duanın kabul olmasıyla dua ede-
nin hâli birbirine ba�lı sayılmı�tır. Kalbin yumu�adı�ı an 
duanın icabete en yakın oldu�u zamandır, katıla�tı�ı an 
ise icabetten en uzak oldu�u zamandır. 

Hadislerde kalbin yumu�adı�ı anlardan yararlanmak 
ve bu dünyada insana ula�an bazı musibet ve üzüntülerin 
sırf dua ve yakarı�la Allah'a teveccüh etmek (yakla�mak) 
için oldu�u önemle vurgulanmı�tır. 

Bu anlar insanı, Allah'a yönelmek ve O'nun rahmeti-
ne yüz çevirmek için hazırlamaktadır. Kalp ancak ve an-
                                                 

1- Bihar'ul-Envar, c.93, s.313. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1120, hadis: 8761. 
3- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1121, hadis: 8663. 
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cak yumu�ak oldu�u hallerde bu yöneli�e muvaffak ola-
bilir. Allah'ın rızasını ve O'na yönelmeyi isteyen bir kim-
se, dua anında bu yumu�aklı�ı olu�turması gerekir. 

�shak b. Ammar'dan �öyle naklolunmu�tur: �mam 
Cafer Sadık'a (a.s):"Dua etti�imde a�lamak istedi�im 
hâlde a�layamıyorum; ama ailemizden ölen birisini hatır-
ladı�ımda kalbim yumu�uyor, a�lıyorum. Acaba bu du-
rum caiz midir?" diye sordu�umda �mam (a.s) cevaben 
�öyle buyurdu:  

"Evet caizdir, kalbin yumuşadığında ağla ve Rabbine 
dua et (yalvar-yakar)."1 

E�er kalbinin yumu�aması için a�layamazsa, a�lar 
görünmeye çalı�malıdır. Çünkü a�lar görünmeye çalı�-
mak insanı a�lamaya sevk eder, a�lamak da kalbin yu-
mu�amasına sebep olur, kalbin yumu�aması da Allah-u 
Teala'ya açılmasına yol açar. 

Sa'd b. Yesar �öyle diyor: �mam Cafer Sadık'a (a.s): 
"Ben duada a�layamadı�ımdan a�lar görünmeye çalı�ı-
yorum. (Acaba böyle yapmam caiz midir?)" diye dedi-
�imde, �mam (a.s): "Evet caizdir." buyurdu. 

Ebu Hamza'dan �öyle nakledilmi�tir: �mam Cafer 
Sadık (a.s) Ebu Basir'e �öyle buyurdu:  

"Eğer bir işin olacağından korkar veya bir hacetin 
karşılanmasını dilersen Allah'ın adıyla başla, O'nu ulula, 
O'na senada bulun, Peygamber'e (s.a.a) salavat getir, 
(sonra) hacetini iste ve ağla... (Ve bu konuda) Babam 
şöyle buyuruyordu: Kulun Rabbine en yakın olduğu an, 
secde ettiği ve ağladığı andır."2 

                                                 
1- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1121, hadis: 8667. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1122, hadis: 8770. 



Dua Adabı 
 
 

35 

7- Sıkıntı ve Rahatlıkta Sürekli Dua Etmek 

Sıkıntı ve rahatlıkta sürekli dua etmek, rahatlıkta dua 
etmeyi sıkıntı halinde dua etmekten öne geçirmek hadis-
lerde önemle vurgulanmı�tır.  

Resulullah (s.a.a) �öyle buyurmu�tur: "Rahatlıkta Al-
lah'ı tanısan O da seni sıkıntı halinde tanır."1 

�mam Cafer Sadık (a.s) da �öyle buyurmu�tur: "Kim 
sürekli dua ederse, belâ geldiğinde duası kabul olur (ve 
gökyüzünde onun sesi için) 'Tanış bir sestir.' denir ve o 
duanın göğe yükselmesi engellenmez. Kim de sürekli dua 
etmezse, belâ indiğinde artık duası kabul olmaz ve me-
lekler: 'Bu sesi biz tanımıyoruz.' derler."2 

Di�er bir hadiste, böyle birisi dua etti�inde: "Daha 
önce neredeydin?" denilir �eklinde bir ifade yer almı�tır.3  

Yine �mam Cafer Sadık (a.s) �öyle buyurmu�tur: 
"Sıkıntıya düşmeden önce dua etmek, bela anında duala-
rın kabul olmasına sebep olur."4 

Di�er bir hadiste yine �mam Cafer Sadık'tan (a.s) 
naklolunmu�tur ki: "Sıkıntı anında duasının kabul olma-
sını isteyen sıkıntıya düşmeden önce çok dua etmelidir."5 

Bu hadisler çok dakik ve ince bir manaya i�aret et-
mektedir. �üphesiz dua Allah'a yöneli�tir. Duanın en et-
kili ve icabete en yakın olanı, en çok Allah'a yönelik ola-
nıdır. E�er kalp halis ve tam manasıyla Allah'a yönelmi� 
olursa artık hiç bir �ey duanın icabet edilmesine engel 
olmaz. E�er yöneli� zayıf olursa, icabet de o miktarda 

                                                 
1- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1097, hadis: 8672. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1906, hadis: 8664. 
3- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1096, hadis: 8667. 
4- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1096, hadis: 8664. 
5- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1096, hadis: 8666. 
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zayıf olur. Allah'a tam manasıyla yönelmek ise, çok dua 
etmekle mümkün olur. �nsan duayı ne kadar ço�altırsa, 
Allah'a yönelmesi de o miktarda ço�alır. 

Fazl b. Abbas �öyle diyor: Resulullah (s.a.a) buyurdu 
ki: "Sen Allah'ı gözet (göz önünde bulundur) O seni gö-
zetir. Allah'ı gözetirsen O'nu karşında bulursun. Rahat-
lıkta kendini Allah'a tanıt ki sıkıntıya düştüğünde O da 
seni tanısın."1 

�mam Zeynülabidin (a.s) �öyle buyuruyor:  
"Duaya (sürekli) koşmak gibi (güzel bir şey) görme-

dim. Çünkü kulun her saatta duası kabul olmaz."2 
�mam Muhammed Bâkır (a.s) da �öyle buyurmu�tur:  
"Müminin rahatlık anındaki duası sıkıntıya düştü-

ğünde ettiği dua gibi olmalıdır. Bir şey verildiğinde gev-
şeklik yapmamalıdır. Dua etmekten usanmayın; çünkü 
duanın Allah indinde özel bir yeri vardır."3 

8- Allah'ın Ahdine Vefa Etmek  

Tefsir-i Kummî'de �öyle rivayet olunmu�tur: �mam 
Cafer Sadık'a (a.s): "Allah-u Teala: 'Beni çağırın size i-
cabet edeyim.' buyuruyor; fakat biz ça�ırdı�ımız hâlde 
icabet olunmuyor." dediklerinde �öyle buyurdu:  

"Çünkü siz Allah'ın ahdine vefa göstermiyorsunuz. 
Allah-u Teala buyuruyor ki: 'Vefa edin ahdime, vefa e-
deyim ahdinize.'4 Vallahi Allah'a vefa etseydiniz, O size 
vefa ederdi."5 

                                                 
1- Men Lâ Yahzuruh'ul-Fakih, c.2, s.358.  
2- el-�r�ad, �eyh Mufid, s.277. 
3- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1111, hadis: 8729. 
4- Bakara/40. 
5- Tefsir-i Safî, Bakara Suresi'nin 4. ayetinin tefsiri. 
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9- Duanın Amelle Birlikte Olması 

Duanın kabul olmasının �artlarından biri de onun 
amel ile birlikte olmasıdır. Amelsiz duanın faydası ol-
madı�ı gibi duanın da amelsiz faydası yoktur. 

Resulullah (s.a.a) Ebuzer'e vasiyetlerinde �öyle bu-
yurdu: "Ey Ebuzer! Amelsiz dua eden, bağsız yayla ok 
atan kimseye benzer."1 

Yine �mam Cafer Sadık (a.s) �öyle buyurmu�tur:  
"Üç kişinin duası kabul olmaz: (Onlardan biri) evin-

de oturup, 'Ey Rabbim, bana rızk ver!' diyen kimsenin 
duasıdır. O zaman bu adama, 'Rızk kazanmak için sana 
bir yol karar kılmadım mı?' diye hitap edilir."2 

Resulullah (s.a.a) �öyle buyurmu�tur:  
"Aynı ameli yapan iki kişi cennete girecek. Onlardan 

biri arkadaşının makamını kendininkinden yüksekte ol-
duğunu görünce: 'Ey Rabbim, neden ona (bu makamı) 
bağışladın, oysa ikimizin ameli de birdi?' diyecek. Bunun 
üzerine Allah-u Teala cevabında şöyle buyuracak: O dua 
etti, fakat sen dua etmedin."  

Resulullah (s.a.a) daha sonra �öyle buyurdu:  
"Allah'tan fazlını (lütuf ve ihsanını) isteyin; büyük is-

tekte bulunun. Çünkü hiçbir şey O'na büyük gelmez."3 
Yine Resulullah (s.a.a) �öyle buyurmu�tur:  
"Allah-u Teala'nın öyle kulları vardır ki amel eder-

ler, Allah da onlara bağışta bulunur. Bazı kulları da 
vardır ki doğru istekte bulunurlar, onlara da bağışta bu-
lunur."  
                                                 

1- Vesail'u�-�ia, Kitab-us Salat, bab. 32, hadis: 3. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1195, hadis: 8965. 
3- Vesail'u�-�ia, c.4, s. 1086, hadis: 8608. 
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"Daha sonra cennette onları bir araya toplar. Bunun 
üzerine amel edenler şöyle derler: 'Ey Rabbimiz, biz a-
mel ettiğimiz için bize bağışta bulundun, ama (amel et-
medikleri hâlde) onlara bağışta bulunmanın sebebi ne-
dir?' Allah-u Teala cevaplarında şöyle buyurur: Bunlar 
benim kullarımdır; sizin amelinizin karşılığını verdim, 
amellerinizden bir şey eksiltmedim. Bunlar ise benden is-
tediler, ben de onlara bağışta bulundum. Onları müstağ-
ni kıldım, o benim lütuf ve ihsanımdır, onu istediğime ve-
ririm." 

10- Dua, İlâhî Sünnetlerin Dâhilinde Olmalıdır 

Dua; tabiat, kâinat, toplum ve tarihteki ilâhî sünnet-
leri yıkmak ve onlara aykırı bir �eyi istemek de�ildir. Al-
lah'ın sünnetleri hiçbir zaman de�i�mez. Duada toplum, 
tarih, tabiat ve kâinattaki ilâhî sünnetlerle veya Allah'ın 
te�riî hükümlerine muhalif olan �eyler istenilmemelidir.  

Emir'ül-Müminin Hz. Ali'ye (a.s): "Hangi dua icabe-
te eri�mez?" diye sorduklarında, "Olmayacak şeyi iste-
mek." buyurdu.1 

Yine Emir'ül-Müminin Ali (a.s) dua eden kimseye 
hitaben �öyle buyurmu�tur: "Olmayacak ve helâl olma-
yan şeyleri isteme." 

"Olmayacak şeyler"; toplum, tarih, tabiat ve kâinat-
taki ilâhî sünnetlerin de�i�mesini istemektir. "Helâl ol-
mayan şeyler" de, Allah-u Teala'nın insan hayatındaki 
te�riî nizamına aykırı hareket etmektir. Bu hususta yüce 
Allah �öyle buyurur: "Onlar için yetmiş kere bağışlan-
ma dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz."2  
                                                 

1- Bihar'ul-Envar, c.93, s.324. 
2- Tevbe/80. 
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11- Günahlardan Kaçınmak  

Duanın icabete eri�mesinin di�er bir �artı da günah-
tan kaçınmak ve tövbe etmektir. Duanın hakikati Allah'a 
yönelmektir. Allah'a kar�ı günah i�leyen, O'nun emir ve 
nehyinden yüz çeviren, Allah'a tövbe etmeyen... O'na na-
sıl yönelebilir? 

Muhammed b. Müslim, �mam Bâkır'dan (a.s) �öyle 
nakleder:  

"Bazen kul Allah'tan bir şey ister, Allah'ın rah-meti o 
isteğin kısa veya uzun bir zamanda yerine getirilmesini 
gerektirir. Ama insan günah işleyince Allah meleğine; 
'Onun hacetini karşılama, onu mahrum bırak. Çünkü o 
benim gazabıma sebep olan şeye yöneldi, (böylece) ben-
den (duasına icabet etmemden) mahrum olmaya layık ol-
du.' diye hitap eder."1 

Resulullah'tan (s.a.a) �öyle nakledilmi�tir: "Musa (a.s) 
secde hâlinde olan bir kişiye rastladı, adam bir an duayı 
keserek Musa'ya teveccüh etti. Musa ona: 'Eğer hacetin 
benim elimde olsaydı, onu sana verirdim.' dedi. Bu esna-
da Allah-u Teala Musa'ya şöyle vahyetti: Ya Musa, o a-
dam boynu kopuncaya kadar secde etse de, sevmediğim 
şeyden el çekip sevdiğim şeye dönmedikçe duasını kabul 
etmem."2 

12- Dua İçin Toplanmak ve Müminlerden Âmin De-
melerini İstemek  

Dua hususunda önemle vurgulanan bir nokta da mü-
minler toplulu�unda dua etmektir. Müminlerin Allah'ın 
huzurundaki toplanmaları Allah'ın rahmet, lütuf ve rıza-

                                                 
1- Usul-u Kafî, c.2, s.440. 
2- Uddet-üd Daî, s.125. 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

40 

sına en yakın olan durumdur. �bn Halid �mam Cafer Sa-
dık'tan (a.s) �öyle naklediyor: "Kırk kişi bir araya topla-
narak bir iş için dua ederlerse, Allah onların dualarını 
mutlaka kabul eder. Eğer kırk kişi olmazlarsa dört kişi 
toplanıp on defa Allah'ı çağırırlarsa, Allah dualarını ka-
bul eder. Eğer dört kişi olmazsa bir kişi kırk defa dua 
ederse, Aziz ve Cebbar olan Allah onun duasını kabul 
eder."1 

Ba�ka bir yerde �mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle ri-
vayet edilmi�tir: "Babam zor bir işle karşılaştığında bü-
tün aile fertlerini (toplanmaları için) çağırır, sonra dua 
ederdi, onlar da âmin derlerdi."2 

13- Acelesiz ve Dikkatle Dua Etmek 

Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de a�ır a�ır 
ve dikkatle dua etmektir. Allah'tan bir �ey isterken acele 
etmemelidir. Çünkü duanın hakikati ve özü, dua ve tazar-
ru ile Allah'a yönelmektir. Hadislerde naklolunan duaları 
da a�ır a�ır okumalıdır. A�ır a�ır dua okurken hiçbir zor-
luk çekmeden içinde Allah'a yöneli� hissi uyanır. �mam-
lar'dan bazen dua hakkında soru sorduklarında da, "Ak-
lınıza gelen şeyler için zorlanmaksızın ağır ve dikkatle 
dua edin." buyuruyorlardı; illa da naklolunan duaları o-
kuyunuz, buyurmuyorlardı. Çünkü duadan maksat Alla-
h'a yönelmektir. 

Zürare'nin, �mam Cafer Sadık'a (a.s): "Bana dua ö�-
retir misiniz?" demesi üzerine �mam (a.s): "En iyi dua, 
diline döküleni istemektir." buyurdu.3 

                                                 
1- Usul-u Kâfi, c.2, s.525. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1144, hadis: 8863. 
3- el-Eman-u Min'el-Ahtar (�bn Tusi), s.3. 
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Yine ba�ka birisi: "Bana dua ö�ret." dedi�inde, "En 
güzel dua diline döküleni söylemektir." buyurdu.1 

14- Hamd, Salât ve Mağfiretle Duaya Başlamak 

Dua Allah'a yöneli�tir, bu yöneli� için hazırlanmak 
gerekir. �lk önce Allah'a hamd-u sena, nimetlerine kar�ı 
�ükür, günahlardan dolayı ma�firet dilemek ve Resulul-
lah ve Ehlibeyt'ine salât ve selâm etmek gerekir. Duaya 
hazırlanmanın yolu budur. Bunlar, insanı Allah'a yönel-
meye ve O'ndan bir �ey istemeye hazırlar. Nitekim ço�u 
duaların giri�inde hamt, sena, �ükür, ma�firet dileme, 
Resulullah ve Ehlibeyt'ine salât ve selam etme zikredil-
mi�tir. 

Ays b. Kasım, �mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle nak-
letmi�tir: "(Allah'tan) hacetini isteyen, Rabbine hamd-u 
sena etsin... Hacetinizi istediğinizde Aziz ve Cebbar olan 
Allah'ı ululayın, O'nu methedin, O'na sena edin ve şöyle 
deyin: Ey bağışlayanların en cömerdi, ey kendisinden bir 
şey istenilenlerin en hayırlısı, ey kendisinden merhamet 
istenilenlerin en merhametlisi, ey tek, ey hiç bir şeye ihti-
yacı olmayan, ey doğmayan ve doğurmayan, ey istediğini 
yapan, ey irade ettiğini ve sevdiğini hükmeden, ey insan-
la kalbi arasına giren... ey benzeri olmayan, ey duyan, ey 
görüp gözeten!" 

"Allah'ın isimlerinden çok söyleyin, Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine salât ve selâm edin, (sonra) şöyle deyin: Al-
lah'ım, helâl rızkından bana bol rızk ver ki onunla haysi-
yetimi koruyayım, emanetimi (vazifemi) eda edeyim, sıla-
ı rahimde bulunayım, hac ve umrede bana yardımcı ol-
sun." 
                                                 

1- el-Eman-u Min'el-Ahtar (�bn Tusi), s.3. 
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�mam (a.s) sonra �öyle buyurdu:  
"Bir adam camiye girip iki rekât namaz kıldı, sonra 

Allah'tan bir istekte bulundu. Resulullah (s.a.a) bu du-
rumu görünce: 'Kul (duada) Rabbine acele etti.' buyur-
du. Sonra diğer birisi geldi, iki rekât namaz kıldı, daha 
sonra Allah'a hamd-u sena, Peygamber'e (s.a.a) salât ve 
selâm etti. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) ona: 'İşte; 
istediğin sana verilir.' buyurdu."1 

Safvan-i Cemmal, �mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle 
naklediyor:  

"Allah'a (c.c) edilen her duada, Muhammed ve Ehli-
beyt'ine salât getirilmedikçe, o duanın göğe yükselmesi 
(icabete erişmesi) engellenir."2 

15- Allah'ı En Güzel İsimleriyle Çağırmak 

Allah-u Teala, kullarının kendisini Esma-i hüsnasıy-
la ça�ırmasını sever. "De ki: İster Allah adıyla dua e-
din, ister Rahman adıyla, hangi adla dua ederseniz 
edin, gerçekten de bütün güzel adlar, O'nundur."3 

Allah'ın isimlerinden her biri, Allah'ın rahmet ve fazl 
(ihsan) kapılarından birinin anahtarıdır.  

Hadislerde, Allah'ı isimleriyle ça�ırmak önemle vur-
gulanmı�tır. Yine birçok hadislerde �öyle geçmi�tir:  

"Mümin Allah'ı on defa güzel isimleriyle çağırdığın-
da Allah-u Teala ona cevap verir." 

�mam Cafer Sadık'tan (a.a) �öyle nakledilmi�tir:  

                                                 
1- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1126, h: 8786. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1135, h: 8826. 
3- �srâ/110. 
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"Kim on defa: 'Ya Allah, ya Allah!' derse, ona: 'Bu-
yur; hacetin nedir?' denilir."1 

Ebu Besir �mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle naklet-
mi�tir: "Kul secde hâlinde üç defa: 'Ya Allah, ya Rebbah, 
ya Seyyidah!' derse, Allah Tebarek ve Teala: 'Buyur ku-
lum, hacetini iste!' diye cevap verir."2 

16- Hacetleri Allah'a Açmak 

�üphesiz Allah-u Teala, bizim ne istedi�imizi, neye 
ihtiyaç duydu�umuzu bilmektedir; fakat hacetlerimizi 
kendisine açıp birer birer söylememizi seviyor, hatta ha-
cetlerimizi O'na açıp söylememiz için bazen bizi muhtaç 
ediyor. Bazen Allah-u Teala bir kula gazap etti�inde O'n-
dan bir �ey istememesi ve ellerini O'na açmaması için 
onu zengin ve müsta�ni kılar. 

�nsan hacetlerini Allah'a açtı�ında, O'na yakla�ır, O'-
na ba�lanır, O'nunla ünsiyet bulur. O'na muhtaç oldu�u-
nu hisseder; bütün bunların hepsi insanı Allah'a sevdirir. 

Allah-u Teala, i�lerimiz hakkında dua etti�imizde, 
duada çok istekte bulunmamızı, tafsilatlı söylememizi, 
kısadan geçmememizi ve tekil olarak istekte bulunmamı-
zı sever.  

�mam Cafer Sadık (a.s) �öyle buyurmu�tur: 
"Allah-u Teala, kul dua ettiğinde onun ne demek is-

tediğini çok iyi bilir, fakat hacetlerini birer birer kendi-
sine söylemesini sever. Öyleyse dua ettiğinde hacetlerini 
(bir-bir) söyle."3  

                                                 
1- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1130, h: 8798. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1131, h: 8802. 
3- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1091,8642. 
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17- Duada Israr Etmek 

Duada ısrar, kulun Allah'a olan ümit ve güveninin, 
O'na olan ba�lılı�ının derinli�ini göstermektedir. �nsanın 
Allah-u Teala'ya güveni ne kadar artarsa duası ya haceti 
de bir o kadar artar.  

Bunun aksi de geçerlidir; insanın Allah'a olan güven-
cesi zayıfladı�ında, duasının icabete eri�medi�ini görün-
ce, artık ümidi kesilir duadan uzakla�ır.  

Duada ısrar etmek, Allah'a olan güven ve ba�lılı�ı 
gösterdi�i gibi Allah'a olan ümidi de derinle�tirir. �nsan, 
her ne kadar Allah'a ümit besler ve ba�lı olursa O'na (bir 
o kadar) yakın olur. 

Hadislerde duada ısrar etmek ve icabete eri�mesin-
den ümidi kesmemek önemle vurgulanmı�tır.  

Örne�in Hz. Resulullah (s.a.a) �öyle buyurmu�tur: 
"Allah-u Teala duada ısrar edenleri sever."1 

Hz. Ali'den (a.s) de �öyle nakledilmi�tir:  
"Dua, müminin kalkanıdır. Bir kapıyı çok çalarsan o 

kapı yüzüne açılır."2 
Bu konuda �mam Cafer Sadık (a.s) ise �öyle buyur-

mu�tur: "İlâhî kaza ve kader kesinleştikten sonra bile dua 
onu geri çevirir. Öyleyse çok dua et. Çünkü o, her rah-
metin anahtarı ve her hacetin kabulünün vesilesidir. Al-
lah katında olana ancak duayla erişmek mümkündür. 
Çok çalınan kapı çabuk açılır."3 

�mam Bâkır'dan (a.s) da �öyle nakledilmi�tir: "Allah 
Teala, insanların birbirlerinden ısrarla bir şey istemele-

                                                 
1- Bihar'ul-Envar, c.93, s.300. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1085, h: 8612. 
3- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1086, h: 8616. 
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rini sevmez, fakat kendisinden ısrarla bir şey istenmesini 
sever."1 

Bu hususta Hz. Ali'den (a.s) �öyle rivayet edilmi�tir: 
"(Allah'tan) bir şey istediğinde, rahmet kapılarını yüzüne 
açması için ısrar et."2 

Velid b. Ukbe el-Hicrî, �mam Cafer Sadık'tan (a.s) 
�öyle duydum diyor: "Vallahi, Allah-u Teala, ısrarla dua 
eden mümine hacetini verir."3 

�mam Cafer Sadık (a.s) �öyle buyuruyor: "Hacetini 
iste ve istemede de ısrar et. Doğrusu Allah-u Teala mü-
min kullarından ısrar edenlerin ısrar etmesini sever."4 

18- Müminlerin Birbirleri Hakkında Dua Etmeleri 

�nsan, Allah'ın huzurunda mümin karde�leri hakkın-
da dua etti�inde ve aralarındaki kin ve nefreti giderdi-
�inde Allah, rahmet kapılarını onun yüzüne açar. Mümi-
nin mümine dua etmesi ve aralarındaki muhabbet, sevgi 
ve �efkati derinle�tirmesi Allah'ın onlara rahmet anahtar-
larındandır.  

Muaviye b. Ammar, �mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öy-
le rivayet etmi�tir: "Müminin arkasında dua etmek, rızkı 
dua edene götürür, belâyı ondan geri çevirir ve melek: 
'Allah duanı senin hakkında da kabul buyursun.' der." 

�mam Cafer Sadık (a.s) buyurmu�tur ki: "Kişinin, 
mümin kardeşi arkasında dua etmesi rızkı çoğalttığı gibi 
belayı da uzaklaştırır."5 

                                                 
1- Bihar'ul-Envar, c.93, s.374. 
2- Bihar'ul-Envar, c.77, s.205. 
3- Usul-u Kâfi, c.2, s.520. 
4 Kurb'ul-�snad, c.93, s.387. 
5- Vesail'u�-�ia, c.4, s.290. Bihar'ul-Envar, c.93, s.387. 
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�bn Halid el-Kammat, �mam Cafer Sadık'tan (a.s) 
�öyle naklediyor:  

"İcabete en çabuk erişen dua, insanın mümin kardeşi 
arkasında ettiği duadır. Mümin, kardeşi hakkında dua 
etmeye başladığında o şahıs üzerine görevlendirilmiş 
melek: 'Âmin' Allah onun iki katını da senin hakkında 
geçerli kılsın.' der."1 

Yine �öyle bir hadis nakledilmi�tir:  
"Allah-u Teala, Musa b. İmran'a şöyle buyurdu: '(Ya 

Musa!) Beni günah işlemediğin bir dille çağır.' Hz. Mu-
sa: 'Ya Rabbi, bu benim için nasıl mümkün olabilir?' de-
diğinde, Allah-u Teala: 'Beni başkasının diliyle çağır.' 
buyurdu."2 

19- Rahmetin İniş Anında Dua Etmek 

Allah'ın rahmeti duayla iner. Rahmetin indi�i vakit-
ler dua için en uygun vakitlerdir. Bu vakitlerde insan Al-
lah'ın rahmetine yakın olur. 

Rahmetin ini� vakitleri çoktur; onlardan bazıları �un-
lardır: Kur'ân okundu�u vakit, ezan vakti, ya�mur ya�dı-
�ı vakit, iki safın (hakla batıl ordusunun) kar�ıla�tıkları 
ve müminlerin �ehit dü�tü�ü vakitler. Bunların arasında, 
müminlerin �ehit dü�tü�ü vakitler di�er bütün vakitler-
den daha faziletlidir; o anda Allah'ın rahmet kapıları yer-
yüzüne açılır.  

Emir'ül-Müminin Ali'den (a.s) �öyle nakledilmi�tir:  
"Beş yerde duayı ganimet bilin: Kur'ân okunduğun-

da, ezan söylendiğinde, yağmur yağdığında, iki ordu sa-
                                                 

1- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1145, h. 8867. 
2- Bihar'ul-Envar, c.93, s.342. Uddet-ud Daî, s.128. 
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vaştığında ve mazlum dua ettiğinde; mazlumun duasının 
arşa erişmesine hiçbir engel yoktur."1 

Yine Emir'ül-Müminin Ali (a.s) �öyle buyurmu�tur:  
"Kim Kur'ân'dan yüz ayet okuduktan sonra yedi de-

fa: 'Ya Allah!' derse, kayaya okusa dahi onu yerinden ko-
parır."2 

�mam Cafer Sadık (a.s) �öyle buyurmu�tur:  
"Babam (Allah'tan) hacetini güneş battığı sırada is-

terdi. Dua etmek istediğinde bir şey getirip sadaka verir, 
sonra güzel koku kullanıp camiye giderek hacetinin kar-
şılanması için dua ederdi."3 

20- Gecenin Derinliklerinde Dua Etmek 

Gönüllerin Allah'a yönelmesinde ve Allah'ın rahme-
tinin insanı kapsamasında gecenin tenhalı�ının büyük bir 
rolü vardır. Allah'ın rahmeti gecenin son vakitlerinde in-
sanı daha çok bürür. Allah-u Teala, gecenin son saatle-
rinde, gece ve gündüzün di�er saatlerinde kılmadı�ı bol 
rahmet ve bereketler kılmı�tır. 

Bazı vakitlerde Allah'ın rahmet kapıları, daha çok a-
çıktır, bazı vakitlerde Allah'ın rahmeti, daha çoktur. Bu 
vakitlerin en önemlisi ve Allah'ın rahmetinden pay almak 
açısından en uygunu gecenin yarısından sonraki saatler-
dir. Allah-u Teala �öyle buyuruyor:  

"Ey elbisesine bürünen (peygamber)! Geceleyin 
kalk namaza; ama gecenin az bir kısmında, gece yarı-

                                                 
1- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1115, h: 8742 
2- Usul-u Kâfi, c.2, s.521. 
3 - Sevab'ul-A'mal lis- Saduk, s.58. 
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sında yahut ondan biraz da sonra yahut biraz önce ve 
oku Kur'ân'ı yavaş yavaş."1 

Mufazzal b. Ömer, �mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle 
naklediyor: Yüce Allah Musa b. �mran'a �öyle buyurdu:  

"Ey İmran oğlu! Gece uykuya dalıp da beni sevdiğini 
zanneden yalan söylüyor. Acaba dost dostunun yalnızlı-
ğını (onunla baş başa kalmayı) sevmez mi?" 

"Ey İmran oğlu, ben dostlarımı tanıyorum. Gecenin 
karanlığı onları sardığında gözleri (basiretleri) kalpleri-
ne döner, azabım gözleri önüne sergilenir, beni, beni gö-
rüyormuş gibi nida eder, benimle, beni hazır görerek ko-
nuşurlar."  

"Ey İmran oğlu! Kalbinden huşuyu, bedeninden hu-
zuyu ve gözlerinden yaşları bana tahsis et; bana karan-
lıklarda dua et; o zaman beni yakın ve icabet eden gö-
rürsün."2 

Gece oldu�unda gözleri (basiretleri) kalplerine döner 
yani gece, Allah dostlarını kapsar, onları dünyanın zah-
met ve me�guliyetlerinden uzakla�tırır, Allah'a ibadet et-
mek için insana güzel bir fırsat olu�turur. 

�mam Ali (a.s) bir hutbesinde muttakileri (Allah'tan 
çekinenleri) tanıtırken �öyle buyuruyor: 

"Gece oldu mu, ayaklarına basarlar, saflar kurarlar, 
ibadete koyulurlar. Kur'ân ayetlerini, harfleri sayılacak 
kadar, ağır, anlamını düşünerek okurlar; kendilerini bu 
suretle hüzünlere atarlar; dertlerinin devasını Kur'ân'da 
bulurlar."  

                                                 
1 - Müzzemmil/1–5. 
2- Vesail'u�-�ia, c.4, s.1125, h: 8781. 
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"Kur'ân'dan teşvike, sevaba, mükâfata ait bir a-yet 
okuyunca, o sevabı elde etmeyi umarlar; gönüllerini öz-
lemle ona verirler; sanırlar ki, o mükâfat, gözlerinin ö-
nüne gelmiş, serilmiştir. Korkutucu bir ayet geçti mi, ku-
laklarını ona verirler; sanırlar ki cehennemin yalımlan-
ması, alevi yücelirken çıkardığı ses, kulaklarına gelmek-
tedir, onu işitmededirler." 

"Rükû ederek iki kat olmuşlardır; alınlarını, ellerini, 
dizlerini, ayak parmaklarını yerlere döşemişlerdir; sec-
deye kapanmışlardır; yüce Allah'tan, azaptan, zincirlere 
vurulmaktan kurtulmayı dile-meye koyulmuşlardır. Gün-
düzlere gelince; yumuşak huyludur onlar; bilginlerdir, 
iyi kişilerdir, çekinenlerdir..."1 

Emir'ül-Müminin Ali (a.s) Nevf el-Bekaî'ye, gecenin 
vasfında �öyle buyurdular:  

"Ya Nevf! Davut (a.s), gecenin bu saatinde ibadet i-
çin ayağa kalkıp da dedi ki: Kim bu saatte dua ederse, 
duası kabul olur."2 

21- Duadan Sonra Elleri Yüze ve Başa Çekmek 

�mam Cafer Sadık (a.s) �öyle buyurmu�tur:  
"İnsan, elini Aziz'ul-Cabbar olan Allah'a açarsa, 

Allah-u Teala kendi rahmetinin fazlından eline bir şey 
koymadıkça onu boş olarak geri çevirmekten çekinir. 
Biriniz dua ettiğinde elini yüz ve başına çekmedikçe onu 
geri çekmesin."3 

                                                 
1- Nehc'ül-Belâ�a, hutbe: 193. 
2- Nehc'ül-Belâ�a, Kısa Sözler. 
3- Usul-u Kâfi, c.2, s.342. 



 



 

Birinci Bölüm 

FAZİLET VE AMELLERİYLE  

MÜBAREK RECEP AYI  

Recep, �aban ve ramazan ayları �eref ve fazilette 
en doruk noktada bulunan ve di�er bütün aylardan 
üstün olan aylardır. Resul-i Ekrem'den nakledilen bir 
hadis-i �erifte Efendimiz (s.a.a) �öyle buyurmakta-
dır: 

"Recep Allah'ın büyük ayıdır; hiç bir ay hürmet 
ve fazilette bu aya yetişemez. Bu ayda kâfirlerle sa-
vaşmak haramdır. Şunu bilin ki recep, Allah'ın ayı, 
şaban benim ayım ve ramazan ümmetimin ayıdır. 
Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın 
büyük rızasını kazanmış olur; Allah'ın gazabı ondan 
uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yü-
züne kapanır." 
�mam Musa Kâzım'dan (a.s) �öyle rivayet edil-

mi�tir: 
"Kim recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem a-

teşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün o-
ruç tutarsa, cennet ona farz olur." 

Yine �öyle buyurmu�tur: 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

52 

"Recep, cennette sütten beyaz ve baldan tatlı bir 
nehrin ismidir. Kim recep ayından bir gün oruç tu-
tarsa, Allah (c.c) o nehirden ona içirir." 
�mam Sadık'tan (a.s) nakledilen bir hadiste, �-

mam (a.s) Resul-i Ekrem'den (s.a.a) �öyle rivayet et-
mi�tir: "Recep, benim ümmetim için mağfiret dileme 
ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tövbe edin ve bağışlan-
ma dileyin.) Zira Hak Teâlâ, çok bağışlayan ve ra-
himdir. Recep ayına 'asabb' (dökülen) denir; zira bu 
ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. 
O hâlde şu zikri çok söyleyin: 

  *�������������������������������������	
�� ����������� ®®������������������������������������ 	�����������������������®®®�������� ��.  

(Esteğfirullahe ve es'eluhu't-tevbe)" 
Merhum �bn Babeveyh, muteber senetle Salim-

den �öyle rivayet etmi�tir: 
Ben recep ayının sonuna birkaç gün kala �mam 

Cafer Sadık'ın (a.s) yanına gitmi�tim. Beni görür 
görmez �öyle buyurdu: "Ey Salim, Bu ayda hiç oruç 
tuttun mu?" "Hayır, vallahi!" dedim, "ey Resululla-
h'ın o�lu!" �mam (a.s) �öyle buyurdu:  

"O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak 
Allah (c.c) bilir. Bu, Allah'ın üstün kıldığı ve hürme-
tini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi 
ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisi-
ne farz kılmıştır."  
_____________________________________________  

* Allah'tan bağışlanma ve O'ndan, tövbe (etme tevfi-
kini) dilerim. 
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Salim diyor ki: Ben: "Ey Resulullah'ın o�lu, e�er 
bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç 
tutanların sevabının bir kısmını elde etmi� olabilir 
miyim?" diye sordu�umda, �öyle buyurdu:  

"Ey Salim, kim bu ayın sonundan bir gün oruç 
tutarsa, ölüm anındaki can çekişme ve rahatsızlıklar-
dan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir azabından 
kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, 
Sırat'tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan 
üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününün büyük korku-
su, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine 
cehennem ateşinden kurtuluş beratı verilir." 

Kısacası recep ayının orucuyla ilgili pek çok fa-
zilet ve sevap nakledilmi�tir. (Bazı mazeretlerden do-
layı) recep ayının orucunu tutamayan birisi, her gün 
yüz defa �u zikri söylerse, recep ayının orucunun se-
vabını (kısmen de olsa) idrak etmi� olur: 

* 	����������� �!® ��"¤���¥����������%��� �������£�'(°	� *���������� �!®�" �+�, ��- ��������������.����������!���������������� /�

��������!�0��£'������� 	1���"�� ����	� *	����������� �!�����®�� "¤��2��������������3° ��"¤�4����5�
®®¦	� *������������ �!®� �+�, 

��������!����7��� �8���������� �3®®®�� ��	9������9�� 	����� :(.  
_____________________________________________  

* Münezzehtir yüce ilâh. Münezzehtir kendisinden 
başkasına tesbih ve takdis yakışmayan. Münezzehtir en 
büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir lâyık olduğu 
hâlde izzet libasını giyen (Allah). 
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RECEP AYININ BÜTÜN  

GÜNLERİNDE YAPILACAK AMELLER 

1- �mam Zeynelabidin'den (a.s) nakledilen �u du-
ayı her gün okumak: 

  *�; 	<���=�- �+�, ��-��������§�?����������@0�� �A����§�?�������£�� *�+'�®®®�-�������7������	B���=�C £ �
'�

�D�����,�£�E�� *�+'�������(°�0�, ������������������F��.�, �������; GH�=�� �<�� G
�C�®®®�I�������� GJ�

�2������������£ *GK'��������@B	L����, �� ��2£�D�� �M	K'��N�O������������� *��®®®O��-��£��� �<-�����C�������*�� 

��®®®�=�;�P����������� �<������7��������� ���Q *���������� ��������� �� � � ������������ �<��®�R S�D������ ��� �T������� �� ���2 �/�¥/� 

@=� 	,������FK�� ®®®@=� 	, �UV������������FK�� ®®®���®S�R ����������������������W�X��������������; �/��������§�?���������%£YK��� /�®®ZS���������������������' 

"���¥¤�[�������Z�� *�\�
������������<��2 �¥/��4 ������������(°F]�/�̂  K�N £ G
-. 

2- �mam Cafer Sadık'ın (a.s) recep ayının her 
gününde okudu�u �u duayı okumak: 
_____________________________________________  

* Ey sâillerin hacetlerini elinde bulunduran ve su-
sanların sırrını bilen (Allah)! Sen her isteği anında duyar 
ve her isteği yerine getirebilirsin. Allah'ım! Senin vaatle-
rin sadık, nimetlerin bol ve rahmetin geniştir. O hâlde, 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve benim dün-
ya ve ahiretle ilgili hacetlerimi vermeni diliyorum. Şüphe-
siz senin her şeye gücün yeter. 
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  *�[��� �J�����������	K�Q�®�2 �������¥/��_ ������������'�����
°�� *�M®®�[�����0�������� �
	=�������������7�����
̀°���C®� 

���"�C�� *�<�� ��� �a�	=�������Y=��®� ���"� ��°��I���� *�<��� �J�K

�.	=��������������%����°��, �"�� ���	7+°�Z� �����%�������W�Q �H����������*�< ���®�, �<	����������� Gb���

@
����_�������!£�, �M	
�'�[�� *�+'������c��� :U��d�!���������!£�W�Q�� �+'�����	, �<�������! Gb�

@0��������§�?�������£�� *�+'�®�Z�����'����	, �<��������e�� Gb�¥¤�,�������£P�� *�+'�°�f®�N�����, �<���� :g�	0�!

�D�2 �+�=���7	, �<	=���;�� *�M���������������
°�Z �+�=�� :h������� *�M�

�2�O�®"� �<�R¤��0�;��®i���� /�0	=��� £'�������£��!���� *�+'£"� �<��'�¤�®�������X�����§ i]

�2���������������/��� �����������7	=��������K��£ *�+-����������������	L������������������@B�9��Q ������������Z�K£	9 /����������������Kj��� ��������	=���������L���������K��£ *�+-

�P���®�N�f������.�I� /������������L��� �O�	=�%��������������L�°�K£�"�� *�+-�%�R �����7�����������.£ �+�, /�

������������Q�£	=��� �+'�����K�7�!£�� *�+-�_������������� �
£�- /�����K̀�� �5��£+- °. 
_____________________________________________  

* Senden başkasının kapısına giden mahrum kalır; 
senden gayrisine yönelen ziyan eder; senin katından baş-
kasına yönelen zayi olur ve senin fazl u kereminden baş-
kasını uman kaybeder. Kapın talep edenlere açıktır; hayır 
ve ihsanın, arayanlara ulaşır. Fazl u keremin sâillere mu-
bah, bağışın ümit edenlere hazır, rızkın sana isyan eden- 
lere (dahi) açıktır. Hilmin seni kastedenlere ulaşır. Kötü- 
lük edenlere iyilik etmek, senin sünnetin ve haddini a-
şanlarla müdara etmek senin yolundur. Allah'ım! O hâlde 
beni de hidayet edilmişlerin yoluna hidayet et. Bana da 
(itaatin yolunda) çaba gösterenlerin çabasını nasip bu- 
yur; beni (rahmetinden) uzaklaştırılmış gafillerden eyle-
me ve ceza (Kıyamet) gününde beni bağışla. 
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3- �mam Cafer Sadık'tan (a.s) nakledilen �u dua-
nın her gün okunması: 

 *�������@B	L��Z�� �£�/§���� �������������������k�� �
�!�l �<��
�4�£ �(�=�2�� *�<�� �+-

�m����§���?£�<�.�, �+'��� *®®®�X�-£�7��� �+'�����°�K£�� �+-������� *�<�������@B	L��� ®®�7��� �n�Z�����������������Y/ 

�7������o£�� *	B'�®��®�!��� �M	K�!�2 ��Z�§��� 	8�?�����X��£�=� ��� Y/�.����� �n�Z�� *	
'�£*	K'� 

���®���d�� 	K�!�7��� ��Z�£�('� *�������@B	L��(�l °��2 �¥/�FK@=� 	, �,��� ����V�� ���� �+�.

����°��.�����2 �M�¥
�X�Q /�£�� *j®®���°��2 �<�=��� ��¥���L�I /�£�� */� 

®®��°��@��X®®���2 �<�R¥�7�C /��������£��N ��- */�°3�2 ��- Yj£ *�3-�������@B	L��(�l ° 

���2¥FK@=� 	, /���  "� ����V¤����l��'§�C�
�=��� �]������'̀��£��������4��� *�+'������.��£�, /�����§ 

@=�9��������.£�,�� �+�, /����
 °YK��®�Z��������"��� ��'¥¤�[������- �\�
§�;�P�� ����@
�� �B�=�;�£�+'�. 
_____________________________________________  

* Allah'ım! Sana şükredenlerin sabrını, senden kor-
kanların amelini ve sana ibadet edenlerin yakinini diliyo-
rum senden. Allah'ım! Sen yücesin, azamet sahibisin; 
bense senin zavallı ve fakir bir kulunum. Sen gani ve gü-
zel sıfatlara sahipsin, bense zelil bir kulum. Allah'ım! Mu-
hammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve zenginliğinle fakir-
liğime, hilim ve sabrınla cahilliğime, gücünle zayıflığıma 
acı; ey güçlü ve izzet sahibi! Allah'ım! Muhammed'e ve 
onun beğenilmiş vasileri olan Ehlibeyt'ine rahmet et; dün-
ya ve ahiretimle ilgili önemli sorunlarımı hallet, ey mer-
hametlilerin en merhametlisi! 
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4- �eyh Tusî'nin nakletti�ine göre, recep ayında 
her gün �u duanın okunması: 

*  ��������� � � � � � � � � � �@B	L��p ��- �.�=��� � � � � � �+ °@0�����°�"��� *����¥ ¤�"§��� �]��� � � � ���f�°�2��� � � � *��

������� ���=�;@
���%��� �\�P�K�X����� *���7������� *���7�,������B�7q.®®¦ 0�%�����£� *���='

���=������o�7��� �r�9�£"��� *���='�¤�=�%��� j�O��-�£�� ����'��c�7���3�%��� ��-�£*����- 

�-�" �+�, �� �n�7�.	- �°��s�=��£('�±�"�� *�=	- ����� �(�s��°��o�.£
'�±��	- "�� *���� 	r��

���°��L�o£
'�±�� �u�f�
�Q �v���[ �+�, ��- *��®�Q �B�L���������®��� *�v�c�Z®�����������a�
�k�Q �a�K *

�e�2���P��Q ®�R����Q �P@K�N�� *�H�����Q �P@��l�� *�+�0�;������®�R������;��� *�+�X�� @A��

�Q���®�������� *�w��®�®������Q �B�7�Z�������� *�w�!®c�2���¥/��Q ����I��������������*�U�3 �,������1�. �Q����Q���������(�W. 
_____________________________________________  

* Allah'ım! Ey bol bahşişlerin, çeşitli nimetlerin, ge-
niş rahmetin, eksiksiz kudretin, büyük nimetlerin, aza-
metli bağışların, güzel bahşişlerin, sayısız lütuf ve ihsan-
ların sahibi! Ey misalle anlatılmayan ve benzeri düşünü-
lemeyen, hiçbir güce yenilmeyen (Allah)! Ey yaratıp da 
rızk veren, (manaları) ilham edip de konuşturan, örneği 
olmadan eşsiz bir yaratılışı başlatan, yücelip de (her tür-
lü düşünce ve tasavvuru) aşan, her şeye bir ölçü koyup 
da en iyi şekilde takdir eden, her şeyi en sağlam ve mü-
kemmel şekliyle tasvir eden, en açık ve net delilleri tebliğ 
eden, nimet verip de bollaştıran, bahşiş edip de çoğal-
tan, hadsiz hesapsız lütuf ve ihsanda bulunan (Allah)! 
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�=�� �+�, ��-�3�7��� /�Q � °���Q���Z �x�"� �
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�'�L�� 	|�	I	���� �n�.�2����� ���!����� �� �� � ��� �
̀�� �n�7�W�[�� *����°�N�=�o�7�� 	J�������*���� 

����I�°��X��� �n������������������������, 	J�����������[ �+£��'����������������� *��������������� �<���°�L�¸��������������;�K�=��� �|�d���������� 

����������£����" /��R ������.��������������!����������£�� �"�� /��������������� *�<®®®��°������=�� ���� �n�-�°�������2 �������¥�0���Z /����������������< 
_____________________________________________  

Ey basiret gözlerinin idrak edemeyeceği izzet dere-
celerine yücelen, lütuf ve ihsanda düşünce ve hayallere 
sığmayacak kadar yakın olan (Rabbim)! Ey âlemin padi-
şahlığını elinde bulunduran ve sultanlığında hiçbir ortağı 
olmayan; ey nimet vermede eşi olmayan, celal ve cebe-
rutunda zıddı bulunmayan; ey heybetinin yüceliğinde en 
dakik akılları dahi şaşkın bırakan; ey azametini idrak et-
mekte en ince basiret sahiplerini dahi âciz bırakan; ey 
makam sahipleri heybeti karşısında alçalan, boyunlar, a-
zameti karşısında eğilen ve kalpler, korkusundan titreyen 
(Rabbim)! Başkasına lâyık olmayan bu medh u senalar  
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hürmetine, dua eden müminlere vermeyi kendine gerekli 
kıldığın ve onlara icabet etmeye kefil olduğun şeyler hak-
kına senden istiyorum.  

Ey en iyi duyan ve en iyi gören, ey en çabuk hesaba 
çeken; ey sağlam ve eksiksiz kuvvet sahibi (Allah'ım)! 
Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed'e ve onun 
Ehlibeyti'ne rahmet et ve bu (mübarek) ayımızda en ha-
yırlı kısmetini bana nasip buyur; kesinleştirdiğin en hayır-
lı hükmünü benim için takdir et ve sonunu hayırlı kıldığın 
kimseler içinde benim de sonumu saadetle sona erdir. 
Beni diri tuttuğun müddetçe bollukta yaşat; ölürken se-
vinçli ve bağışlanmış olarak öldür. Beni Berzah soruştur-
masından kurtarmayı kendin üstlen; Münker ve Nekir'i  
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5- Hz. Mehdi'nin (a.s) Ebu Cafer Muhammed 
�bn Osman �bn Said'e (r.a) recep ayının her gününde 
okun-ması için yazdı�ı dua: 
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benden uzaklaştır, Mübeşşir ve Beşir'i (müjdeci melek-
leri) benim gözüme göster; yolumu rızvan ve cennetine 
çıkar; bana hoş bir hayat ve büyük bir sultanlık nasip ey-
le. Muhammed ve Ehlibeyt'ine çok rahmet et. 

* Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 
Allah'ım! Sırrına emin kıldığın, emrine sevinen, kud-

retini vasfeden, azametini açıklayan emir sahiplerinin et-
tiği bütün duaların mana ve mefhumu hakkına sana yal- 
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varıyorum. Onlar hakkında geçerli kıldığın meşiyyetin 
hakkına sana el açıyorum; onlar öyle kimselerdir ki me-
şiyyetinle kendi kelimelerinin (sırlarının) madeni, tevhidi-
nin, bütün mekânlarda geçerli olan ve seni tanımaya ve-
sile olan ayetlerinin ve makamlarının rükünleri kıldın. Se-
ninle onların arasındaki fark, onların senin kulların ve ya-
ratıkların olmalarıdır. Onların her şeyi senin elindedir; 
başlangıçları senden ve dönüşleri de sanadır. Onlar (di-
ninin) destekçileri, şahitleri, davetçileri, savunucuları, ko-
ruyucuları ve önderleridirler. Onlar vasıtasıyla yeri göğü 
doldurdun; böylece senden başka bir ilâh olmadığı (ger-
çeği) ortaya çıktı. O hâlde bütün bunların ve rahmetinin 
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izzet mevkileri ve makamların ve nişanelerin hakkına 
senden Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve i-
man ve (doğru yolda) sebatımı artırmanı diliyorum. Ey 
aşikâr olduğu hâlde gizli ve gizli olduğu halde aşikâr o-
lan! Ey nurla zulmeti birbirinden ayıran, ey zatına varıl-
madan vasfedilen, benzeri olmadan tanınan! Ey mahdut 
olan her şeyin ölçü ve sınırını belirleyen ve ey şühud 
edilen her şeyin şâhidi; bütün varlıkları var eden, sayılan 
her şeyi sayan, olumsuz (selbî) sıfatlar kendisinde bu-
lunmayan (Allah)! Senden başka bir mabud yoktur; yü-
celik ve cömertlik ehli sensin. Ey hiçbir keyfiyetle vasıf-
lanmayan; hiçbir mekânda yer tutmayan; bütün gözler-
den gizli kalan (Rabbim)! Ey ebedî varlık, ey varlıkları  
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ayakta tutan ve bilinen her şeyi bilen, Muhammed ve Eh-
libeyt'ine, seçilmiş kullarına, perde arkasında tuttuğun 
insanlara, yakın meleklerine ve emrine hazır dilsizlere 
rahmet et ve bu yüce recep ayımızı ve ondan sonra ge-
lecek olan haram (hürmetli) ayları bizlere mübarek kıl. 
Bu ayda nimetlerini bize bollaştır; kısmetimizi çoğalt ve 
bereketli kıl; en azametli, en yüce ve değerli ismin hak-
kına; öyle bir isimdir ki o, gündüze koyduğunda aydın-
landı; geceye koyduğunda karardı. (Allah'ım!) Senin bil-
diğin ve bizim bilmediğimiz kötü amellerimizi bağışla. Bi-
zi en iyi şekilde günahlardan koru. Kendi takdirinle bize  
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6- Hz. Mehdi'nin (a.s) �eyh Ebulkasım'a (r.a) 
yazdı�ı �u duayı recep ayının her gününde okumak: 
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yeterli ol. Bize iyi bakışınla minnette bulun; bizi kendin-
den başkasına bırakma; hayrına ulaşmamızı önleme; bi-
zim için yazdığın ömrümüzü bereketli kıl; içimizdeki kötü-
lükleri ıslâh et; bizi kendi azap ve gazabından koru; bize 
iyi bir imanla amel etmeyi nasip buyur; bizi oruç ayına 
(ramazana) ve ondan sonra gelecek günler ve yıllara 
(sağlıkla) ulaştır ey celâl ve kerem sahibi (Allah)! 

* Allah'ım! Recep ayında dünyaya gelen (iki yüce 
velin olan) ikinci Muhammed İbn Ali (İmam Muhammed 
Tâkî) ve onun seçilmiş oğlu Ali İbn Muhammed (İmam  
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Ali Nakî) hürmetine sana yalvarıyor ve onlar vasıtasıyla 
sana en iyi şekilde yakınlaşmayı hedef ediniyorum. Ey 
kendisinden iyilik istenilen ve katında olana rağbet edi-
len zat! Günahlara boğulan, günahlarından dolayı helâk 
olup, kusurlarının elinde esir olan, bu yüzden uzun za-
man hatalara alışan, bunun sıkıntı ve kederini çekip son-
ra (kapına) gelip tövbe edip kabulünü isteyen, günahlar-
dan uzaklaşmayı, (cehennem) ateşinden kurtulmayı ve 
üzerinde bulunan vizr u vebalinin affını dileyen birisi gibi 
sana yalvarıyor ve senden aynı şeyleri ben de diliyorum. 
Ey Mevla'm! Böyle birisinin ümit ve güvencesi ancak 
sensin. 

Allah'ım! (yine) şerefli meselelerin ve yüce vesilele-
rin hürmetine senden, beni bu ayda geniş rahmetine ve 
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7- Yine Hz. Mehdi'nin (a.s) naibi �eyh Ebulka-
sım Hüseyn �bn Ruh'tan (r.a) �öyle rivayet edilmi�-
tir:  

Recep ayında ziyaretine gitti�in Allah'ın Masum 
Velileri'ni �u cümlelerle ziyaret et: 
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çeşitli nimetlerine boğmanı, kabre inip âhiret yurduna va-
rıncaya kadar bana, verdiğin rızka yetinen bir nefis ba-
ğışlamanı diliyorum. 

* Bizi recep ayında kendi velilerinin türbelerinde ha-
zır eden ve onların haklarını üzerimize farz kılan Allah'a 
hamdolsun. Allah, seçkin Muhammed'e ve (değer ve fa-
ziletleri olduğu gibi) tanınmayan vasîlerine rahmet etsin. 
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Allah'ım! Bizi (ziyaret için) onların türbelerinde hazır et-
tiğin gibi, (Kıyamet günü) onların varacağı yere de var-
dır; onların gireceği ebediyyet yurduna (cennete) bizleri 
de götür. 

Selâm olsun size (ey Allah'ın velileri), ben size yöne-
lerek ve size güvenerek kendi dilek ve hacetimi (Allah'-
tan) istemeye geldim. Dilek ve hacetim, ateşten kurtul-
mak ve ebediyyet yurdunda, iyi dostlarınızla birlikte siz-
lerin yanınızda yer almaktır. Selâm olsun size (Allah yo-
lunda her türlü belâ ve zorluğa gösterdiğiniz) sabırdan 
dolayı. Ne de güzel yurttur kazandığınız son yurt (cen-
net). Ben (Hak Teala) tarafından görevlendirildiğiniz ve 
yetki sahibi olduğunuz şeylerde size ümit besliyor, hace-
timi sizden istiyorum.  
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�e�� �B�E�'���2 	5�e@0����a�O��	, �5±�� *®���; �B�E���§�	, 	��%�? Ga�O

�0�-��������� �(������������� ���	B�E�'I�
�=��� �°�����������7���� �H�������� 	�	'������H�c�X�.	, 	
�'�_ �B�E�'±®® *

��®���®SI�
�- �°��7������.£�W�; �+�, /��������
®�R�����[ �B�E�����������'����������, �
�������I�
�°������������H±®��� �¥/��I �����FJ��.   

_____________________________________________  

Kırık gönüller sizinle düzelir; hasta sizinle şifa bulur... 
Ben sizin hakikatinize inanıyor ve sözlerinize boyun e-
ğiyorum. Hacetlerimi isterken, onların hükme bağlanma-
sı, imzalanması, yerine gelmesi... ve sizin yanınızdaki 
durumumun düzelmesi için Allah'ı sizin (hürmet ve ma-
kamınıza) ant veriyorum.  

Sizi, veda eden ve hacetlerini yanınızda emanet bı-
rakıp (yerine gelmesini ümit eden), Allah'tan tekrar size 
dönmeyi ve ziyaretinizden kopmamayı dileyen birisi gibi 
selâmlıyorum. Allah'tan, huzurunuzdan döndüğümde be-
ni hayır ve bereket dolu bir yere, ölünceye kadar bolluk 
ve rahatlık içinde geçecek bir hayata döndürmesini,  
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�"�� ��������"�� 	��.�, �5 ���=�;�P�� *�(���, ����������� ®�� 	��R��4�
��®@'� �R 	��R�

���; �B�E�'���2��� �O���7��� /�¥/��
�W�; ®f�������� *�B�E�R °�Q£@
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�k� ����� °�Q£�
�,�f /�® ���=�;�P�� *�B�E�R����������� ®���2 	��R��4�
���� �B�E�'

�����l���� 	��R�®@'� �R�0�; ��	9�� *	��R������� ��.	!®®®�4����� �B�7�Z£ �('�.  

8- Seyyid �bn Tâvûs, (r.a) Muhammed �bn Zek-
vân'dan (r.a) �öyle naklediyor: �mam Cafer Sadık'a 
(a.s); "Canım sana feda olsun, i�te recep ayına gir-
mi� bulunuyoruz; Allah'ın beni faydalandıraca�ı bir 
duayı bana ö�retmenizi istiyorum." dedim.  
_____________________________________________  

ölünce de gidişimi hayırlı bir gidiş ve yerimi ezelî ni-
metlerle dolu, mutlu bir hayat, daimî yiyecekler, Rahîq ve 
Selsebîl gibi hiçbir zaman bıkkınlık ve rahatsızlık getir-
meyen hoş içeceklerle donatılan bir yer kılmasını istiyo-
rum. Yeniden huzurunuza dönünceye, dönüşünüzde sa-
adete kavuşuncaya ve Kıyamet gününde safınızda haş-
redilinceye kadar Allah'ın rahmeti, bereketleri ve selâm-
ları sizlerin üzerinize olsun; (tekrar) Allah'ın rahmeti, be-
reketleri, rahmet ve selâmları sizin üzerinize olsun. O bi-
ze yeter ve O ne güzel vekildir! 
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�mam (a.s), "Yaz." diye buyurdu: 
Bismillahirrahmanirrahim 
Recep ayının her gününde ak�am, sabah, gece ve 

gündüz kıldı�ın namazların ardından �u duayı oku: 

*                      ��°��0B®®¦���������@
�� �;=�¸�+ °@
���;£B'�®®¦   

�(�E�� 	|�	I�P�� �+�, ��- °
�'�[��� *®®�¥	+�, �(�4 �K�.�2 	��c�m�� °
̀�̂± *

�E��� /�c�7	- �+�, ��-������s£� �
'��°���������X��������£('�°�c�7	- �+�, ��- *£�� �+�, /������������������� ��- 	�

�c�7	- �+�,£�0�- �B�� �+�, /������������������
�7�- �B�� �+�,�� 	���°�Q���� �R 	���������z.�����.�, ��.����� 	�

�=�;�P����������� *���.�c�2£� /��°����0�=������������������£/�§@-�� �=�I �M�£�[ �H'�������'�����
 °YK��®®�Z���������� ��'

�=�I��£�[ �H'�������'���������
 °"�¥¤�
�[®�\ *
�l���°�2 �����������.�£�� /�°����0�=����������������������£/�§@-��  �M�

�=�I£�̂  �H'��������
̀ °YK��®®�Z������������̂ �� ��'��������
̀ °"�¥¤�Q *�\�
�[������®�_ 	��Z������������, 	
�'��������.��������X��, �������§ 

�c�2���������������� *�n�'®f°�O®�Z£�Q �+�, /����
�4 ��- �<���W£	B- .  
_____________________________________________  

* Ey her hayrını ümit ettiğim ve her kötülükte gaza-
bından güvencede olmayı umduğum (Rabbim)! Ey aza 
karşılık çok veren; ey rahmet ve şefkatinden dolayı iste-
yene de, istemeyene de veren. Sana yalvarıyorum, dün-
ya ve âhiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. 
Bütün dünya ve âhiret şerrini benden uzaklaştır. Şüphe-
siz senin verdiğinde azalma olmaz. Kendi fazl u kere-
minden bana verdiğini artır; ey Kerim (Allah)! 
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Ravi �öyle devam ediyor: Sonra �mam (a.s) sol e-
liyle sakalını tuttu�u halde sa� i�aret parma�ını ha-
reket ettirerek bu duayı okudu ve ardından �u cümle-
leri ekledi: 

  * �%��� ��p ��-��������e�"��� �U¤�4���������5��
®®¦�� ��p ��- *��������.��������7������=���������§�� �]®	%�������� *�O�

�=��� ��p ��-�����+̀°�c���� ��������; *�U�����������
̀°�̂  �5��������'�������������!�������������£�2 /������������/�� ����.�����P�°.  

9- Resulullah'tan (s.a.a) �öyle rivayet edilmi�tir:  
"Kim recep ayında yüz defa: 

  **����������������������������������������������� 	
������d����������� ���£j�" §��� �¥�	9 �"�� ��������������;�� �����������" 	|�K 


�̂£�� �<-������ 	�®��®�R����������� 	J����������������'��������.   

(Esteğfirullahellezî lâ ilâhe İllâ huve, vehdehû lâ şerike 
lehû ve etûbu ileyh) söyler, ardından da sadaka verir-
se, Allah onun sonunu rahmet ve ma�firetle hatme-
der. Kim dört yüz defa söylerse, Allah yüz �ehidin 
sevabını kendisine verir." 

10- Yine Resul-i Ekrem'den (s.a.a) �öyle rivayet 
edilmi�tir: "Kim recep ayında bin defa: 'Lâ ilâhe illallah' 
_____________________________________________  

* Ey celâl ve kerem sahibi, ey (sonsuz) nimetler ve 
cömertlik sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz sa-
kalımı (cehennem) ateşine haram kıl. 

** Kendisinden başka ilâh olmayan, tek olup ortağı 
bulunmayan Allah'tan, bağışlanma diliyor ve O'na tövbe 
ediyorum. 
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söylerse, Allah-u Teâlâ onun için bin hasene yazar 
ve cennette yüz �ehir bina eder." 

11- Bir hadis-i �erifte �öyle buyuruyor: "Kim re-
cep ayında yetmi� defa sabahleyin, yetmi� defa da 
ak�amleyin: 

*  ��������������������������������������������������������� 	
����������� ®®®��®�R����������� 	J����������������'���������� 
"Esteğfirullahe ve etûbu ileyh" diyerek Allah'tan ma�firet 
diler ve yetmi�inci defanın ardından ellerini kaldırarak: 

  **���������������	L�������@B�_� ���������������������� �
£�� /�®®�R����2 �r��������������������@/ 
"Ellahummeğfir lî ve tub aleyye" diye yalvarır ve recep 
ayında ölürse, Allah'ın ho�nutlu�unu kazanarak ölür 
ve recep ayının bereketiyle cehennem ate�ine müpte-
lâ olmaz." 

12- Bu ayda Rahim Allah'ın ma�firetini kazan-
mak için bin defa �u zikri söylemek: 

  ***������������������������������������������������� 	
����������%�����p ������������e"��� �U¤��4�������5��
®®¦ �,���������I �+���������=£'��������������H¦ 

��������zd®®®�Z���������"��� �J�¥¤®®���������5�®®¦  

"Esteğfirullahe ze'l-celâli ve'l-ikrami, min cemîi'z-zunûbi 
ve'l-âsâm." 
_____________________________________________  

* Allah'tan bağışlanma diler ve O'na tövbe ederim 
** Allah'ım, bağışla beni ve tövbemi kabul eyle! 

*** Celâl ve ikram sahibi Allah'tan, bütün günahlar 
ve suçlar için mağfiret diliyorum. 



Fazilet ve Amelleriyle Recep Ayı 
 
 

 73 

13- Merhum Seyyid �bn Tâvûs (r.a) recep ayın-
da �hlâs (Kul Huvellah-u Ehed) Suresi'ni on bin veya 
bin yahut da yüz defa okunması için büyük sevap ve 
faziletler zikretmi�tir. Ezcümle �öyle rivayet etmi�-
tir: "Kim �hlâs Suresi'ni recep ayının cuma günü o-
kursa, bu, kıyamet günü onu cennete cezp edecek bir 
nur olur." 

14- Yine Merhum Seyyid �bn Tâvûs (r.a) �öyle 
rivayet etmi�tir. "Kim recep ayından bir gün oruç tu-
tar ve dört rekât namaz kılarak birinci rekâtta (Fâ-
tiha'dan sonra) yüz defa Âyete'l-Kürsî ve ikinci re-
kâtta da iki yüz defa �hlâs (Kul Huvellah-u Ehed) 
Suresi'ni okursa, mutlaka ölmeden önce cennetteki 
yerini ya kendisi ya da  bir ba�kası görür." 

15- Seyyid (r.a) bir ba�ka rivayeti ise, Resulul-
lah'tan (s.a.a) �öyle nakletmi�tir. "Kim recep ayının 
cuma günü, ö�le ve ikindi namazları arasında dört 
rekât namaz kılar da her rekâtta bir Fâtiha ve yedi 
defa Âyete'l-Kürsî ve be� defa �hlâs Suresi'ni okur 
ve namazını bitirdikten sonra da on defa: 

* ��������������������������������������������� 	
���������d��� £�" j§���� ¥��������	9 �"�� ���������� �� ����������������������������������������������� i���������������®®®������������ 
"Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illa huve ve es'eluhu't-tevbe." 
söylerse, namazı kıldı�ı günden itibaren ölece�i güne 
kadar Allah her günü için bin hasene yazar; okudu�u 
_____________________________________________  

* Kendisinden başka ilâh olmayan, tek olup ortağı 
bulunmayan Allah'tan, bağışlanma diliyor ve O'na tövbe 
ediyorum. 
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her ayet kar�ılı�ında cennette kırmızı yakuttan bir 
�ehir ve her harfin kar�ılı�ında beyaz inciden bir sa-
ray verir; onu huru'l-iyn ile evlendirir, ondan tama-
men razı olur; (Allah katında) abitlerden yazılır ve 
akıbeti saadet ve ma�firetle sona erer..." 

16- Recep ayının per�embe, cuma ve cumartesi 
günlerinin orucu da bu ayın çok faziletli amellerin-
den birisidir. Bir rivâyette: "Kim haram ayların per-
�embe, cuma ve cumartesi günlerini oruç tutarsa, 
kendisi için dokuz yüz yıl ibadetin sevâbı yazılır." 
diye nakledilmi�tir. 

17- Resûlullah'tan (s.a.a) nakledilen bir hadiste 
�öyle denilmi�tir: "Kim bu ayda her gece iki rekât 
olmak üzere altmı� rekât namaz kılar ve her rekâtta 
bir defa 'Fâtiha', üç defa 'Kâfirûn' ve bir defa da 
'�hlâs' Suresi'ni okur ve selam verdikten sonra elleri-
ni gökyüzüne kaldırarak �u duâyı okur: 

* �"§���� ¥ ������ �"������	���" 	|�K�;�� 
�̂  £�� 	<��	=��� 	��� *	��� �<-® 	���

�'� 	- *	K�=� ���£�� /�®�=	-£�" �/�; ��	9�� *�n'�*�x�	=�- � �°���� �|�K�'

�m���������2 ��	9�� 	
�'�¥�(�4 /� °F]/�'�̂K�N £�� *G
-®®����������D�=��� ���'£�"�� *	
'�  
_____________________________________________  

* Allah'tan başka bir ilâh yoktur; tektir ve ortağı yok-
tur; padişahlık ve hamt O'na mahsustur; diriltir ve öldü-
rür; O ise diridir ve hiçbir zaman ölmez. Bütün hayırlar 
O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. Her şeyin 
dönüşü O'nadır. Yüce ve azametli Allah'a dayanmayan  
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sonra da ellerini yüzüne sürerse, Allah duasını kabul 
eder ve ona altmı� hac ve umre sevabı verir." 

18- Yine Resul-i Ekrem'den (s.a.a) �öyle rivayet 
edilmi�tir: "Kim recep ayının gecelerinden birinde, 
iki rekât namazda yüz defa İhlâs Suresi'ni okursa, 
Allah yolunda yüz yıl oruç tutmuş gibi olur ve Allah 
cennette her peygamberin komşuluğunda birer saray 
verir kendisine." 

19- Bir ba�ka rivayette Allah Resulü'nden (s.a.a) 
�öyle nakledilmi�tir: "Recep gecelerinden birinde on 
rekât namaz kılarak, her rekâtta bir defa Fâtiha, bir 
defa Kâfirûn Suresi ve üç defa da İhlâs Suresi'ni o-
kursa, Allah yaptığı günahları bağışlar." 

20- Merhum Allame Meclisî "Zâdü'l-Meâd" ki-
tabında Emirü'l-Mü'minin Hz. Ali (a.s) kanalıyla Re-
sulullah'tan (s.a.a) �öyle nakletmektedir: "Kim recep, 
şaban ve ramazan ayının her gecesinde ve gündü-
zünde Âyete'l-Kürsî'yi, Kâfirûn, İhlâs, Felak ve Nâs 
surelerinin her birini üç defa okur ardından üç defa: 

* 	����������������� �!®������������������ ����������� 	K�=� ���������������"�� § ����¥ ������ �"������	�� ��������	���� ®�4������������*	
�! 

_____________________________________________  

hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ım! Ümmî peygamber 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et. 

* Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamt, Allah'a 
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(Subhanellahi velhamdulillahi velâ ilahe illellahu vellahu 
ekber, velâ havle vela quvvete illâ billahi'l-eliyyi'l-azim) 
üç defa: 

* �������@B	L��l ����������( °�2������������¥@=� 	, /���������FK� 	, �UV�� �����@=������FK  

(Ellahumme salli elâ Muhemmedin ve Âl-i Muhemmed) 

üç defa: 

** �������@B	L��_� ��������������������� �
��������	=������������~®�,�����������.£�� �+'�®�������������	=����������~®�,�������x��.  

"Ellahummeğfir lil-mü'minîne vel-mü'minat." 

ve dört yüz defa da: 

*** ���������������������������������������������������� 	
����������� ®®�®�®�R�������������� 	J�������������'������������  

(Esteğfirullahe ve etûbu ileyh) söylerse, Allah günahla-
rını bağışlar..." 

Yine Allâme Meclisî bu ayın her gecesinde bin 
defa: 
_____________________________________________  

mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah, en yücedir. 
Yüce ve ulu Allah'a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet 
yoktur. 

* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et. 

** Allah'ın bütün mümin erkek ve kadınları bağışla. 

*** Allah'tan bağışlanma diliyor ve O'na tövbe edi-
yorum. 
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�"§���� ¥������������ ���� �"�������������	�  
(Lâ İlâhe İllallah=Allah'tan başka ilâh yoktur.) söylenme-
sinin sünnet oldu�unu da nakletmi�tir. 

RAGÂİB GECESİ (KANDİLİ) 

Recep ayının ilk cuma gecesine "Ragâib" gecesi 
(Ragâib Kandili) denir. Merhum Seyyid �bn Tâvû-
s'un "�kbal" kitabında ve Merhum Allâme Meclisî'nin 
"�cazet-ü Benî Zühre"de rivayet ettikleri gibi, bu ge-
ceyle ilgili olarak Resul-i Ekrem'den (s.a.a) çok fazi-
letli bir amel nakledilmi�tir. Bu amelin faziletlerinin 
en önemlisi, çok günahların ba�ı�lanmasıdır.  

Yine kim bu namazı kılarsa, mezara koyulaca�ı 
ilk gece, Allah-u Teâlâ bu namazın sevabını, açık ve 
güzel bir yüz ve fasih bir dille onun yanına gönderir. 
Oraya vardı�ında, o adama hitaben �öyle der:  

"Müjdeler olsun sana ey dostum; her zorluktan 
kurtuldun artık." Adam: "Kimsin sen?" der; "Senin 
yüzünden daha güzel bir yüz görmedim ve senin sö-
zünden daha tatlı bir söz duymadım; senin kokundan 
daha ho� bir koku, koklamadım." cevabında: "Ey dos-
tum!" der, "Ben senin falan gece, falan �ehirde, falan 
yılda kıldı�ın namazın sevabıyım. ��te bu gece, hak-
kını eda etmeye, seni yalnızlıktan kurtarmaya, korkunu 
gidermeye geldim. Sur'a üflendi�i zaman ise mah�erde 
üzerine gölge dü�ürece�im. Artık sevin ve bil ki, hay-
rı kaybetmezsin hiçbir zaman." 

Bu amelin yapılı� �ekli �öyledir: 
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Önce recebin ilk per�embesini oruç tutar; ak�am-
leyin ise ak�am ve yatsı namazı arasında iki rekât 
�eklinde on iki rekât namaz kılar ve her rekâtta Fâ-
tiha Suresi'ni bir defa, Kadir Suresi'ni üç defa, �hlâs 
Suresi'ni on iki defa okur. Namazı bitirdikten sonra 
ise yetmi� defa �u zikri söyler: 

* �������@B	L��l ���������( °�2��������������¥@=� 	, /���������FK�.�� ����������!��������°���������/̀°"� ¤i®T�,���������/̀°�2�� �������¥��V /���������� 
(Ellahumme salli elâ Muhammedin, en-nebiyyi'l Ümmiyyi 
ve elâ Âlihi) sonra da secdeye giderek yetmi� defa �u 
zikri söyler:  

** 	������������������N Gb�Y!���������=��� YJ�P G��YK����������e®§®�?���������E������������� �����b�Y
¦  

(Subbûhun, kuddûsun, rebb'ul melâiketi ver-rûh) secde-
den kalktıktan sonra da yetmi� defa �öyle zikreder: 

*** �_� �J�P�����������������;�P��� �
������ �B®®®�R�������%������@=�2 �f���������R ���������7�������������������� *	B® �<�������Z

��®��� �n�Z�������7�������������������� Y/"¤��2�����o���������	B 
(Rebbiğfir verhem ve tecâvez emmâ te'lem, inneke entel 
eliyyu'l e'zam.) 
_____________________________________________  

* Allah'ım! Ümmî peygamber Muhammed ve Ehli-
beyt'ine rahmet et. 

** Melekler ve Ruh'un Rabbi Allah, mukaddes ve 
bütün noksanlıklardan münezzehtir. 

*** Allah'ım! Bağışla, merhamet et; hakkımızda bil-
diğin kötülüklerimizden geç; doğrusu en yüce ve ulu an-
cak sensin. 
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Sonra bir daha secdeye giderek yine yetmi� defa �öy-
le söyler: 

* 	����������������N Gb�Y!������������=��� YJ�P G��YK���������e®§�?���������E������������ ����������b�Y
¦  

(Subbûhun kuddûsun, Rabbu'l-melâiketi ve'r-rûh) Sonra 
da hacetlerini ister; in�aallah icabet olur. 

Bu ayda özel bir fazilet ve sevabı olan ameller-
den birisi de, umre yapmaktır. Bir rivayette, "Sevabı 
haccın sevabının ardından gelir." �eklinde geçmekte-
dir. Bir rivayette ise �öyle geçer:  
�mam Zeynülabidin (a.s) bir recep ayında umre-

ye gitmi�ti. �mam (a.s) Kâbe-i �erife'nin yanında na-
maz kılar ve gece gündüz secde ederek �u zikri okur-
du secdesinde: 

** �2������ �B�o���������d®®®�Z��������2 �+�, 	r���������������!�������Q �M�K������������������������� �'�����	0�����+ °���������7��������������������, 	��� �+

�2��������.������M�K 
(Azume'z-zenbu min abdik fe'l-yehsuni'l-afvu min indik) 

Yine bu ayda yapılmasının büyük meziyeti ve 
özel bir yeri olan ve Ehlibeyt �mamları tarafından 
tavsiye edilen amellerden birisi de �mam Rıza'nın 
(a.s) Me�hed'deki türbesini ziyaret etmektir. 
_____________________________________________  

* Melekler ve Ruh'un Rabbi Allah, mukaddes ve bü-
tün noksanlıklardan münezzehtir. 

** Kulunun günahı büyüdü; o hâlde senin bağışla-
man güzel olsun. 
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RECEP AYININ BAZI GECE VE GÜNDÜZLERİNE 
AİT AMELLER 

Birinci Gece 

Recebin birinci gecesi, çok faziletli gecelerden 
birisidir. Bu gecelerde yapılması müstehab olan bazı 
önemli ameller �unlardır: 

1- Recep ayının hilâlini gördü�ü zaman �u duayı 
okumak: 

* ������������	L����������������@B�9�� ��������������������2 	���������������������'����������� ��.�����°���"�¤��,��������������+ °"���£¤����=-���� ����@0��������e�,����� ��

"���¤����������e5®®¦�P ®̀��£��P�� /®®Y������������ �<������	���2 ����������3 �I�����������(. 
Resul-i Ekrem'in (s.a.a) de hilâli gördü�ü zaman 

�u duayı okudu�u nakledilmi�tir: 

** �������@B	L�P��� °�� �M�������Q ��.���£Fr�I�P /��7�̂ �� ������������!®��� *®®®®������������������T���������������������������� ��.

�L�̂������W�,�P �
®��� *®���2 ��.�2��/qD�� ����5��'®®¦�X����� ��5��'®®¦®®�0T���� �����;�� *���

�_�������°��� �����������
�D�!°�� *®�"�%�R �������(�7�; �����o����������.�, ��.��������� �a�	%��� 	��������c�7.   
_____________________________________________  

* Allah'ım! Şu hilâli bize emniyet, iman, sağlık, telsi-
miyetle birlikte (geçireceğimiz bir ayın) başlangıcı kıl. (Ey 
ay) benim ve senin Rabbin olan Allah Azze ve Celle'dir. 

** Allah'ım! Recep ve şaban ayını bizim için bereket-
li kıl; bizi ramazan ayına ulaştır ve bize bu ayın orucunu 
tutmada, hakkını yerine getirmede, (yasak kıldığın şeyler-
den) dilimizi korumada ve gözümüzü kapamada yardım-
cı ol. Bu aydan bize sadece açlık ve susuzluk nasip etme. 
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2- Gusletmek. Bazı âlimler Resulullah'tan (s.a.a) 
�öyle rivayet etmi�lerdir: "Kim recep ayını idrak edip 
de onun evvelinde, ortasında ve sonunda gusül eder-
se, anasından yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir." 

3- �mam Hüseyin'inin (a.s) ziyaret edilmesi, uzak-
tan da olsa iyidir. Uzaktan ziyaret eden kimse yüksek 
bir yere çıkarak kıbleye do�ru o hazreti �öyle selamlar: 

��������- �<���������'�����������2 	5�e�����@0��� §��®®������� �K�!�������2 ��������� �+������'�������0�����	 ������� ���®®® �������=�������;�P

���������� ���®®®®�������������
�®	���������R�����4 
(Esselamu aleyke ya Ebâ Abdillah'il-Huseyn ve rahme-
tullahi ve berakatuhu)  

Sonra da iki rekât ziyaret namazı kılar. 
4- Yine �öyle rivayet edilmi�tir: "Kim akşam na-

mazından sonra ikişer ikişer yirmi rekât namaz kılar 
da her rekâtta bir defa Fâtiha ve bir defa da İhlâs 
Suresi'ni okursa, ehli, malı ve evlâdı korunmuş olur; 
kabir azabından kurtulur ve sırattan çakan bir şim-
şek hızıyla, hesapsız bir şekilde geçer." 

5- Bu gecenin bir di�er ameli de yatsı namazın-
dan sonra iki rekât namaz kılınmasıdır. Bu namazın 
kılını� �ekli ise �öyledir: Birinci rekâtta bir defa "Fâ-
tiha", bir defa "�n�irâh" (Elem Ne�rah) ve üç defa �h-
lâs, ikinci rekâtta ise Fâtiha, �n�irâh, �hlâs, Felak ve 
Nâs surelerinden her birini birer defa okur, selâmdan 
sonra da otuz defa "Lâ ilahe illallah", otuz defa Re-
sulullah'a ve Ehlibeyt'ine salâvat getirir.  

Bu namazı bu �ekilde kılan kimsenin günahları 
ba�ı�lanır ve anadan yeni do�mu� insan gibi olur. 
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6-  Bu gecenin bir ameli ise otuz rekât namazdır; 
her rekâtta bir defa Fâtiha, bir defa Kâfirûn ve üç de-
fa ise �hlâs Suresi okunur. 

7- Merhum �eyh Tusî "Misbâh" kitabında �mam 
Cafer Sadık'tan (a.s), o da babalarından, Hz. Ali (a.s) 
hakkında �öyle rivayet etmi�tir:  

"Hz. Ali (a.s), yılın dört gecesinde kendini (her 
işten ayırıp) ibadete vermeyi severdi: Recebin ilk ge-
cesi, şabanın on beşinci gecesi, Ramazan Bayramı 
gecesi ve Kurban Bayramı gecesi." 

8- Yine Merhum �eyh Tusî �mam Muhammed 
Takî'nin (a.s) �öyle buyurdu�unu rivayet etmi�tir:  

Recebin ilk gecesinde yatsı namazından sonra �u 
duanın okunması müstehaptır: 

*����� ��@B	L���Z�� £/� §�<����������������������� ��°���®�� *G<���, �<���Z®��®���2 �<���Z¥�(�4 /� °

F]/�'�̂�X	, ������� *GP�K��®����k�R ��, �<���Z��§ �+�, i]��
�,± *	���E�- �������@B	L� 

��Z��£/�§���R�� @I������� 	��������� �<�'���°��.���������!��°����������'�����°�<�����FK@=� 	, �Z ��!°�/̀°�l ���=�;@
�� �������/ 

������	��	, ��- *����V�� ���'�����2 � � � � � � � �	��P ��- 	K@=� ��� � � �U������������Z�� *£/�§���R�� @I�	�  
_____________________________________________  

* Allah'ım! Ben (her şeyi) senden diliyorum; çünkü 
(âlemlerin) sultanı sensin; sen her şeye kadirsin ve şüp-
hesiz senin her istediğin olur. Allah'ım! Ben rahmet pey-
gamberin Muhammed'i aracı kılarak sana yöneliyorum 
(Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun). Ey 
Muhammed! Ey Allah'ın Resulü! Ben, senin hürmetine is- 



Fazilet ve Amelleriyle Recep Ayı 
 
 

 83 

���°����� �</ ����������P ®®���°T��P�� �<®®������T�£/��� ��������	'�����%�.�°� �1���°����� �<������!�������£ */��������@B	L� 

���°��.���������!��°����������'�����°�<�����@=� 	, ����FK�"��� ®¤@=�?����������9�� �+�, ������(°�� ����'�������l ������������������/ ������	�� 

�'�����2�������2�� ���������'��������L��°��� �B®®%�Z�°������� �1�����������������������!��������������£/�. 

Sonra da kendi hacetlerinizi isteyin. 
9- Yine �eyh Tusî'nin nakline göre Ali �bn Ha-

dîd �öyle rivayet etmi�tir: �mam Musa Kazım (a.s) ge-
ce namazından sonra secde hâlinde �u duayı okurdu: 

* �=��� �<���� �\�K�=� �®S���� ������7���������������� *�<®��������@%	 ��� �<�������� �����®S 

�D�2���������'����������������" *�<���l ����.���������� �H£�� /�®®®�"���� ����������
�'£�Q j£/�§�0�;�� F�� �"�� 

���°���4��- *�<��������§�?�����	+) ��4��������§�?��. (�N����������!������4 �(������( °�̂������'�����F]/�� *®®®�-������E	, �������̀°�®� 

�4������( °�̂������'�����F]/���Z�� *������2 �<�������¥�4 /�������( °�'�̂�����F]/�N �����K£G
-. 
_____________________________________________  

teğimi yerine getirmesi için seni aracı kılarak Rabbin ve 
Rabbim olan Allah'a yöneliyorum. Allah'ım! Peygamberin 
olan Muhammed'in ve onun Ehlibeyt'inden olan imamla-
rın (Allah'ın rahmeti onun ve onların üzerine olsun) hür-
metine dileğimi yerine getir. 

* (Allah'ım!) İtaat edersem, bunun hamt ve senası 
sana mahsustur. İsyan edecek olursam, beni (cezaya 
uğratacak) yeterli delil ve hüccet senin elindedir. Ben ve 
benim gibi herkes, yaptığımız her iyiliği, senin istek ve 
yardımınla yapıyoruz. Ey her şeyden önce olan ve her 
şeyi icat eden! Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.  
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�������@B	L���Z�� £/� § �p�	2�����°���� �+�, �<�����K�7£-����� �+�,�� *�x���=��� �K�.�2 ����

�̂�����
̀ °I�
�=����°�����������H¦��� /�Q ������X���������P�	!°�� *®®®�.�� �+�,������K"� �5���- ���,�¥¤f°�Q����� *��

�Q���������������������������<�������������� ®S�D�R ����������T����������2 �/¥@=� 	, /������FK@=� 	, �UV�� �����FK�� *®®®���®S 

�%�R�����7�������2 �(������'��������k£���2 /�������Z ���k�'�������X�����@'������,�� ��£��'������������£�, /�£��'�������� ��������°@-����� *��

��®®®	,����.����������X�����������������!£	, /������.������X������������������4 ��!�����
£�=-�'����_ *�������m	, �
�����3��� ®®®��"�C��Q ����������1 ±.  

�������@B	L��(�l  °���2¥FK@=� 	, /�"� ����V�� ¤@=�?���������- *���������.£H'�¦�=�E� ���  ��

��®®®®���®®�������/�� �����T�.������=�7������� ��®®®��O��7�, °�=�D�7���������2��� *���=�D������.£ /����°�L�°� �+�, �B

�4������( °�	�§F]�"�� *�R �������������Z�d�[£���2 /�¥F\@
�_ /��"�� *���2 ¥���_ /�����F����"�� * 

�R� � � � � � ����2 �(�7�%����=�2�� �r�N�£�0�; /����
�2 �h�P��� *�\���.�£��Q /��� ����®� 
_____________________________________________  

Allah'ım! Ölüm anında (din ve imandan) dönmekten, 
kabirlere dönüşün şerrinden ve kıyamet gününün piş-
manlığından sana sığınırım. Sana yalvararak, Muham-
med ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, bana temiz bir ha-
yat, dengeli bir ölüm ve rezillik ve rüsvalıktan uzak şerefli 
bir dönüş yeri nasip etmeni diliyorum.  

Allah'ım! Muhammed'e ve hikmet pınarları, nimet sa-
hipleri ve ismet madenleri olan Ehlibeyt İmamları'na rah-
met et. (Allah'ım!) Onların vasıtasıyla beni her kötülükten 
koru. Beni gurur ve gaflet üzere yakalama (bu kötü sı-
fatlardan arındır beni). Amellerimin sonunu, hasret ve  
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�
�����,®�R����o��� �<�=���£�� *�+'�®�o�� �+�, ��Z���=���£�+'�.  

�������@B	L����
���_� £�" ��, /�Y
�W�- ®�� *�M�.�c�2��£�" ��, /��- ������.��� *�<�D�X

�Z���Q����������� �<£���=�;�P 	H'��������� *	�K!��£�� *	����=�E�; 	H-®�c�2��������������. ���7@0�� /�

@K������ *���2"�¤@ qD���� �+�,����������� *���������������������������� �a��m	!�����X������������������zk���� *�a��.�����E�������������� �


�Q��7	=����������� *�\������Xj̧�D���� �������������������2 �u�KqD���� *�
�!���������������2�� �<�'���������������������¥/�§ 

����������������������������'§����� *�<�?���������������������zk���� �
�0	'���������������� *�
�E®	=�2� �B����°��d��9�� �J�P ��- �<������������������£ /�

����®K��£�� j®®®®���[���Z�£�Q /�£�;�� �+�,�� �<'�������������������!��������������������n�! ��®�;����������������������@!��������������������.£���� */�® �x�K��

����®������K®�Z£�=���0	=��� �+�, /�£�.�,�~	=����� �+'�£'��=����7��� @J�P ��- *�+£ �+'�. 

_____________________________________________  

teessüfle sonuçlandırma; benden razı ol (beni bağışla). 
Zira senin mağfiret ve affın, (nefsine) zulmedenler için-
dir; ben de (nefsine) zulmedenlerdenim. 

Allah'ım! Sana zararı dokunamayan (günahımı) ba-
ğışla ve hiç eksilmeyen (rahmet ve nimet hazinenden) 
bana da bağışta bulun. Şüphesiz senin rahmetin geniş, 
hikmetin eşsiz ve benzersizdir. (Allah'ım!) Bana bolluk, 
rahatlık, emniyet, sıhhat, tevazu, yetinme, şükür, afiyet, 
takva, sabır, sana ve velilerine karşı sadakatli olma, ko-
laylık ve şükür ver. Ey Rabbim! Bütün bunlarda Müslü-
man ve mümin ailemi, çocuklarımı, din kardeşlerimi, be-
nim sevdiklerimi, beni sevenleri, beni dünyaya getireni 
ve dünyaya getirdiğimi de ortak kıl; ey âlemlerin Rabbi! 
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�bn U�eym, bu amelin yapılma �eklini �öyle be-
yan ediyor: Bu dua gece (teheccüd) namazının seki-
zinci rekâtından sonra okunur; ardından da üç rekât 
(�ef'i ve bir rekât da) vitr namazını kıldıktan sonra 
oturarak �u dua okunur: 

*  	K�=� �������������d��� £�" j�R �����.����3�[ 	K���®§�?�����"�� *	��. 	���m�- 

��� �J�P *	��.�,V °�R�P��������E������d�Q �/�l��7�=��� �n�!���� �<��������.�, :��X�£� /

���°��Z�� �<�,�
�E�������R �<����X������������ �(�!®®�!�2 �+�2 ������ *�M�O�® �+�2 ����7�R

������'�°�����T��L�R��°��� *�B®�R�����������3�� 	
��®®������� *�(®®�Z������%	, �<£�K�� Gr'��2�£�� �<'�® 	��.�,


�N£�� *Gr-®�R ��Z������§���� Gr�?��������c�m��� �+�, �<�'�P�� *��-����� Gr�_������ �<�'

�Q£�Q���R /�£
'� °�o�;�£��c�7��� �+�, /��-�.  

��� �v����[��-�����
�!d�X�.	,��- *��-�£�(�4 �+�, j °K�̂£F\�K- *�%	,��-£
'�£j  
_____________________________________________  

* Hamd Allah'a mahsustur; O'nun (rahmet) hazinele-
ri bitmez; O'nun emniyet ve güvencesi altına giren kork-
maz. Rabbim! Günahlara düştüğümde, senin lütuf ve ke-
remine güveniyorum. Şüphesiz sen kullarının tövbesini 
kabul eden, kötülüklerini affedip hatalarını bağışlarsın. 
Şüphesiz sen, seni çağırana cevap veren ve ona yakın 
olansın. Hatalarımdan sonra tövbe edip, bağışlarındaki 
nasibimi çoğaltmanı arzuluyorum.  

Ey varlıkları yaratan; ey beni her zorluktan kurtaran,  
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�(�4 �+�, °P��d� �,��� *®®qQ������2 �
������4��� *�P�	
Y0�� @/�������.��£�̂  /������ @


�2�����"� �r�N�¤i®	,���P�°�Q *������®® �n�Z���������	��2 ������¥�����=�7�Z /�§3�I�� �<�?£(- °

�c�2����§�� GP��E�k�, �<�?®®�E���������( °�'����[������
±�, �� GP��[�d. 

Hatırlatma: Âlimlerimiz bu ayın her gecesi için 
özel bir namaz da zikretmi�lerdir. �steyen daha geni� 
dua kitaplarına müracaat edebilir. 

Birinci Gün 

Birinci gün çok de�erli bir gündür. Bu günde �u 
amellerin yapılması müstepahtır: 

1- Oruç tutmak; Hz. Nuh'un (a.s) da bu günde 
gemisine bindi�i ve yanındakilere o günü oruç tut-
malarını emretti�i rivayet edilmi�tir. Yine kim bu 
günü oruç tutarsa, (cehennem) ate�i bir yıllık bir me-
safeyle ondan uzakla�ır. 

2- Gusletmek. 
3- Hz. �mam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek; �eyh 

Tusî, Be�iru'd-Dihân'dan o da �mam Sadık'tan (a.s) 
�öyle rivayet etmi�tir: "Kim recebin birinci günü 
İmam Hüseyin İbn Ali'yi (a.s) ziyaret ederse, Allah 
onu elbette bağışlar." 
_____________________________________________  

ey beni her tehlikeye karşı kendine sığındıran! Gurur ve 
sevincimi çoğalt; işlerin ve amellerin kötü sonucundan 
(korunmada) bana yeterli ol. Sen, nimetleri ve büyük ba-
ğışlarına karşılık şükredilen ve her hayırda (lütuf ve ihsa-
nı) insanların birikimi olan Allah'sın. 
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4- Merhum Seyyid �bn Tâvûs'un "�kbal" kitabın-
da nakletti�i uzun duanın okunması. (Okumak iste-
yen, o kitaba müracaat etsin.) 

5- Bu günden itibaren Hz. Selman (r.a) namazı-
nın kılınmasına ba�lanılması; Hz. Selman namazı o-
tuz rekâttır, bu günde bunun on rekâtı kılınır; namaz 
iki rekât �eklinde kılınıp her rekâtta bir defa Fâtiha, 
üç defa �hlâs ve üç defa da Kâfirûn sureleri okunur. 
Selâm verdikten sonra ise, ellerini kaldırarak �öyle 
söyler: 

* �" §����¥ ������ �"������	���" 	|�K�;�� 
�̂  £�� 	<��	=��� 	��� *	��� �<-® 	���

�'� 	- 	K�=� ���£�� /�®�=	-£�; ��	9�� *�n'������" �/� �x�	=�- ���°������'������m��� �|�K���������'����� 	


��®�2 ��	9�������¥�4 /��������( °�̂�������'������F]/�N ����K£G
-.  
Ardından da �u duayı okur: 

** �������@B	L��" �Z��, �������������=�� �H §�c�2����������������"�� *�n�'�c�7	, ������� ��=�� �/

�,���������.������ *�n�7®�"�- ������.������������������%��� ��p 	H������, �K�����.�����YK�%��� �<.  
ve ellerini yüzüne sürer. 
_____________________________________________  

* Allah'tan başka ilâh yoktur, tektir; ortağı yoktur; pa-
dişahlık O'na aittir, hamd O'na mahsustur; diriltir ve öl-
dürür; O ise diridir ve hiçbir zaman ölmez; bütün hayırlar 
O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. 

** Allah'ım! Senin verdiğin şeye kimse engel olamaz, 
engel olduğun şeyi de kimse veremez; mutluluk sahibine 
(sen istemezsen) mutluluğu hiçbir fayda veremez. 
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Bu namazın on rekâtı da recep ayının on be�inci 
günü kılınır. Ancak namazdan sonra okudu�u ikinci 
zikirden sonra �u zikri söyler: 

* �����¥�����;��� ��L����������;�� ��K�������Q ��K���������=�l ��O�
��������- �B�� ��K���������m��������;��l �d����������!������������ 

��®®®�� �"®�����������K. 

Di�er on rekât ise ayın son günlerinde açıkladı-
�ımız �ekilde kılınır. Fakat bu sefer yukarıdaki zikir 
yerine �öyle söyler: 

** ��®®®�l�������������/ ������	�����2 ¥@=� 	, /���������FK��V�� ���������c�� ��
�9�£�� �+-®®®�" 

�� �U���;®®®�"�N ��������� �"�� �\@���°������������� ��������7��������������������/̀° ����7�����o£B'�®®¦. 

Bu namazın çok faydaları vardır ve gaflet edil-
memesi gereken bir ameldir. Bu gün için on rekât bir 
ba�ka Hz. Selman namazı daha vardır. Her rekâtta 
bir Fâtiha, üç �hlâs Suresi okunarak kılınan bu nama-
zın büyük fazilet ve sevabı vardır. Günahların ba�ı�-
lanmasına, kabir fitnesi ve kıyamet azabından korun-
maya vesile olur. Bu namaz, kılan kimseden cüzam, 
sedef ve zat-ı cenb hastalıklarını uzakla�tırır. Bu gün 
için Merhum Seyyid (r.a) "�kbal" kitabında bir ba�ka  
_____________________________________________  

* Öyle bir ilâhtır ki tektir, eşsizdir, yalnızdır ve ihti-
yaçsızdır; ne zevcesi vardır, ne de evlâdı. 

** Allah'ın rahmeti Muhammed ve tertemiz Ehlibey-
t'inin üzerine olsun. Yüce ve Ulu Allah'a dayanmayan 
hiçbir güç ve kuvvet yoktur. 
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namazı da zikretmi�tir ki, isteyen oraya müracaat e-
debilir. 

Bazı rivayetlere göre �mam Muhammed Bâkır'ın 
(a.s) mübarek do�umu da bu günde, Hicret'in 57. yı-
lında gerçekle�mi�tir.  

Fakat ben bu olayın safer ayının üçüncü gününde 
gerçekle�ti�ini nakleden rivayetleri daha isabetli bu-
luyorum. 

Bazı rivayetlerde de, recep ayının 2. gününde, 
Hicret'in 212. yılında �mam Ali Nakî'nin (a.s) do�-
du�u nakledilmi�tir. �ehadeti ise, bu ayın 3. günü, 
Hicret'in 254. yılı Samerra �ehrinde vuku bulmu�tur. 
�bn Ayyâ�'ın görü�üne göre bu ayın 10. günü ise 

�mam Muhammed Taki'nin (a.s) mübarek do�umu 
gerçekle�mi�tir. 

On Üçüncü Gece 

�mam Sadık'tan (a.s) nakledilen bir hadise göre, 
kim recep, �aban ve ramazan aylarının on üçüncü 
gecelerinde iki, on dördüncü gecelerinde dört ve on 
be�inci gecelerinde ise altı rekât namazı, iki�er rekât 
�eklinde kılar ve her rekâtta bir Fâtiha, bir Yâsîn, bir 
Mülk ve bir �hlâs surelerini okursa, �irk haricinde 
her günahı ba�ı�lanır. 

On Üçüncü Gün 

Bu ve ardından gelen iki günün (14 ve 15. gü-
nün) orucu için çok fazla sevap rivayet edilmi�tir. 

"Ümm-ü Davud" duasını (sonra açıklanacaktır) o-
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kumak isteyen kimse bu günden ba�layarak üç gün 
pe� pe�e oruç tutmalıdır.  

Me�hur nakle göre; bu günde Emirü'l-Müminin 
Hz. Ali (a.s) Fil Senesi'nden otuz yıl sonra Kâbe-i 
�erife'de dünyaya gelmi�lerdir. 

On Beşinci Gece 

Bu gece çok de�erli ve faziletli bir gecedir. Bu 
gece için nakledilen en önemli ameller �unlardır: 

1- Gusletmek. 
2- Allâme Meclisî'nin açıkladı�ı gibi bu geceyi 

ihya etmek. (Sabaha kadar ibadetle geçirmek). 
3- �mam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek. 
4- On üçüncü gecenin amellerini açıklarken zik-

retti�imiz altı rekâtlık namazı kılmak. 
5- Her rekâtta bir defa Fâtiha ve on defa �hlâs su-

relerini okuyarak otuz rekât namaz kılmak. Merhum 
Seyyid �bn Tâvûs bu namazı Hz. Resulullah'tan (s.a.a) 
nakletmi� çok fazilet ve sevabı oldu�unu açıklamı�tır. 

6- �ki�er rekâtlar �eklinde on iki rekât namaz kı-
larak, her rekâtta Fâtiha, �hlâs Felak ve Nâs sureleri-
ni, Âyete'l-Kürsî'yi ve Kadir Suresi'ni, her birini dört 
defa okumak ve namazı bitirdikten sonra da �u zikri 
söylemek: 

*������ �	�� �������	���P ®̀��£��" /§
�̂ �� °� 	M�°��"�� *����'����̂  ��§�� ®�	O �+�, �d�m�R®®���Z�� ®®�������������������������'� 
_____________________________________________  

* Allah'tır, Allah'tır benim Rabbim; hiçbir şeyi O'na or-
tak koşmam ve O'ndan başkasını kendime veli edinmem. 
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Sonra da diledi�i �eyleri Hak Teâlâ'dan istemek. 
Bu namazı açıkladı�ımız �ekilde Merhum Seyyid, 

�mam Sadık'tan (a.s) nakletmi�tir. Fakat Merhum �eyh 
Tusî, Davut b. Serhân kanalıyla �mam Sadık'tan (a.s) 
�öyle rivayet etmi�tir. "Recebin on be�inci gecesi her 
rekâtta bir Fâtiha ve herhangi bir sureyi bir defa oku-
yarak on iki rekât kılarsın. Namaz bittikten sonra Fâ-
tiha, Felak, Nâs, �hlâs surelerini ve Âyete’l-Kürsî'yi 
ardından da �u zikri dört defa okursun: 

 *��� �!	�®���������� 	K�=� ����� ��������� �"��§���� ¥���� �� �"������	�� ��������	���4�� �����������	
�! 

Sonra da bir defa �u zikri söylersin: 

** �������	�� �������	���P ®®̀���£��" /§
�̂ �� °� 	M�°�����̂  ��,�� *����'����̂  ��§ �]������	���"  

� �"�� �\@��N��°�����������7��� �������������������/̀°�7��� ����o£B'�®®¦.  

Recebin yirmi yedinci gecesinde de aynısını o-
kursun. 

On Beşinci Gün 

Bu gün de mübarek bir gündür ve �u amellerin 
yapılması rivayet edilmi�tir: 

1- Gusül. 
_____________________________________________  

* Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Hamd 
O'na mahsustur; Allah'tan başka ilâh yoktur. O en yücedir. 

** Allah'tır, Allah'tır benim Rabbim. Hiçbir şeyi ona 
ortak koşmam. Allah'ın dilediği olur, Yüce ve Ulu Allah'a 
dayanmayan hiçbir kuvvet yoktur. 
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2- Hz. Hüseyn'in (a.s) ziyareti. Bu konuda Ebu 
Basir'in o�lu �öyle diyor: 
�mam Rıza'ya (a.s): "�mam Hüseyin'i (a.s) ne za-

man ziyaret edelim?" diye sordu�umda, "Recep ve 
�aban ayının on be�inde." diye buyurdu. 

3- Birinci günün amelleri bölümünde açıkladı�ı-
mız Hz. Selman namazının kılınması. 

4- Dört rekât namaz kıldıktan sonra selamın ar-
dından elleri açarak �u duanın okunması: 

* �������@B	L��(�4 �U�d	, ��-  °�I������P�@!�	=��� �3�7	, ��-�� *�������.�,�~£�� *�+'�® �n�Z

���L�4£�; /�£�7�R �+'��������'£.'�/°�� *	r�9��d�=��� ®��® �n�Z��P�°�[ 	����������������X£ /�

�� ���=�;�P£�� /�®�X���[ �+�2 �n�.�4 �K�N£�_ /�����.����������'�� *�®�"�����=�;�P ���� �<��

�E�����������L��� �+�, �n�.������E£�� *�+'�®®�®�®	, �n�Z������~®-�°�TK£� j��°�
�D�.�� °���2¥/�§ 

�K�2��?��£��� /®®�"������ �M	
�D�Z @-�E�� �j�����;��W���=��� �+�, �n�.£ *�+'�

�O��7�, �+�, ���=�;@
�� �(���
	, ��-®�� *��L�Z®�k�.	,����� � � � � ��, ���4�
�!�� � � � � � � ��+ 
_____________________________________________  

* Allah'ım! Ey her isyankâr ve gaddarı zelil, mümin-
leri ise aziz eden! Farklı yollar ve görüşler beni bıktırıp 
usandırdığında sığınağım sensin. Sen, beni hiçbir ihtiya-
cın olmadığı halde sırf rahmetinden dolayı yarattın ve e-
ğer rahmetin olmasaydı, ben helak olanlardan olurdum. 
Sen düşmanlarıma karşı bana yardım ettin; senin yardı-
mın olmasaydı, ben rezil-rüsva olurdum. Ey rahmet ma- 
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���,�, ��- *��L�7�C�� 	��0���Z ���[ �+��°���	=zk��¦
̀���� ° *���7�Q

�����Q®�����������'§®� 	|	��°���7��������3°�- �|�����7����������f�3®�	M���	=��� 	��� �n�7�C�� �+�, ��-�� * 

�Z£�d�=��� �
'�®®�������������2 ��¥/�§�.�2�� L�N��°��� �+�, �B	L�Q *�B���c�����[ ���R�§�����?®� *

�<����������������������� �°��Z��.�'����E������@'������������ �<��£�̂ � /��������X�X�������4 �+�, ��L���
�!°�����-§�� *�<�? 

�<����������������������� �°�
�!�E°�����-§����� �<�?/�̂ � ����X������X�������2 �+�, ��L��������3®*�<�R��  

�<����������������������� �°��������7����3®������ �<�R/��� ������®� �n�-��°����2 ��L¥ �<�̂ �
�2 /�

���m�Q������� �n�X��°��=�I ��L£'��������[ �H�������Q �<�X���������� �B	L������	, �<���������.�2�d®���� ®S 

�D�R���������T�����������2 �/¥@=� 	, /�������FK�� ®®®�9��������(°�� �����������'������������������� ��.  
Hadis-i �erifte �öyle geçer: "Sıkıntı ve mü�küli 

olan bir kimse bu duayı okursa, Allah onun sıkıntı-
sını giderir." 

5- Ümm-ü Davud duasının okunması. 
_____________________________________________  

denlerinden rahmet eden, bereket yerlerinden bereket i-
cat eden! Ey ihtişam ve yüceliği kendine has kılan; izze-
tiyle velilerini aziz eden! Ey karşısında, padişahların zil-
let halkasını boyunlarına taktıkları ve heybetinden dehşe-
te düştükleri (Allah)! Yücelik makamından kaynaklanan 
icat edişin hakkına, izzetinden kaynaklanan yücelik ma-
kamın hakkına, Arş'ına istiva ettiğin ve onunla bütün var-
lıkları yaratıp ve onları itaatkâr kıldığın izzetin hakkına 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni diliyorum. 
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On be�inci günün en önemli ameli de budur. Ha-
cetlerin yerine getirilmesi, sıkıntıların giderilmesi, za-
limlerin zulmünün uzakla�ması, bu duanın önemli so-
nuçlarındandır. Merhum �eyh Tusî bu amelin yapılı� 
�eklini "Misbâh" kitabında �öyle açıklamaktadır:  

Bu duayı okumak isteyen kimse, on üç, on dört 
ve on be�inci günleri oruç tutması gerekir. On be�in-
ci günün ö�le vakti oldu�u zaman gusleder, güne� e-
�ildi�i vakit ise ö�le ve ikindi namazlarını teveccüh-
le huzû-hu�u içinde kâmil bir �ekilde kılar. Namaz-
larını kendisini me�gul edecek bir �eyin olmadı�ı ve 
kendisiyle kimsenin konu�mayaca�ı sakin bir yerde 
kılması uygundur. Namaz bittikten sonra kıbleye do�-
ru dönerek yüz defa Fâtiha, yüz defa �hlâs ve on defa 
Âyete'l-Kürsî'yi okur. Sonra da En'âm, �srâ, Kehf, Lok-
mân, Yâsîn, Sâffât, Fussilet, �ûrâ, Duhân, Fetih, Vâ-
kıa, Mülk, Kalem, �n�ikâk ve �n�irâh Suresi'nden son-
ra gelen sureleri okur. Ardından da �u duayı söyler: 

*  �u�K�l������	���o�7��� £d��� 	B'�£�" j§���� ¥ Y/� ��� ��	9 �"�� ����

��X����������������e�%��� ��p *	5�Y'����"��� �U¤�5��
�4®®¦�� *�=�;@
��̧�;@
�� 	+£�� *	B'���� ��£	B'� 


�E��� £	B- *��d��£ ��	9�� �]�/�̂  �����s�=�4 �8�'����� j�=@0��£���7��� 	H'�£	B'� 
_____________________________________________  

* Doğru söyledi azîm Allah; öyle bir zattır ki, O'ndan 
başka ilâh yoktur; diri ve varlıkları ayakta tutandır; yüce 
ve bağış sahibidir; Rahman, Rahim, Halim (sabırlı) ve 
Kerim'dir; O'nun benzeri hiçbir şey yoktur; O, (her şeyi)  
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�� �<������������L�=��� �< *�c��Y0�� �<������®i �<���� *

��S������������L�!§®"� �<���� *i]¤��,�����������.��®i�!�0���� �<���� *£���� �<���� *	1'����������K�X£*	8- 

������������ �<������L����£���� *�('�������!�E���� �<£�� *	
'�®�������
	- ��, �<j̧�� *®������� �<

�" ��,	- ����
j̧�� *®®���������Q ��, �<�������=@0�� �u���¸������ �x���������	7������¥/��� *®�������, �<��� �  
_____________________________________________  

duyan, bilen, gören ve (her şeyden) haberdar olandır. Al-
lah, melekleri ve ilim sahipleri, O'ndan başka bir ilâh ol-
madığına; adaleti O'nun ayakta tuttuğuna şehadet eder. 
Ben de şehadet ederim ki, O'ndan başka bir ilah yoktur; 
izzet ve hikmet sahibidir ve (gönderdiği) değerli peygam-
berler, (O'nun mesajlarını insanlara) tebliğ ettiler. 

Allah'ım! Hamd, yücelik, izzet, iftihar, galebe, nimet, 
azamet, rahmet, heybet, hâkimiyet, nurâniyet, ihsan, hep 
senindir. Tenzih ve takdis, tehlil ("Lâ ilâhe illellah" söyle-
mek) ve tekbir hep sana mahsustur. Görünen ve görün-
meyen, yüce göklerin üstünden yerin altına ve en aşağı  
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yerlere kadar her şey sana aittir. Dünya ve âhiret senin-
dir. Beğendiğin hamt ve sena, şükür ve nimetler hepsi sa-
na mahsustur.  

Allah'ım! Vahyinin emini olan, emrini yerine getirme-
de güçlü olup göklerinde itaat edilen keramet ve ikramla-
rına mazhar olan, sözlerini (vahiylerini) telakki eden, pey-
gamberlerine yardımcı olan, düşmanlarını yok eden Ceb-
rail'i rahmetine mazhar kıl. 

Allah'ım! Rahmet meleğin olan, şefkatin için yaratı-
lan, itaat ehli için mağfiret dileyen ve onlara yardımcı o-
lan Mikâil'i rahmetine mazhar kıl. 
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Allah'ım! Arş'ını yüklenen, (kıyametin kopması için) 
Sur'u üfürecek olan, emrine itaat etmeği bekleyen, kor-
kundan muzdarip ve perişan olan İsrafil'i rahmetine maz-
har eyle. 

Allah'ım! Arş'ını taşıyan pak meleklerine, değerli, iyi 
ve tertemiz elçilerine, amelleri yazmakla görevli değerli 
meleklerine, cennet ve cehennemde görevli meleklerine, 
ölüm meleğine (Azrail'e) ve yardımcılarına rahmet et; ey 
celâl ve ikram sahibi! 

Allah'ım! Yaratışının muhteşem ve eşsiz örneği olan, 
karşısında melekleri secdeye düşürerek yücelttiğin ve 
cenneti kendisine mubah kıldığın babamız Âdem'i rah-
metine mazhar eyle. 
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Allah'ım! Fenalıklardan temizlenen, pisliklerden arı-
nan, insanlar içerisinde üstün kılınan ve kudsiyete bürün-
müş mekânlarda dolaşan annemiz Havva'yı rahmetine 
mazhar kıl. 

Allah'ım! Habil'e, Şeys'e, İdris'e, Nuh'a, Hud'a, Sali-
h'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yusuf'a, (Yaku-
b'un) torunlarına, Lut'a, Şuayb'e, Eyyub'a, Musa'ya, Ha-
run'a, Yuşa'a, Mişa'ya, Hızır'a, Zulkarneyn'e, Yunus'a, İl-
yas'a, Yesa'a, Zulkifl'e, Talut'a, Davud'a, Süleyman'a, Ze-
keriyya'ya, Şe'ya'ya, Yahya'ya, Turah'a, Metta'ya, İrmiya'-
ya, Haykuk'a, Danyal'a, Üzeyr'e, İsa'ya, Şem'un'a, Circis'e,  
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havarilere ve tâbi olanlara, Halid'e, Hanzala'ya ve Lok-
man'a rahmet et.  

Allah'ım! İbrahim ve soyuna rahmet edip onları rah-
met ve bereketine mazhar kıldığın gibi, Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine rahmet et; Muhammed ve Ehlibeyt'ine mer-
hamet eyle; Muhammed ve Ehlibeyt'ine bereket ver; 
şüphesiz sen beğenilen ve yücesin. 

Allah'ım! (peygamberlerin) vasîlerine, saadetlilere, şe-
hitlere ve hidayet imamlarına rahmet et. Allah'ım! Abdal-
lara, evtadlara, (yeryüzünde Allah'ın azamet ve kudreti-
nin nişanelerini görmek ve geçmişlerin eserlerini görüp  



https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com



Fazilet ve Amelleriyle Recep Ayı 
 
 

 101 

���D�[����� ��K@=� 	, ®�� �(�9���'������������ �������°�(�W�Q��°�����l  �<�R�

��®�
�4 �U�3�I���<�R��,�*�� ®®®�������������T�������� 	��;�	P �w���.�, 	|�K�0�I�£��R /� ����� ��@'

����������e,f�� *��°�Q 	|�O������̂ �� �e�W���������4�� ��Q�
�����,�
�; *����������������/��R �����������������!���������T������������������� 	�

��2���¥/� (�9�� �x��I�P�O° ���
�k�� �.�� �+�,�����������������!�°����������'̀���£����
	=����� �+'��£ �+'�

"���¤�Q�(�C�°��@
�X	=��� £�+'�.  

�������@B	L��(�l��  °���2¥@=�� �+�, /�B̀���� �B�� �+�,�� �n�'����¦ �+�, 

e�,§�E�?�������� �<��®®�®�®®�Z����!���°������'�����������§�� �<�?®®�� �<��	�	P®®(�9��°�� �� *�<���2� 

�����l �(�l�����R�£/�§���� ��������'L�°��� �B®®®����¥/�§�P�� ���L�;�°��I��� *�B������ �B	L���7

���[���Z�£�Q /�£�� �<'�®®�2������Z£���2 /�¥�2	O /�����§�<�?.  
_____________________________________________  

ibret almak için) seyahat edenlere, abitlere, ihlâslı insan-
lara, zahitlere ve Allah rızası uğruna ciddiyet gösterip ça-
lışanlara rahmet et ve onların arasından Muhammed ve 
Ehlibeyt'ini en üstün rahmetine ve en büyük keramet ve 
ikramlarına mazhar kıl. Onun ruhuna, cesedine be-nim 
tahiyyât ve selâmımı ulaştır; onu, şeref ehli olan pey-
gamber ve resullerin ve mukarrep olan faziletli kişilerin 
en üstün derecesine yükseltinceye kadar, onun fazilet, 
şeref ve yüceliğini artır. 

Allah'ım! Meleklerinden, nebi ve resullerinden ve sa-
na itaat edenlerden, ismini andıklarımın veya anmadıkla-
rımın hepsinin üzerine rahmetini gönder; benim selâmla- 
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rımı onlara ve onların ruhlarına ulaştır. Senin yolunda 
onları bana kardeş kıl ve sana dua etmemde onları bana 
yardımcı eyle. 

Allah'ım! Seni vasıta kılarak sana, kereminle keremi-
ne, cömertliğinle cömertliğine, rahmetinle rahmetine ve i-
taat ehlini şefaatçi edinerek sana yöneliyorum. Allah'ım! 
(İsimlerini zikrettiğim o yüce insanlardan) her birinin sen-
den diledikleri ve senin reddetmediğin, senden istedikleri 
ve senin kabul ettiğin her şeyi ben de senden istiyorum. 

Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim, ey (günahkârlara 
karşı) tahammüllü olan, ey Kerim, ey azametli, ey celâl 
sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, ey güzel, ey kefil, ey 
tövbeleri kabul eden, ey (sığınak isteyenlere) sığınak ve-
ren, ey her şeyden haberdar olan, ey her yeri aydınla-
tan, ey (zalimleri) yok eden, ey menâet sahibi, ey devlet 
bahşeden, ey tedbir sahibi, ey yüce, ey (her şeye) gücü  
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yeten, ey (her şeyi) gören, ey şükreden (şükürlere karşı-
lık veren), (iyilik yapanlara) karşılık verip mükâfatlandı-
ran, ey birr (iyilik) sahibi, ey temizliğin özü/kaynağı, ey 
temiz, ey kahreden/galip gelen, ey (her şeyi) kuşatan, ey 
(her şeye) gücü yeten, ey koruyan, ey telafi eden, ey ya-
kın, ey Mecid (yücelik ve izzet sahibi), ey (varlıkların ha-
yatını) başlatan, ey (onları hesap için) geri döndürecek 
olan, ey (her şeye) şâhit olan, ey ihsan sahibi, ey müda-
ra eden, ey nimet veren, ey bağış ve lütufta bulunan, ey 
(istediğinden nimet ve ihsanını) kesen, ey (istediğine ni-
met ve lütuf kapılarını) açan, ey hidâyet eden, ey (elçi-
ler) gönderen, ey irşâd eden, ey sağlamlaştıran, ey nimet 
veren, ey engel olan, ey defeden, ey yücelten, ey Bâki, 
ey koruyan, ey yaratan, ey karşılık beklemeden hibe ve 
bahşişte bulunan, ey hayır nefhalarının sahibi, ey fayda 
veren, ey bütün (hayır kapılarının) anahtarlarını elinde 
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bulunduran, ey çok çok menfaat veren, ey çok merha-
metli, ey şefkatli, ey (her şeye) yeten, ey şifa veren, ey 
âfiyet ve sıhhat veren, ey mükafat veren, ey (verdiği va-
ade) sâdık kalan, ey sulta ve hâkimiyet sahibi, ey izzet 
sahibi, ey Cebbâr, ey Mütekebbir, ey Selâm, ey Mu'min, 
ey Ehed (eşsiz ve tek olan), ey hiçbir eksikliği bulun-
mayan, ey Nur, ey âlemleri idare eden, ey yegâne, ey e-
şi ve ortağı olmayan, ey Kuddüs, ey yardımcı, ey (yal-
nızların) munisi, ey ölüleri dirilten, ey (kullarının) mirasçı-
sı olan, ey bilen, ey hâkimiyet sahibi, ey her şeyin baş-
langıcı, ey yüce, ey (her şeyi) tasvir eden, ey selâmet 
veren, ey dost, ey (kendi zâtı pâkıyla) ayakta duran, ey 
ebedi, ey çok bilen, ey hikmet sahibi, ey cömert, ey ya-
ratan, ey iyilik eden, ey gizli olan, ey adâletin özü, ey 
(hakkı bâtıldan) ayıran, ey (amellere) karşılık veren, 
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ey çok şefkatli, ey çok ihsanda bulunan, ey (her şeyi) 
duyan, ey taklitsiz yaratan, ey sığınak veren, ey yardımcı 
olan, ey yayan, ey bağışlayan, ey Kadim, ey kolaylaştı-
ran, ey müyesser kılan, ey öldüren, ey dirilten, ey men-
faat veren, ey rızıklandıran, ey her şeye güç yetiren, ey 
vesileleri oluşturan, ey imdada koşan, ey zenginleştiren, 
ey sermaye bağışlayan, ey yaratan, ey (her yerde) hazır 
olan, ey telâfi eden, ey koruyan, ey (zalim ve kâfirlere) 
şiddetli/sert olan, ey (mazlumların) sığınağı, ey menfaat 
ve ihsan sahibi, ey (ruhları) alan!  

Ey yücelen ve (akla gelen her makamın) ötesine çı-
kan ve düşünülebilen her makamın zirvesinde bulunan, 
ey varlıklara (düşünülemeyecek kadar) yakın ve (hayal-
lerden, tasavvurdan) son derece uzak olan, sırları bilen 
ve gizleyen, ey âlemin tedbir ve takdirlerini elinde tutan, 
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ey zorluklar kendisine kolay ve basit gelen, ey istediği 
şeye güç yetiren, ey rüzgarı gönderen, ey sabahları ge-
tiren, ey ruhları harekete geçirip (bedenlere) geri döndü-
ren, ey cömertlik ve bağış sahibi, ey kaybedileni geri çe-
viren, ey ölüleri yayan (dirilten), ey dağılanları toplayan, 
ey istediğine hesapsız rızk veren, ey istediğini istediği 
şekilde yapabilen, ey celâl ve ikram sahibi, ey diri, ey 
Kayyûm (varlıkları ayakta tutan), ey hiçbir diri bulunma-
dığı zaman diri olan, ey ölüleri dirilten, ey diri! Senden 
başka bir ilâh yoktur; gökleri ve yeri yaratan sensin. 

Ey benim mabudum ve efendim!  İbrahim'i ve soyundan  
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gelenleri kendi salât, bereket ve rahmetine mazhar kıldı-
ğın gibi Muhammed ve Ehlibeyt'ini rahmet ve selamına 
mazhar kıl; Muhammed ve Ehlibeyt'ine merhamet eyle 
ve Muhammed ve Ehlibeyt'ine bereket ver. Şüphesiz sen 
(her yönüyle) beğenilen ve yücesin. (Allah'ım!) Zilletime, 
yoksulluk ve fakirliğime, yalnızlık ve kimsesizliğime, hu-
zurunda eğilmeme, sana olan güvenime, yalvarış ve sız-
layışlarıma acı. (Allah'ım!) Huzulu ve huşulu, zelil, kork-
muş ve dehşete kapılmış, perişan, değersiz, hakir, aç, 
fakir, (Şeytan'dan) kaçıp sığınmak isteyen, günahını iti-
raf ve istiğfar eden, Rabbinin dergâhına çaresiz bir şekil-
de yönelen birisi gibi seni çağırıyor, dua ediyorum. Gü- 
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vendiği kimseler kendisini bırakan, dostları kendisini terk 
eden, musibeti büyük, kalbi yanık, hüzünlü, zayıf, zelil, ça-
resiz, sana yönelen, sığınak isteyen birisinin duası gibi 
(dua ediyorum). 

Allah'ım! Sen (varlık âleminin) padişahısın; istediğin 
her şey olur ve istediğin her şeye gücün yeter; bu yüz-
den sana el açıyorum. Bu haram ayın (recebin) hürmeti-
ne, Beytü'l-Haram'ın (Kâbe'nin) ve Beledü'l-Harâm'ın (Mek-
ke'nin) hürmetine, Rükün ve Makam'ın, yüce meş'arların 
ve Peygamber'in Muhammed'in (ona ve Ehlibeyt'ine se-
lâm olsun) hürmetine sana yalvararak el açıyorum. 

Ey Âdem'e Şeys'i, İbrahim'e İsmail ve İshak'ı veren,  
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ey Yusuf'u Yakub'a geri döndüren, ey belâya duçar et-
tikten sonra Eyyub'un sıkıntı ve zorluğunu gideren, ey 
Musa'yı annesine geri döndüren ve Hızır'ın ilmini artıran, 
ey Davud'a Süleyman'ı, Zekeriyya'ya Yahya'yı ve Merye-
m'e İsa'yı bağışlayan, ey Şuayb'ın kızını koruyan, ey Mu-
sa'nın anasının yavrusuna kefalet eden (Rabbim)! Sen-
den Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, bütün 
günahlarımı bağışlamanı, beni azabından kurtarmanı, rı-
zanı, emanını, ihsanını, mağfiret ve cennetini bana nasip 
etmeni diliyorum. Sana el açarak, bana eziyet edenlerle 
aramızdaki düşmanlık ve kin bağlarını çözmeni, her kapıyı  
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yüzüme açmanı; her katıyı yumuşatmanı, her zorluğu ba-
na kolaylaştırmanı, kötü konuşan herkesi bana karşı sus-
turmanı, her azgının bana karşı (yapabileceği kötülükle-
ri) engellemeni, bana düşmanlık besleyen ve haset eden 
kimseleri benden uzaklaştırmanı, bütün zalimleri benden 
defetmeni, benimle isteklerim arasına girmek isteyen, be-
nimle sana itaatin arasını açmak ve beni senin ibadetin-
den alı koymak isteyen engelleri ortadan kaldırmanı dili-
yorum. 

Ey serkeş cinleri dizginleyen, isyankâr şeytanları e-
zen, zalimlerin boynunu alçaltıp zelil eden ve sultacı güç-
lerin hilesini müstaz'aflardan uzaklaştıran! İstediğin şeye 
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��te bu sırada a�lamaya ve bir i�ne ba�ı kadar da 
olsa gözünden ya� akıtmaya çalı�; zira bu duanın ka-
bul olma belirtisidir. 

Yirmi Beşinci Gün 

Recebin yirmi be�inci günü Hicret'in 183. yı-
lında �mam Musa Kâzım (a.s) 55 ya�ında, Ba�dat'ta  
_____________________________________________  

kadir olduğun ve istediğin şeyi, istediğin şekilde kolay-
laştırdığın gücün hakkına senden, hacet ve arzumu ken-
di istediğin şeyde kılmanı diliyorum. 

* Allah'ım! Senin için secde ettim; sana iman ettim; 
o hâlde zilletime, yoksulluğuma, telaş ve ciddiyetime, yal-
varış ve yakarışıma, meskenet ve fakirliğime merhamet 
et, ey Rabbim! 
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Harun Re�it tarafından zehirlenerek �ehit edilmi�tir. 
Bu günde Âl-i Muhammed'in (a.s) ve dostlarının hü-
zün ve kederleri tazelenmektedir. 

Yirmi Yedinci Gece (Bi'set Gecesi) 

Bu gece bi'set gecesidir. Çok mübarek ve fazilet-
li bir gecedir. Bu geceyle ilgili olarak �u amellerin 
yapılması rivayet edilmi�tir: 

1- Merhum �eyh Tusî, �mam Muhammed Taki-
den (a.s) �öyle rivayet etmi�tir:  

"Recep ayında bir gece vardır ki insanlar için, 
güne�in do�du�u her �eyden daha hayırlıdır. O da 
yirmi yedinci gecedir ki, Resulullah (s.a.a) o gecenin 
sabahında peygamberli�e eri�mi�tir."  

"Bu geceyi (ibadet, dua vb.) amellerle geçiren 
bir �iamız için altmı� yıl yapılan amelin sevabının 
misli verilir."   

"Bu gecede yapılacak amel nedir?" diye soruldu-
�unda, �öyle buyurdu:  

Yatsı namazını kıldıktan sonra yatarsın ve gece 
yarısından sonra istedi�in saatte uyanıp iki�er iki�er 
on iki rekât namaz kılarak, her rekâtta Fâtiha Sure-
si'ni ve Muhammed Suresi'nden itibaren Kur'ân'ın so-
nuna kadar olan surelerden birini okursun.  

Namazları bitirdikten sonra oturarak Fâtiha, Fe-
lak, Nâs, �hlâs, Kâfirûn ve Kadir surelerinin her bi-
rini yedi�er defa okursun.  

Ardından da Âyete'l-Kürsî'yi yedi kez okuduktan 
sonra �u duayı okursun: 
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Sonra da diledi�in �eyleri Hak Teâlâ'dan istersin. 
Bu gece gusletmek de müstehaptır. Bu gecenin 

amellerinden birisi de recebin 15. gecesiyle ilgili bö-
lümde açıkladı�ımız namazın kılınmasıdır. 

2- Bu gecenin en faziletli ameli, Emirü'l-Mümi-
nin Hz. Ali'nin (a.s) ziyaretidir.  
_____________________________________________  

* Hamd, evlâdı olmayan ve hâkimiyetinin bir ortağı 
bulunmayan, kendisini zilletten kurtarıp (izzete vardıra-
cak) bir yardımcıya da ihtiyacı olmayan Allah'a mahsus-
tur. O'nu büyüklükle an. Allah'ım! Arş'ının rükünleri üze-
rine yerleşen izzetinin hakikatine, kitabında (Levh-i Mah-
fuz'da) yazılan rahmetinin doruğuna, İsm-i A'zam'ına, 
yüce zikrine ve eksiksiz kelimelerine ant vererek senden 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bana, bü-
yüklüğüne yakışır şekilde davranmanı diliyorum. 
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Bu geceye ait üç ziyaret metni rivayet edilmi�tir 
ki isteyen "Mefatihü'l-Cinân" kitabının ziyaretler bö-
lümüne müracaat edebilir. 

Burada bu ziyaretin önemini belirtmek amacıyla, 
Ehl-i Sünnet âlimlerinden olan ve altı asır önce ya�a-
yan Ebu Abdullah Muhammed bin Batuta'nın "Rıh-
let-u �bn-i Batuta" adlı me�hur seyahatnamesinin bir 
bölümünde Mekke'den dönerken Irak'ın Necef ken-
tinde yazdı�ı hatıralarının bir bölümünü aktarmakta 
yarar görüyoruz. O �öyle yazıyor: 

"Bu kentte (Necef) ya�ayanların hepsi Rafızî'dir 
(�iî'dir). Bu �ehirde bulunan Hz. Ali'nin (a.s) türbe-
sinde birçok kerametler vuku bulmu�tur. Mesela �h-
ya Gecesi diye bilinen recebin 27. gecesinde vuku 
bulan kerametleri buna örnek verebiliriz. Bu gecede 
Irakeyn, Horasan, Fars ve Rum beldelerinden felç ve 
sakat olan hastalar o türbede toplanıyorlar. Bunların 
sayısı en az otuz-kırk ki�iye ula�ıyor. Yatsı namazın-
dan sonra bu hastaları türbenin mukaddes parmak-
lıklarının yanına getiriyorlar. Halk ise toplanıp onla-
rın iyile�ip kalkmasını bekliyorlar; bu arada bazısı 
namaza, bazısı zikre, bazısı Kur'ân okumaya, bazısı 
ise mukaddes türbeyi seyretmeye dalıp me�gul olu-
yorlardı. Gecenin yarısı veya üçte ikisi geçince bu 
hastaların hepsi sapasa�lam bir �ekilde aya�a kal-
kıyor ve 'Lâ ilâhe illallah, Muhammedun resulullah, 
Aliyyun veliyyullah' diye sesleniyorlardı."  

"Bu, oldukça yaygın ve me�hur bir �eydir onla-
rın arasında. Ben güvenilir kimselerden bunu duy-
dum. O gece ben orada bulunamadım, fakat Hz. Ali'-
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nin misafirhanesi olarak kullanılan medresede, Rum, 
�sfahan ve Horasan bölgelerinden getirilmi� ve hare-
kât edemeyen üç felç insanı gördüm; onlara 'Siz ne-
den iyile�memi�siniz ve neden buradasınız?' diye sor-
dum. �öyle cevap verdiler. 'Biz yirmi yedinci gece 
buraya yeti�emedik. �ifa bulmak için gelecek yılın 
recep ayının 27. gecesini bekliyoruz.' Bu gece için, 
çe�itli �ehirlerden gelen insanlardan kalabalık bir top-
luluk olu�uyor ve on güne kadar devam eden büyük 
bir pazar olu�turuyorlar." 
�bn-i Batuta'nın bu naklettikleri yadırganmamalı-

dır; zira bu mukaddes türbelerde gerçekle�en ve mü-
tevatir olarak bize sabit olan kerametler sayılamaya-
cak kadar fazladır. Mesela geçen yıl �evval ayında 
(kitabın yazıldı�ı tarih olan H. 1343 yılı) Hz. �mam 
Rıza'nın (a.s) mübarek türbesine gelen ve felç vb. 
rahatsızlıklardan dolayı yürüyemeyen ve gittikleri 
bütün doktorlardan olumsuz cevap alan üç kadın �ifa 
buldular.  

Bu olay kimsenin inkâr edemeyece�i �ekilde o 
kadar yayıldı ki, hatta önceden ba�vurdukları doktor-
lar dahi, son derece titiz olmalarına ra�men bu olayı 
tasdik ettiler. Hatta bazıları bu olayı yazılı olarak da 
tasdik edip açıkladılar. E�er sözün uzamasından ve 
konu dı�ına fazlasıyla çıkma endi�esi olmasaydı, bu 
olayı bütün teferruatıyla naklederdim. Onun için bu 
bölümü burada noktalıyoruz. 

3- Merhum Kef'emî "Beledü'l-Emin" kitabında, 
bi'set gecesinde �u duanın okunmasını tavsiye ediyor: 
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* Allah'ım! Yüce (recep) ayının bu gecesinde medya-
na gelen büyük tecellinin ve gönderilen değerli peygam-
berinin hürmetine, Muhammed ve Ehlibeyt'ini rahmetine 
mazhar kılmanı ve bizden daha iyi bildiğin günahlarımızı 
bağışlamanı diliyorum senden. Ey biz bilmediğimiz hâlde 
bilen Allah'ım! Peygamberlik şerefiyle üstün kıldığın, ken-
di keremlerinle yücelttiğin ve şerefli bir derece verdiğin 
bu geceyi bize mübarek kıl.  

Allah'ım! Şerafet ve fazilet dolu bi'set (peygamberli-
ğe seçiliş) hürmetine, lütuf sahibi ve iffet unsuru efen-
dinin hakkına senden Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 
etmeni, bu gecede ve diğer gecelerde amellerimizi kabul  
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buyurmanı, günahlarımızı affetmeni, iyiliklerimize mükâ-
fat vermeni, kötülüklerimizi örtmeni, kalplerimizi iyi söz 
(müjde) ile sevindirmeni ve rızklarımızı kendi indinden 
kolaylıkla çoğaltmanı istiyoruz. 

Allah'ım! Sen görürsün, fakat görülmezsin. Basiretle-
rin varabileceği en doruk nokta sensin; (her şeyin) dönü-
şü ve sonu sensin. Öldürmek ve diriltmek sana mahsus-
tur. Dünya ve âhiret senindir. Allah'ım! Zelil ve rezil ol-
maktan ve senin nehyettiğin şeyleri yapmaktan sana sı-
ğınırız.  

Allah'ım! Rahmetinle senden cennet istiyoruz ve (ce-
hennem) ateşinden sana sığınıyoruz; kudretinle bizi on-
dan kurtar. (Allah'ım!) Bize (cennet) hurilerinden (vermeni)  
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istiyoruz; izzetinle (bunu) bize nasip buyur. En geniş rızk-
larımızı bize yaşımız ilerlediği (ihtiyarladığımız) zamanda 
ihsan eyle ve en iyi amellerimizi, ecellerimizin yakınlaş-
tığı zamanda vaki kıl. İtaatin yolunda ve bizi sana yakın-
laştıracak, indinde bizi faydalandırıp mukarreb kılacak is-
tikamette ömrümüzü uzat. Bütün durumlarımızda ve işle-
rimizde marifet ve basiretimizi iyileştir. Yaratıklarından, 
bize minnet bırakacak hiçbir kimseye bırakma bizi. Dün-
ya ve ahiretimizle ilgili bütün hacetlerimizi lütfeyle bize. 
Kendimiz için istediğimiz her şeyi önce babalarımız, ev-
lâtlarımız ve bütün mümin kardeşlerimiz için yerine getir; 
ey merhametlilerin en merhametlisi! 
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Allah'ım! Yüce ismin ve kadim mülkün ile sana yal-
varıyorum; Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet ve selâm 
gönder ve bizim büyük günahımızı bağışla; çünkü büyü-
ğü ancak büyük bağışlar. 

Allah'ım! İşte bu, bize lütuf ve keremde bulunduğun 
haram aylarının birincisi olan recep ayıdır. Bu ayı üm-
metler arasında bize lütfettin. Sana hamdolsun ey cö-
mertlik ve kerem sahibi. O halde bu ayın ve senin en a-
zametli, en büyük ve en değerli ismin... hürmetine sen-
den Muhammed ve tertemiz Ehlibeyt'ine rahmet (ve se-
lâm) göndermeni, bu ayda bizi, kendi itaatin için amel  
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edenlerden ve şefaatini umanlardan kılmanı istiyorum. 
Allah'ım! Bizi doğru yola hidayet et ve indinde yerleşe-
ceğimiz yeri, ebedi (rahmet) gölgenin altında ve büyük 
mülkünde en iyi bir yer karar kıl. Şüphesiz sen bize ye-
tersin ve sen ne güzel vekilsin! 

Allah'ım! Bizi kurtuluşa ermiş, mutluluğu yakalamış, 
gazap edilmemiş ve sapmamış bir şekilde kendi indine 
geri döndür; ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Dönüşü olmayan mağfiretin ve kendine farz 
kıldığın rahmetin hakkına senden, her günahtan selâmet-
te kalmayı, her iyilikten nasip almayı, cenneti kazanıp a-
teşten kurtulmayı diliyorum. 
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Allah'ım! Seni çağıran herkes gibi ben de seni çağır-
dım; sana el açan herkes gibi ben de sana el açtım. 
Senden talep eden herkes gibi ben de (hacetlerimi) sen-
den talep ettim. Allah'ım! Güvenilecek ve ümit edilebile-
cek olan sensin. Son derece rağbetle dua edilip çağrıla-
cak olan, sensin. Allah'ım! O hâlde Muhammed ve Ehli-
beyt'ine rahmet et. Kalbime yakin, gözüme nur, göğsü-
me hayırseverlik ve sadakat, dilime de gece gündüz seni 
zikretmeği yerleştir. Bana minnetsiz ve tehlikesiz geniş 
rızk nasip eyle ve verdiğin rızkı bereketli kıl. Zenginliğimi 
nefsimde kıl ve (ancak) indinde olana rağbet gösterme-
mi sağla; rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! 
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Bu duayı Merhum Seyyid �bn Tâvûs, Bi'set gü-
nüyle ilgili olarak zikretmi�tir. 
_____________________________________________  

* Hamd, bizi kendini tanımaya hidayet eden, kendi 
velâyetine mahsus kılan ve kendi itaatine muvaffak eden 
Allah'a mahsustur. O'na şükürler olsun; O'na şükürler ol-
sun. 

** Allah'ım! Hacetimi sana getirdim; dileğimde sana 
güvendim. İmamlarım ve efendilerim vasıtasıyla sana yö-
neldim. Allah'ım! Onların sevgisinden bizi yararlandır; on-
ların gireceği yere bizi de yerleştir; onlarla arkadaşlık yap-
mayı bize nasip eyle; onların safında bizi cennete götür; 
ey merhametlilerin en merhametlisi! 
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Yirmi Yedinci Gün 

Bu gün büyük bayramlarımızdan birisidir. Bu gün-
de Resulullah (s.a.a) Hz. Cebrail'in (a.s) kendisine 
Hak tarafından risaleti indirmesiyle peygamberli�e 
seçilmi�tir. Bu gün için �u ameller rivayet edilmi�tir: 

1- Gusletmek. 
2- Oruç tutmak. Bu günün orucu, yıl içerisinde 

özel bir önem ve fazilete sahip olan dört günün oru-
cundan birisidir ve yetmi� yılın orucuna bedeldir. 

3- Bu günde Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine 
(a.s) salâvat getirmek. 

4- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) ve Hz. Emirü'l-Mü-
minin'in (a.s) ziyaretleri. 

5- Merhum �eyh Tusî "Misbah" kitabında �öyle 
nakleder: Rayyân �bn Salt'tan rivayet edildi�ine göre, 
�mam Muhammed Takî (a.s) recebin on be�inci ve 
yirmi yedinci günleri oruç tuttu ve bütün yakınları 
da oruç tuttular. �mam (a.s) bize on iki rekât namaz 
kılarak, her rekâtta bir Fâtiha ve bir sure okumamızı, 
namaz bittikten sonra da dört defa Fâtiha, dört defa 
Felak ve dört defa Nâs surelerini okumamızı, ardın-
dan da dört defa:  

* �"§���� ¥ �"�� ����������	�� ��������	���� ®	��� *	
�!�4������ �!®� ��������� 	K�=� ����� 

�����������"�� *� �"�� �\@��N �"�� �U���; ��°�����������7��� ������������/̀°�o�7��� £B'�®®®¦.  

_____________________________________________  

* Allah'tan başka ilâh yoktur ve bütün övgüler Allah'a  
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(Lâ ilâhe illellahu, vellahu ekber ve subhanellahi vel-
hamdu lillahi velâ havle velâ quvvete illa billahil eliyyil e-
zîm.) 
dört defa:  

* �������	�� �������	�� �P®̀��£���" /§ 
�̂ �� °� 	M��°��̂  ���'�����.   
(Ellahu, Ellahu rebbî, la uşriku bihi şey'en.) 

ve dört defa: 

** �"§  
�̂ ��°� 	M��°��
®®̀��£��/§��K�;�� .   

(Lâ uşriku birebbî eheden) zikirlerini söylememizi emretti. 
6- Yine merhum �eyh Ebulkasım Hüseyin �bn Ruh-

tan (r.a) �öyle rivayet etmi�tir: Bu günde (27 recep) on iki 
rekât namazı, her rekâtta bir Fâtiha ve surelerden kolay 
olanını okuyacak �ekilde kılar ve te�ehhüt ve selâmdan 
sonra, her iki rekât arasında oturarak �u duayı okursun: 

***  	K�=� ����������������� d£�- �B�� j�������� *��K���� �d�m��® 	��� �+�E�- �B��


�̂£�� �+�E�- �B���� *�<��	=��� /�Q G<-��� � ��� 	�®�, �/���� � � ��Uzd�� �+ °��  
_____________________________________________  

mahsustur. Yüce ve azametli Allah'a dayanmayan hiçbir 
güç ve kuvvet yoktur. 

* Allah'tır, Allah'tır benim Rabbim ve ben hiçbir şeyi 
O'na ortak koşmam.  

** Ben hiçbir kimseyi Rabbime ortak koşmam. 

*** Bütün övgüler kendisine evlât edinmeyen, mül-
künde hiçbir ortağı bulunmayan ve (yaratıkların) yardımı-
na muhtaç olmayan Allah'a mahsustur. O'nu büyüklükle  
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	, �UV��FK@=� ����� �����P���2 �
��®�R£���2���P �+�,V�� */�£�� */�®�N�������������.£ /�

�2�����s�����
®�R£�,�
	I �+�2 �1���l��� */�£�� */�®�'̀�������� �+�2 �f����%�R����°����§�R£�Q /�£/�§ 

�%��� �J�� �l�������.����K�2�� ��u�KqD��  °d���£�	- ���Z��4 j ���	K�2.  

_____________________________________________  

an. Ey bütün ömrümde birikimim olan (Rabbim), ey zor 
günlerimde yanımda olan, ey velinimetim, ey isteklerim-
de imdadım, ey hacetlerimi gideren, ey yokluğumda beni 
koruyan, ey yalnızlığımda bana yeten, ey korkulu anla-
rımda yanımda olan (teselli kaynağım)! Kusurumun üstü-
nü örten sensin; o hâlde sana hamdolsun. Hatalarımı af-
feden sensin; öyleyse sana hamd olsun. Düşeceğim yer-
de bana yardımcı olan sensin; o hâlde sana hamdolsun. 
(Allah'ım!) Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet ve selâm 
gönder; ayıplarımı ört; korkumu emniyete çevir; hatamı 
affet; suçumu bağışla; kötülüklerimden geç ve kendileri-
ne sadık bir vaatle cennet sözü verilen cennet ehlinin a-
rasında (bana da yer ver). 
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 Namaz ve duayı bitirdikten sonra ise yedi defa Fâ-
tiha, �hlâs, Felak, Nâs, Kâfirûn ve Kadir surelerini, ye-
di defa da Âyete'l-Kürsî'yi okur ve ardından yedi defa: 

* �"§���� ¥ ������ �"������	�� ��������	���� ®�4�����	��� 	
�!���� ���� �!����������� ® �U���; �"

��®� �"�� �\@��N �"��°����������. 

ve yedi defa da: 

** �������	�� ��������	��P ®̀��£��" /§ 
�̂ ��° 	M���°�����'���̂  ��.  

zikirlerini söylersin ve diledi�in �eyleri Hak Teâlâ'dan is-
tersin. 

7- "�kbal" kitabında ve "Misbâh" kitabının bazı nüs-
halarında �u duanın da bu günde okunmasının müstehap 
oldu�u nakledilmi�tir: 

*** �� �+�, ��-� �
�,�°�����7��� °f	���%������° �����7��� 	��0���Z �+@=�C�� *

�� ����2 �+�, ��- *�f	���%������®���.�2 	{�2�� *�f����%�R£�� /�®��- �f����%�R 


�4£	B-.   
_____________________________________________  

* Allah'tan başka ilâh yoktur ve bütün övgüler Allah'a 
mahsustur. Yüce ve azametli Allah'a dayanmayan hiçbir 
güç ve kuvvet yoktur. 

** Allah'tır, Allah'tır benim Rabbim ve ben hiçbir şeyi 
O'na ortak koşmam. 

*** Ey (insanlara) affetmeyi, hatalardan geçmeği em-
reden ve kendisi de buna kefil olan; ey affeden ve bağış- 
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��®� 	B���2��®®���Z�����2��K�� �<£�C���=�� �<'�����H¦��I�� ®F������ *����P��D�°�¦ 

�
�=�� �<�'������F�����_�� �K�l�� *®���®����� �{�L���� /�Q ¥ �M�O�	I /�

�=�o���������¥� °���°��R�K�7���������2 �<���������C�� �,���������H�.�, �+¦��� ���������[��!£�,�� *�+'����� ���;�	K�.  
_____________________________________________  

layan (Rabbim)! Beni affet ve günahlarımdan geç ey Ke-
rim! Allah'ım! Arayışım beni zahmete düşürmüş, çare ve 
çıkış yolu bulamıyorum. Arzular yok olmuş; ümit kesil-
miş; tek ümidim sensin; senin ortağın yoktur. 

Allah'ım! Sana bütün taleplerin yolu açıktır; sana olan 
ümit kaynakları doludur; seni çağıranlar için dua kapıları 
açıktır ve senden yardım dileyene yardımın hazırdır. (Al-
lah'ım!) Seni çağırana karşı icabete hazır olduğunu, fer-
yat edip yardım dileyecek kimseye imdat etmeği bekledi-
ğini biliyorum. Senin kerem ve cömertliğine yalvarmak ve 
verdiğin vaadin kesin gerçekleşeceğine inanmak, cimrilerin 
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�Q �@=�2£/�§�K�-�� j�0	=��� ��������
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��®� �M��I��Z �K�N��°�5�3�7®®®¦�"� ¤�!���N �\�O��P£/�.   

��®�<����������������������� �°��(�E °F\���2�O� �M��2�O �°����P ��L��� ���������������� *	����,�� 	���

P��l ����°������ ����_�� �<�'�����G��	L���, ���� *	����[�
�l �n�sGJ�	
�E�,  

�Q�
�4 �n�I@
®®Gr�Z�d	, ���� *	��������[ �Q��7	, ���� 	��� �x�
���_ �/ 

�=�7�Z �n�=�=�R����� ����� �����2 �<�����X�Q ���� *���'�£
'���9�� �� ����� �M��.�_ �n�-�K���*���'   
_____________________________________________  

cimriliğine ve zenginlerin elindekilere muhtaç olmaya (en 
iyi) alternatiftir. (Allah'ım!) Sen yaratıklarından uzak de-
ğilsin; onları senden uzaklaştıran, yaptıkları (kötü) amel-
lerdir. Şunu kesin olarak bildim ki sana yürüyen yolcu-
nun en iyi azığı, seni seçecek sağlam iradesidir. İşte be-
nim kalbim de sağlam bir iradeyle seninle münacat ve ni-
yaz ediyor. 

(Allah'ım!) Arzusuna kavuşturduğun her ümitlinin du-
asıyla, imdadına yetiştiğin her feryat edenin çağrısıyla, sı-
kıntısını giderdiğin her perişan ve kederlinin yalvarışıyla, 
bağışladığın her hatakâr ve günahkârın duasıyla, sıhhat 
ve selâmet vererek nimetini tamamladığın kimsenin çağı- 
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_____________________________________________  

rışıyla, kabul etmeği üzerine bir hak bilip değer biçtiğin 
ve zenginleştirdiğin her fakirin duasıyla; evet; bütün bu 
dua ve yalvarışlarla ben de sana yalvarıyor ve Muham-
med ve Ehlibeyt'ine rahmet ve selam göndermeni, dün-
ya ve âhiret hacetlerimi yerine getirmeni diliyorum. 

İşte bu, kendisiyle bize kerem ve lütufta bulunduğun, 
haram aylarının ilki değerli ve yüce recep ayıdır. Ümmet-
ler içinde bize bu ay vasıtasıyla özel ikram ve ihsanda 
bulundun. Ey cömertlik ve kerem sahibi! Bu ayın ve en 
azametli, en yüce ve en değerli ismin... hürmetine sen-
den, Muhammed ve pâk Ehlibeyt'ine rahmet (ve selâm) 
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_____________________________________________  

göndermeni ve bu ayda bizi itaatin için amel eden ve şe-
faatini ümit edenlerden kılmanı diliyoruz. Allah'ım! Bizi 
doğru yola hidayet et, bizi kendi indinde daimî (rahmet) 
gölgende en iyi yere yerleştir. Muhak-kak sen bize yeter-
sin ve sen ne güzel velisin. O'nun selâm ve salâvatı, se-
çilmiş kullarının hepsinin üzerine olsun. 

Allah'ım! Üstün kıldığın ve kereminle yücelttiğin, aza-
metli ve yüce bir derece verdiğin bu günde bize bereket 
ver. Bu günde kullarına gönderdiğin ve değerli bir maka-
ma ulaştırdığın Peygamber'ine rahmet ve selâm eyle. Al- 
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Bu duayı, �mam Musa Kazım (a.s) recebin 27. 
günü Ba�dat'a götürüldü�ü zaman okumu�tur ve re-
cep ayında okunan en önemli dualardan birisidir. 

8- Yirmi yedinci gecenin üçüncü amelinde zikret-
ti�imiz duayı Merhum Seyyid �bn Tâvûs, yirmi ye-
dinci günde okunmasını tavsiye etmi�tir. 

Recep Ayının Son Günü 

Bu gün için gusledilme rivayet edilmi�tir. Bu gü-
nün orucu günahların ba�ı�lanmasına vesile olur. Bu 
günün di�er bir ameli de birinci günün amellerinde 
zikretti�imiz �ekilde Hz. Selman (r.a) namazının kı-
lınmasıdır. 

_____________________________________________  

lah'ım! Sana şükür ve bize (manevî) birikim vesilesi o-
lacak daimî bir rahmet et ona. (Allah'ım!) İşimizi kolay-
laştır ve ecelimiz bitinceye dek hayatımızı saadetle sona 
erdir. Böylece az amellerimizi kabul et ve kendi rahme-
tinle bizi en iyi arzularımıza ulaştır. Muhakkak senin her 
şeye gücün yeter. Allah'ın rahmet ve selâmı Muhammed 
ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun. 
 



 



 

İkinci Bölüm  

MÜBAREK ŞABAN AYININ  

FAZİLETLERİ VE AMELLERİ 

�aban ayı da, oldukça fazilet ve �erefle dolu ve 
Resulullah'a (s.a.a) intisap edilen bir aydır. Efendi-
miz (ona ve Ehlibeyt'ine salât ve selâm olsun) bu ayı 
oruç tutar ve ramazan ayının orucuna birle�tirir ve 
�öyle buyururdu: "Şaban benim ayımdır; kim benim 
ayımdan bir gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur." 
�mam Sadık'tan (a.s) �öyle buyurdu�u rivayet edil-

mi�tir: �mam Seccâd (a.s) (Zeynülabidin) �aban ayı 
girdi�i zaman ashabını toplar ve onlara �öyle buyu-
rurdu:  

"Ey ashabım (dostlarım), bu ayın ne olduğunu bi-
liyor musunuz? Bu, Şaban ayıdır. Resulullah (s.a.a) 
şöyle buyurmuştur: 'Şaban, benim ayımdır.' Bu ayı, 
Peygamberinizin sevgisi ve Rabbinize yaklaşmak i-
çin oruç tutun; canımı elinde tutan (Allah'a) andol-
sun ki, babam İmam Hüseyin'den (a.s) duydum ki 
şöyle derdi: Emirü'l-Mu'minin Ali'den (a.s) şöyle bu-
yurduğunu duydum: Kim şaban ayını Resulullah'a 
(s.a.a) olan sevgisinden dolayı ve Allah'a yakınlaş-
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mak için oruç tutarsa, Allah onu sever, kendi ikram 
ve yüceliğine yakınlaştırır ve cenneti ona farz kılar." 

Merhum �eyh Tusî (r.a), Safvanü'l-Cemmâl'ın 
�öyle dedi�ini nakletmi�tir:  
�mam Sadık (a.s) bana buyurdu ki: "Nahiyende ve 

etrafında olan kimseleri şaban ayının orucuna teşvik 
et." Ben, "Canım sana feda olsun, bunda bir �ey mi 
görüyorsun?" dedim, �mam (a.s) "Evet." buyurdu. "Re-
sulullah (s.a.a) şaban ayının hilâlini gördüğü zaman 
Medine halkına birisinin şöyle seslenmesini emreder-
di: Ey Yesrib (Medine) ehli, ben Allah Resulü'nün si-
ze elçisiyim. (Resulullah buyuruyor ki:) Şunu bilin ki 
şaban, benim ayımdır. Kim benim ayım hakkında 
bana yardımcı olursa (onu oruç tutarsa), Allah ona 
rahmet etsin!"  
�mam Sadık (a.s) sonra Emirü'l-Müminin Hz. A-

li'nin (a.s) �öyle buyurdu�unu açıkladı:  
"Resulullah'ın elçisinin (çağrısını) duyduğumdan 

beri şabanın orucunu hiçbir zaman ihmal etmemi-
şimdir. Ömür boyunca da ihmal etmeyeceğim, inşa-
allah."  

Emirü'l-Müminin (a.s) yine �öyle buyurdu:  
"İki ayı (şaban ve ramazanı) art arda oruç tut-

mak, Allah'tan (nasip) olan bir tövbe ve mağfirettir." 
�smail �bn Abdü'l-Halik diyor ki:  
�mam Sadık'ın (a.s) yanında bulundu�um bir sı-

rada, �aban ayının orucu söz konusu edildi. Bunun ü-
zerine �mam Sadık (a.s) �öyle buyurdu:  
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"Şaban ayının fazileti şöyledir, böyledir." (Sonra 
�öyle buyurdu:) "Hatta haram bir kanı döken kimse 
dahi (pişman olup tövbe ettikten ve üzerine düşen di-
yeti verdikten sonra) şaban ayının orucunu tutmakla 
bağışlanır." 

Bu de�erli ayla ilgili olarak yapılması rivayet e-
dilen ameller de iki kısımdır. Bir kısmı, bu ayın bü-
tün günlerinde yapılan amellerdir. Bir kısmı ise, bu 
ayın bazı günleri veya gecelerine has amellerdir. 

ŞABAN AYININ BÜTÜN GÜNLERİNDE 
YAPILAN AMELLER 

1- Her gün yetmi� defa �u zikri söylemek: 

* ���������������������������������������������������	
 ����������� ®®®®������������������������������������������������ 	��������������������®®®��������������� ��.  

(Esteğfirullahe ve es'eluhu't-tevbe) 
2- Yine yetmi� defa �u �ekilde Allah'tan ma�firet 

dilemek: 

* ����������������������������	
�� ���������d��� £�" j§���� ¥	9 �"�� ��������=�;@
�� ���¥��;@
�� 	+£ 	B'�

� ������������� Y/�����������X������������� 	5�Y'����®®��®�R�������������� 	J������������'��������������.  

_____________________________________________  

* Allah'tan bağışlanma ve O'ndan, tövbe (etme tevfi-
kini) dilerim. 

** Kendisinden başka ilâh olmayan; Rahman, Ra-
him, diri ve varlıkları ayakta tutan Allah'tan mağfiret dili-
yorum ve O'na tövbe ediyorum. 
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(Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ huve'r-Rahmânu'r-Ra-
hîm, el-Heyyu'l-Kayyûmu ve etûbu ileyh) 

Bazı rivayetlerde "el-Hayyu'l-Kayyûm" kelimesi 
"er-Rahmânu'r-Rahîm" kelimesinden önce zikredil-
mi�tir. Her ikisine de amel etmek iyidir.  

Rivayetlerden de anla�ıldı�ı gibi, bu ayın en fa-
ziletli dua ve zikri, isti�far yani "Allah'tan ma�firet 
dilemek"tir. Evet, bu ayda her gün yetmi� defa isti�-
far eden kimse, di�er aylarda yetmi� bin defa isti�far 
etmi� gibidir. 

3- Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu 
miktara güç yetirenler için) sadaka vermek; bunu ya-
pan kimsenin cesedini, Allah (cehennem) ate�ine ha-
ram kılar.  
�mam Sadık'tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste, 

�mam'a (a.s) recep ayının orucu hakkında soruldu-
�unda, o Hazret: "Neden şabanın orucundan gafilsi-
niz?" buyurdu.  

Ravi: "Ey Resulullah'ın (s.a.a) o�lu, �abandan bir 
gün oruç tutanın sevabı nedir?" diye sorunca, "Cen-
nettir, vallahi!" buyurdu.  

Ravi tekrar: "�aban ayında yapılan en faziletli a-
mel nedir?" diye sordu. �mam (a.s) �öyle buyurdu:  

"Sadaka vermek ve mağfiret dilemektir. Kim, şa-
ban ayında bir sadaka verirse, Allah-u Teâlâ onu si-
zin deve yavrusunu büyüttüğünüz gibi büyütür ve bi-
lâhare kıyamet gününde Uhut dağı kadar büyümüş 
bir halde sahibine ulaşır." 

4- �aban ayında bin defa �u zikri söylemek: 
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* �"§���� ¥� ������" ������	�� ��®®�7�Z �"����������	!������	, 	|�@-�� �"�� 	K�m�D��£K̀�� 	��� �+'�£ �+-

�� ®
�4 ����°
�k	=��� �|°���4®� .  
(Lâ ilâhe illellahu, velâ ne'budu illâ iyyahu, muhlisîne 

lehu'd-dîne velev kerihe'l-muşrikûn) 
Bu de�erli amelin büyük sevabı vardır. Kim bu-

nu yerine getirirse, bin yılın ibadeti(nin sevabı) ken-
disi için yazılır. 

5- �abanın her per�embe günü iki rekât namaz 
kılarak, her rekâtında bir defa Fâtiha ve yüz defa �h-
lâs Suresi'ni okumak. Namazı bitirdikten sonra da yüz 
defa Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat 
getirmek. Allah, bunu yapan kimsenin, dinî ve dün-
yevî hacetlerini yerine getirir. �abanın per�embe gün-
lerinin orucu da müstehaptır. Bir hadiste �öyle riva-
yet edilmi�tir:  

"Şabanın her perşembe günü gökler süslenir ve 
melekler şöyle dua ederler: Ey Mabudumuz, bu günü 
oruç tutanı bağışla ve duasını kabul et."  

Yine Nebevî bir hadiste �öyle geçer:  
"Allah şabanın pazartesi ve perşembe günlerini 

oruç tutan kimsenin, yirmi dünyevi ve yirmi uhrevi 
hacetini yerine getirir." 

6- Bu ayda Muhammed (s.a.a) ve Âl-i Muham-
med'e (a.s) çok salavât getirmek. 
_____________________________________________  

* Allah'tan başka bir mabut yoktur. Biz, dini O'na ha-
lis kılarak sadece O'na taparız. Müşrikler istemese bile. 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

138 

7- �abanın her ö�le vakti ve on be�inci gecesin-
de �mam Zeynülabidin'den (a.s) rivayet edilen �u sa-
lâvat-ı �erifeyi okumak: 

* �������@B	L��(�l  °���2¥@=� 	, /�����������FK@=� 	, �UV�� ����������FK�%�̂  *����������� �\�


����������z.���������������������	!�������������@�®*�\�� ®®�C���,��������������H¦
̀�� °������������������������� *��®®�m	,������������������������������������������{�=��� ����������e§®�?��������E������� *��

��®®�,������K�7 °B���7���®®®¦�� *®®�9��������(°�� ������������ �n�'�����������;����������/°.  

�������@B	L��(�l  °���2¥FK@=� 	, /�FK@=� 	, �UV�� ����� ������P��%��� �<��° ���-

A�%z��� /�Q¦�- *�\�
�,������ ��	+�,�4�P �+�, ����� *��L�!��®�-����� �+�, 	u�
��

��	=��� *��L�4�
�R�����P��, �B	L�� 	5�K�X°	=����� *Gu�������������B	L�.�2 	
q[�� *Gv�9��f 

�e����f°Gv�;�" �B	L�� 	5. �������@B	L��(�l  °���2¥FK@=� 	, /�FK@=� 	, �UV��  *

�D� ��� �{�L�E���£+'�°* ��®� ����'�_�W	=��������c����
̀ °�0	=��������������E��£+'�°�� * ®�%���,���������� �� 
_____________________________________________  

* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; onlar 
nübüvvetin ağacı, risaletin (lâyık) mekânı, meleklerin (sü-
rekli) uğradıkları, ilmin madeni ve vahyin Ehlibeyt'idirler.  

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; onlar 
derin girdaplarda yüzen (hidayet ve irfan) gemileridirler; 
o gemlilere binen kurtulur, binmeyen ise boğulur. Onlar-
dan öne geçen (hidayet çizgisinden) dışarıya çıkar; on-
lardan geriye kalanın (amelleri) yok olur. Onlardan ayrıl-
mayan ise, onlara kavuşur. Allah'ım! Muhammed ve Ehli-
beyt'ine rahmet et; onlar (ümmetin) sağlam kalesi, perişan 
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P��L���®°��£���=�D�2�� *�+'��7	=��� ������=�D��£�+'�. �������@B	L��(�l  °���2¥FK@=� 	, /� 

FK@=� 	, �UV���s�4 �\�e�l £�
'����E�R *�\®iP �B	L�� °�� ��C®®®� ��������v̀ °

FK@=� 	,FK@=� 	, �UV�� ��O�� §�� �]®�����W�N§� *�]��°�FU��� �� �<�.�, ®F\@��N ��- 

�=����7��� @J�P£�+'�.  

�������@B	L� �(�l °���2¥FK@=� 	, /�FK@=� 	, �UV�� �c�� *��������������̀'�°�������!£"� �+'�¤�®®�
��P� °

"�¤�[������P��'°* d���£	; �n�!�I���� �+-������� *�B	L�N��X®®®�2��� �n�C�
�Q����� �B	L��

���°�-�"������B	L��. �������@B	L��(�l  °���2¥FK@=� 	, /�FK@=� 	, �UV��  �
	=�2��� *

�!���N£/� ��°��� *�<���2��c®�m�R �"�����3°�Z£� /��°��D�7�=������'�����*�<���N�f�P��� ������.£ /�

�N �+�, �\������	,���� �P �+�, ���'�����2 �x�
��°�f®�<�N ��°���= �n�7@���@/���2   
_____________________________________________  

ve çaresiz insanların imdatçısı, kaçanların sığınağı ve ko-
runmak isteyenlerin koruyucusudurlar. Allah'ım Muham-
med ve Ehlibeyt'ine öyle çok rahmet et ki onları hoşnut 
etsin, Muhammed ve Ehlibeyt'inin hakkının eda edilme-
sine vesile olsun; kendi güç ve kuvvetinle ey âlemlerin 
Rabbi!  

Allah'ım! Muhammed'e ve haklarını (ümmetin) üzeri-
ne farz kıldığın, itaat ve velayetlerini farz ettiğin tertemiz, 
iyi ve seçkin Ehlibeyt'ine rahmet et. Allah'ım! Muham-
med ve Ehlibeyt'ine rahmet et. İtaatinle kalbimi şenlen-
dir. Sana karşı yaptığım günahlarla beni rezil eyleme. 
Rızkını dar tuttuğun (fakir) kimselerin sıkıntısını paylaş- 
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�� *�<���W�Q �+�,®�+�, @/���2 �x�
�k�Z�� *�<���K�2 ®�;��������'���'�������������.£ /�

�y �n� �R�����9�� *�<T���¥��!������Z 	
�L�̂  ��d°�����̀'����������°�̀'�������� �<�°�7�̂  *�<��	�	P �K��������!®i 

d���£�����; j������ �<�.�, 	����°��=�;@
��
̀���� ��°d��� *������C£���4 j®� 

 �U�	��P����������l ����������/ ������	���Q 	J���K�- �B������ ���V�� ���'�����2 £�l /��������,��' 

��®�N��������,��'�Q £�� /����������'£�� ��'�®@-����������,��Q �<�� ���2��m	� £/�§�4�� ��������,��
��  

®®�o�2�����,����� ¥�(� �, /� °���,��=�;.   

�������@B	L��Q �����2 ��.�2����/"� ¤������������������. °��°�	0������.����������Q £�� *��'�®®(�'���Z°�k�� ��������2��� 

*���-�K�������� �@B	L��7�I��� �� 	���£���̂  /�£7���k	, ��7'�
���� ��£X- ��L�, �<�'�������������S�������'������7*�� 
_____________________________________________  

mayı bana nasip et; zira kendi fazl u kereminden bana 
bolluk gösterdin; beni adaletine mazhar kıldın ve kendi 
gölgende beni ihya ettin. (Allah'ım!) Bu ay peygamberle-
rinin efendisi olan Peygamberin (Muhammed)in ayı şa-
bandır. Öyle bir aydır ki onu rahmet ve rızana büründür-
dün. (Allah'ım!) Resulullah (s.a.a), bu ayın gece ve gün-
düzlerinde, sonuna kadar oruç ve ibadete son derece 
özen gösteriyor ve bu aya değer verip tazim etmekte sa-
na karşı mütevazı olmayı yeğliyordu.  

Allah'ım! Bize de bu ayda onun sünnetine uymak ve 
şefaatine nail olmak için yardımcı ol. Allah'ım! Onu be-
nim için şefaati makbul bir şefaatçi ve sana götürecek pü-
rüzsüz bir yol karar kıl. Allah'ım! Kıyamet gününde ben- 
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�.���7�I���£�� /������	, 	�������������!��°���7 ���;��/�§�� ®®���������� �5���- �M��X������X��������.�2 ���,��'£/�*��'�C��P  

��®�p �+�2®����Z£�N *��'�C��_ /���I���� �K������� �n�!£�� �<�.�, /� ���=�;@



̀����°�����C®��� *®®®��®�Z������3®®��������.��£��� �P��O /������P��
�X °��®"� �(� �,¤P��'�[� °. 

8- Merhum �bn Haleveyh'in rivayetine göre Emi-
rü'l-Mu'minin'in (a.s) ve di�er Ehlibeyt �mamları'nın 
(a.s) �aban ayında okudukları ve "Münacat-ı �abani-
ye" diye me�hur olan �u münacatı okumak: 

Münacat-ı Şabaniye 

* �������@B	L��(�l  °���2¥FK@=� 	, /�FK@=� 	, �UV�� �2	O �H�=����� *������§?�£�/§ 

���2�O ��p��® �H�=����� *�<�R��K�Z§/?§�O��Z ��p�� ®�-������� *�<��®�N�������!��°� @/��2 �(

�I��Z ��p��������'��������
�9 �K�X�Q *�<��®®�'���� �n���N���� *�<�'������ �n������� � ��-�K�- �+�< 
_____________________________________________  

den razı olduğun, günahlarıma göz yumduğun, rahmet 
ve rızanı benim için kesinleştirdiğin, beni ebediyet yurdu 
ve seçkin insanların yeri olan (cennete) yerleştirdiğin bir 
halde sana kavuşuncaya kadar, Peygamber'inin izinden 
gitmeği bana nasip eyle. 

* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle 
ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir; seni nida et-
tiğimde, nidamı duy; sana yalvarıp yakardığımda bana (lü-
tuf gözüyle) bak. Ben sana doğru yönelmiş, sana boyun  



Mübarek Üç Aylar 
 
 

142 

���0	,������E£	, *�<�� ��.'�������������
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 �"��°�����
�'���_ �K�'°f �M°�O��-®�R£�� /�®®�Z������D�X£�� /�®®�Z������7��£�� /�®�C
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����¥��L�£/� §���®S�.���,�
�; £d��� ��p �+�=�Q /�£�.�N�f�
�- j£*/��� ®®®���®S�d�[ ®®��������������������������.£/�  

_____________________________________________  

eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda 
durmuşum. İçimde olanı biliyorsun; ihtiyacımdan haberdar 
ve kalbimdekine vakıfsın. Dönüşüm ve döneceğim yer, 
söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç ve 
akıbetim için umduklarım sana gizli değildir.  

Ey Sahibim! Senin takdir ve hükmün, ömrümün so-
nuna dek benden vuku bulacak her şeyde, zahir ve batı-
nımda caridir. Kemal ve eksikliğim, yarar ve zararım baş-
kasının değil, senin elindedir. 

Allah'ım! Rızkımı sen vermezsen, kim verir! Eğer ba- 
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na, yardım etmeyerek yalnız bırakırsan, kim yardım eder! 
Allah'ım! Gazabından ve azabından sana sığınırım. 

Allah'ım! Eğer ben rahmetine lâyık değilsem, sen ge-
niş fazlın ve rahmetinle bana bağışta bulunmaya lâyık-
sın. Allah'ım! (Kıyamet kopup da) yalnız başıma huzu-
runda durmuş gibiyim; sana olan güzel tevekkülüm bana 
gölge etmiş, kerem ve ihsanına layık olanı yapmışsın ve 
affınla günahlarımı örtmüşsün. 

Allah'ım! Beni bağışlarsan ne güzel, zaten bağışla-
maya senden daha layık olan var mı? Eğer ecelim gelip 
çatmış da amelim beni sana yaklaştırmamışsa, günahla-
rımı itiraf etmeyi affına vesile kılıyorum. 
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Allah'ım! Nefsime yönelmekle kendime zulmettim; e-
ğer beni affetmezsen, yazıklar olsun bana! Allah'ım! Bu gü-
ne kadar ihsanını benden esirgemedin, ölümle başlayan 
hayatımda da kesme. Allah'ım! Nasıl ölümümden sonra, 
senin bana olan hüsn-ü nazarından ümidimi keserim, oy-
sa sen hayatımda iyilikten başka bir şey yapmadın bana!  

Allah'ım! Sana yakışır şekilde işlerimi yoluna koy ve 
cehalet bataklığına batmış bir günahkâra kendi lütuf ve 
fazlın ile merhamet eyle. Allah'ım! Dünyada birçok gü-
nahımı gizli tuttun, ahirette onları gizli tutmana daha muh-
tacım. Allah'ım! Günahlarımı salih kullarına açmayarak 
lütfettin bana; öyleyse kıyamet günü bütün yaratıkların  
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karşısında rüsva etme beni. Allah'ım! Bağışın arzumu 
çoğalttı; affın ise amelimden daha üstündür. Allah'ım! 
Kullarının arasında hükmettiğin gün, huzuruna çıkmakla 
beni mesrur eyle. Allah'ım! Senden özür dilemem, maze-
retinin kabul olmasından müstağni olmayan çaresiz) kim-
senin özür dilemesi gibidir. Öyleyse, ey günahkârların 
kendisinden özür dilediği en keremli zat, mazeretimi ka-
bul buyur. 

Allah'ım! Hacetimi reddetme; dileğimi boşa çıkarma; 
lütuf ve kereminden ümidimi kesme. Allah'ım! Eğer aşa-
ğılığımı isteseydin, beni hidayet etmezdin; eğer rezil ol-
mamı irade etseydin, beni kurtarmazdın. Allah'ım! Sen-
den isteyerek ömrümü tükettiğim ihtiyacımı reddedeceği- 
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ni hiç sanmıyorum. Allah'ım! Hamd sanadır daima, ezel-
den ebede kadar; artar eksilmez; sevdiğin ve razı oldu-
ğun gibi. Allah'ım! Eğer suçumdan ötürü beni alıkorsan, 
affına, günahlarımdan ötürü alıkorsan, mağfiretine sarılı-
rım. Eğer beni ateşe atarsan, "Seni seviyorum!" diye hay-
kırırım ateş ehline.  

Allah'ım! Eğer amelim, sana itaatin yanında küçükse, 
sana olan ümidin yanında şüphesiz arzum büyüktür. Al-
lah'ım! Nasıl ayrılayım huzurundan mahrum ve nasipsiz? 
Oysaki lütfünle bağışlanmış ve kurtulmuş olarak geri dön-
dürmeni güzelce ummaktayım. 
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Allah'ım! Ömrümü gaflet pisliğinde tükettim, gençliği-
mi de senden uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim. Alla-
h'ım! Verdiğin nimetle mağrur olduğum ve gazabına doğ-
ru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanamadım.  

Allah'ım! Ben senin kulunum ve kulunun oğluyum, hu-
zurunda durmuş ve kereminle sana tevessül etmiş bulu-
nuyorum. Allah'ım! Kulun olarak huzurunda, hayâmın az-
lığından yaptığım kötü amellerimden sıyrılarak sana yö-
neliyor ve senden af talep ediyorum; çünkü af, senin ke-
rem ve lütfunun özelliğidir. Allah'ım! Beni muhabbetin i-
çin uyarmadan önce, sana isyan etmekten beni alıkoyacak  
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bir gücüm yoktu. (Muhabbet ışığın kalbimde yandıktan 
sonra ise) nasıl olmamı istediysen öyle oldum; beni ke-
rem ve lütfuna dâhil ettiğinden ve kalbimi senden gaflet 
etme kirlerinden temizlediğin için sana şükrediyorum.  

Allah'ım! Ey aldanandan uzak olmayan yakın! Ey mü-
kâfatını ümit edenden esirgemeyen cömert! Kendisini ça-
ğırdığında, sana icabet eden ve yardımınla amele sevk et-
tiğinde, sana itaat eden kimseye baktığın gibi bana bak.  

Mabudum! İştiyakla sana yaklaşan bir kalp, doğrulu-
ğu sana yükselen bir dil ve değeri, sana yaklaşmaya ve-
sile olan bir bakış bana bağışla. Allah'ım! Seninle tanınan,  
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şöhretsiz; sana sığınan, zelil ve kendisine teveccüh etti-
ğin kimse de başkalarına köle olmaz. 

Allah'ım! Senin yoluna yönelen aydınlanır ve sana 
sığınan korunur; ey Mevla'm, ben sana sığındım; rahme-
tine olan ümidimi boşa çıkarma, rafet (ve lütfünden) beni 
mahrum etme. 

Allah'ım! Beni, kendi dostlarının arasında; rahmetinin 
artmasını ümit eden kimsenin ikamet ettiği yerde yerleş-
tir. Allah'ım! Seni sürekli anma istek ve aşkını bana il-
ham eyle (kalbime yerleştir) ve bana, isimlerine ve kud-
sünün mahalline ulaşma gayret ve neşesi ver. 

Allah'ım! Kendi yüce zatın hürmetine beni de sana i-
taat edenlerin mahalline ve razı olduklarının güzel menzi- 
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ziline kavuştur. Çünkü ben, nefsimi savunmaya kadir de-
ğilim; ona bir yarar vermeye de gücüm yetmez. Allah'ım! 
Ben senin günahkâr ve zayıf bir kulun ve sana yönelen 
kölenim. Öyleyse beni, kendilerinden yüz çevirdiğin ve gaf-
letleri kendilerini, affından alıkoymuş kimselerden kılma. 

Allah'ım! Her şeyden kopup sana yönelmeyi bana ba-
ğışla. Kalp gözlerimizi, sana bakmak nuruyla aydınlat; öy-
le aydınlat ki kalp gözlerimiz, nur engellerini aşsın ve a-
zamet madenine ulaşsın, ruhlarımız da kudsünün izzeti-
ne bağlansın. Allah'ım! Beni, çağırdığında sana icabet 
eden, teveccüh ettiğinde celâl ve azametin için kendinden 
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geçen ve gizlide kendisiyle münacat ettiğin, açıkta da 
senin için amel eden kimselerden kıl. 

Allah'ım! Yeis ve ümitsizliği hüsn-ü zannıma galip kıl-
madım ve ümidimi kereminin güzelliğinden kesmedim. 
Allah'ım! Eğer hatalarım beni, senin yanında küçük düşü-
rüp zelil etmişse, o hâlde beni, sana olan hüsn-ü tevekkü-
lümle affet. (Sana gönül bağladığım için beni bağışla.)  

Allah'ım! Eğer günahlarım beni, lütfunun güzellikle-
rinden uzaklaştırmışsa, şüphesiz şefkatinin güzelliğine o-
lan yakinim, beni (sana yönelmek için) uyarmıştır. Alla-
h'ım! Eğer gaflet, sana kavuşmaya hazırlanmaktan beni 
uyutmuşsa (alıkoymuşsa), değerli nimetlerini tanımak beni 
uyandırmıştır. Allah'ım! Eğer büyük azabın beni ateşe çe- 
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kiyorsa, büyük mükâfatın da beni cennete doğru çekiyor. 
Allah'ım! Öyleyse senin -rızana kavuşmak için- istiyorum 
ve sana yalvarıp niyaz ediyorum; senden Muhammed ve 
Ehlibeyti'ne rahmet etmeni ve beni, daima seni anan, ah-
dini bozmayan, sana şükretmekten gafil olmayan ve em-
rini hafife almayan kimselerden kılmanı istiyorum. 

Allah'ım! Beni, seni tanımam, senden gayrisinden yüz 
çevirmem, yalnız senden korkmam ve emirlerini gözet-
mem için izzetinin güzel nuruna kavuştur; ey celâl ve ik-
ram sahibi Allah. Ve Allah, Resulü Muhammed'e ve o-
nun tertemiz Ehlibeyti'ne salât ve çokça selâm eylesin. 
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Bu, bütün Ehlibeyt �mamları'na mensup yüce ve 
derin manaları içeren bir münacattır ve huzur-i kalp 
hâsıl olan her zamanda okunması iyidir. 

ŞABAN AYININ BAZI GÜN VEYA  
GECELERİNE AİT AMELLER 

Birinci Gece 

Merhum Seyyid �bn Tâvûs "�kbâl" kitabında bu 
geceyle ilgili olarak birçok namaz rivayet etmi�tir, 
ezcümle her rekâtında bir Fâtiha ve on bir defa �hlâs 
sureleri okunan ve iki�er iki�er kılınan on iki rekâtlık 
bir namazdır. 

Birinci Gün 

Bu günün orucunun çok fazileti vardır. �mam Sa-
dık'tan (a.s) �öyle rivayet edilmi�tir:  

"Şaban ayının ilk gününü oruç tutan kimseye, cen-
net elbet farz olur."  

Yine Seyyid �bn Tâvûs (r.a), bu ayın ilk üç gü-
nünü oruç tutan ve gecelerinde, iki rekât namaz kıla-
rak her rekâtta bir defa Fâtiha ve on bir defa �hlâs 
surelerini okuyan kimse için Resulullah'tan (s.a.a) bü-
yük sevaplar nakletmi�tir. 
�mam Hasan Askerî'ye (a.s) mensup tefsirde, �a-

ban ayının ve özellikle bu ayın ilk gününün fazile-
tiyle ilgili büyük faydaları içeren bir rivayet nakle-
dilmi�tir. Bu rivayeti, Merhum Sikatü'l-�slâm �eyh 
Nurî (r.a) "Kelime-i Tayyibe" adlı Farsça kitabının 
sonunda tercümesini zikretmi�tir. Rivayet çok uzun 
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oldu�u için biz burada özetini sunmaya çalı�aca�ız. 
Mezkûr rivayette �öyle diyor:  

Emirü'l-Müminin Ali (a.s), �aban ayının ilk gü-
nünde bir camide oturup yüksek sesle, hararetli hara-
retli kader vb. bazı konularda cedelle�en bir gurup 
Müslümana rastladı. Yanlarında durup onlara selâm 
verdi, cevabını vererek aya�a kalktılar ve yanlarında 
oturmasını rica ettiler. �mam (a.s) bu isteklerini ka-
bul etmeyip �öyle buyurdu: 

"Ey faydasız �eyler hakkında konu�an topluluk! 
Biliyor musunuz ki Allah'ın nice kulları vardır ki ne 
konu�tuklarından âcizdirler, ne de dilsiz; ancak onla-
rı susturan, Allah korkusudur. Evet, onlar Allah'ın a-
zametini hatırladıkları zaman dilleri kırılır, yürekleri 
kopar, akılları kaybolur ve �a�ırıp kalırlar; Allah'ın 
izzet, azamet ve celalinin kar�ısında. Bu haletten çık-
tıklarında ise temiz amellerle Allah'a yönelirler. Tak-
sir veya tefrit (ihmal) ehli olmadıkları hâlde kendi 
nefislerini zalim ve suçluların zümresinde sayarlar. 
Onlar Allah için aza kani de�iller ve çok amelleri 
Allah için çok görmezler. Onlar sürekli Allah için o-
lan amellerle me�guldürler. Onları sürekli korku ve 
ıstırap hâlinde ibadet ederken görürsün. Siz nerdesi-
niz, onlar nerde!" 

"Ey acemiler gurubu! Kader hakkında en çok bi-
lenin o konuda en çok susan kimse oldu�u ve en çok 
konu�anın o konuda en cahil kimse oldu�unu bilmi-
yor musunuz? " 
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"Ey acemiler gurubu! ��te bu, yüce �abanın ba�-
langıcıdır. Rabbimiz bunu �aban diye adlandırmı�tır; 
zira hayırlar onda �ube �ube da�ılmı�tır. Rabbimiz, 
cennetin kapılarını bu ayda açmı� ve onun sarayları-
nı ve hayırlarını en ucuz fiyatlar ve en kolay ameller 
kar�ılı�ında sizlere sunmu�tur; alın onları. �eytan ise 
�er, kötülük ve belâların �ubelerini sizin yüzünüze aç-
mı�tır; siz de sürekli dalalet ve isyanda çabalayıp du-
ruyorsunuz. �eytan'ın açtı�ı �ubelere yönelip yüzü-
nüze açılan hayır �ubelerine sırtınızı dönüyorsunuz. 
��te �abanın ba�langıcı; onun hayır �ubeleri namaz, 
zekât, maruf'a emretmek, münkerden nehyetmek, an-
ne-babaya, yakınlara ve kom�ulara iyilik etmek, mü-
minlerin arasını ıslah etmek, fakir ve dü�künlere sa-
daka vermekten ibarettir." 

"Sizler üzerinizden kaldırılan �eylerle (kaza ve ka-
derle) nehyedildi�iniz hâlde u�ra�ma külfetini üzeri-
nize çekiyorsunuz. �lâhî sırların ke�fine dalıyorsunuz. 
Hâlbuki kim bunları tefti�e durursa, helâk olur. E�er 
siz bu günde ilâhî itaatlerle me�gul olan kimseler i-
çin Rabbinizin neler hazırladı�ını bilseydiniz, bulun-
du�unuz bu durumdan sakınır ve emredildi�iniz �ey-
lere ba�lardınız." 

"Ey Emire'l-Müminin, Allah bu günde kendisine 
itaat ve kullukla me�gul olan kimseler için neler ha-
zırlamı�tır?" diye sorduklarında, �mam (a.s) cevapla-
rında, Resulullah'ın (s.a.a) kâfirlerle cihat için gön-
derdi�i ordunun öyküsünü onlara anlattı ve �öyle bu-
yurdu: 
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"Kâfirler, geceleyin �slâm ordusuna saldırıya geç-
tiler. Gecenin �iddetli karanlı�ı her tarafa çökmü� ve 
Müslümanların da hepsi uykuya dalmı�lardı. Arala-
rından sadece Zeyd �bn Hârise, Abdullah �bn Ravâ-
ha, Katâde, �bn Nu'mân ve Kays �bn Asmi'l-Minkarî 
uyanık olup her biri ordunun bir tarafında namaz kı-
lıyor veya Kur'ân okuyorlardı. Karanlıkta dü�manı 
göremedikleri için kendilerini koruyamayan Müslü-
manlar, dü�manın ok ya�muruna u�rayıp helâk ola-
cakları sırada aniden, o dört ki�inin a�ızlarından ı-
�ıklar yükselerek Müslümanların karargâhlarını ay-
dınlattı ve onların cesaret ve güç kazanmalarına ve-
sile oldu. Kılıçlarına sarılan Müslümanlar, dü�mana 
saldırarak, bir kısmını öldürüp bir kısmını yaraladı-
lar. Bir kısmını da esir aldılar ve böylece dü�manı ye-
nilgiye u�rattılar." 

"Dönü�lerinde olup bitenleri Resulullah'a (s.a.a) 
anlatınca, Hazret (s.a.a): 'Bu nurlar o karde�lerinizin 
�abanın ba�langıcında yaptıkları amellerden kaynak-
lanmı�tır.' buyurdu. Sonra da o amelleri birer birer 
anlatarak �öyle devam etti Allah Resulü: �abanın ilk 
günü oldu�unda, �blis, askerlerini yeryüzünün dört 
bir yanına da�ıtarak onlara �öyle der: 'Allah'ın kulla-
rından bazısını (da olsa) bu günde kendinize çekme-
ye çalı�ın.' Allah (azze ve celle) de meleklerini yer-
yüzünün dört bir yanına da�ıtarak onlara �öyle buyu-
rur: 'Benim kullarımı koruyun ve ir�at edin. Onların 
hepsi sizin vasıtanızla mutlu olurlar; (Allah'ın emir 
ve nehiylerini kabul etmekten) çekinen ve isyan eden 
kimseler hariç. Onlar da �blis'in hizbi ve askerlerinin 
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safına katılmı� olurlar.' �abanın ilk günü oldu�unda 
Allah (azze ve celle) cennet kapısına (açılması için) 
emreder, o da açılır. Sonra da Tuba a�acına, dallarını 
bu dünyaya yakınla�tırması için emreder. Sonra da 
Rabbimiz tarafından bir münadi �öyle seslenir: Ey 
Allah'ın kulları, bunlar Tuba a�acının dallarıdır; bu 
dallara tutunun ki sizi cennete yükseltsin, bunlar ise 
Zakkum a�acının dallarıdır. Bunlardan daima uzak 
durun ki sizi cehenneme sürüklemesinler." 

"Daha sonra Resulullah (s.a.a) �öyle devam etti: 
Beni peygamberli�e seçen (Allah'a) andolsun ki, kim 
bu ayda bir hayır ve iyilik kapısına yönelirse, Tuba 
a�acının dallarından birisine tutunmu�tur ve o, onu 
cennete ula�tırır. Kim de bir �er kapısına yönelirse, 
bu günde, Zakkum a�acının bir dalına tutunmu�tur 
ve o, onu ate�e götürecektir." 

"Sonra �öyle buyurdu: Kim bu günde müstehap 
bir namaz kılarsa, Tuba a�acının bir dalından tut-
mu�tur. Kim bu günü oruç tutarsa, bir ba�ka dalını 
daha tutmu�tur. Kim bir karı ile kocanın, baba ile ev-
lâdın, akraba ile akrabanın, kom�u ile kom�unun, hat-
ta iki yabancının arasını ıslah eder, onları barı�tırır-
sa, yine Tuba a�acının bir dalını tutmu�tur. Yine bir 
kimse, zor durumda olan birisinin borcunu öder veya 
hafifletirse, Tuba'nın bir dalını tutmu�tur. Kim bir 
yetimin kefaletini boynuna alırsa, onun bir dalını tut-
mu�tur. Kim ahmak ve haylaz birisinin �errinden mü-
min birisinin ırz ve haysiyetini korursa, Tuba'nın bir 
dalını daha tutmu�tur. Kim Hak Teâlâ'ya �ükür mak-
sadıyla oturur da O'nu ve nimetlerini zikrederse, yi-
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ne Tuba'nın bir dalından tutmu�tur. Kim bir hastanın 
ziyaretine giderse, Tuba dalını tutmu�tur. Kim bu 
günde baba ve annesine veya onlardan birisine iyilik 
ederse, Tuba dalını tutmu�tur. Önceden anne ve ba-
basını rahatsız eden bir kimse bu günde onları razı 
ederse, yine Tuba'nın bir dalını tutmu�tur. Kısacası 
di�er hayır kapılarından hangisine yönelir ve onu ye-
rine getirirse, bu günde Tuba a�acının bir dalından 
tutmu� olur." 

"Ardından Resulullah (s.a.a) �öyle devam etti: 
Beni peygamberli�e hak olarak seçen (Allah'a) an-
dolsun ki, kim de bu günde �er ve günah kapıların-
dan birine yönelir de onu yerine getirirse, onu cehen-
neme kadar itecek olan Zakkum a�acının bir dalını 
tutmu� olur."  

"Sonra �öyle buyurdu: Kim farz namazı hakkın-
da ihmalkârlık yapar ve onu zayi ederse, Zakkum'un 
bir dalını tutmu� olur. Bu günde bir kimseye, zor ve 
kötü durumundan haberdar oldu�u zayıf bir fakir u�-
rar ve o da kendisi ma�dur olmadan onun durumunu 
iyile�tirmeye gücü yeter, onun vazifesini yapacak 
ba�ka birisi de olmazsa, buna ra�men o fakiri kendi 
hâline bırakır ve ona yardımcı olmayarak zayi olma-
sına ve ezilmesine seyirci kalırsa, Zakkum a�acının 
bir dalını tutmu� olur. Kendisine haksızlık yapan bi-
risi, yaptı�ından dolayı özür dileyip affını ister, fakat 
o, özrünü kabul etmemekle kalmayıp ona fazlasıyla 
kar�ılık verirse, Zakkum a�acının bir dalından tut-
mu� olur." 
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"Bir kimse karı ile kocasının, baba ile evlâdının, 
karde� ile karde�inin, akrabayla akrabanın, iki kom-
�unun, iki dostun veya iki bacının arasını bozar ve 
fitnecilik yaparsa, Zakkum a�acının bir dalına tutun-
mu� olur. Kim (kendisine) borçlu olan birisinin zor 
durumda oldu�unu ve imkânsızlı�ını bildi�i hâlde, 
ona yüklenir ve baskı yapar ve böylece onun rahat-
sızlık ve sıkıntısını bir kat daha artırırsa, Zakkum a-
�acının dalından tutmu� olur. Kim üzerine olan bor-
cu inkâr eder ve borç sahibine borcundan vazgeçme-
si için baskı ve ta�kınlık yaparsa, Zakkum'un bir da-
lını tutmu�tur." 

"Kim bir yetime cefa ve eziyet eder ve onun ma-
lını zayi ederse, o a�acın bir dalını tutmu� olur. Kim 
mümin bir karde�inin ırz ve haysiyetine dokunur ve 
ba�kalarını da buna te�vik ederse, yine zakkum a�a-
cının bir dalından tutmu� olur. Kim insanları günah 
ve isyana itecek �ekilde onlara �arkı türkü söylerse, 
o a�acın bir dalını tutmu�tur. Kim oturur da çe�itli 
haksız sava� ve kavgalarda yaptı�ı kötülükleri ve Al-
lah'ın kullarına yaptı�ı çe�itli zulümleri anlatır ve bun-
larla iftihar ederse, yine Zakkum a�acının bir dalın-
dan tutmu� demektir." 

"Bir kimsenin kom�usu vefat etti�inde, onu kü-
çümseyip hakir gördü�ü için cenaze merasimine ka-
tılmazsa, Zakkum'un bir dalından tutmu� olur. Bir mu-
sibet ve belâya müptela olan bir kimseye, sırt çevi-
ren ve ondan uzak duran birisi, Zakkum a�acının da-
lından tutmu�tur. Kim baba ve annesine veya onlar-
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dan birisine haksızlık eder ve onlara kar�ı görevini 
yapmazsa, Zakkum'un bir dalını tutmu�tur. Önceden 
bu konuma sahip olup da bu günde imkânı oldu�u 
hâlde onları razı etmeye çalı�mayan kimse, yine o a-
�acın bir dalını tutmu� demektir." 

"Kısacası, kötülük ve �er kapılarından herhangi 
birisine yönelip de onu yerine getiren bir kimse, Zak-
kum a�acının bir dalını tutmu� olur." 

"Beni hak olarak peygamberli�e seçen (Allah'a) 
andolsun ki, Tuba a�acının dallarına tutunan kimse-
leri, o dallar cennete yükseltecektir." 

"Sonra Resulullah (s.a.a) güler bir yüzle ve se-
vinçli bir hâlde ba�ını kaldırarak biraz gökyüzüne 
baktı. Sonra ba�ını yere e�erek bu sefer rahatsız ve 
asık suratlı bir pozisyona girdi. Ardından ashabına 
dönerek �öyle buyurdu: Muhammed'i hak olarak pey-
gamberli�e seçen (Allah)'a andolsun ki, Tuba a�acı-
nın dallarını ve dallarına tutunan kimseleri cennete 
do�ru yükseltti�ini gördüm. Bu arada yaptıkları a-
mellere göre, bazısının bir, bazısının iki ve bazısının 
da birçok dallardan tuttu�unu gördüm. Zeyd �bn Hâ-
rise'yi görüyorum ki bu a�acın bütün dallarından tut-
mu� ve o dallar onu cennetin en yüksek mertebeleri-
ne do�ru yükseltiyor. ��te bunu gördü�ümden dola-
yı, güldüm ve sevindim."  

Sonra yere baktım. Beni peygamberli�e hak ola-
rak seçen (Allah)'a andolsun ki, Zakkum a�acını gör-
düm ki, dalları iniyor ve kendisiyle birlikte dallara 
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tutunanları da cehenneme do�ru indiriyor. Bu arada 
gördüm ki, yaptıkları kötülüklere göre bazısı, bu a-
�acın bir, bazısı iki ve bazısı ise birçok dallarından 
asılmı�lardı. Ve ben bazı münafıkları görüyorum ki, 
bu a�acın bütün dallarını tutmu�lar ve o dallar onları 
cehennemin en a�a�ı mertebesine do�ru indiriyorlar; 
i�te bundan dolayı da rahatsız oldum ve suratım a-
sıldı." 

Üçüncü Gün 

Bu gün oldukça mübarek bir gündür. Merhum 
�eyh Tusî "Misbâh" kitabında �öyle yazıyor:  

Bu günde �mam Hüseyin (a.s) dünyaya gelmi�tir. 
�mam Hasan Askerî'nin (a.s) vekili olan Ebulkasım 
�bn Alâi'l-Hamadânî'ye Hz. Mehdi (a.s) tarafından 
�öyle bir yazı gelmi�tir:  

Mevlâmız Hüseyin (a.s) �abanın üçü olan bir per-
�embe gününde dünyaya gelmi�tir. Bu günü oruç tut 
ve �u duayı oku: 
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* Allah'ım! Henüz dünyaya gelmeden şehit olacağı 
haber verilen ve henüz yeryüzüne ayak basmadan gök 
ve gökyüzünde olanlarla yer ve yeryüzünde bulunanla-
rın, (mazlumiyetine) ağladıkları, bu (mübarek) günde dün- 
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yaya gelen kişinin (Hz. Hüseyin'in) hakkına sana el açı-
yorum. O, (her müminin) kendisine ağlayacağı şehittir. 
(Ehlibeyt) ailesinin efendisi ve rec'at gününde (düşman-
larından intikam alarak) zafer bulacak kimsedir. Şeha-
detine karşılık, (Masum) İmamlar onun neslinde karar-
laştırılmış, türbesinin toprağı şifa vesilesi kılınmıştır. Kâi-
m-i Ehlibeyt'in (Hz. Mehdi'nin) gaybet ve zuhurundan son-
ra onun ve soyundan olan vasîlerin dönüşünde (asıl) za-
fer ve kurtuluş gerçekleşecek; zâlimlerden intikam alıp 
Cebbâr Allah'ı hoşnut edecekler ve dinin en iyi yardımcı-
ları olacaklardır. Gece ve gündüz devam ettiği müddetçe 
Allah'ın salât ve selâmı onların üzerine olsun. 

Allah'ım! O hâlde onların hakkını sana aracı kılıyorum  
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ve gece-gündüz yaptığı aşırılıklarla kendi nefsine kötü-
lük eden, fakat yaptıklarını itiraf eden ve ölünceye dek i-
manının korunmasını senden dileyen bir günahkâr ola-
rak sana el açıyor, yalvarıyorum. Allah'ım! O hâlde Mu-
hammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; bizi onun safında 
haşredip keramet evi ve ebediyet yurdu olan cennette o-
nun yanına yerleştir.  

Allah'ım! Onu tanımayı bize lütfettiğin gibi, ona yakın-
laşmayı da bize ihsan eyle; bize onunla birlikte en önde 
olmayı nasip buyur. Bizleri onun emrine teslim olan, (mü-
barek ismi) anıldığında ona ve sayıları on iki olarak belir-  
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Bu duanın ardından, �mam Hüseyin'in (Kerbelâ'-

da) dü�manlarının ço�aldı�ı A�ura gününde okudu-
�u �u duayı okursun: 
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lenmiş parlak yıldızlar ve bütün insanların üzerine (Alla-
h'ın) hüccetleri ve delilleri olan bütün vasîlerine ve seçkin 
Ehlibeyt'ine çok salât ve selâm eden kimselerden kıl. 

Allah'ım! Hüseyn'i, ceddi Muhammed'e (s.a.a) bağış-
ladığın gibi bu günde en iyi bağışını bize bağışla ve bü-
tün dileklerimize kavuştur bizi. (Bu günde) Fütrus (me-
lek) onun beşiğine sığındı (ve onun hürmetine önceki ma-
kamına tekrar kavuştu.) Biz de şehit olduktan sonra me-
zarına sığınıyor, türbesinde (ziyaret için) hazır bulunuyor 
ve dönüşünü bekliyoruz. Duamızı kabul buyur ey âlem-
lerin Rabbi! 

* Allah'ım! Sen makamı yüce, celâl ve ceberutu ulu, 
tedbiri sağlam, yaratıklara hiçbir ihtiyacı olmayan, kibriyalığı 
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geniş, istediği her şeye kadir, rahmeti yakın, vaadine sa-
dık, nimeti bol, imtihanı iyi, çağrıldığında (kuluna) yakın 
olan, yarattıklarını kuşatan, tövbe dileyenin tövbesini ka-
bul eden, istediği (her) şeye gücü yeten, talep ettiği her 
(şeyi) elde eden, şükredildiğinde karşılık veren, (kulu ta-
rafından) hatırlandığında (onu) hatırlayan (ilâhsın). Muh-
taç bir şekilde seni çağırıyorum, fakir bir hâlde sana yöne-
liyorum, korkar bir vaziyette sana yalvarıyor, kederli bir 
şekilde katında ağlıyorum. Zaaf ve bitkinlik hâliyle sen-
den yardım diliyor ve seni yeterli bilerek sana tevekkül e-
diyorum. (Allah'ım!) Bizimle şu kavmimiz arasında sen 
hükmet. Zira onlar bizi aldatılar, bize hile yaptılar, bizi yal-
nız bıraktılar, bize karşı namertlik yapıp bizi şehit ettiler; 
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�bn Ayyâ� diyor ki:  
Ben Hüseyin �bn Ali �bn Süfyân el-Bezuferî'den 

duydum ki, o, "�mam Sadık'ın (a.s) bu duayı bu gün-
de okudu�unu duydum." dedi ve �öyle devam etti:  

"Bu dua �abanın üçüncü gününün dualarından-
dır. Bu gün �mam Hüseyin'in (a.s) do�um günüdür." 

On Üçüncü Gece 

Bu gece, Recep ayında oldu�u gibi üç gece olan 
"Biyz" gecelerinin ilkidir. Bu gecelerde kılınan na-
mazların keyfiyeti, recep ayının amelleri zikredilir-
ken açıklandı. 

On Beşinci Gece 

Bu gece, son derece faziletli ve de�erli bir gece-
dir. �mam Sadık'tan (a.s) rivayet edildi�ine göre, bu  
_____________________________________________  

hâlbuki biz, Peygamber'inin Ehlibeyt'i ve peygamberliğe 
seçtiğin ve vahyine emin kıldığın habibin Muhammed İbn 
Abdullah'ın evlâtlarıyız. O hâlde sorunumuzu hallet ve çı-
kış yolunu göster bize; rahmetin hakkına ey merhametli-
lerin en merhametlisi! 
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gecenin fazileti hakkında �mam Bâkır'a (a.s) sorul-
du�unda, �mam (a.s) �öyle buyurmu�tur:  

"Bu gece, Kadir Gecesi'nden sonra, en faziletli 
gecedir. Bu gecede Allah kullarına kendi fazlından 
lütfeder ve kendi minnetiyle onları bağışlar. O hâlde 
bu gecede Allah'a yakınlaşmaya çalışın. Zira Allah 
(azze ve celle) kendi mukaddes zatına ant içmiştir ki, 
bu gecede günah olan şeyleri isteyen hariç kendisine 
yalvaran hiçbir kimseyi eli boş geri çevirmesin. Al-
lah, Kadir Gecesi'ni Hz. Peygamber (s.a.a) için ka-
rarlaştırdığı gibi, bu geceyi de (şabanın on beşinci 
gecesini) biz Ehlibeyt için kararlaştırmıştır. Allah'a 
dua ve O'nu medh u sena etmeye çalışın." 

Bu gecenin en büyük bereketlerinden birisi, "Ve-
liyy-i Asr, �mam-ı Zaman,  Hz. Mehdi"nin (a.s) bu 
gecenin seher vakti, Hicret'in 255. yılında Sâmerra'-
da dünyaya gelmesidir. Bu ise bu gecenin �eref ve 
faziletini kat kat artırmı�tır. 

Bu gece için �u ameller rivayet edilmi�tir: 
1- Gusletmek. Bu, günahların hafiflemesine ve-

sile olur. 
2- Bu geceyi namaz, dua ve isti�far ile geçirip sa-

bahlamak. �mam Zeynülabidin'in de (a.s) bu geceyi 
bu �ekilde geçirdi�i rivayet edilmi�tir. Yine rivayet 
edilmi�tir ki: "Bu geceyi sabahlayan kimsenin kalbi, 
kalplerin öldüğü (kıyamet) günde ölmez." 

3- Bu gecenin en faziletli ameli �mam Hüseyin'in 
(a.s) ziyaretidir. Rivayette �öyle geçmektedir: "Kim 
124 bin peygamberin ruhunun kendisiyle müsafaha 
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etmesini istiyorsa, bu gecede �mam Hüseyin'i (a.s) 
ziyaret etsin. �mam Hüseyn'in (a.s) en kısa ziyareti, 
bir çatının üzerine çıkarak, önce sa�a ve sola bak-
mak, sonra da ba�ını gökyüzüne kaldırarak �u cüm-
lelerle �mam'ı (a.s) ziyaret etmektir: 

* ����- �<�'�����2 	5�e@0��� §��®® �K�!�2 ������������ �<�'�����2 	5�e@0�� *

 ���=�;�P������������� ®®	��R��4�
��. 

(es-Selâmu aleyke ya Ebâ Abdillah. es-Selâmu aley-
ke ve rahmetullahi ve berekâtuh.)  
�mam Hüseyin'in (a.s) bu geceye ait ziyaretinin 

metni Mefâtihü'l-Cinân kitabının ziyaretler bölümün-
de zikredilmi�tir. 

4- Merhum �eyh Tusî (r.a) ve Merhum Seyyid 
�bn Tâvûs'un naklettikleri ve Hz. Mehdi'nin (a.s) zi-
yareti mesabesinde olan �u duayı okumak: 

**������ �@B	L��� °v̀� � °���'�����������.�� 9��¥��d�|���,�� ®@%	;�� *��9�O��������*��9�O�	2���,�� �<�� 
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* Selâm olsun sana ey Eba Abdillah (İmam Hüseyin 
-a.s-) Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine 
olsun. 

** Allah'ım! Bu gecemizin, onda doğan ve senin vaat 
edilmiş hüccetin olan (Hz. Mehdi) hakkına; ona fazilet üs-
tüne fazilet ekledin; böylece doğruluk ve adalet açısından 
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(tevhit ve din) kelimen tamamlandı. Kimse senin kelime-
lerini değiştiremez ve kimse ayetlerini takip edemez. (Hz. 
Mehdi) senin parlak nurun, her yeri aydınlatan ışığın ve 
karanlık gecede bir nur sütunudur. Gözlerden kayıp, per-
de arkasında, doğumu azametli ve zuhur ettiği soy de-
ğerlidir. Melekler onun şahitleri ve (zuhur edip) döneceği 
vakit Allah onun yardımcı ve teyitçisi, melekler de yar-
dımcıları olacaktır. O Allah'ın körelmeyen kılıcı ve sön-
meyen nurudur. Hiçbir zaman vakarını kaybetmeyen hi-
lim sahibidir. Zaman onların erafına döner; asrın koruyu-
cuları onlardır. Emir sahipleri onlardır; Kadir Gecesi'nde 
inen şey, onlara iner. (Halkın) haşir ve neşri (Allah'ın iz-
niyle) onların elindedir. Onlar İlahî vahyin tercümanları,  
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ilâhî emir ve nehiylerin sahipleridirler. Allah'ım! (Ehlibeyt 
İmamları'nın) sonuncusu ve Kâim'leri olan ve gaybette 
yaşayan (Hz. Mehdi'ye) salât ve selam eyle.  

Allah'ım! Bizi onun zamanına, zuhur ve kıyamına u-
laştır. Bizi onun yardımcılarından kıl ve onunla birlikte 
(din düşmanlarından) intikam almaya muvaffak et. Bizleri 
onun yarenleri ve halis dostlarından yaz. Onun hâkimi-
yetinde bize gurur ve nimet dolu bir hayat bahşet; onun 
birlikteliğinden bizi yararlandır. Bizi onun hakkını ayakta 
tutan ve kötülüklerden salim kalan kimselerden olmaya 
muvaffak et, ey merhametlilerin en merhametlisi! Âlem-
lerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; O'nun salât ve selâ-
mı, peygamberlerin ve resullerin sonuncusu olan efendi- 
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5- Yine Merhum �eyh Tusî'nin rivayet etti�ine 
göre �smail �bn Fazli'l-Hâ�imî �öyle diyor:  
�mam Sadık (a.s) �abanın on be�inci gecesinde 

okumam için �u duayı bana ö�retti: 
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miz Muhammed'in, onun sadık Ehlibeyt'inin ve (daima 
hakkı) konuşan itretinin üzerine olsun. Bütün zalimlere 
lanet eyle ve bizimle onların arasında (hak ve adalet ü-
zere) hükmet, ey hükmedenlerin en iyisi! 

* Allah'ım! Sen, diri, varlıkları ayakta tutan, yüce, a-
zametli, yaratan, rızk veren, dirilten, öldüren, benzersiz ve 
taklitsiz yaratansın. Yücelik, fazl-u kerem, hamd, ihsan, 
cömertlik ve kerem sana mahsustur. Emir sana aittir; üs-
tünlük ve şükür sana lâyıktır. Teksin ve ortağın yoktur. 
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_____________________________________________  

Ey eşsiz, ey tek, ey eksiksiz, ey doğurmayan ve doğ-
mayan ve kendisine kimsenin eş olamayacağı (Allah)! 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine salât ve selâm eyle ve beni 
bağışla; bana merhamet et. Önemli sorunlarımda bana 
yeterli ol; borcumu karşıla; rızkımı bol eyle. Çünkü sen, 
bu gecede hikmetli işleri belirler ve yaratıklarından istedi-
ğine rızk verirsin; o hâlde beni de rızıklandır; sen, en iyi 
rızk verensin; en iyi söz söyleyen sensin; (Kur'ân'da) şöy-
le buyurmuşsun: "Allah'ın fazl-u kereminden dilediği-
niz (her şeyi) isteyin." Ben de (hacetlerimi) senin fazl-u 
kereminden diliyor ve sana yöneliyorum. Peygamber'inin 
evladına güveniyor ve ümidimi sana bağlıyorum; o hâlde 
bana merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi! 
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6- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) bu gecede okudu�u 
�u duayı okumak: 
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_____________________________________________  

* Allah'ım! Günahla aramızda engel olacak derecede 
bize korku ve haşyet nasip et. Rızanı kazanmaya vesile 
olacak ölçüde bizi itaatine muvaffak et. Dünyanın belâ 
ve zorluklarını bize kolaylaştıracak ölçüde yakin nasip et. 
Allah'ım! Yaşadığımız müddetçe bizi kulaklarımız, gözle-
rimiz ve gücümüzden yararlandır; bizden sonra da vâris-
lerimize ulaştır. Bize zulmedenlerden intikamımızı al; bi-
ze düşmanlık besleyenlere karşı bizi muzaffer kıl. Mu-
sibet ve belamızı dinimizde kılma. En büyük gayret ve te-
laşımızı dünyamız için yapmaktan bizi koru. İlmimizi dün-
yayla sınırlandırma. Bize acımayanları bize musallat etme; 
rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi! 
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Bu da oldukça kapsamlı ve kâmil bir duadır ve 
onu ba�ka zamanlarda da okumak iyidir. Nitekim "E-
vâli'l-Leâli" kitabında nakletti�ine göre Hz. Resulul-
lah'ın (s.a.a) bu duayı her zaman okudu�u rivayet e-
dilmi�tir. 

7- �aban ayının bütün günlerinin amelleri bölü-
münde yedinci amel olarak her gün ö�le vakti okun-
ması için nakletti�imiz salâvat-ı �erifeyi bu gece (on 
be�inci gece) de okumak. 

8- Kumeyl duasının da bu gece okunmasının müs-
tehap oldu�u rivayet edilmi�tir. 

9- "Subhanellah", "el-hamdulillah", "Ellahu Ekber" ve 
"Lâ ilâhe İllallah" zikirlerinin her birini yüz defa söy-
lemek. Bu zikirleri bu gecede söylemek, geçmi� gü-
nahların ba�ı�lanmasına, dünyevî ve uhrevî hacetle-
rin yerine gelmesine vesiledir in�allah. 

10- �eyh Tusî'nin (r.a) el-Misbâh kitabındaki ri-
vayetine göre Ebu Yahya, �mam Sadık'a (a.s): "Bu, 
(on be�inci) gecede okunan en iyi dua nedir?" diye 
sordu�unda, �mam (a.s) �öyle cevap verdi:  

Yatsı namazını kıldıktan hemen sonra, iki rekât 
namaz kılıp birinci rekâtında bir defa "Fâtiha" ile bir 
defa Kâfirûn yani "Kul ya eyyuhe'l-kâfirun" diye ba�-
layan sureleri, ikinci rekâtta ise bir defa Fâtiha ile bir 
defa �hlâs, yani "Kul huvellahu ehad"le ba�layan su-
releri oku. Namazın selâmını verdikten sonra da otuz 
defa "Subhenallah", otuz defa "el-hamdulillah" ve 
otuz defa da "Ellahu Ekber" zikirlerini söyleyip ar-
dından �u duayı okursun: 
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_____________________________________________  

* Ey önemli sorunlarda kulların sığındığı ve musibet 
ve belalarda yaratıkların kendisine yalvarıp sızladığı (Al-
lah)! Ey aşikâr ve gizlileri bilen, ey hayal ve akıllardan 
geçenleri dahi bilen, ey mahlûkat ve yaratıkların Rabbi, 
ey yerlerin ve göklerin melekûtunu elinde tutan! Allah 
sensin; senden başka bir ilâh yoktur. Ben (tevhit kelime-
si olan) "Lâ İlâhe İllallah" kelimesiyle sana iman edip yö-
neldim; ey kendisinden başka ilâh olmayan (Rabbim)! Bu 
gece beni, (lütuf gözüyle) bakıp da merhamet ettiğin, du-
asını duyup da kabul buyurduğun, tövbe ettiğini bilip de 
tövbesini kabul buyurduğun, geçmiş hatasını ve büyük  
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_____________________________________________  
günahını bağışladığın kimselerden kıl. Ben günahlarım-
dan sana sığınıyorum ve kusurlarımı örtesin diye sana il-
tica ediyorum. Allah'ım! Fazl u kereminle bana cömert 
davran; hilim ve affınla hatalarımı temizle; bu gecede beni 
bol kerametine büründür. Bu gecede beni itaat ve ibade-
tin için seçtiğin ve kendine halis kılıp ayırdığın velilerin-
den kıl. 

Allah'ım! Beni saadete eren ve hayırlardan bol pay 
almış kimselerden eyle. Bana selametle birlikte nimet ve 
kurtuluşla birlikte menfaat nasip eyle. Geçmişte yaptığım 
kötülüklerin şerrinden beni koru ve sana karşı daha fazla 
günah yapmama engel ol. İtaatini ve beni sana yakınlaş- 
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tıracak şeyleri bana sevdir. Ey efendim! (Günah ve şey-
tandan) kaçan sana sığınır, arayanlar sana el açıp yal-
varır; tövbe edip bağışlanmasını dileyen kimse, senin ke-
rem ve lütfuna güvenir. Sen kullarına kerem ve bağış ehli 
olmalarını öğütledin, kendin ise cömertlerin en cömerdi-
sin. Kullarına affetmeyi emretmişsin, kendin ise çok çok 
bağışlayan ve Rahim'sin.  

Allah'ım! Cömertliğinden ümit ettiğim şeyleri ben-
den esirgeme; bol nimetlerinden ümidimi kesme; bu ge-
cede itaat ehli için ayırdığın büyük kısmetlerden beni 
de nasipsiz bırakma. Beni yaratıklarının şerrinden koru. 
Ey Rabbim! Eğer ben bütün bunlara lâyık değilsem, sen 
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cömertlik, af ve mağfiret sahibisin; sana yakışır bir şekil-
de bana cömert davran, benim hak ettiğim şekilde değil. 
(Allah'ım!) Sana karşı iyi zannım var; ümidim sanadır ve 
canım cömertliğine bağlanmıştır. Merhametlilerin en mer-
hametlisi ve cömertlerin en cömerdi sensin.  

Allah'ım! Büyük kısmetinden cömertliğinle bana özel 
bir pay ayır. (Allah'ım!) Vereceğin cezadan affına sığını-
yorum. (Allah'ım!) Rızana yakışır bir şekilde amel edip 
büyük bağışına mazhar olmam ve bol nimetinle mutlulu-
ğa kavuşmam için ahlâkımı kötüleştiren ve rızkımı daral-
tan günahlarımı bağışla.  
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Duayı okuduktan sonra secdeye giderek yirmi 
defa "Ya Rabbi", yedi defa "Ya Allah", yedi defa 
"Lâ havle vela quvvete illa billah", on defa "Ma�aal-
lah" ve on defa da "Lâ quvvete illa billah" zikirlerini 
söyler, sonra da Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt'i-
ne (a.s) salavât getirerek hacetlerini Allah'tan ister-
sin.  

Allah'a andolsun ki, bu amel vasıtasıyla ya�mur 
damlaları kadar hacet istersen, Allah (azze ve celle) 
geni� keremi ve sonsuz fazl ve rahmetiyle onları ye-
rine getirir. 

11- �eyh Tusî (r.a) ve Kef'emî (r.a), �u duanın da 
bu gece okunmasını rivayet etmi�lerdir: 
_____________________________________________  

(Allah'ım!) Şüphesiz eşiğine sığındım; keremine sarıldım; 
vereceğin cezadan affına ve gazabından hilmine sığın-
dım. O hâlde dilediğimi bana bağışla; istediğim şeylere 
beni ulaştır. (Allah'ım!) Seni aracı ederek (hacetlerimi sen-
den) diliyorum, senden büyük olan bir şeyi (aracı ede-
rek) değil. 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

180 

* �����¥��L�£�<�� �h@
�7�R /��Q £9 /��¥��d�(�'�������� °�7��	=��� �����
̀°���C®� *�� 

��	K�l��X��� �M�K�D�N®��� *®�W�Q �(@,����������c�� �<�Q�	
�7�,�� �<�����������������������	!®�* 

��®®�Q �<��£9 /��¥�(�'���� ��d°�I�� :x�� ���Z ��������§�?����� 	r�9����,�� ��-��c�2�� �3

 Y+	=�R��°����2 ��L¥/� ����k�R �+�,§�� *�M�O��!�2 �+�, i]® �B�� �+�, ��L	7�.�=�R

�0�R������!°���9�� *�<�.�, ���-��.�7��� 	��� �v§	2 ��p ��Z�� ������X����� �M	K�'���!£ 	
'�

	=��� *�<�'������������~®�W�Q �(�,������Q *�<�Q�	
�7�,�� �<����������®S ��- �n�.�4 

�R �j�"��,������W��������Q �n��£9 /��¥����2 �����'�������� �|�d¥/�§ FK�;�� *�<�X���[ �+�, 

 ���'�����2 �x�K	2����°���7§F\�K�?�(�D�Q *�<���c�2 �+�,  °���2¥FK@=� 	, /� �UV�� 

FK@=� 	,�c�� ����������'�����°�T�!£
�9��c�� �+'�£�m��� *�+-�����'����°�T
£���C������ �+-£'��� *�+ 	I����������������� �K 
_____________________________________________  

* Ey mabudum! Yönelmek isteyenler bu gecede sana 
yöneldiler; seni kendilerine maksat edinenler bu gecede 
senin kapına geldiler; arayanlar senin fazl u ihsanına u-
laşmayı arzuladılar. Bu gecede senin nice lütufların, ö-
düllerin, bağış ve hibelerin vardır ki onları kullarından is-
tediğine verirsin, esirgersin. İşte huzurunda duran ben, 
sana muhtaç olan, fazl u ihsanını arzulayan bir kulunum. 
Eğer bu gecede yaratıklarından birisine ihsanda buluna-
cak ve şefkatinden kaynaklanan bir ödül vereceksen, o 
hâlde (önce) Muhammed'e ve onun pâk, tertemiz, hayır 
ve fazilet ehli olan Ehlibeyt'ine rahmet et; lütuf ve ihsanınla 
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 @/���2��°����c®®�	
�7�,�� �<��®�=����7��� @J�P ��- �<�Q£���l�� *�+'�/ ������	�� 

���2¥FK@=� 	, /�B�R��[ ®®¦�.�� ������!°������'����£�T
�9��c�� ����V�� �+'£�+- �B������ 

���0�R£��� *���='�®� ����������=�; £�%�, GK'�£ *GK'��������@B	L���Z�� £/� §��=�4 �M�	2�O��§ 

%������Q �x�
�,����°��� �r£	{���m�R �" �<���Z�� �x�K�2�� ��=�4 /� 

�=���£ �O��7'�. 

Bu dua seher vakitleri teheccüd namazında �ef'i 
namazının ardından okunan duadır. 

12- Resulullah'ın (s.a.a) bu gecede yaptı�ı secde-
leri yapmak ve secdede okudu�u duaları okumak. 

Merhum �eyh Tusî'nin nakline göre Hammâd �bn 
�sa, �mam Sadık'tan (a.s) �öyle rivayet etmi�tir: 

Bir �aban ayının on be�inci gecesi, Hz. Resulullah 
(s.a.a) zevcesi Âi�e'nin yanındaydı. Gece yarısı oldu-
�unda Resulullah (s.a.a) ibadet için yataktan kalktı. 
E�i Âi�e, uyandı�ında Resulullah'ı yata�ında göre-
meyince, efendimizi di�er hanımlarının yanında zan- 
_____________________________________________  

bana cömert davran, ey alemlerin Rabbi! Allah'ın rahme-
ti ve çok selâmı peygamberlerin sonuncusu Muhamme-
d'in ve onun tertemiz Ehlibeyt'inin üzerine olsun. Şüphe-
siz Allah beğenilen ve yücedir. Allah'ım! Bana emrettiğin 
gibi sana dua ediyorum; o hâlde sen de vaat ettiğin gibi 
duamı kabul buyur. Doğrusu sen (hiçbir zaman) vaadine 
hilâf etmezsin. 
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nederek kıskançlık duygusu kabardı ve yata�ından kal-
kıp di�er hanımların odasına ba�vurarak, Resulullah'ı 
aramaya koyuldu. Bir miktar aradıktan sonra, Resu-
lullah'ı yere yapı�mı� bir elbise gibi secde hâlinde 
buldu. Resul-i Ekrem'e (s.a.a) yakla�tı�ında secdede 
�u duayı okudu�unu duydu: 

* O����� �<�� �K�%��£����'�[�� j£ �+�,V�� */���°��Q �<������~O�£ *j

9�¥���,�� �j��K�- �|�d �I������.������'�����������������2 	�¥�0���Z /�£�o�2 ��- */�£I�
�R 	B'���¥/� 

��������(�E °�o�2£B'�±�_�� *������� �
��������o�7��� �/£�Q �B'�������" 	��Z��®�-������d�� 	
����®® �r�Z

�o�7���£�o�7��� YJ@
�� �"�� �B'�£	B'�.  

Sonra ba�ını secdeden kaldırıp tekrar secdeye git-
ti; bu sefer �u duayı okudu�unu duydu: 

**  �p�	2����°������P��. °L�I���°�d��� �<£j§�����C�� §=@0�� 	��� �x�]�¸� �x���

"���¤���C�P�®�* �n���k�E�Z��� zo�� 	�������� *�x��=���1���l�� ���2,�� ���'��	
  
_____________________________________________  

* (Allah'ım!) Bütün vücudum ve hayalim sana secde 
eder ve gönlüm sana inanır. İşte ellerim ve işte nefsime 
karşı işlediğim cinayetler. Ey büyük işlerde kendisine ü-
mit bağlanan büyük, benim büyük günahlarımı bağışla; 
çünkü büyük günahı ancak büyük Rab bağışlar. 

** (Allah'ım!) Gökleri ve yerleri aydınlatan, karanlıkla-
rı yok eden, baştaki ve sondakilerin işini ıslâh edip onları 
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"�¤��@��£"��� �+'�¥¤
�[£�%�Q �+�, *�+-��������Z �\�X�=������� *�<��®�� �R �+�,£(-° 

�Q��2������'������� *�<��® *�<���=�7�Z �U����f �+�,�������@B	L��.�N�f�P� £�R ��!���N /�������X����� ��'̀

�Z������X������� *��'̀®
�� �M�
qk�� �+�,£-��� ��
�Q��4 �" ��®�X�̂  �"������'�. 

Sonra da yüzünün sa� ve sol taraflarını topra�a 
koyarak �öyle söyledi: 

* �L�I�� �x�
���2£�� /�Q /����z���������� @v	;�� �J��
£/�§��� ®S �K	%���� 

�<��. 

Resulullah (s.a.a) geri dönmek istedi�i zaman, 
zevcesi Âi�e, aceleyle yata�a döndü. Hz. Resulullah 
(s.a.a) yanına geldi�inde, Âi�e'nin hızlı soluk alıp 
verdi�ini görünce, �öyle buyurdu:  

"Nedir bu hızlı solumalar? Bu gecenin hangi ge-
ce olduğunu biliyor musun? Bu, şabanın on beşinci 
gecesidir. Bu gecede rızklar bölünür; eceller yazılır; 
hacca gidecekler kaydedilir. Hiç şüphesiz bu gecede 
Allah, Kelb kabilesindeki keçilerin kıllarının sayısı  
_____________________________________________  

ları ani azabından, (verdiğin) afiyet ve selametin değişme-
sinden ve nimetin yok olmasından koruyan Vech'inin nu-
runa sığınıyorum. Allah'ım! Bana takvalı, temiz, şirkten u-
zak olan, kâfir ve bedbaht olmayan bir kalp nasip eyle. 

* Yüzümü (secde) toprağına sürdüm; zaten bana ya-
kışan da sana secde etmekti. 
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kadar yarattıklarını bağışlar ve meleklerini gökyü-
zünden, yeryüzünde bulunan Mekke'ye gönderir." 

14- Bu gecede Cafer-i Tayyar namazının kılın-
masını, Merhum �eyh Tusî, �mam Rıza'dan (a.s) ri-
vayet etmi�tir. Bu namazın kılını� �ekli Mefâtihü'l-
Cinân kitabının ilk bölümünde açıklanmı�tır. 

15- Bu gece için rivayet edilen namazları kıl-
mak. Ezcümle Ebu Yahya San'anî ve otuz güvenilir 
ki�i �mam Muhammed Bâkır (a.s) ve �mam Cafer 
Sadık'tan (a.s) �öyle rivayet etmi�lerdir: �aban ayı-
nın on be�inci gecesi oldu�unda, her rekâtta Fâtiha ve 
�hlâs Suresi'ni yüz defa okuma suretiyle dört rekât 
namaz kıl ve namaz bittikten sonra ise �u duayı oku: 

* �������@B	L���Z�� £/� §�X�Q �<�'������£��[ �<����d�2 �+�,�� *G
'�§ G{�?

�%���0	,£ *G
'��������@B	L��U�K�!�R �" �� �=�£���R �"�� */�����������'����°�TI �
��°��=�0£*/� ��®�" 

�%�R������e�� �K�L§®?��£��"�� */ �� �n�=�k�R£/�§��K�2�� §?��£�/.  

 �p�	2����°�����7°��X�2 �+�, �M��°��� *�<® �p�	2����°� �+�, �<���=�;�


��d�2��°��� *�<® �p�	2����°�
°�M��C �,������ ��+ �� *�<�c�m��®�� �p�	2��°�� �� ��<  
_____________________________________________  

* Allah'ım! Ben sana muhtacım; azabından korkup 
(sana) sığınıyorum. Allah'ım! İsmimi değiştirme; cismim-
de değişiklik meydana getirme; beni zor imtihan ve belâ-
ya tâbi tutma; düşmanlarımı bana karşı sevindirme.  

(Allah'ım!) vereceğin cezadan affına, azabından rah-
metine, gazabından hoşnutluğuna ve senden sana sığı- 
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�,���������.�����I *�<����������( �����������.§*�M	� ��®�4 �n�Z�������=§���� ������.������2 �n�'��������������¥/� �Z���������0����������� �<

��, �u���Q�� ��X��� �U��X�-§�����?®�.  

Bu gecede yüz rekât namaz kılmak hakkında da 
hadis-i �erifte çok fazilet zikredilmi�tir. Bu yüz rekât 
namaz, her rekâtta bir Fâtiha ve on �hlâs okunarak 
kılınır.  

Bu gece her rekâtta, Fâtiha, Yâsin, Tebâreke ve 
�hlâs sureleri okunarak kılınan bir de altı rekâtlık bir 
namaz vardır ki, kılını� �ekli detaylı olarak, recep a-
yının amellerinin on üç, on dört ve on be�inci gece-
lerinin amelleri bölümünde zikredilmi�tir. 

On Beşinci Gün 

Bugün Milâd (Do�um) bayramıdır. Bu gün mev-
lamız ve efendimiz, on ikinci imamımız, Hz. Mehdi 
Hüccet-�bn'il-Hasan, Sahibü'z-Zaman'ın mübarek do-
�um günüdür. (Ona ve babalarına Allah'ın salât ve 
selâmı olsun).  

Hiç �üphesiz Allah'ın emriyle bir gün zuhur ve 
kıyam edip bütün dünyayı adaletle dolduracaktır.  

Bu günde ve her zaman ve her mekânda o yüce 
�mam'ı ziyaret etmek ve zuhuru için dua etmek müs-
tehaptır. 
_____________________________________________  

nıyorum. Senin (medh ü) senan yücedir; sen, kendini met-
hettiğin gibisin ve bütün vasfedenlerin vasfından ötesin. 
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BU AYIN DİĞER GÜNLERİNE AİT AMELLER 

�mam Rıza'dan (a.s) �öyle rivayet edilmi�tir: 
"Kim şabanın son üç gününü oruç tutup, rama-

zan ayına birleştirirse, Allah-u Teâlâ onun için iki 
ay ardarda tutulan orucun sevabını yazar."  

Yine �mam Rıza'nın (a.s) ashabından olan Eba 
Salt-i Hirevî'den rivayet edildi�ine göre o �öyle de-
mi�tir: �abanın son cumasında �mam Rıza'nın (a.s) 
yanına gittim; �mam (a.s) bana buyurdu ki:  

Ey Eba Salt, �abanın ço�u bitti ve i�te bu onun 
son cumasıdır. �u geriye kalan günlerde geçmi� ih-
malkârlıklarını telâfi etmeye çalı�; seni ilgilendiren 
faydalı �eylerle me�gul olmaya koyul; çok dua ve is-
ti�far et; çok Kur'ân oku ve günahlarından tövbe et; 
öyle ki ramazan ayı geldi�inde artık Allah'a muhlis 
bir hâle gelesin (ve o hâl üzere ramazan ayına gire-
sin). O hâlde, boynunda yerine ula�tırmadı�ın bir e-
manet kalmasın; kalbinde herhangi bir mümine kar�ı 
çıkarmadı�ın bir kin bulunmasın. Önceden yaptı�ın 
bütün günahlardan uzakla�malısın. Gizli ve a�ikâr her 
�eyinde Allah'tan kork ve ona tevekkül et. "Kim Al-
lah'a tevekkül ederse, O, ona yeter." Bu ayın geri-
ye kalan zamanlarında �u duayı çok oku: 

* �������@B	L���� ®S�Q ��.����� �x�
���_ �+�E�R �B�� £W�, ��='���¥/��7�̂  �+�, ��������!®� 

�Q ��.����� �
���_��Q£	��.�, �/�X�� ��='�.  
_____________________________________________  

* Allah'ım! Eğer şabanın geçmiş günlerinde bizi af-
fetmemiş isen, geriye kalmış günlerinde bizi bağışla. 
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ŞABAN AYININ SON GECESİNİN AMELLERİ 

Merhum �eyh Tusî Haris b. Mu�iratü'n-'Nasrî'-
den �öyle rivayet etmi�tir:  
�mam Sadık (a.s) �abanın son ve ramazanın ilk 

gecesinde �u duayı okurdu: 

* �������@B	L�d��� �M�P��!	=��� �
�L�k�� ��d9 @��� £j§�� ®�Z�����3°�Q �U£ ��'�

���������
�X�¥�®i	9 �(�7	I�� �Kj��.��� � °��®®������������'���°������T��.FxK	L��� �+�, ¥j 

�������������N�
�� °T���0�Q �
�W�; �K�N�Q ��.�=£���� ��'������T�� 	��=��.������� ®®�0�R������� ��.�, 	��=

�Q£
�0	- /���� �<�.�, �Q��2������'�����F���� �d�[�� �+�, ��- *��������X£�̂ �� *�('������ �
�E

���������s�E£�N�� *�
'�������(�!�, �����.�°/�T��� ������0�'£�
'�.   

�������@B	L��� ��Z£/� §�������������������� �<������®S�� �(�7�%�R £/�§���� ¥�(�4 /� °�[�'��
� 

�!��£�� *�e'�®�(�4 �+�, ° ��,7�Z��, Yr� �R �" *������- §���@
�� �B�;�P�=�;£�+'�.   
_____________________________________________  

* Allah'ım! İşte halkı hidayet etmek, hidayet için açık 
delilleri açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için Kur'ân'ı 
indirdiğin mübarek ay gelip çattı. (Allah'ım!) Bu ayda bizi 
sağlık ve selamet içerisinde tut; bu ayı bizim için selamet 
eyle ve (sonunda) onu bizden rahatlık ve afiyet içinde 
teslim al. Ey az olanı kabul edip karşılığında çok mükâ-
fat veren! (Şu) az amelimi benden kabul buyur. 

 Allah'ım! Benim için her hayra doğru bir yol açmanı 
ve sevmediğin her şeyden beni alıkoyacak bir engel çı- 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

188 

 ����2 �+�, ��-���.���2£/� �x�����[ �@=�2�� ��°��� �+�, ���'̀�������0°��������� �+�, ��- *�x

	- �B��������~�Z�d�[�£ /���°��P�®�l��7�=��� �J��E�R£ �M�����2 �M�����2 */�


�4��- �M�����2£	B-* ����¥��L�£�o�2�� /������.��£/� �R�� �B���Q������� *���7®�R�
�I�f������.£/� 

P�� �, �+�2°�� �B��Q �<�,®®�Z�����I�3��°�P�d	2 ��=�Q *�
£ 	{�2��Q *j���.���2£/� 


�4 ��-£�M�����2 �M�����2 *	B-. �������@B	L���Z�� £/� §��������������������@
�� �<������ ���;

�2�d�� �B�o�2 *�J��0� ��� �K�.�2 �����7����� *�x���=��� �K�.®®�, 	r�Z �+

�2������!�Q �M�K������������+	0� �' °�f	���%���� *�M�K�.�2 �+�, ����- §����X���� �(�9j̧ 

��®®����- §�����=��� �(�9����� *�\�
���M�����2 *�M�����2.  
_____________________________________________  

karmanı diliyorum senden, ey merhametlilerin en merha-
metlisi! Ey beni ve gizlide yaptığım kötülükleri affeden, 
ey yaptığım günahlardan dolayı beni (hemen) cezalandır-
mayan! Affını diliyorum, affını diliyorum, affını diliyorum, 
ey Kerim (Allah)! Ey benim ilâhım! Sen bana öğüt ver-
din, (ama) ben öğüdünü tutmadım; haram kıldığın şey-
lerden beni sakındırdın, (ama) ben sakınmadım. Huzu-
runa sunacak bir mazeretim var mı artık?! Sen beni af-
fet, ey Kerim; affını diliyorum, affını diliyorum. 

Allah'ım! Ben, ölüm anında rahatlık ve hesap sıra-
sında affını diliyorum senden. Kulunun günahı büyüktür, 
senin affın iyi olsun, ey takva ve ey mağfiret ehli olan 
(Rabbim)! Affını diliyorum, affını diliyorum. 
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�4�� *�M�P�K�N�����z�������X�Q ��.£���� G
'�¥
�D�R �e�Q *�<���=�;�P /�°���.���2 ��£ /�

�.���7�I��� *�<�L�I��£�<�X���[ /� ����l �+�, /�/�Q  (�=�7���°��  

"�¤�(�,°�����W�X����� §����� �]�����P�K�X°. 

�������@B	L����� � � � � ��.�X£ /���� �
�'���[������!����������X§�� *�]®�Q������.����.£�[ /�������� �
�'���������.§���2 �]¥/� 
_____________________________________________  

Allah'ım! Ben senin kulun ve senin kulun olan bir 
(babanın) ve cariyen olan (bir annenin) oğluyum; zayıfım 
ve rahmetine muhtacım; sen ise zenginlik ve bereketi 
kullarına indirensin. Kahreden ve muktedir yine sensin. 
Kullarının amellerini saymış, rızklarını bölmüş, dillerini ve 
renklerini farklı kılmış ve onları ardı ardına yaratmışsın. 
(Allah'ım!) Kullar senin bildiğini bilemez, (yüce) kadrini 
ölçemezler. Hepimiz senin rahmetine muhtacız. (Allah'ım!) 
Yüzünü benden çevirme; beni, amel, arzu, kaza ve ka-
der açısından yaratıklarının en iyilerinden kıl. 

Allah'ım! Beni en iyi hâlde yaşat ve en iyi hâlde öldür. 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

190 

 ���� �\�"���	,®���������'§�� �<�?®�O��7	,���K�2�� �\§�_@
���� *�<�?��������� ���!����� *�<�'��

�9@
���������������, ���!��������.���������m����� �<����������a��k¦����� ����������Q��������������§�]���� ��������0�������������£B'�®®¦�� ����� �<

K�D������£v- °��°�����E��°�T�R��� �<����������a��!¦	� ������	��P ���.®®�<��. 

�������@B	L����4 ��, ®��Q £�!���N /�£F��!�-�P ���� ¢<�̂  �+�, /�FO�	 	I ����  

�N ���������Fg��.b�
�Q ���� ±��d�� ���� ±
�c�� ���� ±�[ ���� �������e�'§�]P ���� °�����-§F] ���� 

F��7�=	�u��X�̂  ���� ±u����Z ���� ±
���4 ���� ±u�	0�Q ���� ±F���'�D�2 ����  ���� 

�=�o�2F��/�̂  ���� F]�Q Yr� �R �" �������������������� �J�P ��- �<�����®S�R ��������K�!������.£ /�

�Z��E�,����������� 	�£ ��Z��=-��°�������2������������ *�M�K®®�Q�����������������§ �]��°�������������� *�M�K�L�7®®®P° ��C

��°���W�X§�� *�<�?®YK�� /�Q ��K�9�f®�Z�� � � ��Q ���!�_�P�� *��'£*�M�K�.�2 ��='� 
_____________________________________________  

Evet, dostlarına dost, düşmanlarına düşman olduğum, sa-
na kavuşmaya müştak ve gazabından korktuğum bir hâl-
de, huşulu, ahdine sâdık kalmış, sana teslim olmuş, kita-
bını tasdik etmiş ve Peygamber'inin sünnetine uymuş bir 
şekilde (sana kavuşmamı sağla.) 

Allah'ım! Kalbimde şüphe, tereddüt, inkâr, yeis, (gü-
nah) sevinci, isyan, ayyaşlık, azgınlık, kibir, riya, götseriş, 
fitne, nifak, küfür, fısk, günah, böbürlenmek veya sevme-
diğin herhangi bir şey varsa, ey Rabbim, (onları kalbim-
den silip) yerine, vaadine iman, ahdine sadakat, kaza (ve 
kaderime) razı olmayı, dünyada züht ile yaşamayı, indinde 
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olana rağbet göstermeyi, bilinç ve gönül rahatlığını, ih-
lâslı bir tövbeyi yerleştir; bütün bunları senden diliyorum 
ey Âlemlerin Rabbi!  

Ey mabudum! (Sen o kadar hilim ve tahammül sahi-
bisin ki, kulların,) hilmine güvenerek sana karşı günah işli-
yorlar; senin kerem ve cömertliğine güvenerek sana itaat 
ediyorlar; ama sen onlara, hiç günah işlememişler gibi 
davranıyorsun. (Allah'ım!) Sana karşı günah işlemeyen-
lerle ben, yarattığın aynı yeryüzünde yaşamaktayız. O hâl-
de bize karşı kendi fazl u kereminle cömert davran ve 
sürekli bize hayır ve ihsanlar lütfeyle; ey merhametlilerin 
en merhametlisi! Allah'ın, daimî rahmeti Muhammed ve 
Ehlibeyt'inin üzerine olsun; öyle bir rahmet ki sayı ve 
miktarını senden başka kimse ölçemesin, ey merhamet-
lilerin en merhametlisi! 

 



 



 

Üçüncü Bölüm  

MÜBAREK RAMAZAN AYININ  

FAZİLETLERİ VE AMELLERİ 

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ 

Merhum �eyh Sadûk, muteber bir senet ile �mam 
Rıza'dan (a.s), o da babalarından, onlar da Hz. Emi-
rü'l-Muminin Ali'den (a.s) �öyle rivayet etmi�lerdir, 
buyurdu:  

Hz. Resulullah (s.a.a) bir gün bize hutbe okuya-
rak �öyle buyurdu: 

"Ey insanlar, Allah'ın ayı bereket, rahmet ve ma�-
firet ile size do�ru gelmekte; öyle bir ay ki Allah ka-
tında en üstün aydır. Onun günleri, en faziletli gün-
ler, geceleri, en faziletli geceler ve saatleri, en fazi-
letli saatlerdir. Bu ayda siz, Allah'ın ziyafetine davet 
edilmi� ve Allah'ın de�er verdi�i kimselerden sayıl-
mı�sınız. Nefesleriniz bu ayda tesbih (zikir) ve uy-
kunuz ibadet sayılır. Amelleriniz kabul ve dualarınız 
icabet edilir. O hâlde do�ru niyetler ve temiz kalp-
lerle Allah'tan isteyin ki sizi bu ayın orucunu tutma-
ya ve kendi kitabını (Kur'ân'ı) okumaya muvaffak 
eylesin; zira hiç �üphesiz gerçek bedbaht (kimseler),  
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bu yüce ayda Allah'ın ma�firetinden mahrum kalan 
kimselerdir. Bu ayda açlık ve susuzlu�unuzla kıya-
met gününün açlık ve susuzlu�unu hatırlayın. Fakir 
ve dü�künlerinize sadaka verin. Büyüklerinize saygı-
lı ve küçüklerinize kar�ı �efkatli olun; yakınlarınıza 
sılayı rahim yapın; dilinizi koruyun gözlerinizi ha-
ram olan �eylere yumun ve kulaklarınızı haram olan 
�eylere tıkayın; halkın yetimlerine �efkatli davranın 
ki sizin yetimlerinize de �efkatli davranılsın; günah-
larınızdan Allah'a tövbe edin. Ve namaz vakitleri en 
faziletli vakitlerdir; o vakitlerde Allah, kullarına rah-
met gözüyle bakar; O'nunla münacat ettiklerinde ce-
vap verir; O'nu ça�ırdıklarında lebbeyk der ve O'na 
dua ettiklerinde icabet eder." 

"Ey insanlar, canlarınız amellerinizin elinde re-
hindir. Onları isti�far dileyerek kurtarın; sırtlarınız 
vizr u vebaliniz ile a�ırla�mı�tır; uzun secdelerinizle 
onları hafifletmeye çalı�ın. �unu bilin ki hiç �üphe-
siz, �anı yüce Allah, namaz kılan ve secde edenleri 
azap etmeme�e, insanlar Rabbü'l-Alemin'in huzurun-
da durup (hesap verecekleri) sırada onları korkutma-
maya dair kendi izzetine ant içmi�tir. Ey insanlar kim 
bu ayda mümin bir oruçluya iftar yeme�i verirse, Al-
lah katında bir köle azat etmenin sevabını alır ve 
geçmi� günahlarının ba�ı�lanmasına vesile olur." 

"Ya Resulallah, hepimizin buna gücü yetmiyor!" 
denilince, Resulullah (s.a.a) �öyle buyurdu:  

"Bir yarım hurmayla da olsa cehennem ate�inden 
korunmaya çalı�ın. Bir içim suyla da olsa cehennem 
ate�inden korunmaya çalı�ın. Zira Allah-u Teâlâ bu 
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azı yapan kimseye de aynı mükâfatı verir, e�er on-
dan fazlasına gücü yetmez ise." 

"Ey insanlar, içinizden kim bu ayda ahlakını gü-
zelle�tirirse, bu, ayakların kaydı�ı günde sırattan (ra-
hatlıkla) geçmesini sa�lar."  

"Kim bu ayda, eli altında olanlara (hizmetçileri-
ne, ailesine, çoluk çocu�una ve...) kolaylık sa�lar ve 
yüklerini hafifletirse, Allah da onun hesabını hafif-
letir. Kim bu ayda (ba�kalarına kar�ı yapabilece�i) �er 
ve kötülüklerinin önünü alırsa, Allah da onu, kendi-
sini mülakat edece�i günde, ona kar�ı gazabının ö-
nünü alır. Kim bu ayda, bir yetime de�er verir, ona 
ikram ederse, Allah da kıyamette ona de�er verir, 
merhamet eder. Bu ayda yakınlarına sılayı rahimde 
bulunan kimseyi Allah, kendisini mülakat edece�i 
günde rahmetine kavu�turur, akrabalarıyla ili�kisini 
kesen kimseyi de Allah kıyamet gününde kendi rah-
metinden mahrum kılar." 

"Bu ayda, müstehap bir namaz kılanın Allah, ce-
hennem ate�inden kurtulu�unu yazar. Kim bu ayda, 
farz bir namazı kılarsa, di�er aylarda kıldı�ı yetmi� 
farzın sevabını almı� olur. Kim bu ayda, bana çok 
salât u selam ederse, terazilerin hafif olaca�ı günde 
Allah onun (amel) terazisini a�ırla�tırır. Bu ayda Kur'-
ân'dan bir ayet okuyan kimse, di�er aylarda bir Kur'-
ân hatmetmenin sevabını alır." 

"Ey insanlar, cennetin kapıları bu ayda açıktır; 
Rabbinizden isteyin ki, onları yüzünüze kapatmasın. 
Cehennem kapıları ise kapalıdır; Rabbinizden dile-
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yin ki, onları sizin yüzünüze açmasın. �eytanlar da 
bu ayda ba�lanmı�lardır; Rabbinizden dileyin ki on-
ları size musallat etmesin..." 

Yine Merhum �eyh Saduk'un nakline göre Resu-
lullah (s.a.a) Ramazan ayı girdi�inde ellerinde bulu-
nan bütün esirleri azat eder ve her sâile ba�ı�ta bu-
lunurdu. Mefâtihü'l-Cinân kitabının yazarı Merhum 
�eyh Abbas Kummî �öyle devam ediyor:  

Ramazan ayı, âlemlerin Rabbi Allah-u Teâlâ-nın 
ayıdır ve ayların en faziletlisi ve en üstünüdür. Öyle 
bir aydır ki sema kapıları, cennet kapıları ve Allah'ın 
rahmet kapıları onda açılır ve cehennem ka-pıları ka-
panır; bu ayda, öyle bir gece vardır ki, onda Allah'a 
yapılan ibadet, bin ayda yapılandan daha hayırlıdır. 
O hâlde bu mübarek ayda gafletten kaçın ve gece 
gündüzlerini nasıl de�erlendirece�ine, kendini ve 
uzuvlarını, Allah'ın masiyet ve günahından nasıl ko-
ruyaca�ına dikkat et. Sakın gecelerini uykuyla, gün-
düzlerini ise Hakk'ın zikrinden gafil olarak geçirme. 
Bir hadis-i �erifte �öyle buyrulmaktadır: "Ramazan a-
yının her günü, iftar vaktinde Allah bir milyon insanı 
cehennem ateşinden azat eder. (Ramazanın) cuma ge-
cesi ve gündüzü olduğunda ise, bütün ramazanda a-
zat olanların sayısı kadar insan azaptan kurtulur." 

O hâlde ey aziz, sakın ramazan ayı geçip de bir 
günahı bile kalan kimselerden, isti�far ve duadan mah-
rum sayılan günahkârlardan olma. Zira �mam Sadık-
tan (a.s.) �öyle rivayet edilmi�tir:  
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"Ramazan ayında bağışlanmayan kimse, artık ge-
lecek Ramazana kadar bağışlanmaz; Arafat çölünde 
bulunmaya muvaffak olup da (orada istiğfar ve tövbe 
eden) kimseler hariç." 

Evet, nefsini Allah'ın haram etti�i �eylere bula�-
maktan ve haram �eylerle iftar etmekten koru ve �-
mam Sadık'ın (a.s) �u tavsiyelerine amel etmeyi ih-
mal etme; buyuruyor ki: 

"Oruçlu olduğun zaman, kulağın, gözün, tüyle-
rin, derin ve bütün uzuvların da (günahlara ve hatta 
mekruhlara karşı) oruç tutsun."  

Yine buyuruyor ki: "Oruçlu olduğun gün ile o-
ruçlu olmadığın gün aynı olmasın."  

Bir ba�ka hadisinde de �öyle buyuruyor:  
"Oruç, sadece yemek ve içmeye karşı değildir. 

Oruç tuttuğunuz vakit, dillerinizi yalandan koruyun 
ve gözlerinizi Allah'ın haram kıldığı şeylere kapayın, 
birbirinizle çekişmeyin, birbirinize haset etmeyin, bir-
birinizin aleyhine (yalan yere, hatta doğru yere) ant 
içmeyin, birbirinize sövmeyin-küfürleşmeyin." 

"Birbirinize zulmetmekten, akılsız davranışlarda 
bulunmaktan ve eziyet etmekten kaçının; Allah'ın zik-
rinden ve namazdan gaflet etmeyin; susmayı (boş ye-
re konuşmamayı), sabır ve doğruluğu, kötü insanlar-
dan kaçınmayı, kendinize düstur edinin; batıl sözler-
den, yalan, iftira, düşmanlık, kötü zanda bulunmak, 
gıybet, söz taşımak gibi (kötü amellerden) kaçının." 

"Her an ahirete meyleden ve kurtuluş günlerinizi 
(Hz. Mehdi'nin -a.s- zuhurunu) ve Allah'ın vaat et-
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tiklerini gerçekleştirmesini bekleyen ve Allah'ın li-
kasına hazırlanan kimselerden olun. Sukûnet, vakar, 
(Allah'a karşı) huşu ve huzûyu elden bırakmayın ve 
Allah karşısında, efendisinden korktuğu halde onun 
şefkatine ümit bağlayan ve ona karşı kendisini zelil 
ve hakir gören köleler gibi olun." 

"Ey oruçlu olan! Kalbin ayıplardan, batının ha-
basetten, cismin kir ve pislikten temizlensin. Allah'-
tan gayri her şeyden berî olup, velâyeti Allah'a halis 
kılmaya çalış ve Allah'ın nehyettiği şeylerden, gizli-
de ve aşikârda oruçlu ol (onlardan kaçın). Gizli ve 
aşikârda Allah'tan korkup oruç günlerinde kendi 
nefsini O'na (Allah'a) hediye et. Kalbini, tamamıyla 
O'na ayır ve nefsini Allah'ın emir ve nehiylerini ye-
rine getirmeye ada."  

"Bütün bu zikrettiklerimden hangisini eksik eder-
sen, orucunda da o kadar eksiklik meydana getirmiş 
olursun. Babam (a.s) şöyle söylemiştir: 'Resulullah 
(s.a.a), oruçlu bir kadının, cariyesine küfür ettiğini 
görünce, bir miktar yemek isteyerek kadına, 'Hadi 
ye!' buyurdu. Kadın, 'Ben oruçluyum ya Resulullah!' 
deyince, Resulullah (s.a.a), 'Cariyene küfür ettiğin 
halde nasıl oruçlu olabilirsin?!' diye buyurdu."  

"Oruç sadece yememek ve içmemek değildir. Al-
lah orucu aslında yemek ve içmek dışında olan fi-ilî 
ve sözlü kötülüklerden uzak durmak için engelle-yici 
bir vesile olsun diye emretmiştir.  

"Evet, ne azdır oruç tutunlar; ne çoktur aç ka-
lanlar!" 



Fazilet ve Amelleriyle Ramazan Ayı 
 
 

199 

Emirü'l-Müminin Hz. Ali (a.s) da �öyle buyur-
mu�tur:  

"Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan, susuz-
luktan başka bir şey nasip alamaz ve nice gece iba-
dete duranlar vardır ki yorgunluktan başka bir na-
sibi olmaz. Ne güzeldir akıllıların uykusu ve oruç 
tutmaları (onların uykusu ahmakların orucu ve gece 
ibadetlerinden daha hayırlıdır)!" 

Cabir b. Yezid, �mam Muhammed Bâkır'dan 
(a.s) �öyle rivayet etmi�tir:  

Resulullah (s.a.a), Cabir b. Abdullah'a �öyle bu-
yurdu:  

"Ey Cabir, işte bu ramazan ayıdır; kim bu ayın 
gündüzünü oruç tutup gecesinin bir miktarını ibadet-
le geçirir, midesini ve cinsel organını haramdan ko-
rur ve diline hâkim olursa (onları haram ve boş şey-
lerden korursa), ramazandan çıktığı gibi günahla-
rından da çıkar." Cabir: "Ya Resulullah, ne güzeldir 
bu hadis!" deyince, Resul-i Ekrem (s.a.a) de: 'Ne de 
zordur bu şartlar!' buyurdu." 

A) RAMAZAN AYININ MÜŞTEREK AMELLERİ 

Bütün ramazan ayının birtakım mü�terek amelle-
ri vardır ki, bu ameller dört kısma ayrılmaktadır: 

1- Bütün Gündüz ve Gecelerde Yapılan Ameller 

Merhum Seyyid �bn Tâvûs, �mam Sadık (a.s) ve 
�mam Musa Kâzım'dan (a.s) �öyle rivayet etmekte-
dir:  
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* Allah'ım! Beni yaşattığın müddetçe Beytü'l-Hara-
m'ının (Kâbe'nin) haccını bu yıl ve her yıl kolaylık, sağlık 
ve bolluk içinde bana nasip eyle. Beni o değerli mekân-
lardan, faziletli ziyaretgâhlardan ve Peygamber'inin ziya-
retinden (salâvatın onun ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun) 
mahrum kılma ve bütün dünya ve âhiret hacetlerinde ba-
na yardımcı ol.  

Allah'ım! Senden, Kadir gecesinde hükme bağlayıp 
takdir ettiğin kesin, değişmez ve dönüşü ol-mayan şeyler 
arasında, beni de Beytüllahi'l-Haram'ın, hacları beğenilen, 
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®�¥�®�* �K	9j�.��� � �� ��� � ��� � ��� ° 
_____________________________________________  

çabaları mükâfatlandırılan, günahları affedilen ve kötülük-
leri bağışlanan ziyaretçilerinden yazmanı, ömrümü uzat-
mayı, rızkımı çoğaltmayı, emanetimi ve borcumu ödeme-
yi kesin hükmüne bağlayıp takdir etmeni diliyorum; âmin 
ey âlemlerin Rabbi! 

* Ey yüce, ey ulu, ey çok çok bağışlayan, ey Rahim; 
hiçbir eşi ve benzeri olmayan ve (her şeyi) duyan ve (her 
şeyi) gören ulu Rab sensin. Bu, yücelttiğin, değer verdi-
ğin, şereflendirdiğin ve bütün aylardan üstün kıldığın bir 
aydır. O, orucunu bana farz kıldığın aydır. İşte o, ramazan  
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��®®������������'�����°������TFx��.K	L��� �+�, ¥j����� ��������N�
���������I�� *������Q �n���7£�� ��'������P�K�X��� �����'��°* 

�7�I���������������� �+�, ��
�'���[ ��L��®
�L�̂  �{����Q *�����+̀�=��� ��p ��'°�� ® Y+�=	- �"

 @/���2 @+	, *�<�'�����2��°��N�P �M��E��������!�������£P��.�� �+�, /� °�Q£ �+�='�Y+	=�R 

���2�������� *���'�®®���[�O��������./�%��� ����� ���.��°�������=�;�
���������- �<�� §�=�;�@
�� �B�;�P��£�+'�.  

Merhum Kef'emî "Misbâh" ve "el-Beledü'l-Emin" 
kitabında, �eyh-i �ehit (r.a) ise kendi Mecmua'sında 
Resul-i Ekrem'den (s.a.a) �öyle rivayet etmi�lerdir:  

Kim ramazan ayında her farizadan sonra �u dua-
yı okursa, Allah onun günahlarını ba�ı�lar: 

* �������@B	L����2 �(�[�O�� ¥/�§(�9�� °��� ������X�����P�	! ° *�P�	
Y0���������@B	L�+�_��  °

�X�Q �(�4£
'�� *�������@B	L��̂ �� �!°������I �(�4 �H������§H�?± *�������@B	L��
	2 �(�4 	8�4� ®F���-*   
_____________________________________________  

ayıdır ki onda Kur'ân'ı, halkı hidayet etmek, hidayet yo-
lunu açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için indirdin; 
Kadir gecesini o aya yerleştirdin ve o geceyi bin aydan 
hayırlı ve üstün kıldın. Ey (yaratıklarına) minnet hakkı o-
lan ve kimsenin onun üzerinde minnet hakkı bulunma-
yan (Allah), minnettar ettiklerin arasında beni de minnet-
tar kılıp vücudumu (cehennem) ateşinden kurtarıp cen-
netine yerleştir; rahmetin hakkına, ey merhametlilerin en 
merhametlisi! 

* Allah'ım! Kabir ehlini sevindir. Allah'ım! Bütün fa-
kirleri zenginleştir. Allah'ım! Bütün açları doyur. Allah'ım!  
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������� @B	L���N� °�O®�(�4 �+�- °K�,£+-� *�������@B	L��Q �����
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�,£�-± *�������@B	L��X�Q @K	� ������
® ��Z��°������������� *�M��.�������@B	L��_ �����'�����°�T�
�	� § �]

����;����� ��.��°�+�0	  °�<����; *�������@B	L���N�  °�2�����@K�� ��.®�� �+�-®®�_��������.����� ��.


�X����� �+�,°���2 �<���Z�� *¥�(�4 /� °�/�̂F]K�N £G
-. 
Merhum Kuleynî'nin el-Kâfi'de Ebu Basir'den 

nakline göre, �mam Cafer Sadık (a.s) ramazan ayın-
da �u duayı okurdu: 

* �������@B	L� ��Z��£ /���°�������� �<®���� �<�.�,��������I��; 	r��£�� */�®�r���� �+�, 
_____________________________________________  

Bütün çıplakları giyindir. Allah'ım! Bütün borçluların bor-
cunu eda eyle. Allah'ım! Sıkıntısı olanların sıkıntısını gi-
der. Allah'ım! Bütün garipleri (vatanlarına) geri döndür. 
Allah'ım! Bütün esirleri azat eyle. Allah'ım! Müslümanla-
rın bozulan durumlarını/fasit olan işlerini ıslah eyle. Alla-
h'ım! Bütün hastalara şifa ver. Allah'ım! Bizim fakirliğimi-
zi kendi zenginliğinle engelle. Allah'ım! Bizim kötü hâli-
mizi kendi iyi hâlinle değiştir. Allah'ım! Borcumuzu eda 
eyle; fakirlik ve ihtiyacımızı gider; muhakkak senin her 
şeye gücün yeter. 

* Allah'ım! Seni vasıta kılarak hacetimi senden dili-
yorum. Kim hacetini insanlardan dilerse (dilesin, fakat)  
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_____________________________________________  

ben hacetimi ancak senden dilerim. Sen teksin ve orta-
ğın yoktur. Lütuf ve hoşnutluğun hakkına senden, Mu-
hammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu yıl Beytul-
lahi'l-Haram'ın ziyareti için yolumu açmanı diliyorum; ba-
na öyle beğenilmiş, kabul edilmiş, temiz ve senin için ha-
lis kılınan bir hac nasip et ki, onunla gözümü aydınlat, 
derecemi yükselt ve gözümü (haramlara) kapamayı, iffe-
timi korumayı ve bütün haramlardan kendimi korumayı ba-
na nasip et; öyle ki, benim için sana itaat etmekten, sen-
den korkmaktan ve senin sevdiğin şeyleri yerine getirip 
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��®L�R �"���°����.��£� /��°�FK�;�� ���,��
�E���� �+�, ®®�����������'§ *�M�]�������@B	L��� �(�7�I� £ /�

�!�� �U�	�@
�� �H�,£�0�; *�e'�������!°������ �/������	������̂  ��, § �]������	��.  

Bu duanın ismine "Hac Duası" denir. Merhum Sey-
yid �bn Tâvûs bu duayı "el-�kbal" kitabında ramazan  
_____________________________________________  

sevmediğin şeyleri terk etmekten daha sevimli hiçbir şey 
olmasın. Bütün bunları kolaylık, bolluk sıhhat ve verdiğin 
nimetlerle beraber bana nasip et. (Allah'ım!) Senden Pey-
gamber'inin sancağı altında, velilerinle birlikte yolunda şe-
hit olarak ölmeyi diliyorum. Yine senden, kendi düşman-
larının ve Peygamber'inin düşmanlarının ölümünü benim 
elimle gerçekleştirmeni niyaz ediyorum. (Yalvararak) sen-
den (rezil etmek) istediğin (kötü kullarından) birisini rezil 
etmekle beni yüceltmeni ve hiçbir zaman velilerinden her-
hangi birisini yüceltmeği benim rezil ve rüsva olmama ve-
sile kılmamanı istiyorum. Allah'ım! Peygamber'le birlikte 
olma yolunu benim üzerime aç. Allah bana yeter ve an-
cak Allah'ın dediği olur. 
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ayı gecelerinde ak�am namazından sonra okunması-
nı �mam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet etmi�tir. Mer-
hum Kef'emî ise "el-Beledü'l-Emin" kitabında bu du-
anın ramazanın her günü ve ilk gecesinde okunması-
nın müstehap oldu�unu, Merhum �eyh Müfid de "el-
Muhriç" kitabında bu duanın ramazanın ilk gecesin-
de ak�am namazından sonra okunmasının müstehap 
oldu�unu nakletmi�tir. 

Ramazan ayının gece ve gündüzlerinin en fazi-
letli ameli Kur'ân okumaktır. Evet, mümkün mertebe 
bu ayda bol, bol Kur'ân okumak gerekir; zira Kur'ân 
bu ayda inmi�tir. Hadis-i �erifte, "Her şeyin bir ba-
harı vardır, Kur'ân'ın da baharı ramazan ayıdır." 
buyrulmaktadır. Di�er aylarda her ay bir Kur'ân hat-
mi müstehaptır. Bazı rivayetlerde ise en az altı gün-
de bir hatim rivayet edilmi�tir. Fakat ramazan ayında 
sünnet olan her üç günde bir Kur'ân hatmidir. Hatta 
her gün bir hatim yapılırsa, daha iyidir. Merhum Al-
lâme Meclisî, bazı Ehlibeyt �mamları'nın (a.s) bu ay-
da kırk, hatta daha fazla hatim yaptıklarını rivayet 
etmi�tir. E�er insan yaptı�ı hatimleri On Dört Masu-
m'un (a.s) mukaddes ruhlarına (her Masum'a bir ha-
tim olmak üzere) hediye ederse, daha fazla sevap a-
lır. Bazı rivayetlerden bu hatimleri onlara hediye e-
den kimsenin kıyamet gününde onlarla birlikte ola-
ca�ı anla�ılıyor. 

Yine bu ayda çok dua etmek, namaz kılmak, Al-
lah'tan ma�firet dilemek ve bol bol "lâ ilâhe illallah" 
zikrini söylemek sünnettir. �mam Zeynülabidin'in (a.s) 
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ramazan ayı girdi�inde dua, zikir, isti�far ve tekbir-
den ba�ka bir �ey konu�madı�ı, rivayet edilmi�tir. 

Evet, bu ayda hadisler yoluyla nakledilen ibadet-
ler ve müstehap amellere çok önem vermeliyiz. 

2- Ramazan Gecelerinde Müstehap Olan Ameller 

1- �ftar etmek. �iddetli halsizlik ve iftar için ken-
disini bekleyen birileri olmadı�ı takdirde ak�am na-
mazını kıldıktan sonra iftar etmek müstehaptır. 

2- Haram ve �üpheli olmayan helâl �eylerle, ö-
zellikle helâl hurmayla iftar etmek, insanın kıldı�ı na-
mazın sevabını dört yüz kat artırır. Rüteb (bir hurma 
çe�idi), helva, nöbet �ekeri, sıcak su gibi �eylerle de 
iftar etmek iyidir. 

3- �ftar ederken rivayet edilen iftar dualarını oku-
mak; meselâ �u duayı: 

* �������@B	L��� *�n�=�l �<��  ���2¥P /�°�f®�� *�x�
�c�Q�� �<�N 

�4���R �<�'�����2������n��. 

(Ellahumme leke sumtu ve elâ rızqike eftertu ve e-
leyke tevekkeltu.)  

Bu duayı, iftar vakti okuyan kimseye Allah, o 
gün oruç tutanların sevabını bah�eder. 

Bazı rivayetlerde Hz. Emirü'l-Müminin'in (a.s) if-
tar edece�i zaman �u duayı okudu�u nakledilmi�tir: 
_____________________________________________  

* Allah'ım! Senin için oruç tuttum; senin rızkınla iftar 
edip sana tevekkül ettim. 
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* ��°����������������0���������B®®¦ ��������� *�����������	L������������������������@B�� �����������=�l �<���������������.*��  �2��������������¥P /�°�N�f������������������������ �<

�
�c�Q��®��Z*�Q �������������X�����@!������, �(������.�§*�� �<���Z�� ®�=@0�� �n�Z£���7��� 	H'�£ 	B'�.  

(Bismillah, Ellahumme leke sumnâ ve elâ rızqike ef-
ternâ, fe-teqabbel minnâ, inneke entes-semîu'l-elîm.) 

4- �lk aldı�ı lokmada; 

** ��°������B�0®®®¦ ���������=�;@
�� ��¸�+� °@
���;�£�B�'®®®¦�H����� ��- *�\�
�����=���  

�� �
���_��£/�. 

(Bismillahirrahmanirrahîm, ya vâsiel-meğfireti iğfir lî) der-
se, Allah-u Teâlâ'nın ma�firetine mazhar olur. Hadi-
s-i �erifte �öyle geçer:  

"Allah-u Teâlâ, ramazan ayının her gününün son 
saatinde bir milyon insanı (azaptan) azat eder. Alla-
h-u Teâlâ'dan dile ki, seni de onlardan saysın." 

5- �ftar vakti Kadir (�nna Enzelnahu) Suresi'ni o-
kumak. 

6- �ftar vakti sadaka vermek ve oruçlu müminle-
re iftar vermek, hatta bir kaç hurma veya bir içim 
suyla bile olsa (gücü yetmeyenler için). 
_____________________________________________  

 * Allah'ın adıyla. Allah'ım! Senin için oruç tuttuk ve 
senin rızkınla iftar ettik. O hâlde bizden kabul buyur. Mu-
hakkak sen duyan ve bilensin. 

** Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey mağfi-
reti geniş olan (Rabbim), bağışla beni. 
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Resul-i Ekrem'den (s.a.a) bu konuda �öyle riva-
yet edilmi�tir: "Kim bir oruçlu (mümine) iftar verir-
se, onun (oruç) sevabının aynısını iftar veren de alır; 
elbette oruç tutanın sevabından bir şey eksilmeksi-
zin. Yine o yemeğin gücüyle yaptığı her amelin seva-
bının aynısı, iftar veren için de yazılır." 

Merhum Ayetullah Allâme Hillî, "Risâletü's-Sa'-
diye" kitabında �mam Cafer Sadık'tan (a.s) �öyle ri-
vayet etmi�tir:  

"Bir mümin, ramazan ayında bir mümine bir lok-
ma yemekle (dahi iftar) verirse, Allah onun için otuz 
mümin köleyi azat etmenin sevabını yazar ve Allah 
katında bir duası kabul olur." 

7- Ramazan ayının her gecesinde bin defa Kadir 
Suresi'ni okumak da, rivayet edilen ameller arasın-
dadır. 

8- �mkânı olan kimse için her gece yüz defa Du-
hân Suresi'ni okuması sünnettir. 

9- Merhum Seyyid �bn Tâvûs, günahların ba�ı�-
lanması için her gece �u duanın okunmasını rivayet 
etmi�tir: 

*������ �@B	L�
�L�̂  @J�P  °���W�,�P®� d���£j§ �3�Z��®�n�� �Q£�V�
�X��� ��'�®�* 

�2 �n�C�
���Q����¥/� �Q �M�O��!�2£�(�l *�5��'qD�� ��'� °���2¥	, /�FK@=�    
_____________________________________________  

* Allah'ım! Ey Kur'ân'ı indirdiğin ve orucunu kullarına 
farz kıldığın ramazan ayının Rabbi, Muhammed ve Ehli- 
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10- Ak�am namazından sonra birinci bölümde 
geçen "Hac Duası"nı okumak. 

11- Ramazanın her gecesinde "�ftitâh Duası" di-
ye me�hur olan �u duayı okumak: 

İFTİTAH DUASI 

* �������@B	L���Z�� £/� §�Q����������������������s�� 	1����������.§ �]��°��� *�M�K�=� ®��®® GO�K�0	, �n�Z

�� �J����D���°�=�T�.�� *�<®�-��������X������� �n�.®���Z������� �<®�=�;�@
�� 	B�;�P�� �n�Z£ �+'�

�Q£�C���, /������H¦����7��� °�� *���=�;@
���� ®�!�N��7	=��� YK�̂ ��£�Q �+'�£H�C���, /�¦ 
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£�Q �+-£ /��C���,��������������H¦��� �������E������!�����
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_____________________________________________  

beyt'ine rahmet et; bu yıl ve her yıl Beytullahi'l-Harâm'ın 
haccını bana nasip eyle. İşlediğim o büyük günahları ba-
ğışla; zira onları senden başkası bağışlamaz, ey Rahman 
ve çok bilen (Allah)! 

* Allah'ım! hamd ile seni sena etmeye başlıyorum; 
sen kendi lütfunla doğru olanı yapmaya muvaffak kılan-
sın. Senin, af ve rahmette, rahmet edenlerin en merha-
metlisi, ceza ve intikamda, cezalandıranların en şiddetlisi, 
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ululukta, güçlülerin en büyüğü olduğuna yakin ettim. Al-
lah'ım! Sana dua etme ve senden bir şey dileme husu-
sunda bana izin verdin; öyleyse ey işiten, ey Rahim, çağ-
rıma icabet et; ey bağışlayan, sürçmelerimi bağışla.  

Ey Rabbim! Nice gamları giderdin, nice zorlukları yok 
ettin; nice sürçmeleri affettin; nice rahmetler yaydın ve ni-
ce belâ halkasını kırdın. 

Hamd Allah'a ki, eş ve oğul edinmemiştir; saltanatta 
ortağı yoktur; kimseyi acze düştüğü için dost edinmemiş-
tir ve O pek yücedir. Bütün nimetleri için tüm övgülerle 
hamd olsun Allah'a.  
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Hamd o Allah'a ki, saltanatında zıddı, işlerinde O'na 
karşı koyan yoktur. Hamd, yaratıklarında ortağı, azame-
tinde bir benzeri olmayan Allah'a olsun. Hamd, emri mah-
lûkat arasında apaçık, övgüsü aşikâr, kerametiyle izzeti 
belli, eli bağışa açık, rahmet hazineleri eksilmez, çok ba-
ğışı, (O'ndan bir şey eksiltmeyip) sadece cömertlik ve ke-
rametini artıran Allah'a olsun. O çok izzetli ve çok bağış-
layandır. 

Allah'ım! İhtiyacım fazla olmasına rağmen çok kerem 
ve merhametinden azını istiyorum; benim bu az merha-
mete ihtiyacım çoktur ve sen ezelden beri ondan müs-
tağnisin. O, merhametinle ihtiyacımı karşılaman benim ya-
nımda büyüktür; oysa o sana çok kolaydır. 
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Allah'ım! Günahımı affetmen, hatamdan geçmen, yap-
tığım zulmü bağışlaman, kötü amelimi örtmen, bilerek ve-
ya bilmeyerek işlediğim çok suçlara karşı hilimli davran-
man, lâyık olmadığım şeyleri senden istemeğe meyillen-
dirdi beni. Sen ki, rahmetinden dolayı beni rızıklandırdın, 
kudretini bana gösterdin, çağrıma icabet ettiğini bana bil-
dirdin; bundan dolayı güvenle seni çağırıyorum, korkma-
dan ve çekinmeden samimiyet ve ünsiyetle senden is-
tekte bulunuyorum, her zaman isteğimi sana açıyorum. 
İstediğim şeyleri geciktirdiğin takdirde, cahillikle darılıyo-
rum. Oysa işlerin sonunu bildiğinden dolayı onları gecik- 
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tirmen, benim için şayet daha hayırlıdır. O hâlde, hakir o-
lan şu kula, senden daha sabırlı ve kerim bir Mevlâ gö-
remiyorum. 

Ey Rabbim! Sen beni çağırıyorsun, bense Sen'den 
yüz çeviriyorum; Sen bana muhabbet ediyorsun ben ise 
San'a buğz ve inat ediyorum. Sen kendini bana sevdir-
mek istiyorsun, ben ise kabul etmiyorum; sanki benim 
San'a bir üstünlüğüm vardır; bu nankörlüğüm, lütuf ve 
kereminden olan rahmet ve ihsanını benden alıkoymu-
yor. Öyleyse cahil kuluna rahmet et; fazl ve ihsanınla ba-
na bağışta bulun; şüphesiz Sen çok bağışlayan ve ke-
rimsin. 

Hamd Allah'a ki, evrenin sahibi, gemiyi yürüten, rüz- 
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gârları estiren, sabahı karanlıktan yarıp çıkaran, din gü-
nünün (Kıyamet gününün) hâkimi ve âlemlerin Rabbidir. 
Bilmesine rağmen yumuşaklığı; kudretiyle birlikte affı; ga-
zabıyla birlikte büyük sabrı olan Allah'a hamd olsun; oy-
saki O istediği her şeye kadirdir. Hamd yaratan, rızkı ve-
ren, sabahı karanlıktan yarıp çıkaran, celal ve ikram, fazl 
ve ihsan sahibi olan Allah'adır; O, öylesine uzaktır ki, 
kimse O'nu göremez; öylesine de yakındır ki, fısıltılara 
şahit olur; O, pek yüce ve uludur. 

Hamd Allah'a ki, O'na denk olan, karşı koyan, O'na 
benzeyen ve O'na yardım eden birisi yoktur; izzetiyle iz- 
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Zetlileri mağlup etmiştir; azametliler O'nun azameti 
karşısında boyun eğmiştir; O kudretiyle istediğine yetiş-
miştir. Hamd Allah'a ki, O'nu çağırdığımda icabet eder; 
O'na isyan ettiğimde ayıplarımı örter; (verdiği nimetlere 
karşılık) O'na şükredemediğim halde bana büyük nimet-
ler bağışlar. Bana nice değerli nimetler bağışlamıştır; ni-
ce korkunç belâlardan beni korumuştur, nice sevindirici 
olaylarla beni karşılaştırmıştır; O'na hamd ediyor ve tes-
bih ederek O'nu anıyorum. 

Hamd Allah'a ki, O'nun perdesi yırtılmaz; (lütuf) ka-
pısı kapanmaz; O'ndan bir şey dileyen reddedilmez; O'-
na ümit eden ümitsiz bırakılmaz. Hamd Allah'a ki, korkan- 
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lara güven bağışlar; salihleri kurtarır; mustaz'afları yücel-
tir ve müstekbirleri zelil kılar; nice padişahları helâk eder 
ve diğerlerini onların yerine geçirir. Hamd Allah'a ki, zor-
baların (belini) kırar; zalimleri yok eder; kaçanları yaka-
lar; zalimleri cezalandırır; imdat dileyenlerin imdadına ye-
tişir; muhtaçların mercisi ve müminlerin güvencesidir. Hamt 
Allah'a ki, O'nun korkusundan gök ve sakinleri titrer; yer 
ve ehli korkar; deniz ve derinliklerinde yüzmekte olanlar 
çalkalanır. 

Bizi bu dereceye erdiren Allah'a hamd olsun. Eğer 
Allah bize yol göstermeseydi, biz kendiliğimizden bu de-
receye eremezdik. Hamd Allah'a ki, yaratır, yaratılmamış- 
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tır, rızk verir rızıklandırılmamıştır; yedirir, yedirilmemiştir; 
dirileri öldürür, ölüleri diriltir; kendisi her zaman diridir; ha-
yır O'nun elindedir; O her şeye kadirdir. 

Allah'ım! Kulun, resulün, eminin, yaratıklar arasından 
seçtiğin, dost ve habibin olan, sırrını koruyan ve risaletini 
ulaştıran Muhammed'e salât ve selâm eyle. Öyle bir sa-
lât ve selâm ki kullarına, peygamberlerine, elçilerine, der-
gâhına yakın olanlara, yaratıklarından sana keramet ehli 
olanlara gönderdiğin salât ve selâmdan daha üstün, daha 
güzel, daha iyi, daha kâmil, daha temiz, daha artan, da-
ha güzel kokulu, daha parlak ve daha çok olsun. 
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Allah'ım! Müminlerin emiri, âlemlerin Rabbinin elçisi-
nin vârisi, kulun, velin ve resulünün kardeşi, yaratıklarına 
hüccetin, büyük nişanen ve (yaratılış âleminin) büyük 
haberi olan Ali'ye salâ eyle. Dünya kadınlarının efendisi, 
Sıddîka ve Tâhirâ olan Fâtıma'ya salât eyle. Rahmet pey-
gamberinin iki torunu, iki hidayet imamı ve cennet genç-
lerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin'e salât eyle. Müs-
lümanların imamları, Sen'in kullarına olan hüccetlerine, 
beldelerindeki eminlerin Ali b. Hüseyin, Muhammed b. 
Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa, Mu- 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

220 

�®+��° °FK@=� 	,+�0� ����� * °�®+��° °���2/̀�������O��L��� �{���m����� * j

j̀�K�L�=���°%�%	; *��°����2 �<¥�� *�M�O��!�2 /�®�,���������.§�?������Q �<£ /�

��°���l �M�O�e�¥���s�4 �\£���O �\�
'§���=�?. 

�������@B	L��(�l��  °���2¥���� /�/̀°
�,�� °��X��� �M§B�?®®®¦(@,�~	=��� ° *�� 

�.	=��� �U�K�7���������������
�o°	;�� *����� 	�����°��e�=§�E�?������X	=��� �<���������@
£�� *�+'�®®®�®-���°�T	|�K 

��°�b�	
¦�	K�X���  °�=����7��� @J�P ��-£� *�+'�������@B	L� �/�2�@K�� 	����7�I� 

�®���¥�4 /�����������°��������X����� *�<§�?����� �B��°�K£.-��°��m������ *�<��������������"� /�Q 	�¤h�P� °

d��� �n�����m����� ��=�4£�N �+�, �+-�����O 	��� �+qE�, *�����!£	��.- d���£j 

�'���W�R�P������*	��� 	��� �®������[ �K�7�� �+�, 	����K®�7�- ��.�,�� ���Q�����
�k	- �" �M	K	!°	M  

_____________________________________________  

hammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali ve onun 
halefi olan hidayet bulmuş hidayetçi imama (Mehdi'ye) 
çok ve sürekli salât eyle. 

Allah'ım! Arzu edilen Kaim ve beklenilen adalet (ve-
silesi) olan veliyy-i emrine salât eyle; onu dergâhına ya-
kın olan meleklerle kuşat, Ruhu'l-Kudüs'le teyit et, ey â-
lemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım! Onu kitabına davetçi 
ve dinini ayakta tutan kıl; ondan öncekileri halife kıldığın 
gibi onu da yeryüzünde halifen kıl; onun için razı oldu-
ğun dinini (korumayı) mümkün kıl; korkusunu güvene dö-
nüştür; ta ki San'a ibadet etsin, hiçbir şeyi San'a şirk koş- 
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masın. Allah'ım! Onu aziz kıl ve onunla bize izzet ver; 
ona yardım et ve onun vesilesiyle bize yardımda bulun; 
ona izzetli bir zafer bağışla ve kolay bir genişlik ona aç; 
kendi katından ona bir güç ve kudret ver. Allah'ım! Onun 
vesilesiyle dinini ve Peygamber'inin sünnetini aşikâr et; 
öyle ki hak ve hakikatten hiçbir şey, yaratıkların korku-
sundan dolayı insanlara gizli kalmasın. 

Allah'ım! Biz Sen'den İslâm ve ehline izzet bağışla-
yacağın; nifak ve ehlini zelil edeceğin onurlu bir devletin 
tahakkuk bulmasını istiyoruz. Öyle bir devlet ki, bizi o dev-
lette, itaatine davet edenlerden ve hidayet yolunun öncü-
lerinden kılasın; onun vesilesiyle dünya ve ahiret kerame- 
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metini bize ihsan edesin. Allah'ım! Hak olan şeylerden bi-
ze tanıttığını taşımaya muvaffak et; eksiğimiz olan (tanı-
madığımız) şeye de bizi ulaştır (bizi ondan haberdar kıl).  

Allah'ım! Onun (Hz. Mehdi'nin) vesilesiyle dağınıklı-
ğımızı topla, ayrılığımızı birleştir; açığımızı kapat; azlığı-
mızı çoğalt, zilletimizi izzete dönüştür; muhtaç olanımızı 
onunla müstağni kıl; borcumuzu eda et; fakirlik ve ihtiya-
cımızı gider; zorluğumuzu kolaylaştır, yüzlerimizi ak ey-
le; esirlerimizi esaret zincirinden kurtar; isteklerimizi karşı-
la; (zuhuru için) bize verdiğin sözü yerine getir; duaları-
mızı kabul eyle, istediğimiz şeyleri bize inayet eyle; bizi 
dünya ve ahiret arzularımıza ulaştır ve istediğimizden da-
ha fazla bize bağışta bulun. Ey istenilen ve bağışta bulu- 
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nanların en hayırlısı! Onun vesilesiyle göğüslerimize şifa 
ver; kalplerimizin öfkesini gider; bütün ihtilaflara rağmen 
bizi hakka hidayet et; şüphesiz Sen, istediğini doğru yola 
hidayet edersin. Yine onun vesilesiyle düşmanına ve düş-
manımıza karşı bize yardımda bulun, ey hak olan Allah! 
İlâhî âmin. 

Allah'ım! Peygamber'imizin (Sen'in salât ve selâmın 
ona ve Ehlibeyt'ine olsun) yanımızda olmamasından, İ-
mam'ımızın gaybetinden, düşmanımızın çok ve sayımı-
zın azlığından, fitnelerin bize olan şiddetinden ve zama-
nın şartlarının bizi güçsüz düşürmesinden Sana şikâyet 
ediyoruz. Muhammed ve Ehlibeyt'ine salât eyle; katın-
dan olan acil bir zaferle, zorlukları gidermenle, güçlü bir  
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12- Yine her gece �u duanın okunması müste-
haptır: 
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yardımınla, aşikâr kıldığın hak bir saltanatla, bizleri kap-
sayan geniş bir rahmetinle, bizleri örten bir afiyetle bize 
yardımda bulun; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en 
merhametlisi! 

* Allah'ım! Rahmetin hürmetine, bizi salih kulların a-
rasına kat. Bizi İlliyyîn makamına yücelt. Selsebîl pınarı 
kaynağından (doldurulmuş) kadehlerle susuzluğumuzu gi-
der. Rahmetin hürmetine bizi hurilerle evlendir. (Gençlik 
ve dinçlikleri) ebedi kılınmış (her biri) sedefte saklı bir in-
ci gibi olan tertemiz, pırıl pırıl hizmetçi civanları bizim hiz-
metimize ver. Bizi cennet meyveleri ve kuş etleriyle rızık- 
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landır. Bize hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan elbiseler 
giydir. Bizi Kadir Gecesi'ni idrak etmeye, Beytullahi'l-Ha-
ram'ı ziyaret etmeye ve senin yolunda şehit olmaya mu-
vaffak kıl. Hakkımızda hayır dua ve yakarışı kabul et. Kı-
yamet gününde ilk insanlarla sonrakileri bir araya top-
ladığında bize merhamet et. Bizim hakkımızda ateşten 
kurtuluşu yaz. Bizi cehennemde zincirleme. Bizi azap ve 
alçaklığa düşürme. Bize Zakkum ve cehennemin acı bit-
kisini yedirme. Bizi şeytanlarla bir araya toplama. Bizi yüz-
üstü ateşe atma. Bize ateş ve katrandan elbise giydirme; 
ey kendisinden başka ilâh olmayan! Senden başka bir i-
lâh olmayışı hakkına, bizi bütün kötülüklerden kurtar. 
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13- �u duanın da okunması �mam Cafer Sadık'tan 
(a.s) rivayet edilmi�tir: 
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* Allah'ım! Senden kesin olarak hükme bağladığın 
ve takdir ettiğin hikmetli, dönüşü ve değişimi olmayan şey-
ler arasında beni de hacları beğenilir, çabaları mükâfat-
landırılır, günahları bağışlanır ve kötülükleri affedilir olan 
Beytullahi'l-Harâm'ın hacılarından yazmanı diliyorum. Yi-
ne benim için hayır ve sıhhatle geçecek uzun bir ömür 
ve geniş bir rızk takdir buyurmanı niyaz ediyorum. Beni 
dinine yardım eden kimselerden kıl; bu konuda başkası-
nı bana tercih etme. 
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14- "Enisü's-Sâlihin" kitabında ramazan ayının her 
gecesinde �öyle dua edilmesi rivayet edilmi�tir: 
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15- Merhum Kef'emî, Seyyid �bn Baki'den �öyle 
nakletmektedir: "Kim ramazan ayının her gecesinde 
iki rekât namaz kılarak, her rekâtta Fâtiha Suresi'ni 
ve �hlâs Suresi'ni üç defa okur, selâm verdikten sonra 
da �u zikri okur: 
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* (Allah'ım!) Ramazan ayı geçer veya bu gecem sa-
bah olur da üzerimde sana karşı bir suçum veya beni kar-
şılığında azap edeceğin bir günah kalırsa, bundan Kerim 
Vech'inin yüceliğine sığınırım. 

** Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münez-
zehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhamet-
li. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir 
zaman kullarını) unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş 
şeylerden uzak olan (Rab). 
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sonra da yedi defa tesbihat-ı erbaayı okuyup ardından 
�u zikri söyler: 

* 	���������Z�� �!������<	� ������<���Z�� �!	� ������ �!�<���Z��o�2 ��- *£ �
���_� 	B'�

�d�� �/��®®�o�7��� �r�Z£�B'�. 

ve bilâhare Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine on de-
fa salavât getirirse, Allah günahlarını ba�ı�lar..." 

16- Hadis-i �erifte �öyle buyrulmaktadır:  
"Ramazan ayının her gecesinde Fetih Suresi'ni 

sünnet bir namazda okuyan kimse, o yıl korunmuş 
olur." 

17- Ramazan ayı gecelerinin bir ameli de gece-
lere bölünerek kılınan bin rekâtlık namazdır. Fıkıh 
ve dua kitaplarında bu namaz, geni�çe zikredilmi�tir. 
Namazın kılını� �eklinde ise ihtilâf vardır. �bn Ebî 
Kurra'nın �mam Muhammed Takî'den (a.s) nakletti�i 
ve �eyh Müfid'in ve ulemanın ço�unun kabul etti�i 
kılını� �ekli �öyledir:  
�lk yirmi günde her gece yirmi rekât olmak üzere 

sekiz rekâtı ak�am namazından sonra, on iki rekâtı 
ise yatsı namazından sonra iki�er iki�er kılınır. Son on 
günde ise her gece otuz rekât olmak üzere yine sekiz 
rekâtı ak�am namazından sonra, geri kalanı ise yatsı 
namazından sonra kılınır. Böylece yedi yüz rekâtı kı-  
_____________________________________________  

* Her eksiklikten münezzehsin sen. Her eksiklikten 
münezzehsin sen. Her eksiklikten münezzehsin sen. Ey 
azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahımı bağışla. 
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lınmı� olur. Geri kalan üç yüz rekâtı ise Kadir gece-
lerinde (on dokuz, yirmi bir ve yirmi üçüncü gece-
ler) her gece yüz rekât olmak üzere kılınır. 

18- Ramazan ayında sünnet namazlardan sonra 
�u duanın okunması rivayet edilmi�tir: 

* ��������@B	L���Q �(�7�I� £�W�X�R ��=�'�£�� /�®®®"� �+�, 	P�K�X�R¤�
�, °

���=���5���� ®®®¦�� *®®®�Q£���R ��=�'�������"� �+�, 	u	
¤
�, °�E� ���£B'�®®®¦�Q *£ �����'���� /�

P�K�X���°��� *®S�.���7�%�R £��@%	; �+�, /�¦�'���� �����5��
� ��� �<��®®®¦�� *�=�������P�	
�! °

B	LY%�;,�� P��E�k�=�� °�7��������� *�B	L	'P������=�� °�p®�B	L	���Z�� *®®®�����������������<�� 

���®S�c�R £
�=	2 �('�£�Q j£�2��� /�������� *�<��®®®�����R������� �H£�Q /�£P /�°�N�f£ */�

����- §�=�;�@
�� �B�;�P��£ �+'�. 

3- Ramazan Ayının Sahur Vakti Amelleri 

1- Az da olsa sahurda bir �eyler yemek müste-
haptır. Bir hadis-i �erifte �öyle rivayet edilmi�tir:  
_____________________________________________  

* Allah'ım! Kadir Gecesi'nde hükmettiğin ve takdir 
buyurduğun kesin emirlerin ve belirlediğin hikmetli işlerin 
arasında beni de hacları dosdoğru olan, çabaları mükâ-
fatlandırılan ve günahları bağışlanan Beytullahi'l-Hara-
m'ın hacılarından kıl. Senden itaatin yolunda ömrümü u-
zatmanı ve rızkımı genişletmeni diliyorum, ey merhamet-
lilerin en merhametlisi! 
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"Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar e-
den ve sahur yemeği yiyen kimselere salâvat getirir-
ler." 

2- Sahur ve iftar vakitlerinde Kadir Suresi'ni o-
kumak. 

3- �mam Rıza'dan (a.s) �mam Bâkır'ın (a.s) sa-
hurlarda okudu�u rivayet edilen "Seher Duası" isimli 
�u de�erli ve derin muhtevalı duayı okumak: 

SEHER DUASI 

* ���������Z�� @B	L�£/� §�������������������L�� �+�, �<��®§ �<�?��°��������®�� 	|��L��®®® z(�4

��L��§L�� �<�?�°�/������ *�������@B	L���Z�� £/� §������������ �<���������°��������L�!§ *��T���4 �<�?�������@B	L� 

��Z��£/� § �<����=�I �+�, �<���������������������°�������� �����=�I��®®® �<����=�I z(�4

�=�I£ *:('��������@B	L���Z�� £/� § �<���������������������°��4 �<����=�%�������T��* �������@B	L���Z�� £/� §

� �����<����� � � ����� ��<���e�I �+�, � ��°�� � � � ��I����� � � ��T�����I �<���e�I z(�4��£:('�* 

_____________________________________________  

* Allah'ım! Aydınlığının en aydın mertebesini vasıta 
kılarak sana el açıyorum. Elbette senin aydınlığının bü-
tün mertebeleri parlaktır. Allah'ım! Aydınlığının bütün mer-
tebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! 
Cemalinin en güzel mertebesini vasıta kılarak sana el a-
çıyorum. Elbette senin cemalinin bütün mertebeleri gü-
zeldir. Allah'ım! Cemalinin bütün mertebeleri hakkına (ha-
cetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Celalinin en yüce 
mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette se-
nin celalinin bütün mertebeleri yücedir. Celalinin bütün mer- 
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�������@B	L���Z�� £/� § �<���������������������°��e�%®�4 �<�������T�������*�������� �@B	L���Z�� £/�§ ������� �<������������

�=�o�2 �+�,����� �<����°�������� ��L�=�o�2��®®®�=�o�2 z(�4�����o�2 �<���£� *:��='�������@B	L� 

��Z��£/� § �<���������������������°��=�o�7������4 �<������� *��LT���������@B	L���Z�� £/�§ ����������������������� �+�, �<��

P��Z° �M��°��������®�ZP��°�� �|®®®P��Z z(�4°�Z �M�����'��°�T *G
�������@B	L���Z�� £/� § �<�������������������

��°�P��.°�4 �M�����T���������.   

�������@B	L���Z�� £/� §�=�;�P �+�, �<������������������������ �<����°�������� ��L�7������®®®�4����� z(

�=�;�P����� *:��7����� �<���������@B	L���Z�� £/� § �<���������������������°��4 �<���=�;�
����� *��LT��

�������@B	L���Z�� £/�§  �<�R��=���4 �+�, �<���������������������°�������R��������4�� ��L�=������<�R��=���4 z(  

_____________________________________________  

tebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! 
Azametinin en büyük mertebesini vasıta kılarak sana el 
açıyorum. Elbette senin azametinin bütün mertebeleri bü-
yüktür. Allah'ım! Azametinin bütün mertebeleri hakkına (ha-
cetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Nurunun en nurlu mer-
tebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin nu-
runun bütün mertebeleri nurludur. Allah'ım! Nurunun bü-
tün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. 

Allah'ım! Rahmetinin en geniş mertebesini vasıta kı-
larak sana el açıyorum. Muhakkak senin rahmetinin bü-
tün mertebeleri geniştir. Allah'ım! Rahmetinin bütün mer-
tebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! 
Kelimelerinin en mükemmelini vasıta kılarak sana el açı-
yorum. Elbette senin kelimelerinin hepsi mükemmeldir. 
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�R������§@,����� *:��������@B	L���Z�� £/� § �<���������������������°��4 �<�R��=���E�����T�������*��L������ �@B	L���Z�� £/� §

 �<����=�4 �+�, �<���������������������°���®�=�4�������������� ��®®® *:(�,��4 �<����=�4 z(�4

�������@B	L���Z�� £/� § �<���������������������°��4 �<����=�E�����T������� *���������@B	L���Z�� £/� § �<�������������������

��=��� �+�,§ �<�?��°��������®�4������!�����
°�� ��9®®®�4������=���� z(������§�?������4 �<������!£ *:\�
'��������@B	L� 

��Z��£/� § �<���������������������°���=����§�4 �<�?�����T���������L.   

�������@B	L���Z�� £/� §�2 �+�, �<�������������������������3® �<�R��°�������2��������3°�� ��9®®®�2 z(�4������3®�R������< 

�2�����3£ *:\�3-�������@B	L���Z�� £/� § �<���������������������°�������7������3®�R������4 �<�����T������� *��L�������@B	L���Z�� £/� §

��������������������k�, �+�, �<�����@'���������� �<����°��� ��9��W�,��®®®�4������k�, z(�����@'����������:��'�C��, �<��* 
_____________________________________________  

Allah'ım! Bütün kelimelerin hakkına (hacetlerimi) senden 
diliyorum. Allah'ım! Kemalinin en kâmil mertebesini vası-
ta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin kemalinin bü-
tün mertebeleri kâmildir. Allah'ım! Bütün kemal mertebe-
lerinin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! 
İsimlerinin en büyüğünü vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin bütün isimlerin büyüktür. Allah'ım! Bütün i-
simlerinin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. 

Allah'ım! İzzetinin en yüce mertebesini vasıta kılarak 
sana el açıyorum. Elbette senin izzetinin bütün mertebe-
leri yücedir. Allah'ım! Bütün izzet mertebelerin hakkına 
(hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Meşiyyetinin en 
etkili mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette 
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�������@B	L���Z�� £/� § �<���������������������°��k�=�����@'�����������4 �<�������T�������*��L������ �@B	L���Z�� £/�  �<�������������������

�P�K�N �+�,®® �<�R��°��������� �\�P�K�X�����£��� /�������c������� �n����°����2 ��L¥�(�4 /� °

F]�/�̂�� ®®®�P�K�N z(�4®�R������0	, �<������c��£ *:���'��������@B	L���Z�� £/� § �<�������������������

��°��P�K�X®®�4 �<�R�����T������� *��L�������@B	L���Z�� £/� § �<�=���2 �+�, �<�������������������

��°��������®�Z������� �|�d��®®®�Q��Z �<�=���2 z(�4����� *:d�������@B	L���Z�� £/� § �<�������������������

��°��4 �<�=���7�����T���������.  
�������@B	L���Z�� £/� §���N �+�, �<�������������������®®������� �<��°�������� 	|��C�P��®®®���N z(�4®®�<�� 

�C�P������/ *�������@B	L���Z�� £/� § �<���������������������°����X®®�4 �<�������T���������. 

_____________________________________________  

senin meşiyyetinin bütün mertebeleri etkili ve kesindir. Al-
lah'ım! Meşiyyetinin bütün mertebeleri hakkına (hacetle-
rimi) senden diliyorum. Allah'ım! Kudretinin her şeyi ku-
şatan mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbet-
te senin kudretinin bütün mertebeleri (her şeyi) kuşatıcı-
dır. Allah'ım! Kudretinin bütün mertebeleri hakkına (ha-
cetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! İlminin en etkili mer-
tebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin il-
minin bütün mertebeleri etkilidir. Allah'ım! İlminin bütün 
mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.  

Allah'ım! En beğenilmiş sözünü vasıta kılarak sana 
el açıyorum. Elbette senin bütün sözlerin beğenilmiş ve 
güzeldir. Allah'ım! Bütün sözlerin hakkına (hacetlerimi) sen-
den diliyorum. 
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�������@B	L���Z�� £/� §�0�, �+�, �<�������������������������§�?����� �<����°�������;�������!�����°�T�L������§ �<�'������ 

��®®®�0�, z(�4������§�?������!�; �<�'������ �<��£'�������!*:������� �@B	L���Z�� £/� § �<�������������������

��°��0�=������§�?������4 �<�������T������� *��L�������@B	L���Z�� £/� §�
�̂  �+�, �<�������������������® �<�Q

��°�������
�̂ ��®�� ���Q®®®�4������
�̂  z(®
�̂  �<�Q£ *G{-�������@B	L���Z�� £/� §����������������� �<��

��°��
�k®�4 �<�Q�����T���������. �������@B	L���Z�� £/� § �<�Z��c��	� �+�, �<���������������������°���������,���O�� 

��®®®�4�������	� z(�Z��c�������O �<§*GB�? �������@B	L���Z�� £/� § �<���������������������°��Z��c��	0������<  
�4�����T�������*������� ��@B	L���Z�� £/� § �<�E��	, �+�, �<���������������������°�������m�Q�������
°�� �|®®®�4����� z(

 *G
�[��Q �<�E��	,�������@B	L���Z�� £���/§ �<������������������� ��°��4 �<�E��	=�����T���������. 

_____________________________________________  

Allah'ım! Mes'elelerinin en sevilenini vasıta kılarak 
sana el açıyorum. Elbette senin bütün mes'elelerin sevi-
lendir. Allah'ım! Bütün mes'elelerin hakkına (hacetlerimi) 
senden diliyorum. Allah'ım! Şerefinin en üstün mertebe-
sini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin şere-
finin bütün mertebeleri şeriftir. Allah'ım! Şerefinin bütün 
mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Alla-
h'ım! En sürekli saltanat ve hâkimiyetin hakkına sana el 
açıyorum. Elbette senin saltanat ve hâkimiyetinin hepsi 
sürekli ve ebedidir. Allah'ım! Hâkimiyet ve saltanatının 
hepsi hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! 
En muhteşem mülkünün hakkına sana el açıyorum. El-
bette senin bütün mülkün muhteşemdir. Allah'ım! Bütün 
mülkün hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. 
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�������@B	L���Z�� £/� §	2 �+�, �<��������������������������������̀°�� �M°�������� 	|�e�2��®®®�4����� z(

	2�������������̀°FU��2 �M *�������@B	L���Z�� £/� §�� �<�������������������°	7��������������̀°�4 �M�����T������� *���������@B	L� 

��Z��£/� §�, �+�, �<������������������������T�.�� �<°�������N����������,�K�� ®®®�, z(�4�����T�.�N �<�����K£ *GB-

�������@B	L���Z�� £/� §�� �<�������������������°�=������T�.������4 �<�����T��������� .�������@B	L���Z�� £/� § �+�, �<�������������������

�¥�-������R�������� �<°��������®�4������
®�,������� ��L®®® z(�4�¥�-������<�R�
�4 £ *:��=-�������@B	L���Z�� £/� §

�� �<�������������������°��®¥�-������4 �<�R������T������� *��L�������@B	L���Z�� £/� §�� �<�������������������°��=�§�� ®�Q �n�Z£ ��'�

�k�� �+�,�������� °�%������������ *�x�	
�!®®®�� �<�������������������°�E�������( °�̂�������F�	|�K�;��  

 ��®®®�I�����Fx�	
�! *��9�K�;�� �������@B	L���Z�� £/� §�� �<�������������������°�%�R ��=�£'������	!������.£�� /�°������ ��

�;£�Q �<������������������� �+'������I�����°��!������.£���- /������� §�������	��.  
_____________________________________________  

Allah'ım! Ululuğunun en yüce mertebesi hakkına sa-
na el açıyorum. Elbette senin ululuğunun bütün mertebe-
leri yücedir. Allah'ım! Ululuğunun bütün mertebeleri hak-
kına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! İhsanının en 
kadimi hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bütün ih-
sanların kadimdir. Allah'ım! Bütün ihsan ve lütufların hak-
kına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Ayetlerinin 
en değerlisi hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bü- 
tün ayetlerin değerlidir. Allah'ım! Bütün ayetlerin hakkına 
(hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Sahip olduğun 
şan ve ceberutun hakkına sana yalvarıyorum. Başlı ba-
şına bütün şan ve bütün ceberutlar hakkına senden (ha-
cetlerimi) diliyorum. Allah'ım! Reddetmeyeceğin ve kabul 
edeceğin şeyleri vasıta kılarak sana el açıyorum. O hâl-
de (dualarımı) kabul buyur ya Allah! 
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4- Merhum �eyh Tusî, "el-Misbâh" kitabında E-
bu Hamza Sumâlî'den �öyle nakletmi�tir:  
�mam Zeynülabidin (a.s) ramazan ayında gece-

nin büyük bir kısmını namaz kılmakla geçirir, sahur 
vakti oldu�unda ise �u duayı okurdu: 

RAMAZAN AYININ SAHUR VAKİTLERİNDE OKUNAN 
EBU HAMZA SUMÂLÎ DUASI 

 

* ����¥��L£�R �" /�������.���O�~£ /���°�	7���������X������������ *�<��®®®�� �
�E�=�R �"£�Q /�£ /�

�;£��'�������� �+�-�� �+�, *�<���������m��� �/������� �J�P ��- 	
�'�®®® 	K�I�	- �"��®�" �+�, 

�.�2�� *�M�K®®®�� �+�-�� �+�,������� �/������� �\��%�.®®®�0�R �"����� 	a��c����®�" ��°������ *�<

d��� �"£j§��� �+�0�;�� �������������������.�¥/��2 �+�2 �������®®�Z������� �<®®®�=�;�P������� *�<��®®® �"

d���£j§���� ���������§�I��� �]������������ �
�����2 �� �<�'�®®® �+�2 ���
�[ �<�C�
	- �B��

�P�K�N®�J�P ��- �J�P ��- �J�P ��- *�<�R 

_____________________________________________  

* Allah'ım! Cezalandırarak beni edeplendirme ve ted-
birinin tuzağına düşürme. Ey Rabbim! Nerden hayır elde 
edebilirim; oysaki senin katından başka kimseden hayır 
gelmez?! Kurtuluşa nasıl erebilirim; oysaki ancak senin 
lütfunla kurtuluşa erişilir?! Ne iyi amel sahibi, senin yar-
dım ve rahmetinden ganidir ve ne de kötü işler yapıp sa-
na karşı gelen ve senin hoşnutluğunu kazanmayan, se-
nin kudret ve saltanatından çıkabilir. Ey Rabbim, ey Rab-
bim, ey Rabbim! 
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Duanın "Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi" cümleleri, 
nefes kesilinceye kadar tekrarlanır. 
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Seni, seninle tanıdım. Sen, beni kendine yönlendir-
din ve kendi (kapına) çağırdın. Eğer sen olmasaydın, se-
nin kim olduğunu bilemezdim. Hamd, beni çağırdığında 
gevşek davrandığım hâlde, ben O'nu çağırdığımda bana 
icabet eden Allah'a mahsustur. Hamd, benden borç ta-
lep edince (kullarına borç vermemi isteyince), cimrilik et-
tiğim hâlde, bana istediğimi veren Allah'a mahsustur. 
Hamd, istediğim zaman hacetim için kendisine yakardı-
ğım ve sırrımı vasıtasız olarak açtığım zaman hacetimi 
veren Allah'a mahsustur. 
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Hamd, kendisinden gayrisini çağırmadığım Allah'a mah-
sustur; eğer O'ndan gayrisini çağırsaydım, duamı kabul 
etmezdi. Hamd, kendisinden gayrisine ümit bağlamadı-
ğım Allah'a mahsustur; eğer ondan gayrisine ümit bağla-
saydım, ümidimi boşa çıkarırdı. Hamd, işimi kendi üzeri-
ne alan ve bana izzet veren, beni halka terk etmemekle, 
halkın küçümsemelerinden kurtaran Allah'a mahsustur. 
Hamd, bana ihtiyacı olmadığı halde beni dostluğa kabul 
eden Allah'a mahsustur. Hamd, hiç günah işlememişim 
gibi bana hilmiyle (yumuşak) davranan Allah'a mahsus-
tur. Rabbim, benim nezdimde en beğenilir ve övgüme en 
lâyık olandır. 

Allah'ım! Ben, istekleri sana yöneltmenin yolunu açık 
görüyorum. Sana doğru coşan ümit pınarlarını dolu bulu- 
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 yorum. Sana ümit besleyenin, senin lütfundan yardım al-
ması kolaydır. Seni çağıranların yüzüne dua kapıları a-
çıktır. Senin geçekten de ümit edenlerin hacetini yerine 
getirdiğini, perişanların hallerini gözettiğini biliyorum. Se-
nin kerem ve ihsanın için yakarmanın, kaza ve kaderine 
rıza göstermenin cimrilerin tutumları karşısında bana bir 
mükâfat ve dünya taliplerinin sahip oldukları şeylerden ih-
tiyaçsızlık olduğunu biliyorum. Sana doğru hareket ede-
nin mesafesi yakındır. Muhakkak kullarınla senin aranda 
bir engel yoktur (onlar seni basiret gözüyle müşahede 
edebilirler); fakat ne var ki, onların amelleri kendileriyle 
senin aranda engel oluşturmaktadır. Fakat ben, katında 
duamın kabul edilmesine ve senin affına mazhar olmaya 
lâyık olmadığım hâlde isteğimi senin kapına getirmişim; 
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hacetimi sana bildiriyorum; sana sığınıyorum; sana yaka-
rışımı aracı kılıyorum. Çünkü ben senin keremine güve-
niyor, vaadinin doğruluğuyla huzur buluyorum; birliğine 
olan imanım, senden başka bir rabbim olmayışına yakin 
ve marifetimle sana yöneliyorum; senden başka tapılacak 
bir mabut yoktur; teksin ve ortağın yoktur.  

Allah'ım! (Kur'ân'da) "Allah'ın fazlından (hacetleri-
nizi) isteyin; Allah size karşı daima şefkatlidir/merha-
metlidir." buyuran sensin; sözün haktır ve vaadin doğ-
rudur. Ey Mevla'm! Kullarına, hacetlerini senden isteme-
yi emrettiğin hâlde onları bahşişinden mahrum etmen,  
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senin şanından uzaktır. Sen, kullarına sayısız bahşişler-
de bulunansın. Kullarına sürekli şefkat ve sevgiyle yak-
laşansın.  

Allah'ım! Küçüklüğümde beni nimet ve ihsanınla ter-
biye ettin/büyüttün ve büyüdüğümde ise ismimi yücelttin. 
Ey dünyada ihsan ve lütfüyle beni terbiye eden ve ahiret 
için kendi af ve keremine ümitlendiren (Rabbim)! Ey Mev-
la'm! Beni sana yönlendiren, sana olan marifetimdir; sa-
na olan sevgim, katında benim şefaatçimdir. Ben, kıla-
vuz ve şefaatçimin doğruluğundan eminim. 

Ey Mevla'm! Günahıyla konuşmaz hâle gelmiş bir dil- 
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le seni çağırıyorum. Ey Rabbim! Günahtan dolayı he-
lakete doğru giden bir kalple sana niyaz ediyorum. Ey 
Rabbim! (Gazabından korktuğum için) korkulu bir hâlle 
ve (keremini ümit ettiğim için) ümitli bir hâlle çağırıyorum 
seni. Ey Mevla'm! Günahlarıma baktığımda figan, ediyo-
rum; ama senin keremine baktığımda umutlanıyorum. E-
ğer beni affedersen, bu senin merhametlilerin en üstünü 
olduğun içindir (rahmetinin gereğidir) ve eğer beni ceza-
landırırsan hakkımda haksızlık etmiş olmazsın. Allah'ım! 
Hoşlanmadığın şeyleri yapmama rağmen, bana, senden 
(hacetimi) dileme cüretini veren, senin bahşiş ve kere-
mindir. Günah etmekten çekinmediğim halde zor anımda 
dayanağım senin rahmet ve şefkatindir. Günahkâr olma-
ma rağmen benim ümidimi boşa çıkarmayacağını, arzu- 
mu gerçekleştireceğini ümit ediyorum. Öyleyse ümidimi 
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gerçekleştir ve duamı kabul et, ey dergâhına niyazda bu-
lunulanların en hayırlısı ve ey ümit edilmeye lâyık olan-
ların en üstünü! Ey Mevla'm! Arzum büyük, amelim ise 
kötüdür; affından bana, arzumun miktarıca bağışta bulun 
ve beni kötü amelimden dolayı hesaba çekme; çünkü se-
nin keremin, günahkârları cezalandırmaktan üstündür ve 
senin hilim ve sabrın hata işleyenleri cezalandırmaktan 
daha büyüktür. 

Ey Mevla'm! Senin büyüklüğüne sığınıyorum. Gaza-
bından lütfuna koşuyorum. Affın hususunda iyi kanaate 
sahip olana, affın kesindir. Ey Rabbim! Ben kim oluyorum 
ki benden intikam alasın? Değerim nedir ki?! Yüceliğinle 
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günahımdan geç; affınla bana lütufta bulun. Ey Rabbim! 
Kötü amelimin üzerine perde çek; zatının yüceliği hak-
kına, günahımı affet. Eğer bugün günahımı senden baş-
kası bilseydi, o günahı işlemezdim; günahımdan dolayı he-
men azaba tutulacağımdan korksaydım, o günahtan kaçı-
nırdım. Elbette, bu (başka birisi günahımı bildiği için gü-
nah işlemekten kaçınmam), senin, gözetenlerin en değer-
sizi ve en bilgisizi olduğun anlamına gelmez. Ey Rab-
bim! (Böyle bir telakki) senin, kusurları örtenlerin en ha-
yırlısı, hüküm verenlerin en iyisi ve kerem sahiplerinin en 
üstünü olduğun, insanların kusurlarını örten, günahlarını 
affeden ve mutlak surette gaybı bilen olduğun içindir. Ke-
reminle insanların günahlarını örter ve sabır ve hilminle 
cezalarını geciktirirsin. 
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Her şeyi bildiğin hâlde hilminden dolayı ve her şeye 
gücün yettiği hâlde affından dolayı hamdolsun sana. Se-
nin hilmin, benim günah işlemeğe cüret bulmama sebep 
oluyor. Kusurlarımı örtmen, hayâmın az olmasına neden 
oluyor. Affının büyüklüğünü ve rahmetinin genişliğini bil-
mem, benim günah işlemeğe cüret bulmama sebep olu-
yor. Kusurlarımı örtmen, hayâmın az olmasına neden o-
luyor; affının büyüklüğüne ve rahmetinin genişliğine olan 
marifetim, beni günah işlemeye sevk ediyor. 

Ey Halîm, ey Kerim, ey (ebediyen) diri olan, ey yara-
tıkları ayakta tutan, ey günahları affeden, ey tövbeleri ka-
bul eden, ey bahşişi büyük ve ey ihsanı sürekli olan! Ha-
ni en güzel şekilde kusurları örtmen? Hani o büyük affın? 
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Hani yakın kurtuluşun? Hani anında yardıma koşman? 
Hani geniş rahmetin? Hani güzel bahşişlerin? Hani güzel 
bağışların? Hani sonsuz lütufların? Hani büyük fazlın? 
Hani büyük nimetlerin? Hani kadim ve ezelî ihsanın? Ha-
ni keremin? Ey Kerim! Kereminin hürmetine beni kurtulu-
şa kavuştur. Rahmetin hakkına beni (her türlü helaket ve 
esirlikten) kurtar; ey her işi iyi ve güzel olan, ey nimet ve-
ren ve ey lütuf sahibi! Senin azabından kurtulmak için a-
mellerime değil, senin bize olan lütuf ve ihsanına güveni-
yorum. Çünkü sensin kendisinden korkulmaya layık olan 
ve sensin affetmeye layık olan. Önce kullarına nimetler ve-
rerek ihsanda bulunur, sonra kereminle günahlarını affe- 
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dersin. Bilmem hangisinin şükrünü yerine getireyim; hak-
kımda açığa vurduğun güzelliklerin mi? Üzerine perde çek-
tiğin kötü yönlerimin mi? Kolaylaştırdığın ve çoğundan be-
ni güzel bir şekilde kurtardığın zor imtihanlarımın mı? 

Ey sana sevgi besleyenin habibi; ey sana sığınanın 
ve herkesten bağlarını koparıp sadece sana bağlananın 
gözünün nuru! Sen ihsan sahibisin, biz ise günahkâr; öy-
leyse ey Rabbim, kendi güzelliğinle kötülüklerimizi bağış-
la. Ey Rabbim! Hangi cehalet senin lütuf ve ihsanının 
kapsamına girmez? Hangi zaman senin hilim ve ihsanını 
tüketir?! Nimetlerinin karşısında amellerimizin ne değeri 
var?! Sonsuz kereminin karşısında amellerimizi nasıl çok  
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sayabiliriz? Ey Rabbim! Sonsuz merhametin günahkârla-
rı nasıl kapsamına almaz?! 

Ey mağfireti hesapsız olan; ey rahmet eli daima açık 
olan; ey efendim! İzzetine andolsun, eğer beni katından 
ve rahmet kapından uzaklaştıracak olursan, kesinlikle se-
nin kapından yüz çevirmem ve sana yalvarmaktan vaz-
geçmem; çünkü senin kerem ve ihsan sahibi olduğunu i-
yice biliyorum. Sen istediğini yaparsın, istediğini (istediğin 
kadar ve istediğin şekilde) azaplandırırsın. İstediğine (is-
tediğin kadar ve istediğin şekilde) merhamet edersin. 
Yaptıklarından dolayı kimse seni sorguya çekemez. Mül-
künde sana karşı gelinmez. Yönetiminde ortaklık olmaz. 
Hükmüne muhalefet olunmaz. Tedbirinde hiç kimse sana 
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itiraz edemez. Yaratmak ve hüküm sana mahsustur. Â-
lemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. 

Ey Rabbim! Sana yönelen, keremine sığınan, ihsan 
ve nimetlerini tanıyan bir kulun olarak kapına gelmişim. 
Affını günahkârlara çok görmeyen, fazlı noksanlaşma-
yan ve rahmeti azalmayan cömert sensin. Biz, senin ka-
dim ve ezeli affına ve sonsuz lütuf ve rahmetine güve-
niyoruz. Ey Rabbim! Acaba bize, sana olan iyi kanaati-
mizin aksine davranır mısın hiç?! Veya umutlarımızı bo-
şa çıkarır mısın hiç? Hayır; kesinlikle ey Rabbim, senin 
hakkında böyle bir zannımız yoktur; senin katına olan ü- 
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ümidimiz bu değil. Senden arzumuz uzun ve beklentimiz 
çok büyüktür. Sana karşı günah işledik de, günahlarımı-
zı örtmeni arzuladık. Seni çağırdık da, çağrımıza cevap 
vermeni ümit ettik. Ey Mevla'mız! Arzumuzu gerçekleştir. 
Yaptıklarımızın karşısında hak ettiğimiz şeyi biliyoruz. 
Ama sen, halimizi biliyorsun. Katından bizleri eli boş geri 
çevirmeyeceğini biliyoruz. Biz senin rahmetine layık ol-
masak da, sen, sonsuz lütfun gereği bize ve günahkârla-
ra ihsanda bulunmaya layıksın. Layık olduğun şeyin hak-
kına bize ihsanda bulun. Bize ihsan ve bağışta bulun; 
çünkü senin bağışına muhtacız biz.  
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Ey çok bağışlayan! Nurunla hidayete erdik, fazl ve 
ihsanınla zengin olduk, nimetinle sabahlayıp akşamla-
dık. Günahlarımız sana aşikârdır. Allah'ım! Günahlarımız-
dan dolayı senden af diliyor ve tekrar sana dönüyoruz. 
Sen çeşitli nimetler vererek bize şefkat ederken, biz bu-
nun karşısında günah işliyoruz. Hayrın daima bize in-
mektedir, bizim kötülüğümüz ise sana doğru gelmekte. 
Kerim bir melek, her zaman kötü amelimizi senin huzu-
runa getiriyor; ama bu (kötü amelimiz), bize çok miktarda 
zahirî ve batinî nimetler vermeni engellemiyor.  

Her şeyden münezzehsin. Yarattığında ve tekrar di-
rilttiğinde, hilmin, keremin ve lütfun sonsuzdur. İsimlerin  
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mukaddestir, medhin yücedir. Tüm eser ve nişanelerin 
güzeldir. Allah'ım! Lütuf ve hilmin hiçbir zaman benim 
amel ve hatamla değerlendirmeyecek kadar büyük ve 
çoktur. Ey efendim, ey efendim, ey efendim! Bağışla, ba-
ğışla, bağışla. 

 Allah'ım! Bizi, seni anmaya muvaffak eyle. Bizi ga-
zabından koru, bizi azabından uzaklaştır, bahşişlerinden 
bize de nasip eyle; bize, evinin (Kâbe'nin) ve Peygam-
ber'inin (rahmet, mağfiret ve hoşnutluğun ona ve Ehli-
beyt'ine olsun) kabrinin ziyaretini nasip et; muhakkak 
sen (kullarına) yakın ve dualarını kabul edensin. (Alla-
h'ım!) İtaatin olan (şeylere) amel etmeyi bana nasip eyle. 
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Bizi, kendi dinin ve Peygamber'inin sünneti üzere öl-
dür. Beni, annemi ve babamı bağışla; onlara merhamet 
et; beni onlar büyüttü; hakkımdaki ihsanlarına karşılık 
olarak onlara ihsanda bulun; günahlarını bağışla. Mümin 
erkekleri ve kadınları, onların dirilerini ve ölülerini bağış-
la; bizlerle onların arasını hayırlarla birleştir.  

Allah'ım! Dirimizi, ölümüzü, huzurda olanımızı ve ol-
mayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, çocuğumuzu, büyü-
ğümüzü, efendimizi ve kölemizi affet. Allah'tan dönenler 
yalan dediler de dönüşü zor bir sapıklığa düştüler ve a-
çıkça (iki dünyada) hüsrana uğradılar.  
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Allah'ım! Muhammed'e ve Ehlibeyti'ne rahmet et. İşi-
mi hayırla sonuçlandır. Önemli dünya ve ahiret işlerimde 
bana yardımcı ol. Bana merhamet etmeyeni, bana musal-
lat eyleme. Kendi katından bana daima bir koruyucu ver. 
Verdiğin güzel nimetleri elimizden alma. Kendi lütuf ve 
kereminden bize bol, helal ve temiz rızk nasip et. 

Allah'ım! Beni kendi korumana al; her çeşit beladan 
beni koru; beni kendi himayene al; bana kendi evinin (Kâ-
be'nin) ziyaretini bu yıl ve her yıl nasip eyle. Peygambe-
r'inin (s.a.a) ve İmamlar'ın (Allah'ın rahmet ve selâmı on-
ların üzerine olsun) kabirlerinin ziyaretini bana nasip eyle. 
Ey Rabbim! O kutsal ve şerefli yerlerden beni mahrum et- 
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me. Allah'ım! Bana, bir daha günah işlememek üzere töv-
be etmeyi nasip et. Kalbime, iyi iş yapmağı ilham et; ba-
na iyi olana amel etmeyi, gece-gündüz ve beni yaşattığın 
sürece senden korkmayı nasip et, ey âlemlerin Rabbi! 

Allah'ım! Sana ibadet etmeye hazırlanıp, namaz kıl-
mak için sana yöneldiğimde bana dalgınlık ve uyku ver-
din; ibadet ve münacat hâlini benden aldın. (Allah'ım!) Ne-
den böyle bir duruma düştüm?! Ne zaman ıslah olduğu-
mu ve tövbe edenlerin topluluğuna katılmaya yakın oldu-
ğumu sandıysam, azmimi kıran ve sana kulluk etmeye 
engel olan önemli bir olayla karşılaştım. 
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Ey efendim! Yoksa beni kapından kovmuş ve hizme-
tinden kenara mı itmişsin?! Veya hakkını hafife aldığımı 
gördüğün için beni rahmet kapından mı uzaklaştırmış-
sın?! Veya senden yüz çevirdiğimi gördüğün için bana 
gazap mı etmiş veya beni yalancılardan sayıp ilgini mi 
kesmişsin benden?! Veya nimetlerinin şükrünü yerine ge-
tirmeyen bir kul olduğumu görüp beni mahrum mu etmiş-
sin?! Veya âlimlerin topluluğundan uzak olduğumdan be-
ni aşağılamış veya beni gafillerden sayıp rahmetinden ü-
midimi kesmiş misin?! Veya gafillerin topluluklarına mey-
lettiğimi görüp beni onların arasında mı bırakmışsın?! Ve-
ya duamı duymak istemediğin için beni katından uzak- 
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laştırmış mısın?! Veya suç ve günahım ve senden utan-
madığım için mi beni cezalandırmışsın? 

Ey Rabbim! Beni affedecek olursan, (bu sana yara-
şır,) nitekim benden önce de nice günahkârları affetmiş-
sin. Çünkü ey Rabbim, senin lütuf ve keremin, günah iş-
leyen kulları cezalandırmaktan yücedir; ben senin lütfu-
na sığınıyorum. Gazabından kaçıp lütfuna yöneliyorum. 
Affın hakkında iyi kanaate sahip olana mağfiretinden ke-
sinlikle eminim.  

Allah'ım! Senin fazl ve hilmin hiçbir zaman benim a-
melimle kıyaslanmayacak ve günahımdan dolayı benim 
ayağımı kaydırmayacak kadar büyük ve geniştir. 
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Ey seyidim! Ben neyim ve değerim ne olabilir ki?! Ey 
efendim! Lütuf ve kereminin hakkına, beni bağışla. Affın-
la bana ihsan buyurup kusurlarımı ört. Zatının azameti 
hakkına günahımdan geç. 

Ey efendim! Senin büyüttüğün küçüğüm ben; senin 
ilim bahşettiğin cahilim ben; senin hidayet ettiğin sapı-
ğım ben; senin yücelttiğin değersizim; güvence verdiğin 
korkağım; doyurduğun açım; suya doyurduğun susuzum; 
giyindirdiğin çıplağım; zenginleştirdiğin fakirim; kuvvetlen-
dirdiğin zayıfım; aziz ettiğin zelilim; şifa verdiğin hasta-
yım; bağışta bulunduğun sailim; günahını örttüğün günah- 
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kârım; hatasını bağışladığın hatakârım, (neslini) çoğalttı-
ğın azım; yardım ettiğin mustaz'afım; huzuruna kabul et-
tiğin perişanım. 

Ey Rabbim! Ben gizlide senden hayâ etmeyen (uta-
nıp çekinmeyen) ve açıkta da seni göz önünde bulun-
durmayan biriyim. Büyük musibetlerle başbaşayım Efen-
disine karşı cüret eden bir kimseyim. Gökyüzünün güçlü 
Rabbine isyan eden biriyim. Büyük günahları işlemek i-
çin rüşvet veren (para harcayan) ve o büyük günahların 
haberini aldığımda hemen onlara doğru koşan biriyim. 
Bana mühlet verdin, kendime gelmedim. Günahlarımı ört-
tün, yine utanmadım; çekinmedim. Günah işlemekte haddi 
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aştım ve sen beni gözünden düşürdün, ama ben umur-
samadım. Bir daha hilminle bana mühlet verdin, kere-
minle kusurlarımı örttün. Bana karşı kusurlarımı hiç gör-
memiş gibi davrandın. Benden (beni cezalandırmaktan) 
hayâ ediyormuşsun gibi günahlarımın azabını benden 
uzaklaştırdın. 

Allah'ım! Sana isyan ve günah işlemem, senin rubu-
biyetini inkâr ettiğim, emrini hafife aldığım, azabına gö-
ğüs gerdiğim ve tehdidini umursamadığım anlamında de-
ğildir; ben bunlardan dolayı günah işlemedim. Bir Hatay-
dı, oldu artık; nefsim onu bana güzel gösterdi; heva ve 
hevesim, bana galip geldi. Bedbahtlığım (bu duruma düş- 
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meme) yardımcı oldu. (Diğer taraftan) kusurlarımı örtmen, 
bana zaman kazandırdığı için, daha da kibirlenerek ra-
hat bir şekilde sana isyan edip emrine muhalefet etmeye 
başladım. Şimdi senin azabından kim kurtaracak beni?! 
Yarın düşmanlardan kim savacak beni? Eğer tutunaca-
ğım ipini çekip koparırsan, kimin ipine tutunurum ben? 
Kitabın amellerimi sayacağı gün, vay hâlime! Eğer ke-
rem ve sonsuz rahmetini ümit etmeseydim ve rahmetin-
den ümit kesmemi yasaklamasaydın, yaptıklarımı hatır-
ladığımda tamamen ümidimi keserdim. Ey çağırılanların 
en hayırlısı ve ey ümit edilenlerin en üstünü! 

Allah'ım! İslâm'a olan bağlılığımla sana yöneliyorum.  
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Kur'ân'ın hürmetine sana güveniyorum. Ummî, Kureyşî, 
Hâşimî, Arabî, Tihamî, Mekkî ve Medenî olan Peygam-
ber'in aşkına, sana yaklaşmayı ümit ediyorum. (Alla-
h'ım!) İmanla olan üns ve alışkanlığımı vahşete çevirme. 
Mükâfatımı, senden başkasına ibadet eden kimsenin mü-
kâfatı gibi etme. Çünkü bir grup kanlarının dökülmesini 
önlemek için dilleriyle iman ettiler de arzularına yetiştiler. 
Biz ise, bizi bağışlayıp rahmetine kavuşturasın, diye sa-
na dilimiz ve kalbimizle iman ettik; öyleyse bizi de arzu-
muza kavuştur; sana olan ümidimizi kalbimizde sabitleş-
tir; bizi hidayete kavuşturduktan sonra kalbimizi saptır-
ma; kendi katından bize rahmet et; şüphesiz sen çok çok 
bağışlayansın.  
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Andolsun izzetine, eğer beni lütuf kapından uzaklaş-
tırsan, kesinlikle, senin kapından başka bir yere adım at-
mayacağım ve sana yalvarmaktan vazgeçmeyeceğim. 
Çünkü ey efendim, senin kerem ve rahmetinin sonsuz-
luğunu tanımak kalbime ilham olmuştur. (Allah'ım!) Kul, 
mevlasının kapısından başka kimin kapısına gidebilir? 
Yaratılan, kendisini yaratandan başka kime sığınabilir? 
Allah'ım! Beni, ağır zincirlere vurup insanların arasında 
ihsanını benden kessen, insanların gözlerini kusurlarımı 
görmeğe çevirsen, ateşe sürüklenmemi emretsen ve be-
nimle iyi kulların arasında ayrılık düşürsen, yine de sen-
den ümit kesmem; affına olan arzumdan vazgeçmem; se-
nin sevgin hiçbir zaman kalbimden çıkmaz; hiçbir zaman 
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verdiğin nimet ve ihsanlarını ve dünyada kusurlarımı ört-
meni unutmam. 

Ey Mevla'm! Dünya sevgisini kalbimden çıkar. Beni, 
peygamberlerinin sonuncusu (Muhammed) Mustafa ve 
onun seçkin Ehlibeyt'iyle (Allah'ın selâmı onun ve onların 
üzerine olsun) bir araya getir. Beni, tövbe ehli ve ger-
çekten sana yönelenlerin makamına ulaştır. Beni kendi 
hâlime ağlamağa muvaffak eyle. Gerçekten ömrümü bo-
şuna ve boş arzularla geçirdim. Nefsinin ıslahından ümit 
kesenlerin durumuna düştüm. Ne yazık! Eğer bu hâlimle 
kabre intikal edecek olursam, bu durumda, hâli benden  
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daha kötü olan kim olabilir?! Çünkü ben orayı dinlenebi-
leceğim bir yer haline getirmiş değilim; orada yatmak için 
salih amelle bir sergi sermiş değilim. 

Gidişimin nereye varacağını bilmezken neden ağla-
mayayım?! Nefsimin beni aldattığını ve her geçen günle-
rimin benim aleyhime olduğunu, ölümün (kartal gibi) ba-
şım üzerinde kanat açtığını görüyorum; (o hâlde) neden 
ağlamayayım?! Ruhumun bedenden ayrılacağı ana ağlı-
yorum; kabrimin karanlık durumuna ağlıyorum; lahidimin 
dar oluşuna ağlıyorum, Münker ve Nekir'in beni sorguya 
çekmelerine ağlıyorum; kabirden çıplak ve zelil bir vazi-
yette çıkacağım ana ağlıyorum. O an, yaptıklarımın ağır 
yükünü sırtımda taşıdığım hâlde bazen sağıma ve bazen  
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de soluma bakacağım. Çünkü o zaman, herkes bana ilgi 
göstermeden kendi işiyle meşgul olur. O gün, herkesin 
kendine yetecek bir işi vardır. Bazılarının yüzleri o gün 
parıldar, güler, sevinir. Nice yüzler de vardır ki o gün ü-
zerlerinde toz-toprak var. Onları karanlık ve zillet kaplar. 

Ey Mevla'm! Güvenim, dayanağım, ümidim ve tevek-
külüm sanadır. Senin rahmetine bağlanıyorum; sen iste-
diğini rahmetine ulaştırırsın ve istediğini kerametinle hi-
dayet edersin. Allah'ım! Kalbimi her türlü şirkten temiz-
lediğin için sana hamd olsun ve dilimi seni anmaya aç-
tığın için sana hamd olsun. Acaba ben, bu kusurlu dilim-
le senin şükrünü yerine getirebilir miyim?! Her ne kadar  
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iyi amel etmeye gayret göstersem de, senin rızanı kaza-
nabilir miyim?! Ey Rabbim! Senin şükrünü yerine getir-
mekte dilim çok acizdir ve senin ihsan ve nimetlerin kar-
şısında amelim bir hiç gibidir. 

Allah'ım! Senin bahşiş ve keremin arzumu açmıştır; 
senin lütuf ve kabul edişin, amelimin kabul olmasına se-
bep olmuştur. Ey Mevla'm! Sana yöneliyorum, senden 
korkuyorum ve sadece senin katından arzu ediyorum. 
Ümidim, beni senin katına yöneltmiştir. Ey yegâne Alla-
h'ım! Sadece sana himmet bağladım. Senin katında ola-
na rağbetim kanat açtı. En samimi ümit ve korkum ancak 
sanadır, kalbimdeki sevgi seninle ünsiyet bulmuştur. Sa-
na el açtım. Korkumu, senin itaat ipine bağladım. 
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Ey Mevla'm! Seni anmakla kalbim ihya oluyor. Sana 
yakarmakla korkumu yeniyorum. Ey Mevla'm! Ey kalbi-
min arzusu ve ey en son isteğim! Benimle, daima senin 
itaatinde olmama engel olan günahlarım arasına ayrılık 
düşür. Sana her zamanki ümidimi ve senin katına olan 
büyük tamahımı göz önünde bulundurarak hacetimi sen-
den istiyorum. Sen, kullarına karşı şefkatli ve merhametli 
olmayı kendi üzerine farz kılmışsın.  

Hüküm ve ferman mutlaka senindir. Ortağın yoktur. 
Yaratıklarının hepsi senin kudretin altında olup senin rız-
kından yiyorlar. Her şey senin karşında boyun eğmekte-
dir. Sen yücesin ey âlemlerin Rabbi! 
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Allah'ım! Hüccetim kesilip delilsiz kalacağım, dilimin 
sana cevap vermekten aciz kalacağı ve senin sorgun kar-
şısında aklımın mustarip olacağı gün (Kıyamet günü) ba-
na merhamet et. Ey büyük ümidim! Muhtaçlığımın en şid-
detli anında, kereminden beni mahrum eyleme. Cehale-
timden dolayı beni katından kovma. Sabrımın azlığından 
dolayı lütfunu benden kesme. Fakirliğimden dolayı bana 
ihsan eyle. Güçsüzlüğümden dolayı bana merhamet et.  

Ey efendim! Güvenim, dayanağım, ümidim ve tevek-
külüm sanadır. Senin rahmetine bağlandım. (Niyaz) yükü-
nü senin ihsan kapına indiriyorum. Senin kerem ve bağı-
şını göz önünde bulundurarak hacetimi sana bildiriyorum. 
Ey Rabbim! Keremini ümit ederek sana yakarıyorum; ih- 
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tiyacım için senin katına ümit bağlıyorum; fakirliğimi se-
nin zenginliğinle gideriyorum; senin affınla ayakta duru-
yorum; senin kerem ve bahşişine göz dikiyorum; senin 
daima hakkımda ihsan buyurmanı göz önünde bulundu-
ruyorum; öyleyse beni ateşte yakma; sensin benim ümi-
dim; beni cehenneme yerleştirme; sensin benim gözü-
mün ışığı. 

Ey Mevla'm! İhsanına olan iyi kanaatimi yalana çıkar-
ma; gerçekten güvenebileceğim tek merci sensin; benim 
fakir olduğumu (senin lütfuna muhtaç olduğumu) çok iyi 
bildiğin hâlde katındaki sevaptan beni mahrum eyleme.  

Allah'ım! Ecelim yaklaşmış olur da amelim beni sa-
na yakınlaştırmamış olursa, (bu durumda) günahımı itiraf  
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edişimi senin katında mazeretime vesika olarak sunuyo-
rum. Allah'ım! Eğer affedecek olursan, affetmeye senden 
layık kim var ki? Ve eğer azaplandırırsan, hükümde sen-
den daha adil kim olabilir ki? Allah'ım! Bu dünyada garip-
liğime, ölüm anında kederime, kabirde yalnızlığıma ve (me-
zar) lahidinde vahşetime merhamet et. Hesap vermek i-
çin huzuruna vardığımda zelilliğime acı. İnsanların bil-
mediği günahlarımı bağışla. Her zaman kusurlarımı ört. 
Ölüm döşeğine düştüğümde, dostlar başıma toplanıp be-
ni sağa, sola hareket ettirdiklerinde bana merhamet et. 
Gusül için yatırılıp salih komşularım tarafından sağa sola  
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çevrildiğimde bana lütufta bulun (beni bağışla), cenazem, 
akrabalarım tarafından taşındığında, bana merhamet et. 
Bu dünyadan ayrıldığımda ve senin huzuruna varmak i-
çin tek başıma kabre koyulduğumda bana ihsan buyur. 
Yeni evimde (kabirde), yalnızlığıma acı; böylece senden 
başkasıyla ünsiyet kurmamamı sağla. 

Ey Mevla'm! Beni kendi başıma bırakacak olursan 
helak olurum. Ey Mevla'm! Hatalarımı bağışlamadığın 
takdirde kime sığınayım? Ölüm döşeğinde senin inayeti-
ne ulaşamadığım takdirde kime yakarayım? Kederimi gi-
dermediğin takdirde kime iltica edeyim? Ey Mevla'm! Sen-
den başka kimsem yok benim. Eğer sen bana merhamet 
etmezsen, kim bana merhamet eder? Yoksulluk günüm- 
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_____________________________________________  

de, senin fazl ve ihsanın beni kapsamına almazsa, kimin 
fazl ve ihsanını ümit edeyim? Ecelim yetiştiğinde, gü-
nahlarımın affı için hangi kapıyı çalayım? 

Ey Mevla'm! Sadece sana ümit ettiğim hâlde beni a-
zabına duçar etme. Allah'ım! Ümidimi gerçekleştir; kor-
kumu emniyete çevir; günahlarımın çokluğundan dolayı 
sadece senin affını ümit ediyorum. Ey Mevla'm! Hak et-
mediğim şeyi senden talep ediyorum. Sen takva ve mağ-
firet ehlisin (senden çekinilmeli ve senin affına sığınılma-
lıdır); öyleyse beni affet. Lütfundan bana kötü yönlerimi 
örtecek bir elbise giyindir. Hatalarımı bir daha onlardan 
dolayı hesaba çekilmemek üzere bağışla. Şüphesiz, se-
nin ihsanın kadimdir. Affın büyüktür ve büyüklüğünle kul-
larının hatalarından geçersin. 
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Allah'ım! Sen öyle bir kerimsin ki, ihsanın istemeyen-
lere ve hatta senin rabliğini inkâra kalkışanlara bile dai-
ma ulaşır. Öyleyse Ey Mevla'm! Senden isteyeni, yarat-
ma ve işleri yönetmenin sana mahsus olduğuna inananı, 
kapından nasıl boş çevirirsin?! Bereket sendendir; sen yü-
cesin ey âlemlerin Rabbi.  

Ey Mevla'm! Aciz kulun, senin kapına dayanmıştır. 
Muhtaçlık onu, senin huzuruna dikmiştir. Dua etmekle se-
nin ihsan kapını çalıyor. Lütuf ve keremin hürmetine ben-
den yüz çevirme. Dile getirdiklerimi kabul buyur. Seni ça-
ğırdığım gibi beni reddetmeyeceğini umuyorum. Çünkü se-
nin çok şefkat ve rahmet sahibi olduğunu biliyorum. 
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Allah'ım! Sen, isteyene vermekten yorulmayan bir ke-
rimsin ve vermek senden bir şeyi eksiltmez. Sen, kemal 
sıfatlarında buyurduğun gibisin ve bizim dediğimizden yü-
cesin. 

Allah'ım! Senden, güzel sabır, yakın kurtuluş, doğru 
konuşan dil ve büyük mükâfat istiyorum. Ey Rabbim! Bil-
diğim ve bilmediğim her hayrı senden istiyorum. Allah'ım! 
Senden salih kullarının istedikleri şeylerin en hayırlısını 
istiyorum. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve ey bahşiş e-
denlerin en çok bahşiş edeni! Kendim, ailem annem, ba-
bam, çocuklarım, yakınlarım ve din kardeşlerimle ilgili is-
teklerime kavuştur beni. Yaşayışımı güzel kıl. Yiğitliğimi 
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aşikâr et. Bütün hâllerimi ıslah et. Beni ömrü üzün, ameli 
iyi, nimetini kendisine tamamladığın, kendisinden hoşnut 
olduğun ve baştanbaşa mutluluk, keramet ve güzellik bah-
şeden temiz bir hayatla yaşattığın kimselerden kıl; sen di-
lediğini yaparsın. Senden başkası her istediğini yapamaz. 

Allah'ım! Beni senin tarafından özel bir şekilde anıl-
maya mazhar eyle. Gece ve gündüzleri sana yakın olmak 
için yaptığım amelleri, riya ve gösteriş için ve faydasız 
kılma. Beni sana eğilen ve huşu eden kullarından eyle.  

Allah'ım! Rızkıma bolluk ve vatanda emniyet nasip 
eyle bana. Ailemi, evlâdımı ve mal varlığımı benim için 
göz ışığı kıl. Bana verdiğin nimetleri elimden alma. Cismi- 
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me sağlık ve bedenime kuvvet ver. Dinimde selametlik 
nasip et. Beni yaşattığın müddetçe kendi itaatine ve pey-
gamber'in Hazreti Muhammed'in (Allah'ın rahmet ve se-
lâmı ona ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun) itaatine muvaf-
fak eyle. Beni kendi katından indirdiğin her çeşit hayır ve 
bereketten fazlasıyla nasibini alan kullarından kıl. Beni (ö-
zellikle) Kadir gecesinde indirdiğin hayır ve bereketten en 
çok nasibini alan kullarından eyle. Her yıl kullarına indirdi-
ğin rahmet ve giydirdiğin afiyet giysisinden bana da nasip 
eyle. Beni, üzerlerinden belâları kaldırdığın, ihsanlarını ka-
bul buyurduğun ve fenalıklarına göz yumduğun kulların-
dan eyle. Bu yıl ve her yıl bana, Beytü'l-Harâm (Kâbe) zi-
yaretini nasip eyle. Sonsuz fazlından bana bol rızk ver. 
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Ey Mevla'm! Tüm fenalıkları benden defet. Eziklik duy-
mamam için borcumu ve üzerimde olan kul haklarını eda 
eyle. Bana zulmetmeğe kalkışanların, düşmanlarımın ve 
beni çekemeyenlerin gözlerini ve kulaklarını üzerimden 
kaldır. Beni onlara galip eyle. Gözümü ışıklı ve kalbimi 
mutlu kıl. Hüzün ve kederimi, rahatlık ve ferahlığa çevir. 
Ve bana bir çıkış yolu göster. Yaratıklarından, bana kö-
tülük etmeğe kalkışanı ayaklarım altına düşür (zelil eyle). 
Beni, şeytanın, sultanın ve kötü amellerimin fenalıkların-
dan koru; beni tüm günahlardan arındır; affınla beni, cehen-
nem ateşinden kurtar; rahmetinle beni cennete götür. Faz- 
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lınla cennet hurileriyle evlenmeği bana nasip et. Beni sa-
lih evliyan Muhammed ve onun temiz, üstün ve seçkin 
Ehlibeyti'yle birlikte haşreyle. Rahmet ve selamın onların 
üzerlerine olsun. Rahmet ve bereketin onların cesetleri-
ne ve ruhlarına olsun. Allah'ım ve Mevla'm! Andolsun iz-
zet ve celaline; eğer beni günahlarımdan dolayı hesaba 
çekecek olursan, ben de senin affını öne sürerim. Eğer 
beni cimriliğimden dolayı hesaba çekecek olursan, ben de 
senin keremine sığınırım. Eğer beni ateşe atarsan, ben 
de cehennem ehline seni sevdiğimi söylerim. Allah'ım ve 
Mevla'm! Eğer mağfiretin itaat ehli ve evliyana has olursa, 
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günahkârlar kime yakarsınlar?! Sâdık kimselerden baş-
ka, hiç kimseye ikram ve ihsan etmeyecek olursan, kötü 
insanlar kime sığınsınlar? Allah'ım! Eğer beni cehenne-
me atacak olursan, bundan düşmanın sevinir. Ve eğer be-
ni cennete götürürsen, bundan Peygamber'in hoşnut olur. 
Allah'a andolsun, Peygamber'inin hoşnutluğunun, düşma-
nının sevincinden sana daha sevimli olduğunu biliyorum.  

Allah'ım! Kalbimi, sana sevgi, senden korku, kitabına 
tasdik, kâmil iman ve sana kavuşma sevinci ile doldur-
manı niyaz ediyorum; ey celal ve kerem sahibi. Sana ka-
vuşmayı bana sevimli kıl ve benim de sana varmamı ken-
dine sevimli kıl. Sana vardığımda bana rahatlık, kurtuluş 
ve keramet nasip et.  
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Allah'ım! Beni geçmiş salihlere kavuştur ve kalan sa-
lihlerden eyle; salihlerin yolundan gitmeyi bana nasip et. 
Salihleri kendi nefislerine galip eylediğin gibi beni de ken-
di nefsime galip et. Amelimi en iyi şekilde sonuçlandır. 
Rahmetinle amelimin mükâfatını cennet kıl. Beni, bana 
verdiğin şeylerden, razı olduğun şekilde yararlanmaya mu-
vaffak eyle. Bana dinde sebat ver. Ey Rabbim! Beni kurtar-
dığın fenalığa bir daha döndürme. Ey âlemlerin Rabbi! 

Allah'ım! Senden ancak, sana kavuşmakla son bulan 
iman gücü istiyorum. Beni yaşattığın sürece böyle bir 
imanla yaşat; böyle bir imanla öldür ve böyle bir imanla  
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haşret. Amelimde ihlâslı olmam için kalbimi riyadan, şüp-
heden ve dinde gösterişten uzak tut.  

Allah'ım! Bana dinde basiret, hüküm ve ilmini anla-
ma gücü ver ve rahmetinden iki kat nasip eyle. (Her iki 
dünyada beni rahmetinden yararlandır.) (Dünya ve ahi-
rette) nurunla yüzümü ak eyle. Katında olana beni rağ-
betli kıl. Beni kendi yolunda ve Peygamber'inin dini üze-
re öldür. Allah'ın rahmet ve selamı ona ve onun Ehlibey-
t'inin üzerine olsun. 

Allah'ım! Tembellikten, yorgunluktan, hüzünden, kor-
kudan, cimrilikten, gafletten, katı kalplilikten, zilletten, düş- 
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_____________________________________________  

künlükten, fakirlikten, her türlü belâdan, gizli ve açık kö-
tülüklerden sana sığınırım. Kanaat etmeyen nefisten, doy-
mayan karından, huşu etmeyen kalpten, kabul olunma-
yan duadan, faydası olmayan amelden sana sığınırım. 
Ey Rabbim! Nefsim, dinim, dünyam ve bana verdiğin tüm 
nimetler hususunda senin rahmetinden kovulmuş Şey-
tan'ın şerrinden sana sığınıyorum. Muhakkak sen işiten 
ve bilensin.  

Allah'ım! Senin kahrından hiç kimse kurtaramaz be-
ni. Senden başka sığınılacak birini bulamıyorum ben. Bu 
durumda, beni hiçbir azabına duçar eyleme. Beni hela-
ket ve acı azabına taraf sürükleme. 
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Allah'ım! (Amellerimi) kabul eyle. İsim ve şanımı yü-
celt. Günahlarımı dök. Hatamı bana hatırlatma. Meclisi-
min sevabını, konuşma ve duamın mükâfatını kendi rı-
zan ve cennetin kıl. Senden niyaz ettiklerimin hepsini 
bana nasip eyle ey Rabbim! Fazl ve rahmetini bana artır. 
Benim sana rağbetim çoktur ey âlemlerin Rabbi!  

Allah'ım! Sen kitabında, bize haksızlık yapanı affet-
memizi buyurmuşsun; gerçekten biz kendimize zulmet-
tik; O hâlde bizi affet; şüphesiz sen affetmeye bizden da-
ha layıksın. Sen bize, saili kapımızdan boş çevirmeme-
mizi emrettin; ben de bir sail olarak kapına geldim; hace- 
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timi vermeden beni geri çevirme. Ve yine bize, elimizin 
altında olanlara iyilik yapmamızı emrettin; biz de senin 
kullarınınız; bizi cehennem ateşinden kurtar. Ey kederli 
anımda sığınağım; ey zor anlarımda elimden tutan (Al-
lah!) Sana sığınıyorum ve senden yardım bekliyorum. Sa-
dece sana sığındım; sadece senden kurtuluş ve ferahlık 
niyaz ediyorum; bana yardımcı ol ve kederlerimi kalbim-
den gider. Ey esirleri kurtaran ve ey çok günahları affe-
den (Allah)! Az itaatimi kabul eyle ve çok günahlarımı 
bağışla. Sensin merhametli ve çok bağışlayan.  

Allah'ım! Senden, kalbimden hiçbir zaman çıkmayan 
kâmil ve sabit iman, hakkımdaki takdirlerinden başka hiç-
bir şeyin bana ulaşamayacağını bilmeme sebep olacak  
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kâmil bir yakin niyaz ediyorum. Yaşamımda bana verdi-
ğin şeylere beni razı ve hoşnut eyle; ey merhametlilerin 
en merhametlisi! 

* Ey sıkıntılı günlerimde azığım, ey zor günlerimde 
yaverim, ey nimetli günlerimde velinimetim ve ey arzu ve 
iştiyakımın son noktası olan (Rabbim)! Sensin kusurumu 
örten, korktuğum şeylerden beni emniyete alan, sürçme-
mi affeden. Benim hata ve günahımı bağışla. 

Allah'ım! Senden (cehennem) ateşindeki zilletten kay-
naklanan huşuya tutulmadan önce senden, imandan kay-
naklanan bir huşu diliyorum. Ey yegâne, ey tek, ey nok-
sansız ve ihtiyaçsız, ey doğurmayan ve doğmayan, ey 
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hiçbir dengi olmayan, ey dileyen herkese şefkat ve rah-
metinden dolayı veren ve dilemeyenlere de dilemedikleri 
halde lütuf ve kereminden dolayı hayır veren ve daimi 
kereminden ihsan eden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rah-
met et ve beni dünya ve ahiret hayrına ulaşabileceğim 
geniş ve kapsamlı bir rahmete mazhar kıl.  

Allah'ım! Tövbe ettiğim hâlde tekrar işlediğim günah-
lardan dolayı senden mağfiret diliyorum. Yine sadece se-
nin rızan için yapmayı amaçladığım, fakat (heva ve he-
vesim yüzünden) senin rızanın dışında olan niyetleri de 
karıştırdığım bütün hayırlardan dolayı da senden mağfi-
ret diliyorum. Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

288 

 �=���y �+�2 	{�2���£/� �,�
	I��£ /���°� ��- �M�O�	I�� �<�=��� 


�4£�m�- �" �+�, ��- *	B-£�� 	r'�����§�� *	����?®�Z 	K���.�- �"����§ �+�, ��- *	����?

�O�� *	��N���Q �]�/�̂  �e�Q �e�2®�/�̂  �e�Q ��Z�(�l *	��Z�	O �] °���2¥ /�

FK@=� 	,FK@=� 	, �UV� �.�=�;�P��� £��� �v����Q ��- */�������
� �! °��	=���¸/� *

�����2�@0�� ���2�@0�� ���2�@0�� *�����'�������� �����'�������� ����'���.  

���������L̀�� @B	L�°��!���N �
£�� �+�, /�������T�.���u°���=�2�� *£
̀�� �+�, /�®°�-����§�] *

��®®®���Z��0£�E��� �+�, /��d�2�� *�J�'����.£�m��� �+�, /�����Z���Q *���Z��'�<�� 	B���7�R 

�[����§�?���"� ���.¤�2�������+	' °	P�KzD�� /���m�R ��,��.  

9 �J�P ��-�¥��������������, ��d�������������� 	5��X������������7������§�?������������ �d°�������, �<������������P��.�� �+°9 *��¥��������������������� 	5��X�, ��d  
 ____________________________________________  

et ve benim zulüm ve suçumu kendi hilim ve cömertliğin-
le bağışla; ey kerem sahibi; ey kendisine el açanı mah-
rum etmeyen, bağış ve ihsanı son bulmayan! Ey her şey-
den daha yüce ve her şeyden daha yakın olan (Rab-
bim)! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bana mer-
hamet eyle; bu gece, bu gece, bu gece; şu anda, şu an-
da, şu anda, ey denizi Musa için yaran (Rabbim)! 

Allah'ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riya ve gösteriş-
ten, dilimi yalandan, gözümü ihanetten temizle. Şüphe-
siz sen gözlerin ihanetli bakışlarından ve gözlerin gizle-
diği şeylerden haberdarsın.  

Ey Rabbim! Bu, (cehennem) ateşinden sana sığınan  
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kimsenin (perişan) hâlidir. Bu, ateşten (kurtulmak) için 
senden sığınak isteyen kimsenin hâlidir. Bu, ateşe karşı 
senden imdat isteyen kimsenin hâlidir. Bu, ateşten sana 
kaçan kimsenin hâlidir. Bu, suçunu yüklenip sana geti-
ren, günahını itiraf eden ve Rabbine tövbe eden kimse-
nin hâlidir. Bu, fakir ve perişan kimsenin hâlidir. Bu, kor-
kan ve sığınak isteyen kimsenin hâlidir. Bu, hüzünlü ve 
çilekeş birinin hâlidir. Bu, gamlı ve kederli kimsenin hâ-
lidir. Bu, senden başka günahını bağışlayacak, güç kata-
cak ve sıkıntısını giderecek birisini bulamayan birisinin 
hâlidir.  
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Allah'ım! Ey cömertlik sahibi, benim sana hiçbir min-
netim olamayacağı gibi, bana hamd, minnet ve ihsan hak-
kın olan sana secde edip yüzümü toprağa sürmemden 
sonra yüzümü (cehennem) ateşiyle yakma. Bana merha-
met eyle; ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim...! 

Zayıflığıma, çaresizliğime, derimin inceliğine, eklem-
lerimin ayrılışına, etimin dökülüşüne, cismime, cesedime, 
yalnızlığıma, kabirdeki vahşetime ve küçük belâlara (da-
hi) tahammülsüzlüğüme merhamet eyle. 

Ey Rabbim! Senden, teessüf ve pişmanlık günü (o-
lan kıyamette) bana göz aydınlığı ve gıpta edilecek bir  
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hâl nasip etmeni diliyorum. Ey Rabbim! Yüzlerin karardı-
ğı günde benim yüzümü beyazlaştır ve mahşerin bü-yük 
dehşetinden beni emniyete al. (Allah'ım!) Kalpler ve göz-
ler altüst olduğu vakit ve dünyadan ayrılma zamanım gel-
diğinde senden (rahmet ve mağfiret) müjdesi diliyorum. 

Hamd, hayatımda yardımını umduğum ve yoksulluk 
günümde kendime birikim olarak gördüğüm Allah'a mah-
sustur. Hamd; başkasına değil, sadece kendisine dua et-
tiğim Allah'a mahsustur. Eğer O'ndan başkasına dua et-
seydim, dileğimden yoksun bırakırdı beni. Hamd, ancak 
kendisine umut bağladığım Allah'a mahsustur. Eğer umu-
dumu ondan başkasına bağlasaydım beni umutsuz kılar-
dı. Hamd, nimet veren, iyilik eden, güzel davranan, fazl 
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ve ihsan sahibi, celal ve kerem sahibi, her nimetin velisi, 
her iyiliğin sahibi, her rağbet ve iştiyakın doruk noktası 
ve her haceti yerine getiren Allah'a mahsustur. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; ba-
na yakin ve sana karşı iyi zanda bulunmayı nasip et. 
(Rahmetine) olan umudumu kalbimde sabitleştir. Başka-
sına umut bağlamamam ve güvenmemem için senden 
başkasından umudumu kes. Ey istediğine lütufla davra-
nan (Allah)! Bütün hallerimde sevdiğin ve razı olduğun 
şekilde bana da lütufla davran. 

Ey Rabbim! Ben (cehennem) ateşine karşı zayıfım;  
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beni ateşle azaplandırma. Ey Rabbim! Duama, yakarışı-
ma, korku, zillet ve meskenetime, sığınak ve imdat iste-
yişime acı. Ey Rabbim! Ben dünyanın talebinden aciz ve 
zayıfım, sen ise (lütfu) geniş ve kerem sahibisin.  

Ey Rabbim! Buna olan güç ve kuvvetin hakkına, bu-
na sen değil ben muhtaç olduğum için, senden bu yılım-
da, bu ayımda, bu günüm ve bu saatimde bana, halkın 
elindeki şeylere muhtaç olma yükünden beni kurtaracak 
helâl ve temiz rızk ihsan etmeni diliyorum. 

Ey Rabbim! Senden niyaz ediyorum; iştiyakım ve u-
mudum sanadır; sen ise buna layıksın; ey merhametlile- 
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rin en merhametlisi! Senden başkasına umut bağlaya-
mam ve senden başkasına güvenemem. Ey Rabbim! 
Nefsime zulmettim, bağışla beni, bana merhamet et ve 
bana afiyet ver.  

Ey her sesi işiten, ey her elden gideni toplayan, ey 
canları ölümden sonra yaratan, ey zulmetlere bürünme-
yen, seslerin (teşhisinde) hata yapmayan ve hiçbir şey 
kendisini meşgul edip başka bir şeyden alı koymayan 
(Allah)! Muhammed'e (Allah'ın salât ve selâmı onun ve 
Ehlibeyt'inin üzerine olsun) kendisinin istediği ve onun i-
çin senden başkalarının istediği veya Kıyamet gününe 
kadar isteyecekleri, en faziletli şeyleri ihsan eyle. Bana 
da sıhhat ve afiyet vererek hayatı bana hoş ve tatlı kıl. 
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Günahların bana zarar vermemesi için sonumu hayırla 
bitir. Allah'ım! Kimseden bir şey istememem için bana kıs-
met ettiğin şeylere beni razı kıl. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve 
rahmet hazinelerini benim yüzüme aç. Bana, dünya ve 
ahirette, beni hiçbir zaman azap etmemene sebep ola-
cak şekilde merhamet et. Bana geniş fazl ve keremin-
den, kendin dışında hiç kimseye beni muhtaç kılmaya-
cak helâl ve temiz rızk nasip et. Bu vesileyle şükrümü, 
sana olan ihtiyaç ve fakirliğimi artır, kendi vasıtanla beni 
başkalarından ihtiyaçsız kılıp bana iffet nasip eyle. 

Ey ihsan eden, ey iyi davranan, ey nimet veren, ey 
fazl ve kerem sahibi, ey hâkimiyet sahibi ve ey muktedir! 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

296 

FK@=� 	, �UV ��®®®�4��������.�������L	=��� /���°��4 @B������������ *	���®®®��N� °��£ /���°�.�0	 �����¥/�* 

��®®®�������P�°�� �M£�Q /�£�=�I /�£H'�¦P�	,�� £ *j��®®®��N� °��£�=�I /�£ �H'�

����;§�%�?£*/� ����������� �
�0�- @B	L�£��, /�§�0�7�R 	���[�� £�Q *	|�
'���������®��0�'����R £ �
'�

��,§�0�7�R 	���[�� £�0�- :(�L�� �<�'������2 	|�
'�£ *G
'���®®®L̀����°��� �(£��, /�§ 

�3	; 	���[���Z������������� *	���®®®�Z��������.���2 �8q�£��, /�§�C 	���[�� £ *	��X'���®®® @{�4

���.���2£��, /�§ *	�@=�9 	���[�� ��®®®
�l�°���.���2 ��£��, /�§�� 	���[�� ������������@'������������ *	�

����- §�=�;�@
�� �B�;�P��£�+'�. 

������������,� @B	L��� �N������!��£	; /�������� ��!̀������k�[� *�<��������'  *�<�.�,��®®®K�D�R£X-��  
_____________________________________________  

Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve önemli so-
runlarımın hepsinin halli için bana yeterli ol; sonumu ha-
yırla bitir; bütün işlerimde bana bereket ver ve bütün ha-
cetlerimi gider. 

Allah'ım! Zorluğundan korktuğum şeyi bana kolay-
laştır. Zira zorluğundan korktuğum şeyi kolaylaştırmak, 
şüphesiz senin için kolay ve basittir. Yine çözümsüzlü-
ğünden korktuğum şeyi bana kolaylaştır. Darlığından kork-
tuğum şeyi bana kolaylaştır. Darlığından korktuğum şeyi 
bana genişlet. Sıkıntısından korktuğum şeyin bana ulaş-
masını engelle ve belâsından korktuğum şeyi benden u-
zaklaştır; ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Kalbimi kendine sevgi, sana karşı olan korku, 
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6- "el-�kbal" kitabında rivayet edilen ve sahur 
vaktinin en kısa duası sayılan �u duayı okumak: 
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_____________________________________________  

sana olan tasdik ve iman, sana karşı çekingenlik ve sa-
na şevk ve iştiyakla doldur; ey yücelik ve cömertlik sahibi!  

Allah'ım! Üzerimde birçok hakkın vardır senin, onları 
bana bağışla. İnsanlara karşı da yaptığım birçok haksız-
lıklar vardır, onları da benden taraf telafi eyle. Sen her 
misafiri ağırlamayı farz kıldın; (ya Rabbi!) ben de senin 
bir misafirinim. Beni de bu gece cennetinle ağırla. Ey 
(minnetsiz) cennet bağışlayan, ey mağfiret ihsan eden 
(Allah)! Sana dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. 

* Ey belâ ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zor- 
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luk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum; sen-
den imdat diliyor ve sana sığınıyorum, başkasına değil. 
(Sıkıntı ve zorluklardan) çıkışı, ancak senden diliyorum. 
O hâlde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey 
az (ameli) kabul edip çok (günahı) affeden! Benim az (a-
melimi) kabul et ve çok (günahımı) bağışla; şüphesiz sen 
bağışlayan ve merhametlisin.  

Allah'ım! Senden kalbimle bütünleşen bir iman dili-
yorum ve ancak bana yazdığın şeylerin bana ulaşacağı-
na kanaat getirebileceğim bir yakin istiyorum. Ey merha-
metlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet etti-
ğin şeylere beni razı kıl. 

Ey sıkıntılı anımda birikimim, ey zorluk zamanımda  
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7-  Yine "el-�kbal" kitabında nakledilen �u tesbih 
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yaverim; ey nimetli günümde velinimetim ve ey rağbet ve 
iştiyakımın doruk noktası olan (Rabbim)! Sensin kusuru-
mu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi 
affedecek olan; o hâlde benim hatamı bağışla, ey mer-
hametlilerin en merhametlisi! 

* Münezzehtir kalplerdeki teessürleri bilen. Münez-
zehtir günahların sayısından haberdar olan. Münezzehtir 
göklerde ve yerlerde hiçbir sır kendisine gizli olmayan. 
Münezzehtir şefkatli Rab. Münezzehtir tek ve eşsiz (Al-
lah). Münezzehtir büyük ve en yüce olan (Allah). Münez- 
zehtir kendi memleketinin ehline (yaratıklarına) zulmetme- 
yen (Allah). Münezzehtir yer ehlini çeşitli azaplarla ceza- 
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landırmayan (Allah). Münezzehtir çok şefkatli ve çok ih-
san sahibi olan (Allah). Münezzehtir şefkatli ve Rahim 
(Allah). Münezzehtir Cabbar, cömert, kerem ve hilim sa-
hibi (Allah). Münezzehtir gören ve bilen (Allah). Münez-
zehtir geniş basiret sahibi olan (Allah). Münezzehtir gün-
düzü getirmede; münezzehtir gündüzü götürmede; Mü-
nezzehtir geceyi götürüp gündüzü getirmede. Allah'ı ten-
zih eder, överim. Hamd, yücelik, azamet ve kibriya O'na 
mahsustur. O, her nefes alma, göz kırpma ve ilminde ge-
çen her işaretle birliktedir. (İlim) kitabını dolduracak ka-
dar münezzehsin; Arş'ının ağırlığıca münezzehsin. Mü-
nezzehsin sen, münezzehsin sen, münezzehsin sen. 
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Oruç Niyeti  

Oruç niyetini ulemanın da zikretti�i gibi, sahur 
yeme�inin ardından yapmak iyidir. Fakat gecenin han-
gi diliminde niyet edilirse, caiz ve do�rudur.  

Niyyet etmede, insanın yarını Allah rızası için o-
ruç tutaca�ını bilmesi ve farkında olması yeterlidir.  

Seher vakitlerinde gece namazını ve teheccüdü, 
mümkün mertebe kaçırmamak gerekir. 

4- Ramazan Ayının Gündüzlerine Ait Ameller 

1- Merhum �eyh Tusî'nin de rivayet etti�i �u du-
ayı her gün okumak: 
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* Allah'ım! İşte bu, insanları hidayet etmek, hidayet 
delillerini açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için Kur'-
ân'ı indirdiğin ramazan ayıdır. Bu, oruç ayıdır; bu, (iba-
det ve itaat için) kıyam ayıdır; bu, dönüş ve tövbe ayıdır; 
bu, mağfiret ve rahmet ayıdır; bu, (cehennem) ateşinden 
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kurtulma ve cenneti kazanma ayıdır; bu, bin aydan üstün 
olan Kadir gecesinin bulunduğu aydır. Allah'ım! Muham-
med ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu ayın orucunu tut-
mak ve ibadetine kalkmak için bana yardımcı ol. Bu ayı 
benim için, beni de bu ayda selamet kıl ve onun (hakkını 
eda etmek) için bana en iyi yardımını lütfeyle. Bu ayda 
sana, Resul'üne ve velilerine (Allah'ın salâtı onların üze-
rine olsun) itaat etmeye beni muvaffak kıl. Bu ayda za-
manımı, sana ibadet ve dua etmeğe ve Kitab'ını (Kur'-
ân'ı) okumaya ayırmamı sağla. Bu ayda bana büyük be-
reket, iyi afiyet, sıhhatli beden ve geniş rızk nasip eyle. 
Önemli sorunlarımda bana yeterli ol; duamı kabul buyur 
ve arzuma ulaştır beni. 
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Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu 
ayda, hâlsizliği, tembelliği, gevşekliği, durgunluğu, kalp ka-
tılığını, gaflet ve gururu benden gider. Hastalıklardan, ra-
hatsızlıklardan, sıkıntı ve hüzünlerden, kötü olaylardan, 
dertlerden, hatalar ve günahlardan beni uzaklaştır. Kötü-
lük, çirkeflik, meşakkatli ve tahammülü zor işlerden, bela 
ve eziyetten beni alıkoy. Şüphesiz sen duayı işiten (ka-
bul eden)sin. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu 
ayda beni kovulmuş Şeytan'ın şerrinden, onun arkadan 
ve karşıdan kınama ve çekiştirmesinden, kötü telkin ve 
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vesvesesinden, (hayırlara karşı) gevşetmesinden, hile, 
aldatma ve tuzaklarından, entrikaları, yalan vaatleri, al-
datmaları ve fitnesinden, işbirlikçileri, hizipleri, tabileri, ta-
kipçileri, dostları ve ortaklarından ve bütün hilelerinden 
beni koru. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; bu 
ayın ibadetine ve orucunu tutmaya bizleri muvaffak kıl; 
bu ayda arzumuza ulaştır bizi. Bu ayda (itaatin için) ha-
rekete geçmeği ve seni razı edecek şeyleri sabır, ihlâs, 
iman ve yakin içinde, en mükemmel şekliyle yerine getir-
meyi bizlere nasip eyle ve bütün bunları kat kat değer-
lendirerek büyük bir sevap ve karşılıkla kabul buyur, ey 
âlemlerin Rabbi! 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; bana 
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hac ve umre, (itaatin için) çalışma azmi, kuvvet, gayret, 
şevk, dönüş, tövbe, yakınlaşma, kabul olmuş hayır, (se-
vabına) rağbet, (azabına) karşı korku, yakarış ve huşu 
hâli, yumuşak kalp, doğru niyet, doğru dil nasip et bana. 
Salih söz, kabul olmuş çaba, dergâhına yücelen amel ve 
kabul olmuş duayla birlikte senden korkmaya, sana umut 
bağlamaya, sana tevekkül etmeye, sana güvenme-ye, 
haramlarından çekinmeye beni muvaffak kıl ve her-hangi 
bir olay, hastalık, sıkıntı, keder, rahatsızlık, gaflet ve u-
nutkanlıkla bunlara ulaşmamı engelleme; aksine sa-na 
karşı ve senin rızan için sorumlu ve dikkatli davranarak, 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

306 

�����Q�������§ �M�K�L�7�� �]��®®® �M�K�2����°�����- �<���=�;�
 §�=�;�@
�� �B�;�P��£�+'�.   

����������(�l @B	L°���2 ¥FK@=� 	, /� ��®®®FK@=� 	, �UV*�� �B�0�N��� £�Q /�£ ��'�

Q��S������W������R ��, �(���	=�0�X������������ 	������������� �M�O��!7�����������D�������� £ *�+'���®®®�.�c�2��£�Q /�£ ��'�

�Q���������W����������R ��, �(������������7������c£/�§���� ®®����������������������'§�]®��� �M���������@
�X	=£�, *�+'�������������� �+������������� ���=�;@


���=�����������
��®� ������ �\�����+z. °�"���¤�I������®����7����� ���� °�@K�� �\�
�����=�����§ *���=�?

�Q��7�������������7����� *�\��Q��7	=����� ���'�����v °P��.�� �+�,°f��������� * °��°� *���.�%���

��®®®
�'����[ °YK��®�Z�����"��� ��'¥¤�\�
�[.  

�����������(�l @B	L°���2 ¥FK@=� 	, /� ��®®®FK@=� 	, �UV�2	O �(�7�I��� *������§?��£�/ 

_____________________________________________  

hakkına riayet etmek, ahdine ve vaadine sadık kalmakla 
bunlara ulaşmamı sağla, rahmetinle ey merhametlilerin 
en merhametlisi. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et. Ra-
mazan ayında salih kullarına kısmet ettiğin şeylerin en 
iyisini bana ayır. Mukarreb velilerine nasip ettiğin rahmet, 
mağfiret, şefkat, duanın kabulü, af, daimi mağfiret, afiyet, 
rahatlık, (cehennem) ateşinden kurtuluş, cenneti kazan-
ma, dünya ve ahiret hayrı gibi lütufların en iyisini bana 
nasip eyle. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu 
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ayda en çok nasibi ve en kâmil faydayı elde etmem için 
duamın sana ulaşmasını, rahmet ve hayrının bana inme-
sini, amelimin kabul olmasını, çabamın karşılık bulması-
nı, günahımın bağışlanmasını sağla. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve ve-
lilerinden birisinin Kadir gecesini nasıl geçirmesini isti-
yorsan, bana da aynı şekilde ve razı olduğun en iyi hâl-
de, Kadir gecesini geçirmeyi (feyizlerinden feyiz almayı) 
nasip eyle; bu geceyi benim için bin aydan daha hayırlı 
kıl ve o gecede yaşama nimetine layık kıldığın birisine 
verdiğin şeylerin en iyisini bana da ver. Bu gecede beni  
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cehennemden ve (gazap) ateşinden kurtardığın kimse-
lerden, mağfiret ve hoşnutluğunla saadete erdirdiğin ya-
ratıklarından kıl, ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu 
(mübarek) ayımızda bize ciddiyet, gayret, kuvvet, şevk, 
sevdiğin ve razı olduğun şeyleri nasip eyle. 

Allah'ım! Ey fecrin, on gecenin, çiftin ve tekin Rabbi! 
Ey ramazan ayının ve onda nazil ettiğin Kur'ân'ın Rabbi! 
Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in ve bütün mukar-
reb meleklerin Rabbi! Ey İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ve 
Yakub'un Rabbi! Ey Musa'nın, İsa'nın, bütün nebilerin ve  
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resullerin Rabbi! Ey Hâtemü'n-Nebiyyin Muhammed'in 
Rabbi! Senin salâvatın onun ve hepsinin üzerine olsun. 
(Allah'ım!) Senin onların üzerinde olan hakkın, onların 
senin üzerindeki hakları ve senin büyük hakkın hürmeti-
ne, Muhammed ve Ehlibeyt'ine ve bütün peygamberlere 
rahmet etmeni, bana, benden razı olup hiçbir zaman ba-
na gazap etmeyeceğin ve beni bütün dilek, istek, arzu ve 
niyetlerime ulaştıracağın veya hoşlanmadığım, kaçın-
dığım, kendim için korktuğum ve korkmadığım şeylerden 
beni, ailemi kardeşlerimi ve zürriyetimi uzaklaştıracağın 
rahmet bakışıyla bana bakmanı istiyorum. 
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Allah'ım! Günahlarımızdan sana kaçtık; (rahmet ka-
tında) tövbekârlar olarak bizlere yer ver; mağfiret dile-
yenler olarak tövbemizi kabul buyur; sana sığınan bizleri 
bağışla; senden sığınak dileyen bizlere sığınak ver; (ar-
tık emrine) teslim olan bizleri (rahmetine) sığındır; (kahr 
u gazabından) korkan bizleri rezil ve rüsva eyleme; (sa-
na) müştak olan bizlere eman ver; sana el açan bizlere 
şefaatçi olup lütuf ve ihsanına mazhar kıl; muhakkak sen 
duayı duyan, yakın ve icabet edensin. 

Allah'ım! Sen benim Rabbim, ben ise senin kulunum. 
Kula yakışan, Rabbine el açmasıdır. Kullar (asla) senin 
kadar kerim ve cömert birisine el açmamışlardır (el aça-
cak böyle birisini asla bulamazlar). Ey saillerin şikâyetlerini 
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arz edeceği yer, ey müştak insanların en büyük dilekleri, 
ey yardım dileyenlerin imdadı, ey perişan kimselerin du-
asını kabul eden, ey (Şeytan ve zalimlerden) kaçanların 
sığınağı, ey yardım çığlıkları atanların yardımcısı, ey mus-
taz'afların Rabbi, ey çilekeşlerin keder ve çilelerini yok e-
den, sıkıntılı kimselerin sıkıntısını gideren, ey büyük üzün-
tüyü gideren! Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim, ey merha-
metlilerin en merhametlisi, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rah-
met et; günahlarımı, kusurlarımı, kötülüğümü, nefsime kar-
şı zulmümü, suçumu ve aşırılığımı bağışla. Kendi fazl u 
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rahmetinden beni rızıklandır; çünkü buna senden başka-
sı malik değildir. Beni affet; geçmiş bütün günahlarımı ba-
ğışla ve geri kalmış ömrümde beni (bütün günahlardan) 
koru. Dünya ve ahirette benim, anne ve babamın, ço-
cuklarımın, yakınlarımın, akrabalarımın ve benimle aynı 
yolda yürüyen mümin erkek ve kadınların hepsinin kötü-
lüklerinin üzerini ört; çünkü bütün bunlar senin elindedir; 
sensin mağfireti geniş olan; şu halde ey benim efendim, 
beni (mağfiret ve rahmetinden) mahrum eyleme; duamı 
reddetme ve (sana yalvarmak için) kaldırdığım elimi in-
dirmeden bunları benim hakkımda yerine getir; senden 
dilediğim her şeyi kabul buyur ve hakkımda fazl u kere-
mini artır. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter ve biz 
sana müştak ve (muhtacız). 
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Allah'ım! Güzel isimler, yüce misaller, kibriyalık ve çe-
şitli nimetler sana mahsustur. "Bismillahirrahmanirrahim"-
de olan ismin hakkına senden istiyorum; bu gecede me-
leklerin ve Ruh'un inmesine hükmettiysen, Muhammed 
ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve benim ismimi saadetli insan-
ların ve ruhumu şehitlerin arasında yaz; iyiliğimi yüce de-
recelere ulaştır; kötülüğümü bağışla; bana kalbimle bü-
tünleşen bir yakin, şüpheden arınmış bir iman, kısmet et-
tiğin şeye rıza göstermeği armağan et; dünyada da bana 
iyilik ver, âhirette de; beni ateşin azabından koru. Bu ge-
cede meleklerin ve Ruh'un inmesine hükmetmediysen,  
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benim ecelimi de (inecekleri) geceye kadar geciktir ve o 
gecede bana zikrini, şükrünü, itaat ve güzel ibadetini na-
sip et ve Muhammed ve Ehlibeyt'ine en faziletli salâtla-
rınla rahmet et ey merhametlilerin en merhametlisi. 

Ey tek, ey eksiksiz-ihtiyaçsız, ey Muhammed'in Rab-
bi! Bugün Muhammed ve onun Ehlibeyt'inden olan (o) iyi 
kimseler için (düşmanlarına) gazap et; onların düşman-
larının hepsini birer birer sayarak öldür; yeryüzünde on-
lardan bir kişi dahi bırakma; onları hiçbir zaman bağışla-
ma. Ey güzel yaver; ey peygamberlerin halifesi (peygam-
berlerin ardından onların risalet ve hedeflerini koruyan); 
sensin merhametlilerin en merhametlisi; sensin hiçbir ben- 
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zeri olmayan yaratıcı; sensin yepyeni bir şekilde icat e-
den; sensin gaflete düşmeyen ebedî ve hiçbir zaman öl-
meyen diri; sen her gün yeni bir iştesin; sensin Muham-
med'in halifesi (onun ardından onun dinini ve hedeflerini 
koruyan); Muhammed'in yardımcısı ve Muhammed'i üs-
tün kılan. Senden, Muhammed'in vasîsi, halifesi olan ve 
onun adaleti (dünyada) hâkim kılacak vasîsi (Hz. Meh-
di'ye) (salavatın onun ve bütün vasîlerinin üzerine olsun) 
yardım etmeni diliyorum. Yardımını onlara (Hz. Muham-
med'in vasilerine) lütfeyle. Ey kendisinden başka ilâh ol-
mayan (Allah)! "Senden başka bir ilâh yoktur" gerçeği 
hakkına Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve dünya 
ve ahirette onlarla birlikte olmamı sağla ve işimin (ömrü- 
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mün) sonunu mağfiret ve rahmetin olarak kararlaştır; ey 
merhametlilerin en merhametlisi. Yine sen kendine lütuf-
lu olmayı isnad etmişsin; evet sen lütuf sahibisin; şu hâl-
de Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bana lütufta 
bulun; kuşkusuz sen istediğin şeyi ihsan edersin. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve 
bana bu yıl hac ve umre nasip et; beni dünya ve ahiretle 
ilgili bütün hacetlerime ulaştır. 

* Rabbim olan Allah'tan mağfiret diliyor ve O'na töv-
be ediyorum; muhakkak ki Rabbim yakın ve icabet eden-
dir. Rabbim olan Allah'tan mağfiret diliyor ve O'na tövbe 
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ediyorum; şüphesiz Rabbim merhametli ve şefkatlidir. 
Rabbim olan Allah'a istiğfar ve tövbe ediyorum; şüphesiz 
O, bağışlayan ve tövbeyi kabul edendir.  

Allah'ım! Beni affet; muhakkak ki sen merhametlile-
rin en merhametlisisin. Rabbim! Ben kötülük ederek nef-
sime zulmettim; beni bağışla; çünkü günahları senden baş-
ka kimse bağışlayamaz. Kendisinden başka ilâh olmayan 
Allah'tan mağfiret diliyorum; diridir O; varlıkları ayakta tu-
tan O'dur; hilim sahibidir, azametlidir, cömerttir; büyük gü-
nahı bağışlayan O'dur, ben O'na tövbe ediyorum. Allah'-
tan mağfiret diliyorum; kuşkusuz Allah bağışlayan ve Ra-
himdir. 
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* Allah'ım! Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rah-
met etmeni diliyorum. Senden, Kadir gecesinde kesin o-
larak takdir edip hükme bağladığın reddedilmez ve de-
ğişmez olan kesin ve büyük kararların arasında, beni de 
hacları doğru ve kâmil olan, çabaları mükâfatlandırılan, 
günahları bağışlanan ve kötülüklerinin üstü örtülen Bey-
tullahi'l-Harâm'ın hacılarından yazmanı diliyorum. Yine 
hükmedip takdir buyurduğun şeyler arasında, ömrümü 
uzatmanı, rızkımı bollaştırmanı, emanet ve borcumu eda 
etmeni istiyorum. Âmin ey âlemlerin Rabbi! 

Allah'ım! İşlerimi hallet ve çıkış yolunu bana göster; 
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umduğum ve ummadığım yerden beni rızıklandır. Ken-
dimi korumak için tedbir aldığım veya almadığım her yer-
de beni koru ve Muhammed ve Ehlibeyt'ine çok çok rah-
met et.  

(1) Münezzehtir varlıkları yaratan Allah. Münezzehtir 
varlıkları şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri 
yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âlemin 
düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir tane ve çekir-
deği yaran Allah. Münezzehtir görünen ve görünmeyen 
şeyleri yaratan Allah. Münezzehtir Allah (sonsuz) kelime- 
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leri kadar. Münezzehtir âlemlerin Rabbi Allah. Münez-
zehtir duyan Allah; O'ndan daha iyi duyan yoktur; Arş'ı-
nın üstünden, yedi yerin altına kadar (her şeyi) duyar; ka-
ra ve denizin karanlıklarında duyar; (inleyenlerin) iniltisini 
ve (şikâyet edenlerin) şikâyetini duyar; en gizli sırları ve 
göğüslerdeki vesveseleri (dahi) duyar; hiçbir ses O'nun 
duyum alanının dışında kalmaz. 

(2) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzeh-
tir şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan 
Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âlemin düzeni-
ne) yerleştiren Allah. Münezzehtir taneyi ve çekirdeği ya- 
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ran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. Münez-
zehtir görünen ve görünmeyen (her şeyi) yaratan Allah. 
Münezzehtir Allah, (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzeh-
tir âlemlerin Rabbi olan Allah. Münezzehtir her şeyden 
daha iyi gören Allah; Arş'ının üstünden, yedi yerin altına 
kadar (her şeyi) görür; kara ve denizin karanlıklarında o-
lan şeyleri (dahi) görür; "Gözler O'nu göremez; ama O 
gözleri görür. O, latif ve her şeyden haberdardır." Ka-
ranlık O'nun görüşüne engel olamaz; hiçbir duvar O'nun 
görüşünü önleyemez; ne bir kara O'nun görüş alanından 
kaybolur, ne bir deniz; ne bir dağın içinde bulunan (ha-
zineler, madenler ve ...) ondan gizli kalır, ne bir kalpte 
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(saklı) olan (sırlar) ve ne de bir vücudun içindekiler; bü-
yük-küçük hiçbir şey ondan saklı kalamaz. Evet, küçük 
olan hiçbir şey küçüklüğünden dolayı O'ndan gizli kal-
maz; ne yeryüzünde bir şey O'na örtülü kalır, ne de gök-
yüzünde; O'dur sizi (anaların) rahimlerinde istediği şekil-
de şekillendiren; izzet ve hikmet sahibi olan O'ndan baş-
ka bir ilâh yoktur. 

(3) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzeh-
tir (varlıkları) şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çift-
leri yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âle-
min düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir taneyi ve 
çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Al-
lah. Münezzehtir görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan 
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Allah. Münezzehtir Allah, (sonsuz) kelimeleri kadar. Münez-
zehtir âlemlerin Rabbi olan Allah. Münezzehtir ağır bu-
lutları oluşturan Allah; şimşek O'na hamd eder ve melek-
ler O'ndan korkar. O, yıldırımları gönderir ve istediğine 
isabet ettirir. Rüzgarları rahmetinden önce müjdeci ola-
rak gönderir. Kendi kelimesiyle gökten su (yağmur) indi-
rir; kendi kudretiyle bitkileri yeşertir. Yapraklar onun bilgi-
siyle dökülür. Yerde ve gökte bir zerre, zerreden daha 
küçük veya daha büyük hiçbir şey sultası ve ilminin dı-
şında kalmayan Allah münezzehtir ve her şey açık bir ki-
tapta yazılıdır. 
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(4) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzeh-
tir (varlıkları) şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çift-
leri yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âle-
min düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir tohumu ve 
çekirdeği yaran Allah! Münezzehtir her şeyi yaratan Al-
lah. Münezzehtir görünen ve görünmeyen şeyleri yara-
tan Allah. Münezzehtir Allah, (sonsuz) kelimeleri kadar. 
Münezzehtir âlemlerin Rabbi Allah. Münezzehtir her dişi-
nin (karnında) taşıdığını ve rahimlerde azalıp çoğalanı bi-
len Allah. Her şeyin onun yanında bir ölçüsü vardır. Gö-
rüneni ve görünmeyeni bilen, büyük ve yücedir. Birinizin 
gizli veya açık konuşması, gecenin karanlığında olsun 
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veya gündüzün aydınlığında (O'nun için fark etmez; O, 
hepsini bilir.) Allah'ın onu (insanı) önden veya arkadan 
takip edip emriyle onu koruyacak takipçileri vardır. Mü-
nezzehtir dirileri öldüren ve ölüleri dirilten Allah. Yeryü-
zünden eksilenleri (ölüp gidenleri) bilir ve istediğini belli 
bir zamana kadar rahimlere yerleştirir. 

(5) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzeh-
tir (varlıkları) şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftle-
ri yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âlemin 
düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir taneyi ve çekir-
deği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. Mü-
nezzehtir görünen ve görünmeyenleri yaratan Allah. Mü- 
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nezzehtir Allah, (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir 
âlemlerin Rabbi Allah. Münezzehtir (varlık) mülkünün sa-
hibi Allah; mülkü, istediğine verir, istediğinden de alır; is-
tediğini aziz eder, istediğini de zelil eder. Bütün hayırlar 
O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. (Allah'ım!) 
Sen geceyi gündüze ve gündüzü de geceye sokarsın; di-
riyi ölüden ve ölüyü diriden çıkarırsın ve istediğine had-
siz hesapsız rızk verirsin. 

(6) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzeh-
tir (varlıkları) şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çift-
leri yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âle-
min düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir taneyi ve çe- 
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kirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. 
Münezzehtir görünen ve görünmeyen (her şeyi) yaratan 
Allah. Münezzehtir Allah (sonsuz) kelimeleri kadar. Mü-
nezzehtir âlemlerin Rabbi Allah. Münezzehtir gaybın a-
nahtarları elinde olan ve gaybı kendisinden başkası bil-
meyen Allah. Karada ve denizde bulunan şeyleri ve dü-
şen her yaprağı mutlaka bilir O. Yerin karanlıklarında bu-
lunan bir taneden dahi haberi var. İster kuru, ister yaş 
(her şey) apaçık bir kitapta yazılıdır (O, her şeyden ha-
berdardır). 

(7) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzeh-
tir (varlıkları) şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çift-
leri yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âlemin 
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düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir taneyi ve çekir-
deği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. Mü-
nezzehtir görünen ve görünmeyen (her şeyi) yaratan Al-
lah. Münezzehtir Allah, (sonsuz) kelimeleri kadar. Münez-
zehtir âlemlerin Rabbi Allah. Münezzehtir Allah; konu-
şanlar O'nun medhini (layıkıyla) sayıp bitiremezler; şük-
reden âbidler nimetlerinin karşılığını veremezler. O, ken-
di söylediği gibidir; bizim söylediğimizin üstündedir (dai-
ma). Münezzeh olan Allah, kendini medh u senâ ettiği 
gibidir. Kendisinin istediği hariç, kimse O'nun bir ilmine 
ihata edemez. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. 
Onları koruyup (gözetmek) kendisine ağır gelmez. O, 
yücedir, büyüktür. 
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(8) Münezzehtir varlıkları yaratan Allah. Münezzehtir 
(varlıkları) şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri 
yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âlemin 
düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir taneyi ve çekir-
deği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. 
Münezzehtir görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan Al-
lah. Münezzehtir Allah -sonsuz- kelimeleri kadar. Münez-
zehtir âlemlerin Rabbi Allah. Münezzehtir yeryüzüne gi-
reni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni de 
bilen Allah. Yeryüzüne girip çıkanlar, O'nu gökten inip 
yükselen şeylerden gafil etmez. Gökten inip O'na yükse- 
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_____________________________________________  

len şeyler de O'nu, yeryüzüne girip çıkanlardan gafil et-
mez. Evet; bir şeyi bilmesi O'nu başka bir şeyi bilmesin-
den, bir şeyi yaratması O'nu başka bir şeyi yaratmasın-
dan ve bir şeyi koruması da O'nu başka bir şeyi koru-
masından gafil etmez. Hiçbir şey O'na eşit ve denk ola-
maz. Çünkü hiçbir şey onun gibi değildir; O, duyan ve 
görendir. 

(9) Münezzehtir varlıkları yaratan Allah. Münezzehtir 
(varlıkları) şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri 
yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âlemin 
düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir taneyi ve çekir- 



Fazilet ve Amelleriyle Ramazan Ayı 
 
 

331 

����� ���� �!	��v����[ ��� °�(�4 °����� ���� �!	� *F]�/�̂�v����[ ��� °
	- ��,¸ j

��®®®
	- �" ��,j̧,����� ���� �!	� ������ ���� �!	� *���R��=���4 �O��K�, ���� ���

�=����7��� �J�P£*�+'� ���� �!	� ���������
����Q  °=@0����¸��"��� �x���¤h�P° *

(�2��I°�e�=��� §����� �e	�	P ���E�?£/�§�I�� �����F�� �.�, *������s�����.��¥/� ��®®® ���e��

��®®®	P®3�- *�a���£	K-�Q /�m��� ������������v °����k�- ��,§ @��� i]������������2 ¥/� �(�4 °F]�/�̂ 

K�N£�- ��, *G
-������������1��¦ ������	�����.���  °F��=�;�P �+�, *��L�� �<�0�=	, �e�Q 

��®®® �|�K�7�� �+�, 	��� �(���
	, �e�Q 	<�0�=	- ��,��®®®3�7��� ��	9£ �3-

�E� ���£	B'�. 

)10( ��� �!���	�® ���������� P���°� °�.��B�0®®®¦���� �!	� * �������̀�D	=��� ���°P°*  

_____________________________________________  

deği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. Mü-
nezzehtir görünen ve görünmeyen (her şey)i yaratan Al-
lah. Münezzehtir Allah (sonsuz) kelimeleri kadar. Münez-
zehtir âlemlerin Rabbi Allah. Münezzehtir gökleri ve yeri 
yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı el-
çiler yapan Allah. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphe-
siz Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah insanlara bir rah-
met (kapısı) açtı mı onu kimse tutamaz (kapatamaz). O'-
nun tuttuğunu (kapattığını) da O'ndan sonra kimse Salı-
veremez (açamaz). O, izzet ve hikmet sahibidir. 

(10) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzeh- 
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tir (varlıkları) şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çift-
leri yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları ve nuru (âle-
min düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir taneyi ve çe-
kirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyin yaratıcısı olan 
Allah. Münezzehtir görünen ve görünmeyen (her şeyi) 
yaratan Allah. Münezzehtir Allah (sonsuz) kelimeleri ka-
dar. Münezzehtir âlemlerin Rabbi Allah. Münezzehtir gök-
lerde ve yerde olanları bilen Allah; üç kişi gizli konuşsa 
mutlaka dördüncüleri O'dur. Beş kişi gizli konuşsa mut-
laka altıncıları O'dur. Bundan az, bundan çok da olsalar, 
nerede bulunsalar mutlaka O da, onlarla beraberdir. Son-
ra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü 
kuşkusuz Allah her şeyi bilendir. 
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3- Yine �eyh Tusî (r.a) her gün �u cümlelerle 
Resul-i Ekrem'e (s.a.a) salât u selâm etmeyi rivayet 
etmi�tir: 

* ���®� ��������� ��®®®�e�,§�E�?�������������D	- ���������������2 ���z�/�� ����.�����!�°��/̀°����-  §��® ��LY-

d���£ �+-�¥�l ���.�,����� ���'�����2 ��z���®®®�0�R ��	=T�����������£��='��� *������������@!����� ��- �<�'��

�J�P ��®®® �<�-�K�7����®®®�<���Z�� �!	�.  

���������(�l @B	L�°���2 ¥ FK@=� 	, /���®®® *FK@=� 	, �UV��®®®P���°�M���2 ¥ /�

 FK@=� 	,��®®® �n�'�������l ��=�4 *FK@=� 	, �UV��®®®���2 �n�4�P���¥/�§ 

�®���������9��
£ �B'���®®®� �UV®���������9��
£�=�; �<���Z�� �B'�£�%�, GK'�£����� *GK'����� �B�;�P� @B	L�

 ��K@=� 	,��®®®�UV���� �n�=�;�P ��=�4 FK@=� 	, ������9��
£�� �B'�®® �UV

����������9��
£�=�; �<���Z�� �B'�£�%�, GK'�£GK'�. 

_____________________________________________  

* Kuşkusuz Allah ve melekleri Peygamber'e salât et-
mektedir. Ey iman edenler siz de ona (kâmil bir) selâm 
edin. Emrin baş üstüne ey Rabbim! Senden saadet dile-
rim. Sen münezzehsin.  

Allah'ım! İbrahim ve İbrahim'in soyundan gelenlere rah-
met edip bereket verdiğin gibi Muhammed ve Ehlibeyt'i-
ne rahmet eyle; Muhammed ve Ehlibeyt'ine bereket ver; 
şüphesiz sen beğenilen ve yücesin. Allah'ım! İbrahim ve 
İbrahim'in soyundan gelenlere merhamet ettiğin gibi Mu-
hammed ve Ehlibeyt'ine merhamet et. Şüphesiz sen be-
ğenilen ve yücesin. 
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Allah'ım! Âlemlerde Nuh'a selâm ettiğin gibi, Muham-
med ve Ehlibeyt'ine selâm eyle. Allah'ım! Nimet ve ihsa-
nını Musa ve Harun'a esirgemediğin gibi Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine de esirgeme. 

Allah'ım! Bizi kendisiyle şereflendirdiğin gibi Muham-
med ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle. Allah'ım! Bizi kendisiyle 
hidayete eriştirdiğin gibi Muhammed ve Ehlibeyt'ine rah-
met eyle. Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet ey-
le ve onları evvelkilerle sonrakilerin (bütün insanların) im-
reneceği beğenilmiş bir makama ulaştır. Güneş doğup 
battığı müddetçe Muhammed ve Ehlibeyt'ine selâm olsun. 
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Gözler kapanıp açıldığı müddetçe, Muhammed ve Ehli-
beyt'ine selâm olsun. İnsanların dilinden selâm düşme-
dikçe, Muhammed ve Ehlibeyt'ine selâm olsun. Melekler 
Allah'ı tenzih ve takdis ettiği müddetçe, Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine selâm olsun. Muhammed ve Ehlibeyt'ine se-
lâm olsun ilklerde; Muhammed ve Ehlibeyt'ine selâm ol-
sun sonlarda; Muhammed ve Ehlibeyt'ine selâm olsun 
dünyada ve âhirette. 

Allah'ım! Ey hürmetli beldenin (Mekke'nin) Rabbi; Rü-
kün ve Makam'ın Rabbi; Hill ve Harem'in Rabbi! Peygam-
berin Muhammed'e bizden selâm ilet. Allah'ım! Yaratık-
larından birisine verebileceğin ihtişam, nur, gurur, değer, 
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imrenilecek hâl, vesile olma, derece, makam, şeref, yü-
celik ve kıyamet günü huzurunda şefaat etme hakkının 
en üstününü Muhammed'e ver. Varlıklara verdiğin hayrın 
senden başkasının sayamayacağı kat kat fazlasını Mu-
hammed'e ver. Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine, ev-
velkilerden, sonrakilerden ve yaratıklarından birisine etti-
ğin en güzel, en temiz, en çok artan, en çok büyüyen ve 
en üstün rahmet gibi rahmet eyle; ey merhametlilerin en 
merhametlisi! 

Allah'ım! Müminlerin emiri Ali'ye rahmet eyle; onu 
seveni sev, ona düşmanlık besleyene düşman ol ve onun 
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kanının dökülmesinde ilişkisi olanların azabını kat kat ar-
tır. Allah'ım! Peygamber'in Muhammed'in (O'na ve Ehli-
beyt'ine selâm olsun) kızı Fâtıma'ya rahmet eyle ve onu 
inciterek Peygamberini incitmiş olanlara lanet eyle. Alla-
h'ım! Müslümanların iki imamı Hasan ve Hüseyin'e rah-
met eyle; onları sevenleri sev, onlara düşmanlık besle-
yenlere düşman ol ve onların şehadetine vesile olanların 
azabını kat kat artır. Allah'ım! Müslümanların imamı Ali 
ibn'il-Hüseyin'e (İmam Zeynülabidin'e) rahmet eyle; onu 
seveni sev, ona düşman olana düşman ol ve ona zulme-
denin azabını kat kat artır. 
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Allah'ım! Müslümanların imamı Muhammed ibn-i A-
li'ye (İmam Bâkır'a) rahmet eyle; onu seveni sev, ona 
düşmanlık besleyene düşman ol ve ona zulmedenin a-
zabını kat kat artır. Allah'ım! Müslümanların imamı Cafer 
ibn-i Muhammed'e (İmam Sâdık'a) rahmet eyle; onu se-
veni sev, ona düşman olana düşman ol ve ona zulme-
denin azabını kat kat artır. Allah'ım! Müslümanların ima-
mı Musa ibn-i Cafer'e (İmam Kazım'a) rahmet eyle; onu 
seveni sev, ona düşman olana düşman ol ve onun şeha-
detine vesile olanların azabını kat kat artır. Allah'ım! Müs-
lümanların imamı Ali ibn-i Musa'ya (İmam Rıza'ya) rahmet 
eyle; onu seveni sev, ona düşmanlık besleyene düşman 
ol ve onun şehadetine vesile olanların azabını kat kat artır. 
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Allah'ım! Müslümanların imamı Muhammed ibn-i A-
li'ye (İmam Muhammed Takî'ye) rahmet eyle; onu seveni 
sev, ona düşman olana düşman ol ve ona zulmedenin 
azabını kat kat artır. Allah'ım! Müslümanların imamı Ali 
ibn-i Muhammed'e (İmam Ali Nakî'ye) rahmet eyle; onu 
seveni sev, ona düşmanlık besleyene düşman ol ve ona 
zulmedenin azabını kat kat artır. Allah'ım! Müslümanla-
rın imamı Hasan ibn-i Ali'ye (İmam Hasan Askerî'ye) rah-
met eyle; onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol 
ve ona zulmedenin azabını kat kat artır. Allah'ım! İmam 
Hasan Askerî'den sonra Müslümanların imamı olan (Hz. 
Mehdi'ye) rahmet eyle; onu seveni sev, ona düşman ola-
na düşman ol; onun ferecini ve zuhurunu yakınlaştır. 
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Allah'ım! Peygamber'inin iki oğlu Kasım ve Tâhir'e 
rahmet eyle. Allah'ım! Peygamber'inin kızı Rukkayye'ye 
rahmet eyle ve onu inciterek Peygamberini incitmiş ola-
na lânet eyle. Allah'ım! Peygamber'inin kızı Ümm-ü Kül-
süm'e rahmet eyle ve onu inciterek Peygamber'ini incit-
miş olana lânet eyle. Allah'ım Peygamber'inin soyuna rah-
met eyle.  

Allah'ım! Ehlibeyt'i hakkında Sen Peygamber'inin ha-
lifesi (vekili) ol. Allah'ım! Yeryüzünde onları imkân ve ik-
tidar sahibi kıl. Allah'ım! Gizlide ve aşikârda bizi hak üze-
re onların safında, onların imdatçıları ve yardımcıları kıl. 
Allah'ım! Onların intikamını al ve kanlarını yerde bırakma. 
Bizden, onlardan ve kadın-erkek bütün müminlerden, tüm 
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_____________________________________________  

zalim ve zorbaların zulüm ve şerlerini ve hayatı elinde o-
lan her canlının zarar ve ziyanını uzaklaştır. Şüphesiz en 
şiddetli korkuyu ve cezayı veren ancak sensin. 

* Ey sıkıntılı günlerimde hazırlığım; ey zor günlerim-
de arkadaşım; ey nimetli günlerimde veli nimetim ve ey 
iştiyakımın doruk noktası! Sensin kusurlarımı örten, kor-
kumu yatıştırıp beni rahatlatan; sensin sürçmemi affe-
den; o hâlde hatamı bağışla, ey merhametlilerin en mer-
hametlisi! 

** Allah'ım! Sana dua edip ancak senin giderebilece- 
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ğin üzüntülerimi gidermeni diliyorum; senden, ancak se-
nin lütfunla erişilebilecek rahmetini istiyorum; senden an-
cak senin son verebileceğin sıkıntılarıma son vermeni di-
liyorum; ancak seninle ulaşılabilecek arzuları talep edi-
yorum ve senden ancak senin verebileceğin hacetleri is-
tiyorum. 

Allah'ım! Sana el açmama izin vermeği ve seni zik-
retmekle bana merhamet etmeği kendine layık gördüğün 
gibi, dualarımı kabul etmek, fazl u kereminden bana ümit 
ettiğim şeyleri vermek ve korkup da sana yalvardığım şey-
lerden beni kurtarmak sana layıktır; eğer ben rahmetine 
erişmeye layık değilsem, rahmetin bana ulaşmaya ve be-
ni kapsamağa layıktır. Eğer ben icabet edilmeye (duamın 
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_____________________________________________  

kabul olmasına) lâyık değilsem, sen fazl u kerem sahi-
bisin ve rahmetin her şeyi kaplamıştır. Şu hâlde rahme-
tin beni de kaplasın. 

Ey mabudum; ey kerem ve lütuf sahibi! Kerim olan 
zatın hakkına sana el açıyor ve Muhammed ve Ehlibey-
t'ine salât etmeni, hüznümü gidermeni, sıkıntı ve gamı-
ma son vermeni, kendi rahmetinle bana merhamet etme-
ni ve fazl u kereminden beni rızıklandırmanı diliyorum; 
kuşkusuz sen duayı duyansın, yakınsın ve (duayı) kabul 
edensin. 

* Allah'ım! Senden fazl u kereminin en iyisini diliyorum; 
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elbette senin bütün fazl u keremin iyidir; Allah'ım! Ben, 
fazl u kereminin hepsinden diliyorum. Allah'ım! Senden en 
kapsamlı rızkını diliyorum; elbette senin rızkının hepsi kap-
samlıdır. Allah'ım! Ben rızkının hepsinden diliyorum. Al-
lah'ım! Senden bağışının en afiyetlisini diliyorum; elbette 
senin bütün bağışların afiyetlidir. Allah'ım! Senin bütün ba-
ğışlarından diliyorum. Allah'ım! Senden hayırlarının en a-
cilini diliyorum; elbette senin bütün hayırların acildir. Al-
lah'ım! Ben bütün hayırlarından diliyorum. Allah'ım! Sen-
den ihsanının en güzelini diliyorum; şüphesiz senin bütün 
ihsanların güzeldir. Allah'ım! Senden bütün ihsanını diliyorum. 
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Allah'ım! Sana, aracı ettiğimde isteğimi hemen kabul 
edeceğin şeyi vasıta kılarak sana el açıyorum; şu halde 
ey Allah (duamı ve dileğimi) kabul buyur ve beğenilmiş 
kulun, seçilmiş resulün, bütün varlıklarının içerisinden e-
min ve sırdaş olarak seçtiğin, kullarının soylusu, sadık pey-
gamberin ve habibin Muhammed'e rahmet eyle. Yine re-
sulün ve âlemdekiler arasından seçtiğin müjdeci, korkutu-
cu ve nurlu (hidayet) çırağı olan (o yüce şahsiyete) ve o-
nun (Hakka) itaatkâr, tertemiz Ehlibeyt'ine, kendin için ha-
lis kıldığın ve yaratıklarından gizli tuttuğun meleklerine, 
senden (insanlara) doğru haber veren peygamberlerine, 
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_____________________________________________  

vahyine mahsus kıldığın ve risaletlerinle âlemdekilerden 
üstün kıldığın resullerine, rahmetine mazhar kıldığın hi-
dayet bulmuş ve kemale ermiş imamlara ve tertemiz ve-
lilerin olan salih kullarına, Cebrail'e, Mikail'e, ölüm mele-
ğine (Azrail'e), cennet bekçisi Rızvan'a, cehennem bek-
çisi Malik'e, Ruhu'l-Kudüs'e, Ruhu'l-Emin'e, Arş'ını taşı-
yan mukarrep (meleklerine) ve beni koruyan iki meleğe, 
göklerde ve yerlerde bulunanların onlara etmesini istedi-
ğin, onların ilk ve son (bütün) insanlara üstün olduklarını 
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_____________________________________________  

açıklayacağın tertemiz, çok, bereketli, (sürekli) artan, bü-
yüyen, gizli ve aşikâr olan, şerefli ve faziletli bir rahmetle 
rahmet eyle. 

Allah'ım! Muhammed'e vesile (şefaat hakkı) ver; şe-
ref ve fazilet inayet et; ona, ümmetinden taraf bir peygam-
bere verdiğin en iyi mükâfatı ver. Allah'ım! Muhammed'e 
yakınlık üstüne yakınlık, vesile üstüne vesile, fazilet üstü-
ne fazilet, şeref üstüne şeref lütfeyle. Allah'ım! Kıyamet 
gününde gelip geçen (insanlardan) birisine vereceğinin 
en iyisini Muhammed ve Ehlibeyt'ine ver. 

Allah'ım! Peygamberler arasında Muhammed'i, sana 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

348 

�.�,������3° *�"��®®®�N���������
®������������ �B	L�'������� �<£���� *����'��I�������7�������������� �U@��� 	���̂H�Q� *

��®®®���k	, �U@���������H� *��®®®�N �U@����������§�?(� *��®®®��® �1�%�Z���§�?(������ *�������7�������s������ 	�

d��� �O�	=� =���� �5��X�=���£���- j�������!°� 	��c��°��"� ��¤ �����@����"¥¤�[���������	
 *

��-�� §���=�;�@
�� �B�;�P£�+'�.  

��®®®��� �<�������������������®S�D�R ���������2 �/T��¥ FK@=� 	, /���®®® FK@=� 	, �UV��®®®���®S 

�R���l �H�=�0�R£ /���®®®�%�R£���2�O �r'�®�R£ */���®®®�c�[ �+�2 �f����%�R£��'���������£*/� 

��®®®�=���y �+�2 �1���D�R£ */���®®®�.�R���%°���� �1��������!��������£ */���®®® �/�W�X�R

���I��;£ */���®®®�R���������%�.°�������� �3�£�.�R�K�2�� ��, /�£ */���®®®�X�R£ �('��2�������s�������R�
£ */�

��®®®�R������������� ����������p �
®�Z������ �� � �����£ */���®®®�2 �����7�R������ � ��� ��� �	I �+������� ��� �� ����,�
£ */���®®®�R����� ���X����� �� �� ��!°��( �2���������@/�� 

_____________________________________________  

en yakın makamı olan, cennette huzurunda en geniş men-
zilde yer alan ve sana en yakın vesileye sahip bulunan 
kimse kıl. Yine onu ilk şefaat eden, şefaati ilk kabul olan, 
ilk konuşan ve dilediği en çok kabul olan kimse kıl ve onu 
gelmiş geçmiş (bütün insanların) gıpta edeceği beğenil-
miş makama ulaştır; ey merhametlilerin en merhametlisi. 

(Allah'ım!) Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine salât 
etmeni ve sesimi duymanı, duamı kabul buyurmanı, ha-
tamdan geçmeni, (nefsime) yaptığım zulmüme göz yum-
manı, beni dileğime ulaştırmanı, hacetimi vermeni, bana 
vaat ettiğin şeyleri yerine getirmeni, sürçmemi ve günah- 
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_____________________________________________  

larımı bağışlamanı, suçumu affetmeni, bana teveccüh e-
derek benden yüz çevirmemeni, beni merhametine maz-
har kılarak azap etmemeni, bana afiyet vererek (belâya) 
müptela etmemeni, beni en temiz ve en geniş rızkınla rı-
zıklandırarak mahrum kılmamanı diliyorum. Ey Rabbim! 
Borcumu eda eyle, vizr u vebalimin yükünü üzerimden 
kaldır (beni bağışla ve) güç yetiremeyeceğim şeyleri ba-
na yükleme. Ey Mevla'm! Muhammed ve Ehlibeyt'ini dâ-
hil ettiğin bütün hayırlara beni de dâhil et; Muhammed ve 
Ehlibeyt'ini çıkardığın bütün kötülüklerden beni de çı-kar. 
Senin rahmetin onun ve onların üzerine olsun. Yine se-
lâm, Allah'ın rahmet ve bereketleri onun ve onların ü-
zerine olsun. 
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Sonra üç defa �u cümle okunur: 

* ��������@B	L����Z�� £/� §��=�4 �M�	2�O��§�.�R�
�,�� £���%������Q /�°�� �r�£ /�

�.�R�K�2�� ��=�4£/�.  

Sonra da �öyle devam edilir: 

** ��������@B	L����Z�� £/� §���N �<�������������������£�, �e'��s�4 �+£
'��F��I��; �H�, �� £/�§ 
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�/�̂F]K�N £�,V *G
-£�=����7��� @J�P �+'�£ �+'�. 

5- �eyh Mufid (r.a) "el-Muknia" kitabında Ali b. 
Mehziyâr'dan, o da �mam Muhammed Taki'den (a.s) 
�u zikir ve duaların Ramazanın ba�ından sonuna ka-
dar gece ve gündüzleri, çok okunmasının müstehap 
oldu�unu rivayet etmi�tir: 
_____________________________________________  

* Allah'ım! Bana emrettiğin gibi seni çağırıyor, dua 
ediyorum; sen de bana vaad ettiğin gibi duamı kabul bu-
yur. 

** Allah'ım! Büyük ihtiyacım olduğu hâlde çoktan a-
zını istiyorum; hâlbuki ezelden beri senin ona ihtiyacın 
yoktu. (Bu isteğim) bana göre çoktur, fakat sana göre 
kolay ve azdır; şu halde dileğimi bana ihsan et; şüphesiz 
senin her şeye gücün yeter; amin (kabul buyur) ey âlem-
lerin Rabbi! 
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6- Merhum Kef'emî a�a�ıdaki duayı okuyan kim-
senin günahı affedilir, diye rivayette bulunmu�tur: 

**������� �@B	L��
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_____________________________________________  

* Ey her şeyden önce var olan; sonra her şeyi ya-
ratan ve her şey fani olduktan sonra bakî kalacak olan; 
ey hiçbir şeye benzemeyen; ey ne yüce göklerde, ne a-
şağı yerlerde, ne onların üstünde, ne altında, ne de ara-
larında kendisinden başka tapılan bir ilah olmayan (yüce 
Allah!) Sana hamdolsun; saymaya (miktarını belirleme-
ye) senden başkasının güç yetiremeyeceği bir hamd ol-
sun. Şu hâlde Muhammed ve Ehlibeyt'ine senden baş-
kasının sayamayacağı bir rahmet et. 

** Allah'ım! Ey Kur'ân'ı indirdiğin ve orucunu kullarına 
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7-  Merhum Feyz-i Kâ�anî �u zikirlerin her gün 
yüz defa okunmasını nakletmi�tir: 

* 	��������W�� ���� �!§P̀ °H�Q��.��¦	� *������C��X��� ���� �!£ /���°�v̀� ���° *
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��®®®���7�R��¥/�. 

8- Merhum �eyh Müfid "el-Müknia" kitabında 
�öyle demi�tir: Ramazan ayının sünnetlerinden birisi 
de her gün yüz defa Resulullah'a (s.a.a) salât u selâm 
etmektir. Bu sayıyı ne kadar artırırsa, fazileti de o 
kadar artar. 
_____________________________________________  

farz kıldığın ramazan ayının Rabbi! Bu yıl ve her yıl Bey-
tü'l-Harâm'ının haccını bana nasip et ve büyük günahla-
rımı bağışla; çünkü kuşkusuz onları senden başkası ba-
ğışlayamaz, ey büyüklük ve yücelik sahibi! 

* Münezzehtir (hak edene) zarar ve (hak edene) men-
faat veren (Allah)! Münezzehtir hak üzere hüküm veren. 
Münezzehtir yüceler yücesi (Allah)! Münezzehtir O ve 
ben O'na hamd ediyorum. Münezzehtir O ve (her şey-
den) yücedir. 



Fazilet ve Amelleriyle Ramazan Ayı 
 
 

353 

B) RAMAZAN AYININ BAZI GECE VE 
GÜNDÜZLERİNE AİT AMELLER 

Birinci Gecenin Amelleri 
1- Ramazanın hilalini aramak. (Bazı müctehidler bu-

nu farz bilmişlerdir.) 
2- Ramazan ayının hilali göründüğü zaman ona işa-

ret edilmez. Kıbleye dönülerek eller gökyüzüne kaldırılıp 
hilale hitaben şöyle söylenir: 
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Resul-i Ekrem'in de (s.a.a) ramazan ayının hilali-
ni gördü�ü vakit yüzünü kıbleye dönerek �u duayı 
okudu�u rivayet edilmi�tir: 
_____________________________________________  

* Benim ve senin Rabbin, âlemlerin Rabbi olan Al-
lah'tır. Allah'ım! Şu (hilali) bize emniyetle, imanla, sağlık-
la, teslimiyetle, sevdiğin ve razı olduğun şeylere koşmak-
la birlikte (geçireceğimiz bir ayın) başlangıcı kıl. Allah'ım! 
Şu ayımızı bize bereketli kıl ve bize onun hayır ve yar-
dımını nasip et; onda (olabilecek) zararı, şerri, belâ ve 
fitneyi bizden uzaklaştır. 
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Yine �mam Sâdık'tan (a.s) hilal göründü�ü vakit 
�u duanın okunması rivayet edilmi�tir: 
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_____________________________________________  

* Allah'ım! Şu (hilali) bize emniyetle, imanla, sağlık-
la, teslimiyetle, mükemmel bir afiyetle birlikte, tutulacağı-
mız hastalıklardan uzak kalacağımız, namaza, oruca, ge-
ce ibadetine ve Kur'ân okumaya (senin) yardımınla (güç 
bulacağımız bir ayın) başlangıcı kıl. Allah'ım! Ramazan 
ayını geçirinceye kadar bizi Ramazan ayı için sağlıklı kıl 
ve onu (kabul olmuş bir şekilde) bizden teslim al; bizi af-
fetmiş, bağışlamış ve merhametine mazhar kılmış olarak 
sağlıklı tut. 

** Allah'ım! İşte Ramazan ayı girmiş bulunuyor; sen 
bu ayın orucunu bize farz kıldın. Halkı hidayet etmek, hi- 
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3- Hilal göründü�ü vakit okunması müstehap o-
lan dualardan birisi de �mam Zeynülabidin'in (a.s) 
"Sahife-i Seccâdiye" adlı kitabında toplanan duaların 
kırk üçüncü duasıdır. 

Evet Merhum Seyyid �bn Tâvûs'un nakline göre 
�mam Zeynülabidin (a.s) bir gün yoldan geçerken ra-
mazan ayının hilaline bakarak �u duayı okudu: 
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_____________________________________________  

dayet delillerini açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için 
onda Kur'ân'ı indirdin. Allah'ım! Onun orucunu tutmak i-
çin bize yardımcı ol; onu bizden kabul buyur; bizi onda 
ve ondan taraf sağlıklı kıl ve onu da bizim için kolaylık ve 
afiyetle birlikte selâmet eyle. Muhakkak senin her şeye 
gücün yeter, ey Rahman, ey Rahim! 

* Ey belirlenen yörüngelerde hızla dolaşan itaatkâr 
mahlûk! Seninle karanlıkları aydınlatan, belirsizleri ortaya 
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_____________________________________________  

ya çıkaran, seni, mülkünün ayetlerinden bir ayet ve sal-
tanatının alametlerinden bir alamet kılan, büyüyüp küçül-
men, doğup batman, ışık vermen ve kararman ile seni 
hizmete alan kimseye inandım ben. Münezzehtir O! Se-
ninle ilgili tedbiri ne kadar ilginçtir; hakkında öngördüğü 
düzen ne kadar incedir! O, seni yeni bir iş için, yeni bir a-
yın anahtarı kılmıştır. Benim ve senin Rabbimiz olan, be-
ni ve seni yaratan, beni ve seni takdir edip yöneten, beni 
ve seni şekillendiren Allah'tan, Muhammed ve Ehlibey-
t'ine rahmet etmesini ve seni, günlerin yok edemeyeceği 
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_____________________________________________  

bir bereket ve günahların kirletemeyeceği bir temizlik hi-
lali, içinde uğursuzluk bulunmayan bir mutluluk, berabe-
rinde zahmet getirmeyen bir bolluk, zorlukla karışmamış 
kolaylık, şerre bulaşmamış hayır hilali, emniyet, iman, ni-
met, ihsan, sağlık ve teslimiyet hilali kılmasını diliyorum. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve 
bizleri üzerlerine hilal doğan en hoşnut, hilale bakan en 
temiz ve bu ayda sana kulluk eden en mutlu kimseler-
den kıl. Ey Allah'ım! Bu ayda bizleri tövbeye muvaffak et; 
günahtan ve emirlerine karşı gelmekten koru; bizi nimet- 
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4- Ramazan ayının ilk gecesinde müstehap olan 
bir di�er amel de, insanın kendi helaliyle cinsel mü-
nasebette bulunmasıdır. Bu sadece ramazan ayına 
mahsus bir �eydir. Yoksa di�er aylarda ayın ilk gü-
nünde bu, mekruhtur. 
_____________________________________________  

lerine şükretmeye alıştır; bizleri (günahlara karşı) bağı-
şıklık kalkanlarıyla donat ve en mükemmel şekilde sana 
itaat etmeye muvaffak ederek nimetini bizlere tamamla. 
Şüphesiz sen, çok nimet verensin; övgüye layıksın. Al-
lah, Muhammed'e ve onun pâk ve tertemiz Ehlibeyt'ine 
rahmet etsin. (Allah'ım!) Bu ayda, yapmamız için çağrıda 
bulunduğun farz itaatini yerine getirmemiz için bize yar-
dımcı ol ve bunu bizden kabul buyur; kuşkusuz sen, bü-
tün cömertlerden daha çok cömertsin; bütün merhamet-
lilerden daha merhametlisin; âmin ey alemlerin Rabbi! 
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5- Bu gecenin bir ameli de gusüldür; bazı hadis-
lerde bu gece gusül yapan kimsenin gelecek ramazan 
ayına kadar vücudunda ka�ıntı olmayaca�ı rivayet e-
dilmi�tir. 

6- Bu gecenin amellerinden birisi de �mam Hü-
seyin'i (a.s) ziyaret etmektir. 

7- Önceden de de�indi�imiz bin rekâtlık namazı kıl-
mak isteyenler, bu geceden itibaren ba�lamalıdırlar. 

8- Bu gecenin bir di�er ameli ise iki rekât nama-
zı, her rekâtta Fâtiha ve En'âm surelerini okumak su-
retiyle kılmak ve ardından da Allah-u Teâlâ'dan ken-
disine yardımcı olmasını, korkulardan ve rahatsızlık-
lardan korumasını dilemektir. 

9- �aban ayının son gecesinin amelini açıklarken 
nakletti�imiz duayı bu gece de okumak sünnettir. 

10- Bu gecenin ak�am namazından sonra elleri 
kaldırarak �u duanın okunması, "el-�kbal" kitabında 
�mam Muhammed Taki'den (a.s) rivayet edilmi�tir: 
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* Allah'ım! Ey her şeye gücü yeten ve (âlemin) ted-
bir ve yönetimini elinde tutan; ey Latif ve her şeyden ha-
berdar olan ve hain gözleri, sinelerin sakladığını ve batın- 
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_____________________________________________  

ların sırrını bilen Allah! Allah'ım! Bizi, niyet edip ardından 
amel eden kimselerden kıl; bedbaht olup tembelliğe du-
çar olan veya amelden başka şeye yaslanan kimseler-
den kılma. Allah'ım! Bu (ramazan) ayının bitiminde, üze-
rimizde olan farzlarını eda etmiş olmamız için bedenleri-
mizi hastalıklardan uzaklaştırıp sağlıklı tut; üzerimize farz 
kıldığın amelleri yerine getirmemiz için bize yardımcı ol.  

Allah'ım! Bu ayın orucunu tutmak için bize yardım et; 
(geceleri) ibadet etmeye bizi muvaffak et; (hakkıyla) Kur'-
ân okumaktan bizi mahrum etme. Bu ayda zekât verme-
yi bizlere kolaylaştır. Allah'ım! Ağrı, yorgunluk, hastalık ve  
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bozgunluğu bize musallat kılma. Allah'ım! Helal rızkından 
iftar etmeyi bizlere nasip et. Allah'ım! Bu ayda bizim için 
ayırdığın rızkı elde etmeyi ve bizim için takdir buyurdu-
ğun emri (yerine getirmeği) kolaylaştır. Onu helal-terte-
miz, günahlardan, engellerden ve hatalardan arınmış bir 
şekilde bize nasip buyur.  

Allah'ım! Bize ancak temiz şeylerden yedir; iğrenç ve 
haram olan şeylerden değil. Bize vereceğin rızkı, pisliğe 
ve hastalıklara karışmamış helal rızk eyle. Ey gizliyi de 
açık şeyler gibi bilen; ey kullarına iyilikle lütufta bulunan; 
ey her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her şeyden ha-
berdar olan (Yüce Allah)! Bize zikrini ilham et; bizi zor kıl-
dığın şeylerden uzaklaştırıp kolay kıldığın şeylere ulaştır; 
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bizi rüşt ve doğruluğa hidayet et; doğruluklara muvaffak 
kıl; bizi belalardan koru; günah ve hatalardan muhafaza 
et. Ey büyük günahları kendisinden başkası bağışlama-
yan ve kötülüğü kendisinden başkası gidermeyen; ey mer-
hametlilerin en merhametlisi ve yücelerin en yücesi! Mu-
hammed ve tertemiz Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve orucu-
muzu kabul buyur; bizi iyilik ve takvaya bağlı kıl. Çaba-
mızı mükâfatlandır; ibadet ve namazımızı kabul eyle; o-
kuduğumuz Kur'ân'ı dergâhına yücelt; duamızı dinleyip 
(kabul buyur); bizi iyiliğe hidayet eyle; zorluklardan uzak-
laştırıp, kolaylıklara kolayca ulaşmamızı sağla; iyi amel-
lerimizi kat kat artır; oruç ve namazımızı kabul eyle; du- 
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11- "el-�kbal" kitabında �mam Cafer Sadık'tan 
(a.s) rivayet edilen �u dualar da bu gecenin müstehap 
amellerinden birisidir: 

* ��������@B	L��
�L�̂  @J�P  °*����W�,�P 	,������.������3°�
�X��� �U�¥9 *���¥��� � �� � ���� ��	
�L�̂  ��d 

_____________________________________________  

alarımızı dinleyip (kabul buyur); hatalarımızı bağışla; kö-
tülüklerimizi affet; bizi kurtuluşa ermiş amel edenlerden 
kıl; kendilerine gazap ettiğin ve doğru yoldan sapanlar-
dan değil. Nihayet ramazan ayı geçip gidinceye kadar o-
rucumuzu, ibadet ve namazımızı kabul buyur; amelleri-
mizi temizle, günahlarımızı bağışla ve her hayırdan nasi-
bimizi artır. Kuşkusuz sen, duaları kabul eden ilah ve (kul-
larına) yakın olan Rabsin. Sen her şeyi kuşatansın. 

* Allah'ım! Ey ramazan ayının Rabbi, ey Kur'ân'ı indi- 
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_____________________________________________  

ren; işte bu, Kur'ân'ı indirdiğin, onda, hidayeti beyan e-
den ve hakkı batıldan ayıran ayetleri nazil ettiğin rama-
zan ayıdır. Allah'ım! Bu ayın orucunu bizlere nasip et ve 
bu ayın (ibadet ve namazını) yerine getirmemize yardım-
cı ol. Allah'ım! Bu ayı bizim için selâmet kıl; bizi bu ayda 
sağlıklı et ve bu ayı kolaylık ve afiyet içinde bizden tes-
lim al. Kadir gecesinde hükme bağladığın, takdir buyur-
duğun ve belirlediğin, kesin, dönüşü ve değişimi olma-
yan hikmetli hükümler arasında, beni de hacları kabul o-
lan, çabaları mükâfatlandırılan, günahları bağışlanan ve 
kötülüklerinin üstü örtülen Beytü'l-Harâm'ının hacılarından  
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̀��°u�f °�U�e� ���.  

12- Bir hadiste Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ramazan 
ayı girdi�inde �u duayı okudu�u rivayet edilmi�tir: 
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13- Yine Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ramazan ayının 
ilk gecesinde �öyle dua etti�i rivayet edilmi�tir: 
_____________________________________________  

yaz. Yine hükmettiğin ve takdir buyurduğun şeyler ara-
sında ömrümü uzatmayı ve bana bol helal rızk nasip et-
meyi kararlaştır. 

* Allah'ım' Hiç şüphesiz ramazan ayı girmiş bulunu-
yor. Allah'ım! Ey ramazan ayının Rabbi! Öyle bir ay ki, 
onda Kur'ân'ı indirdin ve onda hidayeti beyan eden ve 
hakkı batıldan ayıran açıklamalarda bulundun. Allah'ım! 
Ramazan ayını bizim için bereketli kıl ve onun orucunu 
tutmada ve namazını kılmada bize yardımcı ol ve onu 
bizden kabul buyur. 
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* Ey mübarek ay, seninle bizi yücelten Allah'a ham-
dolsun. Allah'ım! Oruç tutmamız (ve gece ibadetlerine) 
kalkmamız için bizi güçlendir; ayaklarımıza sebat ver ve 
bizi kâfirler topluluğuna karşı muzaffer eyle. Allah'ım! Sen 
teksin; evladın yoktur. Sen noksansız-ihtiyaçsızsın; ben-
zerin yoktur. Sensin aziz; başka bir şey sana izzet vere-
mez. Sen zenginsin, ben ise fakir; sen mevlasın, ben ise 
kul; sen bağışlayansın, ben ise günahkâr; sen Rahim'sin, 
ben ise hatakâr; sen yaratansın, ben ise yaratılan; sen di-
risin, ben ise ölü; rahmetin hakkına senden, beni bağış-
lamanı, bana merhamet etmeni ve beni affetmeni diliyo-
rum. Muhakkak senin her şeye gücün yeter. 
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14- �mam Zeynülabidin'in (a.s) ramazan ilk ge-
cesinde okudu�u ve Sahifey-i Seccâdiye'de 44. dua 
olarak geçen duanın da bu gecede okunması müste-
haptır: 
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_____________________________________________  

* Hamd Allah'a ki, kendisine hamd etmenin yolunu bi-
ze gösterdi ve bizi hamd ehlinden kıldı ki, ihsanına şük-
redenlerden olup iyilik yapanların mükâfatını alalım. 

Hamd Allah'a ki, bize dinini armağan etti, şeriatıyla 
bize minnet etti (karşılıksız lütufta bulundu) ve ihsan yol-
larını bize tanıttı ki, nimetiyle o yolları kat ederek rızva-
nına ulaşalım. Öyle bir hamd ki, bizden kabul buyursun 
ve onunla bizden hoşnut olsun. 

Ve hamd Allah'a ki, oruç ayı, İslâm ayı, temizlenme 
ayı, arınma ayı ve kıyam ayı olan ramazan ayını bu yol- 
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lardan biri kıldı. "İnsanlar için hidayet kaynağı olan, doğ-
runun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerini i-
çeren Kur'ân'ı bu ayda indirdi." (Bakara/185) /// 

Ona tanıdığı ayrıcalıklar ve faziletlerle diğer aylara 
olan üstünlüğünü ortaya çıkardı. Büyüklüğünü bildirmek 
için diğer aylarda helal ettiğini bu ayda yasakladı; ona 
belli bir vakit belirleyerek, ondan öne geçirilmesine veya 
sonraya bırakılmasına müsaade etmedi. 

Sonra da, gecelerinden belli bir geceyi bin aydan üs-
tün kıldı ve onu Kadir Gecesi olarak adlandırdı. "O 
gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh her iş için 



Fazilet ve Amelleriyle Ramazan Ayı 
 
 

369 

�P®®���°�T���L°�(�4 �+�, �B�� °�®
�,��� �O G5�e���§�?��� 	B��������� ���4�
�!¥�� /������a���¦ 

�%����������
 °��2��¥/��- �+�, ����k§i]�!�2 �+�,  �|�O���°��= ��®�W�N �+�, �B�E�;��§���? .  

�®���������(�l @B	L °��2�¥/� FK@=� 	, ��®®® *����V��®®®�®���L���°�=��������.
�7�, �° ���Q

 *�����W�Q��®®®�®�I��,�
	; �U�e������ ������ *���������@=�, ��z�Q �x�
�o�; ���£� *��'

��®®®�®�2�������.��2 ���¥/��'�l  ���,���°����%��� �{�EP�°b¦�7�, �+�2 l��£� *�<'

������������������=�7�L���Q ���£� ��'��°��=C�
	- ��£����; *�<'��/����D�Z �" �/������� ��°���������=���2��.�§ 

��®��¥����� /�� *��®®®
�0�Z �"° �a��°���������D��P�°�Z�§�� ®��¥��L�� /�� *��®®®���;���/��"  

�Z����� ��	0�!���-�K�-������.�§�� ®��¥P��o� �, /�� *��®®® ���c�m�Z �"��°���������K�N�.�,��§�� ®��¥ /�

P�	%� �,� *��®®®���;���/��"  �R������7�/������Z��c	� ������.��"�� ��,  ������;����� *�n����®®®�R �"������v�c�. 

_____________________________________________  

inerler." (Kadir/4) Esenliktir o gece; fecir doğuncaya ka-
dar, sağlam-kesin hükmü gereği kullarından dilediği için 
bereketi devam eder. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve 
bu ayın değerini bilip saygısını gözetmeyi, bu ayda ya-
sakladığın şeylerden kaçınmayı bize ilham et. Uzuvları-
mızı günahlardan koruyup seni hoşnut eden şeylerde iş-
leterek, bizi bu ayda oruç tutmaya muvaffak et. Öyle ol-
sun ki, kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim; gözlerimi-
zi eğlenceye dikmeyelim, ellerimizi sakıncalı bir şeye u-
zatmayalım; ayaklarımızı harama açtırmayalım; karnımıza, 
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helâl ettiğinden başkası girmesin; dilimiz, senin açıkladı-
ğından başkasını konuşmasın; bizi sevabına yaklaştıra-
cak amelden başkası için zahmete düşmeyelim; azabın-
dan koruyacak amelden başkasını yerine getirmeyelim. 
Sonra da bütün bunları, riyakârların gösterişinden ve ün 
tutkunlarının ün hevesinden arındır ki, işlerimizi yalnızca 
senin için yapalım; senden başka bir amacımız olmasın. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl'ine salât eyle ve bizi bu 
ayda, çizdiğin sınırlarıyla, koyduğun farzlarıyla, koştuğun 
şartlarıyla ve belirlediğin vakitleriyle (günlük) beş nama-
zın vakitlerine vâkıf et. Bizi namazın yüce mertebelerine  
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ulaşan, erkânını koruyan, onu vaktinde kılan, rükûunu, sec-
desini ve tüm üstün amellerini kulun ve Resul'ünün (sa-
lâvatın ona ve Ehlibeyt'ine olsun) yerine getirdiği gibi en 
kâmil ve kapsamlı taharetle, en açık ve belirgin huşuyla 
yerine getiren kimselerden kıl. 

Bu ayda bizi, akrabalarımızla iyilik ve ihsan üzere i-
lişki kurmaya; komşularımıza ikram ve bağışta bulunma-
ya; mallarımızı vebal olmaktan kurtarmaya; zekâtını ayı-
rarak temizlemeye; bize dargın küskün olanların gönlünü 
almaya; haksızlık yapanlara karşı insaflı olmaya; asla dost 
edinemeyeceğimiz, barış içinde yaşayamayacağımız senin  
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ve yolunun düşmanlarının dışında, bize düşmanlık eden-
lerle barışmaya; bizleri günahlardan temizleyecek, kötü-
lüklerden koruyacak, meleklerin bile yapamayacağı temiz 
amellerle sana yaklaşmaya muvaffak kıl. 

Allah'ım! Bu ayın hürmetine ve bu ayın evvelinden 
sonuna kadar sana ibadet eden mukarreb melekler, mür-
sel peygamberler ve salih kulların hürmetine senden is-
tiyorum ki, Muhammed ve âline salât edesin. (Allah'ım!) 
Bu ayda bizi, kullarına vaad ettiğin saygınlığa ehil kıl; sa- 
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na itaat etmekte âdeta yarışan kullarına vereceğin şeyle-
ri bize de ver ve rahmetinle, bizi en yüksek makamı hak 
edenlerin arasına kat. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl'ine salât eyle ve bizi tev-
hidinde şirke düşmekten, övgünde kusur etmekten, di-
ninde kuşkulanmaktan, yolunda körlüğe duçar olmaktan, 
senin için gerekenden gaflet etmekten ve düşmanın olan 
kovulmuş şeytana aldanmaktan koru. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl'ine salât eyle ve içinde bu-
lunduğumuz bu ayın her gecesinde affınla (cehennem-
den) salıvereceğin, rahmetinle bağışlayacağın kulların var- 
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sa, bizi onlardan eyle ve bizi bu ayın en iyi ehli ve asha-
bından kıl. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl'ine salât eyle ve ramazan 
hilalinin gözlerden kaybolup gökyüzünden silinmesiyle 
günahlarımızı da sil; günlerinin sıyrılmasıyla veballerimi-
zi bizden sıyır. Ramazan bitince hatalardan arınmış, kö-
tülüklerden temizlenmiş olalım. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl'ine salât eyle ve bizi bu 
ayda, eğrilirsek düzelt; kayarsak doğrult; Şeytan bize mu-
sallat olursa, bizi ondan kurtar. 

Allah'ım! Bu ayı sana ibadet etmemizle doldur; vakit- 
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lerini sana itaat etmemizle süsle; gündüzlerinde oruç tut-
maya, gecelerinde namaz kılıp dua etmeye, bağışlan-
mak için ağlayıp sızlamaya muvaffak et bizi; gündüzleri, 
gafletimize, geceleri, kusur ettiğimize tanık olmasın. 

Allah'ım! Hayatta olduğumuz sürece diğer aylar ve 
günlerde de bizi böyle olmaya muvaffak et. Bizi, "Fir-
devs'e varis olup orada sürekli kalacak olan" (Mu'minûn/ 
11), "Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri çar-
parak veren" ve "İyiliklere koşuşup iyilik için yarışan." 
(Mu'minûn/60-61) salih kullarından kıl. 
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15-  Bu gecede okunması müstehap olan dualar-
dan birisi de "Cev�en-i Kebir" duasıdır ki kitabın so-
nunda açıklanmı�tır. 

16- Ramazan amellerinin ba�larında zikretti�imiz 
"Hac Duası"nın bu gecede okunması müstehaptır. 

17- Önceden de zikretti�imiz gibi bu ayın en fa-
ziletli amellerinden birisi de, çok Kur'ân okumaktır. 
Kur'ân hatmine bu geceden itibaren ba�lamak iste-
yenler için �u hadisi nakletmeyi uygun görüyoruz.  

Rivayet edildi�ine göre, �mam Cafer Sadık (a.s) 
Kur'ân okumaya ba�lamadan önce �u duayı okurdu: 
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Allah'ım! Her zaman, her an ve her halükârda, salât 
ettiğin kimselere ettiğin tüm salâtların sayısınca, tüm o 
salâtların, senden başka kimsenin sayamayacağı kadar 
kat kat fazlasıyla Muhammed ve Âli'ne salât eyle. Hiç 
kuşkusuz, sen, dilediğini yaparsın. 

*Allah'ım! Şehadet ederim ki bu, Resul'ün Muhammed 
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ibn-i Abdullah'a (s.a.a) inen kitabın ve Peygamber'inin 
diline dökülen kel ش# mındır. O, senin yaratıklarına (gön-
derdiğin) bir hidayet vesilesi ve seninle kulların arasına 
uzanan bir bağlantı ipidir.  

Allah'ım! Ben fermanın ve kitabın olan (Kur'ân'ı) aç-
tım (yüzüme). Allah'ım! Ona bakışımı ibadet, onu okuyu-
şumu tefekkür ve tefekkürümü ibret vesilesi kıl. Beni, ö-
ğütlerinin beyanından öğüt alan ve günahlarından kaçı-
nanlardan kıl. (Kur'ân) okurken kulağımı mühürleme; gö-
züme perde çekme. Okuyuşumu tefekkürsüz bir okuyuş 
kılma. (Kur'ân'ın) ayetleri ve ahkâmı üzerinde düşünüp, 
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dinin kurallarını uygulamaya beni muvaffak kıl. (Kur'ân'a) 
bakışımı, gaflet bakışı ve okuyuşumu faydasız bir oku-
yuş kılma. Kuşkusuz sen çok şefkatli ve Rahim'sin. 

* Allah'ım! Ben, sadık Peygamber'ine (s.a.a) indirdi-
ğin kitabından mukadder kıldığın kadar okudum. Hamd 
sana ey Rabbimiz. Allah'ım! Beni onun (Kur'ân'ın) hela-
lini helal ve haramını haram bilen, muhkemine de müte-
şâbihine de iman eden kimselerden kıl. Kabirde ve haş-
redildiğim günde (Kur'ân'ı) bana arkadaş kıl. Beni, oku-
duğu her ayet karşılığında yüce makamlarda bir derece 
yücelttiğin kimselerden et. Âmin ey âlemlerin Rabbi! 
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Birinci Günün Amelleri 

1- �mkân olursa, akarsuda gusledip, ba�a otuz a-
vuç su dökmek; bunu yapan bir kimse o yılın rahat-
sızlık ve hastalıklarından emanda olur. 

2- Bu günde yüzünü bir avuç gülsuyu ile yıkayan 
kimse, zillet ve peri�anlıktan kurtulur. Biraz da ba�ı-
na döken kimse gö�üs hastalı�ından da emanda ol-
mu� olur. 

3- Her ayın ba�ında oldu�u gibi, bu ayın ba�ında 
da iki rekât namaz kılıp ardından da sadaka vermek 
sünnettir. 

4- Bu günde iki rekât namazı, birinci rekâtta Fâ-
tiha ve Fetih, ikincide ise Fâtiha ve istedi�i bir sure-
yi okumak suretiyle kılan kimse gelecek yıla kadar 
Allah'ın koruması altında olur. 

5- �afak söktü�ü vakit �u duayı okumanın müs-
tehap oldu�unu rivayet etmi�lerdir: 
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* Allah'ım! (İşte) ramazan ayı girmiş bulunmaktadır; 
sen bu ayın orucunu bize farz kıldın; bu ayda hidayet et-
mek, hidayeti açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için 
insanlara Kur'ân'ı indirdin. Allah'ım! Onun (ramazan ayının)  
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6- Merhum Allâme Meclisî "Zâdü'l-Meâd" adlı 
kitabında �öyle diyor: "Merhum Kuleynî ve Merhum 
�eyh Tusî sahih bir sened ile �mam Musa Kâzım'dan 
(a.s) �öyle rivayet etmi�lerdir: Ramazan ayının ilk 
gününde �u duayı okuyun: 
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orucunu tutmak için bize yardımcı ol; onu bizden kabul 
buyurarak teslim al. Bu ayı kolaylık ve afiyet içerisinde 
bizim için selâmet tut. Muhakkak senin her şeye gücün 
yeter. 

* Allah'ım! Her şeyin itaat ettiği ismin, her şeyi kap-
layan rahmetin, karşısında her şeyin alçaldığı azametin, 
her şeye üstün gelen izzetin, karşısında her şeyin teslim 
olduğu kuvvetin, her şeye galip gelen ceberutun ve her 
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her şeyi kuşatan ilmin hakkına sana el açıyorum ben; ey 
Nur; ey Kuddüs; ey her şeyden önce ilk ve ey her şey-
den sonra bâki olan! Ya Allah, ya Rahman! Muhammed 
ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve nimetleri değiştiren günahla-
rımı bağışla; belaların inmesine yol açan günahlarımı ba-
ğışla; ümidi kesen günahlarımı bağışla; düşmanları başı-
ma dolaştırıp duran günahlarımı bağışla; duanın kabulü-
nü önleyen günahlarımı bağışla; belanın inmesini hak et-
tiren günahlarımı bağışla; gökten yağmurun inmesini ön-
leyen günahlarımı bağışla; kötülüklerimin üzerini açan gü-
nahlarımı bağışla; fena ve yokluğumu çabuklaştıran günah- 
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larımı bağışla; pişmanlığa yol açan günahlarımı bağışla; 
ismet perdelerini yırtan günahlarımı bağışla. (Düşmanın) 
nüfuz edemeyeceği sağlam zırhını bana giydir. Bu yılı-
mın gelecek (günlerinde), gece ve gündüz çekindiğim şey-
lerin şerrinden beni koru. 

Allah'ım! Ey yedi göğün, yedi yerin, onların içinde ve 
arasında bulunanların Rabbi; ey büyük Arş'ın Rabbi; ey 
Fâtiha Suresi'nin ve büyük Kur'ân'ın Rabbi; ey İsrafil'in, 
Mikail'in ve Cebrail'in Rabbi; ey resullerin efendisi ve pey-
gamberlerin sonuncusu Muhammed'in (sallallahu aleyhi 
ve alihi) Rabbi! Mukaddes zatın ve kendini adlandırdığın 
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isimlerin hakkına senden dileniyorum. Ey yüce! Sensin 
büyük nimet veren; korkulan-sakınılan şeyleri defeden; 
bol nimetleri veren; az olanın da karşılığında iyilikleri kat 
kat artırırsın, çok olanın da. Sen istediğin şeyi yaparsın; 
ey kudret sahibi; ey Allah; ey Rahman! Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine rahmet eyle; bu yılımın gelecek (günlerinde 
kusurlarımı örtecek) örtünü bana giydir; nurunla yüzümü 
aydınlat; muhabbetinle beni sev; beni rızana (veya Rız-
van cennetine), değerli lütuf ve keremine ve büyük bağı-
şına ulaştır. Bana indinde olanın en iyisini ve yaratıkla-
rından birisine verdiğinin en hayırlısını ver ve bana afiyet 
libası giyindir.  
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Ey her şikâyetin (edileceği) yer; ey her gizli konuş-
maya şahit olan; ey her gizliyi bilen; ey istediği belâyı u-
zaklaştıran; ey yüce affın sahibi; ey güzel bağışlayan! Ö-
lümümü İbrahim'in (a.s) milleti, tevhid fıtratı ve Muham-
med'in (s.a.a) dini ve sünneti üzere ve en iyi ölümle, 
dostlarına dost, düşmanlarına düşman olduğum hâlde ger-
çekleştir. 

Allah'ım! Bu yıl içerisinde beni senden uzaklaştıra-
cak amel, söz veya fiillerden beni uzak tut. Yine bu yılda 
beni sana yakınlaştıracak amel, söz veya fiillere sevk et; 
ey merhametlilerin en merhametlisi! 
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(Allah'ım!) Akıbetinden çekindiğim veya seni gazap-
landırarak Kerim Vech'ini benden çevirmene ve böylece 
indinde olan bir nasibimi kaybetmeme vesile olmasından 
korktuğum amel, söz ve fiillerden beni alıkoy; ey çok şef-
katli, ey Rahim! 

Allah'ım! Bu yılımın gelecek (günlerinde) beni koru; 
beni kendi civarına ve himayene al; afiyet örtünle beni 
ört; lütuf ve keremini bana ihsan eyle. Senin civarında 
yer alan azizdir; senin medh u senan yücedir ve senden 
başka bir ilâh yoktur. Allah'ım! Beni geçmiş velilerinden 
olan salihlerin takipçisi kıl; beni onlara kavuştur; hakkında 
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doğru konuşan (velilerine) teslimiyet arz edenlerden kıl. 
Allah'ım! Hatalarımın, nefsime ettiğim zulüm ve aşırılı-
ğın, heva ve hevesime uymamın ve şehvetlerime kapıl-
mamın, beni kuşatıp da rahmet ve rızvanına ulaşmama 
engel olması ve böylece indinde unutulmama, gazap ve 
azabına duçar olmama sebep olmasından sana sığını-
rım. Allah'ım! Seni benden hoşnut edecek amellere beni 
muvaffak kıl ve beni kendine yakınlaştır. 

Allah'ım! Peygamber'in Muhammed'in (s.a.a) (içinden) 
düşmanlarının korkusunu yok etmede, sıkıntısını gider-
mede, kederine son vermede yeterli olduğun ve ona ver- 
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diğin vaadi doğruladığın ve ahdini yerine getirdiğin gibi, 
bu yılın korku ve afetlerine, hastalıklarına, fitnesine, kötü-
lüklerine, kederlerine ve dar geçimine karşı bana da ye-
terli ol; kendi rahmetinle beni ölünceye kadar sürekli ve 
eksiksiz nimet ile içice olan, kâmil bir afiyete ulaştır. Ben, 
kötülük yapmış, zulüm etmiş ve zelil bir şekilde gü-
nahını itiraf etmiş birisi gibi sana el açıyorum; senden, 
geçmişte yaptığım ve koruyucu meleklerinin kaydettiği ve 
değerli meleklerin saydığı günahlarımı bağışlamanı ve 
kalan ömrümde, beni günahlardan korumanı diliyorum, 
ey mabudum, ey Allah, ey Rahman, ey Rahim! Muham-
med ve Muhammed'in Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve senden 
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Bu duayı Merhum Seyyid �bn Tâvûs ramazanın 
birinci gecesi için nakletmi�tir. 

On Üçünçü Gece 

Bu gece "Biyz" gecelerinin ilkidir. Bu gecede üç 
amel müstehaptır: 

1- Gusletmek. 
2- Dört rekât namazı her rekâtta bir Fâtiha ve 

yirmi be� �hlâs Suresi'ni okumak suretiyle kılmak. 
3- Recep ve �abanın on üçüncü gecelerinin amel-

lerinde i�aret etti�imiz gibi her rekâtında Fâtiha'dan 
sonra, Yâsin, Tebâreke (Mülk) ve �hlâs sureleri oku-
nan altı rekâtlık namazı Ramazanda on üçüncü ge-
ceden ba�lamak üzere, on üç, on dört ve on be�inci 
geceleri kılmak sünnettir. 

On Dördüncü Gece 
Bu gecede önce de�indi�imiz altı rekâtlık nama-

zın dört rekâtı kılınır. On üç, on dört ve on be�inci ge-
celerde yapılması müstehap olan bir amel de "Mucîr"  
_____________________________________________  

dilediğim ve verilmesi için sana yöneldiğim şeyleri bana 
lütfeyle; çünkü sen bana dua etmemi emrettin ve dua-
larımın kabulüne kefil oldun; ey merhametlilerin en mer-
hametlisi! 
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duasının okunmasıdır. Bu dua "Mefâtihü'l-Cinân" ki-
tabı gibi dua kitaplarında zikredilmi�tir. 

On Beşinci Gece 

Oldukça mübarek bir gece olan bu gecede �u a-
meller sünnettir: 

1- Gusletmek. 
2- �mam Hüseyin'in (a.s) ziyareti. 
3- On üç, on dört ve on be�inci gecelere payla�ı-

lan ve her rekâtında Fâtiha, Yâsin, Tebâreke (Mülk) 
ve �hlâs surelerini okumak suretiyle kılınan namaz-
ların altı rekâtı bu ak�am kılınır. 

4- Bu gecenin bir ameli de her rekâtında Fâti-
ha'dan sonra on defa �hlâs Suresi'nin okunması sure-
tiyle iki�er iki�er kılınan yüz rekât namazdır. Mer-
hum �eyh Müfid "el-Muknia" kitabında Emirü'l-Mu'-
minin Ali'den (a.s) bu konuda �öyle rivayet et-mi�tir: 
"Kim bu ameli yerine getirirse, Allah-u Teâlâ, cinler-
den ve insanlardan olan düşmanlarına karşı onu ko-
ruyacak on meleği görevlendirir. Öleceği vakit ise o-
nu ateşten koruyacak otuz melek görevlendirir." 

On Beşinci Gün 

Bu günde Hicret'in ikinci yılında �mam Hasan 
Mücteba (a.s) dünyaya gelmi�tir. Merhum �eyh Mü-
fid'in nakline göre, �mam Muhammed Taki'nin (a.s) 
do�umu da Hicret'in 195. yılında, bu günde gerçek-
le�mi�tir. Ancak Me�hur görü� �mam Muhammed 
Takî'nin (a.s) recebin 10. gününde dünyaya geldi�i-
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dir. Her hâlükârda bu gün de�erli bir gündür. Özel-
likle bu günde sadaka vermenin ve hayır i�lemenin 
çok fazileti vardır. 

On Yedinci Gece 

Bu gece de çok mübarek ve de�erli bir gecedir. 
Bu gecede Kurey� mü�riklerinin hazırladı�ı orduyla, 
�slam ordusu kar�ı kar�ıya geldiler. Bu gecenin gün-
düzünde ise Bedir Sava�ı gerçekle�mi�tir. Bu sava�ta 
Allah-u Teâlâ �slâm ordusuna mü�riklere kar�ı bü-
yük bir zafer nasip etmi� ve bu zafer �slam'ın en bü-
yük fethi olmu�tur. Onun için âlimlerimiz bugünde 
çok sadaka verip �ükürde bulunmanın müstehap ol-
du�unu söylemi�lerdir. On yedinci gecede gusül ve 
ibadetin de çok büyük fazileti vardır. 

On Dokuzuncu Gece 

Bu gece kadir gecesi olma ihtimali olan üç ge-
cenin ilkidir; di�er iki gece ise 21 ve 23. gecedir. 
Kadir gecesi öyle bir gecedir ki, onun fazilet ve de-
�erine hiçbir gece ula�amaz. O gecede yapılan amel, 
bin ayda yapılan amelden daha hayırlıdır. O gecede 
yılın mukadderatı takdir edilir. Melekler ve büyük 
Ruh, Allah'ın izniyle bu gecede yeryüzüne iner ve 
zamanın hücceti ve velâyet sahibine inerek takdir e-
dilen �eyleri ona sunarlar. 

Kadir gecelerinin amelleri iki kısımdır: Bir kısmı 
her üç gecede yapılan amellerdir; bir kısmı ise her 
gecenin kendisine ait amellerdir. 
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KADİR GECELERİNİN MÜŞTEREK AMELLERİ 

1- Gusül yapmak. Merhum Allâme Meclisî bu gus-
lün güne� bataca�ı sırada yapılıp onunla ak�am nama-
zının kılınmasının daha efdal oldu�unu yazmı�tır. 

2- �ki rekât namazı, her rekâtta Fâtiha'dan sonra 
yedi defa �hlâs Suresi'ni okuyarak kılmak; namazın 
ardından da yetmi� defa: "Este�firullahe ve etûbu i-
leyh" söyleyerek Allah'tan ma�firet dilemek ve töv-
be etmek. Resul-i Ekrem (s.a.a) kendisinden nakledi-
len bir hadiste �öyle buyurmaktadır. "Kim bu ameli 
yaparsa, yerinden kalkmadan önce Allah onu ve an-
ne-babasını bağışlar." 

3- Bir amel de �udur: Kur'ân-ı Kerim'i açıp önü-
ne kor ve �u duayı okursun: 

* ��������@B	L����Z�� £/� §�� �<�������������������°��E����������°�������<U�3�.	=��� ¦ ��®®®�Q ��,£ ��'��� 

®®®�Q£�"� �<	=��� ��'�®¤�4������!����� 	
��®®®��=����®§�0	 ��� �M	������.��¥/� *��®®® 	���m	- ��,

��®®®	-�����I�
��¥/��� ®�®S�7�%�R �������������.£	2 �+�, /��������������X������§�?�����P��.�� �+�, �<.° 

Ve bu duanın ardından da hacet ve dileklerinizi 
Hak Teâlâ'dan istersiniz. 
_____________________________________________  

* Allah'ım, indirdiğin kitabın ve onda bulunan büyük 
ismin ve güzel isimlerin hürmetine ve kitabındaki korku-
tan veya ümit veren (ayetlerin) hürmetine, beni cehen-
nem ateşinden azat ettiğin kimselerden kılmanı dilerim 
senden. 
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4- Bu gecelerde yapılan bir amel de �öyledir: 
Kur'ân'ı alıp ba�ınıza kor ve �öyle dua edersiniz: 

* ��������@B	L�� ��°�� �����v̀ °9��¥��
�X��� ��d�¥ *����®®®®®®��°�� �����v̀ °�P�� �+�,��������������������� 	���°������ *��

��®®®®��°�� �����v̀ °�(�4 °	,������,�~�����+��;�K�, �������������Q 	�£ *��'���®®®®®��°�� �����qX������2 �<���������������L�'��° *�B��

�e�Q§�;�� ������2�� �K����� 	��
��°�� �����qX������, �<������.������<. 

Sonra da 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-Muhammed �bn Eliyyin 
On defa: Bi-Ce'fer �bn Muhammed 
On defa: Bi-Musa �bn Ce'fer 
On defa: Bi-Eliyy�bn Musa 
On defa: Bi-Muhammed �bn Eliyyin 
On defa: Bi-Eliyy�bn Muhammed 
On defa: Bil-Hasen �bn Eliyyin 
On defa: Bil-Hucceti 

_____________________________________________  

* Allah'ım! Bu Kur'ân ve onu gönderdiğin kimsenin 
ve onda methettiğin bütün müminlerin hakkına ve sen-
den başka hiç kimsenin tanıyamayacağı onlar üzerindeki 
hakkına (sana yalvarıyorum). 
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söyleyip hacetlerinizi istersiniz. Bu duada önce Alla-
h-u Teâlâ'yı, Kur'ân-ı Kerim'e ve O'nun gönderdi�i 
Peygamber'ine (s.a.a) ve Kur'ân'ın methetti�i mümin-
lere sonra da Allah'u Teâlâ'yı kendi mukaddes zatı-
na ve Ehlibeyt'ten olan On Dört Masum'un her biri-
nin hürmetine ant vererek hacet ve dileklerinizi Hak 
Teâlâ'dan diliyorsunuz. 

5- Bu gecenin bir ameli de imkânı olanlar için 
�mam Hüseyin'in (a.s) mukaddes türbesini ziyaret et-
mektir. Uzakta olanlar da uzaktan �mam'ı (a.s) se-
lâmlayarak ziyaret edebilirler. 

6- Bu üç gecede ihya tutmak (bu geceleri yat-
madan sabahlamak) da müstehaptır. Bir hadis-i �erif-
te �öyle geçer: "Kadir gecesinde ihya tutan kimsenin 
günahlarını, Allah bağışlar." 

7- Her üç gecede de yüz rekât namaz kılmanın 
çok fazileti vardır. Bu namazlarda her rekâtta Fâti-
ha'dan sonra on defa �hlâs Suresi okunursa, daha fa-
ziletli olur. 

8- �u duanın okunması da bu üç gecenin mü�te-
rek amelidir: 

* ��������@B	L����Z�� £/� §�'����0�,���� �n������2 �<������" ��
�[��O ��K�!§	<���,��  

�0���.��£�Z /������ � ��7����®®® *��
̀�C �"��®®®�"§
�l�� °�2 	������	K�L�̂ �� *��]�	� ��L�. 

_____________________________________________  

* Allah'ım! Menfaat veya zararı elinde olmayan ve kö- 
tülüğü kendisinden uzaklaştıramayan değersiz bir kulun 
olarak akşamladım. Ben kendi nefsime bunu şehadet e- 
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��°��d�����������2 �<¥�0���Z /�£ */���®®®�2�������
��° �<�� 	���°��R@��N �{�7�W£ */�

��®®®�; �����N£����'�£�(�D�Q */� °���2¥/�  FK@=� 	,��®®® *FK@=� 	, �UV��®®®���%�Z��° �3�

��£�.�R�K�2�� ��, /�£ /���®®®�I�=£�.�,�~	=��� �H'�£ �+�, �x��.�,�~	=����� �+'�

�Q �\�
�����=���£9 /���¥� *�����'�������� �|�d��®®®��® ��, @/���2 �B�=�R�¥�R������'����������������.£�Q /��������Z��£ /�

�E�0�=��� �M	K�!�2£���0	=��� 	+'�������E£�7�W�� 	+'�£�X����� 	{'�£�L�=��� 	
'�£ *	+'�

��������@B	L���.���7�%�R �" £
�4�d�� ��'����Z /�°�Q �M£��=�'�§���'��������� ������.£ */���®®® �"

�������������Q �<�Z��0�;£��=�'�§�'����c�2�� �������������.£ */���®®® �"�¥-��°�����I�� �+�, ��0���������� �<����®®® ����

�c������������x���.���2 £�Q */�£@
�� /��§�@
�C ���� �]§F\@K�̂  ���� *�]�����[�P ���� §F] ���� *

�Q��2�����F��'�� ���� �e§F]	� ���� *�������~������=�7�Z ���� §�=�� �<���Z�� �]£�����2YK�� 	H'�§�]. 
_____________________________________________  

diyor, gücümün zayıflığı ve çaremin azlığını sana itiraf e-
diyorum. Şu hâlde Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 
eyle ve bu gecede bana ve bütün mümin erkek ve ka-
dınlara vaat ettiğin mağfireti gerçekleştir ve bana verdi-
ğin (nimetlerini) tamamla. Çünkü ben senin, miskin, düş-
kün, zayıf, fakir ve aşağılık bir kulunum. Allah'ım! İster 
geciksin (ister gecikmesin), ister rahatlıkta olayım isterse 
sıkıntıda, ister zorlukta olayım, isterse kolaylıkta, ister a-
fiyet içinde olayım, ister belada, ister yoksulluk içinde o-
layım isterse nimet (ve bollukta), lütfettiğin şeylerde zik-
rini bana unutturma; verdiğin (nimetlerde) iyiliğinden be-
ni gafil etme ve icabetinden ümidimi kesme. Kuşkusuz 
sen duayı işiten (kabul eden)sin. 
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Bu duayı Merhum Kef'emî, �mam Zeynülabidin'-
den (a.s) nakletmi� ve �öyle demi�tir:  

"�mam (a.s) bu duayı, Kadir gecelerinde hem a-
yak üstü, hem oturarak, hem rükûda ve hem de sec-
dede okurdu." 

Merhum Meclisî bu gecelerin en de�erli ve fazi-
letli amellerini �öyle sıralamı�tır: 
�sti�far etmek, zikir, kendimizin, anne-babamızın 

akraba ve mümin karde�lerimizin dünya ve ahiretleri 
ile ilgili hacetlerini istemek, Resulullah (s.a.a) ve 
Ehlibeyt'ine mümkün oldu�u kadar salât u selam et-
mek; bazı rivayetlere göre Cev�en-i Kebir duasının 
da bu üç gecede okunması müstehaptır.  

Bir rivayette �öyle geçer:  
"Resulullah'a (s.a.a) "Kadir gecesine girdi�imiz-

de (o gecede), ne isteyelim Hak Teâlâ'dan?" diye so-
ruldu�unda, Resulullah (s.a.a): "Afiyet dileyin." bu-
yurdu. 

KADİR GECELERİNİN ÖZEL AMELLERİ 

On Dokuzuncu Gece 

1- Yüz defa:  

* ���������������������� 	
����������� �P��̀£/� ��®��®���� 	J��R��������'. 
(Esteğfirullahe Rabbi ve etûbu ileyh) demek. 
_____________________________________________  

* Rabbim olan Allah'tan mağfiret diler ve ona tövbe 
ederim. 
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2- Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) Kufe mescidi-
nin mihrabında �bn Mülcem tarafından vurulmasının 
bu geceye tekabül etmesi münasebetiyle yüz defa: 

* ����������@B	L��� ������7������N �+��������������������,�� ��£'������
 °	=���������~®�,������.£'�������+ 
(Ellahummel'an qatelete Emiri'l-Mu'minin) söylemek 
müstehaptır. 

3- Önceden ramazan ayının gündüzleri için altın-
cı amel olarak zikretti�imiz duayı, bu gece de oku-
mak sünnettir. 

4- Bu gecenin bir ameli de, �u duayı okumaktır: 

** ��������@B	L���Q �(�7�I� £�W�X�R ��=�'�£ /���®®®�"� �+�, 	P�K�X�R¤
�, °

�=���5���� ®®¦ *��®®®�Q£�"� �+�, 	u	
���R ��=�'�¤
�, °����E� £B'�®®®¦�Q £P�K�X��� �����'����� /�°* 

��®®®�X��� /�Q�����W§d��� �]£ YO�
	- �" j��®®®	- �"������U@K�!��� *®S�E�R �������������!������.£ �+�, /�

��@%	;¦�'����� ����������5��
� ��� �<��®®®¦P�	
�!�=��� * °�B	LY%�;P��E�k�=��� * °

�B	L	'�7���� *P������=�� °	B	L	���Z�p�E	=��� �����
�� °�̀'�������� �B	L�.�2°������(�7�I��� �B	L�R����  

_____________________________________________  

* Allah'ım! Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) katillerine lâ-
net et. 

** Allah'ım! Kadir gecesinde hükmedip mukadder bu-
yurduğun, hikmet üzere kararlaştırdığın, değişmeyen, dönü-
şü olmayan hükümlerin arasında beni de Beytü'l-Hara-
m'ının, hacları kabul olan, çabalarının karşılığı verilen, gü-
nahları affedilen, kötülüklerinin üstü örtülen hacılarından 
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�Q£�W�X�R ��=�'�£ /���®®®�R�������� 	P�K�X®S�c�R £
�=	2 �('�£ j��®®®�����R������Q @/���2 �H£ /�

P°�N�f£ */���®®®�R������� �(�7��£�4 /� ��d��®®®��d�4. 

Yirmi Birinci Gece 

Bu gece on dokuzuncu geceden daha faziletlidir. 
Bu gecede de üç gecenin mü�terek amellerini yerine 
getirmekle birlikte bu gece ve yirmi üçüncü gecenin 
gusül, ihya ve ibadetine daha çok önem verilmesi, 
hadislerde üstelenmi� ve Kadir gecesinin bu iki ge-
ceden birisi oldu�u vurgulanmı�tır.  

Muhtelif hadislerde nakledildi�ine göre, Ehlibeyt 
�mamları'ndan birisine, Kadir gecesinin bu iki gece-
den hangisi oldu�u soruldu�unda, "İstediğini bu iki 
geceden birisinde (her iki gecenin amellerini yerine 
getirerek) bulman kolaydır." veya "Neden her iki ge-
cede de hayır amel işlemeyesin?!" �eklindeki cevap-
larla yetinmi� ve kesin belirlememi�lerdir. 

Merhum �eyh Sadûk'un: "Bu iki geceyi ilâhî o-
lan ilmî müzakerelerle geçirmek daha faziletlidir." 
dedi�i nakledilmi�tir. 

Bu geceden itibaren ramazanın son on günlerine 
ait duaların okunmasına da ba�lanılır. O dualardan bi- 
risi, Merhum Kuleynî'nin �mam Cafer Sadık'tan (a.s) 
_____________________________________________  
yaz. Ömrümün uzamasını ve rızkımın çoğalmasını mukad-
der buyur. Ve benim şu, şu... hacetlerimi yerine getir. 

Uyarı: "Keza ve keza" (Şu, şu hacetlerim…) cümlesi ye-
rine hacetler zikredilir. 
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nakletti�i duadır. �mam (a.s) �öyle buyurmu�tur: Ra-
mazan ayının son on gününde �öyle söylersin: 

*  �p�	2����°��%�����L�I�� �U�e°�<���� ��
�E£B-®®®¦ ��®�®S�- ������.�����X�W���2 �/�������.£ /�

�,�P 	
�L�̂����c�- ���� ����W����������� �H�������%����������� �+�, 	
�����'��������£9 /���¥� �|�d��®®®���������� �<

�N������������!£�p /�®�R ���� Gr�Z����������!°�������7�����R :�����7�����qd®	����������.£�2 /��������������'������ ��. 

Merhum Kef'emî'nin nakline göre �mam Cafer Sa-
dık (a.s), ramazan ayının son gecesinde farz ve sün-
net namazlardan sonra �öyle dua ederdi: 

** ��������@B	L��W�, ��, @v�; ��.�2 �O�� ��¸/�
�L�̂  �+�,  ° *����W�,�P

�
���_����D�X�R ��.����� £�
'�®�Q ��Z£ *��'���®®®�X�, ��.�, 	��=���0�R����� �"�	!��®®® �"

�R������~�d�[�®® ��Z��°���������2 ��.�Q��
����¥/�§�Z�� ������I��� *��.�0��������7�������������,�	;�
�=��� �+�, ��.£�+'� 

��®®®�%�R �"������7�������������=��� �+�, ��.�	
� �,£ �+'�. 

_____________________________________________  

* (Ey Rabbim!) Ramazan ayının bitmesi veya bu ge-
cenin sabah olmasıyla henüz üzerimde azaba vesile ola-
cak bir günahın kalması hâlinde, bundan Kerim Vech'i-
nin yüceliğine sığınırım. 

** Allah'ım! Ramazan ayının geçmiş (günlerinin) hak-
kını bizden taraf eda et. Ona karşı yaptığımız kusur ve 
ihmali bağışla. Onu bizden kabul buyur. Nefsimize yaptı-
ğımız zulümden dolayı bizi cezalandırma. Bizi rahmetine 
mazhar olanlardan kıl; mahrum olanlardan değil. 
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�mam (a.s) �öyle buyurmu�tur: "Kim bu duayı 
söylerse, Allah bu aydaki geçmiş kusurlarını bağış-
lar ve geriye kalan günlerinde ise, onu günahtan ko-
rur." 

Yine Seyyid �bn Tâvûs'un (r.a) nakline göre, �-
mam Sadık (a.s) ramazan ayının son on gününde, 
her gece �u duayı okurdu: 

* ��������@B	L���n���N �<���Z�� �Q £�4 /�����������°�������U�3�.	=��� �<: � 	
�L�̂

d��� ����W�,�P£j§�Z�� �����3°�Q �U£�
�X��� ��'��¥�K	9 	�j���.���  °��®®®��'������°Fx��.���T 

K	L��� �+�,¥j����N�
������� ��7�Q 
�L�̂  ���,�
	; �n�=�o ° ��=� ����W�,�P

�Z��������Q �n���3£
�X��� �+�, ��'��¥�� *��®®®�D�D�[����� 	�����°�P�K�X��� �����'����� °�� 

���7�I�����
�L�̂  �{���� �+�, ��
�'����[ ��L��� . 

��������@B	L�� ��®®®9�¥��� �|�d®
�L�̂  	5�@- ° *�n�W�X�Z� �K�N ����W�,�P��®®®�����������'£ ��'�
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_____________________________________________  

* Allah'ım! İndirilen kitabın (Kur'ân)'da şöyle buyur-
dun: "Ramazan ayı, ki insanlara yol gösterici, (hakkı ba-
tıldan) ayırt edip açıklayıcı olarak Kur'ân o ayda indiril-
miştir..." Kur'ân'ı böylece ramazan ayında indirerek, Ka-
dir gecesini bu aya has kılıp bu ayın hürmetini yücelttin. 

Allah'ım! İşte ramazan ayının günleri bitmek ve gece- 
leri geçmek üzeredir. Ey mabudum! (Bu günler ve gece- 
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_____________________________________________  

lerde) ulaştığım durumu sen benden daha iyi bilirsin; sen 
(itaat veya günahlarımın) sayısına bütün yaratıklardan 
daha çok vakıfsın. Şu hâlde mukarreb meleklerinin, gön-
derilmiş peygamberlerinin ve salih kullarının senden di-
lerken vasıta kıldıkları şeyleri, ben de vasıta kılarak sen-
den, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, vücudu-
mu (cehennem) ateşinden kurtarmanı, rahmetinle beni 
cennete yerleştirmeni, affın ve kereminle bana lütufta 
bulunmanı, (sana) yakınlaşmak için (yaptığım amelleri) 
kabul buyurmanı, duamı kabul etmeni ve korku günü o-
lan Kıyamet günü için öngördüğün bütün korku ve deh-
şetlerden beni emniyete alarak minnetine mazhar kılma-
nı diliyorum. 

Ey mabudum! Ramazan ayının gündüz ve geceleri 
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����- §�- �B�� �+�, ��- 	K�=�l ��- 	K�;������� �K����®®® �K���	- �B���®®® 	��� �+�E�- �B��

GK�;�� ������4. 

�u duanın da, bu gecede sık sık tekrarlanması 
tavsiye edilmi�tir: 
_____________________________________________  

geçer de üzerimde beni cezalandırmana sebep olacak 
bir suç ve günah veya benden kısasını alacağın bir yan-
lışım kalır ve onu bağışlamazsan, bundan (ancak) Kerim 
Vech'ine ve yüce celaline sığınırım. Ey efendim; ey e-
fendim; ey efendim; ey (yüce Allah)! Senden başka ilah 
yoktur; çünkü senden gayri bir mabut olamaz; sana yal-
varıyorum; 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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��®®®�� �(�7���R �"£��, /�§�� ®	����9�� ��Z. 

"el-Kâfî", "el-Muknia" ve "el-Misbâh" kitapla-
rında, yirmi birinci gece için �u dua nakledilmi�tir: 

** ��	, ��-���°�(�'�������� �A°P��L�.�� /�Q ° *��®®®�	,®®P��L�.�� �A�� °(�'�������� /�Q°* 

��®®®
�m	,°/̀� ��� ��°�=��� �+�, ����'��°�T *�n��®®®
�m	,°�=��� ������'���°�T �+�, �n

/̀� ���°f��P ��- *°����k�- �+�, �u§ i]��°���������'��������
 °FJ��0�;* ����- §�������	��=�;�P ��- ���̧*	+� 

_____________________________________________  

* Ey Davud aleyhisselâm için demiri yumuşatan; ey 
Eyyup Aleyhisselâm'ın büyük sıkıntı ve kederini gideren; 
ey Yakup aleyhisselâm'ın üzüntüsüne son veren; ey Yu-
suf Aleyhisselâm'ın gamını bertaraf eden (Yüce Allah)! 
Muhammed ve Ehlibeyt'inin hepsine, sana yakışır şekil-
de rahmet eyle; bana, kendine yakışır şekilde muamele 
et, benim hak ettiğim şekilde değil. 

** Ey geceyi gündüze ve gündüzü geceye dâhil 
eden; diriyi ölüden ve ölüyü diriden çıkaran; ey istediğine 
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_____________________________________________  

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 mahsustur. Senden, 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu gecede 
benim ismimi saadetli insanların isimleri arasına, ruhumu 
ise şehidlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni, iyiliğimi il-
liyyîn makamına (kabul derecesine) ulaştırmanı, kötülü-
ğümü bağışlamanı diliyorum. Bana kalbimle bütünleşen 
(hiçbir zaman ayrılmayan) bir yakin; şüpheyi benden u-
zaklaştıracak bir iman lütfetmeni ve benim için kısmet et-
tiğin şeylere beni razı kılmanı diliyorum senden. (Allah'ım!) 
Dünyada da bize iyilik nasip et, âhirette de. Bizi, yakıcı 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

404 

�"��� �<�'�������¤��Z���� ���������������Q��£�Q�� ��=�� �v'������ �UV� ��K@=� 	, 	��� �n�X

 ���'�����2 ��K@=� 	,��®®®L�'�����2�°� 	5�e@0�� 	B. 

Merhum Kef'emî Seyyid �bn Bâkî'den naklen 
yirmi birinci gecede okunması için �u duayı da riva-
yet etmi�tir: 

* ��������(�l @B	L� °���2¥�� FK@=� 	, /�®®®�� �B�0�N��� *FK@=� 	, �UV£ /�
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 YO	
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_____________________________________________  

ateşin azabından koru. Bu gecede bana zikrini, şükrünü, 
sana yönelmeyi, tövbe etmeyi nasip et ve Muhammed 
ve Ehlibeyt'ini (ona ve Ehlibeyt'ine selâm olsun) muvaf-
fak kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl. 

* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle 
ve bana, cahilliğin kapısını (yüzüme) kapatacak hilim, be-
ni her türlü sapıklıktan koruyacağın bir hidayet, yüzüme 
fakirliklerin kapısını kapatacağın bir zenginlik, benden güç-
süzlükleri gidereceğin bir kuvvet, beni her türlü zilletten 
kurtarıp yücelteceğin bir izzet, beni her türlü aşağılıktan 
kurtaracağın bir üstünlük, benden her türlü korkuyu gide- 
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Hammâd b. Osman'dan �öyle nakledilmi�tir: 
"Ramazanın yirmi birinci gecesi �mam Cafer Sa-

dık'ın (a.s) yanına gittim. �mam (a.s), 'Ey Hammâd, 
gusül etmiş misin?' diye sordu. Ben de, 'Evet, canım 
_____________________________________________  

receğin bir emniyet, beni her çeşit beladan alıkoyacağın 
bir afiyet, yüzüme her çeşit yakin (kapısını) açacağın bir 
ilim, benden her çeşit şüpheyi uzaklaştıracak bir yakin 
ver ve bana icabet (duaların kabul olması) (kapısını) a-
çacak bir dua nasip et; bu gece, şu an, şimdi, şimdi, 
şimdi; ey kerem sahibi (Allah)! Yine bana katında ma-
sum olanların huzurunda kurtuluşa ermem için, hakkım-
da her rahmete vesile kılacağın bir korku ve günahla a-
ramda engel kılacağın bir korunma nasip et. Rahmetin 
hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi! 
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sana feda!' dedim. �mam (a.s) bir hasır istedi ve ba-
na, 'Yakla� ve namaza dur.' buyurdu. Böylece bir müd-
det �mam'la (a.s) birlikte namaza devam ettik. Ve bi-
lahare namazlarımızı bitirdik. Sonra �mam (a.s) dua 
etmeye ba�ladı; ben de 'Amin!' diyordum. Bu durum 
�afak do�uncaya kadar devam etti; sonra �mam (a.s) 
bazı hizmetçilerini de ça�ırdı. Biz �mam'ın arkasında 
durduk; ezan ve kamet okudu ve bize sabah namazı-
nı cemaatle kıldırdı. Birinci rekâtta Fâtiha, Kadir, i-
kinci rekâtta ise Fâtiha ve �hlâs surelerini okudu." 

"Hak Teâlâ'ya, tesbih, tahmid, takdis, sena ve Re-
sulullah'a salât u selamdan ve bütün müminlere ve 
Müslümanlara dua ettikten sonra, �mam (a.s) uzun 
bir zaman secdeye kapandı ve ben onun nefesinden 
ba�ka bir �ey duymuyordum. Sonra �u duayı okudu-
�unu duydum…"  

Dua uzun oldu�u için biz burada nakletmedik; 
dileyen "el-�kbal" kitabına müracaat edebilir. 

Merhum Kuleynî'nin nakline göre �mam Bâkır (a.s) 
21. ve 23. geceler oldu�unda gece yarısına kadar dua 
eder, ondan sonra da namaza dururdu. 

Resulullah'ın (s.a.a) ramazan ayının son on gü-
nünde her gece gusletti�i rivayet edilmi�tir. Bu on 
günde i'tikaf etmek müstehaptır ve çok fazileti var-
dır; i'tikaf için en faziletli günler bu günlerdir ve se-
vabının iki hac ve iki umreye bedel oldu�u rivayet e-
dilmi�tir. Yine Resulullah'ın (s.a.a) bu on günde mes-
citte i'tikaf etti�i ve yata�ını toplayıp ibadete me�gul 
oldu�u rivayet edilmi�tir. 
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Bu gecenin (21. gecenin) bir ba�ka hususiyeti de, 
Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) Hicret'in 40. yı-
lında, ramazan ayının 19. gecesinde yaralanıp bu ge-
cede �ehadete eri�mesidir. Rivayetlerde �öyle nakl-
edilmi�tir: "O gece, kaldırılan her taşın altında taze 
kan görüldü; Hz. Hüseyin'in (a.s) şehadetinde oldu-
ğu gibi."  

Evet, bu gecede Âl-i Muhammed'in (a.s) ve dost-
larının hüzünleri yenilenmektedir. Bu yüzden Mer-
hum �eyh Müfid �öyle demi�tir:  

"Muhammed ve Âl-i Muhammed'e çok salavât 
getirin ve Âl-i Muhammed'e zulmedenleri ve Emir'ül 
Müminin'in (a.s) katilini telin edin." 

Yirmi Birinci Gün 

Bu gün Hz. Emirü'l-Mu'minin Ali'nin (a.s) �eha-
det günüdür ve bu günde o yüce �mam'ı ziyaret et-
mek iyidir. 

Yirmi İkinci Gecenin Duası 
�u dua bu gece için rivayet edilmi�tir: 

* ����� ��-������P��L�.�� �¤ °(�'�������� �+�,°���Q  ��	�=���o	, 	+� �Z ��p��®®® 
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_____________________________________________  

* Ey gündüzü geceden söküp çıkaran ve aniden bizi 
karanlıkta bırakan; takdiriyle güneşi kendisi için (tespit 
ettiği) bir karar yerine doğru akıtıp götüren! Ey izzet ve  



Mübarek Üç Aylar 
 
 

408 

��®®®
�=�X��� �P�K�X	, °f��.�,°���; �U��/���	I�
	7����4 �O��2  °K�X���£B-®®¦ ��- *

�(�4 �P��Z °�Z�����P�� *��®®®�.	,�����L���¸/���(�4  °�_�P�����F��! *��®®®��®�(�4 @/�� °F��=�7�Z����- * §

�������	���=�;�P ��- ��¸� *	+����- §�������	������- *	��YK�N ��-  § ��- *	K�;��� ��- 	K�;��

����- 	O�
�Q §�������	������-  §�������	������-  §�������	���� *����������=���"� �<§.�0	 ��� i]��¥/� *

�"���¤�,�������	7��� �U��s������E����� *��'�����
�!°�����-§"��� i]¥ ¤�"§i]���� *���������������� �<®S�D�R �����T��������/ 

���2¥ FK@=� 	, /���®®®(�9��°'����� S����� *������®®®���®S�� �(�7�%�R �=��£�Q /�£9 /��¥� �|�d

��K�7Y0�� /�Q �����'��������§*�]�� ®®®�;�	P£��K�Lzk�� �H�, /�§ *�]��®®®�Z��0�;��£ /�

�Q£�2 /������T�������'̀��£� *�+'��®®®��������§�R�]£ *�\�P������, /���®®®���®S�� �r�L�R £�X�- /�£ ��.'�

�R����� 	
�̂ ��!��°��N ��������!��£ */���®®®�£��Z��=-���.���2 @<�k�� 	r�9�d	- £*/��� ®®®�R������.�'�C�
£/� 

_____________________________________________  

ilim sahibi; ey ay için sonunda eski bir hurma dalı gibi (ilk 
menziline) dönünceye kadar, bir takım uğrak yerleri tak-
dir eden. Ey nurun nuru; ey her arzunun son noktası ve 
her nimetin velisi! Ey Allah, ey Rahman, ey Allah, ey Kud-
düs, ey tek, ey bir, ey eşsiz, ey Allah, ey Allah, ey Allah! 
Güzel isimler, yüce örnekler, yücelik ve nimetler sana mah-
sustur. Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine salât etmeni 
ve bu gecede benim ismimi saadetlilerin ismiyle ve ruhu-
mu şehitlerin (ruhuyla) birlikte kılmanı, iyiliğimi illiyyîn ma-
kamına (kabul derecesine) yüceltmeni, kötülüğümü bağış-
lamanı diliyorum. Bana kalbimle bütünleşen bir yakin, şüp- 
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L�'�����2 FK@=� 	, �UV� ��K@=� 	, 	����°� 	5�e@0�� 	B. 

Yirmi Üçünçü Gece 

Bu gece di�er iki geceden (19. ve 21. geceler-
den) daha faziletlidir. Birçok hadisten, bu gecenin 
Kadir gecesi oldu�u anla�ılmaktadır. Bu gecenin zik-
retti�imiz mü�terek amellerin yanı sıra birçok has a-
melleri de vardır: 

1- Ankebût ve Rûm surelerini okumak. �mam 
Sadık'tan (a.s) �öyle rivayet edilmi�tir: "Bu iki sureyi 
bu gecede okuyan kimse, cennet ehlinden olur." 

2- Duhân suresini okumak. 
3- Bin defa Kadir suresini okumak. 
4- Bu gecede hatta her zaman Allah'a hamd u se- 

_____________________________________________  

heyi benden uzaklaştıracak bir iman nasip etmeni, be-
nim için kısmet ettiğin şeye beni razı kılmanı istiyorum. 
(Allah'ım!) Dünyada da bize iyilik ver, ahirette de ve bizi 
yakıcı ateşin azabından koru. Bu (gecede) zikrini, şükrü-
nü, iştiyakla sana yönelmeyi ve tövbe etmeği bize nasip 
et. Muhammed ve Ehlibeyt'ini (ona ve Ehlibeyt'ine selâm 
olsun) muvaffak kıldığın şeylere bizleri de muvaffak kıl. 
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nadan sonra Hz. �mam Zaman (Mehdi a.s) hakkında 
nakledilen �u duayı okumak sünnettir: 

* ������������ �+�4 @B	L®�����������'��°��T+�� ��@%	 ��� �< °+�0� ��� °�R������l��� �<

 ���'�����2��®®®���2¥/�§� ¥�������§�?������ ��Q£/�9 ��¥��|�d  �2�@0����� ����®®®��Q£/��4 �( °��� F��2�����°��� ��'̀

��®®® ��o�Q��;��®®®�N������§ ��K�?��®®® ��
�l��Z��®®®���O£ �e'���®®®��.�'����2���; ��/�	��.�E�0�R  

 �C�P������� ��2���� �<��®®®�R������=�����q�������7������Q 	�£��� ��L'�£�e-. 

5- Bu gecenin amellerinden birisi de a�a�ıdaki 
duanın okunmasıdır. Dua okunurken eller gökyüzü-
ne kaldırılarak dua sonuna kadar okunur. Bu duanın 
bu gece rükû ve secde hâlinde, oturarak, ayakta ve 
kısacası çe�itli hallerde sık sık tekrarlanması iyidir. 
Bu duanın ramazan ayının son gecesinde de okun-
ması tavsiye edilmi�tir; dua �öyledir: 

** P�K�X��� �����'����� @J�P ��-° ��®®®��L���2��I
�L�̂  �{���� �+�, ��
�'����[ �* 

��®®®(�'�������� @J�P°�.���� �����P��L°���%����� *°�!����� �U��!�°P�� �°B��zo���� *®®®¦"��� ¤®P����Z�°* 
_____________________________________________  

* Allah'ım! Velin Hüccet ibn-il Hasan'ı (Hz. Mehdi'yi); 
salâvatın onun ve babalarının üzerine olsun, (insanların) 
teslimiyetiyle birlikte yeryüzüne yerleştirip (hâkim kılıp) 
uzun zaman orada faydalandırıncaya kadar, onun şimdi 
ve her zaman dostu, koruyucusu, rehberi, yardımcısı, kı-
lavuzu ve gözü ol. 

** Ey Kadir gecesinin Rabbi ve onu bin aydan ha-
yırlı ey gece ve gündüzün, dağların ve denizlerin, karan- 
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kılan; lıkların ve nurların, yerin ve göğün Rabbi; ey yara-
tan; ey (varlıkları) şekillendiren; ey şefkatli; ey nimet ve-
rip ihsanda bulunan, ey Allah, ey Rahman; ey Allah, ey 
Kayyum (varlıkları ayakta tutan); ey Allah, ey örneği ol-
madan yaratan; ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isim-
ler, yüce örnekler, kibriya ve nimetler sana mahsustur. 
(Allah'ım!) Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 
etmeni ve bu gecede benim ismimi saadetli kimselerin i-
simleri arasına ve ruhumu şehitlerin ruhunun yanına yer-
leştirmeni, iyiliğimi illiyyîn makamına (kabul derecesine) 
ulaştırmanı ve kötülüğümü bağışlamanı diliyorum. Bana, 
kalbimle bütünleşecek (ondan hiçbir zaman ayrılmaya-
cak) bir yakin, (her türlü) şüpheyi benden uzaklaştıracak 
bir iman ver ve bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl; 
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6- �u duayı okumak da bu gecenin amellerinden-
dir: 

* ��������@B	L��� �O	K�,� ��£/�Q ��£/�
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dünyada da bize iyilik ver ahirette de ve bizi yakıcı a-
teşin azabından koru. Bu (gecede) zikrini, şükrünü, işti-
yakla sana yönelmeyi, tövbe edip sana dönmeği bana 
nasip et ve Muhammed ve Ehlibeyt'ini (ona ve Ehlibey-
t'ine selâm olsun) muvaffak kıldığın şeylere beni de mu-
vaffak kıl. 

* Allah'ım! Ömrümü uzun ve rızkımı bol et. Cismimi 
sıhhatli tut; beni arzuma ulaştır. (Yaptığım amellerden 
dolayı) bedbaht insanlardan olmuş isem, beni bedbaht-
ların arasından silip, mesut insanların arasına yaz. Şüp- 
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hesiz sen gönderdiğin Peygamber'e (salâvatın onun ve 
Ehlibeyt'inin üzerine olsun) indirdiğin kitabında şöyle bu-
yurmuşsun: "Allah istediğini siler, istediğini sabit bıra-
kır; ana kitap ise O'nun indindedir." 

* Allah'ım! Kadir gecesinde hükmedip mukadder bu-
yurduğun ve hikmet üzere kararlaştırdığın, değişmeyen, 
dönüşü olmayan hükümlerin arasında, beni de hacları ka-
bul olan, çabalarının karşılığı verilen, günahları affedilen 
ve kötülüklerinin üstü örtülen, Beytü'l-Haram'ının hacıla-
rından yaz. Ömrümün uzamasını ve rızkımın çoğalması-
nı mukadder buyur. 
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8- Merhum Seyyid'in "el-�kbâl" kitabında naklet-
ti�i �u dua da bu gecede okunur: 
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* Ey aşikâr olduğu hâlde gizli ve ey gizli olduğu hâl-
de aşikâr olan; ey görünmemesine rağmen gizli olmayan 
ve ey aşikâr olmasına rağmen görünmeyen; ey zatının 
künhüne hiçbir vasıfla, hiçbir tarif ve (medihle) varılama-
yan; ey gözden kayıp olduğu hâlde hazır bulunan; hazır 
olduğu hâlde görünmeyen; arandığında bulunan; gökler-
den, yerden ve (bu ikisinin) arasından bir an dahi kaybol-
mayan; belli bir keyfiyetle algılanmayan ve herhangi bir 
mekânda veya yönde yer tutmayan (Rabbim)! Sen nu-
run nurusun; efendilerin efendisisin; her şeyi kuşatmış-
sın. Münezzehtir misli olamayan, duyan ve gören (Allah).  
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Duanın ardından da hacetlerinizi dileyin. 
9- Gecenin ba�ında oldu�u gibi sonunda da gus-

letmek, bu geceye has bir ameldir. 
Bu gecenin önemi hakkında birkaç hadis de zik-

rederek bu bölüme son vermek istiyoruz. Merhum 
�eyh Tusî, Ebu Basir'den �öyle rivayet etmi�tir:  
�mam Sadık (a.s) bana �öyle buyurdu: "Kadir 

gecesi olması ümit edilen (şu gecede) yüz rekât na-
maz kılarak her rekâtta Fâtiha'dan sonra on defa İh-
lâs Suresi'ni oku." Ben, "Canım sana feda olsun, bu 
namazları ayaküstü kılamaz isem ne yapayım?" de-
di�imde, "Oturarak kıl." buyurdu. "Buna da gücüm 
yetmez ise, ne yapayım?!" diye sordu�umda ise, "Ya-
tağına uzandığın hâlde kılmaya çalış." buyurdu. 

Deâimü'l-�slâm kitabında �öyle rivayet eder:  
"Ramazan ayının son on günü oldu�unda, Resu-

lullah (s.a.a) yata�ını dürer, kemerini ibadet için sık-
la�tırırdı. Yirmi üçüncü gece aile fertlerini uyandırır 
ve uyuyanların yüzüne su serperdi." 

Hz. Fâtıma (a.s) bu gecede aile fertlerinin uyu-
masına izin vermezdi. Bunu da onlara az yemek ver-
mek ve gündüzler uyumakla sa�lamaya çalı�ır ve �öy-
le buyururdu:  
_____________________________________________  

Münezzehtir bütün bu vasıflara layık olan ve hiçbir şey 
kendisi gibi olmayan (Allah). 
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"Asıl mahrum ve yoksun kimse, bu gecenin hay-
rından yoksun kalan kimsedir." 

Rivayet edildi�ine göre �mam Sadık (a.s) bir ara 
�iddetli bir �ekilde hastalanmı�tı. Buna ra�men ra-
mazan ayının 23. gecesi oldu�unda akrabalarından 
kendisini camiye götürmelerini istedi ve o gece sa-
baha kadar camide kaldı! 

Merhum Allâme Meclisî �öyle demi�tir: "Bu ge-
cede Kur'ân'ı mümkün mertebe çok okuyun ve nak-
ledilen duaları okumaya ve amelleri yapmaya özen 
gösterin." 

Hatırlatma:  
Kadir gecesinin gündüzü de gecesi gibi de�erli-

dir ve o günde Kur'ân okumak, dua ve ibadetle me�-
gul olmak iyidir. 

Yirmi Dördüncü Gecenin Duası 

* "� �v����Q ��-¤�b��!�l¦ *��®®®�2��I(�'�������� �(°8�=�k���� *��.�E��  °
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* Ey sabahı yarıp çıkaran, geceyi huzur ve sükûnet 
vesilesi kılan, güneş ve ayı (belli) bir hesap üzere (ce-
reyan) ettiren, ey izzet sahibi, ey (her şeyi) bilen, ey ni-
met ve bağış sahibi; ey kuvvet ve kudret sahibi; ey (kul-
larına) lütfedip nimet veren; ey celal ve yücelik sahibi; ey 
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Allah, ey Rahman, ey Allah, ey eşsiz, ey tek, ey Allah, ey 
aşikâr ve gizli, ey diri olan! Senden başka bir ilah yok-
tur. Güzel isimler, yüce örnekler, yücelik ve nimetler sa-
na mahsustur. (Allah'ım!) Senden Muhammed ve Ehli-
beyt'ine rahmet etmeni ve bu gecede benim ismimi mut-
lu insanların isimleri arasına ve ruhumu şehitlerin ruhları 
yanına yerleştirmeni, iyiliğimi illiyyîn makamına (kabul de-
recesine) yükseltmeni, kötülüğümü bağışlamanı, bana kal-
bimden (hiçbir zaman) ayrılmayacak bir yakin ve şüpheyi 
benden uzaklaştıracak bir iman vermeni, bana kısmet et-
tiğin şeye beni razı kılmanı diliyorum. Bize dünyada da i-
yilik ver, ahirette de ve bizi ateşin yakıcı azabından koru. 
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Bu (gecede), zikrini, şükrünü, iştiyakla sana yönelmeyi, 
dönüp tövbe etmeği bana nasip et ve Muhammed ve Eh-
libeyt'ini (ona ve Ehlibeyt'ine selâm olsun) muvaffak kıl-
dığın şeylere beni de muvaffak kıl. 

* Ey geceyi bir örtü, gündüzü bir geçim zamanı, yer-
yüzünü beşik ve dağları birer kazık yapan; ey Allah, ey 
Kahir (her şeye galip gelen); ey Allah, ey Cabbâr; ey Al-
lah, ey duyan; ey Allah, ey yakın; ey Allah, ey (duaları) 
kabul eden; ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, 
yüce örnekler, yücelik ve nimetler sana mahsustur. Sen- 
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den, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu ge-
cede benim ismimi saadetli kimselerin isimleri arasına ve 
ruhumu şehitlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni, iyiliği-
mi illiyyîn makamına (kabul derecesine) ulaştırmanı ve kö-
tülüğümü bağışlamanı diliyorum. Bana kalbimle bütünle-
şecek (hiçbir zaman ondan ayrılmayacak) bir yakin, şüp-
heyi benden uzaklaştıracak bir iman nasip etmeni ve ba-
na kısmet ettiğin şeylere beni razı kılmanı istiyorum. (Al-
lah'ım!) Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi a-
teşin yakıcı azabından koru. Bana bu gecede zikrini, şük-
rünü, iştiyakla sana yönelmeyi, dönüp tövbe etmeği na-
sip eyle; Muhammed ve Ehlibeyt'ini (üzerlerine selâm ol-
sun) muvaffak kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl. 
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* Ey geceyle gündüzü iki âyet kılan, kendisinden fazl 
ve rızvan aranması için gece âyetini silip gündüz âyetini 
aydınlatıcı kılan; ey her şeyi en iyi şekilde açıklayan; ey 
şeref ve yücelik sahibi; ey karşılıksız lütufta bulunan; ey 
cömert; ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce 
örnekler, ululuk ve nimetler sana mahsustur. (Allah'ım!) 
Senden Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu 
gecede benim ismimi mutlu insanların isimleri arasına ve 
ruhumu şehitlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni diliyo-
rum. İyiliğimi illiyyîn makamına yüceltmeni ve kötülüğü-
mü bağışlamanı senden istiyorum. (Allah'ım!) Bana, hiç-
bir zaman kalbimden ayrılmayacak bir yakin, (her türlü) 
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şüpheyi benden uzaklaştıracak bir iman ver; bana kıs-
met ettiğin şeylere beni razı kıl; bize dünyada da iyilik 
ver, ahirette de ve bizi yakıcı ateşin azabından koru; bu 
(gecede) bana zikrini, şükrünü, iştiyakla sana yönelmeyi, 
dönüp tövbe etmeği nasip et; Muhammed ve Ehlibeyt'ini 
(Allah'ın salâtı onun ve onların üzerine olsun) muvaffak 
kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl. 

* Ey gölgeyi uzatan; eğer isteseydin onu durdurur-
dun. Güneşi ona bir delil kıldın; sonra da onu tutup ken-
dine ağır ağır çektin. Ey cömertlik, bağış, yücelik ve nimet- 
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metlerin sahibi! Senden başka mabut yoktur; sen görü-
neni de bilirsin, görünmeyeni de; Rahman ve Rahim'sin; 
senden başka ilâh yoktur; ey çok mukaddes; ey Selâm 
(esenlik veren); ey Mu'min (güvenlik veren), ey gözetip 
koruyan, ey izzet sahibi, ey Cebbâr (istediğini zorla yap-
tırabilen); ey Mütekebbir (çok ulu); ey Allah, ey yaratan; 
ey var eden; ey (varlıkları) şekillendiren; ya Allah, ya Al-
lah, ya Allah! Güzel isimler, yüce örnekler, yücelik ve ni-
metler sana mahsustur. (Allah'ım!) Muhammed ve Ehli-
beyt'ine rahmet etmeni ve bu gecede benim ismimi saa-
detli insanların isimleri arasına ve ruhumu şehitlerin ruh-
larının yanına yerleştirmeni diliyorum senden; iyiliğimi il-
liyyîn makamına yükseltmeni ve kötülüğümü bağışlama-
nı istiyorum. Bana, kalbimle bütünleşecek (ondan asla ay- 
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ayrılmayacak) bir yakin, (her türlü) şüpheyi benden u-
zaklaştıracak bir iman ver. (Allah'ım!) Bana kısmet etti-
ğin şeylere beni razı kıl; dünyada da bize iyilik ver, âhi-
rette de ve bizi ateşin yakıcı azabından koru. Bu (gece) 
zikrini, şükrünü, iştiyakla sana yönelmeyi, dönüp tövbe 
etmeği bana nasip eyle; Muhammed ve Ehlibeyt'ini (Alla-
h'ın salâtı onun ve onların üzerine olsun) muvaffak kıldı-
ğın şeylere beni de muvaffak kıl. 

* Ey geceyi havada ve ışığı gökyüzünde tutan; izni 
olmadan gökyüzünün yere düşmesine engel olan ve yer-
le göğün yok olmasını önleyen; ey (her şeyi) bilen; ey aza- 
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met sahibi; ey bağışlayan; ey ebedi, ey Allah; ey (her şe-
yin ardından hayatına devam edip yaratıkların) vârisi o-
lan; ey kabirlerde yatan (insan)ları (diriltip) ayağa kaldı-
ran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce ör-
nekler, kibriyalık ve nimetler sana mahsustur. (Allah'ım!) 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu gecede 
benim ismimi mutlu insanların isimleri arasına ve ruhu-
mu şehitlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni, iyiliğimi il-
liyyîn makamına yükseltmeni ve günahımı bağışlamanı 
diliyorum senden. (Allah'ım!) Bana, kalbimle bütünleşe-
cek (ondan asla ayrılmayacak) bir yakin, (her türlü) şüp-
heyi benden uzaklaştıracak bir iman ver. Bana kısmet 
ettiğin şeylere razı kıl beni; bize dünyada da iyilik ver, a-
hirette de ve bizi ateşin yakıcı azabından koru. Bu (gece- 
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cede) bana zikrini, şükrünü, şevkle sana yönelmeği; dö-
nüp tövbe etmeyi nasip eyle. Muhammed ve Ehlibeyt'ini 
(Allah'ın salâtı onun ve onların üzerine olsun) muvaffak 
kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl. 

* Ey geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de, gecenin 
üstüne sarıp örten; ey (her şeyi) bilen; ey hikmet sahibi; 
ey padişahlar padişahı; ey efendiler efendisi! Senden baş-
ka ilâh yoktur; ey şah damarımdan bana daha yakın olan. 
Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce örnekler, 
yücelik ve nimetler sana mahsustur. (Allah'ım!) Senden, 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

426 

��®®® *FK@=� 	, �UV��®®®���®S�� �(�7�%�R �=��£/� �Q£9 /��¥� �|�d�������� /�Q �����'

��K�7Y0��§ *�]��®®®�;�	P£��K�Lzk�� �H�, /�§ *�]��®®®�Z��0�;��£�Q /�£/���'̀��������T���������2 £ *�+'��

��®®®��������§�R�]£�P������, /� *�\��®®®���®S�� �r�L�R £�X�- /�£ 	
�̂ ��!�R ��.'���°��!���N ��£ /�

��®®®���.���2 @<�k�� 	r�9�d	- ��Z��=-�£*/� ��®®®�C��
�R�.�'£ /���°� ��= �n�=�0�N

��£*/��� ®®®�¥�R������ZYK�� /�Q ��.����� ���.�0�; ��'��®®®"� /�Q¥¤�0�; �\�
�[������.��* ��®®® ��.�N

P��.�� �J��d�2 °
� ���£v-°�.�N�f�P��� *£�Q /�£ �M�
�4�p ��L'���®®®�M�
�E�̂ 

�_@
���������"��� *�<�'������� ���!¤��Z������®��������������� ��®����������Q�������� £�Q�� ��=�� �v'������ �n�X

 ��K@=� 	, 	�����®®®���l *FK@=� 	, �UV/ ������	�� ���'�����2 ��®®®���L�'�����2° �B��. 

_____________________________________________  

Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, bu gecede 
benim ismimi mutlu insanların isimleri arasına ve ruhu-
mu şehidlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni diliyorum; 
iyiliğimi illiyyîn makamına ulaştırmanı ve kötülüğümü ba-
ğışlamanı istiyorum senden. (Allah'ım!) Bana, kalbimle bü-
tünleşecek (asla ondan ayrılmayacak) bir yakin ve (her 
türlü) şüpheyi benden uzaklaştıracak bir iman ver. (Alla-
h'ım!) Bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl; bize dün-
yada da iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin yakıcı aza-
bından koru. Bu (gece) de zikrini, şükrünü, şevkle sana 
yönelmeği; dönüş yapıp tövbe etmeği bana nasip eyle. 
Muhammed ve Ehlibeyt'ini (Allah'ın salâtı onun ve on-
ların üzerine olsun) muvaffak kıldığın şeylere, beni de 
muvaffak kıl. 
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Otuzuncu Gecenin Duası 
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* Hamd, ortağı olmayan Allah'a mahsustur. Kerim Vec-
h'ine, izzetli celaline ve zat-ı mukaddesine yakışır şekil-
de Allah'a hamdolsun. Ey çok mukaddes, ey nur; ey kud-
siyet nuru; ey (her kusurdan) münezzeh, ey tenzihin en 
son merhalesine layık, ey Rahman; ey rahmeti icat e-
den, ey Allah, ey (her şeyi) bilen; ey yüce, ey Allah; ey 
Latif; ey yüce; ey Allah; ey duyan; ey gören! Ya Allah, ya 
Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce örnekler, yücelik ve 
nimetler sana mahsustur. (Allah'ım!) Muhammed ve Eh- 
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libeyt'ine rahmet etmeni ve bu gece benim ismimi saa-
detli kimselerin isimleri arasına ve ruhumu şehitlerin ruh-
larının yanına yerleştirmeni diliyorum senden. (Allah'ım!) 
İyiliğimi illiyyîn makamına ulaştırmanı, kötülüğümü bağış-
lamanı istiyorum senden. (Ya Rabbi!) Bana, kalbimle bü-
tünleşecek (asla ondan ayrılmayacak) bir yakin; (her tür-
lü) şüpheyi benden uzaklaştıracak bir iman ver. (Alla-
h'ım!) Bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl; dünyada 
da bize iyilik ver, ahirette de ve bizi yakıcı ateşin azabın-
dan koru. Bu (gece) bana zikrini, şükrünü, şevkle sana 
yönelmeyi, dönüş yapıp tövbe etmeyi nasip eyle. Mu-
hammed ve Ehlibeyt'ini (Allah'ın salâtı onun ve onların 
üzerine olsun) muvaffak kıldığın şeylere beni de muvaf-
fak kıl. 
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Yirmi Yedinci Gecenin Özel Amelleri 

Bu gece için özellikle gusül rivayet edilmi�tir.  
Yine bir rivayette �mam Zeynülabidin'in (a.s) bu 

gecenin ba�ından sonuna kadar �u duayı sık sık oku-
du�u nakledilmi�tir: 

* ��������@B	L���N�f�P� ������������.£P��O �+�2 �/�Q��%���� /� °P�	
����°�"��� *¤ ������Z

����¥P��O /� °�m�������������"��� *�O���¤��������������������������N �x���=���� �O��K�7���������� �U���	; �(�!

��������x. 

Son Gecenin Amelleri 
Çok mübarek olan bu gece için de birçok amel 

rivayet edilmi�tir: 
1- Gusletmek. 
2- �mam Hüseyin'in (a.s) ziyareti. 
3- En'am, Kehf ve Yasin surelerini okumak. 
4- Yüz defa: "Este�firullahe rabbi ve etûbu iley-

hi" söylemek. 
5- Merhum �eyh Kuleynî'nin �mam Cafer Sadık-

tan (a.s) nakletti�i �u duayı okumak: 
_____________________________________________  

* Ey Allah! Gurur ve aldatılış evinden (dünyadan, kal-
ben) uzaklaşmayı ve ebediyet evine yönelmeyi ve vakit 
geçmeden ölüme hazırlanmayı bana nasip buyur. 
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* Ey Allah! İşte bu, Kur'ân'ı indirdiğin ramazan ayı-
dır. Ve bitmek üzeredir. Ya Rabbi, bu gecem sabah olur 
veya ramazan ayı biter de, henüz boynumda sana karşı 
bir vebal ve kıyamet gününde beni kendisiyle azap ede-
ceğin bir günah kalırsa, bundan Kerim Vech'ine sığını-
rım. 

** Ey (âlemin bütün işlerini) idare eden; ey kabirde-
kileri tekrar (diriltip) ayağa kaldıracak olan; ey denizleri 
akıtan ve ey demiri Davud'a (a.s) yumuşatan (Yüce Al-
lah!) Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve bu ge-
ce, evet, bu gece benim "şu, şu" hacetlerimi yerine getir. 

Uyarı: Duanın sonundaki "keza ve keza" (şu ve şu) 
kelimeleri yerine, hacetlerinizi zikredin. 
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Bu dua 23. gecede de okunur. Ve bu duayı bu 
gecede, oturdu�un halde, ayaküstü, rükû halinde ve 
secde hâlinde sık, sık tekrarlaman iyidir. 

7- Bu gecede Ramazan ayıyla veda edilir. Bu ko-
nuda çe�itli dualar rivayet edilmi�tir. Belki de en iyi-
si �mam Zeynülabidin'den (a.s) nakledilen Sahife-i 
Seccâdiye kitabının 45. duasıdır: 
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* Allah'ım! Ey (nimet verdiği kimselerden) karşılık 
beklemeyen, ey hiçbir zaman bağışta bulunduğuna piş-
man olmayan ve ey kuluna ameline eşit olarak karşılık 
vermeyen (amelleriyle hak ettiğinden daha fazlasını ve-
ren Allah)! Nimetin başlangıçtır; affın lütuftur; cezalandır-
man adalettir; öngördüğün hayırdır; verdiğin zaman ba-
ğışını minnetle karıştırmazsın; esirgediğin zaman esirge-
men zulüm değildir, şükredene, şükrü sen ilham ettiğin 
hâlde, karşılık verirsin; hamd edene, hamdı sen öğrettiğin 
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hâlde, mükâfat verirsin; öylelerinin kötülüklerini örtüyorsun 
ki, dileseydin rüsva ederdin; öylelerine bağışta bulunu-
yorsun ki, dileseydin mahrum bırakırdın; çünkü her ikisi 
de rüsva olmayı ve mahrum bırakılmayı hak etmişti.  

Ne var ki sen, işlerini lütuf üzere bina etmişsin; kud-
retini affetmekle gösterirsin; karşı geleni hilimle karşılar-
sın; kendine zulümle kastedene süre tanırsın; sana dön-
meleri için onlara mühlet verirsin; onları hemen cezalan-
dırmayıp tövbe fırsatı tanırsın ki, helâk olanlarının sana 
karşı bir kanıtları olmasın; bedbaht olanları, ancak defa-
larca mazur görülüp aleyhlerinde birçok kanıt biriktikten  
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sonra bedbaht olsunlar. Tüm bunlar, affından ve kere-
minden kaynaklanmakta, şefkatinden ileri gelmektedir; 
ey Kerîm, ey Halîm! 

Sen, (öyle şefkatli) bir mâbudsun ki, affına ulaşmala-
rı için kullarına tövbe adında bir kapı açmışsın; şaşma-
sınlar diye vahyinden bir delil dikmişsin o kapıya. Kut-
ludur ismin, buyurmuşsun ki:  

"İçten bir tövbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbi-
niz, sizin kötülüklerinizi örter ve sizi (ağaçlarının) altın-
dan ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, Pey-
gamber'i ve onunla birlikte inananları utandırmaz; nur-
ları, önlerinden ve sağlarından gider; derler ki: Rabbi- 
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miz, nurumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla. Hiç 
kuşkusuz, sen her şeye kadirsin." (Tahrîm/8) 

Şimdi, sen bu kapıyı açmış, delilini de önüne dikmiş 
olduğun halde, o ağırlanma mahalline (cennete) girmek-
ten gaflet edenin mazereti olabilir mi?! Sen öyle (cömert) 
bir mâbutsun ki, kullarından alacağın şeyin kıymetini ar-
tırarak onu paha biçilmez kılarsın. Kullarının seninle tica-
rette kâr etmelerini, sana gelerek fazlasıyla kazanıp kur-
tuluşa ermelerini istiyorsun çünkü. İsmin kutlu ve yüce-
dir, buyurmuşsun ki: "Kim iyilik getirirse, ona, onun on 
katı vardır; kim de kötülük getirirse, ancak onun misliy-
le cezalandırılır." (En'âm/160) Yine buyurmuşsun ki: "Allah 
yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak biti- 
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ren bir tane gibidir ki, her başakta yüz tane vardır. Al-
lah dilediğine kat kat fazlasını verir." (Bakara/261) Yine 
buyurmuşsun ki: "Kendisi için kat kat artırması üzere 
Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir?" (Bakara / 
245) Ve iyilikleri kat kat artıracağına ilişkin Kur'ân'da in-
dirdiğin diğer ayetler... 

Sen o yüce mabutsun ki, kullarına gayb âleminden 
öyle gerçekler bildirmiş, onları öyle şeylere özendirmiş-
sin ki, eğer bildirmeseydin, gözleriyle onları görmez, ku-
laklarıyla onları duyup kavrayamaz, düşünceleriyle onla-
ra ulaşamazlardı. Buyurmuşsun ki: "Beni anın, sizi ana-
yım; bana şükredin ve sakın bana nankörlük etmeyin." 
(Bakara/152) Yine buyurmuşsun ki: "Eğer şükrederseniz, 
elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ede- 
cek olursanız, hiç kuşkusuz, azabım çok şiddetlidir." (İb- 
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râhîm/7) Yine buyurmuşsun ki: "Beni çağırın, size icabet 
edeyim. Hiç kuşku yok, büyüklük taslayıp bana ibadet 
etmekten kaçınanlar, aşağılanarak cehenneme girecek-
lerdir." (Mu'min/60) Böylece, seni çağırmayı (duayı) iba-
det, terkini de büyüklük taslamak olarak adlandırmış ve 
terki için aşağılanarak cehenneme girmeyi vaat etmişsin. 
Böyle olunca, onlar da nimetinle seni andılar; ihsanınla 
sana şükrettiler; emrinle seni çağırdılar; kat kat fazlasını 
almak üzere senin için sadaka verdiler ki, gazabından 
kurtulup hoşnutluğunu kazansınlar. 

Senin, kullarına yaptığını, bir yaratık diğer bir yaratığa 
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yapmış olsaydı, iyilik vasfını alır, minnettarlıkla anılır ve 
mümkün olan her dille övülürdü. O hâlde, hamdına doğ-
ru giden bir yol, hamdını ifade edecek bir kelime ve ham-
dınla ilgili bir anlam var oldukça hamd sana özgüdür. 

Ey, kullarına ihsan ve lütufta bulunarak onların öv-
güsünü kazanan; onları nimet ve bağışına boğan; bize 
olan nimetlerin ne kadar yaygın, ne kadar boldur; özel 
lütufların ne kadar çoktur! Bizi, seçtiğin dine, hoşnut ol-
duğun İslâm'a, kolaylaştırdığın yola hidayet ettin; katın-
daki yakınlığa, indindeki saygınlığa ulaşmada gözleri-
mizi açtın. 
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Allah'ım! Sen, o görevlerin seçkinlerinden, o farzların 
özellerinden birini ramazan ayı kıldın. Bir nur olan Kur'â-
n'ı, o ayda indirerek, o ayda imanı (imanın gerektirdiği a-
melleri) kat kat artırarak, o ayda (geceleri ibadete) kalk-
mayı teşvik ederek ve içindeki bin aydan daha hayırlı o-
lan Kadir gecesini ululayarak, onu diğer aylardan ayırdın; 
tüm zamanlar ve asırların içinden onu seçtin ve onu yılın 
diğer vakitlerinden üstün kıldın. 

Sonra da onun vasıtasıyla bizi diğer ümmetlerden 
üstün kıldın; onun fazileti için öteki dinlerin mensuplarını 
değil, bizi seçtin. Biz de emrinle gündüzünde oruç tuttuk; 
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yardımınla gecesinde ibadete kalktık; belki oruç tutup i-
badete kalkmakla rahmetin halimize şamil olur, bu vesi-
leyle sevabını kazanırız diye. Çünkü sen, katından umu-
lanla dolusun; fazlından istenilen hususunda cömertsin 
ve sana yaklaşmak isteyene pek yakınsın. 

Bu ay, gerçekten de beğenimizi kazanarak aramızda 
kaldı; bizimle iyilikle birliktelik yaptı ve bize âlemlerin en 
üstün kazancını kazandırdı. Sonra da vakti dolunca, sü-
resi bitince, sayısı tamamlanınca bizden ayrılıp gitti. Şim-
di biz, ayrılığı bize çok zor olan, bırakıp gitmesi bizi üzüp 
ürküten, ahdini bozmamamız, saygısını gözetmemiz, hak- 
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kını ödememiz gereken biri gibi onunla vedalaşıyoruz. 
Ve diyoruz ki: 

Selâm sana, ey Allah'ın en büyük ayı ve ey Allah'ın 
dostlarının bayramı. 

Selâm sana, ey bizimle birlikte olan vakitlerin en de-
ğerlisi ve ey günler ve saatler içinde en iyi ay. 

Selâm sana, ey arzuların yaklaştığı, amellerin dağıl-
dığı ay. 

Selâm sana, ey varlığı pek değerli, yokluğu can ya-
kıcı dost; ayrılığı üzücü olan ümit kaynağı. 
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Selâm sana ki, gelişinle bizi sevindirdin, mutlu ettin; 
gidişinle bizi üzdün, canımızı yaktın. 

Selâm sana ki, kalpler sende yumuşar, günahlar azalır. 
Selâm sana ki, Şeytan'a karşı bize yardım eder, iyilik 

yollarını bizim için kolaylaştırırsın. 
Selâm sana ki, cehennem ateşinden kurtulanlar sen-

de çok olur; hürmetini gözeten saadete erişir. 
Selâm sana ki, günahları silmekte, ayıpları örtmekte 

üstüne yok. 
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Selâm sana ki, suçlulara çok uzundun; inananların 
gönlünde pek heybetliydin. 

Selâm sana ki, günler seninle rekabet edemez. 
Selâm sana ki, her yönden esenlik olan bir aysın. 
Selâm sana ki, birlikteliğin bıkkınlık getirmez; mua-

şeretin kınanmaz. 
Selâm sana ki, bize bereket getirdin; bizden günah-

ların kirini yıkayıp giderdin. 
Selâm sana ki, seninle vedalaşmamız bıkkınlıktan, 

orucunu terk etmemiz yorgunluktan değildir. 
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Selâm sana ki, vaktinden önce aranırsın; kaybetme-
den önce üzüntün yaşanır. 

Selâm sana ki, bereketinle birçok kötülük bizden u-
zaklaşır; birçok hayır bize ulaşır. 

Selâm sana ve içindeki bin aydan daha hayırlı olan 
Kadir gecesine. 

Selâm sana ki, dün sana pek düşkün iken yarın öz-
leminle yanıp tutuşacağız. 

Selâm sana ve artık mahrum kaldığımız faziletine; 
elimizden alınan geçmişteki bereketlerine. 
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Allah'ım! Biz, bu ayla şereflendirdiğin; bedbahtların, 
onun vaktini bilmeyip bedbahtlıkları yüzünden faziletin-
den mahrum kaldığı bir zamanda lütfunla ondaki ibadet-
lere muvaffak ettiğin, bu ayın ehli kullarınız. Onunla ta-
nışmak için bizim seçilmemizin, ondaki ibadetlere hida-
yet edilmemizin velisi sensin. Hakkını ödeyemedikse de 
onda tuttuğumuz orucu, kıldığımız namazı, az da olsa 
yaptığımız iyilikleri senin yardımına borçluyuz. 

Allah'ım! O hâlde kötülüğümüzü ikrar, ihmalkârlığı-
mızı itiraf etmekle birlikte iyi işlerimizin övgüsü sana ait-
tir. İçten gelen bir pişmanlık, gerçeği ifade eden bir ma-
zeret bildirmekle katından, o ayda kaybettiğimiz faziletle- 
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ri bizim için telafi etmeni diliyoruz. (Allah'ım!) O ayda se-
nin hakkını ödeyemediğimiz için bizi mazur gör; ömrü-
müzü önümüzdeki gelecek ramazana ulaştır. Ulaştırdık-
tan sonra da layık olduğun kulluğu sunmakta, o ayın hak 
ettiği itaati yerine getirmekte bize yardım et ve bizi za-
manın aylarından bu iki ayda (bu ve gelecek ramazan-
da) hakkını ödeyebilecek iyi işlere muvaffak eyle. 

Allah'ım! Bu ayda işlediğimiz küçük ve büyük suçları, 
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içine düştüğümüz günahları, bilerek veya unutkanlıkla ken-
dimize yaptığımız zulümleri ya da başkalarına ettiğimiz 
hakaretleri bize bağışla; örtünü kaldırarak bizi rüsva et-
me; bu ayda düşmanlarımızı halimize sevindirme; kına-
yanların dilini üzerimize uzun etme; tükenmeyen şefka-
tin, eksikliği olmayan lütfunla bu ayda bizden yadırgadı-
ğın şeylere kefaret olacak, onları bağışlatacak amellere 
muvaffak et bizi. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl'ine salât eyle ve bu ayın 
gitmesiyle başımıza gelen musibeti telafi et; bayram ve 
iftar günümüzü bizim için mübarek eyle ve bu günü, ge- 
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çirdiğimiz en hayırlı, affını en çok çekici, günahı en iyi si-
lici gün kıl ve bizim gizli ve aşikâr günahlarımızı bağışla. 

Allah'ım! Bu ayın sıyrılmasıyla bizi de günahlarımız-
dan sıyır; onun çıkmasıyla bizi de kötülüklerimizden çı-
kar. Bizi onunla en çok mutlu olanlardan, onda payı en 
bol olanlardan ve ondan en fazla nasip alanlardan kıl. 

Allah'ım! Kim bu aya hakkıyla riayet ettiyse; hürmeti-
ni hakkıyla koruduysa, gerektiği gibi hükümlerini yerine 
getirdiyse, layık olduğu gibi günahlardan sakındıysa, hoş-
nutluğunu kazanacak, rahmetini cezb edecek bir amelle 
sana yaklaştıysa, kudretinle aynısını bize de nasip et; faz- 
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lınla onun kat kat fazlasını bize ver. Çünkü senin fazlın 
eksiksizdir; hazinelerin kesinlikle azalmaz; ihsanının kay-
nakları asla kurumaz ve bağışın minnetsiz, tertemiz ba-
ğıştır. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl'ine salât eyle ve bize, kı-
yamet gününe kadar onda oruç tutanların, onda sana iba-
det edenlerin tümüne vereceğin sevap kadar sevap yaz. 

Allah'ım! Müminler için bayram ve sevinç günü, İslâm 
ümmeti için toplanma, bir araya gelme günü kıldığın bu 
iftar günümüzde, işlediğimiz tüm günahlardan, geçmişte-
ki tüm kötü işlerimizden, gönlümüzden geçen tüm kötü dü-
şüncelerden, tekrar günaha dönme düşüncesi olmayan, 
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bir daha hata yapmamaya azmeden biri olarak, şek ve 
şüpheden arınmış, halis bir tövbeyle tövbe edip sana yö-
neliyoruz. Bu tövbeyi bizden kabul buyur; bizden razı ol 
ve bizi bu hâl üzere sabit kıl. 

Allah'ım! İçimizde cehennem azabına karşı öyle bir 
korku, cennet sevabına karşı öyle bir özlem meydana ge-
tir ki, tüm varlığımızla ibadetin tadını, günahın üzüntüsü-
nü duyalım. Katında bizi, sevgini kazanan, itaate dönüş-
lerini kabul buyurduğun tövbe edenlerden kıl, ey adillerin 
adili! 

Allah'ım! Babalarımızı, annelerimizi ve şimdiye kadar 
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gelip geçen, kıyamete kadar gelecek olan tüm dindaşla-
rımızı bağışla. 

Allah'ım! Mukarreb meleklerine salât ettiğin gibi Pey-
gamberimiz Muhammed ve Âl'ine salât eyle. Mürsel pey-
gamberlere salât ettiğin gibi ona ve Âl'ine salât eyle. Sa-
lih kullarına salât ettiğin gibi ona ve Âl'ine salât eyle. On-
ların hepsine ettiğin salâttan üstün bir salâtla ona ve Âl'i-
ne salât eyle. Öyle bir salât ki, bereketi bizi kuşatsın; fay-
dası bize ulaşsın ve sayesinde duamız kabul olsun. Hiç 
kuşkusuz, sen, kapısına gelinen en kerim, kendisine gü-
venilen en yeterli ve ihsanı dilenilen en cömert zatsın ve 
sen her şeye kadirsin. 
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8- Merhum Kuleynî (r.a) "el-Kâfi" adlı kitabında, 
ramazan ayıyla vedala�mak için Ebu Basir'in rivaye-
tiyle �mam Sadık'tan (a.s) �u duayı nakletmi�tir: 
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_____________________________________________  

* Allah'ım! Sen indirilen kitabında şöyle buyurmuş-
sun: "Ramazan ayı, öyle bir aydır ki onda Kur'ân indiril-
miştir..." İşte bu sona ermiş bulunan ramazan ayıdır. (Al-
lah'ım!) Kerim Vech'in ve kâmil kelimelerin hakkına, hâlâ 
üzerimde bağışlamadığın veya onun yüzünden beni a-
zap etmek yahut bana şiddetli davranmak istediğin bir gü-
nah kalmışsa, bu gecenin şafağı doğmadan veya bu ay 
bitmeden mutlaka onu bağışlamanı diliyorum; ey merha-
met edenlerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Kendin için söylediğin vasıflarınla, seni sü- 
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_____________________________________________  

rekli hamd eden, çaba gösteren; seni bol bol zikredip şü-
kürde bulunan ve hakkını eda etmek için kendilerine yar-
dımda bulunduğun yaratıkların olan mukarrep melekleri-
nin, peygamberlerinin, resullerinin, konuşan ve seni tes-
bih eden bütün amel edenlerin söylediği bütün vasıflarla 
sana hamdolsun. Elimizde nimetlerin, yanımızda kısmet-
lerin, ihsanın ve ardarda gelen lütufların bulunduğu hâl-
de, bizi ramazan ayına ulaştırdın. 

Bundan dolayı sana bitmek tükenmek bilmeyen ebe-
di, sürekli ve sabit olan en iyi hamd olsun. Senin medh u  
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_____________________________________________  

Senan büyüktür. (Allah'ım!) Bize yardımcı olup bu ayın 
orucunu tutmamıza, namaz, iyilik, şükür ve zikir gibi (iba-
det ve itaatlerini) yerine getirmemize vesile oldun. Alla-
h'ım! Bu ayı bizden, bağışın, affın, mağfiretin ve hoşnut-
luğunun hakikatiyle birlikte en iyi şekilde kabul buyur; bi-
zi istenen her çeşit hayra ve hediye edilen her çeşit bü-
yük bahşişe ulaştır; bizi korkunç günahlardan, gelip-ça-
tan belâdan ve yapılan günahtan koru. 

Allah'ım! Yaratıklarından herhangi birisinin vasıta kıl-
dığı değerli isimlerin, güzel medh u senan ve kabul buyur- 
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_____________________________________________  

duğun duadan ibaret olan büyük vasıtaları ben de vasıta 
kılarak senden Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etme-
ni ve bizi dünyaya indirdiğinden beri, dinimizi koruma, 
nefsimizi (dünya ve âhiret belâlarından) kurtarma ve ha-
cetlerimizi karşılama açısından bu ayımızı, geçirdiğimiz 
en bereketli ramazan ayı kılmanı diliyorum. Bu ayda di-
leklerimi vermede, nimetini bana tamamlamada, kötülü-
ğü benden geri çevirmede ve bana afiyet libası giydirme-
de kendin bana şefaatçi ol; beni, Kadir gecesini kendisi-
ne hayırlı takdir ettiğin ve sevabın büyüklüğü, birikimlerin 
değeri, şükrün güzelliği, ömrün uzaması, kolaylık ve ra-
hatlığın sürekliliği açısından, o gecesini bin aydan hayırlı 
kıldığın kimselerden kıl. 
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_____________________________________________  

Allah'ım! Rahmetin, ihsanın, affın, nimetlerin, yüceli-
ğin, kadim ve ezeli bağışın ve lütfun hakkına senden, bu 
ramazanı ömrümüzde geçireceğimiz son ramazan ayı 
kılmamanı ve bizi en iyi durumda gelecek ramazan ayı-
na ulaştırmanı, en iyi afiyetine, en çok nimetine, en ge-
niş rahmetine ve en bol kısmetine mazhar olduğum hâl-
de beni, ramazan ayının hilalini gören ve onun hürmet 
ve değerini itiraf eden kimselerden etmeni diliyorum. 

Ey kendisinden başka Rabbim olamayan Rabbim! 
Ramazan ayıyla bu vedalaşmamı ölüm ve son buluşma 
vedası kılma. Gelecek yılda en geniş nimetler içinde, en  
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_____________________________________________  

güzel ümitler beslediğim ve sana karşı vefa borcumu en 
iyi şekilde ödediğim hâlde ramazan ayıyla tekrar buluş-
tur beni; kuşkusuz sen duayı dinleyen (kabul eden)sin. 

Allah'ım! Duamı dinle; yakarışıma, sana karşı zillet 
ve yoksulluğuma ve sana olan tevekkülüme merhamet 
eyle. Ben, sana teslim oldum; kurtuluşumu, afiyetimi, şe-
ref ve haysiyetimi ve hedeflerime ulaşmayı ancak senin-
le ve senden temenni ediyorum. (Allah'ım!) Ey medh u se-
nası yüce ve isimleri mukaddes olan! Her türlü kötülük-
lerden, sakıncalı şeylerden ve bütün belalardan uzak bir 
şekilde beni (gelecek) ramazana ulaştırarak, minnetine 
mazhar eyle. Hamd, bu ayın oruç ve ibadetinde bize yar-
dımcı olan ve beni bu ayın son gecesine ulaştıran Alla-
h'a mahsustur. 
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9- Seyyid �bn Tâvûs �mam Sadık'ın (a.s) rama-
zan ayının son gecesinde bu aya �u cümlelerle veda 
etti�ini rivayet etmi�tir: 
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Kim bu cümlelerle ramazan ayına veda ederse, 
Hak Teâlâ sabah olmadan onu ba�ı�lar ve ona tövbe 
etmeyi nasip eder. 

10- Merhum Seyyid �bn Tâvûs ve �eyh Saduk, 
Cabir �bn Abdullah'tan �öyle rivayet etmi�lerdir:  

Ben ramazan ayının son cumasında Resul-i Ek-
rem'in (a.s.a) yanına gitmi�tim. Hazret beni gördü-
�ünde �öyle buyurdu: "Ey Cabir! İşte bu ramazanın 
son cumasıdır. O hâlde bu aya şu cümlelerle veda et: 

** ��������������	L��������������@B���7�%�R �" ������	� � ©�[���������, �K�L�7��� �
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_____________________________________________  

* Allah'ım! Bu orucumu, ramazan ayında tuttuğum 
son orucum kılma. (Ya Rabbi!) Bu gecem sabah olunca-
ya kadar beni bağışlamanı diler, (aksinin olmasından) 
sana sığınırım. 

** Allah'ım! Bu orucu, ramazan ayında tuttuğumuz 
son orucumuz kılma; eğer böyle yapmayı (takdir etmiş  
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Kim bu günde bu duayı okursa, gelecek ramaza-
na ulaşır veya ölürse, Allah'ın mağfiret ve sonsuz 
rahmetine kavuşur." 

11- Merhum Seyyid ve Kef'amî Resul-i Ekrem'-
den (s.a.a) �öyle rivayet etmi�lerdir: "Kim ramazan 
ayının son gecesinde, her rekâtta bir Fâtiha, on İh-
lâs okumak suretiyle ikişer, ikişer on rekât namaz kı-
lar, rükû ve secdelerde de on defa Tesbihât-ı Erba-
a'yı okur ve namazları bitirdikten sonra da bin defa 
istiğfar eder ve istiğfardan sonra başını secdeye ko-
yup şu zikri söylerse: 
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_____________________________________________  

isen) beni rahmetine kavuşanlardan kıl, mahrum kalan-
lardan değil. 

* Ey diri, ey (varlıkları) ayakta tutan; ey celal ve ke-
rem sahibi; ey dünya ve âhirette Rahman ve Rahim olan; 
ey merhametlilerin en merhametlisi; ey ilklerin ve sonla-
rın (bütün insanların) ilahı! Günahlarımızı bağışla; nama-
zımızı, orucumuzu ve gece ibadetlerimizi kabul buyur. 
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başını secdeden kaldırmadan Allah onu bağışlar, ra-
mazanını kabul eder ve günahlarını affeder. Beni hak 
olarak peygamberliğe seçen (Allah)a andolsun ki, 
bunu bana Cebrail (a.s) İsrafil'den (a.s) o da Hak Te-
âlâ'dan nakletti." 

Aynı namaz çok cüzî bir farkla bayram gecesi i-
çin de rivayet edilmi�tir. 

Otuzuncu Gün 

1- Merhum Seyyid �bn Tâvûs bugün için "Ella-
humme inneke Erhemu'r-Rahimin…" cümleleriyle ba�-
layan bir dua zikretmi�tir ki isteyen "�kbal" kitabına 
müracaat edebilir. 

2- Bu günde ço�u müminler genellikle Kur'ân 
hatmettikleri için hatim duası okunması sünnettir. Bu-
nun en münasip duası, Sahife-i Seccâdiye kitabının 
42. duasıdır. Dua çok uzun oldu�u için nakletmiyo-
ruz. �steyen o kitaba müracaat edebilir. Burada Mer-
hum �eyh Tusî'nin Emirü'l-Müminin Hz. Ali'den (a.s) 
nakletti�i kısa duayı vermekle yetiniyoruz: 
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* Allah'ım! Kur'ân ile göğsümü genişlet; bedenimden 
Kur'ân'ın (gösterdiği istikamette) yararlanmamı sağla; gö-
zümü Kur'ân ile nurlandır; dilimi Kur'ân ile konuştur ve 
Kur'ân'ı (okuyup amel etmede) ömrümün sonuna kadar  
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3- Bugün Hz. Emirü'l-Müminin'den (a.s) nakle-
dilen �u duayı okumak müstehaptır: 
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RAMAZAN AYININ HER GECESİNİN  
ÖZEL NAMAZI 

Merhum Meclisî bu namazları ve bundan sonra 
zikredece�imiz her günün kısa ve özel duasını "Zâ-
dü'l-Meâd" kitabında �öyle rivayet etmi�tir: 
_____________________________________________  

bana yardımcı ol. Çünkü sana dayanmayan hiçbir ha-
reket ve kuvvet yoktur. 

* Allah'ım! Senden temiz kalpli, mütevazı insanların 
tevazusunu, yakîn ehli olanların ihlasını, iyi insanların ar-
kadaşlığını, iman hakikatlerine ulaşmayı hak etmeyi, her 
iyilikten nasip almayı, bütün günahlardan selâmette kal-
mayı, rahmetini bana farz kılmanı, mağfiretini bana ke-
sinleştirmeni, cenneti kazanmayı ve (cehennem) ateşin-
den kurtulmayı diliyorum. 
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1. Gecenin Namazı: 
Dört rekâttır. Her rekâtta bir Fâtiha, on be� defa 

�hlâs Suresi okunur. 
2. Gecenin Namazı: 
Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, yirmi defa 

Kadir Suresi okunur. 
3. Gecenin Namazı: 
On rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, elli defa �hlâs 

Suresi okunur. 
4. Gecenin Namazı:  
Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, yirmi defa 

Kadir Suresi okunur. 
5. Gecenin Namazı: 
�ki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, elli defa �hlâs 

Suresi okunur. Namazın selamından sonra da yüz de-
fa "Allahumme salli elâ Muhammed'in ve Âl-i Mu-
hammed" diyerek salâvat getirilir. 

6. Gecenin Namazı: 
Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve bir defa da 

Mülk (Tebâreke) Suresi okunur. 
7. Gecenin Namazı: 
Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on üç defa 

Kadir Suresi okunur. 
8. Gecenin Namazı: 
�ki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on defa �h-

lâs Suresi okunur. Namazın selamından sonra da bin 
defa "Subhanellah" zikri söylenir. 
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9. Gecenin Namazı: 
Altı rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve altı defa Â-

yete'l-Kürsî okunur. Namazı bitirdikten sonra "elli 
defa salâvat" getirilir. Bu namazlar ak�am namazı ile 
yatsı namazı arasında kılınır. 

10. Gecenin Namazı: 
Yirmi rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve otuz defa 

�hlâs Suresi okunur. 
11. Gecenin Namazı: 
�ki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi defa 

Kevser Suresi okunur. 
12. Gecenin Namazı: 
Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve otuz defa 

Kadir Suresi okunur. 
13. Gecenin Namazı: 
Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi defa 

�hlâs suresi okunur. 
14. Gecenin Namazı: 
Altı rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve otuz defa 

Zilzâl (�zâ Zulzilet) Suresi okunur. 
15- Gecenin Namazı: 
Dört rekâttır; ilk iki rekâtın her rekâtında bir Fâ-

tiha ve yüz defa �hlâs; di�er iki rekâtta ise her rekât-
ta bir Fâtiha ve elli defa �hlâs Suresi okunur. 

16. Gecenin Namazı: 
On iki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on iki 

defa Tekâsür Suresi okunur. 
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17. Gecenin Namazı: 
�ki rekâttır; birinci rekâtta bir Fâtiha ve bir defa 

da istedi�i her hangi bir sureyi, ikinci rekâtta ise bir 
Fâtiha ve yüz defa �hlâs Suresi okunur ve namazın 
selamından sonra yüz defa "La ilâhe illallah" zikri 
söylenir. 

18. Gecenin Namazı: 
Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi be� 

defa Kevser Suresi okunur. 
19. Gecenin Namazı: 
Elli rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve elli defa 

Zilzâl (�zâ zülzilet) Suresi okunma suretiyle kılınır. 
Burada maksat her halde her rekâtta Fâiha'dan sonra 
bir defa Zilzâl Suresi'nin okunmasıdır. Zira her re-
kâtta elli defa okunması kastedilirse, o zaman 2500 
defa okunması gerekir, bu da oldukça zor, belki de 
imkânsız bir �eydir. 

20.21.22.23.24. Gecelerin Namazı: 
Bu gecelerin her birinde sekiz rekât; her rekâtta 

bir Fâtiha ve istedi�i her hangi bir sureyi okuyabilir. 
25. Gecenin Namazı: 
Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on defa 

�hlâs Suresi okunur. 
26. Gecenin Namazı: 
Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yüz defa 

�hlâs Suresi okunur. 
27. Gecenin Namazı: 
Dört rekâttır; her rekâtta imkânı oldu�u takdirde 
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bir Fâtiha ve bir Mülk (Tebâreke) Suresi, mümkün 
olmadı�ı takdirde ise, Mülk Suresi'nin yerine yirmi 
be� defa �hlâs Suresi'ni okuyabilir. 

28. Gecenin Namazı: 
Altı rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, yüz defa Â-

yete'l-Kürsî, yüz defa �hlâs ve yüz defa Kevser su-
releri okunur. Namazdan sonra da yüz defa "Salavât" 
getirilir.  

Bu gecenin namazını bu �ekliyle Merhum Mec-
lisî nakletmi�tir. Fakat Merhum �eyh Abbas Kum-
mî'nin tahkikine göre bu gecenin namazı �öyledir: 
Altı rekât, her rekâtta bir Fâtiha ve on defa Âyete'l-
Kürsî, on defa Kevser ve on defa da �hlâs okunur. 
Namazdan sonra da yüz defa Resulullah'a salâvat ge-
tirilir. 

29. Gecenin Namazı: 
�ki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi defa 

�hlâs okunur. 
30. Gecenin Namazı: 
On iki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi de-

fa �hlâs suresi okunur. Namazdan sonra ise yüz defa 
Resulullah'a (s.a.a) salâvat getirilir. 

Bilindi�i gibi bütün namazlar iki�er, iki�er rekât-
lar �eklinde (sabah namazı gibi) kılınır. 

RAMAZAN AYININ HER GÜNÜNÜN KISA VE 
ÖZEL DUASI 

A�a�ıdaki dualar büyük fazilet ve sevaplarla �bn 
Abbas kanalıyla Resulullah'tan (s.a.a) nakledilmi�tir: 
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1. Günün Duası:  
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_____________________________________________  

1- Allah'ım! Bu günde tutuğum orucu (gerçek) oruç tu-
tanların orucu gibi ve ibadetimi (gerçek) ibadet edenlerin 
ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan u-
yandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilahı! Af-
fet beni, ey suçluları affeden (Rabbim)! 

2- Allah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna ya-
kınlaştırıp gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde a-
yetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey 
merhametlilerin en merhametlisi. 

3- Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet 
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_____________________________________________  

ve itaatten gafil olmama) hâli ver; beni cahillik ve batıl iş-
lerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana 
da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en 
cömerdi! 

4- Allah'ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güç-
lendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kere-
minle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu 
günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey 
basiretlilerin en basiretlisi! 

5- Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, 
sana itaat eden salih kullarından ve mukarrep velilerinden  
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_____________________________________________  

kıl; lütuf ve şefkatin hakkına ey merhametlilerin en mer-
hametlisi! 

6- Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu 
günde beni yalnız bırakma; azap kırbacınla beni ceza-
landırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden 
beni uzaklaştır; (sonsuz) lütfun ve nimetlerin hakkına, ey 
şevkli insanların en büyük arzusu. 

7- Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam i-
çin bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahların-
dan beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikret-
meyi bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşıranları hi-
dayet eden. 
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8. Günün Duası: 
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_____________________________________________  

8- Allah'ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, (fa-
kirlerin) karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese selâm 
vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana na-
sip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı. 

9- Allah'ım! Bu günde geniş rahmetinden beni na-
sipsiz bırakma; açık delil ve burhanlarını bana göster ve 
beni alıp en kapsamlı hoşnutluğuna götür; muhabbetin-
le, ey şevkli insanların arzusu! 

10- Allah'ım! Bu günde beni sana tevekkül edenler- 
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_____________________________________________  

den, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınla-
şan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük 
talebi! 

11- Allah'ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; 
fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve (cehennem) 
ateşini bana haram kıl; yardımınla, ey medet dileyenlerin 
imdadı! 

12- Allah'ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlen-
dir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giy-
dir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum  
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her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey kor-
kanları koruyan (Rabbim)! 

13- Allah'ım! Bu günde beni (maddî ve manevî bütün) 
kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması takdir edilen 
olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya 
ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; 
yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru! 

14- Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı 
beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu gün-
de beni belâ ve afetlerin hedefi haline getirme; izzetinle, 
ey Müslümanların izzeti! 
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15- Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini na-
sip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmem-
le göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı/ 
güveni! 

16- Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya 
beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından be-
ni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yur-
du olan (cennette) yer ver; ilâhlığın hakkına, ey âlemle-
rin ilâhı! 

17- Allah'ım! Bu günde beni salih amellere hidayet 
et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açık- 
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����� ��§�?�������"��� �A¥¤�" �+�, ��- *�U��,� �- ��������0������ /����� 	����£
'� °

�~Y0���� ��=����2 ��- *�U���°��Q ��=£P�	K�l /� °�=����7���£�(�l *�+'� °���2¥ /�


�9��c�� ����V�� FK@=� 	,£ �+-. 

18. Günün Duası: 

��������@B	L���Z �������!��°�T�.�L£�Q /�£�� ��'��������P�� ���� �x��4�
�!°�Z�� *�|�̀°�Q �P£�N ��'���������!��£ /�

��°��W�����'§P����Z�� �]° �d�[�� *�|��°��(�E °?��W�2���£�/§qR� /����� �������a��!¦ �¥P���° *�|

��°�P��.°�̀�.	, ��- �M°�N �P�������P��7��� �J���°�Q£�+'�. 

19. Günün Duası: 

��������@B	L���� ®Q���°��T�Q �
£�o�; ��'��£��
�� �+�, /L̀���� *���R��4��°��!�� �(£��'�£/�§�� ®��¥/� 

_____________________________________________  

lamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey âlemdekilerin 
göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen (Rabbim)! 
Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyt'ine rahmet et. 

18- Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden ya-
rarlanmak için beni uyandır; nurlarının ışığıyla kalbimi ay-
dınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bere-
ketlerinden yararlandır; nurun ile ey ariflerin gönüllerini 
aydınlatan! 

19- Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol  
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�
�'����[
� �R �"�� *���R�°�.�,£�N /��������v̀� ��� /����� ��-�O��9 ��- *���R��.�0�; �U�	! °

�!	=���£+'�°. 

20. Günün Duası: 

��������@B	L���Q� ��������� �1��£�Q /�£���%��� �J������� ��'�°���.���2 �v���_���� *����.�£�Q /�£ ��'�

�.�� �J��������£�Q���� *����
'��°�T.�X�£�Q /�£3�.	, ��- *��V�
�X��� �\���e���� ��'�° �U

�E@0��£Q ���.'��£/��N ��������.�,�~	=��� �J���£ �+'�. 

21. Günün Duası: 

��������@B	L���Q ¥� �(�7�I� £���� ��'�¥���O �<�R��C�
�, /�£ �(�7�%�R �"�� *�e'�

���c�'�����k��� °�Q£�!�� @/���2 ��'�£�7�I��� *�e'�(°� ���.�%��� ��£/�3�.�, ° �"

�X�,��£����; �/�C��N ��- *�e'�§�?�������A¦����c�� ��������!£�+'�. 

_____________________________________________  

et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin 
kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hi-
dayet eden (Rabbim)! 

20- Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; 
cehennem kapılarını (yüzüme) kapat; bu günde Kur'ân 
okumaya beni muvaffak kıl; ey mu'minlerin kalplerine sü-
kûnet ve huzur indiren (Yüce Allah)! 

21- Allah'ım! Bu günde bana, beni hoşnutluğuna gö-
türecek bir kılavuz nasip et; bu gün Şeytan'ı bana ulaştı-
racak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat e-
deceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine 
getiren (Rabbim)! 
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22. Günün Duası: 

��������@B	L���Q� �������� �1���£/��Q £�� *�<���W�Q �J������� ��'�®®®3�Z��°�U�Q @/���2 £ ��'�

���������R��4�
��������������Q���� *�<�����°T����������.�X£�Q /�£�������������������� ��'��������	=���������������I�°�, �x��!�������������R��C�
����������������� *�< 

®®®���������������.�E��£��Q /£�������������� 	� ��'���������I �x��;�	!������������R��.�������������	, ��- *�<���������%£�2�O �r'������������ �\��


̀�c�W	=���£�+-. 

23. Günün Duası: 

��������@B	L���.���0�_� £�Q /�£L���� *�J��Zzd�� �+�, ��'����°�T�Z�
£�Q /�£ �+�, ��'�

	7�����������,��� *�J�	'��������N �+� ����������!��£�Q /�£ ��'���°�������������Xj�X��� ��������X	, ��- *�J���£ �('�

�Z�d	=��� �x��
�s�2��������!£�+'�. 

_____________________________________________  

22- Allah'ım! Fazl u rahmetinin kapılarını bu günde 
yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni 
hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cen-
netlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul 
eden (Allah)! 

23- Allah'ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan 
yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin tak-
vasını ver; ey günahkârların sürçmelerini bağışlayan (Rab-
bim)! 



Fazilet ve Amelleriyle Ramazan Ayı 
 
 

475 

24. Günün Duası: 

��������@B	L����Z�� £/� §���������������������������Q �<£�C�
	- ��, ��'�£�� *�<'�®®®�p�	2�� ��°�������� �<

	- �@=�,�������p�~£�� *�<-®®®�Q������ �<�������������������£�Q �v'�£���� ����" ��'�£�� �<�7'�®®® �"

�D�2���'��@0�� �O����I ��- *�<��������§�?��£�+'�. 

25. Günün Duası: 

��������	L���������������������@B�I� �������7�����������.£�Q /�£��������������	, ��'����������������� ��������!������" ���������'��������§�?����������� *�< ®®®	,������������ ��-�O��7

��K�2��"§�?����������������������0	, *�<����������������£. ���°��R��[ ���.	0����������B®®®¦�Z�� ��������!°���������'��������§�?����������������l��2 ��- *�<��������� �B

�N��������.�� �J�����������!°��������'̀����£��+'. 

26. Günün Duası: 

����������������	L�����������������������@B�'�7�� �(�7�I� £/��Q ����������£�!�Z�p�� *��P��E�k�, ��'�£�Q /��������£���, ��'����������P��� 

_____________________________________________  

24- Allah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri sen-
den diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığı-
nıyorum. (Allah'ım!) Bu günde sana itaat edip karşı gel-
memek için senden tevfik ve yardım diliyorum; ey el açıp 
dilenenlere cömert davranan (Rabbim)! 

25- Allah'ım! Beni, bu günde velilerini seven, düşman-
larına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonun-
cusu (Muhammed Mustafa'nın -s.a.a-) sünnetine uyan kim-
selerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan (Yüce 
Allah)! 

26- Allah'ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; güna- 
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���=�2��£�Q /�£�X�, ��'���������'����2�� *�"�	!��������!£�Q /�£�0�, ��'������������- *��P��� § �H�=����

�7�,�@0��£�+'�. 

27. Günün Duası: 

��������@B	L�� �.�N�f�P�£�Q /�£P�K�X��� �����'����� �(�W�Q ��'�°�l�� *�������'��°�TP�	,�� �
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�Q£��� �+�, ��'��������
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�d��®������ �r�Z°	��P ��- *�P�f ��Q���°���������7��������D�� �|�O��!� ���£�+'�. 

28. Günün Duası: 

��������@B	L��Q�� �����°�T�o�; �
�£��Q /£(�Q����.�� �+�, ��'�°�� *®®®
�4��°�.�,£�Q /�£ ��'�

��°�P��W�;�� °��0�=���§(�?°�� *®®®�N�������
̀°�Q �J£���� ��'�£���'�/§�� �+�, �<�'������� �������+�'��� °

���������������§(�?°�+�, ��- *���k�- �" �������� ���� 	��� ̀��	=��� 	b���£��+'. 

_____________________________________________  

hımı bağışla; amelimi kabul buyur ve kusurumun üzerini 
ört; ey duyanların en iyi duyanı! 

27- Allah'ım! Bu günde bana Kadir gecesinin sevabı-
nı lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; maze-
retlerimi kabul buyur; günah ve vizr u vebalı üzerimden 
kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan! 

28- Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) ameller-
den nasibimi çoğalt; (dünya ve ahrette) sorumlu olduğum 
şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugün-
de vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey 
ısrarla (yalvaranların) ısrarı kendisini (başkalarıyla ilgilen-
mekten) alıkoymayan (Rabbim)! 
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29. Günün Duası: 

��������@B	L���.qk�_ £�Q /�£ ��'���°��.�N�f�P��� *���=�;@
��£�Q /�£�Q������ ��'�£ �v'�

L���� *���=�D�7��������°�T�N �
��������!��£�_ �+�, /���������� �r�9��'��������Lz��;�P ��- *���=£ ��='�
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30. Günün Duası: 

��������@B	L�� ,��'�l �(�7�I���£/��Q £ ��'���°�
�Ezk�� °�X���������������2 �U�	!¥ ��, /�

��C�
�R�� 	|®®® 	�	2�	
�Q ���=�E� 	, *�U�	�@
�� 	|��C�
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��°�� �������v̀ °�'̀��������°FK@=� 	, ��Z�K�
�9��c�� ����V�� £ 	K�=� ����� *�+-���������� �J�P 

�=����7���£ �+'�.  

_____________________________________________  

29- Allah'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu gün-
de bana (iyi amelleri yapmak için) tevfik ve (kötü amel-
lerden) korunma (gücü) lütfeyle ve beni şüphe ve suç 
unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey 
mümin kullarına merhametli olan (Rabbim)! 

30- Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve Re-
sul'ün beğendiği şekilde mükâfatlandırıp kabul buyur ve 
onun furuunu (iman ve ihlâs olan) usulüyle pekiştir; efen-
dimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyt'i hakkına. 
Ve bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus-
tur. 
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RAMAZAN BAYRAMI GECESİNİN AMELLERİ 

Çok de�erli ve faziletli gecelerden birisi de, ra-
mazan bayramı gecesidir. Bu gecenin ibadet ve ih-
yası konusunda birçok hadis zikredilmi�tir. Hatta ba-
zı hadislerde bu gecenin faziletinin Kadir gecesinden 
az olmadı�ı vurgulanmı�tır. Bu gece için �u ameller 
rivayet edilmi�tir: 

1- Güne� battı�ı sırada gusletmek. 
2- Geceyi sabaha kadar ihya edip, namaz, dua is-

ti�far ile me�gul olmak ve (mümkün) mertebe gece-
yi camide geçirmek. 

3- Ak�am namazı, yatsı namazı, sabah namazı ve 
bayram namazının ardından �u zikrin okunması: 

* �������	���4�� ������� 	
�!�������	���4�� ��������" 	
�!§���� ¥ �������" ������	���� ������	���4�� ������� *	
�!�������	�� 

�4����������� 	
�!������ ������  	K�=� ��� *	K�=� ���������������2 ¥�� ��Z��K�9 ��, /�®®® 	���

�Ezk����������2 	
��¥/��, ��������§�"���� ® ��Z. 

4- Ak�am namazı ve sünnetini kıldıktan sonra el-
leri gö�e kaldırarak �u zikri söylemek: 
_____________________________________________  

* Allah en büyüktür; Allah en büyüktür. Allah'tan baş-
ka ilâh yoktur ve Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve 
bütün hamd ve övgüler Allah'a mahsustur. Bizi hidayet 
ettiği için Allah'a hamdolsun ve bize verdiği (nimet ve lü-
tuflarından) dolayı O'na şükürler olsun. 
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* +̀�=��� ��p ��-° FK@=� 	, �/���c�D	, ��- *�O�	%��� ��p ��- �U���c���� 

�(�l *	|�
�l��Z�� °���2¥UV�� FK@=� 	, /�°� �
���_��� *FK@=� 	, �£ �(�4 /�

Fr�Z�p�'����D�;�� �������	��� �Q �M�K�.�2 ��	9��£FJ����4 /��!	, £+'� �. 

Sonra da secdeye kapanıp yüz defa "Etûbu ilallah" 
(Allah'a tövbe ediyorum) söyler ve ardından da hacet-
lerini Hak Tealâ'dan isterse, in�allah kabul olur. 

Merhum �eyh Tusî, bu ameli biraz de�i�iklikle 
�öyle rivayet etmi�tir: Ak�am namazından sonra sec-
deye gidilirken �u zikir söylenir: 

* 	, ��- *�U���c�� ��p ��- �U��� ��� ��p ��- ��K@=� 	, ��'���c�D

�(�l *	|�
�l��Z�� °���2¥/����
���_��� *FK@=� 	, �UV�� FK@=� 	, £ �(�4 /�

�p�p�� Fr�Z®�� 	��������!�����Z®®®�0�Z£�Q �M�K�.�2 ��	9�� ��Z�� 	����������'�£�!	, FJ����4 /�£+'��. 

_____________________________________________  

* (Allah'ım!) Ey nimet ve ihsan sahibi; ey cömertlik 
sahibi; ey Muhammedi seçen ve ona yardımda bulunan, 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; benden saydığın 
ve indinde açık bir kitapta kaydedilen bütün günahlarımı 
bağışla. 

** (Allah'ım!) Ey hareket/güç sahibi; ey ihsan sahibi; 
ey Muhammed'i seçen ve ona yardımda bulunan, Muham-
med ve Ehlibeyt'ine rahmet et; yaptığım ve unuttuğum, 
fakat indinde açık bir kitapta kaydedilmiş olan bütün gü-
nahlarımı bağışla. 
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Ardından yüz defa "Etûbu ilallah" söylenir. 
5- �mam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek. 
6- On defa �u zikri söylemek: 

* ��O ��-§(�W����� �B�?°����2 ��� /��������
�!°@-������*��� ������� ��- �������+�-�K�' °

��°�����c�7���������@'*�.@0�� �r�9����=��� �r�;��l ��- ���������@'*�(�l  °�2��¥@=� 	, /�FK 

��®®®
�'����[ ����V °P�����j̧���%�� °@'����������*�� �
���_��� ��������	7��� ��p ��- ��.����¥/�Q �£/� 

9��¥��k�7��� �|�d�������@'���������. 

7- Ramazanın son gecesinin amellerinde zikretti-
�imiz, on rekâtlık namazı bu gecede de kılmak. 

8- �ki rekât namaz kılmak. Bu namazın kılını� 
�ekli �öyledir: Birinci rekâtta Fâtiha'dan sonra bin 
defa, ikinci rekâtta ise bir defa �hlâs Suresi okunur. 
Selâm verdikten sonra da secdeye kapanarak yüz de-
fa "Etûbu ilallah" (Allah'a tevbe ediyorum) söylenir, ar-
dından da �u dua okunur: 

** +̀�=��� ��p ��- ° *�O�	%�����+̀�=��� ��p ��-°�/���c�D	, ��- *�U���c����  

_____________________________________________  

* Ey yaratıklarına sürekli fazl u keremde bulunan; ey 
(kullarına) lütuf ve bağış ellerini açan; ey büyük bağışla-
rın sahibi! (Güzel) vasıflarda varlıkların en üstünü olan 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bizi bu gece 
bağışla; ey yücelik sahibi (Rabbim)! 

** Ey nimet ve cömertlik sahibi, ey nimet ve ihsan 
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���l FK@=� 	,/ ������	���� ���'�����2 ®®®�(�l *����V °���2¥�� FK@=� 	, /�®®® ����V

�� �(�7�Q���£��d�4�� ��d�4 /�. 

Bir rivayette de �öyle nakledilmi�tir: 
Hz. Emirü'l-Müminin Ali (a.s) bu namazı bu �e-

kilde kıldıktan sonra ba�ını secdeden kaldırıp �öyle 
buyurdu: "Canımı yed-i kudretinde tutan Allah'a and 
olsun ki, kim bu namazı kılarsa, Allah her hacetini 
yerine getirir ve günahlarını bağışlar." 

Merhum �eyh ve Merhum Seyyid, bu namazdan 
sonra �u duanın da okunmasını rivayet etmi�lerdir: 

* ����- §�������	������-  §�������	������-  §�������	��=�;�P ��- *��¸������- 	+ §�������	���;�P ��- *£����- 	B'� §

�������	������- 	<���, ��- * §�������	������- 	��YK�N ��- * §�������	������- 	5�e�� ��- * §�������	�� *

�,�~, ��-�����������- 	+ §�������	���L	, ��- �����������- 	+�=�'��� §�������	���- *3�2 �£����- �3- §�������	�� ��- *

�I�����������- 	P�@! §�������	���E��	, ��- *��������������!�T�°�����- 	
 §�������	������- 	v����[ ��- * §�������	��P��� ��- *°	� 
_____________________________________________  

sahibi; ey Muhammed'i (sallallahu aleyhi ve alih) seçen, 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve benim şu, şu 
hacetlerimi yerine getir. 

Uyarı: "Şu, şu" kelimeleri yerine hacetler istenir. 
* Ya Allah! ya Allah! ya Allah! Ey Rahman, ya Allah! 

Ey Rahim, ya Allah! Ey (kâinatın) padişahı, ya Allah! Ey 
çok mukaddes, ya Allah! Ey esenlik veren, ya Allah! Ey 
eman ve güven veren, ya Allah! Ey koruyup gözeten, ya 
Allah! Ey izzet sahibi, ya Allah! Ey Cebbâr, ya Allah! Ey  
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�E�;£����- 	B'� §�������	���=�� ��- *£����- 	H'� §�������	���D�� ��- *£����- 	
'� §�������	��
�N ��- *£	r- 

����- §�������	���%	, ��- *£����- 	r'� §�������	������- 	O����I ��- * §�������	�����I��, ��- *°����- 	K� §

�������	���, ��- *�������������- Y/ §�������	���Q�� ��- *�����������- Y/ §�������	������, ��- *�¥/�����-  §�������	�� ��- *

�C��N£����- /� §�������	��
�� ��- *£����- 	H- §�������	��K�̂  ��- *£����- 	K- §�������	���P ��- *	�	�� 

����- §�������	���N�P ��- *£����- 	r'� §�������	���%�, ��- *£����- 	K'� §�������	�����; ��- *£����- ��'� §�������	��* 

	, ��-���������������������� £����- ��'� §�������	���̀'�������� ��- *°����- �x��O�@0�� �K� §�������	������- * §����- �U@��� §�������	��*  

_____________________________________________  

Mütekebbir, ya Allah! Ey yaratan, ya Allah! Ey var eden, 
ya Allah! Ey (varlıkları) şekillendiren, ya Allah! Ey (her şe-
yi) bilen, ya Allah! Ey azamet sahibi, ya Allah! Ey (her şey-
den) bilen, ya Allah! Ey azamet sahibi, ya Allah! Ey (her 
şeyden) haberdar, ya Allah! Ey kerem sahibi, Ya Allah! 
Ey hilim sahibi, ya Allah! Ey hikmet sahibi, ya Allah! Ey 
(her şeyi) duyan, ya Allah! Ey (her şeyi) gören, ya Allah! 
Ey yakın, ya Allah! Ey (duaları) kabul eden, ya Allah! Ey 
asalet ve şeref sahibi, ya Allah! Ey dost, ya Allah! Ey 
(ahdine) vefa eden, ya Allah! Ey Mevla, ya Allah! Ey (ha-
cetleri) veren, ya Allah! Ey (istediğini) hemen yapabilen, ya 
Allah! Ey şiddet sahibi, ya Allah! Ey şefkat sahibi, ya Al-
lah! Ey gözetleyen, ya Allah! Ey (her şeyi) kuşatan, ya Al-
lah! Ey efendiler efendisi, ya Allah! Ey (her şeyden) evvel 
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 �-����§� ¥����- 	
�[ §�������	������- 	
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�[��Q ��- *

����- §�������	������- 	
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�L�̂£����- 	K'� §�������	������- 	K�9��̂  ��- * §�������	����	, ��- *£����- ��'� §�������	�� ��- *

�!�;£����- 	r'� §�������	�� ��- *����Q�����������- 	
 §�������	��L�c	, ��- *���°�T����- 	
 §�������	�� ��- *

����- 	<���, §�������	���X	, ��- *�����������- 	P�K�� §�������	����N ��- *��°�����- �� §�������	�� ��- *

����- ������� §�������	��	, ��- *S� �'�£����- /� §�������	����- * �=	,£�- �n'���� §�������	��,���2��� ��-  

_____________________________________________  

(var olan), ya Allah! Ey (her şeyden) sonra (bâki kalan), 
ya Allah! Ey zâhir, ya Allah! Ey bâtın, ya Allah! Ey iftihar 
eden, ya Allah! Ey (her şeye) galip gelen, ya Allah! Ey 
Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya 
Allah! Ey çok seven-çok sevilen, ya Allah! Ey Nur, ya Al-
lah! Ey yücelten, ya Allah! Ey mani olan, ya Allah! Ey de-
feden, ya Allah! Ey açan, ya Allah! Ey menfaat veren, ya 
Allah! Ey celal sahibi, ya Allah! Ey cemal sahibi, ya Al-
lah! Ey tanık olan, ya Allah! Ey tanıklık yapan, ya Allah! 
Ey icat eden, ya Allah! Ey temizleyen, ya Allah! Ey (kâi-
natın) hâkimi/padişahı, ya Allah! Ey iktidar sahibi, ya Al-
lah! Ey tutan/toplayan, ya Allah! Ey açıp dağıtan, ya Allah! 
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_____________________________________________  

Ey dirilten, ya Allah! Ey öldüren, ya Allah! Ey (kabirler-
den ölüleri) ayağa kaldıran, ya Allah! Ey (varlıklardan son-
ra onlara) vâris olan, ya Allah! Ey Hak, ya Allah! Ey aşi-
kâr, ya Allah! Ey tertemiz, ya Allah! Ey (yaratılışı) başla-
tan, ya Allah! Ey (varlıkları) tekrar (kendisine) geri dön-
düren, ya Allah! Ey (yoktan) var eden, ya Allah! Ey ör-
neksiz yepyeni yaratan, ya Allah! Ey hidayet eden, ya Al-
lah! Ey yeten, ya Allah! Ey şifa veren, ya Allah! Ey ulu, 
ya Allah! Ey büyük, ya Allah! Ey şefkatli, ya Allah! Ey ih-
san eden, ya Allah! Ey nimet sahibi, ya Allah! Ey yüceler 
yücesi, ya Allah! Ey adaletin özü, ya Allah! Ey yücelikler 
sahibi, ya Allah! Ey Sâdık, ya Allah! Ey doğru söyleyen, 
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_____________________________________________  

ya Allah! Ey karşılık veren, ya Allah! Ey celal sahibi, ya 
Allah! Ey kerem sahibi, ya Allah! Ey beğenilen, ya Allah! 
Ey yardımcı, ya Allah! Ey (yaratışı) oluşturan, ya Allah! Ey 
fa'âl, ya Allah! Ey Latif, ya Allah! Ey bağışlayan, ya Al-
lah! Ey (amelleri) karşılıksız bırakmayan, ya Allah! Ey Nur, 
ya Allah! Ey (her şeye) gücü yeten, ya Allah! Ey Rabbim, 
ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey 
Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya 
Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Sen-
den Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, hoşnut-
luğunla bana minnette bulunmanı, hilminle beni bağışla-
manı, umduğum ve ummadığım yollardan bana helâl ve  
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���'�������c��°�r����T�;�� ���'����; �+�,�� *��������; �+�,�� 	r�0����������" ���'���§�;�� ������� *	r�0��

�Q���������Z��£�2 /������������ �M	K�!��������� �8�'�£/�§�� *�M����� GK�;�� ®®®�"§GK�;�� ���� ������������ 	���

�'����_�����������- �M	
 §�=�;�@
�� �B�;�P��£����̂  ��, *�+'�§ �]������	�� �\@��N �" ���" ��°���������� 

�7�������������������/̀°�o�7��� £B'�®®®¦. 

Sonra secdeye kapanarak �öyle devam edilir: 

* ����- §�������	������-  §�������	���- ��� §�������	���J�P ��- * ��- �J�P ��-�J�P  ��- 

3�.	,° �x��4�
�!��� �U��°��R �<�������.����F��I��; z(�4 �U�3 �<������������������� *��°��(�E °

B�����Q £�m�, /���������3 °"��� *�M�K�.�2 �r�'��������¤�����=���§�P�	L�k�=��� �] �\

�E�=��� *�M�K�.�2������������ ���2¥u�O��
	� /� °��� *�<�̂ �
�2®S�D�R � � � � � ��/T�� 

_____________________________________________  

temiz rızkını çoğaltmanı diliyorum. Çünkü ben, senin ku-
lunum; senden başka kimsem yoktur; senden başka el 
açacağım birisini tanımıyorum; ey merhametlilerin en mer-
hametlisi. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve ulu Allah'a da-
yanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. 

* Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Ya Rabbi, ya Rabbi, 
ya Rabbi! Ey bereketleri indiren! Her hacet seninle iner; 
indinde gayb hazinesinde bulunan bütün isimler, indinde 
meşhur olan ve Arş'ının perdesine yazılan isimlerin hak-
kına senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, 
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���2¥����� *FK@=� 	, �UV�� FK@=� 	, /�®S�R �����X�������.�, �(�!£����W�,�P �
�L�̂  /� *

��®®®�E�R�����������.�!£K�Q������ �+�, /�£���� �+-¥�'����� /������5��
� ��� �<��®®®¦�� *®®® �1���D�R

��£+�2 /� °5��o�7��� �J��Zzd��®®®¦�� *®®®�0�R�����
�m��°�� ��£�4 �J�P ��- /������f��.®�M 

=�;�P ��-�¸�� 	+�. 

9- On dört rekât namaz. Her rekâtta bir Fâtiha, 
bir Âyete'l-Kürsî ve üç �hlâs okumak suretiyle kim 
bu namazları kılarsa, kırk yıl ibadetin sevabını ve ra-
mazan ayında oruç tutanların sevabını almı� olur, in-
�aallah.  

10- Merhum �eyh, gecenin sonlarına do�ru gus-
ledip ibadet mihrabında oturmanın sünnet oldu�unu 
da rivayet etmi�tir. 

RAMAZAN BAYRAMI GÜNÜNÜN AMELLERİ 

Bugün için de �u ameller rivayet edilmi�tir: 
1- Bayram gecesinde farizalardan sonra okunan 

tekbirleri sabah namazı ve bayram namazından son-
ra da okumak. 

2- Fitre zekâtını bayram namazından önce ayır-
mak gerekir. Adam ba�ına 3 kilogram yiyecek ve gı- 
_____________________________________________  

ramazan ayını benden kabul buyurmanı, beni Beytü'l-Ha-
râm'ına giden ziyaretçilerden yazmanı, büyük günahları-
ma göz yummanı ve hazinelerini benim için meydana çı-
karmanı diliyorum; ey Rabbim, ey Rahman! 
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da sayılan  (bu�day, arpa, hurma, pirinç, ekmek, un, 
vb.) �eylerin kendisini veya fiyatını ö�leye kadar (müm-
kün oldu�u takdirde) fakire ula�tırması gerekir. Bu 
konuda detaylı bilgi edinmek isteyenler, ilmihâl ki-
taplarına müracaat etmelidirler. Evet, fitre zekâtı mü-
ekket bir farizadır ve ramazan orucunun kabul olma-
sı için gerekli bir �arttır. Gelecek yıla kadar insanın 
belâlardan korunmasına vesile olur. 

3- Gusletmek. (Bu guslün mümkün oldu�u tak-
dirde nehir suyunda yapılması daha iyidir.) Guslün 
vakti ise sabah ezanından ba�layıp Bayram Namazı 
öncesine kadar devam eder. Bir rivayette ise �öyle 
geçmektedir: Guslü çatılı bir yerde yap ve gusletmek 
istedi�in vakit ise �u duayı oku: 

* ��������@B	L��� £ ��Z��=-��°��� �<®®®K�D�R£ ��X-��°��E����������°��R��� *�<���°������.	� �a��!���� ��

!�Z�����°�̀'���°����l FK@=� 	, �</ ������	���'�����2 �� ��®®®����V. 

Sonra da "Bismillah" deyip guslet ve gusülden sonra 
da �öyle dua et: 

** ��������@B	L���7�I� �������������4 	����������Z�d�� �\�P���£L���� /����°�TO �
£�.-£ */���������@B	L�� 

�2 �r�9�p�������T�.�����@K�� /® �8�Z. 

_____________________________________________  

* Allah'ım! Sana iman, kitabını tasdik ve Peygamber'in 
Muhammad'in (Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyt'inin üze-
rine olsun) sünnetine uymak üzere (gusül yapıyorum). 

** Allah'ım! Bu guslü günahlarımın kefareti kıl; dini-
mi tertemiz kıl ve her türlü pisliği benden uzaklaştır. 
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4- Güzel elbise giymek, güzel koku sürmek ve 
açık bir alanda namaz kılabilmek için çöl ve sahraya 
gitmek. 

5- Günün ba�ında namaz kılmadan önce iftar et-
mek. Bu, hurma veya tatlı bir �eyle olursa, daha iyi 
olur. Merhum �eyh Müfid, çok az bir miktarda, Hz. 
Hüseyin'in (a.s) mübarek türbetinden �ifa maksadıyla 
yemenin müstehap oldu�unu söylemi�tir. 

6- Namaza güne� do�duktan sonra çıkmak ve çık-
madan önce de �u duayı okumak: 

* ��������@B	L���L�R �+�, �����@'��������Q £9 /���¥���� ��d�����5���'®®®¦�R ���� ������7�����@!������� @K�2�� ���� 

������������������� @K�7������°F\�O��Q���� ¥Fu����m�, /������I�P §P �]°�� �|�K�Q®®® �����Q����Z

��®®®�� �����C����Q®®®�Q *	|��-��c�2������'̀�������� ��- �<�'������� @���°K�£�L�R j�����'��°����������£�� /� 

®®�7�R������!°���������������£�� /�®®®O��K�2��£����� j�����O��K�7��£�����I�P j§P �]°�� �M�K�Q®®®����I§3�?°�M 

��®®®�Q����Z������� �<��®®®�C����Q������� �<��®®®��W�Q§�?�������������� �<®®®*�M��-��c�2 ��®®®�K�N 

���� �x���K�_¥�2 /�£FK'��, ��������������������������2�� �+������� �O��'@,�����!�Z ������°�'����°�T�x������l FK@=� 	, �< 

_____________________________________________  

* Allah'ım! Kim bugünde senin yarattığın birinin ih-
san ve bağışını umarak, bahşiş ve ihsanını arzulayarak 
ona gitmeye hazırlanırsa hazırlansın, ey efendim ben se-
nin ihsanını, ödüllerini, fazl u keremini, fazilet ve bağışını 
umarak sana gelmeye hazırlandım. Bu sabah Peygam-
ber'in Muhammed'in (ona ve Ehlibeyt'ine Allah'ın selâmı 
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����������� ���'�����2 ®®®���2¥�� *����V /�®®®�� �<�'������� �K�Q�� �B��S����� �5���'��°�(�=�7� 

����l�����1����� ����� 	v��°����,@K�N �������������� *	�®®® �n�L@I���R �"��°��m�=�����Fu���@,�� ������������������� *	�

��®®®���¥���R�� �+�E������'�������	, ��7�C��[ �<������� ��
̀�X��°�����Z�d£�� /�®®®��������§�R�]£/�§���� ¥ /�

�0���Z£�Q */�������o�2 ��'£�o�2 ��- 	B'�£�o�2 ��- 	B'�£��o�7��� �/�� �
���_�� 	B'£ �+�, �B'�

����Z�p£�Q */���������- �" 	��Z������� �5��o�7��� �J��Zzd�� 	
����®�"§�� ®�Z�" ��- �n§���� ¥ ����

��®�"§�� ®�Z����- *�n §�=�;�@
�� �B�;�P��£ �+'�. 

Bu dua Ramazan ve Kurban bayramlarında ve 
Cuma günlerinde, namaza gitme�e hazırlandı�ımız 
sırada okunması için �mam Muhammed Bâkır'dan 
(a.s) rivayet edilmi�tir. 

7- Bayram namazı kılmak. Bu namaz �öyle kılı-
nır: Birinci rekâtta Fâtiha Suresi'nden sonra A'lâ Su-
resi okunur ve be� tekbir alınır ve her tekbirden son-
ra kunut tutarak �u dua okunur: 
_____________________________________________  

mı ve rahmeti olsun) ümmetinin bir bayramına girmiş 
bulunuyorum. Ben daha önce yapmış olduğum iyi bir a-
mele güvenerek veya yarattığın herhangi bir kula güve-
nerek sana gelmedim; ey yüce, ey yüce, ey yüce (Rab-
bim)! Büyük günahlarımı bağışla; çünkü kuşkusuz büyük 
günahları ancak sen bağışlarsın; ey kendisinden başka 
bir ilâh olmayan; ey merhametlilerin en merhametlisi! 



Fazilet ve Amelleriyle Ramazan Ayı 
 
 

491 

* ��������	L�������������������������������@B�9�� ����������������������� �(����������E�����
�!°�����-§����� �]��������� *���=�o�7®®®�9��������������	%��� �(�������������������� �O�

�%������������ *�x�	
�!®®®����7��� �(�9�� °�� *���=�;@
����®®®��X���� �(�9��¸j 

���=����������������� �<������������������� *�\�
��°�� �����v̀ °9��¥���� ��d�����5��'®®®¦d��� £���7�I j����� 	���

��������=���0	=��£�2 �+'�£�� *��K'�®®®�������	=FK@=� �l �������/ ������	���� ���'�����2 ®®® ��
�[�p ����V

��®®®�� ��Q�
�̂®®®3�,£��� *��K-®S�R ������D�������������2 �/T��¥�� FK@=� 	, /�®®® *FK@=� 	, �UV

��®®®���®S�.���[�K�R £�Q /�£�(�4 /� °�[�����
�'�����[�O�� ������Q �n��£�� ��K@=� 	, ��'�®®® �UV

�� *FK@=� 	,®®®���®S
�m�R °�I������.£�(�4 �+�, /� °�	�§F]�[�� ������.�, �n�I�
����� 	�

�� ��K@=� 	,®®®���l FK@=� 	, �UV������R���������'�����2 �<��������2�� ����������L�'��° *�B����������@B	L�� 

��Z��£�/ §�������������������������'����[ �<������� ��, �
������������������2 	��.�, �<����� *���	 ����D�� �M	O��!

��®®® �p�	2����°��������� �@=�, �<�������������.�, �p��7������2 	������ ���	 ����D��� �M	O��!. 
_____________________________________________  

* Allah'ım! Ey ululuk ve azamet sahibi; ey cömertlik 
ve ceberût sahibi; ey af ve rahmet sahibi; ey takva ve 
mağfiret sahibi! Müslümanlar için bayram ve Muhammed 
(sallallahu aleyhi ve âlih) için birikim, şeref ve artış vesi-
lesi kıldığın bu gün hakkına senden Muhammed ve Ehli-
beyt'ine rahmet etmeni, Muhammed ve Ehlibeyt'ini sok-
tuğun her hayıra beni de sokmanı ve Muhammed ve Eh-
libeyt'ini (Allah'ın selâm ve rahmeti ona ve onların hep-
sine olsun) çıkardığın her kötülükten beni de çıkarmanı 
diliyorum. Allah'ım! Senden, salih kullarının istediği şey-
lerin en iyisini istiyorum ve salih kullarının sana sığındığı 
şeylerden ben de sana sığınıyorum. 
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Sonra altıncı tekbir de söylenip rükûa gidilir, rü-
kû ve secdeden sonra ikinci rekâta kalkılır. �kinci re-
kâtta Fâtiha suresinden sonra "�ems suresi" okunur; 
sonra da dört tekbir getirilir ve her tekbirin arasında 
kunut tutularak, birinci rekâtta okunan dua okunur; 
bitirdikten sonra be�inci tekbir alınıp rükûa gidilir ve 
namaz bittiken sonra, Hz. Fatıma (a.s) tesbihi söy-
lenir. 

Bayram namazının ardından okunması için bir-
çok dua rivayet edilmi�tir. Belki de bu duaların en 
mükemmeli Sahife-i Seccâdiye'nin 46. duasıdır. Bay-
ram namazının çatısız bir alanda, her hangi bir sergi 
olmaksızın yer üzerinde kılınması ve dönü�te gidilen 
yoldan de�il, ba�ka bir yoldan dönülmesi ve mümin 
karde�lerin amellerinin kabulü için dua edilmesi müs-
tehaptır. 

8- �mam Hüseyin'in (a.s) ziyareti. 
9- Me�hur "Nüdbe" duasının okunması. Merhum 

Seyyid'in rivayetine göre bu duadan sonra secdeye 
gidilerek �öyle söylenir: 

*  �p�	2����°�P��Z �+�, �<��; ������" ��9Y
	- ��c��¥/��� *®®®K�I£ �" ��9	K-

�-������!��������¥/��� *®®®�c�2��k	- �" ��L�Z�������
j̧.  
_____________________________________________  

* (Allah'ım!) Ateşi sönmeyen, yenisi eskimeyen ve 
susamışının susuzluğu (hiçbir zaman) giderilmeyen (ce-
hennem) ateşinden sana sığınırım. 
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Sonra sa� yüz topra�a koyularak �öyle söylenir: 

* ����¥��L£�R �" /�������X������L�I�� �rT��£P��.�� /�Q /� °O�	%	� �K�7��£ j

��®®®���7�R£
'�£ �<�� j��°���������'��������
 °�,�����+̀��, �������.£�� �(�� �<�'������2 /������ Y+�=��� �<

@/���2.  

Ardından sol yüz topra�a koyularak �u dua söy-
lenir: 

**  �������� �+�, �B�;�P��§�N��� �]����������������� ���
�������������2��� ����E���������������
 

Sonra tekrar secde haline dönüp �u cümlelerle 
Allah'a yalvarılır: 

*** �®��®S�4 ����� �n�.��°�������7��� �8��������Q 	K�!������n�Z�� �B�o�2 *YJ@
�� �B�7�Z 

�2 �+�, 	r�Z�d��������Q �M�K�!������������+	0� �' °�7���������������
�4 ��- �M�K�.�2 �+�, 	�£	B-. 

_____________________________________________  

* Ey mabudum! Sana secde edip yüzümü toprağa 
sürdükten sonra, yüzümü ateşte çalıp çevirme; sana 
hiçbir minnet hakkım yoktur benim; aksine, sen, benim 
üzerimde minnet hakkına sahipsin. 

** (Allah'ım!) Kötülük yapıp günaha düşen; ardından 
kendini zelil görüp itiraf eden (bu kuluna) merhamet eyle. 

*** (Allah'ım!) Ben kötü kulun olsam da sen çok iyi 
bir Rabsin. Kulunun günahı büyüdü; şu halde senin affın 
güzel olsun, ey cömert (Allah)! 
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Ardından yüz defa "el-af" (af diliyorum ya Rab-
bi) diye Hak Teâlâ'ya yalvarılır. 

Merhum Seyyid �bn Tâvûs bayram amellerinin 
sonunda �u cümleleri de kaydeder:  

"Ey Müslüman! Bu gününü, Lehv-u la'b ve bo� 
�eylerle geçirmekten kaçın; zira sen Hak'kın huzu-
runda kabul veya reddedildi�ini nerden biliyorsun; 
e�er kabul olmu� isen buna güzel bir �ükür ile kar-
�ılık vermen lâzım. E�er reddedilmi� isen o halde de 
çok büyük imkân ve fırsatları kaçırdı�ın için uzun u-
zun üzülmen lâzım." 

BAYRAM NAMAZININ HUTBELERİ 

Üç mübarek ayın amellerini burada noktalamak 
isterken, Ramazan Bayramı'nız daha bereketli ve fe-
yizli olsun diye Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) Fı-
tır (Ramazan) Bayramı ve cuma namazında okudu�u 
iki hutbeyi tercümesiyle birlikte takdim ediyoruz. 

Merhum �eyh Saduk, "Men Lâ Yehzurhu'l-Fa-
kîh" adlı kitabında bu hutbeyi Hz. Emirü'l-Müminin 
Ali'den (a.s) �öyle nakletmi�tir: 

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ay-
dınlığı var eden Allah'a mahsustur. Yine de kâfirler, 
Rablerine (başkalarını) denk tutarak (ortak koşuyor-
lar). Biz hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmaz, O'ndan baş-
kasını veli edinmeyiz. 

Hamd, göklerde ve yerde bulunan (her şey) kendi-
sine ait olan Allah'a mahsustur. Ahirette hamd O'na 
mahsustur; O, hikmet sahibidir ve (her şeyden) haber-
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dardır. Yerin içine gireni, ondan çıkanı, gökten ineni 
ve göğe çıkanı bilir. O esirgeyendir, bağışlayandır.  

İşte böyledir Allah; O'ndan başka ilâh yoktur; dö-
nüş O'nadır. 

Hamd, göğü, izni olmadıkça yere düşmekten koru-
yan Allah'a mahsustur. Çünkü Allah insanlara çok şef-
katli ve çok merhametlidir. 

Allah'ım! Rahmetinle bize acı ve bizi de mağfireti-
nin kapsamına al. Muhakkak sen, yüce ve büyüksün. 

Hamd, rahmetinden ümidin kesilmediği, nimetin-
den kimsenin meyus olmadığı ve (tekvinî) ibadet (ve 
itaatinden) kimsenin geri duramadığı Allah'a mahsus-
tur.  

O'nun (tekvinî emri olan) "Ol" kelimesiyle yedi gök 
ayakta durdu; yeryüzü beşiği istikrar buldu; sarsılmaz 
dağlar (yeryüzüne) yerleşti; aşılayıcı rüzgârlar esti dur-
du; gökyüzünde bulutlar yürüdü ve (belirlenen) sınır-
ları içerisinde denizler oluştu.  

O, (bütün) bunların ilâhıdır; öyle Kahir (galip ge-
len) bir (Rabdir) ki (dünyadaki) bütün güç ve kuvvet 
sahipleri, O'nun önünde zelil olur; karşısında kibirli in-
sanlar küçülür ve bütün âlemler gönüllü olarak veya 
zorla (tekvinî emirleri) karşısında teslim olurlar.  

O'na, kendisinin kendisine (hamd) ettiği ve lâyık ol-
duğu şekilde hamd ederiz; O'ndan yardım, mağfiret ve 
hidayet dileriz. 

Şehadet ederiz ki, Allah'tan başka ilâh yoktur; tek-
tir ve ortağı yoktur. Nefislerin gizlediği, denizlerin sak-
ladığı, karanlığın örttüğü her şeyi bilir; göze görünme-
yen hiçbir şey O'na saklı değildir. Bir ağaçtan düşen 
bir yaprağı ve karanlıktaki bir taneyi (dahi) O, mutla-
ka bilir.  
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O'ndan başka bir ilâh yoktur. Yaş ve kuru ne varsa 
hepsi apaçık bir kitaptadır. Yine O, amel edenlerin yap-
tıklarını, hangi yola gittiklerini ve hangi dönüşe (akı-
bete) döndüklerini bilir. 

Allah'tan hidayet diliyor ve şehadet ediyoruz ki, Mu-
hammed O'nun kulu, peygamberi, yaratıklarına gön-
derdiği elçisi ve vahyine emin kıldığı kimsedir. Kuşku-
suz o, Rabbinin risaletlerini tebliğ edip O'ndan sapan-
larla ve O'na ortak koşanlarla cihat etti; eceli gelip ça-
tıncaya kadar Allah'a ibadetten geri durmadı. Allah, 
ona ve Ehlibeyt'ine rahmet etsin. 

(Ey Allah'ın kulları!) Size Allah'tan sakınmayı tav-
siye ediyorum; O'nun nimeti eksilmez, rahmeti bitmez; 
kulların O'na ihtiyacı son bulmaz ve ameller, O'nun 
nimetlerinin karşılığı olamaz. O, takvaya teşvik, dün-
yada zahit olmaya (ona bel bağlamamaya) davet etmiş 
ve günahlardan sakındırmıştır.  

Beka izzetine sahip olan, yaratıklarını ise ölüm ve 
fena ile zelil eden O'dur. (Evet) ölüm, mahlukatın so-
nu, âlemlerin yolu ve yaşayanların alnına bağlanan 
(yazı)dır. Ölümden kaçanlar, O'nu aciz bırakamazlar; 
ölüm gelip çattığında, heva ve heves ehli esir olur; bü-
tün lezzetler yıkılır; bütün nimetler kaybolur gider ve 
bütün sevinç ve neşeler son bulur. 

Dünya, Allah'ın onun için fena ve ehli için göç yaz-
dığı (takdir buyurduğu) bir evdir. Ancak (insanların) ço-
ğu onda bekayı ister ve onun binasına önem verir.  

Dünya pek tatlı ve yemyeşildir; ama arayan onu 
çabuk kaybeder; bakanın kalbini aldatır; zengin olan, 
zayıf olanı mağdur eder, ezer/bitkin hâle getirir. Ancak 
korkan, (kalbi Allah) korkusuyla dolan kimse ondan 
nefret eder. 
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Şu hâlde; Allah size acısın. Bu dünyadan yanınıza 
alacağınız en iyi şeylerle (ibadet ve itaatlerle) göçün. 
Onun azından çoğunu aramayın; ancak (hayatınızın za-
ruri ihtiyaçlarına) yetecek kadar dileyin. Dünyanın a-
zına razı olun; (refah ve bolluktan şımaran) azgınların 
elinde olan dünya metasına gözünüzü dikmeyin. Dün-
yayı küçümseyin, hor görün; orayı kendinize vatan e-
dinmeyin; bırakın nefsiniz dünya hakkından zarara uğ-
rasın.  

Sakın (aşırı) refah, (boş) meşguliyet ve eğlencelere 
dalmayın. Zira bunlar gaflet, gurur ve aldanmaya se-
bep olur. 

Haberiniz olsun! Dünya artık (dostlarını) tanımaz 
oldu; yüzünü çevirdi, yükünü bağlayıp gitmekte oldu-
ğunu, veda etmek istediğini duyurdu.  

Haberiniz olsun! Ahiret göç (bineğine binmiş, gel-
mek) için hazırlanmış; yüzünü (bize) dönerek gelmek 
üzere olduğunu ilan etmiştir. Kuşkusuz bugün idman, 
yarın ise yarış günüdür; (yarışı kazananların) ödülü cen-
net, (kaybedenlerin ise) sonu (cehennem) ateşidir.  

Uyanın! Yok mu ecel gelmeden tövbe eden; çetin 
günü, yoksulluk günü gelmeden nefsini (kurtarmak) 
için çalışan?! Allah cümlemizi o günden korkan ve mü-
kâfatını ümit edenlerden kılsın. 

Bilin ki bugün, Allah'ın size bayram kıldığı ve sizi 
ona lâyık gördüğü bir gündür; o hâlde, siz Allah'ı anın 
ki O da sizi ansın; O'na dua edin ki duanızı kabul etsin. 
(Bugüne ait olan) Fitre zekâtınızı verin; zira bu Pey-
gamberinizin sünneti ve Rabbiniz tarafından gerekli 
kılınan bir farzdır. Bunu (zekâtı) herkes, kendisi ve ka-
dın-erkek, küçük-büyük, hür veya köle bütün ailesi i-
çin kişi başına bir sa' (yaklaşık üç kilo) buğday, hurma 
veya arpa olmak üzere (fakire) vermelidir. 
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Namaz kılmak, zekât vermek, Beytullah'ın haccını 
yapmak, ramazan ayının orucunu tutmak, marufu em-
retmek ve münkerden nehyetmek, kadınlara ve kefa-
letiniz altında olan kimselere iyilikte bulunmak gibi ü-
zerinize farz kıldığı ve emrettiği şeylerde O'na itaat e-
din ve (iffetli, mümin) kadınlara (zina) iftirasında bu-
lunmak, zina etmek, şarap içmek, ölçü ve tartıyı eksik 
yapmak; yalan yere şahitlik yapmak ve cihad meyda-
nından kaçmak gibi nehyettiği şeylerden sakının.  

Allah, bizi ve sizi takva ile (günahlardan, yanlışlar-
dan) korusun; âhireti bizim için dünyadan daha hayırlı 
kılsın. En iyi söz ve muttakiler için en güzel öğüt, izzet 
ve hikmet sahibi Allah'ın kitabıdır. 

Kovulmuş Şeytan'dan Allah'a sığınırım. 
Rahman ve Rahim Allah'ım adıyla. 
"De ki: Allah birdir. Allah sameddir -noksansız 

ve ihtiyaçsızdır; her şey O'na muhtaçtır-. O, doğur-
mamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'nun dengi o-
lamamıştır." 

*     *     * 
Cemaat imamı, birinci hutbeyi böylece bitirdikten 

sonra birazcık oturur; sonra kalkıp ikinci hutbeyi o-
kur. �kinci hutbe için de yine Emirü'l-Müminin Hz. 
Ali'nin (a.s) cuma namazının ikinci hutbesinde oku-
du�u �u hutbe münasiptir: 

Bütün hamdlar Allah'a mahsustur. Biz O'na hamd 
eder, O'ndan yardım diler, O'na inanır ve O'na tevek-
kül ederiz. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilâh yok-
tur ve Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah'ın 
rahmet ve selâmı, mağfiret ve rızası O'nun ve Ehlibey-
t'inin üzerine olsun.  
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Allah'ım! Kulun, resulün ve peygamberin Muham-
med'e derecesini yüceltip faziletini aşikâr edeceğin, dur-
madan büyüyen ve artan bir rahmet eyle. 

İbrahim ve İbrahim'in soyundan gelenlere rahmet 
edip bereket verdiğin ve merhamet ettiğin gibi, Muham-
med ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle; Muhammed ve Ehli-
beyt'ine bereket ver. Kuşkusuz sen övgüye lâyıksın, yü-
cesin. 

Allah'ım! (İnsanları) senin yolundan alıkoyan, a-
yetlerini inkâr eden ve resüllerini yalanlayan Ehl-i Ki-
tab'ın kâfirlerini azaplandır. Allah'ım! Onların sözlerini 
birbiriyle zıtlaştır; kalplerine korku düşür; suçlular top-
luluğundan geri çevirmediğin azap, ceza ve korkunu on-
ların üzerine indir. 

Allah'ım! Yeryüzünün doğusunda ve batısında bu-
lunan Müslümanların ordularına, askerî birliklerine ve 
sınır bekçilerine yardım eyle. Muhakkak senin her şe-
ye gücün yeter. 

Allah'ım! Mümin erkekleri ve kadınları, Müslüman 
erkekleri ve kadınları bağışla; (âhiret yolculuğunda) on-
ların azıklarını takva kıl; iman ve hikmeti onların kal-
bine yerleştir; onları verdiğin nimetlere şükretmeye ve 
seninle yaptıkları ahitleşmeye sadık kalmaya teşvik et; 
ey hak olan ilah ve ey yaratıkların yaratıcısı! 

Allah'ım! Ölen mümin erkeklerle, mümin kadınları, 
Müslüman erkeklerle Müslüman kadınları veya sonra-
dan onlara katılacak olan müminlerin hepsini bağışla. 
Kuşkusuz sen, izzet ve hikmet sahibisin. 

"Muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yar-
dım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgın-
lığı da yasaklar; O, düşünüp tutasınız diye size ö-
ğüt verir."  

(Nahl, 90) 
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Allah'ı anın ki, O da sizi ansın; şüphesiz O, kendi-
sini zikredeni (ananı) anandır. Allah'tan, rahmet ve O'-
nun fazlından isteyin; çünkü O'na dua eden hiç kimse 
(icabetten) mahrum olmaz. 

"Ey Rabbimiz; bize dünyada da iyilik ver, ahi-
rette de iyilik ver; bizi ateşin azabından koru."  

(Bakara, 201) 



 

CEVŞEN-İ KEBİR DUASI 

Ehlibeyt (a.s) vasıtasıyla nakledilen bu de�erli 
dua ve münacatı da kitabın sonuna eklemeyi uygun 
bulduk. Çünkü duanın nakledildi�i rivayette, bu dua-
nın özellikle ramazan ayında, bilhassa Kadir gecele-
rinde okunması tavsiye edilmi�tir. Gerçi dua her za-
man için okunabilir.  

Biz iki sebepten dolayı bu duayı ramazan ayının 
amelleri arasında aktarmadık, sadece okunmasının 
müstahap oldu�unu vurgulayıp geçtik: Birincisi, du-
anın ba�ka zamanlarda da okunabilmesi, ikincisi du-
anın bir hayli uzun olması. Ancak yine de okumak 
isteyenleri mahrum bırakmamak için, duayı kitabın 
sonuna ekliyoruz. 

Bildi�imiz gibi Cev�en-i Kebir duası, Müslüman-
lar arasında tanınan ve bilinen duadır; ancak bugün 
Türkiye'de yayınlanan duanın bazı müfredatın ve ba-
zı bölümlerin sıralamasında birtakım farklılıklar mev-
cuttur ki kar�ıla�tıranlar bunları fark edebilirler.  

Biz bu duayı da di�er dualar gibi, Merhum �eyh 
Abbas Kummî'nin "Mefatih'ul-Cinan" adlı eserinden 
nakletmekteyiz. Merhum Kummî, kitabında bu dua 
hakkında �u izahı vermi�tir: 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

502 

Beled'ül-Emin ve Misbah-ı Kef'emî'nin nakline 
göre, bu duayı Hz. Seyyid'us-Sacidin �mam Zeynül-
abidin (a.s) babalarından, onlar da Resul-i Ekrem'den 
(s.a.a) nakletmi�lerdir.  

Resul-i Ekrem, (s.a.a) sava�ların birinde vücudu-
nu rahatsız eder a�ır bir zırh giymi�ti. O sırada Ceb-
rail (a.s) nazil olarak Resulullah'a (s.a.a) �öyle arz 
etti: 

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

Sonra duanın fazileti hakkında birtakım açıkla-
malarda bulunuyor ki onların hepsini açıklamanın 
yeri de�ildir. Ez cümle �öyle buyuruyor:  

"Kim bu duayı kefenine yazarsa, Allah onu (ce-
hennem) 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 duayı okuyana ya-
zılır." 

Yine �öyle buyuruyor:  
"Kim bu duayı ramazan ayında üç defa okursa, 

Hak Teala cesedini cehennem ateşine haram kılar; 
cenneti ona vadeder; onu günahkârlardan koruya-
cak iki melek görevlendirir ve hayatı boyunca Alla-
h'ın emanında olur." 

Rivayetin sonunda �mam Hüseyin'in (a.s) �öyle 
buyurdu�u nakledilmi�tir:  
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"Babam Emir'ül-Müminin Ali (a.s) bana bu dua-
yı hıfzetmemi, duayı onun kefenine yazmamı, onu ai-
leme öğretmemi ve onları duayı okumaya teşvik et-
memi vasiyet etti. Bu duada İsm-i Azam da olmak 
üzere bin isim vardır." 

Merhum Allâme Meclisî (r.a) Zad'ül-Mead kita-
bında �öyle demi�tir:  

"Bazı rivayetlerde bu duanın Kadir gece olması 
muhtemel olan üç gecede okunması tavsiye edilmi�-
tir."  

Bu dua, yüz bölümden olu�ur her bölümde on i-
lahi isim mevcuttur ki her bölümün sonunda �u dua 
tekrarlanmalıdır: 

�������� ®�������� ��®��"§�� ®®�� �n�Z��� �� ��¥���§������Z>� -���� "��	����!� � ٭

�[��������T��������D������������.����.�� �+�, �P�°�J�P ����-  

Beled'ül-Emin kitabında ise, her faslın ba�ında 
"Besmele" söylenmesi ve faslın sonunda �u duanın 
tekrarlanması nakledilmi�tir: 

  ° ��������� ��������� ��"§�n�Z�� *�(�l���� � ¥��������-�"§� ������Z>� �	����!� � ٭٭

_____________________________________________  

* Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh ol-
mayan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim!  

** Münezzehsin sen ey kendisinden başka ilâh ol-
mayan! İmdat! İmdat! (Allah'ım) Muhammed ve Ehlibey- 
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_____________________________________________  

t'ine rahmet eyle ve bizi (cehennem) ateşinden kurtar, ey 
Rabbim! Ey celal ve ikram sahibi, ey merhametlilerin en 
merhametlisi! 

(1) Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey Allah, ey dünyada hem 
mümine hem kâfire merhamet eden (Rahman), ey ahi-
rette sadece müminlere merhamet edecek (Rahîm), ey 
iyilik ve ikramı bol olan (Kerîm), ey her şeyi ayakta tutan 
(Mukîm), ey azamet ve yücelik sahibi (Azîm), ey varlığı-
nın evveli olmayan (Kadîm), ey her şeyi bilen (Alîm), ey 
kullarını cezalandırmada acele etmeyen hilim sahibi (Ha-
lîm), ey hikmet sahibi (Hekîm)! 

Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olma-
yan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim! 
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(2) Ey efendilerin efendisi olan, ey duaları kabul e-
den, ey dereceleri yücelten, ey iyiliklerin sahibi olan, ey 
hataları bağışlayan, ey bütün istekleri veren, ey tövbeleri 
kabul eden, ey bütün sesleri işiten, ey bütün gizlilikleri / 
sırları bilen, ey belâları/felâketleri def eden! 

(3) Ey bağışlayanların en iyisi, ey (müşkül meseleleri 
çözüp) açanların en iyisi, ey yardım edenlerin en iyisi, ey 
hükmedenlerin en iyisi, ey rızk verenlerin en iyisi, ey vâ-
rislerin en iyisi, ey övücülerin en iyisi, ey kendisini anan-
ları en iyi anan, ey en iyi nazil eden, ey iyilik edenlerin en 
iyisi! 
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(4) Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi, ey kudret ve 
kemalin sahibi, ey mülk ve celalin sahibi, ey büyük ve 
yüce olan, ey ağır (yağmur yüklü) bulutları icat eden, ey 
kudret ve intikamı şiddetli olan, ey (mahlûkatın) hesabını 
süratle gören, ey şiddetli cezaya çarptıran, ey kendi ka-
tında en iyi sevabı bulunan, ey (yüce) katında Ümm'ül-
Kitap (Levh-i Mahfuz) bulunan! 

(5) Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey şefkatli (Hannân), ey 
çok iyilik ve ihsan sahibi (Mennân), ey (hiçbir ameli) kar-
şılıksız bırakmayan (Deyyân), ey (yolunu kaybedenler i-
çin delil) (Burhân), ey gerçek saltanat sahibi (Sultân), ey 
(sâlih kullarını) hoşnut eden (Rızvân), ey (günahları) bol 
bol bağışlayan (Gufrân), ey (bütün eksikliklerden kusur-  



Cev�en-i Kebir 
 
 

507 

	�������� �!��®i�0	, ����- ���������������7��®i+̀�=��� ��p ����- °����� �������!�������'��� 

)6 (���R �+�, ����-�4 �H�C�������F]�/�̂  z(�� �=�o�7��������������+�, ����- *��° 

����������0���������4 �B��������F]�/�̂  z(�R�P�K�X�� ������F]�/�̂  z(�4 �U�p �+�, ����- *�� 

�R�3�7���������4 �H�W�[ �+�, ����- *��������F]�/�̂  z(�L�� �������'�������!��������������+�, ����- *��°�Z� �������X �O�

�4������F]�/�̂  z(�k�[ �+�, �������'���������������k�R �+�, ����- *���������X������%��� �n�X��°��! �+�, �U�

�m�,�Q����������������N �+�, ����- *��=@0�� �n�,���¸��� �x���°�������
�,��°+�, ����- *�|° 

�����������������"� �x@
�X¤����C�P®� ��°��������Z�p��������*���0	- �+�, ����- ������!����°��T 	K�2@
�� 	1

��°��" �+�, ����- *�|�K�=� �- �������7������K��£��2 j���¥/�§(�9�� °�=�, ���������������E����������������  

)7 (�_ ����-�c�m��� �
�Q� ����- *����-��4�{�̂ ��e�!��� ����- *����- �.	,������������ ��/�L 

_____________________________________________  

lardan) münezzeh olan (Sübhân), ey kendisinden yardım 
dilenen (Müsteân), ey ihsan ve beyan sahibi! 

(6) Ey azametine her şeyin boyun eğdiği, ey kudre-
tine her şeyin teslim olduğu, ey izzetine karşı her şeyin 
zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin eğildiği, ey kor-
kusundan her şeyin ram olduğu, ey korkusundan dağla-
rın yarılıp parçalandığı, ey emriyle göklerin ayakta dur-
duğu, ey izniyle yerlerin karar kıldığı, ey gök gürültüsü-
nün kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey memleketinin eh-
line (yaratıklarına) zulmetmeyen! 

(7) Ey hataları bağışlayan, ey belâları bertaraf eden, 
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ey ümitlerin son noktası, ey bağışları bol bol veren, ey 
hediyeleri inâyet eden, ey yaratıklara rızk veren, ey ar-
zuları yerine getiren, ey (kullarından gelen) şikâyetleri i-
şiten, ey yaratıkları (Kıyamet günü yeniden diriltip) aya-
ğa kaldıran, ey esirleri azat edip hürriyetine kavuşturan! 

(8) Ey hamd ve senanın sahibi, ey iftihar ve değerin 
sahibi, ey şeref ve yüceliğin sahibi, ey ahd ve vefanın 
sahibi, ey af ve rızanın sahibi, ey ihsan ve bağışın sa-
hibi, ey kesin söz ve hükmün sahibi, ey izzet ve bekânın 
(sonsuzluğun) sahibi, ey cömertlik ve eli açıklığın sahibi, 
ey gizli ve açık nimetlerin sahibi! 

(9) Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey (istemediği şeye) engel  
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olan, ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden, ey yücel-
ten, ey (her şeyi) sanatla yaratan, ey menfaat ve fayda 
veren, ey (bütün sesleri) işiten, ey (istediğini istediği şe-
kilde) toplayan, ey (kullarına) şefaat eden (kulları hak-
kında şefaat izni veren ve yapılan şefaati kabul eden), 
ey (rahmeti) geniş olan, ey (başkalarına rahmet ve nime-
tini) genişletip bollaştıran! 

(10) Ey her sanatın (icat edilenin) sanatkârı, ey her 
yaratılanın yaratıcısı, ey her rızıklananın rızk vereni, ey 
her sahip olunacak şeyin (gerçek) sahibi, ey her sıkın-
tıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlilerin 
kederlerini gideren, ey bütün acınacak kimselerin (hâli-
ne) merhamet eden, ey bütün yalnız-yardımsız kalanlara 
yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey 
bütün kovulmuşların sığınağı olan! 
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(11) Ey zor durumumda hazırlığım/sermayem, ey 
musibet zamanımda ümidim, ey korku zamanımda can 
yoldaşım, ey yalnızlık/gurbet zamanımda arkadaşım, ey 
nimetli zamanımda velinimetim, ey sıkıntılı zamanımda 
imdadım, ey şaşkın hâllerimde kılavuzum, ey fakirlik/ih-
tiyaç zamanımda zenginliğim, ey perişanlık durumumda 
sığınağım, ey korktuğum zamanlarda yardımcım! 

(12) Ey "gayb" olanları bilen, ey günahları bağışlayan, 
ey ayıpları örten, ey sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiş-
tiren, ey kalplerin tabibi olan, ey kalpleri nurlandıran, ey 
kalplerin arkadaşı, ey hüzünlere son veren, ey gamları 
yok eden! 
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(13) Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey celâl/yücelik sahibi (Ce-
lîl), ey cemal/güzellik sahibi (Cemîl), ey (kullarının) işini 
yoluna koyan (Vekil), ey (kullarının gücü yetmeyen) işle-
rini kendi üzerine alan (Kefîl), ey (kullarına) yol gös-teren 
(Delil), ey bütün istenilenlere kefil olan (Kabîl), ey çok 
(nimetleri ve...) elden ele dolaştıran (Mudîl), ey ba-ğış ve 
lütuf sahibi (Munîl), ey (kullarının hata ve günah-larını) 
bağışlayan (Mukîl), ey (âlemde istediği her türlü) tasarru-
fu yapabilen (Muhîl)! 

(14) Ey şaşırıp kalanların yol göstericisi, ey yardım 
dileyenlere yardım eden, ey medet isteyenlere imdat e-
den, ey sığınak dileyenleri sığındıran, ey korkanların gü-
vencesi, ey müminlerin yardımcısı, ey fakirlere/düşkün-
lere merhamet eden, ey (dönüş yapan) asilerin/günah-
kârların sığınağı olan, ey günahkârları bağışlayan, ey dar-
da kalan/perişan olanların duasını kabul eden! 
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(15) Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl u kerem ve 
lütuf sahibi, ey emniyet ve güven sahibi, ey kudsiyet sa-
hibi ve her noksanlıktan münezzeh olan, ey hikmet ve 
beyan sahibi, ey rahmet ve rızvan sahibi, ey kesin delil 
ve burhan sahibi, ey azamet ve saltanat sahibi, ey şefkat 
sahibi olan ve kendisinden yardım dilenen, ey af ve mağ-
firet sahibi olan! 

(16) Ey her şeyin Rabbi, ey her şeyin ilâhı, ey her şe-
yin yaratıcısı, ey her şeyin icat edeni/sanatkârı, ey her şey-
den önce olan, ey her şeyden sonra kalacak olan, ey her 
şeyden üstün olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü ye- 
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ten, ey her şey yok olduktan sonra kendisi baki kalan! 
17) Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 

(hacetlerimi) senden diliyorum; ey emniyet ve güven ve-
ren (Mu'min), ey (her şeyi) hükmü altına alan/koruyup gö-
zeten (Müheymin), ey varlıkları yoktan var eden (Mükev-
vin), ey (yaratıklarına gerekenleri) öğretip telkin eden (Mü-
lakkın), ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan (Mübey-
yin), ey (zorlukları) kolaylaştıran (Mühevvin), ey (kulları-
na gereken) güç ve imkânı sağlayan (Mümekkin), ey (her 
şeyi uygun bir şekilde) süsleyen (Müzeyyin), ey (kulları-
na gerekenleri) ilân eden (Mu'lin), ey (yaratıklar ara-
sında, rızk vb. bölüştürülmesi gereken şeyleri) taksim e-
den (Mukassim)! 

(18) Ey mülkünde daim ve sabit olan, ey saltanatın-
da kadîm ve ezelî olan, ey celâlinde azîm olan, ey kulla- 
rına karşı merhamet sahibi olan, ey her şeyi (en iyi) bilen, 
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ey emirlerine uymayanlara karşı hilimli/sabırlı olan, ey ken-
disine ümit bağlayanlara karşı lütuf ve kerem sahibi o-
lan; ey yaratılış sanatında hikmet sahibi olan, ey hikme-
tinde lütuf ve inâyet sahibi olan, ey lütfunda da kadîm ve 
ezelî olan! 

(19) Ey ancak faz-u keremi ümit edilen, ey ancak affı 
dilenen, ey ancak iyiliği beklenen, ey ancak adaletinden 
korkulan, ey ancak kendi mülkü daim ve ebedi olan, ey 
(âlemde) kendi saltanatından başka hiçbir saltanat ve 
hâkimiyet bulunmayan, ey rahmeti her şeyi kaplayan, ey 
rahmeti gazabının önüne geçen, ey ilmi her şeyi kuşa-
tan, ey hiçbir şey kendisi gibi olmayan! 
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(20) Ey sıkıntıyı gideren, ey gam ve kedere son ve-
ren, ey günahı bağışlayan, ey tövbeyi kabul eden, ey ya-
ratıkları yaratan, ey verdiği söze sadık kalan, ey ahdine 
vefa eden, ey gizliyi bilen, ey tohum tanesini yarıp filiz-
lendiren, ey yaratıkları rızıklandıran! 

21- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey yüce, ey vefalı (ahdi-
ne sadık), ey (mutlak) zenginliğe sahip olan, ey (kulları-
na) şefkatli davranan; ey (kullarına) ikram ve iyilikte bu-
lunan, ey (kullarını) kendisinden razı eden, ey (bütün ku-
surlardan, eksikliklerden) münezzeh ve temiz olan, ey (ya-
ratılışı) başlatan; ey güçlü, ey (müminlerin) velisi! 

22- Ey güzel (şeyleri) açığa çıkaran, ey kötü ve çirkin 
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(şeylerin) üzerini örten, ey (suçluyu) suçu sebebiyle (he-
men) cezalandırmayan, ey (günahkârların ayıplarının/gü-
nahlarının üzerindeki) perdeyi yırtmayan, ey affı büyük o-
lan, ey güzel bağışlayan, ey mağfireti geniş olan, ey rah-
met ellerini (kullarına) sürekli açan, ey her sessiz yalva-
rışın sahibi (onu işiten, teveccüh eden), ey bütün şikâ-
yetlerin ulaşacağı son nokta/son merci! 

23- Ey bol nimetin sahibi, ey geniş rahmetin sahibi, 
ey (insanlar var olmadan/onlar istemeden) önce (onlara 
yönelik) minnet/ihsan sahibi olan, ey eksiksiz hikmet sa-
hibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil 
sahibi, ey (her şeyde, her yerde) açık lütuf sahibi, ey e-
bedi izzet sahibi; ey sarsılmaz kudret sahibi, ey yüce a-
zamet sahibi! 
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24- Ey gökleri benzersiz yaratan, ey karanlıkları (â-
lemin düzenine) yerleştiren, ey göz yaşlarına acıyan, ey 
sürçmeleri affeden, ey ayıpların (kötülüklerin) üzerini ör-
ten, ey ölüleri dirilten, ey âyetleri indiren, ey sevapları kat 
kat artıran, ey kötülükleri silip yok eden, ey intikam ve 
cezalandırması şiddetli olan! 

25- Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey (varlıklara) şekil ve-
ren, ey (âlemin her şeyine) belli bir ölçü ve nizamı yer-
leştiren, ey (bütün âlemleri) tedbir edip yöneten, ey (lâ-
yık kullarını pisliklerden) temizleyen, ey (âlemi) nurlandı-
ran, ey (zorlukları) kolaylaştıran, ey (iman ehlini) müjde-
leyen, ey (günaha kapılanları) korkutan, ey (hak eden-
leri) öne geçiren, ey (hak etmeyenleri) geride bırakan! 
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26- Ey hürmetli evin (Kâbe'nin) Rabbi, ey hürmetli a-
yın (haram ayların) Rabbi, ey hürmetli beldenin (Mekke-
nin) Rabbi, ey (Kâbe'nin) rüknünün ve Makam-ı İbrâhi-
m'in Rabbi, ey Meş'ar'ül-Harâm'ın Rabbi, ey Mescid'ül-
Haram'ın Rabbi, ey Hill'in (Harem dışının) ve Harem'in 
Rabbi, ey nur ve karanlığın Rabbi, ey tahiyyât ve selâ-
mın Rabbi, ey yaratıklardaki kudretin Rabbi (yaratanı, 
büyüteni)! 

27- Ey hükmedenlerin hükmedicisi, ey âdillerin en 
adaletlisi, ey doğruların en doğrusu, ey temiz olanların 
en temizi, ey yaratıcıların en iyisi, ey hesaba çekenlerin 
en süratlisi, ey işitenlerin en iyi işiteni, ey bakanların en 
iyi göreni, ey şefaatçilerin en iyisi, ey kerem sahiplerinin 
en keremlisi! 
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28- Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı 
bulunmayanların dayanağı, ey birikimi olmayanların biri-
kimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey imdada koşa-
cak kimsesi olmayanların imdadı, ey iftihar edecek kim-
sesi olmayanların iftiharı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey 
yardımcısı olmayanların yardımı, ey arkadaşı olmayanla-
rın arkadaşı, ey emniyeti olmayanların emânı! 

29- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey (yaratılanları) koruyan, 
ey (başkasına muhtaç olmayan) zatıyla ayakta duran, ey 
ebedi ve daimî olan, ey merhamet eden, ey (her kusur-
dan noksanlıktan) münezzeh olan zat, ey (âleme) hük-
meden, ey (her şeyi) bilen, ey (bölüştürülmesi gereken-
leri yaratıkları arasında adaletle) taksim eden, ey (diledi-
ğine rızkını, nimetlerini) kısan, ey (dilediğine) genişleten, 
bol veren! 
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30- Ey kendisinden, (günahlardan) korunmayı dile-
yeni koruyan, ey merhamet dileyene merhamet eden, ey 
mağfiret dileyeni bağışlayan, ey yardım isteyenlere yar-
dım eden; ey kerem ve lütuf dileyene ikramda bulunan, 
ey irşat olmak isteyeni irşat eden, ey feryat edip kendi-
sinden (yardım) dileyenin yardımına koşan, ey kendisin-
den inayet isteyene inayet eden, ey kendisinden medet 
bekleyene imdat eden! 

31- Ey mağlup ve zelil edilmeyen Azîz, ey hakikati 
idrak edilmeyen Latîf, ey (âlemleri) ayakta tutan ve hiçbir 
zaman uyumayan Kayyûm, ey yok olmayan ebedi, ey ö-
lümsüz diri, ey saltanatı (hiçbir zaman) zevale uğrama-
yacak Melik, ey asla fena bulmayacak Bâkî, ey kendisine 
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(asla) cehalet arız olmayan Âlim, ey gıdaya muhtaç olma-
yan Samed, ey (hiçbir zaman) zaafa uğramayan Kavî! 

32- Allah'ım ben ismin hürmetine sana el açıyorm, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey tek olan (Ehad), ey ye-
gâne olan (Vâhid), ey (her yerde) hazır ve nazır olan (Şâ-
hid), ey şan ve yücelik sahibi olan (Mâcid), ey (kendi zat-ı 
mukaddesine) hamd-ü sena eden (Hâmid), ey (yaratıkla-
rına) yol gösteren (Râşid), ey (ölüleri diriltip kabirlerden) 
ayağa kaldıran (Bâis), ey (yaratıklardan sonra baki kala-
rak kâinatı) miras alacak (Vâris), ey (hak edeni veya im-
tihan için maslahat gördüğünü zarar ve ziyana uğratan 
(Zârr), ey (uygun gördüğüne de) menfaat veren (Nâfi')! 

33- Ey her büyükten daha büyük olan, ey bütün cö-
mertlerden daha cömert olan, ey bütün merhametlilerden 
daha merhametli olan, ey bütün bilgililerden daha bilgili 
olan, ey bütün hikmet sahiplerinden daha çok hikmetli 
olan, ey her kadîmden daha Kadîm olan, ey her büyükten 
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daha büyük olan, ey her latiften daha latif olan, ey her 
yüceden daha yüce olan, ey her azizden daha çok izzet 
sahibi olan! 

34- Ey bağışlamada kerem ve lütfu bol olan, ey bü-
yük iyilik ve nimet sahibi olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı/ 
ihsanı kadîm ve ezelî olan, ey lütfu ebedi olan, ey sanatı 
latif ve güzel olan, ey sıkıntıyı gideren, ey bela ve zor-
luklara son veren, ey (varlık) mülkünün sahibi, ey hak ve 
hakikat üzere hüküm veren! 

35- Ey ahdinde vefalı, ey vefakârlığı güçlü, ey kuv-
vetinde yüce, ey yüce olduğu hâlde yakın, ey yakın oldu- 
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ğu hâlde latif, ey lütfuyla birlikte şerif, ey şerefiyle birlikte 
aziz, ey izzetinde azim, ey azametinde yüce, ey yüceli-
ğinde övgüye lâyık! 

36- Allah'ım ben (mübarek) ismin hürmetine (hacet-
lerimi) senden diliyorum; ey (kendisine güvenip yönele-
ne) yeterli gelen, ey (bütün dertlere) şifa veren, ey (ver-
diği ahde) vefa eden, ey sıhhat ve afiyet veren, ey (yara-
tıkları) hidayet eden, ey (kullarını iyiliğe ve cennete) da-
vet eden, ey (hak üzere) hüküm veren, ey (salih ve ita-
atkâr) kullarından hoşnut olan, ey (her şeyiyle) yüce ve 
âli olan, ey (ebediyyen) baki kalan! 

37- Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şe-
yin kendisinden korkup huşu gösterdiği, ey her şeyin ken- 
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disi için var olduğu, ey her şeyin kendisiyle vücut bul-
duğu, ey her şeyin kendisine döndüğü, ey her şeyin ken-
disinden korktuğu, ey her şeyin kendisiyle ayakta durdu-
ğu, ey her şeyin kendisine yöneldiği, hareket ettiği, ey her 
şeyin kendisini medh u senasıyla tesbih ettiği, ey (Mu-
kaddes vechinin) dışında her şeyin helâk olduğu! 

38- Ey (suçlular için) kendi dergâhından başka kaçı-
lacak yer bulunmayan, ey kendisinden başka sığınılacak 
yer olmayan, ey kendisinden başka varılacak hedef ve 
maksat bulunmayan, (kahr-u gazabından kurtulmak için) 
kendi dergâhından başka kurtuluş yeri olmayan, ey an-
cak kendisine rağbet edilen, ey kendisinden başka güç 
ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan, ey ken- 
disinden başka kimseden yardım dilenilmeyen, ey kendi- 
sinden başkasına tevekkül edilmeyen, ey kendisinden baş- 
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kası ümit edilmeyen, ey kendisinden başkasına ibadet e-
dilmeyen! 

39- Ey kendisinden korkulanların en iyisi, ey rağbet 
edilenlerin en iyisi, ey talep edilenlerin en iyisi, ey kendi-
sinden istekte bulunulanların en iyisi, ey kendisine yöne-
linenlerin/maksûd olanların en iyisi, ey zikredilenlerin/a-
nılanların en iyisi, ey şükredilenlerin en iyisi, ey sevilen-
lerin en iyisi, ey el açıp çağrılanların en iyisi, ey kendisi-
ne ünsiyet edilenlerin en iyisi! 

40- Allah'ım, ben, ismin hürmetine senden (hacetle-
rimi) diliyorum; ey (kullarının günahlarını) bağışlayan, ey 
(ayıpları, kötülükleri) örten, ey (her şeye) gücü yeten, ey 
(her şeye) galip gelen, ey (her şeyi yoktan var eden), ey 
(zalimlerin ihtişamını) kıran, ey (yaraları) saran, iyileştiren, 
ey (kendisini ananları) anan, ey (yaratıkların hâllerini) gö-
ren, ey (dostlarına) yardım eden! 
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41- Ey yaratıp da her şeyi yerli yerine koyan düzel-
ten, ey (her şeyi) belli ölçüler ve sınırlara tabi kılıp, var-
ması gereken hedefi gösteren, ey belâyı kaldıran, ey gizli 
sırları, yakarışları işiten, ey (sapıklık girdabında) boğulan-
ları 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! 

42- Ey karada ve denizde yolu bulunan, ey dış âlem-
de ayet ve nişaneler sahibi olan, ey ayetler içinde delili 
olan, ey ölümde kudreti tecelli eden, ey kabirlerde alına-
cak ibret vesileleri bulunan, ey kıyamette saltanat sahibi  
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_____________________________________________  

olan, ey hesaba çekmede heybetli olan, ey mizanda hük-
mü geçerli olan, ey cennette sevabı/mükâfatı bulunan, ey 
(cehennem) ateşinde ceza ve azap sahibi olan! 

43- Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkârla-
rın kendisine sığındığı, ey dönüş yapıp (tövbe edenlerin) 
yalnız kendine yöneldiği, ey zahitlerin ancak kendisine 
rağbet ettiği, ey şaşkınların kendisine iltica ettiği, ey müş-
tak olanların yalnız kendisiyle ünsiyet bulduğu, ey seven-
lerin kendisiyle iftihar ettiği, ey hatakârların affını arzula-
dığı, ey yakin ehli olanların (kalplerinin) ancak kendisiyle 
yatışıp huzur bulduğu, ey tevekkül edenlerin ancak ken-
disine güvendiği! 

44- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum,  
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_____________________________________________  

(hacetlerimi) senden diliyorum; ey (hakikat âşıklarının) sev-
gilisi, ey (bütün dertlerin) tabibi, ey (yarattıklarına) yakın, 
ey (kullarını) gözeten, ey (kulların amellerinin) hesabını 
gören, ey heybet ve vakar sahibi olan, ey (iyi amellere) 
sevap veren, ey (duaları) icabet eden, ey (her şeyden) 
haberdar olan, ey (her şeyi) gören! 

45- Ey her yakından daha yakın, ey her sevilenden 
daha çok sevilen, ey her görenden daha iyi gören, ey 
haberdar olanların hepsinden daha çok bilgisi bulunan, 
ey bütün şereflilerden daha çok şerefli olan, ey her yüce-
den daha yüce, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey 
bütün zenginlerden daha zengin, ey bütün cömertlerden 
daha cömert, ey şefkatlilerin hepsinden daha şefkatli o-
lan! 
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46- Ey (asla) mağlup olmayan galip, ey yaratılmış ol-
mayan sanatkâr, ey mahlûk olmayan yaratan, ey kendi-
sine sahip olunmayacak malik, ey mağlup ve zelil oluna-
mayan kahir, ey yüceltilmeye ihtiyacı olmayan yüce, ey 
korunmaya ihtiyacı olmayan koruyucu, ey yardıma ihti-
yacı olmayan yardımcı, ey (bir an bile gaip olmayan) şa-
hit, ey (asla) uzaklaşmayan yakın! 

47- Ey nurun nuru, ey nuru nurlandıran, ey nuru ya-
ratan, ey nuru yöneten, ey nuru takdir edip ölçülendiren, 
ey her nurun nuru, ey her nurdan önce nur olan, ey her 
nurdan sonra nur olan, ey her nurun üstünde olan Nur, 
ey hiçbir nurun kendisi gibi olmadığı nur! 
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48- Ey bağışı şerefli-değerli olan, ey fiili latif olan, ey 
lütfu daim ve ebedi olan, ey ihsanı kadîm ve ezelî olan, 
ey sözü hak olan, ey verdiği vaadi doğru olan, ey (kulla-
rına) affı fazl u kereminden kaynaklanan, ey azabı ada-
lete dayanan, ey zikri tatlı olan, ey fazl u keremi (bütün 
yaratıklara) şamil olan! 

49- Allah'ım, ben, ismin hürmetine sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey (müşkülleri) kolaylaş-
tıran, ey (hakkı, batıldan iyiyi, kötüden, nuru zulmet-
ten...) ayıran, ey (kötülüğü iyiliğe) çeviren, ey (serkeş ve 
asileri) ram eden, ey (rahmet ve nimetini) indiren, ey bol 
bol bağışta bulunan, ey fazl u kerem sahibi olan, ey bü-
yük (nimetler) veren, ey (günahkârlara tövbe ve dönüş i-
çin) mühlet veren, ey (kullara) güzel davranan! 
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50- Ey gören ve görünmeyen, ey yaratan ve yaratıl-
mayan, ey hidayet edip de hidayete muhtaç olmayan ve 
ey hayat verip de kendisi hayat verilmeye muhtaç olma-
yan, ey sorgulanan fakat (başkaları tarafından) sorgulan-
mayan, ey (her şeyi) doyuran, fakat kendisi doyurulmak-
tan münezzeh olan, ey başkalarını (rahmetine) sığdıran, 
fakat sığdırılmaya muhtaç olmayan, ey (her şey hakkın-
da) karar veren, fakat kendisi hakkında karar verilme-
yen, ey herkese hüküm süren, fakat (asla) başkalarının 
hâkimiyeti altına girmeyen, ey doğurmayan ve doğma-
yan ve asla eşi dengi bulunmayan! 

51- Ey güzel hesap gören, ey güzel Tabib, ey güzel 
gözetleyici, ey güzel yakın, ey güzel icabet eden, ey gü- 
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zel sevgili, ey güzel Kefil, ey güzel Vekil, ey güzel Mevlâ, 
ey güzel yardımcı! 

52- Ey ariflerin sevinci, ey sevenlerin arzusu, ey ken-
disine müştak olanların arkadaşı, ey tövbekârların sevgi-
lisi, ey muhtaçlara rızk veren, ey günahkârların ümidi, ey 
ibadet edenlerin göz nuru, ey sıkıntıda bulunanların sı-
kıntısını gideren, ey hüzünlülerin hüznüne son veren, ey 
evvellerin ve ahirlerin (bütün yaratıkların) ilahı! 

53- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey bizim Rabbimiz, ey bi-
zim ilâhımız, ey bizim efendimiz, ey bizim mevlâmız, ey 
bizim (düşmana karşı) yardımcımız, ey bizim koruyucu-
muz, ey bize yol gösteren, ey bizim yardımcımız, ey bi-
zim habibimiz/sevgilimiz, ey bizim tabibimiz! 
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54- Ey peygamberlerin ve iyilerin Rabbi, ey sıdıkla-
rın ve seçkinlerin Rabbi, ey cennet ve cehennemin Rab-
bi, ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi, ey tanelerin ve mey-
velerin Rabbi, ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi, ey sah-
raların ve ıssız çöllerin Rabbi, ey karaların ve denizlerin 
Rabbi, ey gece ve gündüzün Rabbi, ey açıkların ve giz-
liliklerin Rabbi! 

55- Ey emri her şeyde geçerli olan, ey ilmi her şeyi 
kuşatan, ey gücü her şeye yeten, ey nimetlerini kulların 
sayamadığı, ey şükrünü yaratıkların (layıkıyla) yerine ge-
tirmediği, ey yüceliğini zihinlerin kavrayamadığı, ey idrak  
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ve hayallerin künhüne varamadığı, ey örtüsü azamet ve 
kibriyâ olan, ey kesin olarak (takdir edip) hükme bağla-
dığını kulların reddedemediği, ey kendi saltanat ve mül-
künden başka (hakiki) bir saltanat bulunmayan, ey kendi 
bağışından başka (gerçek) bir bağış bulunmayan! 

56- Ey en güzel misalin sahibi, ey en yüce sıfatların 
sahibi, ey ahiret ve dünyanın sahibi, ey Cennet'ül-Me'-
vâ'nın sahibi, ey en büyük ayetlerin sahibi, ey en güzel 
isimlerin sahibi, ey hüküm ve yargının sahibi, ey hava ve 
uzayın sahibi, ey Arş'ın ve yerin sahibi, ey yüce göklerin 
sahibi! 
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57- Allah'ım, ben, ismin hürmetine sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey çok affeden, ey çok 
bağışlayan, ey çok sabreden, ey (kullarının amellerini) kar-
şılıksız bırakmayan, ey çok şefkatli olan, ey çok merha-
metli olan, ey kendisinden dilekte bulunulan, ey (sâlih kul-
larını) çok seven/çok sevilen, ey münezzeh, ey mukaddes! 

58- Ey gökyüzünde azameti görülen, ey yeryüzünde 
ayetleri tecelli eden, ey her şeyde delilleri bulunan, ey 
denizlerde hayret verici (yaratıkları, sanatları) bulunan, 
ey dağlarda hazineleri yer alan, ey yaratılışı ilk defa baş-
latan (öldükten) sonra da tekrar dirilten, ey bütün işler ken-
disine dönen, ey her şeyden lütfunu aşikâr eden, ey her 
şeyi en güzel şekilde yaratan, ey kudreti mahlûkatını ku-
şatıp onda tasarruf eden! 
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59- Ey sevgilisi olmayanın (gerçek) sevgilisi, ey tabi-
bi olmayanların tabibi, ey (isteklerine) icabet edeni olma-
yanın icabet edeni, ey şefkat gösterecek kimsesi olma-
yanın şefkat göstereni, ey arkadaşı olmayanın arkadaşı, 
ey imdat edeni olmayanın imdatçısı, ey kılavuzu olmaya-
nın kılavuzu, ey ünsiyet kuracak kimsesi olmayanın enîsi 
/can yoldaşı, ey merhamet edecek kimsesi olmayanın mer-
hamet edeni, ey dostu olmayanın (gerçek) dostu! 

60- Ey kendisine yetmesini isteyene yeterli olan, ey 
kendisinden hidayet dileyeni hidayet eden, ey kendisin-
den korunma dileyeni koruyan, ey hâlinin gözetilmesini 
isteyeni gözeten, ey şifa isteyene şifa veren, ey hükmet-
mesini isteyenler hakkında hükmünü veren, ey kendisin-
den zenginlik dileyenleri zenginleştiren, ey sözünü yerine  
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_____________________________________________  

getirmesini isteyenlere, verdiği sözü yerine getiren, ey ken-
disinden güç, kuvvet dileyenleri güçlendiren, ey kendisin-
den dostluk ve sahiplik isteyenlerin dostu ve sahibi olan! 

61- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey yaratan, ey rızk veren, 
ey konuşan (sözleri, sesleri icat eden), ey (her şeyinde) 
doğru olan, ey (tohum ve taneyi) yarıp filizlendiren, ey 
(birbirinden ayrılması gerekenleri) ayıran, ey (kapıları) a-
çan, ey (açıkları) kapatan, ey (her şeyden) önce var o-
lan, ey her şeyden yüce! 

62- Ey gece ve gündüzü değiştiren, ey karanlıkları 
ve ışıkları (âlemin düzenine) yerleştiren, ey gölgeyi ve 
(güneşin) hararetini yaratan, ey güneş ve ayı emri altına 
alan, ey hayır ve şerri mukadder kılan, ey ölüm ve hayatı  
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yaratan, ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus o-
lan, ey kendisine eş ve evlat edinmeyen, ey mülkünde 
ortağı bulunmayan, ey zillet (ve eksiklikten) kaynaklanan 
bir veli ve yardımcıya ihtiyacı olmayan! 
63- Ey müştak olanların maksadından haberdar olan, ey 
susanların içini bilen, ey (üzüntüsünden) kendinden ge-
çenlerin inlemesini işiten, ey (kendisinden) korkanların 
ağlayışını gören, ey (kendisinden) dilekte bulunanların ih-
tiyaç duyduklarına sahip olan, ey tövbe edenlerin maze-
retini kabul buyuran, ey fitne ve fesatçıların işlerini dü-
zeltmeyen, ey iyilikte bulunanların ecrini zayi etmeyen, 
ey ariflerin kalplerinden uzaklaşmayan, ey cömertlerin 
cömerdi! 
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64- Ey ebediyen baki kalacak olan, ey duayı işitip (i-
cabet eden), ey bağış ve ihsanı geniş olan, ey hatayı 
bağışlayan, ey gökyüzünü güzel/emsalsiz yaratan, ey iyi 
imtihan eden, ey medh u senası güzel olan, ey (varlı-
ğının) parıltısı kadîm olan, ey vefası bol olan, ey mükâ-
fatı şanlı, şerefli olan! 

65- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey (ayıpları) örten, ey çok 
bağışlayan, ey (her şeye) galip gelen/(düşmanlarını) kah-
reden, ey (istediği her şeyi) zorla da olsa yaptırabilen, ey 
çok sabırlı olan, ey çok iyilik eden, ey mutlak irade ve 
serbestliğe sahip olan (hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin et-
kisi ve baskısı altında olmayan), ey (zorlukları, düğümle-
ri, kapalı kapıları) açan, ey çok bağışta bulunan, ey ra-
hatlatan ve dinlendiren! 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

540 

)66( �[ �+�, ����-��������������.�X��£���� ¥®®®��������@�Z���£��/,.�N�f�P �+�, ����- ��£���� /®®®��P�������Z���£��/, 

�=�7���� �+�, ����-������.��£/���� ®®®�X��Z���£/��,�N �+�, ����- ������@
®��������.��£/���Z�O�� �� Z���£/��,�+�, ����-  

�=�D�2������.��£/���� ®®®�4��������Z���£/��,.�o���; �+�, ����- ��£���� /®®®Ze�4��£/��,�2�� �+�, ����- ������Z�3��£/�� 

��®®®�_���������.Z����£/��,  ����-�Q�� �+�,������.�X��£/���� ®®®�K�9Z���£/��,  �+�, ����-�®¥�0�Z������.��£ /�� ��

�¥Z�����£/��,  ����-�,�� �+�,.�R���£/���� ®®®�;���������'Z���£/��   

)67(� 	- �+�, ����- ������� ��� Yv������ @v��°��E�������=���R���������,�- �+�, ����- �������X������ �(�!

������®���������!�2 �+�2 ���|�O�,�=��� �+�'�� �U�	 �- �+�, ����- �������� �]�
®®®�N���������!°���������, ����- 

�" �+�,�R �������.���������k�� 	H���2������� �����" ��°��������������Z�p����������,	9 �+�, ����- �������2�� �������� 	B����°� �+�=

�C���� � ��+�2 �(!�� � �£���'����� �� � � � ������," �+�, ����- 	, ��� � ���7������ �rqX���=�E	 ��,�" �+�, ����-   

_____________________________________________  

66- Ey beni yaratıp (her şeyimi en güzel şekilde) dü-
zene koyan, ey beni rızıklandırıp terbiye eden, ey beni 
yedirip içiren, ey beni (kendisine) yakınlaştırıp yakınlar-
dan kılan, ey beni koruyan ve bana (her şeyde) kâfi ge-
len, ey beni koruyan ve gözeten, ey beni aziz kılan ve ih-
tiyaçlarımı gideren, ey beni muvaffak kılan ve hidâyet e-
den, ey benimle ünsiyet kuran ve beni (rahmetine) sığın-
dıran, ey beni öldüren ve dirilten! 

67- Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu ispat eden, 
ey kullarından tövbeyi kabul buyuran, ey kişi ile kalbi a-
rasına giren, ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda verme- 
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yen, ey yolundan sapanları en iyi bilen, ey hükmünü ge-
ciktirecek kimse bulunmayan, ey kazasını geri çevirecek 
kimse olmayan, ey her şeyin emrine boyun ediği, ey kud-
retiyle gökler dürülmüş olan, rüzgârları rahmet (yağmu-
rundan) önce müjdeci olarak gönderen! 

68- Ey yeryüzünü (insanlar için istirahat) beşiği ya-
pan, ey dağları (yeryüzünün) kazıkları olarak karar kılan, 
ey güneşi kandil yapan, ey ayı aydınlık (vesilesi) kılan, 
ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü iaşe için çalışıp çaba-
lama zamanı kılan, ey uykuyu rahatlık ve huzur vasıtası 
yapan, ey göğü bina kılan, ey her şeyi çiftler halinde ya-
ratan, ey (cehennem) ateşini (kâfirler-fâsıklar için kuru-
lan) bir pusu yeri karar kılan! 
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69- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey (her şeyi) duyan, ey 
(günahkârların) şefaatçisi (şefaatçilere onlar hakkında şe-
faat izni veren), ey (makamı yüce, ey mertebesi üstün, 
ey süratle (icabet eden/hesaba çeken), ey emsalsiz yara-
tan, ey büyük, ey (her şeye) gücü yeten, ey (her şeyden) 
haberdar olan, ey (sığınak dileyenleri) sığındıran! 

70- Ey her diriden önce hayat sahibi olan, ey her di-
riden sonra hayat sahibi bulunan, ey hiçbir şey kendisine 
benzemeyen gerçek hayat sahibi, ey hiçbir dirinin (hiçbir 
şeyine) ortak olmadığı diri, ey hiçbir diriye muhtaç olma-
yan diri, ey her diriyi öldüren diri, ey her diriye rızk veren 
diri, ey hayatı hiçbir diriden miras almayan (kendi zatıyla) 
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diri, ey ölüleri dirilten diri, ey hayat sahibi, ey (varlıkları) 
ayakta tutan, kendisini (hiçbir zaman) uyku basmayan ve 
uyumayan! 

71- Ey unutulmayan, unutturulmayan zikrin sahibi, ey 
söndürülemez nurun sahibi, ey sayılamaz nimetlerin sa-
hibi, ey zeval bulmayan mülkün, saltanatın sahibi, ey had-
de hesaba gelmez medh u senanın sahibi, ey belli bir key-
fiyete sığdırılamaz celalin sahibi, ey idrak edilemez ke-
malin sahibi, ey reddedilemez kazâ ve hükmün sahibi, ey 
alternatifsiz sıfatların sahibi, ey değiştirilemez vasıfların 
sahibi! 

72- Ey âlemlerin Rabbi, ey amellerin karşılığının veril-
diği (Kıyamet) gününün sahibi, ey arayanların son mak- 
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sadı, ey sığınanların destekçisi, ey kaçanları bulup yar-
dımda bulunan, ey sabredenleri seven, ey tövbe edenle-
ri seven, ey (maddi ve manevi pisliklerden) temizlenen-
leri seven, ey iyilikte bulunanları seven, ey hidayet olan-
ları (herkesten) daha iyi bilen! 

73- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (ha-
cetlerimi) senden diliyorum; ey şefkatli, ey (kullarıyla) ar-
kadaş olan, ey (yaratıklarını) koruyan, ey (âlemi) kuşatan, 
ey (canlılara) yiyecek/rızk veren, ey imdat eden, ey izzet 
veren, ey zelil kılan, ey (her şeyin) yaratılışını başlatan, 
ey (her şeyi ölümden sonra) tekrar kendine döndüren! 

74- Ey zıddı olmayan Ehed, ey benzeri bulunmayan 
Ferd, ey herhangi bir kusur ve ihtiyacı bulunmayan Samed, 
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ey niteliği olmayan tek, ey zulüm ve haksızlığı olmayan 
Kâdı, ey yardımcısı olmayan Rabb, ey zilleti bulunma-
yan Azîz, ey fakirliği olmayan Ganî, ey (kimsenin) azle-
demeyeceği Sultan, ey benzeri olmadan vasfedilen! 

75- Ey zikri, zikredenler için şeref olan, ey şükrü, şük-
redenler için kurtuluş ve saadet vesilesi olan, ey hamdı, 
kendisini hamd edenler için izzet vesilesi olan, ey itaati, 
itaat edenler için kurtuluş vesilesi olan, ey kapısı, (kendi-
sini) arayanlar için açık olan, ey yolu, dönüş yapıp (töv-
be edenler) için aşikâr olan, ey ayetleri, (basiret gözüyle) 
bakanlar için delil olan, ey kitabı, takva sahipleri için öğüt 
ve ibret vesilesi olan, ey rızkı, itaatkâr veya âsî olan her-
kesi kapsayan, ey rahmeti, iyilik yapanlar için yakın olan! 
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76- Ey ismi mübarek olan, ey şânı, makamı yüce o-
lan, ey kendisinden başka ilâh bulunmayan, ey medh u 
senâsı yüce olan, ey isimleri mukaddes olan, ey bekâsı de-
vam eden, ey yücelik onun cemâl ve cilvesi olan, ey kib-
riyâ ve büyüklük libasına bürünen, ey gizli nimetlerinin 
haddi hesabı olmayan, ey zahiri nimetleri sayılmayan! 

77- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey yardım eden, ey emin 
olan/emân veren, ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan, 
ey (hiçbir şeyden) sarsılmayan, ey (her şeye) muktedir 
olan, ey (her şeyi) doğru ve kâmil olan, ey övgüye layık 
olan, ey azamet ve yücelik sahibi olan, (ey azap ve kah-
rı) şiddetli olan, ey âlemde (olup biten her şeye) şâhit o-
lan! 
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78- Ey yüce Arş'ın sahibi, ey sağlam sözün sahibi, 
ey dosdoğru ve eksiksiz fiilin sahibi, ey kıskıvrak yakala-
yan, şiddetli intikam sahibi olan, ey sevap vaat eden ve 
azap tehdidinde bulunan, ey övgüye layık veli, ey iste-
diği her şeyi yapan, ey uzaklığı olmayan yakın, ey her 
şeye şahit ve nazır olan, ey kullarına hiçbir şekilde zul-
metmeyen! 

79- Ey hiçbir ortağı ve yardımcısı olmayan, ey hiçbir 
benzeri ve dengi bulunmayan, ey güneşin ve nurlu ayın 
yaratıcısı, ey perişan hâlli fakirin ihtiyacını gideren, ey 
küçük yavrunun rızkını veren, ey yaşlı ihtiyara merhamet 
eden, ey kırılmış kemiği saran/iyileştiren (mağdur olanlara 
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yardımcı olan), ey korku içinde sığınak dileyenleri koru-
yan, ey kullarının (her şeyinden) haberdar olan/gören, ey 
her şeye gücü yeten! 

80- Ey cömertlik ve nimetler sahibi olan, ey fazl u 
kerem sahibi olan, ey Levh'i ve Kalem'i yaratan, ey kü-
çük zerreyi/karıncayı ve insanları yoktan var eden, ey a-
zap ve intikam sahibi olan, ey (iyilikleri) Arap ve aceme 
(bütün insanlara) ilham eden, ey zorluk ve acılara son 
veren, ey sırları ve niyetleri bilen, ey (Kâbe) evinin ve 
Harem'in Rabbi olan, ey her şeyi yoktan var eden! 

81- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey (âlemdeki her hayrın) 
faili olan, ey (her şeyi) yerli yerinde karar kılan, ey (kulla- 
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rın mazeretini) kabul eden, ey her bakımdan eksiksiz ve 
kâmil olan, ey (hakkı batıldan) ayıran, ey kavuşturan, ey 
adalet sahibi olan, ey (istediğine) galip gelen, ey (sâlih 
kullarına) talip olan/(dergâhına) isteyen, ey karşılıksız ba-
ğışta bulunan! 

82- Ey ihsanıyla nimet veren, ey cömertliğiyle kerem-
de bulunan, ey lütfuyla cömertlik eden, ey kudretiyle iz-
zet bulan, ey hikmetiyle her şeyi takdir eden (ölçüp biçen), 
ey tedbiriyle hükmeden, ey ilmiyle tedbir eden/yürüten, ey 
hilmiyle (kulların günahlarından) vazgeçen, ey yüce oldu-
ğu hâlde yakın olan, ey yakın olduğu hâlde yüce olan! 

83- Ey dilediğini yaratan, ey dilediğini yapan, ey diledi-
ğini hidayet eden, ey dilediğini saptıran/sapıklıkta bırakan, 
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ey dilediğini azap eden, ey dilediğini bağışlayan, ey dile-
diğine izzet veren, ey dilediğini zelil kılan, ey dilediğini ra-
himlerde şekillendiren, ey rahmetini dilediğine tahsis eden. 

84- Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen, ey her şey için 
belli bir ölçü ve hudut belirleyen, ey kimseyi hükmüne or-
tak kılmayan, ey melekleri elçi yapan, ey gökyüzünde 
burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü salim ve barın-
maya müsait kılan, ey (bir damla) sudan (nütfeden) in-
san yaratan, ey her şey için (sona erecek) belli bir za-
man tayin eden, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, ey her şeyin 
hesabını, sayısını bilen! 
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_____________________________________________  

85- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey evvel, ey ahir, ey za-
hir, ey batın, ey iyi olan/iyiliği seven, ey hak, ey yegâne, 
ey tek, ey ihtiyaçsız/eksiksiz, ey sonsuz/ebedi. 

86- Ey tanınanların en iyisi, ey ibadet edilen en üs-
tün mabut, ey şükredilenlerin en yücesi, ey anılanların 
en izzetlisi/azizi, ey övülenlerin en ulusu, ey aranan en 
kadîm varlık, ey vasfedilen en yüce mevsûf, ey kast edi-
len/hedeflenen en büyük maksut, ey kendisinden dileni-
lenlerin en keremlisi, ey bilinen en şerefli sevgili! 

87- Ey ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin 
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efendisi, ey (doğru yoldan) sapanları hidayet eden, ey 
müminlerin velisi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, 
ey perişan ve zor durumda olanların sığınağı, ey doğru-
ların kurtarıcısı, ey bütün güçlülerden daha güçlü olan, 
ey bütün ilim sahiplerinden daha bilgili olan, ey bütün ya-
ratıkların ilâhı olan! 

88- Ey üstün olup da kahreden, ey sahip olup da 
güç yetiren, ey gizli olup da haberdar olan, ey ibadet e-
dildiğinde karşılık veren, ey emrine itaatsizlik edildiğinde 
bağışlayan, ey fikirlere, düşüncelere sığmayan, ey hiçbir 
gözle görünmeyen, ey hiçbir (şeyin) eseri kendisine gizli 
kalmayan, ey bütün insanları rızıklandıran, ey bütün ka-
derleri takdir eden! 
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_____________________________________________  

89- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey koruyan, ey yaratan, 
ey icat eden, ey yüce makama/mertebeye sahip olan, ey 
(üzüntüleri) gideren, ey (müşküllerin kapısını) açan-hal-
leden, ey (sıkıntılara) son veren, ey (kullarının) kefili olan, 
ey (iyiliklere) emreden, ey (kötülüklerden) nehyeden! 

90- Ey gaybı ancak kendisi bilen, ey kötülüğü (kulla-
rından) ancak kendisi defeden, ey yaratıkları ancak ken-
disi yaratan, ey günahı ancak kendisi bağışlayan, ey ni-
meti ancak kendisi tamamlayan, ey kalpleri ancak ken-
disi değiştiren, ey işleri ancak kendisi tedbir eden-yöne-
ten, ey yağmuru ancak kendisi yağdıran, ey rızkı ancak 
kendisi genişletip yayan, ey ölüleri ancak kendisi dirilten. 
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_____________________________________________  

91- Ey zayıfların yardımcısı, ey gariplerin arkadaşı, 
ey dostlara yardımcı olan, ey düşmanlara galip gelip kah-
reden, ey göğü yükselten, ey seçilmiş (kulların) can yol-
daşı, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey fakirlerin hazine-
si, ey zenginlerin ilâhı, ey kerim olanların en keremlisi! 

92- Ey her şeyden taraf yeterli olan, ey her şeyi a-
yakta tutan, ey kendisine hiçbir şey benzemeyen, ey mül-
künü hiçbir şey artırmayan, ey hiçbir şey kendisine saklı 
kalmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey 
hiçbir şey kendisi gibi olmayan, ey hiçbir şey bilgisi dı-
şında kalmayan, ey her şeyden haberdar olan, ey rah-
meti her şeyi kaplayan! 
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93- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey ikram eden, ey gıda 
veren, ey nimet veren, ey bağışta bulunan, ey ihtiyaçları 
gideren, ey kazandıran, ey fânî kılan, ey dirilten, ey hoş-
nut eden, ey kurtuluşa erdiren! 

94- Ey her şeyin evveli ve sonu, ey her şeyin ilâhı ve 
sahibi, ey her şeyin Rabbi ve sanatkârı, ey her şeyi icat 
eden ve yaratan, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey 
her şeyi ilk defa yaratan ve (özelliklerini) takdir edip be-
lirleyen, ey her şeye vücut veren ve (öldükten sonra) tek-
rar kendisine döndüren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, 
ey her şeyi yaratan ve (öldükten sonra) ona vâris olan! 
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95- Ey en iyi anan ve anılan, ey en iyi şükreden 
(karşılık veren) ve şükredilen, ey en iyi öven ve övülen, 
ey en iyi şahit olan ve hakkında en iyi şahadet edilen, ey 
en iyi çağıran ve çağrılan, ey en iyi icabet eden ve icabet 
edilen, ey (insanla) en iyi ünsiyet kuran ve kendisiyle en 
iyi ünsiyet kurulan, ey en iyi arkadaş olan ve kendisiyle 
en iyi arkadaş olunan, ey en iyi maksut olan ve en iyi a-
ranan, ey en iyi seven ve en iyi sevilen! 

96- Ey kendisine dua edene icabet eden, ey kendi-
sine itaat edeni seven, ey sevdiğine yakın olan, ey ken-
disinden korunma dileyenleri gözeten, ey kendisine ümit 
bağlayanlara kerim olan, ey emrine itaatsizlik edene hilim  
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_____________________________________________  

ve sabırla davranan, ey azametiyle birlikte merhametli o-
lan, olan, ey hikmetiyle birlikte azametli olan, ey ihsanın-
da kadîm olan, ey kendisine müştak olanlardan haber-
dar olan! 

97- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, 
(hacetlerimi) senden diliyorum; ey sebepleri takdir buyu-
ran, ey (kullarını iyiliğe) teşvik eden, ey (kalpleri) halden 
hâle değiştiren, ey (âlemdeki işleri) takip eden, ey (âlem-
deki işleri) düzene koyan, ey (kullarını) korkutan, ey (kul-
larını) sakındıran, ey (unutulanları) hatırlatan, ey (âlemde-
ki güçleri) ram eden/elinde tutan, ey (durumları) değiştiren! 

98- Ey (her şeyi icat etmeden) bilen, ey verdiği söze 
sadık kalan, ey lütuf ve merhameti aşikâr olan, ey emri  
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(her zaman) galip gelen, ey kitabı sağlam olan, ey kazâ 
ve hükmü kesin olan, ey Kur'ân'ı yüce olan, ey saltanatı 
kadîm ve ezelî olan, ey fazl u keremi (bütün mahlukatı) 
kapsayan, ey Arş'ı azametli olan! 

99- Ey bir (şeye) kulak vermesi, kendisini diğer bir i-
şitmeden alıkoymayan, ey bir fiili yapması, başka bir fiili 
yapmasına engel olmayan, ey bir söz, kendisini başka 
bir sözden gafil kılmayan, ey (kullarından) birisinin isteği, 
onu başka (birisinin) isteğiyle karıştırmasına vesile olma-
yan, ey hiçbir şeyin, O'nun başka bir şeyi (görmesine, 
bilmesine) engel olmayan, ey ısrarla istekte bulunanların 
ısrarı, kendisini usandırmayan, ey kendisini arzulayanla-
rın son ve en büyük arzusu, ey ariflerin himmet ve gayret- 
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_____________________________________________  

retlerinin son noktası, ey arayanların en son talebi, ey â-
lemlerde bir zerre dahi kendisine gizli kalmayan! 

100- Ey (günahkârlara ceza vermede) acele etme-
yen hilim ve sabır sahibi, ey cimrilik yapmayan cömert, 
ey verdiği vaade hilaf etmeyen Sadık, ey bağıştan bık-
mayan, usanmayan karşılıksız bağış ve ihsan sahibi, ey 
(hiçbir zaman) mağlup olmayan Kahir, ey (hakkıyla) vas-
fedilmeyecek azametli, ey (asla) haksızlık yapmayan Â-
dil, ey (hiçbir zaman) fakirleşmeyen Ganî, ey (asla) kü-
çülmeyen büyük, ey gaflete düşmeyen koruyucu!  

Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olma-
yan! İmdat! İmdat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim! 



 

 

 



 

İÇİNDEKİLER 

Takdim .....................................................................................5 
�mam-ı Ümmet'in (r.a) Üç Aylar Hakkındaki Sözlerinden......9 

Üç Ayın Önemi ve Bu Aylarda Vuku Bulan Olaylar .........9 
Duaların �çerdi�i �rfanî Meselelerden Örnekler ...............10 
Allah-u Teala'yla �rtibat ....................................................13 
�nsanları Duayla Hidayet Etmek.......................................15 
Ramazan Ayıyla �aban Ayının Mukayesesi.....................16 
Kur'ân-ı Kerim'in Nüzulü..................................................18 
En Önemli Ziyafet Gecesi.................................................20 

Dua Adabı ..............................................................................23 
Kısaca Duanın �art ve Kuralları .......................................25 

1- Allah'ı Tanımak......................................................25 
2- Allah'a Hüsn-ü Zan ................................................26 
3- Muztar Olmak ........................................................29 
4- Allah'ın Emretti�i Yollardan Girmek.....................30 
5- Kalbin Allah'a Yönelmesi ......................................30 
6- Huzu, Hu�u ve Kalp Yumu�aklı�ı .........................31 
7- Sıkıntı ve Rahatlıkta Sürekli Dua Etmek ...............35 
8- Allah'ın Ahdine Vefa Etmek ..................................36 
9- Duanın Amelle Birlikte Olması .............................37 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

562 

10- Dua, �lâhî Sünnetlerin Dâhilinde Olmalıdır .........38 
11- Günahlardan Kaçınmak........................................39 
12- Dua �çin Toplanmak.............................................39 
13- Acelesiz ve Dikkatle Dua Etmek .........................40 
14- Hamd, Salât Ve Ma�firetle Duaya Ba�lamak ......41 
15- Allah'ı En Güzel �simleriyle Ça�ırmak................42 
16- Hacetleri Allah'a Açmak ......................................43 
17- Duada Israr Etmek................................................44 
18- Müminlerin Birbirleri Hakkında Dua Etmeleri....45 
19- Rahmetin �ni� Anında Dua Etmek .......................46 
20- Gecenin Derinliklerinde Dua Etmek....................47 
21- Duadan Sonra Elleri Yüze ve Ba�a Çekmek........49 

Birinci Bölüm 

Fazilet ve Amelleriyle Mübarek Recep Ayı...........................51 
Recep Ayının Bütün Günlerinde Yapılacak Ameller.............54 

Ragaib Gecesi ...................................................................77 
Recep Ayının Bazı Gece ve Gündüzlerine Ait Ameller ...80 

Birinci Gece................................................................80 
Birinci Gün .................................................................87 
On Üçüncü Gece.........................................................90 
On Üçüncü Gün..........................................................90 
On Be�inci Gece .........................................................91 
On Be�inci Gün ..........................................................92 
Yirmi Be�inci Gün....................................................111 
Yirmi Yedinci Gece (Bi'set Gecesi) .........................112 



�çindekiler 
 
 

563 

Yirmi Yedinci Gün...................................................123 
Recep Ayının Son Günü...........................................131 

İkinci Bölüm 

Mübarek �aban Ayının Faziletleri ve Amelleri ...................133 
�aban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller .........135 

Münacat-ı �abaniye ..................................................141 
�aban Ayının Bazı Gün veya Gecelerine Ait Ameller ...153 

Birinci Gece..............................................................153 
Birinci Gün ...............................................................153 
Üçüncü Gün..............................................................161 
On Üçüncü Gece.......................................................166 
On Be�inci Gece .......................................................166 
On Be�inci Gün ........................................................185 

Bu Ayın Di�er Günlerine Ait Ameller............................186 
�aban Ayının Son Gecesinin Amelleri ...........................187 

Üçüncü Bölüm 

Mübarek Ramazan Ayının Faziletleri ve Amelleri ..............193 
Ramazan Ayının Faziletleri ............................................193 
a) Ramazan Ayının Mü�terek Amelleri ..........................199 

1- Bütün Gündüz ve Gecelerde Yapılan Ameller.....199 
2- Ramazan Gecelerinde Müstehap Olan Ameller...207 
    �ftitah Duası ..........................................................210 
3- Ramazan Ayının Sahur Vakti Amelleri ...............229 
    Seher Duası...........................................................230 



Mübarek Üç Aylar 
 
 

564 

    Ebu Hamza Sumâlî Duası.....................................236 
    Oruç Niyeti ...........................................................301 
4- Ramazan Ayının Gündüzlerine Ait Ameller........301 

b) Ramazan Ayının Bazı Gece ve Gündüzlerine Ait Amel-
ler ....................................................................................353 

Birinci Gecenin Amelleri .........................................353 
Birinci Günün Amelleri ............................................379 
On Üçüncü Gece.......................................................388 
On Dördüncü Gece ...................................................388 
On Be�inci Gece .......................................................389 
On Be�inci Gün ........................................................389 
On Yedinci Gece ......................................................390 
On Dokuzuncu Gece.................................................390 

Kadir Gecelerinin Mü�terek Amelleri ............................391 
Kadir Gecelerinin Özel Amelleri ....................................395 

On Dokuzuncu Gece.................................................395 
Yirmi Birinci Gece ...................................................397 
Yirmi Birinci Gün.....................................................407 
Yirmi �kinci Gecenin Duası......................................407 
Yirmi Üçüncü Gece..................................................409 
Yirmi Dördüncü Gecenin Duası ...............................416 
Yirmi Be�inci Gecenin Duası ...................................418 
Yirmi Altıncı Gecenin Duası....................................420 
Yirmi Yedinci Gecenin Duası ..................................421 
Yirmi Sekizinci Gecenin Duası ................................423 
Yirmi Dokuzuncu Gecenin Duası ............................425 
Otuzuncu Gecenin Duası ..........................................427 



�çindekiler 
 
 

565 

Yirmi Yedinci Gecenin Özel Amelleri.....................429 
Son Gecenin Amelleri ..............................................429 
Otuzuncu Gün...........................................................459 

Ramazan Ayının Her Gecesinin Özel Namazı................460 
Ramazan Ayının Her Gününün Kısa ve Özel Duası.......464 
Ramazan Bayramı Gecesinin Amelleri...........................478 
Ramazan Bayramı Gününün Amelleri............................487 
Bayram Namazının Hutbeleri .........................................494 

Cev�en-i Kebir Duası ...........................................................501 
 



 



 



 

 
 

 


	Boş Sayfa
	Boş Sayfa



