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ÖN NASĐHAT 
 

    ����-MÜ'MĐN KARDEŞĐM HEPĐMĐZ BEŞERĐZ… 
 

Hepimiz hata yapabiliriz. Đşlediğimiz günahların 
bağışlanmasına muhtacız. Onun için Allah (c.c) biz kullarının 
günahlarını affetmek için bir çok sebepler halk etmiştir. 
Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de Allah (cc)'ın hoşuna 
giden sözlerle yani dualarla yalvarmak.    
    

����-Mü’min bir kul bir günah işleyip peşinden pişman olarak 
yalvarmaya, dua etmeye  başlayınca Allah(cc) rahmeti ve 
mağfireti ile o kulunu kuşatıverir. 
 

����-Duâ, Ruhun gıdası, kalbin nuru, ve cilasıdır.Đbâdetlerin ise 
özüdür  Duâ, ızdırapların, maddî ve manevî, dertlerin ise şifa 
kaynağıdır  
 

����-Duâ, insanın yapışabileceği en güvenilir bir kulp ve 
emniyet kemeridir  Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir  Duâ, 
hayrı çeker, belâ ve zararı defeder  
 

����-DUA aynı zamanda bir şifadır.Đnsanlar hasta olunca hemen 
doktora koşar.Doktor bir sebeptir. Asıl şifayı veren yine 
Allah'tır. 
 

����-Çünkü doktora o aklı veren Allah.Doktorun verdiği ilacın içine 
şifayı koyan da Allah.O ilacın yapıldığı bitkiyi yaratan da Allah.Eğer 
o bitkiyi  Allah yaratmasa onu yaratmaya kimin gücü yeter? Cenab-ı 
Hak Tövbe Suresinin 51. ayetinde şöyle buyuruyor: 
 

����-De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için 

yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse 

mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.”                        Tevbe-51 
………………………………………………………………………
. 
. 
. 
. 
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.                                   DUA NEDĐR ? 
 

����-Duâ, insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musîbetlere 
karşı bir kalkandır  Belâların etkisini azaltır, Allah´ın gazabını 
hafifletir  
 

����-Sevgili Peygamberimiz (sav): "Duâ, rahmet kapılarının 
anahtarı, mü´minin silâhı, dinin direğidir  Duâ, ibadettir, 
ibâdetin özüdür.'' buyurmaktadır  
 

����-Duâ, mutlaka kabul olunacak bir ibâdettir  Ancak duayı 
Peygamberimizin yaptığı ve bildirdiği  şartlara uygun olarak 
yapmak lâzımdır. 
                 

����-Dua, kulun yapışacağı ümit dalı ve Rabbine bağlılığının en 
güzel ifadesidir. 
 

����-Dua, cennet yollarını açan, kalbe safa nurunu saçan, insana 
kulluğun manevi tadını tattıran…Öyle tat ki bir eşi benzeri 
bulunmayan yaratanına ellerini kaldırıp Ya Rabb! Ya Rabb!  
deyince Rabbimizde:''Buyur Ya Kulum'' dediği biran.                      
''Söyle kulum benden ne istiyorsun?'' diye sorduğu o andır.  
 

����-Dua, Mü’min için eşi bulunmaz bir silahtır, felaketlerden 
koruyan bir kalkandır. 
 

����-Dua, yerde nur, gökte nur, sağda nur,solda nur ve kul için 
bir tükenmez huzurdur. 
 

����-Dua, Allah'a yapışmak ondan ilahi rahmeti dilemektir. 
 
����-Dua, kulun manevi bir temizliğidir insanın dış kirini su ve 
sabun temizler iç kirini TÖVBE-Đ Đstiğfar ve dua temizler. 
 

Hakka davet eder Kur'an ile Ezan, 
Dua eden Kul ol, sende cennet kazan ! 
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Çok Meşgul Din Kardeşim!... 

DUA vakti geldiğinde 

Seni iş bekler, işçi bekler, patron bekler 

Amir bekler ve memur da bekler... 

D Đ K K A T  D Đ K K A T  D Đ K K A T  D Đ K K A T  ????    
O ANDA ALLAH DA SENDENO ANDA ALLAH DA SENDENO ANDA ALLAH DA SENDENO ANDA ALLAH DA SENDEN    

DDDD    UUUU    AAAA     VE VE VE VE    
ĐBADET BEKLERĐBADET BEKLERĐBADET BEKLERĐBADET BEKLER............ 

ĐYĐ DÜŞÜN, HANGĐSĐ ÖNEMLĐ ! 
………………………………………………………..    

B U N L AB U N L AB U N L AB U N L A R I     B Đ L Đ Y O R M U Y D U N U Z R I     B Đ L Đ Y O R M U Y D U N U Z R I     B Đ L Đ Y O R M U Y D U N U Z R I     B Đ L Đ Y O R M U Y D U N U Z        ????    
 

De ki: Duanız (yalvarmanız) olmasa Rabbim  

size ne diye değer versin.    AYET-Đ KERĐME     Furkan-77                                                                                                                 
Mu’cemu’l  Müfehres kitabına göre bilmemiz gereken;  

 

227-yerde  Zikir   ile ilgili  Ayet-i Kerime 
130-yerde  Dua     ile  ilgili Ayet-i Kerime 
103-yerde  Sabır   ile ilgili  Ayet-i Kerime 
87-  yerde  Tesbih ile  ilgili Ayet-i Kerime 
74-  yerde  Şükür  ile ilgili  Ayet-i Kerime 
83-  yerde  Namaz ile ilgili  Ayet-i Kerime 
64-  yerde  Secde   ile ilgili  Ayet-i Kerime 
43-  yerde  Ekîm    namazı doğru kıl ile ilgili 
33-  yerde  Zekât ile birlikte namaz’la ilgili 
13-  yerde  Rükû   ile ilgili Ayet-i Kerime. 
18-  yerde  Düşün  ile (tefekkür)’le ilgili . 
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����-Hamd, günahları bağışlayan tövbeleri kabul 
buyuran Allah (c.c) Hazretlerine'dir. 

Salât ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen  
Peygamberimiz  Muhammed  Mustafa (sav) Efendimize, 
O’nun  temiz ,  Pak, Ehl-i  Beytine ve  şerefli ümmetine  

olsun. 
     

YERĐN GÖĞÜN NURU 
        

 E N   E N   E N   E N  GGGG    ÜÜÜÜ    ZZZZ    EEEE    LLLL    
 

D U A L A R 
 

ŞŞĐĐMMDDĐĐ  VVAAKKĐĐTT  DDUUAA  VVAAKKTTĐĐDDĐĐRR  
 

 
  

����-Ey imân edenler! Allah' ı çokça zikr ile zikrediniz.                        
                                                                                                                              Ahzab-41 
����-BU DÜNYADA BĐR DEFA ''LAĐLAHE ĐLLALLAH'' DEMEK 
      KABĐRDE BĐN YIL YATMAKTAN DAHA HAYIRLIDIR. 
����-ORDA YAPACAK HĐÇ BĐR ŞEY YOK DA ONUN ĐÇĐN, 
    

����-ELĐMĐZ ÇALIŞSA DA  AYAĞIMIZ YÜRÜSEDE DĐLĐMĐZ. 
       BOŞ DURMAYIP ALLAH C.C ZĐKRETSĐN.  
 

����-ÇÜNKÜ VERĐLEN NEFESLER BĐLE SAYILIDIR. 
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����-Ey Mü’min kardeşim, yukarıdaki Ayet-i Kerime’de Cenab-
ı Hak, bizleri huzuruna ve Zikr'e davet etmektedir. 
����-Zikir, dua ile tesbih ile ve namaz ile olduğundan dua ve 
zikir ibadetin özüdür.Kur’an-ı Kerim’in muhtelif yerlerinde 
Cenab-ı Hak bizleri uyarmaktadır. 
 

����-Bakara Suresi’nin 152. Ayet-i Kerimesi’nde 
''Siz beni anın ki, ben de sizi anayım'' buyurmaktadır. 
 

����-Nasıl oluyorki bu kadar emirler varken kul yaratanı, 
yaşatanı, günde üç defa doyuranı, bütün kötülüklerden de 
koruyanı  Yüce Rabbini zikretmeyi unutuyor. 
����-Halbuki her gün aş veren O, iş veren O, hayat veren O, 
eş veren de O'dur.Bu kadar nimeti verene şükür etmek 
gerekmez mi? 
    

����-Dua etmek, Allah'a ulaşabilmenin bir yoludur ve 
insanların tamamı duaya muhtaçtır. Bunun en hikmetli 
örnekleri ise, Kur'an’da bildirildiği üzere, tüm Peygamberlerin 
her konuda Allah’a yönelerek Ona dua etmeleridir. 
 

����-Peygamber Efendimiz (sav)'in ve diğer tüm 
Peygamberlerin dualarında, hem Allah'a olan teslimiyetlerini, 
����-Allah'ı tek dost ve yardımcı olarak gördüklerini, hem de 
Rabbimizin şanını en güzel isimleri ile yücelttiklerini 
görmekteyiz. 
 

DUASIZ KUL, DEĞERSĐZ KUL DEMEK 
 

ّ���� ��א� ����
�	�א� ��כ��� ر���� � َ ْ َ َُ ِ ُ َ ْ ْ ����ف� ��כ���ن� ����א���א� ُ�� ����ً ����'�� د�%�א�$�כ�� ��"�!� כ����� َ ِ ُ ُ َُ َْ ْ َْ َ َُ َْ َ ّ َ ْ ْ ُ َ ُ َ َ  
����-Yüce Allahımız(cc) buyuruyor: 
����- De ki: Duanız (yalvarmanız) olmasa Rabbim size ne 

diye değer versin?(Ey! Đnkar edenler size Resul’ün 

bildirdiklerini) Halbuki, siz kesinkes yalan saydınız 

yalanladınız, onun için azap yakanızı bırakmayacaktır.                                                            
                                                                                                                               Furkan-77 
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ĐBADETĐN ÖZÜ DUA'DIR 
 

����-O yüce Rabbimiz Ayet-i Kerimesi’nde; 
 ''Sizin duanız ve ibadetiniz olmasa idi size ne diye 

değer veririm?'' buyurmaktadır.                          
 

����-Demek oluyor ki; ancak Allah yanında ve Kul yanında  
ibadet edenler daha değerlidir. 
Onun için Yüce Rabbim Kur’an-ı Kerim’in muhtelif yerlerinde 
Ayet-i Kerimeleriyle bizlere nasıl dua etmemiz gerektiğini 
bildirmiştir. 
����-Ve Ayrıca o güzel Resulümüz Hadis-i Şeriflerinde hangi 
duanın nerede ve nasıl okunacağını bizlere ayrı ayrı 
bildirmektedir. 
����-Bu kitapçığımızda ise Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerden 
yola çıkarak acizane o güzel dualardan bir bölümünü bir nebze 
de olsa kitapçık haline getirmeye gayret ettik.Cenab-ı Hak 
şimdiden dualarımızı kabul buyursun……………......…..AMĐN 
 

         DÜNYADA EN KIYMETLĐ ŞEY DUA'DIR 
 

"Allah indinde Dua'dan daha kıymetli bir şey yoktur."             
                                                                                  H.Ş  Kütübi Sitte.C.6-S.510                       
����-Đnsanoğlunun yaradılış gayesi ve yükümlü olduğu bazı 
vazifeleri de vardır. 
 

Misal:Hayatını sürdürebilmek için çalışması, istirahat etmesi 
veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri de 
vardır.Bunların hepsi bir uğraşı, emek ve gayret 
ister.Bunların yanı sıra insanın asıl gayesi ise Allah (cc)'a 
ibadettir.Đnsanın çalışmaya ve istirahate  zaman ayırdığı gibi 
ibadete de zaman ayırması gerekir.Seni işin bekler, eşin 
bekler, arkadaşın bekler...  
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Unutmayalım ki Allah (cc)' de senden ibadet bekler. 
����-Hani derler ya;  
Leyla’nın dediğini unutmazsın da Mevla’nın dediğini nasıl 
unutursun?Evinden Leyla sana iki kilo domates al deyince onu 
unutmuyorsun da sana bu kadar nimeti veren Rabbine 
şükretmeyi, zikretmeyi, ibadet etmeyi  nasıl unutuyorsun? 
    

����-Halbuki Cenab-ı Hak şu aşağıdaki Ayet-i Kerimelerinde 
Đbrahim (as)'ın nasıl dua ettiğini,  bizlere de böyle dua etmemiz 
gerektiğini öğretmektedir. 
 

    -����-Đnsan Çok Zalim ve Cahildir    -����- 
 

ْو�א�*�(�כ��� ُ ٰ ٰ ; ��:� כ��� ��א� �9א��������7ه� و�א�ن� *���!�و�א� �1���6�7 א����5 '�� �2���3��4א� א�ن� א�'���1��א�ن� ���0/���م� כ�-�א�ر� َ ٌّ َ ِّ َ َُ ٌ َُ ْ ْ َُ َٰ َّ ِ ْ َ ّ َِ ِ= َ ُ ْ ُ ِْ ّ َ ْ ُ َ ََ َ= ُْ ُ َُ ِ ِ  
    

 

����- O, size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın 
nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan 

çok zalim, çok nankördür!.                                Đbrahim-34                 
                                                                       

ĐNSANOĞLU NEDEN NANKÖRDÜR ? 
 

Bir kişi sana bir bardak çay ikram etse ona defalarca 

eğilir, teşekkür edersin de… 
  

Peki  Sana el veren, ayak veren, göz veren,  

kulak veren, eş veren, iş veren, azık veren,  

rızık veren,hayat veren, üç öğün seni doyuran, 

 bütün kötülüklerden koruyan, seni yoktan var eden; 

Rabb’ine teşekkür etmeyip, ibadet etmeyip, dua 

ederek yalvarmayan nankör degil de ya nedir ? 
 

����- (Đşte Allahımızın Ayet-i Kerimesindeki buyurduğu 

nankörlük bu olsa gerek…) 

. 
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Mu’cemu’l  Müfehres kitabından sayı ve adetlerine         
ulaşabildiğimiz kadarıyla,şu bilgilere ulaştık.   
227 - yerde Zikir’ le ilgili Ayet-i Kerime 
130 - yerde Dua’ yla   ilgili Ayet-i Kerime 
103 – yerde Sabır’ la ilgili Ayet-i Kerime 
  87 - yerde Tesbih  ’le  ilgili Ayet-i Kerime 
  74 - yerde  Şükür’ le ilgili Ayet-i Kerime 
  83 - yerde  Namaz’ la ilgili Ayet-i Kerime 
  64 - yerde  Secde’ yle ilgili Ayet-i Kerime 
  43 – yerde  Ekîm  namazı doğru kıl ile ilgili Ayet-i Kerime, 
  33 – yerde  Zekâtla birlikte namaz’la ilgili Ayet-i Kerime 
  13 -  yerde  Rükû’  yla ilgili Ayet-i Kerime 
  18 -  yerde   Düşün  (tefekkür)’le ilgili Ayet-i Kerime geçmekte dir. 
  

Yani Toplam 875 ilahi yükümlülükle karşı karşıya  
bulunmaktayız.   
����- Bu kadar çok manevi bir yük altında bulunan insanoğlu, 
nasıl oluyor da  sabahlara kadar sorumsuzca, sanki dünyada 
iken ahiret imtihanını kazanmış gibi horul horul uyuyabiliyor. 
ve aynı zamanda gamsız,  kedersiz   sanki cennet müjdelenmiş 
gibi de hakır hakır  gülebiliyor? 
 

����-Bu Kur’an-ı Kerim bizlere inmedi mi? 
Kur’an-ı Kerim’in içindeki emirler bize gelmedi mi.? 
    

����-Sorsan birisine ben bu konuları bilmem.Onun için Allah da 
bana bilmedigim şeyi sormaz diye kendini haklıymış gibi  
kurtuluş yolu arayanlar oluyor.Onlara bir sormak lazım. 
 

����- Sen  başka bir ülkede bir suç işlesen,  mahkemede ben bu 
ülkenin yasalarını bilmiyorum deyince hakim seni affedip 
salıverir mi?  
 

����-Peki şu yalancı dünyada bu hüküm, bu mazeret  geçerli 
olmazsa, yarın Mahşer Günü’nde mazeretin kabul olur mu? 
Bu Kur’an-ı Azimüşşan bize indi.Rabbim Kur’an-ı 
Azimüşşandaki emirlerini bize sormaz mı? Elbette soracaktır... 



 
10

����-Ya Rabb! Ben Kur’an’ı ve içindeki emirleri bilmiyordum 
demekle mazeretimizi kabul ettirebilirmiyiz? Sadece 
yukarıdaki bizim işaret ettiğimiz, çok önem taşıyan emirlerden 
bazıları. 875 tanesine dikkat çekmek istedik. Daha bunlar gibi 
Kur’anımızın içinde yapmamız gereken binlerce emir var.  
����-Bu kadar emrin altında insanlar huzur bulabiliyorsa, çok 
mutlu olabiliyorsa, bu gafletten başka nedir? 
 

           Çünkü  Allah’ımız Kuran’ımızda buyuruyor ki; 
 

����-Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.                                    Necm- 60 
����-Kazandıkları işlere karşılık az gülsünler çok ağlasınlarTevbe82                    
    

����- “Gözünden bir sinek veya bir sinek başı kadar 
olsun, Allah korkusu ile yaş çıkan kimsenin yüzünü 
cehennem ateşi yakmaz.                                    H.Ş.K.Sitte.C-17.S-585          

"...Çok gülme, zira gülmenin çoğu kalbi öldürür." 
����-"Benim bildiğimi siz de bilseydiniz, mutlaka az güler, çok 
ağlardınız." 
����-"Ağlayın! Ağlayamazsanız, kendinizi ağlamaya zorlayın." 
 

����-’’Peygamberimiz (sav) dışarı çıkar.Ensardan 
gülüşen oynayan bir ensar topluluğuna yola düşer ve 
onlara şöyle buyurur:''Arkanızda cehennem dururken 
����-Siz gülüyorsunuz ha!... 
 Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok 
ağlardınız.Gırtlağınızdan ne bir yemek, ne bir yudum 
su geçmezdi.Yüksek tepelere çıkarak Allah'a 
yalvarırdınız.                                              Taberani 
����-Rabbimiz bizi huzuruna DAVET etmektedir. 
Şu geçici hayat son sür’at devam ederken. 
 

 ����-Seni işin bekler, eşin bekler, amir bekler, 
memur bekler, patron bekler.  Unutma ki 
...binlerce emri veren Allah(cc) da ibadet bekler.  
 

ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH (cc) (cc) (cc) (cc) DA SENDEN ĐBADET BEKLER...DA SENDEN ĐBADET BEKLER...DA SENDEN ĐBADET BEKLER...DA SENDEN ĐBADET BEKLER...    
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    ALLAH’IMIZ  NASIL DUA EDECEĞĐMĐZĐ ÖĞRETĐYOR 
 

�א�����ي�   َ ّ َ �:���!�?�� ���?�� ��@�"�/�A B ِ � ْ َ َ ُ َ � َ َ �و�א�����ي� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ َ ّ َ���E�� ���2 ِ ْ ُ َ ُ��F�"���7ِ@�� و��� �� ْ َُ َ   …..  
MEALĐ: 

●Beni yaratan ve bana hidayet veren………….……… O'dur 

●Bana yediren ve içiren……………….………..………….. O'dur 

●Hastalandığım zaman bana şifa veren………………. O'dur 

●Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da ……………O'dur 

●Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur 

●Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih 

olanlara kat.                                                                                         Şuara-78-83                                             

Böylede Dua Edelim 
 

����Bizi yaratansın, bize hidayet veren sensin.........Allahım 

����Bizi yediren ve içiren sensin……………..….…      Allahım 

����Hastalandığımızda bizi iyileştiren de sensin..…Allahım 

����Bizi öldürecek olan da sensin.…………..….……    Allahım 

����Yeniden diriltecek olan da sensin…..….………  ..Allahım 

����Đşittik ve iman ettik ……………………..……………..Allahım 

����Rabbimiz, bize hikmet nasip eyle. 

����Salih amel yapan kullarına ilhak ile dualarımızı kabul        

       eyle………………………………………………..……….Allahım 

����Ve biz öldükten sonra da hayırla anılan yad edilen        

       kullarından eyle……………………………..…….….Allahım        

����Ya Rabbi...Bizi naim Cennetini kazanan razı olduğun 

      mü’min kullarından eyle. …..Ya Rabbel alemiyn. Şuara.78-83 
 

DUÂDUÂDUÂDUÂ, MUTLAKA KABUL OLUR, ANCAK!... 
    

����- Her şeyin bir şartı olduğu gibi duanında  bazı 
şartları var Peygamberimizin yaptığı ve bildirdiği       

şartlar da şunlar: 

����-Vücut, helal kazançla  beslenmelidir. 

����-Abdestli  Kıbleye yönelmeli eller semâya açılmalı  

����-Eûzü-besmele, Allah'a hamd ve Peygamberimize                                          
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  salât ve selâm ile başlanmalıdır. 

����-Zulümler terkedilmeli ve tövbe edilmelidir. 

����-Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı. 

����-Duâ ihlasla ve ısrarla yapılmalıdır. 

����-Diğer müslümanların aleyhine istekte bulunmamalı.        

����-Đslama aykırı isteklerde bulunmamalıdır. 

����-Duâ esnasında bağırıp-çağırmamalı. 

����-Ölüden, tekkeden, velîden değil, Allah'tan istemeli. 

����-Bilhassa beş vakit farz namaz ardından yapılmalı 
 

                  DUALARIN  EN ÇOK KABUL SAATĐ 
 

�9
����Jه� ��כ��Iة� و�א��Gَو�� َ َ ً َ ْ ُ ُ ُ ِ ّ َ ��K�)ً﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿�����2 א���� َ ّ َ ُ��L�3�� ّ�ى� َ N %�/�(�כ��� و���/�ُ َ َ ْ ُ ْ َ �Rْכ����O�I�P�)�� �Qכ��� َ ُ َ ِ ُْ ُ ِ ُ َ ِ
�Sر� ��F�T���	��Uر� و�כ�א�ن� ��א����Tא��� ��Vא����7�/�0א�ت� א� �:��� َ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َ َ ِ ُ ّ َ ِ َ ُ ُ ً(��7א�َ  

 

����-Ve O'nu sabah ve akşam tesbih edin. 

����-O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için 

size rahmet etmekte; melekleri de (size dua 

etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyicidir.     Ahzab-42-43                                
 

����-Cenâb-ı Allah Kur’ân’ında:  
����- “(Ey Muhammed!) gecenin bir kısmında kalk, yalnız  sana 
mahsus olarak nafile namazı kıl.” buyurur.                                    Đsrâ-79                                                    
����-Demek oluyor ki : Seher  vaktinde  gizli yapılan ve yalvarıp 
yakaranın duası daha çok kabul görür.  
    

����-Gece yarısından sonra (seher vakti) yapılan dua. 
����-Ezanla  ikâmetler arasında yapılan dua. 

����-Namazda secdede iken yapılan dua. 

����Cuma,ve mübarek günlerde ramazan da yapılan dua 

����-Mazlumun, misafirin, ana-babanın evladına duası. 
����-Hastanın,oruçlunun iftar vaktinde ve ihramlının duası.  
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����-Duaya başlarken olduğu gibi, bitirirken de Allah'a 
hamd ve Rasulüne salât ve selâm ile bitirilmelidir. 

����-Duâ sonunda âmin diyerek eller yüze sürülmelidir. 
 

����-Nasıl Yapalım:Gece yarısından sonra seher vakti duaların 
kabul saatinde tertemiz bir abdest alıp tertemiz bir gönülle tertemiz bir 
namaz için. 
����- Đçinden “Yâ Rabb! Huzuruna geliyorum” deyip seccadeni serersin. 
Üzerine şöyle bir yayılır ve sarılırsın namaza. Secdeye varınca o an kabir, 
mahşer ve sırat gözünün önünden geçer. 
����-Rabb’inin seni görüyor olduğunu ve ona yalvararak ağlaya ağlaya 
secde ederek gözünden iki damla yaş akıtırsan ne mutlu sana! Đşte kulluk 
ve af böyle olur.     
 

UNUTMA KĐ….UNUTULMAYASIN!... 
 

����-Sana hayatını veren, üç öğün rızık veren, evlat, mal, mülk 
veren Yaradanına neden teşekkür etmezsin? 
 

ْو���:� َ ً א�%��Iض� %�:� ذ�כ��Iي� ��א�ن� ���� �Q���T�X �Y�Z�)כ�א� َ َْ َْ ً َ � َ ُ َ َ ّ ِ َ � ْ ِ ْ ََ �I�Z��̂ه� ����م� א���"�(��Y�7 א��7�%[� َ ٰو� ْ َ ِ َ ٰ ِ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ 
َ��א�ل� ̀��א� َ �3�� �6�Tא�%��7[� و���!� כ� ��@�*�I�Z�S ��a ر�ب� ً � َ ُ ْ ْ ُْ َ َ ٰ َ c �َ ْ َ َ َ ِ ِّ َ��א�ل� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ َ כ�����כ� א�*���כ� א���א�*��Tא� َ ُ َ ٰ َ َْ َ َ ِ ٰ َ

 �]���T�* כ� א���(���م�����א� و�כ��?���)���T��ٰ ْْ َُ َ َ ْ ِ ٰ َ َ e َ َ � َ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ 
����-Kim de benim zikrimden yüz çevirirse bilsin ki; onun dar 
bir geçimi olur ve kıyamet gününde Biz onu kör olarak 
haşrederiz.  
����-Der ki: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki 
ben gören biriydim.Allah-ü Teala buyurur ki: Öyledir işte. 
Sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün de 
sen öylece unutulursun.                                      Ta-Ha.124-125-126 

= و�א���"��Iא�ن� ذ�ي� א�����כ�c �Iص� ِ ْ ِ ّ ِْ ِ ٰ ْ ُ َ  
       1- Sad. Zikr dolu Kur'an'a yemin olsun.                   Sad-1 
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KUR’AN-I KERĐM, AYNI ZAMANDA BĐR  ZĐKĐRDĐR 
 

����-Yukarıdaki Ayet-i Kerime'nin Mealinden anlaşıldığına göre 
bu dünyada Allah'ımızın zikrinden kaçınanlar yani dua 
etmekten kaçınan , namaz kılmaktan kaçınan, zikr etmekten 
kaçınan ,Tesbih etmekten kaçınan , secde etmekten kaçınan ve 
Kur'an okumaktan kaçınan  velhasıl Allah.a karşı bütün 
ibadetlerden kaçınıp o ibadetleri unutanı Cenab-ı Hak da 
mahşerde unutacağını Ayet-i Kerimesi ile bizlere 
bildirmektedir. 
Allah'ı zikretmeyi unutma ki Allah'da mahşerde seni 
unutmasın.  Ne kadar acıdır o gün unutulmak ….. 
 

BÜYÜK BĐR YÜK  ALTINDAYIZ                              
 


�א�ل� ��א�����F א�ن� �T�/�7��h?�א� و�א��T�� �:�"�-�g?�א� ��i���7א�ت� و�א�'��ر�ض� و�א���
�א�ل� ��א�����F א�ن� �T�/�7��h?�א� و�א��T�� �:�"�-�g?�א� א��1א� %��T�X�Iא� א�'����א���L�% �Y�1 א�����i���7א�ت� و�א�'��ر�ض� و�א���
�א�ل� ��א�����F א�ن� �T�/�7��h?�א� و�א��T�� �:�"�-�g?�א� א��1א� %��T�X�Iא� א�'����א���L�% �Y�1 א�����i���7א�ت� و�א�'��ر�ض� و�א���
�א�ل� ��א�����F א�ن� �T�/�7��h?�א� و�א��T�� �:�"�-�g?�א� א��1א� %��T�X�Iא� א�'����א���L�% �Y�1 א�����i���7א�ت� و�א�'��ر�ض� و�א���َא��1א� %��T�X�Iא� א�'����א���L�% �Y�1 א��� َ َْ َ َْ َ َْ َ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ِْ ِِ ِِ ِِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْْ ْْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْْ ْْ ِِ ِِ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْْ ْْ ََ ََ َ ََ ََ ََ َََ ََ ِ َِ َِ َِ َََ ََ ِِ ِِ ْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ِِْ ِِ ْْ ْْ َ َ َّ َ َّ َ َّ َ ََّ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ّّ ّّ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ
 B ��'���?�O א������/�j כ�א�ن� �Q�1א�ن� א���B و���k/�?�א� א�'���1 ��'���?�O א������/�j כ�א�ن� �Q�1א�ن� א���B و���k/�?�א� א�'���1 ��'���?�O א������/�j כ�א�ن� �Q�1א�ن� א���B و���k/�?�א� א�'���1 ��'���?�O א������/�j כ�א�ن� �Q�1א�ن� א���ًو���k/�?�א� א�'���1 ُ ًْ ُ ًْ ُ ًْ ُ ُُْ ُُ ََ ََ ًً ًً ََ ََ ََ ََ َ ُ ََ ُ ََ ُ ََ ُ َُُ ُُ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ == == ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ        

����- Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik 

de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, 

(sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. 

Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.                          Ahzab-72.. 
Eeeee                           ....... 

����-EY Đnsanoğlu sen yerlerden, göklerden, dağlardan, daha 
güçlü kuvvetlimisin ki Yüce Rabbimin yüklediği yükün altında 
hiçbir gayesiz gibi yaşıyorsun.Ayet-i Kerimesi’nde.  
 

����-Cenab-ı Hak biz Kur’an-ı Kerim’i yerlere, göklere, dağlara 
teklif ettik onlar bu emaneti almaktan çekindi, ancak insanlar 
yüklendi. 
����-Đnsanoğlu cahildir ve zalimdir buyuruyor Cenabı Hak 
Gerçek düşünenler bu yükün altında olduğunu bu yükün ne 
kadar ağır olduğunu hissetmişler.Allah Dostları, aşıklar bu 
durumu göz önüne alarak sabahlara kadar ağlamış. 
Peygamberimiz (sav) hasır üzerine yatıyordu hatta yan 
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taraflarında da hasırın izleri görülüyordu.Bunu hep 
duymuşuzdur ama hiç düşündünüz mü? Niçin hasır üzerinde 
yatmış? Hasır üzerinde yatarak bir tarafım acısında derin 
uykuya dalıp Allah’ı zikretmekten geri kalmayayım diye sık 
sık kalkıp Cenab-ı Hakk’ı zikretmiş.Bunlar bize en güzel 
örneklerdir. 
 

����-Đşte bir Allah Dostu evinin içine Kabir kazarak hayattayken 
Kabre girmiş dünya ile arasını soranlara ben dünyayı üç talak 
boşadım demiştir.Yukarıdaki Ayet-i Kerime de bu konuda 
bizleri uyarıyor büyük bir yükü yüklendiğimizi Cenab-ı Hak 
bildiriyor. 
 

    BEN DÜNYAYI  BĐLE  ÜÇ TALAKLA BOŞAMIŞIM…  
 

����-Malik b  Dinar Hazretleri, evinin içinde bir kabir 
kazdırmıştı  Her gece kabre iner, sabaha kadar orada kalıp 
tefekkür ve ibadet ederdi  Bir gün Malik kendisine: 
  
����- Nasıl sabahladınız? diye sordular  O:  
����- Akıbetimin cennet mi, yoksa cehennem mi? olduğunu 
bilmediğim hâlde sabahladım, diye cevap verdi   
Malik b  Dinar, dünyaya hiç kıymet vermez ve bu konuyu 
vaazlarında sık sık anlatırdı  Demiştir ki:  
 

����-"Tüm günahların sebebine kaynağına baktım, hep  para ve 
mal sevgisinden başka bir şey göremedim  Mal sevgisini 
ruhundan ve gönlünden  atan kullar, gerçekten huzura ve 
kurtuluşa ermiş demektir "  
 

����-Çünkü vücut, hastalandığında afiyetle rahat bir 
yemek yiyemez, su da içemez  Hem uyku da 

uyuyamaz, bir türlü rahat edemez  Đşte kalp de  

böyledir   

Dünya tutkusu Ona bir sülük gibi yapıştığında 

ne öğüt alır,              Nede Allah'ı zikredebilir " 
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BĐN DEFA FERYADBĐN DEFA FERYADBĐN DEFA FERYADBĐN DEFA FERYAD    EDENEDENEDENEDEN     KĐMLER KĐMLER KĐMLER KĐMLER        ???? 
 

���T�* ��' ��lא��J�Gא� א���َ ْ َ َ � َ ْ َ َ��ْ ���?�Sא�ن� א�ر�و�א���
���ر��I�?�g ��n �Y�G��o ��p ر����mא�ن� �� ��n ْא� א�����א�*�כ��� ْ ُْ َّ َ َ ََ ّ َِ َ ِ َُ َ َ َُ ِ َ َْ َ � �ً ْ ِ ُ َ ْ
ُ��א�*���ن� ��(���*�?��� ��(��Tא�د�ي� כ��� ّ ُ َِ َ َُ ُْ ُ ُ َ ُ ْ َ א��T�� �!�S?��� א����I�� �qة� ��:� א�َ َِ ٍ ِّ َ ْ َ َْ ُ ْ ٍ ��א�ء  َ�Tل� و�א�����t�I��ِ َ ِِّ َ ِّ َ   

ِ%��E-���א� %�/�(��Tא� ��!�ر���p א�و� ���q�)�u�I א�و� ��כ����Iة�ِא� َ َْ َ ِ ِ ِ َْ َْ ٍَ ِ ٍ َ ْ ِ َِ ْ َ ُ ْ ��v�A א�و� ��!�%���ة� א�و� ��"��Iא�ءة� א����Y א�و�  ْ ْ َْ َ َ ٍَ َ ِ ٍَ َ ِ ِ َِ ْ َ ٍ ْ ُ
�Y�T��iא�س� א��
ِ��כ�����ة� כ���א�כ�� א����5 ��:� �� ِ َِ ّ َ ْ ِ َ ْ ِ ٍّٰ ُ ُ َ ََ ْ ِ ِ  

   

����-"Ey (ümmet ve) ashabım! Ölülerinizi, mezarlarında 

unutmayın! Hususiyetle de "Ramazan-ı Şerif ayında 

(hiç unutmayın).... 

Çünkü ölülerinizin ruhları, evlerine gelirler. Onlardan 

her biri erkek ve kadınlar; tam bin kere nida eder ve 

seslenirler: 
 

����-Bize şefkat ve merhamet edin! Đyilik yapın! 

����-Bir dirhemle de olsa! 

����- Bir çörek, bir ekmek kırığı, bir dua, 

����- Bir Ayet-i Kerime (bir dua) okuyun, 

����- Veya bir (muhtaca) elbise  

giydirmek olsa da bize hediye gönderin... 

����-Allâh-ü Teâlâ Hazretleri de size cennet  
elbiseleri giydirsin...derler.    "Rebîu'l-Ebrâr" kitabında böyledir. 

    

����-Bir çörek ve bir ekmek kırığının bu kadar faydası olduğu ve 
Allâh-ü Teâlâ Hazretlerinin katında makbul olduğuna göre.  
bunun daha güzeli daha lezzetli şeylerin (muhtaç olanlara 
yedirilmesi) kimbilir daha ne kadar sevabtır? 
    

����-Hadis-i Şerifte rivayet olunan bir lokmanın faydası. 
 

����-Rivayet olundu: Mübarek gün ve gecelerde mevtalar, 
Cenab-ı Allah'ın izniyle evlerine gelir. 
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����-Kapıların eşiklerinde dururlar. Eğer onlar için Kur'ân-ı 
Kerim okunur, sadakalar verilirse sevine sevine mezarlarına, 
arkadaşlarının yanına dönerler.  Eğer hatırlanmaz ve onların 
ruhları için sadakalar verilmezse, 
����-"Ey mirasımıza konan hayırsız insanlar, siz bizi unuttunuz.  
bizi unuttuğunuz gibi Allah da sizi rahmetinden mahrum etsin 
" diye beddua ederek, 
����- Büyük bir üzüntüyle makamlarına dönerler. 
 Diğer mevtalar onların başına üşüşüp hayırsız evlatlarından 
dolayı yas tutarlar. 
 

����- Muhammed Nurî Nakşibendî, Mevizatü'l-Hasene s. 151. Ömer Faruk 
Hilmi. Ramazan-ı Şerif ve Oruç, s. 38 
                 Ruhu'l Beyan-Ö.Faruk HĐLMĐ C: 13, Cüz: 13. Ra'd Sûresi, 479 

 
ĐMDAT!ĐMDAT! DĐYEREK, DUAYA MUHTAÇ  KĐMLER? 

 

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: 
�-Ölü kabrinde, boğulurken yardım isteyen bir adam 

gibidir. Ölü, babasından veya kardeşinden veya 

herhangi bir dostundan gelen duayı bekler.  

Ona dua geldi mi, onun için dünya ve dünyanın 

içindeki şeylerden daha sevimli olur. Muhakkak ki 
ölüler için dirilerin hediyeleri dua ve istiğfardır. Deylemî                     
 

ATEŞTEYĐM ELĐMDEN TUT!  KURTAR   BENĐ! DĐYENLER  
BĐZLERDEN NE BEKLER ? 

 

�-Cuma ve Mübarek Geceler ölülerin ruhları evlerine gelirler, 
geride bıraktığı aile-i efradı kendini hayır,  dua ve kuran  ile 
 anmayanlara   lisanı hal ilelisanı hal ilelisanı hal ilelisanı hal ile     ŞÖYLE DER; 
 

“Ey sevgili oğlum ! Ey sevgili kızım ! Ey kardeşim ! Ey benim 
canlarım ,ciğerlerim , evlatlarım... Ey eşim! Dostlarım! beni ne 
tez unuttunuz? 
�- Sizlere mal, mülk, bağlar, bahçeler, tarlalar bıraktık ! 
�-Ey evimde oturanlar!Türlü türlü nimetler  yiyorsunuz, 
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�- Bizi hiç anmıyorsunuz. Bizi unuttunuz... 
�-Bizim için dua ve istiğfar edin, biz ateş içinde  kaldık 
bize yardım elinizi uzatın.Çünkü Yanıyoruz! Yanıyoruz! 
karanlıkta  kaldık sesimizi duyun.   
�-Biz karanlık yerdeyiz. Siz aydınlıktasınız. 
�-Biz çıplak, topraktayız. Siz yumuşak yataktasınız, 
 �-Bize bir ışık gönderin. Elimizden tutup şu alev alev yanan 
ateşten kurtarıverin bir dua ile anın, bir hayır yaparak bizi 
hatırlayın. 
�-Bizi unutmayın birgün sizde bu duaya muhtaç olacaksınız. 
birgün bu çukura sizde gireceksiniz.Bizim yanımıza elbette 
sizde geleceksiniz.  
�-Oğlum, kızım , eşim ,arkadaşım diye feryat eder ama sesi 
duyulmaz. 
�--Şu kimseler ki, ölülerini hayır ile yad etmezler, ölülerinin 
ruhları da öylece beddua ederler. “ Allah-ü Teala sizleri 
mahrum etsin. Sizin bizi mahrum ettiğiniz gibi.” 
Deyip boyunları bükük mahzun olarak geri dönüp giderler. 
 

                   ÖLÜLER NE YERLER? NE ĐÇERLER? 
 

َو�'�� �9
�(��� א����5 א�����א�*�א� ���� א��S(�א�ء %��T!� ر���?��� ���Iز�����ن� َ ��n א����/����4����y א�������:� �� B َ َ ً ُّ ُْ ُْ ِ ِ ّ َ َ ْ ِ ٌِ c َ ْ َ َْ َ َ= َ َْ ٰ ُ َّ ِ � ََ � ِ � َ ّ َ ْ     
 

 

"Allah yolunda şehid edilenleri ölü sanma. Onlar 

Rablerinin katında hayat sahibidirler ve O'nun 

nimetleriyle rızıklanırlar"                                                            Al-i Đmran 169 
 

Đmâm Ahmed, Muhammed Đbn Đdris eş-Şâfiî'den; o, Mâlik Đbn 
Enes el-Asbâhî'den, o, Zührî'den... rivayet ediyorlar ki; 
Rasûlullah (sav) şöyle buyurdular : Mü'minin ruhu; Allah'ın, 
kendilerini tekrar dirilteceği günde cesetlerine döndürülünceye 
kadar cennet ağaçlarından yiyen bir kuştur. 
 

�-Bu hadîste mü'min kişinin ruhunun cennette bir kuş şeklinde 
olduğu tasvir edilmektedir.Şehîdlerin ruhları ise,(daha önce geçtiği 
üzere) 
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Yeşil kuşların içinde olup diğer bütün mü'minlerin 

ruhlarına nisbetle yıldızlar gibidir. Onlar bizzat 

kendileri uçarlar.                                        Đ.Kesir.C-4.S-1443 
 

KĐŞĐ SEVDĐĞĐ ĐLE BERABERDĐR 
 

�-Nisa Suresi'nde: "Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, 
işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği Peygamberlerle, 
sıddıklarla, şehidlerle ve sâlihlerle beraberdirler. Onlar ne 
güzel arkadaştırlar." 
buyurulmuştur ki, bu beraberlik dünyada, berzahta ve âhirette 
olmak üzere üç yerdedir. Bu üç âlemin hepsinde beraberdir. 
 

�-Đbn Şirin rivayet eder: 
Kişinin anne ve babasına  karşı asi olduğu halde 

ölürlerse, o da onların ölümünden sonra onlar için 

Allah'a yalvarırsa, Allah onu anne ve babaya itaat 

eden kullarından yazar.                                                                        Đ. Ebî Dünya 
                                                                                           
�-Bişar b. Galip en-Necranî şöyle diyor: Abide olan Rabiat'ül-
Adeviyye'yi rüyamda gördüm. Ona çok dua ederdim. Bana 
dedi ki: 
�- Ey Bişar b. Galib! Hediyelerin bize nurdan yapılmış 
tabaklar üzerinde ipekli mendillerle örtülü olarak gelir. 
Diri mü'minler, ölüler için dua ettiklerinde duaları kabul 
olunursa, o dua nur tabaklarına konur. Đpekli mendillerle 
ölüye getirilir ve ona denilir ki: "Bu falan adamdan sana 
hediyedir. 
 

                      DUA'NIN GĐZLĐSĐ MAKBUL 
 

�:���!������Uא� �z��h ��' �Q�1א� �Y�)�-�Aא� و��%�I�m�* َא�د�%���א� ر���כ��� ْ� َ ْ ُ ُْ ُ َّ ِ ُ َ ُّ ََ ِ = ً َ ْ ُ َ ً ُ ّ َ ُ ّ َ ْ ُ  
����-''Rabbinize yalvarıp yakararak gizlice dua 
edin.Çünkü O, haddi aşanları sevmez.’'                     Araf-55 
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MÜMKÜNSE   DUA ÜÇ KERE YAPILMALI 
 

��|�-���K�{ �I}�א���
��Q ~�ن� ��!�%��� }���K}�א�، و���������ً ًَ َ ََ ََ ِ ْ ْ َ ََ ُ ْ ْ ُ ُ ِ ْ ُ 
"Resûlullah (sav) duayı üç kere yapmaktan, istiğfarı üç kere 
yapmaktan hoşlanırdı."                                                [Ebû Dâvud, Salât 361, (1524 

 

����-AÇIKLAMA :Sizi, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için 
Allah rahmet bahşeder. Melekler de dua eder.  
Allah, müminlere çok merhametlidir. 
����-Abdullah b. Abbas diyor ki: "Allah-ü Teala kullarına farz 
kıldığı her ibadete belli bir sınır koymuştur.  
����-Kullarını özürlerine göre bazı ibadetlerden muaf 
tutmuştur.  
����- Ancak Dua ve Zikr'de delilerden başka hiçbir kimsenin 
özrünü kabul etmemiştir.Delilerden başka herkes Allah'ı 
zikretmek zorundadır. 
����-Kullarının  dua ve zikirlerini ayakta iken, otururken, 
yatarken, gece ve gündüz, karada ve denizde, yolcu iken ve 
mukim iken Allah'ı(cc) anmalarını istemiş. 
 

����-Zengin olsa da, fakir olsa da, hasta olsa da, sağlıklı olsa da 
onu gizli veya açıkça zikretmesini emretmiştir. Sabah akşam 
kendisinin tesbih edilmesini istemiştir. 
 

����-Allah'ı(cc) Zikr ve Dua ile anan kullarına ise Allah'ın ve 
meleklerin merhametli davranacaklarını ve Allah'ın onları, 
karanlıktan çıkarıp aydınlığa sevkedeceğini beyan etmiştir. 
Zira Allah, Mü'minlere pek merhametlidir. 
 

GÜNAHLARDAN  KURTULMAK ĐÇĐN OKUNACAK  DUA 
  

��F��kא��Iא��� ��̀ �A �6�1�~و� ���Sو�א�ر� �I�- ْ�uَر�ب� א� ِ ِ َ َّ ُّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َْ ِ ِّ  
    

����- Rabbim, bağışla ve merhamet et! Sen                  

merhametlilerin en merhametlisisin''             Muminun-118 
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              DUA NE DEMEK? EN ÇOK NE ZAMAN LAZIM? 
 

ِ!�%�א�ء ���� א�����
�א�د�ة���َא� َ َ ِ ْ ُ ّ ُ ُ َ ُ ّ  
����-''Dua ibadetin beynidir"olarak tavsif edilmiştir                    
                                                                                                                                       K.Sitte.C.6S.510 

����-Beyin nasıl ki tüm organları idare ediyorsa, Dua'da da tüm 
ibadetlerin kabul görmesine delalet etmektedir. 
 

����-DUA,nın Anlamı Ne? Seslenmek,����-Çağırmak����-
Đstemek����-Yardım talep etmektir. 
����-Anlamlarına gelen dua, Kur'an’a göre “Kulun bütün 
benliğiyle Allah’a yönelmesi ve acizliğini kabul ederek yardım 
dilemesi” şeklinde tanımlanmaktadır. 
 

����-Mü'minler yalnızca zor günlerinde  sıkışınca  değil, her an 
Allah'ın büyüklüğünü gücünü hissederek dua etmelidir.  
 

����-HANĐ YÜZMEYĐ BĐLMEYEN BĐRĐ  DENĐZE DÜŞERDE ÇARE  
ARAR, SARILMAYA YER ARAR, TUTUNMAYA DAL  ARAR. 
ÇARESĐZ KALIR.O AN YILAN BULSA ONA SARILIR YA… 
DÜŞENĐN  KĐMSESĐ DOSTU OLMAZ YA… 
 

����-SEN GEL MÜ'MĐN KARDEŞĐM  DÜŞME DENĐZE, 
SARILMA YILANA,  KANMA SAKIN YALANA… 

SARIL kimsesizler dostu Allah'ına.  

                                                    Đşte o vakit dua vaktidir. 
ĐNSAN EN ÇOK NE ĐLE MUTLU OLUR ? 

 

����-Bilesiniz ki, kalpler sadece Allah’ın zikriyle huzur                                            
bulurlar.                                                                   Rad-28 

����-"Sonra hem derileri ve hem de kalpleri Allah'ın zikrine 

yumuşar ve yatışır.                                           Zümer, 39/23  

  ����-"Müminler ancak, o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman 

kalpleri titrer."                                                                        Enfal, 8/2  
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����-Allahımız Kur’an-ı Azımuşşan’ında kalplerin nasıl 

olduklarını, ne ile huzur bulduklarını ne güzel ifade 

buyurmuştur. 

Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle O’na dua edip O’nu 

hatırlamakla huzur bulur. 
 

�-Şu bilinen ve görülen bir gerçek ki; Eğer Allah’ın evi olan 

o kalpte Allah sevgisi Allah muhabbeti yok ise  Mal-mülk, 

para-altın ne kadar çok olursa olsun Kalbe huzur 

veremez.Nefis onu körükler. 

Her gün malının daha çok olmasını arzu eder. Parasının 

veya altınının da her gün daha çok çoğalmasını ister. 
    

����-Bazı kişiler parayı bazı kişilerde zevk ve sefayı çok 

severler.Öyle severler ki bir türlü kalpleri doyuma 

ulaşmaz.Đşte onun için Cenab-ı  Hak Hadis-i Kudsi’sinde’’ 

Ben yerlere göklere sığmam kulumun kalbinde yerim var’’ 

Kalbin Allah evi olduğunu bizlere açık açık bildirmekte.  
    

����-Bizlerde kalbimize bir kulak verip dinlesek Kalbin her 

atışında Allah! Allah! Allah! Dediğini duyarız. 

O ZAMAN Allah! Allah! Diye çalışan kalbe bizlerde dilimizle 

tasdik ederek dilimizden zikri düşürmeyelim. 

 
DUA  EDENE   MELEKLER  DE AMĐN DER 

 

��� ���/����Uء א��I��Uَد�%���ة� א� ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِْ َْ ُ َ ْ ����א����T�% ،�Y!� ر�~�َ���� �z�)�|א��� �I�?�0�� �Q�)�Aْ َ َ ْ ِ ٌِ َِ َ َ ْ ُ ِ َْ ْ ِ ْ َ �Q�9ٌ ��/�כ� ِ َ َ ِ ِ
َ����כ��� כ�/��7א� د�%�א� ��� ْ َ َ َ َ ّ ُ ٌ َ ّ َ ُ�Aِ���� �Q�� כ�������Uכ� א��/��Uא�ل� א��� ��̀ ��� �Q�)ِ ِ ِِ ُ َ ِّ َ ُ ْ ُْ َ ََ َ ٍ ْ َ��Fْ�Q�/��� ِ��ِ و���כ�  ِ ْ ِ َ َ َ 

 

"Müslüman kimsenin, kardeşi için gıyâbında yaptığı dua 
müstecâbdır. Dua edenin başucunda ona müvekkel bir melek 
vardır. Kardeşi için hayır dua yaptıkça bu melek: "Amin,der 
istediğin şeyin bir misli de sana olsun" der.H Ş.             Müslim     
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 TORUNLARDAN  BĐR  YARDIM GELĐR MĐ ACABA? 
 

 ŞÖYLE BĐR RĐVAYET OLUNUR… 
����- Hz. Đsa (as) bir seyahat esnasında bir kabir kenarından 
geçerken, kabir ehlinin, azab çektiğini müşahede eder .Zira Đsa 
Aleyhisselam`a mevtaların hal ve keyfiyetini müşahede etme 
kerameti verilmiştir.Đsa Aleyhisselam seyahatten dönüşünde aynı 
kabirde mevtaya bu defa melekler tarafından ikram izzet ve nurdan 
tabaklar içinde türlü türlü ikram ve ihsanlar edildiğini görür .Bunu 
hayretle karşılar. 
 
����-Cenab-ı ALLAH`a Ya Rabbi ,bu ne hikmettir ki ben giderken 
bu mevtaya azab ediliyordu ,dönüşte türlü ikram ve ihsan 
ediliyor,dedi.Cenabı ALLAH, Đsa (as)`a vahiy buyurup.’’Ya Đsa bu 
kulum asi bir kul idi ve asi olduğu halde vefat etmişti.O sebebten 
kendisine azab ediliyordu.Lakin o vefat ederken ailesi hamile 
idi.Şimdi ise bir oğlu oldu , büyüdü hocaya gitti.Nihayet hocasının 
talim etmesi ile bu çocuk Besmele -i Şerife `yi öğrendi.Besmele-i 
Şerife’nin hürmetine çocuğun babası bulunan mevtadan derhal 
azap kaldırıldı’’ 
 

 ����-Zira ben Azimüşşan, yer üzerinde evladı benim ismimi 
zikrettiği halde , yer altında bulunan anne ve babasına azab etmeye 
haya ederim , buyurmuşlardır.Hocası çocuga 
’’Bismilllahirrahmanirrahim’’ der ve çocuk da okursa, Besmele-
i Şerife `nin bereketiyle , ebeveyni ve hocası için hak Celle ve Ala 
Hazretleri azabdan kurtulma vesikası yazar.Yani sabi ana baba ve 
hocasını, cehenem azabından kurtarır , 
  

ALLAH (CC) ĐNSANI VE CĐNLERĐ NĐÇĐN YARATMIŞTIR? 
 

��i�6 א��"�/�A ِو���א� ْ َ ُ ْ َ َ َ َ:� و�א�'�����1 א�'�� َِ ّ ِ َ ْ ِ ْ َ َ 
�!�و�ن�ّ���)��ِ ُ ُ ْ َ ِ  
    

����-''Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk 
etsinler diye yarattım''                                           Zariyat-56 
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����-Yukarıda ki Ayet-i Kerime'de Rabbim:’’Đnsanları ve 
cinleri ancak ibadet için yarattım’’ buyurması ile bizleri boşu 
boşuna halk etmediğini, yaşantımızın sadece yemekten 
içmekten ibaret olmadığını, asıl gayemizin Allah’a kulluk 
yapmak, ona yalvarmak ve DUA etmek olduğunu bilmemiz 
lazım. 
 

DUA EDENĐN DUASINA ALLAH(CC) KARŞILIK VERĐR 
 

َو�א�ذ�א� �9א� َ َ ِ ّ���כ� %�
�א�د�ى� %����َ َ � َ ِ َ ��א���� ���z���I א��z�)�O د�%���ة� א���!�א�ع� א�ذ�א� د�%�א�ن� َ ِ َ َ ََ ِ ِ َ ّ َ َ ْ ُ ٌ� ُ َ� َ ّ � ِ

���א� ��V و���(�	������Tא� ��� ����/�?��� ���g�I!�و�ن� �)�������)�/��َ ُ ُ ُْ ْ ََ ُ َ ِّ َ َ � ْ ُ ْ � ُ � َْ ْ َ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  

    

����- Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki 

Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua 

edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da 

Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. 

Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.      Bakara-186 
 
            ALLAH (CC) KULUN KALBĐNE GÖRE VERĐR 
 

����-Kulun Allah-ü Teala'ya yaptığı bazı dualar vardır ki,  
Allah-ü Teala (cc) Hz.leri bu dualara icabet eder ve bunları 
kabul eder. 
����-Kulun Đhlas'ı ve samimiyetine göre Allah (cc) kullarının 
isteklerini  yerine  getirir.  Bunun  için  duayı  yapan  insan, 
Allah-ü Teala'nın istediği gibi kul olmalıdır.O'nun emir ve 
yasaklarına uymalıdır. 
 

����َو���א�ل� ر���כ��� א�د�%������ א��9�����z ��כ��� א�ن� א�������:� �� َْ َ َ � َ ّ َ ّ ِ = ْ َُ َُ َْ ِ ْ َ � ُ ْ ُ ُ ّ َ �כ����و�ن� %�:� %�
�א�د���� َ َ َ ِ ْ َ َ ُِ ْ
 �:���I�Aد�א� ���T�?�O ن����/�A�!�)�9; َ � ِ َ َ َ ّ َ َ َ ُْ ُ َ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  
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����- Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Bana dua edin, size 

icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten 

büyüklenen (KĐBĐRLENEN)ler; cehenneme boyun 

bükmüş kimseler olarak gireceklerdir.                   Mümin-60 
 

����-Allah-ü Azimüşşan yukarıdaki Ayet-i Kerime de; 
"Kullarım dua etsinler onların dualarına ben icabet 

ederim onları kabul ederim." buyurmakta.Bize düşen 
görev yalvarmak  dua etmektir. 
 

    O NEBĐ (SAV) HATTA BĐR HADĐS-Đ  ŞERĐFLERĐNDE ; 
    

 ��Vא���א����5 *� �z�2���� ن����
ٰ����'�� ~��1כ��� *����1 َ ُ َ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ ّ َ ْ����� �I�-�|�)��ْ ��כ��� و��A ���/�A/�"�א� �����1
���ن�  ُْ َ ُ ِ ْ َ َ َُ ًُ ِ ْ ُ ْ َ ََ َ َِ    
 

����- Ebu Eyyub (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Eğer siz hiç günah 
işlemeseydiniz, Allah Teâlâ hazretleri sizi helak eder ve 
yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret 
edeceği  kimseler yaratırdı.  "[Müslim,Tev, 9, (2748); Tirmizî, Da' 105, (3533).] 
  

AÇIKLAMA: 
����- Hadis, Allah Teâlâ Hazretlerinin affını, günahkârları 
tevbeye teşvik için onlara  
olan mağfiretini  beyan etmektir. Öyleyse hadisten murad olan 
ma'nâ şöyle olmalıdır:  
 

����-Allah Teâlâ, muhsin olanlara  vermeyi sevdiği gibi, 
günahkar olanları da affetmeyi sevmektedir. Buna, Allah'ın 
birçok ismi delalet eder: "Gaffâr, Halîm, Tevvâb, Afüvv gibi. 
Kulun yalvarması yüce rabbimin hoşuna gider. 
    

����Dua ediyorum fakat duam kabul olmuyor bende dua 

etmekten vazgeçtim demedikçe dua kabul olur."   Buhari 
. 
. 
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����- ''Bana sadece dünyada ver diyenlere biz dünyalık 
veririz.Fakat onlar ziyandadır onların ahirette hiç 

nasibi yoktur.''                                                                Bakara-200                              
 

         Bu hususta bizim bilmediğimiz bir özellik daha var: 
 

����- Allah (cc) kendisine dua eden kulu sevdiği bir 
kulsa Cebrail'e, kulumun duasını geciktir.Onun dua 

etmesi hoşuma gidiyor der... 
    

����-Sevmediği bir kulsa, Cibril'e kulumun duasını 

hemen yerine getir, onun duasından hoşlanmıyorum 

der...                                                              Risale-i Kuşeyri 
 

Allah (cc)  Kulun Ameline Bakar        
 

َ��ن� ّ َא����5 ِ ّٰ��' ٰ��V�� �I�0�T�� ٰ ِ ُ ُ ْ َ ���Gر�כ�� و�َ ْ ُ ِ َ ٰ����א���כ��� و���َ~�ُ َ ْ ُ ِ َ ْ��V�� �I�0�T�� �:َـכ� ِ ُ ُ ْ َ ْ َ��/�����כ��� و�~� ِ َُ ْ ُ ِ �7�%ْא���כ���ُ ُ ِ َ ْ 
  

 ����- ''Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza 

bakar. Ancak o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.''    
                                                                                                                                    Müslim 

 

ALLAH (CC);  "BENĐ ZĐKREDENLE BERABERĐM" 
 

����- ALLAH Teâlâ şöyle buyuruyor:  
''Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği 

zaman onunla beraberim. 
 

����-Eğer beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız 

anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa, ben 

de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.”                                                                               
                                                                                                               Buhârî, Tevhîd-15 

. 

. 

. 
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DÜŞMANDAN VE KÖTÜLÜKTEN KORUNMAK ĐÇĐN DUA 
 

ُ��א� א����5 ّٰ َ ُא����5َ ��א� َ ّٰ ُא����5َ ��א� َ ّٰ َ ��א� �T�Sא�ن� ��א� ���Tא�ن� ��א� د���א�ن� ��א� �I�-�uא�ن� ��א� �E�/�9א�ن� ��א� َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ ْ ُ َ ْ ُ َ ّ َ َ َّ ّ َ
����א�ن����2�I��ُא�ن� ��א� �� َُ َ ْ ُ َُ َ َ ��א� כ�����I ��א� ���S ��א� ��(���م� ��א� ��|�(��� ��א� �u(�א�ث� ْ َ ِ َ َ َ َ َُ ِ ُ ُ ُّ َ َُ ُّ ِ َ

̀�� א�����I�O א� ��|�(�����F א����u@�� ��א� ���(��z א��A �:���I�E�m��U/��3@�� ��א� �������Uِ َ َْ ِ َّ َُ ِ ُِ َ َُ َ َِ ِْ ِ ِ ِِّ َ ْ ُ ُْ َْ ْ ِ ْ
���Iכ� و�כ��-�E�/��ِ َ َ َ َ ِ ْ ُ ُכ� ���א�ه� �9(�!��1א� ����Q�)�/�% �!�7 א�����K�3ة� و� א�������Kم�ِ َ ََ ّ َ َ َُ َ َّ ِْ َ َ ٍ َِ ّ ُ ِّ َ ِ ِ َ  

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 Yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Hannân, yâ  Mennân, 

 Yâ Deyyân,yâ Ğufrân, yâ Sultân, yâ Burhân, 

 Yâ Musteân, yâ Kerîm, yâ  Hayyu yâ Kayyûm, 

 Yâ Muğîsü ve yâ Ğiyâse'l-Müstegîsîne ağisnî. 

 Yâ Mucîbe'l-Muztarrin hallisnî, yâ mücîru ecirnî bi-

lutfike ve keremike bi-câhi Seyyidinâ Muhammedin 

aleyhi's-salât-ü ve's-selâm. Duâların Esrârı", Çelik Yayınevi, s.232-234. 
  

 DUASI KABUL EDĐLEN ÜÇ KĐŞĐ  
  

�{َ��Kٍَث� د�%���א�ت� َ َ َ ����א���א�ت�    ُ����ٌ ََ َ ْ ُ��' ٰ��n כ��gِ َ ّ َ�� ِ�:�?������tَ ّ ِ ِ َ َ : ،�I����א���Uم�، و�د�%���ة� א����/ ْ�0��Uِد�%���ة� א� ِ َ َ َُ ُ ُْ َْ ََ ِ ُ َ
ْو�د�%� َ ِ��ة� א�����א���!�َ ِ َ َْ ِ %���L و���!�ه�ُ ِ َ َ َ 

 

����-Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir;  

"Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına 

duası"                                                                                          Kütübi Sitte.C.6-S.525 
 

NELERE DĐKKAT EDĐLMELĐDĐR ? 
 

����-Kıymetli Mü’min Kardeşim.Bu kitapçığımızdaki Dualar 
Arapça ve Latin harfleriyle yazılı olmakla birlikte duaların 
Türkçe olarak mealleri de mevcuttur. 
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����-Dua esas itibariyle içten geldiği gibi yapılır. Arapçası,  
Türkçesi,  Đngilizcesi hangi dilden olursa olsun Allah indinde 
makbuldür.Çünkü her kulunu yaratan gören ve dilini bilen  
O’dur. 
 

����-Bilhassa Ayet-i Kerimelerdeki özellikler Latince ile Arapça 
harflerde uyuşmazlık olduğundan mümkün mertebe Ayet-i 
Kerimelerin Arapça okunması daha isabetli olur. 
  

����-Arapça  harflerin okunuşunda ağzın ayrı ayrı 
bölümlerinden yani (mahreçlerinden) çıkarıldığı için ve ayrı 
ayrı manalar ifade ettiği için mümkün mertebe Arapça 
okunmalıdır.  
     

1- Misal; Arapça harflerde Zel-ze-zı harfleri Latince de sadece 
–z- harfi ile temsil edilmektedir. 
2-Đkinci bir husus Arapça daki  -se- sin-sad- harfleri ise Latince 
de sadece –s- harfi ile temsil edilir. 
 

3-Üçüncü husus Arapçada  -ha-hı-he- harfleri Latincede sadece 
–h- harfi ile temsil edilmektedir. 
 

����-Bu gibi birçok harf dahi böyle uyum sağlamamaktadır. 
Ancak Arapça harflerle okumayı öğreninceye kadar Latince 
harflerle dualar okunabilir. 
����-Lakin hataları asgariye indirebilmek için Latince harflerle 
okunuşu bile bir bilenin yanında talim edilmeli.Çekmelerini, 
kalın ve ince okumalarını, birbirine katmalarını öğrenebilmek 
için elimizdeki bir kalemle işaret ederek öğrenmeliyiz.Buda 
ancak Arapça harfleri öğreninceye kadardır.  

 

ĐBADETĐN ÖZÜ DUA’DIR 
 

����-Yüce Allah’ımız Kur’an-ı Kerim’inde bizlere bütün 
yapacağımız ibadetleri tarif ettiği gibi nasıl dua etmemiz 
gerektiğini de Peygamberlerinden misal vererek öğretmiştir.  
Bütün ibadetlerin özü DUA’dır. Yüce Allah’a yalvarmaktır. 
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����-Kur’an- Kerim’in tümü şifa olduğu gibi üzerimize borç 
olarak yapmamız gereken dualar var. 
����-Misal: Rabbenağfirli’ deki anaya babaya yapılan dualar 
gibi. 
����-Cenab-ı Hak işte bunları bizlere öğretmek için nasıl dua 
etmemiz gerektiğini Kur'an-ı Kerim'inde ve Peygamberimiz 
(sav)’ de Hadis-i Şeriflerinde bildirmiştir. 

 

BĐR  ĐŞĐN KOLAY OLMASI ĐÇĐN OKUNACAK  DUA 
 

��ِر�ب� �����I و� '�� *��� ِّ َّ ُ َ َ ْ َ ِّ �Iْ  ر�ب� �����َ ِّْ َ ِّ َ ��̀ ِ��א���� ْ َ ْ ِ 
 

����-''Rabbi Yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.'' 
����- (Rabbimiz, bize işlerimizde kolaylık ihsan et, 
işlerimizi zor kılma Ya Rabbi. Ve her işimizi hayır 

üzere tamamlamak nasib eyle Ya Rabbi!) 
 

DUA ĐNSANI BELALARDAN KORUR 
 

����-Tıpkı Yunus (as)'ı balığın karnından kurtaran dua gibi. 
Yunus (as) balığın karnında iken şöyle dua etmişti; 
����-''La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü 
minezzalimiyn’’okuyarak balık onu yuttuğu halde onu bir 
deniz kenarında sanki bir doğum yapar gibi bırakmıştır. 
����-Cenab-ı  Hak buyuruyor ki:’’ Yunus Peygamber eğer bizi 
tesbih etmeseydi  onu kıyamete kadar balığın karnında 
bırakacaktım.’’Onun içindir ki ibadet  ve ibadetin özü olan 
dua,  kullar için bir selamet bir kurtuluş yoludur.    Saffat/143-144 
 

NEDEN ! NEDEN ! NEDEN ! DUA KABUL OLMAZ ? 
 

����- ''Allahımızın emrine bir bakın'' 
Ey Peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi 

ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız şeyleri 

tamamen bilirim.                                                Müminun-51   
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Allahımız(cc) Kur'an-ı Keriminde bu emri ile Mü'min olan 
herkesi helalından ve temizinden yemeye davet ediyor.                  
 

HELAL YEMEK! HELAL! HELAL! HELAL! HELAL! 
 

DAVUD (AS) HEM  PEYGAMBER HEM  HÜKÜMDAR ĐDĐ 
 

����-BirgünTebdili kıyafet edip halkın arasına karıştığı bir sırada, insan 
suretine girmiş bir melek yanına yaklaşarak; Davut'un (as) 
yönetiminin iyi olduğunu, halkın kendisinden memnun olduğunu 
ancak, ailesinin geçimini devletin hazinesinden karşıladığını söyledi.  
����-Bu sözler fazlasıyla kendisini etkiledi ve Allah'a yalvararak, 
geçimini sağlayacak bir mesleğin, işin kendisine ihsan edilmesini diledi. 
Duası kabul edilerek, zırh yapma sanatı kendisine ihsan edildi.En helal 
yiyecek el emeğidir. 
����-Aynı zamanda zırh yapıp giyen ilk kişi de o oldu. Onun bu 
durumuna işaret eden Efendimiz (sav); 
 

 "Đnsanın yediğinin en güzeli kendi kazandığıdır. Allah'ın 

nebisi Davud kendi elinin emeğinden başkasını 

yemezdi" diye buyurmuştur.                                          Ö.F.Harman, TDVĐA, 9.C-S 22) 
 

         DUANIN KUŞ GĐBĐ,  ĐKĐ KANADI VARDIR    
 

�א���U!�%�א�ء �J�T�Oא�ن� א�כ��� א������Kل� �G!�ق� !�%�א�ء �J�T�Oא�ن� א�כ��� א������Kل� �G!�ق� !�%�א�ء �J�T�Oא�ن� א�כ��� א������Kل� �G!�ق� !�%�א�ء �J�T�Oא�ن� א�כ��� א������Kل� �G!�ق� /�/�/�/��������� �Uא�� �Uא�� �Uل�ل�ل�ل�א�א�א�א�"�"�"�"�א�     
                                                

����-DUA KUŞ GĐBĐ. ĐKĐ KANADI VARDIR.KUŞUN BĐR 
KANADI OLMADIĞI ZAMAN NASIL UÇAMIYORSA; ŞU 

ĐKĐ ŞARTI YAPMAYANIN DUASI DA  HUZURA 

KAVUŞAMAZ. 

   (ancak bu kanatlarla uçup yükselebilinir.) 
 

1- HELAL YEMEK  
2- DOĞRU SÖYLEMEK                      R.Salihin  Şerhi:6/235 

 

����-DUA'NIN KABUL OLMASI  ĐÇĐN HELAL YEMEK VE 
DOĞRU SÖYLEMEK ÇOK ÖNEMLĐDĐR. 
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DUA  AYNI AMA AĞIZLAR  DEĞĐŞĐK ( BĐR KISSA) 
 

����-Birgün Đmam-ı Azam Hazretleri talebeleri ile bir geziye 
gider.Talebelerine Dua’nın faziletini anlatırken:  
’’Eğer hulusi kalp ile şu dua okunur ise Allah’tan ne dilersen 
Allah(c.c.) o isteğini yerine getirir'' der..  
 

����-Onlara ispat etmek için karşıdan gelen bir çift koşulu öküz 
görür.Talebelerine döner şöyle der: 
''Şimdi şu duayı okuyayım o gelen koşulu öküzler duanın 
hürmetine yere yatarlar.'' 
 

����-Hocalarına: ‘’oku hocam’’ der talebeleri.Đmam-ı Azam 
Hazretleri o duayı okur öküzler hemen yatıverir.Hocalarına  
  

sorarlar:''Hangi duayı okudun?'' diye.Đmam-ı Azam Hazretleri 
de okuduğu duayı talebelerine söyler. 
Aynı duayı bu sefer talebeleri okur.Ama öküzler yatmaz. 
Talebeler merak eder; 
 

����-''Hocam aynı duayı okuduk ama öküzler yatmadı''. 
derler.Đmam-ı Azam Hazretleri şöyle cevap verir:   
''Evlatlarım dua aynı ancak ağızlar değişik…'' 
Yani: 
����-Dualar kadar duayı okuyan ağızların da mübarek olması 
lazım…En azından duaya başlarken Tövbe-i Đstiğfar ettikten 
sonra duaya başlamak daha da isabetli olur. 
                                

BESMELE-Đ ŞERĐFE'NĐN FAZĐLETĐ 
 

 

����-Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele 
okumak sünnettir. Allah-ü Teâlâ, (Kur'an-ı Kerim okuyacağın 
zaman E'uzü... söyle) buyuruyor.                                                       Nahl-97 
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����-Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken 
veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür. 
����-Đyi işlere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i Şeriflerde 
buyuruldu ki: 
����-Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan 

kalır.                                                                                                                     Beyheki 
����- Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve 

girmeme imkan yok” der, dönüp gider.                    Tibyan 

����-Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allah-ü 

Teâlâ Cehennemden çıkarır                               Tergibussalat 

����-Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allah-ü 

Teâlâ da razı olur.                                                   Deylemi 
����-Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.       Đ. Rafii                        
 

����-Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda 

Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan 

günahları af olur.                                                     Taberani 
����-Besmele ile yenen yemek bereketli olur.        Đbni Mace 
                     

����-Sıkıntıya düşen,  

“Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete 

illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan 

kurtulur.                                                                                                                          Deylemi                                                                       
    

����-Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, 

avret yerlerini göremezler.                                  Đ. Ebiddünya 
 

����--Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde 

olur, avret yerlerini göremezler.                              T. Salat 
����-Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran 

sıddıklardan yazılır.                                            Tergibussalat 
����-Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku 

sürmüş olur.                                                           Đbni Sünni 
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����-Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile 

başla.                                                                       Taberani 
    

����-Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah 

de ve üç nefeste iç.                                               Đbni Sünni 

����-Yemeğe başlarken, Besmele çekin! Eğer 

unutursanız, hatırladığınız zaman "Bismillahi alâ 

evvelihi" deyiniz!                                                      Tirmizi       
    

ZĐKRĐN EN EFDALĐ NEDĐR? 
 

 ���mْ��ُא� َ �I �I �I �Iِِ ْْْْכ�כ�כ�כ�ِّ����َא�َ ِِ ���mْ��ُ'�� א����Q א�'�� א����5 و�א� َ َ َ ُ ّٰ ّٰ ِ َِ ٰ ِ��!�%�א�ء א�����7!� ���5א�ٰ ّٰ ِ ُِ ْ َ ْ َ َ ُ ّ        
����-Zikrin en faziletlisi " la ilahe illellah" ve duanın en 
faziletlisi "elhamdülillah" dır.                                       Tirmizi .C.6-S.13 

Biriniz dua ettiğinde kendisinin duasına da Amin desin. 
 

ŞÜKÜR DUASI 
 
 

�7��כ� א����1 �Iכ��gَ��א�ل� ر�ب� א�و�ز�%�@�� א�ن� א� َ َ ْ ِ َ َُ ْ َْ َ َْ c � ِ ْ ّ ِ َ ْ����� א��1���6�7 %���� و�%���L و�א���!�ي� و�א�ن�َ َ ََ َ ََ ّ َ َ َِ ٰ َ ّ َ َ ْ َ ْ c � َ ّ  

َא��G ���7�%א����א� *��Q�)�X�I و�א���n ��� � �/�G ذ�ُر������ א���� *�
��6 א���(�כ� و�א���� ��:�  ِْ � �ّ ِّ ِ َِ ََ ْ ْ َُ ُ ْ ُ e ْ� َ �ّ ِ ّ � ِ َ َٰ َ ًَ ِ َ َ ْ
  ��F�7�/����Uَא� � ِ ْ ُ ْ  

����-“Bana ve anne babama verdiğin nimetlere 

şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi 

bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. 

Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana 

teslim olanlardanım.”                                            Ahkaf-15               
 

  ����- Yap  tövbeni zavallı kalbin adım adım gitsin, 
  ����-Bırak  günah diyarından Đslam diyarına göç etsin… 
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BEN NĐÇĐN DUA EDEMĐYORUM DĐYENLERE ? 
 

 

 

�- Allah’ımız Bakara suresinin 152. ayetinde  
 “Siz beni anın ki bende sizi anayım. Bana 

şükredin, nankörlük etmeyin” buyuruyor. 
 

O halde duaya hiç zamanım yok diyen namaz kılmaya 
eriniyorum  diyenler şöyle bir kendini yoklasında ben 
ibadet edemiyorum demesin. Allah beni  huzuruna kabul 
etmiyor demesi daha doğru olur.Çünkü Allah (cc):"Sen 
beni an ki bende seni anayım ." buyurmaktadır. 
  

  �- Bu işin çaresi;öyle bir tövbe edeceksinki.. 
    �-  Ellerin duaya kalkacak . 
    �-  Gönlünde şimşekler çakacak. 

    �-  Gözünden yaşlar akacak. 

    �-  O ZAMAN ŞÖYLE YALVARILACAK...  
����-Ya Rabb elimi semalara kaldırdım.Yalnız semaya degil 
senin mağfiretine merhametine güvenerek ellerimi açtım. 

 

����-Beni huzurundan ellerimi semadan boş çevirme Ya 
Rabb. Diye yalvarıp, beni huzuruna kabul et Allahım diye 
niyaz etmeli.Đşte o zaman tam yalvarma zamanı...  

 

FÂTĐHA ÖLÜMDEN BAŞKA HER DERDE DEVÂDIR… 
 

ُא�����7!� ْ َ ْ َ ��F��Uא������5 ر�ب� א��� B َ �َ َٰ ْ ِّ َ ِ ّ ِ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �:��k�Iِא��� ٰ ْ َ ّ َ ���)�S�Iא��� B ِ � َ ِ��א���כ� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ّ ِ = ����م� א���!���:� َ ِ �ّ ِ ْ َ
َא���א�כ� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ َ ّ ِ ��F������
�!� و�א���א�כ� �1���1 = ُ � َ ْ َ ََ َ ّ ِ َ ُ ُ َא��2!��1א� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ْ ِ ْ ِ ���)�"������Uא�ط� א��I�3א��� B َ َ� َ ْ ُ ْ َ ِّ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ 

�I�Gَא�ط� َ ̀�� א����m�|��Uب� %�/�(�ِ �u ���?�)�/�% �6�7���1:� א�����א��� ْ َْ ََ َ َِ ُ ْ ْ ِ ْ َ ِB ْ َ ْ َ ْ َ َ � َ ّ ��Fא����mو�'�� א��� ���?َ ّ�ّ c َ َ َ ْ ِ  
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����-Ebu Hureyre (ra)'den rivayetle Resulullah (sav) şöyle 
buyurmuştur: 
����-Kul: "Elhamdülillahi Rabbil Alemin" 
 (Her türlü övgü Allah'a mahsustur) deyince Allah-ü Teala: 
"Kulum beni övdü." buyurur. 
 

����-Kul: "Errahmanirrahim."  
(Esirgeyen ve bağışlayan) deyince Allah-ü Teala: "Kulum beni 
övdü." buyurur. 
 

����-Kul: "Mâliki yevmiddîn." 
 (Din gününün sahibi) deyince Allah-ü Teala: "Kulum beni 
yüceltti." buyurur. 
  

    "����-Kul: Đyyâkena’büdü ve iyyâke nestain."  
(Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz) 
deyince,  Allah-ü Teala: "Bu benimle kulum arasındadır. 
Kuluma istediği verilecektir." buyurur.              Kadı Beyzavi Tefsiri 
    

KONU ĐLE ĐLGĐLĐ BAZI ALĐMLER ŞÖYLE DEMĐŞTĐR 
 

����-Yukarıdaki Ayet-i Kerime'nin burası çok önemlidir. 
"Đyyâkena’büdü ve iyyâke nestain." ''Yalnız sana ibadet  eder 
yalnız senden yardım beklerim'' derken aklında Allah dan 
başka hiçbir şey olmamalı. 
 

����-Eğer  o an aklında Allah'tan başka  her hangi birisi veya 
her hangi bir mal, mülk, para, çek, senet geçirirsen işte o 
zaman yardımı Allah'tan değil de o aklına getirdiklerinden 
istemiş olursun demişlerdir. Đşin en önemli püf noktası 
burasıdır. Đbadet ederken başka yerleri düşünmemek lazım. 

 
 

��
��� د�%�א�ء ��:� ��/��u �zא��"�� ��' ��Vא���ِو�א�%�/����7א� א�ن� א����5 *� َ ٍ ْ َ ِ ً َ ُ ُ ِ ْ َ َ َ ََ َّ َ َ َ ُ َ ٍ�� '��ه�ْ ٍ 
 

"Şunu bilin ki Allah Teâlâ Hazretleri, kalbi gâfil ve mâlâyâni 
ile meşgul kimsenin duasını kabul etmez"  buyurmuş.HŞ 



 
36

ĐŞTE YUKARIDAKĐ KONU ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR HĐKAYE 
 
 

����- Hz. Musa düşkünlük içinde öyle güzel dua eden birine 
rastladı ki "Đlâhî, elimde olsa bu adamın ihtiyacını ben 
görürdüm dedi. " 
Allah-ü Teâlâ´dan,  Musa (as)'a vahiy geldi: 
 
����-"Ben o kuluma senden daha çok merhamet ederim. Fakat o 
Bana dua ediyorken kalbi, koyunlarını ve sürülerini 
düşünüyordu. Kalbi Benden başka bir yerde bulunan kulumun 
duasını kabul etmem. 
  
Musa (as) durumu adama hatırlattı. Adam her şeyi terkederek 
kalbi ile Allah-ü Teâlâ´ya teveccüh etti ve derhal ihtiyacı 
görüldü. 
  

 KONU ĐLE ĐLGĐLĐ ĐKĐNCĐ BĐR ĐBRET VERĐCĐ HĐKAYE 
 

����-Geçmiş zamanlarda Kur’an-ı Kerim’i Tefsir eden 
Alimlerden birisi Tefsir ettiği Kur’an’ı Kerim'i çoğaltmak 
ister. 
 

����-O zamanlarda tefsir çoğaltmak , kağıt bulmak o kadar zor 
ki; kağıt bulduğunda kağıda, kağıt bulamayınca kemik 
üzerine, bazılarını deri üzerine, bazılarını da ağaç yongası 
üzerine yazarak tefsir eder. 
  

����-Bunlar o günün şartına göre iki at arabası dolusu yük olur. 
Bu iki araba dolusu tefsiri alır o zamanın Padişahına yardım 
istemeye gider.Varır kapısına.Padişahın vezirine durumu 
anlatır. 
  

����-''Ben'' der. ''Kur’an-ı Kerim’i Tefsir ettim.Padişahtan 
yardım talep etmeye geldim''.der.Vezir:''Ne ettin ne ettin?'' 
diye sorar.O muhterem zat ''Kur’an-ı Kerim’i Tefsir ettim'' 
der.Vezir:''Geç şöyle otur'' der. 
����-Belli bir zaman geçer.Hoca Efendi tekrar Vezire 
hatırlatır.''Ben Padişahla görüşmek istemiştim onu 
bekliyorum'' der.Vezir tekrar sorar ''Sen Padişahla neden 
görüşecektin'' .Hoca Efendi ''Ben Kur’an- Kerim’i Tefsir ettim 
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demiştim'' der.Vezir yine ''Geç şöyle otur'' der.Böylelikle dört 
beş kez Hoca Efendi hatırlatmasına rağmen Vezir Padişahla 
görüştürmez ve:    
    

����- Vezir şöyle der.''Sen Fatiha Suresini tefsir ettin mi?'' diye 
sorar.En sonunda Hoca Efendi ''Elbette ettim'' 
der.Vezir:''Peki o zaman Fatiha-i Şerife'yi bir Tefsir et 
bakalım..''der. 
    

����-’’Đyya kena’budu ve iyya kenesta’ın"(Yalnız sana ibadet 
ederim yalnız senden yardım beklerim) Tefsir edince 
Vezir''Sen yalnız Allahtan yardım beklemiyorsun da 
Padişahtan mı bekliyorsun?'' deyince Hoca Efendi hemen iki 
araba dolusu tefsirini atlarını arabalarını alır.O Allah dostu 
hemen geri döner. 
 

����-Rivayete göre o Tefsir halen elimizde büyük bir eser olarak 
okunmaktadır.Bu Tefsirin Kadı Beyzavi olduğu rivayet olunur.                                                                  
                                                                                                                          Kadı Beyzavi 
����-Çok dikkatli okunduğu taktirde Fatiha-i Şerife ihlasla 
okunduğu zaman çok faideleri vardır. 
����-Ancak ihmal ile okumamaya dikkat etmek lazım. 
    

����-Kul: "Đhdinessıratal müstakim. Sıratallezine en 

amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddâllin."  
 

(Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin 

yoluna ilet, gazabına uğrayanlarınkine, sapıklarınkine 

değil) deyince, Allah-ü Teala şöyle buyurur: "Bu kulum 

içindir. Kuluma istediği verilecektir."                        Müslim                                
    

����-Enes bin Malik (ra)'den rivayet edildiğine göre, Hz. 
Peygamber (sav)  şöyle buyurmuştur: 
����- Fatiha ve Đhlas Surelerini okuduğun zaman, 

ölümden başka her şeyden güven içinde olursun.  Bezzar               

. 
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����-FATĐHA suresi, Kur’an’ın üçte birine bedel ve 
Kur’an’ın anasıdır. 
 

����-Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki: 
“Fâtihayı ve Đhlâs sûresini okuyan, Kur'ân-ı Kerîm'in 

üçte birini okumuş sayılır.” 
 

����-“Bir kimse evine gelince, önce Fâtiha sûresini 

daha sonra Đhlâs sûresini okursa, Allah-ü Teâlâ o 

evden fakirliği giderir, yerine huzur ve bereket ihsân 

eder.” 
  

����-“Bir kimse, Cuma namazından sonra Fâtiha 

sûresini, Đhlâs ve Mu'avvizeteyn sûrelerini 7' şer defa 

okursa, Allah-ü Teâlâ o kimsenin hem dünyasını hem 

âhiretini, hem de çoluk çocuğunu gelecek Cuma'ya 

kadar himayesine alır ve her türlü tehlikeden korur.” 
 

����-“Yağmur suyunu toplayıp, üzerine Fâtiha-i Şerîfe, 

Âyet-el Kürsî, Đhlâs ve Kul-e'ûzü sûreleri  

70'şer kere okunur, bu sudan aralıksız  

7 sabah içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.” 
 

����- “Ey Câbir! Kur'ân'da nâzil olan sûrenin hayırlısını 
sana haber vereyim mi? Bu Fâtiha'dır. Onda her derde 

şifâ vardır.” 
 

����-Mevlânâ Muhammed Osman buyurdu ki: 

"Duâların en kıymetlisi ve fâidelisi Fâtiha sûresidir." 
    

����-Ebû Hüreyre buyurdu ki: 
"Fâtiha sûresi indirildiğinde Đblis hased ve kederinden 

ağlayıp inledi." 
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                    ����-Đmâm-ı Mücâhid buyurdu ki:    
    

                   ŞEYTAN DÖRT DEFA ĐNLEMĐŞTĐR 
 

1- Lanete uğradığı zaman, 

2- Cennetten çıkarıldığı zaman, 

3- Muhammed Aleyhisselam, Peygamber 

gönderildiğinde, 

4- Fâtiha sûresi indirildiğinde. 
 

����-  Ebü'l-Hasen Şâzili buyurdu ki: 
" 7 defa Fâtiha sûresini okuyup dert ve ağrı olan uzva 
üflenirse, şifâ hasıl olur. Âyet-i Kerîme'nin ve duânın tesir 
etmesi için okuyanın ve okutanın Ehl-i Sünnet itikadında 
olması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram 
yememesi ve karşılık olarak ücret istememesi şarttır. 
 

        FATĐHA-Đ ŞERĐFE'NĐN ŞĐFA OLDUĞUNA DAĐR 
 

����- Harice b. Es-Salt’ten:O da amcasından, diyor ki: Hz  
Peygamber (sav)’e geldim, Müslüman oldum, sonra döndüm  
Bir topluluğa rastladım, demirle bağlı bir delinin başına 
birikmişlerdi. Delinin sahipleri bana dediler ki: Duyduğumuza 
göre senin arkadaşın (Peygamberimiz) iyi bir kimse imiş, sende 
bunu tedavi edecek bir çare var mı? dediler  Ben de ona Fatiha 
Suresini okudum, iyi oldu.     
    

����-Bana yüz koyun verdiler  Hz  Peygamber (sav)’e geldim; 
durumu haber verdim Peyğamberimiz (sav) Bundan başka bir 
şey okudun mu, dedi  Ben de, hayır dedim  Koyunları al, Allah 
(cc)’a yemin ederim ki: 
    

����-''Vallahi batıl bir şeyleri  okuyup üfleyerek karşılığında 
(ücret alıp) yiyen kimseler var  (kuşkusuz bu yaptıklarının 
günahını çekecekler.Sen ise) hak olan bir duayı okuyup 
üflemek suret ile (yaptığın) tedavi karşılığında (aldığın 
ücreti)yiyorsun''.buyurdu.                                 Ebu Davud, C.13-S.533 
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               FATĐHA'DA YEDĐ HARF NĐÇĐN YOK ? 
 

����-Âlimler, Fatiha Suresinde elifbanın 7 harfinin 
bulunmadığını söylemişlerdir. Bu harfler şunlardır: 
 " Bunun sebebi, bu yedi harfin, Allah-ü Teâlâ'nın azabını 
hatırlatır olmasıdır''. 
 

����-Cehennem, Lezâ, Hutame, Sair, Sekar, Cahim ve 

Hâviye’dir. 
 

Hepsi de mecaz olarak birbirinin makamında kullanılabilir. Bu 
yedi tabaka aşağıdaki yedi kısım insan içindir: 
  

 1. Ehli Tevhidin asileri, 

 2. Hıristiyanlar, 

 3. Yahudiler, 

 4. Yıldızlara tapanlar, 

 5. Ateşe tapanlar, 

 6. Müşrikler (çeşitli putlara tapanlar) 

 7. Münafık ve dinden dönenler (mürtedler 
 

FATĐHA'DA BULUNMAYAN 7 HARF ŞUNLARDIR 
 

 ����- zı,    ����- hı,    ����- ze,    ����- se,    ����- şın, ����-cim ����-,fe” 
bu 7 harf cehennemin yedi tabakasına işarettir. Fatiha’dan bu 
yedi harf çıkarılmış ki, “Rabbim:Benim huzurumda şu envar 
ile bana bağlı olarak ibadet eden, namaz kılan kullarım, 
cehennemin hiçbir derecesini görmeyecekler” mânâsı 
verilmiştir .                                                                         Ruhulbeyan                                  
 

FATĐHA SÛRESĐ'NĐN  SEVABI 
 

 ����- Ebu Saîd Đbnu'l-Muallâ (ra) anlatıyor: "Ben Mescid-i 
Nebevî'de namaz kılıyordum. Resûlullah (sav) beni çağırdı: 
"Sana en büyük sureyi öğreteyim.'' 
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����- O sure Fatiha yani '' Elhamdü lillâhi Rabbi'l-

âlemin'' dir ki(namazlarda tekrar tekrar okunan) yedi 

âyetli bir suredir.                                                                   Buhârî,Tefsir-1  
 

َ��א�َو� َ!�ه� ��َ(�ِ[� ��ِ��ْ-�َى� ��1��ّ ِ ْא� ~��1ِ ُ��َ��ل� ��n א��� ّ ِ َ َא�ة� و�ٰ��ر�ِ �ِ'��ْ א�ِ ْ�£���n و� ���)ِ َ ِ��n ��'א���������ر� و� ِ َ َ ِ ُ َ ِ-����Iא�ن� ْ א���ّ َ ْ ُ
����ْ َ/�?�א�، و�ِ َ ُ��ِ�� �¤�
�1ِ?�א� �9 ٌ ْ َ َ َ ّ�:َ��Uَ��א�ْ א� ْ��� و�א���َ َ ِ�I�"َ ْ��ن� א���ُ ُ���0(��� א�����ى� ~�ُ ِ َ ّ ُ ِ َ�E�%� ْ�)�Q��ُ ُ  

    

����-Ebû Hüreyre (ra) bildiriyor ki, Peygamber Efendimiz (sav): 
"Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zü'l-Celâl'e yemin 

ederim ki, Allah, Fâtiha'nın bir mislini ne Tevrat'ta, ne 

Đncil'de, ne Zebur'da, ne de Furkân'da indirmemiştir" 
buyurdu. 
    

����-O (namazlarda) tekrarla okunan yedi âyet ve bana 

ihsân edilen yüce Kur'ân'dır.         Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 1, (2878) 
    

����- "Resûlullah (sav) buyurdular ki: "Đçinde Fatiha suresi 
okunmayan her namaz noksandır"                            Kütübi Sitte- C.17-S.1 
  

BAKIN ALLAH DOSTLARI NASIL YALVARIYORLAR 
    

����-Bazı Allah dostları öylesine ibadet aşkıyle Allahımıza 
yalvarıyorduki“Ya Rabbi az uyku ile bizi dinlendir.Ömrü israf 
etmeyelim.” niyazında bulunmuşlar,ayrıca“Cenâb-ı Hak 
uykuyu bizden alsa da sabahlara kadar ders okusak” 
buyurmuşlardır. 
 

DUA'NIN MAKBUL OLDUĞU ZAMANLAR 
 

1- Seher vakti.  
Hadis-i Şerifte buyuruldu ki:  
����- (Allah-ü Teâlâ, seher vakti, 
 “Đstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. Đsteyen 

yok mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim.Müslim                                               
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����-Allah-ü Teâlâ iyileri överken,  
 

����- (Onlar seher vaktinde istiğfar eder) buyuruyor.  
                                                                                                               Zariyat-18                                                    
����-Seher vakti, gecenin son altıda biridir. Gecenin ikinci 
yarısından sonra da dualar kabul olur. [Gece, akşam ile imsak 
vaktinin arasıdır.] 
 

2- Mübarek gün ve geceler. 
����-Cuma günü öğle ile ikindi arası. 

����-Recebin ilk gecesi, 
����-Şabanın 15. gecesi, 
����-Bayram geceleri, 

����-Arefe günü, 
    ����-Ramazan gün ve geceleri, 

����-Đftar zamanı, 

����-Her günün zeval vakti. 
 
����-Bu vakitler ganimet bilinmelidir.Hadis-i Şeriflerde 
buyuruluyor ki: 
����- (Şu beş gecede yapılan dua red edilmez: Regaib 

gecesi, Şabanın 15. [Berat] gecesi, Cuma gecesi, 

Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.)                       Đ.Asakir 
 

����- (Cuma günlerinde bir an vardır ki, o anda edilen 

dua red olmaz.)                                                                                          Buhari  
(Ramazanda Allah günahları affeder ve duaları kabul 

eder.)                                                                                      Taberani 
3- Ezan okunurken ve ezan ile kamet arasında.  
Hadis-i Şerifte,  
(Ezan okunurken dua red olmaz) ve (Ezanla kamet 

arasında dua kabul edilir) buyuruldu.                              Ebu Davud 
 

4- Namaz kılarken, secdede iken ve namazlardan sonra.  
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Hadis-i Şerifte, 

��א� �!�Oو����2 �9א� �Qر��� �:�� �!�
َא����Iب� ��א� ��כ���ن� א����� َ ٌ ُِ َ َ ُ َ َ َِ ِ ُّ َ َْ ِ ْ َ ْ ُْ ُ ¦כ�◌ََ ِ§��و�א� ��(��Q ��:� א���!�%�א�ءْ َ ُ ّ َ ِ ِ ِ ُ  

Kulun Rabbine en yakın hali, namazda secdede 

ikendir. Secdede çok dua edin. Bu dua kabul olur) ve 
(Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur) 
buyuruldu.                                                                                                           Buhari                                             
    

����-Nafile namazlarda, secdede iken dua edilir, farz 
namazlarda secdede dua edilmez.  
 

5- Kur'an-ı Kerim hatmedilince.Hadis-i Şerifte,  
(Kur'anı hatmedenin duası kabul olur) buyuruldu.   Beyheki 
 

6- Kalbinde incelik hissettiği an.  
Hadis-i Şerifte, 
 (Rikkat [incelik]halinde duayı ganimet bilin. Bu hal 

Rahmet kapısının açık olduğunu gösterir) buyuruldu.     
                                                                                                                                  Deylemi 
7- Kâbe-i Şerif'i görünce. Hadis-i Şerifte,  
(Hac yapanların, duaları kabul olur. Kâbe’de Mültezem 

denilen yerde, dua eden mutlaka uğradığı musibetten 

kurtulur) buyuruldu. 
 

8- Hasta iken, sıkıntılı iken. Hadis-i Şerifte,  
(Dertli müminin duasını ganimet bilin!) buyuruldu Ebuşşeyh 
 

9- Oruçlu iken. Hadis-i Şerifte, 
 (Oruçlunun duası red edilmez) buyuruldu.                       Tirmizi                                                             
 

10- Hadis-i Şerifte,  
(Şu durumda rahmet kapıları açılır ve dualar kabul 

edilir: Kur’an okunurken, düşman ordusu ile 

karşılaşılınca, yağmur yağarken) buyuruldu. 
 

11- Cemaat halinde, Hadis-i Şerifte, (Bir cemaat toplanır, 

bir kısmı dua eder, ötekiler de amin derse o duayı, 

Allah kabul eder) buyuruldu.  
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12- Ana-babanın, yolcunun duası ve mazlumun zalime ettiği  
dua. Hadis-i Şerifte,  
(Ana babanın evladına duası, yolcunun, misafirin ve 

mazlumun duası makbuldür) buyuruldu.                              Tirmizi 
 

13- Kur’an-ı Kerimi hıfzedenler.  
����-Hadis-i Şerifte, 
 (Kur’an-ı Kerim'i hıfzeden, her hatmi sırasında, kabul 

olunmuş bir dua hakkına sahip olur) buyuruldu. 
 

14- Hacılar, mücahidler.  
����-Hadis-i Şerifte, 
 (Şu dört dua red olmaz: Din kardeşine arkasından 

yapılan dua. Đyileşinceye kadar hastaların, dönünceye 

kadar hacca ve savaşa gidenlerin duası) buyuruldu. 
                                                                                                 Deylemi 
 

15- Müslümanlıkta saçlarını ağartanların, âlimlerin ve adil 
idarecilerin duaları da makbuldür.  
 

����-Hadis-i Şerifte,  
(Şu üç kişinin hakkını ancak münafık olan 

küçümser:Đslam yolunda saçını ağartmış olan, ilim 

sahibi ve âdil idareci) buyuruldu.                                  Taberani 
 

MAZLUM’UN DUÂSI  
 

Enes b. Malik (ra)den “Resulullah (sav)’ın şöyle buyurduğunu 
duydum”dediğini  rivayet etmiştir.“Mazlum,kafir bile olsa 
duasının önünde perde yoktur.”Ve Resulullah (sav) devamla : 
“Seni şüpheye düşüren şeyi bırak,şüpheye düşmeyeni 
al”buyurdu.                                                                                     Tergib ve Terhib C-4 S-439 
 
����-O kadar çok sevap verecek ki, o kimse, (Keşke dünyada 
hiçbir duam kabul edilmeseydi.)diyecektir.            Đ.Ebi Şeybe 
. 
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                                DUA NE YAPAR ? 
 

       ����-Kazayı ancak dua geri çevirir. 
        ����-Ömrü, ancak iyilik  uzatır . 

ً��:� ذ�ب� %�:� %��Iض� ~��Q�)�A ��א���|�(�
��Y כ�א�ن� �S"�א� %���L א����5 ~�ن� ������"��Q ��:� א����Tא�ر� ّ 

����-Kim gıyabında mü’min kardeşini korursa Allah 

Teala’ya o kişiyi cehennemden azad etmesi haktır.                                                                                                    
                                                                                                        Ahmed b. Hanbel 
  

KÖR OLANIN DUA ĐLE GÖZLERĐNĐN AÇILMASI 
 

����-Bir dileği olan aşağıdaki duayı okumalıdır. Kör bir zat 
gelip, (Ya Resulallah! Allah-ü Teâlâya dua et, gözlerim açılsın) 
dedi.  
Peygamber Efendimiz de, (Kusursuz bir abdest al! Sonra, Ya 
Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed 
(sav)'ı araya koyarak, senden istiyorum. 
 

����- (Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed(sav)! 

Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin 

hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu 

yüce Peygamberi bana şefaatçı eyle! Onun hürmetine 

duamı kabul et) duasını okumasını söyledi. O da, abdest alıp 
dua etti. Hemen gözleri açıldı.                                           Tirmizi  
                                                   

����-Bu duayı okuyanlar, maksatlarına kavuşmuşlardır. 
 

����- (Günde 100 kere ''Lâ ilâhe illallah'' diyen kimsenin, 
kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.)                                 Taberani  
 

����- (Sıkıntılı veya borçlu 1000 kere  
“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim”derse, 
Allah-ü Teâlâ işini kolaylaştırır.                                                         Şir’a 
. 
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SĐLAHSIZ HARBE KĐMLER GĐDER? 
 

����-Peygamber Efendimiz(sav): 
(Çalışmadan duâ eden, silâhsız harbe giden gibidir)           
buyurmuşlardır.                                                                Deylemi 
 

��ِ�Iכ� �]�S ن� ر���כ���� َ ٌ ّ َ ْ ُ َ ّ َ َ ّ�J������ ���ْ َ ْ َ 
�!�ه� ���[�ٌ�% �:�� ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ�~ �Q�)���� �Q���!�� �¤��َذ�א� ر� ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ ̈��א� �I�-�Gא�َ ًن� ���Iد� ْ ِ َ ُ َ ّْ ُ َ  

����-Resül-i Ekrem  (sav) 
Bir mü'min ellerini kaldırıp dua ettiği vakit, Allah 

Teala o kulun ellerini boş çevirmekten haya eder. 
buyurmuştur.                                                     Ebû Dâvud, Salât 358 

  

HĐÇ  BĐR DUA BOŞA GĐTMEZ,  ZAMANI VARDIR 
 

����-Aynı zamanda her ne şekilde olursa olsun dua 
reddedilmez.Ya tam manasıyla dünyada dilediğini verir; ya 
ihtiyacına karşı sabır ve tahammül verir ya da ahirette 
mükafatını verir ve dualar boşa gitmez. 
 

EN BÜYÜK ĐBADET DUA'DIR 
 

����- Đbrahim Edhem Hazretleri her adımda iki rekât namaz 
kılarak 14 yılda hacca gitmiş. Kâbe’ye bir adım kalmış o yine 
seccadesini sermiş namazını kılmış selamını vermiş bir de ne 
görsün. Kâbe yerinde yok. Hemen Rabbine iltica ederek 
  

����- Ey Yüce Mevlam gözlerimde bir hal mi var? Beytini 
göremez oldum. Acep bu ne iştir? der. 
����-” Rabbinden bir ses işitmişti” Ya Đbrahim! Gözlerinde bir 
halel yoktur. 
����- Bizim bir dostumuz vardı Kâbe’yi onu karşılamaya 
gönderdik.”Đbrahim Edhem Hz. aklından  şöyle geçirir ben her 
adımda 2 rekat namaz kılmıştım yoksa her adımda 4 rekat 
namaz kılan varda Kabe  onun önüne mi gitti? diye 
düşünür.Rabbine yalvarır: 
''Ne olur Ya Rabb! O Salih kulunu bana göster.'' der. 
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����-Tam bu sırada bir de bakar ki Kabe'nin Rabia- tül Adeviye 
Hazretlerinin önüne gittiğini görür.Rabi-a Hazretleri hacca 
gitmeye niyet etmiş. Bir yaşlı eşeği varmış çok yavaş olduğu 
için kervandan geri kalmış. Dahası, çok geçmeden eşeği ölmüş. 
Rabia Sultan ellerini Mevlasına kaldırır ve şöyle der.  
����- Ya Rabbi. “Artık takatim kalmadı! Bu çölü aşamıyorum. 
Ben gidemiyorum, Kabe'ni sen buraya gönder .”demiş. Kerim 
olan yüce Allah, dostunun isteğini geri çevirmemiş. O anda 
Kâbe görünüvermiş. 
����- Bir süre sonra Đbrahim Edhem, Mekke’de Hazreti Rabia 
ile karşılaşır ve ona sorar.”Ya Rabia ben tam on dört senede 
namaz kılarak hacca gelmişken nasıl oluyor da Kabe seni 
karşılamaya geliyor? “Rabia Sultan ise şöyle demiş: 
”Ya Đbrahim, sen namaz eyledin ben niyaz eyledim.''der.                                
                                                                                                        Tezkiretü-l Evliya 
 

����- ĐŞTE NĐYAZ ĐSE DUA'DIR, YALVARMAKTIR,        
                                  YAKARMAKTIR. 
   RĐCADIR, EN BÜYÜK ĐBADETTĐR. 
 

����-Dua, insanı Allah'a yaklaştıran en büyük ibadettir. Çünkü 
dua Hakk'a teslimiyetin ve acizliğin ifadesidir.     
 

EN ÇABUK HANGĐ  DUA KABUL OLUR? 
 

����-Yanında olmayan bir kimse için arkadan dua etmektir. 
����-Rabbim bizleri duaları kabul olan kulları arasında olmayı 
nasib etsin.                                                                       AMĐN 
 

                              NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Hani  bir gün sıkıntı anında bütün Ümitleriniz tökezler de 
hani, tereddütlere düşersin ya.Kimi zaman: yaralı kuşlar gibi 
çırpınırsın ya… 
Hemen  çağır kimsesizler dostu Allah'ı                   
                                               Đşte o vakit dua vaktidir. 
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SURE-Đ BAKARA'NIN  ANLAMI VE FAZĐLETĐ 
  

1-    Elif lam mim.zalikel kitabü lareybe fihi..                                                     
                                                                                                                                   SURE-Đ BAKARA 
2- Đşte bu kitab, onda hiç bir şüphe yoktur, müttekiler için 
hidayettir. Yüce Allah mealen  üzerine basa basa şöyle 
buyurmaktadır. Şu Kur'an  hiç şüphesi ve yalanı olmayan 
kitap diyerek bize Mushaf-ı Şerif'i göstermektedir 
  

ĐŞTE MÜTTAKĐ 
 

����-Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz 

kılıyor, yani benden korkuyor. Yemin olsun, kulumu 

affettim ve onu cennetime dahil ettim.         Ebu Dâvud, (1203)                                                       
 

����- Allahımız hemen Kur'an-ı Kerim'in başında bize 

sıkı sıkı tenbih etmekte eğer bu Kur'an'a uyarsanız 

onun dediğini  yaparsanız o zaman kurtuluşa erersiniz 
 

TAKVA NEDĐR, MÜTTAKĐ  KĐME DENĐR? 
 

����-Takva , korkmak, sakınmak, Allah korkusuyla 
günahlardan korunmak. 
         

DUA  ETTĐN ETTĐN NĐÇĐN KABUL OLMADI  ? 
 

3- Onlar ki gayba inanırlar. Namazı kılarlar ve kendilerine 
rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. 
    

����-        Çünkü Kur'an-ı Kerim körlerin gözüdür.    
����-        Sağırların kulağıdır.    
����- Dilsizlerin de dilidir.    
            

    GAYB'A ĐMAN, ĐMANIN ŞARTLARINDAN BĐRĐDĐR 
     

Başımızı iki elimizin arasına alıp.Şöyle bir düşünelim: 
����-Biz Yüce Allah'ı gördük mü? Hayır! Ama görmüş gibi 
iman ettik. 
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����-Ahireti gördük mü? Hayır. ama görmüş gibi iman ettik. 
 

����-Cenneti ve cehennemi gördük mü? Hayır! Ama görmüş 
gibi iman ettik. 
    

����-Melekleri  gördük mü? Hayır! Ama görmüş gibi iman ettik. 
Peki aklımız var mı?Evet!  Gören var mı? Hayır! Var 
olduğuna ispatımız nedir? Çünkü akıllı insanın yaptığı işlerden 
akıllı olduğunu anladığımıza göre Allahımızın yaptıklarını 
görüyoruz.  
 

Yoktan var ediyor, yaratıyor ve öldürüyor.  
Böyle binlercesini görüyoruz  var olduğuna da inanıyoruz. 
    

����-Đşte Kur'an kör olanlara göz oluyor, sağır olanlara kulak 
oluyor, dilsiz olanlara ise dil olup bu gerçekleri anlatıyor. 
 

4-Onlar ki sana indirilene de, senden önce indirilmiş olanlara 
da inanırlar. Ve onlar ahireti de yakınen tanırlar. 
 

5-Đşte onlar, rablarından bir hidayet üzeredirler ve işte onlar,  
felaha erenlerdir. 
 

����- Dua'nın kabul olması için takva sahibi olacaksın yani hem 
gayba iman edeceksin hem de Allah (cc)'dan korkacaksın. 
Đşte o zaman rahata kavuşacaksın. 
 

TOPLU ĐBADETĐN  MÜKAFATI  NASIL? 
 

 

ً��א� �O/��� ����م� ����כ��Iو�ن� א��* ���5����V�© ��'�� �1א�د�א��T�� ��pא�د� ��:� א������7א�ء ��������א� ��|�-���ر�א� ��כ���  

    

����-Bir topluluk Allah’ı zikir için oturunca onlara gökten bir 
ses şöyle seslenir: “Bağışlanmış olarak kalkınız.”     Đ.Ahmed b.  
. 
. 
. 
. 
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RAHMET KAPISI HER ZAMAN AÇIK 
 

����-Birinin; "Yâ Rabbî, bana rahmet kapısını aç! diye duâ 
ettiğini işitince,Rabia-i Adeviyye; "Ey câhil, Allah-ü Teâlâ’nın 
rahmet kapısı kapalı mı ki? Şimdi açmasını istiyorsun der. 
  

����Rahmet kapısı her zaman açıktır.Ancak giriş kapısı olan 
kalpler, herkeste açık değildir. Bunun açılması için duâ 
edilmelidir." dedi.                                                       Rabia-i Adeviyye 
 
 

NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Hani yüzmeyi bilmeyen biri denize düşünce çırpınır  el 
uzatacak yapışacak bir dal arar bir dost eli arar, fakat 
bulamaz yapayalnız kimsesiz kalır ya …O zaman bilin ki Allah 
kimsesizlerin kimsesidir… 
Bilin ki Allah dosttur: “Dost isterseniz Allah yeter!” 
����-Đşte o zaman Kimsesizler dostu Allah'ı çağır.  
                                                  Đşte o vakit dua vaktidir. 
 

     ����- DUA, MÜ MĐNĐN SĐLAHI DĐNĐN DĐREĞĐ, 
     ����- GÖKLERĐN VE   YERĐN   NURUDUR.  H.Ş 
 

      CUMA GÜNÜ VE GECESĐNDE NE OKUMALI ? 
 

����-Hadis-i Şeriflerde buyuruluyor ki: 
Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden 

göğe kadar bir nurla aydınlanır. 
 

 Đki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.       Tergib                 
�- Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı 

affolur.                                                                                                          Dare Kutni 
����- Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana 

Cennette bir köşk ihsan edilir                                            Taberani  
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����- Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları 

affedilir.                                                                                  Đsfehani   
 

YASĐNYASĐNYASĐNYASĐN----Đ ŞERĐFĐN FAZĐLETĐĐ ŞERĐFĐN FAZĐLETĐĐ ŞERĐFĐN FAZĐLETĐĐ ŞERĐFĐN FAZĐLETĐ             

����- Hadisi ŞeriflerdeHadisi ŞeriflerdeHadisi ŞeriflerdeHadisi Şeriflerde buyuruldu ki:     

“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken 

vefât eden kimse şehid olur.) 

����- (Kur'ân-ı Kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, 

dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan emin 

olur. Bu Yâsin sûresidir.” 
 

����- “Ölüm hastası yanında Yâsin-i Şerîf okununca, her 

harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. 

Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte 

giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ 

ederler.” 

����-Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin 
son kısmı ile Mu'avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.” 

“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün 

meyyitlerin azâbları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona 

da sevâb verilir.” 
        

����- Yanında Yasîn-i Şerîf okunan hasta, suya kanmış 

olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer.” 

“Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i Şerîf okunursa, 

Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. 

Suya kanmış olarak rûh teslim eder. Doymuş olarak kabre 

girer. Suya ihtiyacı olmaz.” 
 

����- “Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her 

Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allah-ü Teâlâ 

ona, Yasîn'in her harfi miktarınca mağfiret eder.” 

����- “Kur'ân-ı Kerîm'in kalbi Yasîn'dir. Muhakkak ki o 

dertlere şifâdır. Allahı ve âhıret yurdunu dileyerek bir 

kimse Yasîn'i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.” 



 
52

“Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak 

sûrette şehid olarak ölür.” 

����- Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allah-ü 

Teâlâ'nın magfiretine kavuşmuş halde sabahlar.” 

����- (Cuma günü gusledenin günahları affolur.)        Taberani                     
 

ÇOK KOLAY ÇOK  SEVAB OLAN BĐR DUA ? 
 

c��א� َ א���?�א� א�������:� א������Tא� א�����Gو�א� و��Gא����Iو�א� و�ر�א������Eא� و�א�*�"���א� א����5 ����/�כ��� *�-�/����Jن� َ ُ ِ َْ ّ ُٰ ْ ُ َ �ّ َ ََ َ َ َّٰ ُ َ َ َُ ِ َِ ُ ُ ِ ْ ُ َ ّ َ ُ َّ  
    

����-Hz. Osman'dan şöyle dediği nakledilmiştir: Kim her gece 
Âli Đmrân Sûresi'nin sonunu okuyacak olur Đse, ona bir gece 
boyunca namaz kılmış gibi (ecir) yazılır.       Ali Đmran.200. 

                                 Đmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 4/519 
 

AF ĐSTĐYORUM 
 

Bir sabahın seherinden, 
Gönül dönmüş seferinden, 
Şu azamın her yerinden, 
Günahım sil istiyorum. 
 

Elim açık semalara, 
Gözüm döner pınarlara, 
Okuduğum dualara, 
Senden kabul istiyorum. 
 

Hayat veren ruhlar gibi, 
Aydınlatan nurlar gibi, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum. 
 

      Nakarat; 
Đstiyorum istiyorum, 
Rabb’im senden istiyorum, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum. 
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        ABDEST GÜNAHLARI NASIL TEMĐZLER ? 
 

����- “Mü’min kul abdest aldığı zaman; ağzını 

yıkadığında günahları ağzından, burnunu 

temizlediğinde burnundan, yüzünü yıkadığında 

yüzünden, kollarını yıkadığında ellerinden, başını 

meshedince kulaklarına varıncaya kadar başından, 

ayaklarını yıkayınca tırnaklarının altına varıncaya 

kadar ayaklarından günah çıkar, gider. Onun kıldığı 

namaz  ve mescide kadar yürümesi de nafile olur.                     
                                                                                                                   Đ.Mace.C.1*(282) 
    

                    ����-Abdest Azaları Nur Olacak! 
 
����-Rasûlullah (sav), kıyamet günü; görmediği 

ümmetlerini, almış oldukları abdestten dolayı abdest 

azaları ve yüzlerinin parlaklığıyla tanıyacağını 

belirtmiştir.                                                               Munzıri.C.1*S.23 
    

����-Ya abdest almayanı, abdest azaları nur olmayanı mahşerde 
kim tanır? 
 
����-Abdest alırken bu duaları okumak mümkünse Arapça 
metni ile Arapçayı okuyamayanlar Türkçe mealini okuyarak 
abdest alması kulun Cenab-ı Hakka yalvarması abdestin kabul 
olmasına ve sevabının bol olmasına sebep olur. 
Bütün ibadetler aynı zamanda bir duadır. 
 

                   1. Abdeste Başlarken Okunacak 
 

���)�S�Iِא��� ِ َ ّ  ��k�Iٰא��� ْ َ ّ�:ِ ِא����5  ّٰ ِ����ــ��  ْ ِ  �Iَא��� ّ�O����)ِ ِא����E�)�Zא�ن�  َ ْ َ ّ  �:��َ ِ ِ��א����5  ّٰ ِ ُ~�%���ذ�ُ  َ  
ِد���:� ِ א���K�9��ªم�ِ َ ْ ِ ْ               ��L�%َ َ  ���5ِ ّ ٰ ِ ُو�א�����7!�  ْ َ ْ َ ِא������0(���  ِ َ ْ ِא����5  ّٰ ِ����ــ��  ْ ِ        
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����- “Dergâh-ı Đlâhi’den kovulmuş ve sonsuz rahmetten 

nasipsiz kalmış şeytandan Allah’a sığınırım; 
 

����-Engin rahmet sahibi ve yegâne merhametli  

Rahman ü Rahîm’in adıyla başlarım;  
 

����-Yüce Allah’ın ismini anarak  başlarken beni Đslâm 

Dini ve akidesi üzere yarattığı için O’na hamd 

ederim.” 
 

              2. Besmeleden Sonra Suya Temas Ederken: 
 

���1ًر�א� َא���K�9��ªم�         ُ َ ْ ِ ْ  �����Oَو� َ َ َ ً»�?���ر�א�  ُ َ َא���Uא�ء  َ ْ  �����Oَ َ َ ِא�����ي�  َ ّ  ���5ِ ّ ٰ ِ ُא�����7!�  ْ َ ْ َ  
 

����- “Sonsuz Hamd-ü Senâ olsun Allah’a ki, Đslam’ı 

bizim için bir ışık kaynağı ve suyu maddî kirlerimizden 

arındıran tertemiz bir nezafet vesilesi kıldı.” 
 

                  3. Mazmaza (ağıza su verme) Anında: 
 


�א�د�*�כ��% �:���Sَو� ِ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َو��gכ��Iכ�  ِ ْ ُ َ َو�ذ�כ��Iכ�  ِ ْ ِ َ ِ*���Kو�ة�  َ َ ِ�~�I�"א��� ٰ ْ ُ ِن�ْ  ��L�%َ َ  ��@�%�~ِّ ِ َ ّא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  

ً~���!�א� َ َ ُ����!�ه�  َ ْ َ  �¬�7�j�~ُ َ ْ َ  ��'َ ًכ�¬��9א�   ْ َ ���Sِض�  ْ �1
�(�כ�َ َ ِّ ِ َ  �:��ْ ِ ِא��9"�  ْ��@� ّ◌َא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  
 

����- “Allah’ım, Kur’ân-ı Kerim'i okuma, Seni her zaman 

gönülden anma, Sana layıkıyla Hamd-ü Senâ'da 

bulunma ve en güzel şekilde kulluk yapma 

hususlarında yardımını istirham ederim. 
  

����-Allahım, bana Rasûl-ü Ekrem (sav)’in havzından 

kana kana içmek nasip eyle; öyle içeyim ki bir daha 

da ebediyyen susamayayım.”   
. 
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                 4. Đstinşak (buruna su verme) Sırasında: 
 

�1َ��(��7?�א� ِ ِ َ  �:��ْ ِ ِو�א�ر�ز���@��  ْ ُ ْ َ  �Y�T��iِא� َ ّ َ ْ  �Yَر�א��� َ ِ َ  �Sر��~ْ ِ َ��@� ّא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  

ِא����Tא�ر� َ ّ  �Yَر�א��� َ ِ َ  �S�I�*ْ ِ ُ��@� َو�'��  َ  
    

����- “Allahım, burada ruhuma ötelerin esintisini duyur, 

ahirette de Cennetin hoş kokusunu koklat, onun 

nimetlerinden beni de rızıklandır; Cehennemin kötü 

kokusunu duyurmakla azap etme.” 
 

                     5. Yüzü Yıkarken: 
 

َ~�و���(�א�®�כ� ِ َ ِ ْ َ ُو����Oه�  ُ ُ  � �̄)�
�*ُ ّ َْ َ َ����م�  ْ َ ���T��َر�כ�  ِ ُ ِ  ���?�Oِو� ْ َ  � �̄)��ْ ِ ّ َ ّא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  

َ~�%�!�א�®�כ�  ِ َ ْ َ ���Oُه�ُو�  ُ ّو�*�����د�  َ ْ َ َ  
    

����- “Allah’ım, dostlarının yüzlerini ağartıp 
nurlandırdığın, hasımlarının çehrelerinin ise kapkara 

olduğu gün yüzümü ağart, beni de nurlandır.” 
 

                   6. Sağ Elden Dirseğe Kadar Yıkarken: 
 

̀��א� ����ً ِ َ ��א���א� �Sً َ ِ  ��@�
ِو��9��° ْ ِ َ َ  ��@�)�7�)��ِ ِ َ ِ  ��lא���ِכ� َ ِ  �E�%�~ِ ْ َ��@� ّא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  
    

����-Allahım, hayatımın hesabını soracağın gün 

muhasebemi kolaylaştır ve amel defterimi sağ elime 

ver.”    
 

                7. Sol Elden Dirseğe Kadar Yıkarken: 
�I�?�jِي� ْ َ ِو�ر�א�ء  َ َ  ��ِ�:ْ َو�'��  َ �7�Z��ِא����  َ ِ ِ  ��lא���ِכ� َ ِ  ��@�E���*ِ ِ ْ ُ ّא���/�  ٰ َ��' ���?َ َ ُّ  

�gً!���!�א� ِ َ ��א���א� �Sً َ ِ  ��@�
��4ِא��9 ْ ِ َ ُ َو�'��  َ  
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����- “Allahım amel defterimi sol elimden ya da 

arkamdan verme;verme ki, koskoca bir ömrü heder 

etmiş talihsizler arasında yer almış olmayayım; beni 

altından kalkamayacağım şekilde sorgu suale 

çekerek mahcup eyleme!” 
  

8. Başı Meshetme Esnasında: 
 

�gِ���Iي� و����I�Zي� َِ َ َ ْ َ �I�Sْم�  ِ ّ َ ّא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  

�jِ��َّ���j ��'�� ُ ّ ِ َ ّ َ %��g�Iכ�ِ ِ ْ َ  ��'َ َ����م�  ْ َ َ%��g�Iכ�  ِ ْ َ  �6��4َ ْ َ ���j ِ ّ ِ  ��@�/�j�~ِو� َ ّ ِ َ َ ِא����Tא�ر�  َ ّ  ��L�%َ َ  
  

����- “Allahım, saçımı ve cildimi ateşten koru; Senin 

arşının gölgesinden başka sığınılacak bir yer 

bulunmayan  mahşer gününde beni de arşının 

himayesine al.”   
  
                    9. Kulakları Yıkarken: 
 

�Q�T���S�~ُ َ َ ْ َ 
�����ن� ���)��َ ُ ِ َ ّ ََ َא���"���ل�  ْ َ ْ ���7����ن� ����َ ُ ِ َ ْ َ َא�������:�  ِ َ ّ  �:��َ ِ  ��@�/���Oِא� ْ َ ْ ّא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  
    

����- “Allahım, beni faydalı sözleri dinleyip onların en 

güzeline uyanlardan eyle.”  
 

                  10. Boyuna Mesh Etme Sırasında: 
 

��K ْ�uَو�א���� َ ْ ِل� َ  ���9��K��ِא��� ِ َ َ ّ  �:��َ ِ  ��@ ْ�0�-�Sِو�א� َ ْ َ ِא����Tא�ر�  َ ّ  �:��َ ِ  ����
ِر��� َ َ َ  ���E�%�~ْ ِ ْ َ ّא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  
     

����- “Allahım, beni Cehennem ateşinden azad eyle; 

boynumu  ateş zincirlerinden, ayaklarımı kızgın 

bukağılardan koru.” 
 

                    11. Sağ Ayağı Yıkarken: 
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ُא������!�א�م� َ ْ َ ْ  �Q�)��ِ ِ ُ*���ل�  ّ ِ َ َ����م�  ْ َ ِא����I�3א�ط�  َ ِّ  ��L�%َ َ  �����!�� �6�
�{َ ّ َ َ َ ْ ِ ّ َ ّא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  
 

����- “Allahım, ayakların kaydığı o gün Sırat 

Köprüsü'nde ayaklarımı kaydırma ve beni Cennete 

yürürken yolda kalanlardan eyleme.”  
  

                    12. Sol Ayağı Yıkarken: 
 

�����Oْא� َ ً ��� �9��(�א� ���Zכ���ر�א� ْ ُ ْ َ ً َْ ِ ّא���/�  ٰ َ���?َ ّ ُ  


���ر��*َ ُ َ  �:��ْ َ ًو�±��א�ر�ة�  َ َ ِ َ  ��'���
�"��ً ُ ْ َ  ��K�7�%ًو� َ َ َ ً��|�-���ر�א�  ُ ْ َ ًو�ذ��1
�א�  ْ َ َ  
    

����-“Allahım, sa’y ü gayretimi bol bol ihsanlarla 

mükafatlandır; günahlarımı af eyle, beni bağışla; 

amellerimi makbul eyle,  bana kârlı bir ticaret lütuf 

buyur ve hiç zarar ettirme.”  
 

                       13. Abdest Tamamlanınca: 
 

��@�/���Oو�א� ��Fא�������ِא��O��/�@�� ��:� א��� ْ َْ ّ َْ َْ َ ِ َ َ ّ َ ِ ِ ّא���/�  ٰ َ���?َ ُ  

��Fَא����3א���� ِ ِ َ ّ 
�א�د�כ� �%َ ِ َ ِ  �:��ْ ِ  ��@�/���Oِو�א� ْ َ ْ َ ����Uُْא� َ�:���I�?�Eَ ِ ِ َّ  �:��َ ِ  
����- “Allahım, beni, sürekli tövbe eden, temizliği 

kendine adet eden günahlarından kurtulan ve hep 

hayırlı işler peşinde koşturan  salih kullarından eyle.” 
  

                  14. En Sonunda Kıbleye Dönerek: 
 

�Q�����9ُو�ر� ُ ُ َ َ 
�!�ه� �%ُ ُ ْ َ �7���ً!�א�  َ ّ َ ُ َ~�ن�  ّ َ  �!�?�g�~ُو� َ ْ َ َ ُא����5  ّٰ  ��'��َ ّ ِ  ����ٰ ِ�Qَ ْ~�ن�  َ��² ٰ  �!�?�g�~ُ َ ْ َ  
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����- “Eşhedü en lâilâhe illallâh ve eşhedü enne 
Muhammeden abdühu ve rasûlühu.” 
 

����-Şehadet ederim ki, Allah yegâne ilahtır, hakiki 

ma’bud O’dur; yine şehadet ederim ki, Peygamber 

Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) O’nun kulu ve 

Rasûlüdür.  
  

����-Abdestten sonra 1 veya 3 kez Kadr Sûresini okumak ta 
abdestin âdâbındandır 
                    

����-"Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel 

kayyume ve etubü ileyh" 
 okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.                                                                  
                                                                                                                               Đbni Sünni 

DUALARIN  KABULÜ HAKKINDA HADĐS-Đ ŞERĐFLER  
 

����- Allah-ü Teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ 

duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Allah’tan 

çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.                         
                                                                                                                                    Buhari 
����- Đstiğfara devam eden, her türlü sıkıntıdan ve 
geçim darlığından kurtulur, ferahlığa çıkar, ummadığı 

yerden rızka kavuşur.                                               Nesai 
    

����- Sıkıntılı iken duasının kabul edilmesini isteyen 

kimse, refahta iken çok dua etsin!                               Tirmizi 
����- (Sıkıntılı veya borçlu bir kimse, bin kere  

����-La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" 

derse, Allah-ü Teâlâ işini kolaylaştırır                           Şir’a 
    

    ŞU DÖRT ŞEYĐ YAPMADAN NEDEN UYUNMAZ ? 
 

����-Bir gün Rasulullah Efendimiz (sav) Hz  Aişe annemize öyle 
buyurdu:Ey Aişe! geceleri şu 4 şeyi yapmadan uyuma: 
1) Kur'an'ı hatim etmeden  
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2)Benim ve diğer Peygamberlerin şefaatlerine 

kavuşmadan  
3)Müminleri kendinden hoşnut etmeden  
4)Hac etmeden  
 

Aişe (ra) "anam babam sana feda olsun, ben bunları bu kısa 
müddet içinde nasıl yapabilirim?der.Rasulullah tebessüm etti  
ve:Ya Aişe ondan kolay ne var? 
 

1)3 Đhlas 1 Fatiha okursan Kuran'ı hatmetmiş olursun  

2)Bana ve diğer Peygamberlere salavat getirirsen 

şefaatime kavuşursun  

3)Mü'minlerin affını dilersen onları hoşnut edersin  

4)''Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü 

vahdehü la şerike leh  lehül mülkü velehül hamdü ve 

hüve ala külli şeyin kadir'' tesbihini okursan hac 

sevabı gibi sevap alırsın                                                         Tefsiri Hanefi 
   

                 DUA KAÇ GÜN  KAZAYI ÖNLER ? 
 

����- Cuma namazından sonra, 7 kez Đhlas ve 

Muavvizeteyn okuyanı, Allah-ü Teâlâ, bir hafta, 

kazadan, beladan, kötü işlerden korur.             Đ.Sünni                    
 

����-Dua, ibadetin özüdür. Allah katında duadan makbul 

bir şey yoktur. 70 türlü kazayı önler.Ömrün bereketini            

artırır.                                                                             Tirmizi 
                                                                                                                                                                                                                

����- Dua eden, şu üç şeyi kazanır: Ya günahı affolur 
veya hemen hayırlı karşılığını görür, Yahut ahirette 

mükâfatını bulur.                                                Deylemi 
 

����-Allah-ü Teâlâ dua etmeyene gazap eder.         Đ. Mace                    
����-Dua belayı önler.                                          Deylemi 
. 
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ALLAH (CC) KULUNU  AFFETMEK ĐÇĐN SEBEP ARAR 
 

����-Allahımız iyi niyeti ile elini açanı kapısına geleni boş geri 
çevirmez. Çünkü sen ve ben kul iken kapımıza iyi niyetle geleni 
geri çevirmiyoruz da o Yüce Allah hiç boş çevirirmi. O Rabbül 
Alemin kulunu çok sever de onun için yeter ki elin aç yeterki 
kapısına var yeter ki iste istemeyi bil yeter. 
Rabbim bizleride sevdiği kullardan eylesin.                  Amin... 
 

                      Hz. Ömer (ra) diyor ki: 
����-"Resulullah'a esirler getirildi. Onların içerisinden bir 
kadın memesinden sütünü sağıyor ve çocuklara içiriyordu. 
Esirlerden bir bebek gördüğünde onu alıyor bağrına basıyor ve 
emziriyordu. Bunu gören Resulullah bize şöyle dedi: "Bu 
kadının, çocuğunu ateşe atacağını tahmin eder misiniz?" 
  
����-Biz: "Hayır, onun, çocuğu atmamaya gücü yettiği 
müddetçe bunu yapmaz." dedik. Bunun üzerine Resulullah 
"Allah, kullarına işte bu kadının, çocuğuna olan 
merhametinden daha merhametlidir." buyurdu.     Müslim,Tövbe,22                     
 

DUA MÜ'MĐN'ĐN SĐLAHI VE KALESĐDĐR 
 

  �7��ٰא���!�%�א�ء ��K�9ح� א���U	���:� و��7�%א�د� א���!���:� و����1ر� א��� َ ّ ُ ُ َ ِ ِِ ِّ ُّ َ ِ ِ ْ َُ ْ ُُ ُ َ َא�ت� و�◌ْٰ��َ ِ'��ر�ض�ِ ْ َ  
"Dua mü'minin silahı, dinin direği, semâvat ve arzın nurudur." 

                                                                                            Müslim  
(BĐR HĐKAYE) 
 

����-Adamın biri komşusu ile kavgalıdır.Her işin başında  
Besmele çeker ve Ayet-el Kürsi okur.Yine bir akşam 
tarlasından çift sürmeden geldiğinde kendi çok yorgun olduğu 
için Ayet-el Kürsi’yi ancak bir defa okuyarak 
(divanına)yatağına yatar. 
����-O gece düşmanı o çiftçiyi öldürmek için gizlice evine 
girer.Bakar ki gövdesi yerde başı divanda iki parça halinde 
görür.Beni öldürdü zannederler diye gizlice evine 
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döner.Sabahleyin merak içinde kalkar.Bir de bakar ki 
komşusu öküzlerini koşmakta… 
����-Hayret eder bu olaydan çok müteessir olarak komşusunun 
yanına gider ve gizlice evine geldiğini ve kendisini iki parça 
halinde gördüğünü söyler.Der ki ‘ 
����-’Ne amel işledin ki?’’ Çiftçi şöyle der: ‘’Ben çok 
yorgundum Ayet-el Kürsi’yi ancak bir defa okuyabildim sen 
beni onun için iki parça gördün.Eğer ben yedi defa 
okuyabilseydim sen beni hiç bulamayacaktın’’ der. 
  

                        NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Hani en çırpınış anında başınızı ellerinizin arasına alıp ne 
yapayım ne yapayım dersiniz ya…  
Kimsesizler dostu Allah'ı çağır.   
                                                Đşte o vakit dua vaktidir.  
 

EVE GĐRERKEN OKUNACAK DUA 
 

���/�A א��� �I�g �:��َ َْ َ َ ِّ َ ِ ِ  א�%���ذ�ُ ��כ�/��7א�ت� א����5  ّٰ ِ َ ِ َ ِ ُ ّ א�����א���َ َ ِة�َא�ّ  
����-"Yarattıklarının şerrinden Allah'ın tam kelimelerine 

sığınırım" derse, o evden çıkıncaya kadar hiç bir şey 

ona zarar veremez.                                        Buhari-Enbiya-10 
 

         MELEK VE ŞEYTAN NE ZAMAN YARIŞ EDER  ? 
 

����- Hz. Cabir (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki:  
"Bir kimse evine girerken veya yatağına girerken hemen bir 
melek ve bir de şeytan alelacele gelirler. 
Melek:Adama"Hayırla aç!" der. şeytan da: "Şerle aç!" der. 
Adam, şayet (o sırada besmele çekerek) Allah'ı zikrederse 
melek şeytanı kovar ve onu korumaya baslar.  
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����-Adam uykusundan uyanınca, melek ve şeytan yine aynı şeyi 
yine söylerler.  Adam, şayet: "Nefsimi, ölümden sonra bana 
geri iade eden ve uykusunda öldürmeyen Allah'a hamdolsun.  
Đzniyle yedi semayı arzın üzerine düşmekten alıkoyan Allah'a 
hamdolsun"dese bu kimse yatağından düşüp ölse şehit olur, 
kalkıp namaz kılsa faziletler içinde namaz kılmış olur."  
Rezin ilavesidir.                                                               Kütüb-i Sitte 1756 
 

EVĐNDE ŞEHĐT OLMAYI KĐM ĐSTEMEZ KĐ ? 
 

����-Bir kimse abdestli yatarsa Allah onun için bir 

melek tahsis eder ve o melek şu duada bulunur: 

"Allah'ım falan kulunu bağışla çünkü o abdestli olarak 

yattı.Abdestli  olarak uyuyan kimse,  gece ibadet 

eden ve gündüz oruç tutan gibidir."   Ramuz el-Hadis,No:238/6 

����-''Bir kimse abdestli yatar ve o gece ölürse şehid 

olarak ölür.''                                                                   Ramuz el-Hadis,No:411/1 
 

                EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA 
             

              Evden çıkarken en az 3 defa şu dua okunur. 
 
  

ِ������ א����5 ّٰ ِ ْ ِ��L�% �6�/כ����* َ ََ ُ ْ َّ ِ א����5َ ���Sٰل� و�'��َ '�� ،ّٰ َ َ ْ َ ����ة� َ َ ّ ِ ��א����5ّٰ'��ِא�ُ ّٰ ِ  
����-"Allah'ın adıyla! Allah bana kâfidir. Allah'a tevekkül 

ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet 

yoktur."duâsını okumalıdır.                                Ebû Dâvud, el Ezkâr, 24 
 

               YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA 
 

ِא�����7!� ���5 ّٰ ُ ْ َ ْ َ א�����ى� ~�َ ِ َ َ»����T�7א� و��9"�א��1א� و��O���T�/א�ّ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ ْ�:�� َ ِ ��Uُא� ْ��F�7�/��َ ِ ِ ْ  
 

    

����- Ebû Saîd (ra) anlatıyor: "Hz. Peygamber (sav) bir şey 
yeyip içtiğinde şu duayı okurdu: 
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����- Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan 

Allah'a hamdolsun.                                                    Ebû Dâvud- (3850) 
  

BĐNEĞE BĐNERKEN OKUNACAK DUA 
 

ِ������ א����5 ّٰ ِ ْ ِ�I��� ٰ ْ َ�9�Iא� و����?��ٰ ْ َُ ّ(�?�א� א�ن� ر����َ � َ َ ّ ِ َ�-�|�� ُ َ َ�Sَ��ر� ر� ٌ�)���ُ  
Meâli: "O nun yürümesi ve durması Allah'ın adıyladır. 

Rabbim bağışlar ve merhamet eder."                   Hûd Sûresi, 4 
  

ÇARŞIYA ÇIKARKEN OKUNACAK DUÂ 
 

���َ �Q���� َ َא�'��َ ّ ِ���5ُ ٰ و��S!�ه� ���ّٰ ُ َ ْ َ�I�g� َ��כ� ���Q�� ،�Q א���U/�כ�، و����Q א����َ ْ ُ ُ َُ َ ََ ُ ْ ُ َ��h �!�7ْ ُ ُ ْ�� ���µَ و�́� َ(��6، و����2 ُ ُ َ ُ
����µ ���َ �]�Sَت� ��(�!�ه� א���� ْ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ٌ ّ َ�I���!�� �¶�g כ��� ��L�% ���2و� ،��ٌ̀ ِ َ ٍ ََ َِ ّ ُ َ ُ َ ِ ْ.  

 

����-Çarşıya girdiğinde şu duayı okuyan bir kimseye 

Allah (cc) binlerce hasene yazar, binlerce günâhını 

siler, derecesini binlerce yükseltir, ve ona cennette 

ev binâ eder.                                                                               Tirmizî,Deavat, 36 
 

YATARKEN OKUNACAK DUÂLAR 
 

����-"Resûlullah (sav) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu; 
 

�7���ِ!� ���5َא� ّٰ ُ ْ َ َ א�����ى� ~�ْ ِ َ َ»����T�7א� و��9"�א��1א�، و�כ�-�א��1א� و�ّ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ��و�א��1ْ َא� ��כ��� ¸��َ ّ َ ْ َ َ�:ْ��' َ 
ُא��Q�� ��¹َכ� َ ِو�ى�ْء��ُ ��ٰ'��َ و�،ِ  

    ����-"Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımız görüp bizi 

barındıran Allah'a hamdolsun. Đhtiyacını görecek, 

barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!"        
                                                                                                         Müslim, Zikr 64, (2715)  
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EFENDĐMĐZ YATAĞINA GĐRĐNCE ŞÖYLE DUA EDERDĐ 
 

����-Hz. Peygamber (sav) yatağına girdiği zaman, 

ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ehad'i 

okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu 3333 kere 

tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine 

yapmamı emrederdi.                        Ebû  Dâvud, Tıbb 19 
  

    

ERKEN KALKMAK ĐÇĐN 
 

����-Efendimiz yatağına vardığında şöyle derlerdi; 
 

 
����-"Allahım! Senin adınla hayat bulur, senin adınla 

ölürüm". 
 

Sabah olunca da şu duayı okurdu: 
����-"Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a 
hamdolsun!Zaten dönüşümüz de O'na dır.Buhârî, Daavat 8, 16,  
 

SABAH NAMAZINA KALKMAK ĐÇĐN 
 

����-Efendimiz(sav) şöyle buyuruyor; 'Sizden herhangi biriniz 
uykuda iken şeytan ense kökünüze üç düğüm atar. Her bir 
düğümü bağladıkça: "Sen yat yat, daha gece uzundur" diyerek 
attığı düğümün üzerine eliyle vurur. 
 

 ����-Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah'ı zikreder, 

hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür, abdest alırsa 

biri daha çözülür, namaz kılarsa birisi daha çözülür ve 

zinde ve neş'eli olarak ve tertemiz bulunarak, sıkıntı 

ve tenbellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış 

olur.                                                                                              E.Dâvud,Tatavvu- 18                    
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����-Efendimiz'in huzurunda geceden uykuya dalarak tâ 

güneş doğuncaya kadar uyuyup sabah namazına 

kalkmayan kimse zikredilse:  

O kimsenin kulağına şeytan işemiştir" buyururlardı.                   
                                                        .                                                                      Buharî, Teheccüd,13 

                                  EZAN DUÂSI 
 

 
  ����-Hz. Câbir (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdular ki: 
Ezanı işittiği zaman kim: 
 "Allâhümme Rabbe hâzihi'dda'veti'ttâmme 

ve'ssalâti'lkâime âti Muhammedeni'l-Vesîlete 

ve'lfadîlete veb'ashu makâmen mahmûdeni'llezî 

va'adtehu inneke la tuhliful mi'adi'' 
  

����-Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! 

Muhammed'e Vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, 

va'adettiğin üzere makam-ı Mahmûd üzere dirilt" 

derse, ona Kıyâmet günü mutlaka şefaatim helal 

olur."                                                                                                         Buhârî, Ezân 8                                                
 

EFENDĐMĐZ SECDE'DE ŞÖYLE DUA EDERDĐ 
 

َ��/�?��� ��כ� ���9!�ت�، و���כ� �����6�T، و���כ� ~�َא� َ َ ُ ََ ََ َُ ْ َْ ِ َ َ َ ّ ُ َ ّ�6�7�/�9ُ ْ َ ْ �]�?�O���9!� و� ،َ ِ ْ َ َ َ َ
���/��� َ ّ ُى� �Q�"�/�A و����Gر�ه�، و���º ���g���Q، و����I�3ه� *�
�א�ر�כ� א����5ِ ٰ َّ َ َ ََ َ ُ َ ُ ّ ََ َ َ َ َُ ُْ َّ ََ َ َ َ ��:� א����א���"���F،َא� َ�Sَ ِ ِ َ ُ َ ْ  
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����-"Hz. Peygamber (sav) secde ettiği vakit şöyle dua okurdu: 
"Allah'ım sana secde ettim, sana inandım, sana 

teslim oldum. Yüzüm de, kendisini yaratıp 

şekillendiren, ona kulak, göz takan yaratanına secde 

etmiştir. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir.                                                 
                                                                                                                     Müslim Salat216        
 

EFENDĐMĐZ (SAV)'ĐN EBU BEKĐR (RA) ÖĞRETTĐĞĐ DUA 
 

 

����-"Resûlullah (sav)'a, Hz. Ebû Bekir (ra) gelerek: 
����-Bana namazda okuyacağım bir dua öğret" dedi. Resûlullah 
(sav) ona şu duayı okumasını söyledi: 
 

����-"Allahümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîran ve 

lâ yağfiru'zzünûbe illâ ente fa'ğfir lî mağfireten min 

indike verhamnî inneke ente'lğafûru'rrahîm. 
 

����- (Allahım ben nefsime çok zulmettim. Günahları 

ancak sen affedersin. Öyle ise beni, şanına layık bir 

mağfiretle bağışla, bana merhamet et. Sen affedici ve 

merhamet edicisin".                                      Buhârî, Sıfâtu's-Salât 149                   
 . 

 .                               
. 
. 
. 
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                       NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Hani bazen çözümsüzlüğe çaresizliğe tıkanır da uçan 
kuştan teselli arar hale gelirsiniz ya… 
Çağır kimsesizler dostu Allah'ı çağır.  
                                                  Đşte o vakit dua vaktidir. 
 

               DÖRT DUA VARDIR KĐ, REDDOLUNMAZ 
 

1- Dönünceye kadar hacının duası, 

2- Evine gelinceye kadar gazinin duası, 

3- Đyileşinceye kadar hastanın duası, 

4- Kardeşin kardeşine gıyabında ettiği dua.Tirmizi, Deavat, 129 
 

BU DUAYI OKUYANLAR NE KAZANIR  ? 
 

�- Herhangi biri bu duayı okursa  hataları deniz 
köpükleri kadar da olsa yine hatalarına keffaret olur             
                                                                                                                  Keşfû'l-hafâ, 2/11                                  
  

   ĐMAN VE NĐKAH YENĐLEME DUASI 
 

����-- “Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne 

vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah 

Muhammedün resûlullah.” 
duâsını okuyanlar, 
����- “Đmanınızı La ilahe illallah sözü ile yenileyin!” 
Hadis-i Şerifindeki emre uymuş olurlar. 
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����-Günâhdan tövbe eden kimse günâh işlememiş gibi 

olur. Fakat bir taraftan istiğfar, diğer tarafdan 

günâhda ısrar eden ise (neuzü  billah) Cenâb-ı Hakk 

ile alay eden kimse gibi olur."                                                    Müslim 
  

MEVLA NE ZAMAN BENDEN BĐRŞEY ĐSTEYEN YOK MU DER  
 

Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına 
iner ve;  
"Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim 

benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana 

istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım" der. "                                                                               
                                                                                                                    Ebu Davut-1315  
       

      HZ. FATIMA'NIN SABAH AKŞAM OKUDUĞU DUA  
                                        

����-Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. 

Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete 

aynin. Manası: 
 

����-"Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle 

senden yardımını isterim.  

����-Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. 

Beni bir göz kırpması kadar bile olsun nefsime 

bırakma.                                                                     Mecmauz Zevaid, 10/117 
 

BU DUAYI   3   KERE OKUYAN MURADINA ERER 

 

����- Sabah-akşam 7 defa " 
����-Allahümme ecrina minennâri ve edhılnel cennete 

meal ebrar"  diyen cehennemden kurtulur.                  Ebu Davud 
. 
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����-Kim Allah’tan (c.c) 3 defa cenneti isterse cennet 

şöyle der : “Ey Allah’ım ! Onu  cennete koy der. 
     

����- Kim  Allah’a (c.c) 3 defa cehennemden sığınırsa 

cehennem şöyle der :  

“Ey Allah’ım ! Onu cehennemden koru der Tirmizi 
                                                                

YÜZ BĐN GÜNAH NASIL AF OLUR? 
 

َو�«���7!�ه� ~� ِ ِ ْ َ ِ �9َ��|�-��I א����5َ ّٰ ُْ ِ ْ َ �9ِ
��Jא�ن� א����5  ّٰ َ َ ْ ِ و�«���7!�ه�ُ ِ ْ َ ِ �9
��Jא�ن� א�،َ َ َ ْ ُ���5ِ ِ א������0(���ّٰ ِ َ ْ  
����-Diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının 

da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder. 
                                                                       Buharî, Deavât61 
 

SUÇLU NASIL AF OLUR? (BĐR KISSA) 
 

����-Hikaye olunduğuna göre Hz. Musa (as)’ın zamanında şehrinde 
bir kötü kişi varmış. Cenab-ı Hakk; “Onu şehrinden uzaklaştır 
yoksa şehrini helak ederim” buyurdu. 
 

Hz. Musa onu bulup şehrinden çıkarmış. Aradan uzun bir zaman 
geçtikten sonra Cenab-ı Hakk, Hz. Musa’ya; “Falan yerde sâlih bir 
kulum vefat etti onu defnet” buyurur. Hz. Musa o kişiyi 
bulduğunda daha önce şehrinden kovduğu kişi olduğunu görür. 
 

����- Hz. Musa, Cenab-ı Hakk’a; “Ya Rabbi! Sende yalan olmaz, ne 
hikmettir ki şehrimizden kötü olarak çıkardığımız kişi şimdi senin 
sâlih kulun oluvermiş?” diye sormuş. Cenab-ı Hakk; “Ya Musa! O 
kişiyi sen şehrinden attığında o kul bana öyle yalvarmaya başladı 
ki; 
����- Ya Rabbi kusurluyum amma senin kulunum her nereye 
gitsem senin arzındayım, gücüm yetmez ki bu cihandan çıkayım, 
içsem senin nurun suyun içerim. Göçsem senin toprağına göçerim, 
yinede senin güneşin doğar benim üstüme. 
. 
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����- Senin o güzel havanı teneffüs ederim. Beni bağışla Ya Rabb! 
Başka kapı yokki nereye giderim? diye ağlaya ağlaya bana 
yalvarıp vefat etti. Ben de onu sâlihler defterine koydum” buyurur. 
                               

                             BAĞIŞLA KUSURUM  
 

Bağışla kusurum ben çok günahkârım, 
Her nereye gitsem yine arzındayım, 
Gücüm yetmez ki şu cihandan çıkayım, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 
                                                                 

Güneşin de doğar hep üstüme benim, 
Ne kadar suçlu olsam nimetin yerim, 
Şu güzel havanı teneffüs ederim, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 
 

Đçsem senin nurun, suyundan içerim, 
Göçsem yine senin arzına göçerim, 
Kusurla huzura nasıl da geleyim, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 
 

Bu toprağın altı senindir üstü de, 
Şu ömrümün çağı geçti hep beyhude, 
Kabul et Allah’ım her kusurum ile, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 
 

Sen yarattın beni bunu ben bilirim, 
Affetsen Garib’i kusursuz gelirim, 
Affetmezsen kimden affımı dilerim? 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 
  

                             NE  ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Hani yıllarınızı verdiğiniz huzur için ümit verdiğiniz rahat 
bir nefese  kurban olduğunuzda kendinizi anlatamamanın 
hicranına düşersiniz ya…  
 

Kimsesizler dostu Allah'ı çağır.                                                              
                                                            Đşte o vakit dua vaktidir. 
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  ĐFTÂR DUÂSI 
 
 

    

����-Resûlullah (sav), iftar ettiği zaman şu duayı okurdu:  
����-"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Ey 

Allahım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla 

orucumu açıyorum."                                                                                                                                                         Ebu Dâvud, Savm 22, (2358)     
 

EFENDĐMĐZĐN HASTALARA OKUDUĞU DUA 
 

ِ������ א����5 ّٰ ِ ْ ِ��̀ �
ِ א���כ� ِ َ ِ%���ذ�ُ ��א����5َ ~�،ْ ّٰ ِ ٍ א������0(��� ��:� כ��� %��Iق� �1��א�ر�ُ َ ّ َ ٍ ْ ِ ِ ّ ُ ْ ِ ِ ِ َ ْ و���:� ،ْ ِ َ
�I�S �I�gِ א����Tא�ر� َ ّ ِ ِّ َّ َ  

    

����-Đbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav), hummaya ve 
bütün ağrılara karşı şu duayı okumamızı öğretmişti:  
 

ŞĐDDETLĐ AĞRILAR VE TANSĐYON ĐÇĐN DUA 
    

����-"Ulu Allah'ın adıyla, kanla kabaran her bir 

damardan  ve ateş hararetinin şerrinden büyük 

Allah'a sığınırım.                                                    Tirmizî-(2076)                           
     

ACĐL HASTALARA  OKUNACAK DUA 
 

�~َ�¬�9َ َل� א����5ْ ّٰ ِ א������0(��� ر�ب� א������Iش� א������0(���ُ ِ َِ َ َْ ْ ِْ ْ َ ّ َ َ�~ َ�)�-�Z�� َن� ِ ْ َ َכ�ْ  
 

����-Resûlullah (sav)  buyurdular ki: "Kim eceli gelmeyen 

bir hastayı ziyaret eder ve yanında şu duayı 7 kere 

okursa, Allah ona bu hastalığından mutlaka şifa verir: 
����- (Büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'tan senin için şifa 

taleb ediyorum.)                                    Ebû Dâvud, Cenâiz 12, (3106) 
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        Ebu Hureyre'nin (ra)'den Rivayete Göre;   
 

����-Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum beni anarken 
ben muhakkak onunla beraber bulunurum. Eğer o beni 
gönlünde gizlice zikrederse, ben de onu gönlümde zikrederim. 
Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse, ben de onu o 
cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. 

����-"Şüphesiz Aziz ve Celil Allah şöyle buyurur ….. 
Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın 

yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona 

bir kulaç yaklaşırım. o bana yürüyerek gelirse, ben 

ona koşarak varırım."                                                 Sahih-i Müslim' 4832 
    

KELĐME-Đ TEVHĐD'ĐN FAZĐLETĐ 
 

  

" La ilahe illallah, Muhammedün resulullah" 
 

����-Bu kelimeye Kelime-i Tevhid denir. Kısaca manası, 
 ����- (Allah’tan başkabaşkabaşkabaşka ilah yoktur. Muhammed  

Aleyhisselam da Onun Resulüdür) demektir. 
    

����- Hadis-i Şeriflerde Kelime-i Tevhidin  
 
 ����- “Amellerin en faziletlisi dilin Allah’ın zikri ile ıslak 
olarak ölmesidir.”   
����- “Kelime-i Tevhid, Cennetin anahtarıdır. (H.Ş.)                           
����- “Dili ile tövbe edip günaha devam eden Rabbi ile 
alay etmiş sayılır.” (H.Ş.)                                                              
   

MĐZAN'DA  EN AĞIR GELEN NEDĐR  ? 
 

����- Bir Hadîs-i Şerîfte tevhid kelimesinin fazîletleri 

şöyle anlatılmıştır: “Yedi kat göklerle yedi kat yer, 
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terâzinin bir kefesine, Kelime-i Tevhîd diğer kefesine 

konsa, bu ondanlardan daha ağır gelir. (Đbn-i Hanbel, Müsned ,  
                           

       MAHŞERDE KARINCA KADAR  KAĞIT  NELER YAPAR  ? 
 

����- Abdullah bin Amr, Peygamber Efendimiz (sav) 'in 

şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘’ Kıyamet günü bir 

kişi mizana getirilir. Onun için tutulan doksan dokuz 

sicil çıkarılır. Her sicil gözün gördüğü yere kadar 

uzanır. Onlarda o kimsenin hataları ve günahları 

yazılıdır. Bütün bunlar terazinin bir kefesine konur. 

Diğer kefesine ise karınca büyüklüğünde içinde 

Kelime-i Tevhid yazılı kağıt konur. Đşte bu kağıt o 

hatalara tercih olunur.’’ 
 

����- (Günde 100 defa La ilahe ĐllAllah  
diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.)  [Taberani]                                                          

�- " Cenabı-ı Hak (C.C.) şöyle buyuruyor: Đzzetim, 
Celalim ve Rahmetim hakkı için "Lâ ilâhe illalah" 

Diyen kimseyi ateşe koymayacağım." 

 

 �- ‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimsenin günahları silinir 

ve yerine o kadar da sevap yazılır.’  

�- "Allah-ü Teala buyuruyor:  

LA ĐLAHE ĐLLALLAH benim kalemdir. Bu kaleden 

içeri  giren kişi benim azabımdan emin olur. 
  

 

LÂ ĐLÂHE ĐLLALLAH 
 

Tevhit iman başıdır,         Yerler gökler yedi kat, 
Zikir mü’min işidir,          Koy kefeye onu tart 
Đman temel taşıdır,            Ağır basar tevhîdât, 
Lâ ilâhe illallah.                 Lâ ilâhe illallah. 
 
. 
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Kul olanlar diyesi,             Hak edenler cenneti, 
Hak cemâlin göresi,          Görür türlü nimeti, 
Mü’minlerin kalesi,           Budur tevhid kıymeti, 
Lâ ilâhe illallah.                 Lâ ilâhe illallah. 
 
Dertlilerin devası,              Gönül Allah evidir, 
Đsm-i Âzam duası,              Bu yer tevhid yeridir, 
Dört kitabın manası,          Bu günahı eritir, 
Lâ ilâhe illallah.                 Lâ ilâhe illallah, 
 
Dünyadır bu, fanidir,         Nice şehit uğruna, 
Đslam tevhid dinidir,           Gider Mevlâ yoluna, 
Kurtuluşa erdirir,              Cennet verir kuluna, 
Lâ ilâhe illallah.                  Lâ ilâhe illallah. 
 
Okur tevhid nurani,           Başkası boş eylesin, 
Kelâmullâh Kur’ân’ı,         Dilim tevhid eylesin, 
Bu tazeler imanı,                 Kalbim daim söylesin, 
Lâ ilâhe illallah.                   Lâ ilâhe illallah, 
 
Tasdik eyle kalb ile,            Okur mü’min gereği, 
Đkrar eyle dil ile,                  Söyler Đslâm yüreği, 
Günahların siline,               Yerin göğün direği, 
Lâ ilâhe illallah.                  Lâ ilâhe illallah. 
 
Đmanın anahtarı,                 Tevhid gönüller açar, 
Đslâm’ın anahtarı,                Aleme rahmet saçar, 
Cennetin anahtarı,               Cennet kapısın açar, 
Lâ ilâhe illallah.                    Lâ ilâhe illallah. 
 
Her an bunu diyelim,           Kalem olsa ağaçlar, 
Kalpten pası silelim,             Mürekkebi denizler, 
Tevhid zikir edelim,             Sevabın yazamazlar, 
Lâ ilâhe illallah.                    Lâ ilâhe illallah. 
  
Cehenneme atmazlar,           Dört Kitabın özü bu, 
Kusurlara bakmazlar,          Kürsüdeki yazı bu, 
Tevhid ile yakmazlar,           Kurtaracak bizi bu, 
Lâ ilâhe illallah.                     Lâ ilâhe illallah. 
 

El çektirir kezzabdan,   
Emin olur gazaptan, 
Korur Tevhid azaptan, 
Lâ ilâhe illallah. 
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BAZI Alimlerimizden şöyle duymuştuk Allah-ü Teâlâ mahşerde 
kulunu hesaba çektiğinde günahı ağır gelmek üzere olan kulu 
için “Bu kulumun diğer iyilik amelleri nerede?” diye sorar. 
Okuduğu Kelime-i Tevhid’ler sevap kefesine konur ve o bir 
nur olur.Bir ucu terazinin  sevap kefesinde bir ucu göklere 
direk olacak.Bütün günahlarından daha ağır gelir. 

 

����- La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur           
                                                                                                    Bezzar 
����- La ilahe illallah çok söyleyerek imanınızı tazeleyinTaberani 
����- Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir.          
                                                                                                                                     Hakim 
����- Zikrin [Allah’ı anmanın] en faziletlisi La ilahe illallah 
demektir.                                                                                                                Nesai 
����- La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı 
sıkıntıdır.                                                                                                          Deylemi  
����- Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La 
ilahe illallah sözüdür.                                                              Tirmizi  
 

����- La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar 
sevap yazılır.                                                                            E.Ya’la  
 

����- La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır                      Đ.Ahmed 
����- La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün 
günahları affedilir.                                                                                        Đ.Gazali  
����- Ölüm halindekilere La Đlahe illallah söylemesini telkin 
edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın 
olduğu an bu vakittir.                                                                        Ebu Nuaym 
 

����- Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece 
telkinde bulunun.                                                                                      Dare Kutni 
 

����- Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o 
söz kıyamette ona nur olur.                                                     Hakim 
. 
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             BĐ ÇARELERĐN ĐMDADINA  NE YETĐŞĐR ? 
 

����-MAHŞER GÜNÜ, üzerinde  kul hakkı bulunanların bütün 
amelleri ellerinden alınır.Ve hak sahiplerine verirlir.Amma " 
Lailahe illallah." Nurunu kimse alamayacak.Hatta onu 
Mizan'a dahi koyamazlar.Zira " 
 Lailahe illallah" demeye hiçbirşey karşılık  ve benzer 
olamaz.Bu zavallılar:" Bizlere müsaade edin de bizler 
ağlaşalım." Derler.Müsaade edilir.ve ağlamaya başlarlar.O 
kadar ağlarlar ki. 
 Cehennem malikleri onlara :" Sizler bu ağlamayı dünyada 
iken yapmanız gerekirdi. O zaman hiç kimseyi incitmeseydiniz 
, üzerinizde hiç kimsenin hakkı bulunmasaydı  burada bu 
azaplara düçar olmazdınız.Ağlamanın size hiçbir faydası 
yoktur" derler ve Zebanilere; 
Bunları ateşe atmalarını söylerler.Zebaniler kendilerini 
ateşlere atmak üzere gelirken, bunlar hep bir ağızdan 
" Lailahe illallah" diye çağırmaya başlarlar. 
Ateş"Lailahe illallah" nidasını duyar duymaz bunlardan 
kaçar.Hiçbirini yakmaz.Cehennem malikleri ateşe sorarlar.:" 
Bu asileri neden yakmıyorsun? Neden bunlardan kaçıyorsun?  
Bu defa ateş cevap verir." Bu kimselerin üzerlerine varınca 
"Lailahe illallah" diye çağrıştılar.Onların üzerinden öyle bir 
nur çıktı ki eğer kaçmasaydım o nur beni bile yakardı. 
Sıcağımızı bile söndürürdü.Hak Teala ve Tekaddes(cc)  
 

Hazretleri bana "Lailahe illallah" diyenleri yakmaya destur 
vermedi." Cehennem malikleri aciz kalırlar, kendi 
kendilerine:" Bunların feryatlarına aldırış etmeyerek  ateşe 
atsak bile, tevhid "Lailahe illallah" ın nuru ateşi 
söndürecektir." Derler. Ve Hak Teala veTekaddes (cc) 
Hazretleri'ne niyazda bulunurlar. 
" Đlahi, Burada bir bölük Kavim var ki ateş bunları 
yakmıyor.Ateş kendilerine saldırınca bunlar  
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"Lailahe illallah" diyorlar. Ateşte onlardan kaçıyor.Ve 
yakmıyor.Korkuyoruz ki, bunların nuru ateşi tamamen 
söndürecek." Hak Celle ve Ala(cc) Hazretleri ferman 
buyuruyor." 
 

 Đhlas ile "Lailahe illallah" diyenleri ateşe atmayacağımı 
vaad ettim. Zira onlar benim zakir(zikreden)kullarımdır. 
Varın çıkarın onları ve cennete götürün." Onları cehennemden 
çıkarır, nurdan Buraklara  bindirir ve cennete götürürler.                                                                  
                                                                                                                           E-Aşikin 
 

               BĐR KUL NE ZAMAN YALAN SÖYLER ? 
    

����- (Ahiret, dünyaya tercih edilince, La ilahe illallah sözü, 
Allah’ın gazabından korur. Dünya kârını (hayatını), ahirete 
tercih eden, La ilahe illallah dediği zaman, Allah-ü Teâlâ, 
"Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin" buyurur.)                
                                                                                                                        Beyheki         
    

����- (La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı 
kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.)      Buhari       
����- (Günde 100 defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette 
dolunay gibi parlar.)                                                                               Taberani 
    

����- 100'cüyü söylerken "Muhammedün resulullah" ilave 
etmek iyi olur. Tecvide göre okununca "Muhammedür-
resulullah" denir. 
 

�Y�T��iא� ���Aد� �Q�
َ��:� ��א�ل� '�� א����Q א�'�� א��3����o ���5א� ��:� ��/� ّ ًَ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ِ ِِ ْ ِْ َ َ ََ ِ ِّ َ َ َ  
 

����-"Kim kalbinden gelerek ihlâsla "Lâilâhe illallah" derse 
cennete girer" buyurmuştur.                                        K.Sitte:1755,6,0..  
          

����-Đhlas, kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer 
bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir. 

. 
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Hadis-i Şeriflerde Buyuruldu ki: 
    

����- Allah-ü Teâlâ'nın birliğine iman edip, şirk 

koşmadan ve ihlasla namazını kılıp, zekatını verenden 

Allah razı olur.                                                                   Đbni Mace 
����- Đbadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun! 

Bunlar hidayet yıldızlarıdır.Fitnelerin karanlıklarını 

yok eder.                                                                                                    Ebu Nuaym 
����- 40 gün ihlasla ibadet edenin, kalbinden diline 

hikmet pınarı akar.                                                        Ebuşşeyh 
 

                     DUASI RED EDĐLMEYEN  ÜÇ KĐŞĐ 
 

Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor: 

1- Đftar edinceye kadar oruçlunun duası, 

2- Mazlumun duası, 

3- Adaletli devlet reisinin duası   Tirmizi, Deavat, 48 
. 

BAŞ AĞRISI ĐÇĐN OKUNACAK DUA 
 

 �Y���!�-�� �Q�9א�ذ�ى� ��:� ر�א� �Q�� א� א�و��m���I�� כ����T�� �7:� כ�א�ن��� ٌ ِ �َ َ ْْ ِْ َ َ� �ِ ْ َ ْ ِْ ًِ َ َc ْ ً ُ َ َ ْ ��:� �G(�א�م� א�و� َ َ ٍ َ ِ ْ ِ
�Y���!�Gٍ َ َ ٍ א�و� �1��כ�َ ُ ُ ْ َ              

. 
onun ya , Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa-����

).vermesi gerekir(oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye  
196-Bakara                                                                                            

  

                                    HATM-Đ TEHLĐL 
    

����-Kelime-i Tevhid veya Tehlil La ilahe illallah demektir. 70 
bin Kelime-i Tehlil okumaya Hatm-i Tehlil denir.  
Mazher-i Can-ı Canan Hazretleri, bir kabrin yanına 
oturmuştu. 
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����- (Bu mezarda Cehennem ateşi var. Hadis-i Şerifte (Kendisi 
için veya başka müslüman için 70 bin Kelime-i Tevhid 
okuyanın günahları affolur) buyuruluyor. Ruhuna Hatm-i 
Tehlil sevabı bağışlayacağım. Đnşallah affolur.) buyurdu. 
    

����- Hatm-i Tehlilin sevabını bağışladıktan sonra, 
(Elhamdülillah bu günahkâr kadın, Kelime-i Tehlil 

sayesinde azaptan kurtuldu) buyurdu        makamat-ı mazheriyye  
70 bin Kelime-i Tevhidi birkaç kimse de okuyabilir.     
                                                                                                                     Menâhic-ül-ibâd 
 

                     ŞĐMDĐ  FIRSATI   DEĞERLENDĐR… 
 

����-bu dünyada bir defa ''lailahe illallah'' demek kabirde bin 
yıl yatmaktan daha efdaldir.elin iş yapsa da ağzın bu kelimeyi 
söylesin… 
 

ÇÜNKÜ ĐNSANIN NEFESĐ BĐLE SAYI ĐLE VERĐLMĐŞTĐR 
 

����-Hazret-i Âişe (ra)dan rivâyete göre Nebiyy-i 
Ekrem(sav) kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle 

duâ ederlerdi; 

ِ ر�ب� א����Tא�س�َّ��ُ?�ّٰ��/�َא� َ ّ َ ّ َذ��z�2 א���
�א�س�َ~� َ َ ْ ِ ِ ْ �q�gِو�א� ْ �6�1ِ א����Zא���¹َ~� َ َ ّ َ َ'���g-�א�ء ،ْ َ ِ ّٰ א�'��َ ِ 
�g א�$�כ��-�gِ َِ ُ ً-�א�ءَ ً��|�א�د�ر� �9"��7א�َ'��  َ َ َ ُ ِ َ ُ  

����-"Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, 
çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan 

başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık 

kalmasın."                                                Müslim, selâm,46 
����-Yine Âişe (ra)dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem 

(sav) Efendimiz, kendisine bir hasta için şifâ 

bulmasına duâ taleb edildiği zaman:    
ِ������ א����5 ّٰ ِ ْ َ *��Y���I א�ر��T�Xא� ���� �Y�"���I���T�mא� ِ َِ ْ َ ْ َ ِْ َ ِ َِ ُِ ُ��ِ�-�Z�)� ْ ُ�]َ�9 �Q�� َ ِ ِ�7�)�"َ ِ�Tَ�©�� ِא� َذ�ن� ر����Tא�  ِ ِ ّ َ ِ ْ       
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����-Allah'ın adıyla duâya başlarım. Arzımızın toprağı, 

birimizin tükrüğü ile hastamıza Allah'ın izniyle şifâ 

verir. "                                                                          Kütübi Sitte.C.11-S.338 
 

                                 ÜZÜNTÜLÜ ĐKEN DUÂ 
 

����-Resûlulah(sav)Hazretleri üzüntü halinde şöyle duâ ederdi: 
  

 �Q���� ��'َ َ ّٰא�'��َ ُ א����5ِ َ א������0(��� א����ّٰ ْ ُ ِ َ ْ���)�/ُ ِ .����'ِ َ��َ �Qَ��' ّٰא� ُא����5ِ ِ ر�ب� א������Iش� א������0(���ّٰ ِ َ َْ ِْ ْ ُ ّ َ .����'ِ َ��َ �Qَ
ُא����5ّٰ'��ِא�  ّٰ�7��َ ر�ب� א��� َ ّ ُ ّ ْא�ت�، و�ر�ب� א�َ��َ ُ ّ َ َ ِر�ض�َ'��ِ ْ،����Iش� א���כ��I��و�ر�ب� א��� ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ ّ َ َ  

 

����-El- Azîm, el-Halîm Allah'dan başka bir ilâh yok! Arş-

ı Azîm'in sahibi Allah'dan başka ilâh yok! Bütün 

semâların ve arzın ve çok şerefli Arş'ın sahibi 

Allah'dan başka ilâh yok!"                                     Buhârî, deavat, 27 
 

SIKINTILI ĐKEN DUÂ 
 

����-Ben bir söz bilirim ki, büyük bir üzüntüye, sıkıntıya 

düşmüş bir kul söylerse, Allah Teâlâ ona muhakkak 

bir çıkış yolu açar. Bu, kardeşim Yûnus'un sözüdür: 

Karanlık içinde kaldığı vakit: 

��'ٰ�� ِ��ٰ �Qَ��'ّٰא� �6�1، �9
��Jא��1כ� �����َ ~�ِ� ِ ّْ َ َ َ ْ ُ َ��F��U�6 ��:� א����0א��Tכ� َ ِ ِ َ ّ َ ِ ُ ْ ُ   
����-"Senden başka ilâh yokdur. Seni tenzih ederim, 
muhakkak ki ben zâlimlerden oldum." demişti.        Enbiya-87 
 

BÜTÜN HASTALIKLAR ĐÇĐN OKUNACAK ŞĐFA AYETĐ 
  

ْو�א�ن� ِ ََ ��µْ���2 ��'א� �Q�� �q�gכ�א� ��K�� �I�m�� ���5כ� א�����َ َُ ََ ّ ِ c ُ َ َ ِ َ َ َ ٍ ّ ُ ِ ُ ّٰ ْو�א�ن� ْ ِ ََ ��µْכ�����َ ْ َ��̀ ���ِ ٍ ْ َ ���?�� َ ُ َ
��L�%ٰ َ�I���!�� ء���g כ��� ٌ � َ ٍ ْ َ ِ ّ ُ  
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            GÖK GÜRLEYĐNCE OKUNACAK DUÂ 
 

َ��/�?���  َא� ّ ُ َ ّ��'َ�/���"�*ْ ُ ْ َ�m�|�� א��Tَ َ ِ 
�כ�ََ ْ و�'�� *�?�/�כ�،ِ ِ ْ ُ َ �Tَא� ������א���כ�َ ِ َِ َ َ و�%�א����Tא� ��
��� ذ�،َ َ ْ َ َ َِ َ��כ�َ ِ  
����-"Allah'ım bizi gadabınla öldürme, azabınla da helâk 

etme, bu (azabı)ndan önce bize afiyet (içinde ölüm) 

ver."                                                                                           Kütübi Sitte. C.7-S.88 
 

YAĞMUR DUASI 
 

َא���/�?���  ّ ُ َ ّ ��T�"�9א� �u(���א� ��|�א�َ ُ ً ْ َ َ ِ ̀�� ر�א�®���ْ �u ��K�Oא� %�א����!�u א��R���I�� א��"�
ٍ(���א� ���I®�א� »� ِ َ َ ْ َ ًَ ِ َ ًَ ً ً ً ًِ َِ ََ َ.  
   

����-Đbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Bir bedevi gelerek Resûlullah 
(sav)'a: 

 "Ey Allah'ın Resûlü! Ben öyle bir kabileden geliyorum ki, 
(kuraklık sebebiyle) çobanlar hayvan otlatamıyor ve erkek 
develerinden hiçbiri rahat rahat yürüyemiyor" dedi. 
����-Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm minbere geçip 
Allah'a Hamd-ü Senâdan sonra:  
����-Allahım! Bize can kurtaran âkibeti, hayırlı, umumi, 

bol, sırılsıklam eden âcil ve gecikmesiz yağmur ver" 
diye dua etti, sonra minberden indi.  
����-Etraftan gelen herkes: (Peygamberin duası bereketine 
gelen yeterli miktarda yağmurla) hepimiz ihya edildik dedi. 
                                                                                 Kütübi Sitte.C.17- S.79 
 

     BELÂ, TUZAK VE ĐLÂHÎ GAZABDAN KORUNMAK 
 

 
����-"Allah-ü Teâlâ buyuruyor: Ümmetine söyle!  

10 defa sabahleyin desinler,  

10 defa akşamleyin,  
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10 defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde 

dünyâ belâları onlardan def olunur.        

����- Akşam demeleri mukabilinde şeytanın 

tuzaklarından kurtulurlar.  

Sabahleyin demelerine mukabil gadabımdan mahfuz 

kalırlar.                                                     Tuhfetû'z-zakirîn, 197                                                
                                                                                                 
          NAZAR, GÖZ DEĞMESĐN DĐYE OKUNUR 
 

  
 

����-Beğendiği bir şey gördüğünde bir mü'min derse ona 

nazar isabet etmez.                                             Râmûzû'l-ehadîs 
 

                  GÖZ DEĞMESĐ    ve NAZAR ĐÇĐN 
 

����-Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdular ki: 
 

 "(Göz değmesinden) Allah'a sığının. Zira göz 

değmesi haktır."                                                       Kütübi Sitte -3508 
 
Hz. Cebrail (as)'ın Resulullah'a okuduğu  göz rukyesi 
şudur:  

 
����-Allah'ın adıyla, sana eza veren  her şeyden, her 

nefsin ve her  hâsid gözün şerrinden sana rukye 

yapıyorum.  

Şifayı Allah verir, ben Allah'ın adıyla rukye yaparım." 
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                  NAZARA OKUNACAK DUALAR 
 

َو�א�ن� ��כ�א�د� א����� ّ ُ َ َ ْ ِ ֽَ����º א���U ��pو�א� ��½����"����1כ� ��א����3א�ر��I�-כ� �:��ُ ِ َ َ ّ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ُ َ َ َ �Iכ���َ��א� א��� ْ ِ ّ
ٌو���"�������ن� א����T���¾ �Q�1ن�  ُ َْ َ ُ َ ّ ِ َ ُ ُ َ َ()

����-  O inkar edenler, zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, 

seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. "O, 

gerçekten bir delidir" diyorlar.Oysa o (Kur'an), 

şeref)den başka bir şey değildir.                       Kalem-51-52                             
   

 
����-Ve Kur'an'dan mü'minler için bir ş    ifa, bir rahmet 

olan ş    eyi indiririz. Zalimler için ise, noksandan ba    şka 
bir ş    ey artmaz.  

Efendimiz(sav)  cinlerden ve insanın göz 
(değmesi)'nden (çeşitli dualar okuyarak) Allah'a 

sığınırdı. Muavvizateyn (Nas ve Felak sureleri) nâzil 

olunca bu iki sureyi esas aldı, diğerlerini terketti."                                     
                                                                                             Đbnu Mâce, Tıbb 33, (3511) 
         

          DÜŞMAN KORKUSUNDAN KURTULMAK ĐÇĐN 
 

ِא�%���ذ�ُ ��כ�/��7א�ت� א� َ ِ َ ِ ُ َ���5ِ ّٰ�Yא�����ِ א��� َ ٍ ��:� כ��� �E�)�gא�ن�ّٰ َ ْ َ ِ ّ ُ ْ ِ�Yو��2א��� ٍ َ َ ِ و���:� כ���َ ّ ُ ْ ِ َ�% َ��Fٍْ �Y����'َ ّ ٰ  

����-Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve 

her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle 

Allah'a sığınırım.                                                      Buharîı, Enbiyâ, 10                                            
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                  KABĐR ZĐYARETĐNDE OKUNACAK DUA 
 

����-Nebiyy-i Ekrem (sav) Efendimiz kabristana vardıklarında 
şöyle derlerdi: 

  

َ����َא� ّ��Kٰو��� ،��F�T���	�� ِم� %�/�(�כ��� د�א�ر� ����م� َ َْ ِْ ِ ُ ٍ ْ َ َ َ ُُ ْ َ �1ِא� ��َ َ ُن� �gא�ء א����5ّ ّٰ َ َ ْ ��כ��� ْ ُ �Sَ"���ن�َ'��ِ ُ ِ  
�Y�)��َא����R�9 א��T�� ���5א� و���כ��� א�����-��� و�א�����א� َ ِ ٰ ْ ْ َْ ََ َ ُ ُ َٰ َٰ َ ّ ُْ َ َ  

  

 "Selam üzerinize olsun ey mü'minler cemaatinin 

mahalle halkı! Đnşaallah biz de sizlere kavuşacağız. 

Allahtan sizler ve bizler için afv ve uhrevi saadet ve 

selametler dilerim."                     Ebu Davud, Cenaiz 83, (3237) 
 

YÜCE ALLAHIMIZIN KULLARINA MÜJDESĐ !  
 
����-Allahımız kulunu affetmek için sebepler halk eder ve bakın 
ki ne kadar merhametli ve ne kadar cömert ki kuluna vereceği 
cennetin bile ne kadar büyük olduğunu Ayet-i Kerimesi ile 
kullarına müjde etmektedir.Bundan daha büyük müjde olur 
mu?  
 

����-Hepimiz hata yapabiliriz.Hepimiz gece ve gündüz 
işlediğimiz günahların bağışlanmasına muhtacız. 
 
����- Onun için Allah’ın (c.c) biz kullarına günahlarının 
affettirebilmek için bir çok sebep hazırlamış. 
Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de Allah (cc)'ın hoşuna 
giden sözlerle yani dualarla yalvarmak... 
 
 ����-Eğer mü’min bir kul bir günah işleyip peşinden pişman 
olarak yalvarmaya dua etmeye  başlayınca Allah(c.c) rahmeti 
ve mağfireti ile o kulunu kuşatıverir. 
. 
. 
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                                  Birinci müjde 
  

�9cא���"���א� ُ ِ ِ א��I�-�|�� ��Vة� ��:� ر���כ��� و��X�I�% �Y�T�O?�א� כ����Iض� א������7א�ء َ c َ َ ُ َّ ِ ْ ْ َ َْ َ َ ٍْ َ ّ َ ُ ِٰ ّ َ َِ ٍ ِ ْ َ ِ
ُو�א�'��ر�ض� א� B ِ ْ ََ ِ%�!�ت� ��/�����:� א������Tא� ��א����5 و�ر��Q�/�9 ذ���כ� �����m א����5 ْ ِ ِ ِ ِٰ ّٰ ُّ ْ َ َ ٰ = ّ� ِ ُ ُ َ ِ ُ َ َٰ � َ ْ َ ّ

ِ��	�*�(��Z�� �:�� �Qא�ء و�א����5 ذ�ُو� א���-����m א������0(���  � َ ْ ِْ ْ ََ ُ ُّٰ َ = ُ c َ َْ ِ � ْ  
                                       

����-Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin 

genişliği kadar olan, Allah’a ve Resûlüne inananlar 

için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. Đşte bu, 

Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük 

lütuf sahibidir.                                                Hadid-21 
  

  Đkinci müjde 
����-“Rabbinizin mağfiretine (bağışına) ve takvâ 
sahipleri için hazırlanmış olan genişliği gökler ve 
yerler kadar olan cennete koşunuz!”                             
                                                                                            

Açıklama  
  

����-Yüce Allah (cc) bu Ayet-i Kerîmesinde müttakîlere yedi kat 
yer ve gökler kadar genişliği olan Cennet’i vaat ediyor. Her 
şeyin uzunluğu genişliğinden daha fazladır. Ne kadar bir ikram 
ki bugün ilim adamları güneşin 150 milyon senelik uzaklıkta 
olduğunu söylemektedirler. Bir o kadar da yeri düşünün.  
    

����-Biz Rabbimin kulları için yarattığı alemleri görmedik. 
Aklımızın alması da zor geliyor. 
    

����- Düşün! Bir yumurtanın içindeki civciv dünyaya 
gelmeden:''Gel bu dünyaya bu dünya daha geniş'' desek ne 
der? ''Benim yerim çok geniş, çok rahat'' der. Çünkü 
yumurtanın içerisinden başka bir yer görmemiştir. Đşte bizler 
de öyleyiz. 
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DAĞLAR KADAR BORCU OLSA BU DUAYI SIDK ĐLE 
OKURSA ALLAH ONA KOLAYCA ÖDETTĐRĐR 

 

����-Borç yükünden beli bükülmüş birisi, Hz Ali'ye (r.a) gelerek 
kendisine yardımcı olmasını istemişti. Hz Ali (r.a) kendisine 
şöyle demiştir; 
   

����-Rasulullah'ın bana öğrettiği bir duayı sana öğreteyim 
de,onu okursan ,üzerinde sebir dağı kadar borç olsa Allah 
Teala o borcu ödemen için yardım eder,"demiş ve aşağıdaki 
dua'ya devam etmesini tavsiye etmiştir; 
Şöyle diyeceksin: 
 
 

�m�-�� ����T/�כ� �7�%:� ���9א�כ�◌َ ْ�u�~א���כ� و��I�S �:�% כ�����K��» ����-َא���/�?��� א�כ� َ ِ ْ َْ ّ ََ ََ َ َِ ِْ َ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ْ َ ّ ُ َ ّ  
 

    

����- "Allah'ım, yeterince helalinden vererek beni 

haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç 

etme."                                                                              Kütüb-i Sitte.C.7-S.101 
  
DĐLEKLERĐNĐN  GERÇEKLEŞMESĐ  ĐÇĐN NE YAPMALI 
     
����- "Resûlullah (sav)'ın azadlısı Sevbân (ra)'a rastladım. 
Kendisine:"Bana bir amel söyle de onu yapayım.  
����-Allah da onun sayesinde beni cennetine koysun" dedim.  
Resûlullah (sav). Bana şu cevabı vermişti:"Çokça secde 
yapman gerekir.  
 

����-Zîra sen secde ettikçe, her secden sebebiyle Allah 
dereceni artırır, onun sebebiyle günahını döker. 
    

����-" Ma'dan der ki: "Sonra Ebu'd-Derdâ'ya geldim. 
Aynı şeyi ona da sordum. O da Sevbân'ın bana 

söylediğinin aynısını söyledi.               Müslim, Salât, (488, 489)                                                         
. 
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SALAVAT-I ŞERĐFE GETĐRMENĐN FAZĐLETĐ NELERDĐR 
 

��L�% �7!� و���� ��L�% ���G ���?�/َא��� ََ ََ ٍَ َ ّ ُ ِ ّ َ َ ّ ُ َ َ��� ِل�ا�ّ ُ�!�7ٍ َ ّ 

 

����-Bu Salâvat-ı Şerife'ye devam eden; Belalardan emin olur, 
Gelecek musibetlere perde olur, Arzuları kolay olur, Muradı 
hasıl olur, Rızkı bereketli olur. 
Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki: 
 

Şefaatime en layık olan, bana en çok salavat 

okuyandır.                                                                       [Tirmizi] 
Kıyamette bana en yakın olan, en çok salavat 

getirendir                                                                         [Tirmizi] 
����-Cuma günleri bana 80 Salavat okuyanın 80 yıllık 

günahı affolur.                                                                                          [Şir’a] 
����-Cuma günü ve gecesi çok Salavat getirene şefaat 

ederim.                                                                                                         Beyheki 
����-Günde yüz salavat okuyan, kıyamette şehidlerle 

beraber olur.                                                                                    Taberani 
����-Günde bin salavat okuyan, Cennetteki yerini 
görmeden ölmez.                                                       [Đbni Şahin] 
����-Bana salavat okuyana, melekler salât okur. 

Salavata devam edene, melekler de ona salât 

okumaya devam eder. Artık isteyen az, isteyen çok 

salevat okusun!                                                                                  [Đ.Mace] 
 

����- (Dua perdelidir. Bana salavat getirilince, perdeler 
yırtılır, dua kabul olur.)                                           [Taberani] 
 

����-Bana çok salavat getirenin dertleri gider, 
günahları affolur.                                                                           [Tirmizi] 
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(Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana Salât-ü 

Selam getirsin!)                                                         [Đbni Sünni] 
����- (Bana bir salavat getirene Allah-ü Teâlâ, 10 
rahmet ihsan eder, 10 günahını yok eder ve 

derecesini 10 kat yükseltir.                                                      Nesai 
 

����- (Đsmim anılınca, bana salavat getirmeyen, zelil 

olsun!)                                                                                                      [Tirmizi] 
����- (Đsmim anılınca, salavat okumayan, cimrilerin 

cimrisidir.)                                                                                               [Tirmizi] 
����- Kim, kitabına ismimi yazdıktan sonra, bana salât 

ve selam da yazarsa, ismim o kitapta kaldığı 

müddetçe, melaike, o kimse için istiğfar eder. [Taberani]                                                                                    
 

����-Salavat sizin için zekattır.                               [Đ.Hibban]            
 [Burada zekat, temizlik, günahların affıdır.] 
 

����-Peygamber Efendimiz, (Cuma günleri bana çok 

salavat okuyun! Bunlar, bana bildirilir) buyurdu.  
 

����-Öldükten sonra da bildirilir mi denilince buyurdu ki:  
(Toprak, Peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir 

mümin salavat okuyunca, bir melek bana haber verir, 

"Falan oğlu filan, sana selam söyledi" der.)   [Đbni Mace]                                   
            

YENĐ AY'I GÖRÜNCE OKUNACAK DUÂ 
 

ِא���/�?��� א��T�)�/�% �Q�/�2א� ��א���(��7:�  ْ ُ ْ ِ َ َْ َ ُ َ َّ ِّ َ ََ ّ ِو�א�'����µא�ن�ُ َ � ْ َ،��َ و�א��� ّ َ��Kٰو�א� �Y��ِ َ ِ َ��'ِْ�9ْ��Kِٰم�  

ُر���� و�ر���כ� א����5 ّٰ َّ ُِ ّ َ َ  
����-Talha Đbnu Ubeydillah (ra) anlatıyor: "Hz. Peygamber 
(sav) hilâli görünce şu duayı okurdu: 
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"Allahım, Ay'ın hilâl devresini bize bereketli, imanlı, 

selâmetli ve Đslâm üzere geçir. (Ey hilâl)benim de 

senin de Rabbin Allah'tır.                          Tirmizî, Daavât 52, (3447) 
 

ŞĐĐRLĐ BĐR DUA 
 

Halimi Kalbimi kabrimi nurlandır".…………. Yâ Rabb! 
Özümü gözümü sözümü nurlandır…………, Yâ Rabb! 
Sağımı  solumu yolumu nurlandır,……….… Yâ Rabb! 
Hüsnümü üstümü göksümü nurlandır..........Yâ Rabb! 
Yönümü önümü sonumu nurlandır,….…..... Yâ Rabb! 
Tenimi elimi yerimi  nurlandır………….….….Yâ Rabb! 
Benim damarlarımı nurlandır,…….…..…..… Yâ Rabb! 
Etimi derimi halimi nurlandır…..………....…. Yâ Rabb! 
Kanımı  başımı saçımı nurlandır,………...…. Yâ Rabb! 
Kulağımı Yüzümü sözümü nurlandır………..Yâ Rabb!                          
Heryerimi nûr eyle kendine layık kul eyle     Yâ Rabb!                                             
Yazar tarafından bazı ilaveler yapılmıştır                           Müslim, Müsâfirîn, 181 

 

EFENDĐMĐZ (SAV)' ĐN EN ÇOK SEVDĐĞĐ  DUA 
 

 
 

����-Ebû Hüreyre (RA) anlatıyor: "Resûlullah (sav) buyurdular ki 
����-(Allah'ı tesbih ederim, hamdler Allah'adır, 

Allah'tan, başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür) 

demem, bana, üzerine güneşin doğduğu şeyden 

(dünyadan) daha hayırlı ve sevgilidir.                                                                                           
                                                            

ALLAH (CC)DAN HERŞEYĐNĐN GÜZEL OLMASINI ĐSTE 
 

َא�ن� א����5    ّٰ َ ّ ِ��Á � َ(��� �z��h א��7��iא�ل�َ َ َ ْ ُ ّ ِ ُ ٌ  

Allah güzeldir, güzelliği sever. 
 



 
90

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Elbisemin güzel 

olması, ayakkabımın güzel olması (ayakkabı bağımın, 

kamçımın sapının güzel olması) hoşuma gider, acaba 

bu kibir midir?" mânasında zaman zaman soranlar 

olmuş, onlara: 

 "Allah güzeldir, güzelliği sever, güzel giyinmek kibir 

değildir, kibir (mazhar olduğun nimeti kendinden bilip) 

hakkı reddetmek, halkı hakir görmektir" cevabını verir                                              
                                                                                                         K.SitteC.7-S.2008                                     
 

ÖLÜMÜ ĐSTEMEYĐN 
 

َ��/�?��� ~�َא� َ ّ ُ َ ّ����)�S� ِ ِ َ ��א� כ�א��6�1 א����(�ْ َ ْ ِ َ َ َ��V ̀��א� �A א�ة�� ً ْ َ ُ.�� �����ِ و�*��� ِ َ ّ َ َ ُذ�א� כ�א��6�1 א�������א�ة� َ َ َ ْ ِ َ َ َ
̀��א� ِ �Aً ْ َ��V�  

����-"Sizden hiç kimse, maruz  kaldığı bir zarar 

sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka bunu 

yapmak mecburiyetini hissederse, bari şöyle 

söylesin:  
 

����-"Rabbim, hakkımda hayat hayırlı ise yaşat, ölüm 

hayırlı ise onu ver!"                                         Buharî, Merdâ 19, Da'avat 30 
                   

UYKUDA KORKANIN DUASI 
 

 
����-O'nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, 
şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) 

beraberliklerinden Allah'a sığınırım! de!". Kütübi Sitte- 1827                                                               
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                                ELĐNĐ KĐM AÇSIN  ? 
 

����-Kim duasının kabul olunmasını, gamdan kasvetten 
kurtulmasını isterse. Muhtaç olanlara (karşı elini) açsın. 
Yani yoksullara yardımda bulunsun. 
 

SABAH VE AKŞAM YAPILACAK DUALAR 
 

ِر��X(��6 ��א����5 ّ ٰ ِ ُ ِ ِ ر���א� و���א�َ َ ً ّ َ��K�9��'ٰא� ْ ِ �7!� �1
�(�א� ْ�J� ِ��ًم� د����Tא� و� ًّ ِ َ ٍ َ ّ َُ َ ِ ِ  
 

����-Resûlullah (sav) hâdimi Ebu Selâm anlatıyor: "Resûlullah 
(sav) şöyle buyurdular:  
 

����-"Akşam ve sabaha erdiği vakit:  
����- (Rabb olarak Allah'tan, din olarak Đslâm'dan, 

peygamber olarak Muhammed'den razıyım" 
 

����- Diyen bir müslüman veya insan veya köle yoktur 

ki, o kimseyi Kıyamet günü razı ve memnun etmek 

Allah üzerine bir hak olmasın."                           Kütübi Sitte- (7159)                                                                  
 

                                      DUA ZAMANI 
 

����- “Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu” buyuran 
Yaratıcı’ya iltica vakti…Kimsesizler dostu Allah'ı çağır.                                       
                                                               Đşte o vakit dua vaktidir                  

 

EVLENENLERE PEYGAMBERĐMĐZ ŞÖYLE DUA EDERDĐ 
 

 
    

����- "Allah sana (evliliği) mübarek kılsın, üzerine 

bereket indirsin, ikinizin arasını hayırda birleştirsin.                             
                                                                                                            Tirmizî, Nikah 7 
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GÜNAHLARIN AFFI  ĐÇĐN  AREFE GÜNÜ VE KADĐR 
GECESĐ OKUNACAK DUA 

 

�� ��'ِ َ�Q��َ َ א�'��َ ّ ُא����5ِ ُ و��S!�ه�،ّٰ َ ْ َ �Q�� כ����I�g��'ُ َ َ ِ َ َ،�Q�� ُ ُ א���U/�כ�َ ْ َ و����Q א����،ُ ْ ُ َ �7َ!�، و����2 َ ُ َ ُ ْ
�g כ��� ��L�%َ َِ ّ ُ َ�I���!�� �¶ٌ ِ َ ٍ  

����-Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) 
buyurdular ki: "Kim:  
����-"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l 
mülkü ve lehu'lhamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" 

����- Duasını bir günde 100 kere söylerse, kendisine 
 10 köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine 

100 sevab yazılır ve 100 günahı da silinir.  
����-Bu, ayrıca 3 gün akşama kadar onu şeytana karşı 

muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan 

hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de 

getiremez. 
����- Kim de bir günde 100 kere  

"Sübhânallahi ve bihamdihi" 

derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar 

olsa bile."                                                      Buhârî, Daavât 54 
 

YAŞAMAKTAN ÜMĐDĐNĐ KESEN HASTANIN 
OKUYACAĞI DUA 

  

 

  
" Allah’ım! Benim günahlarımı bağışla, bana rahmet et, beni 
en yüce dostuma (Allah’a) kavuştur. "                              Buhari 7/10 
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ÖLÜYÜ KABRE KOYUNCA OKUNACAK DUA 
 

ِ������ א����5 ّٰ ِ ْ ِ و�%��Y�T�9 ��L ر����9ل� א����5ِ ِّٰ ِ ُ َُ َ ّ َ َ َ  
" Allah’ın adıyla ve Rasullah’ın sünneti üzere. "  
                                                                          (Ebu Davud 3/314  ve Ahmed sahih .) 

     
HAFIZAYI KUVVETLENDĐRMEK ĐÇĐN 

 

َא���/�?��� ����� ~� ِّ َ ّ ُ َ ّ�¬�9َ ْ��n א�ت��
���כ� א����� ََ َ َ ّ �I��َِ'��ْ א�ُ َא���������µَ و�،ْ ِ َ ْ�Yَ��L�% َ َ ،�!�g�Iא��� ِ ْ ُ ّ
َو�~� َ�¬�9َ �7��כ�ْ���1 �Iכ��g َ��כ� َِ َ ْ ِ َ ْ ُ ُ،�:���Sو� َ ْ ُ 
�א�د�*�כ�َ�% َ ِ َ َ َ و�~�،ِ َ�¬�9َ ً��כ� ����א��1א� ْ َ ِ َ ُ

��Gא�د���א�، و���/�
�א� �9/� َ ً ًْ َ َ ِ َ و�~�ً،(��7א�َ ُ%���ذ�ُ ��כ� ��:� �I�g ��א� *���/���َ َ ْ َ َ ِّ َ ْ ِ َ ِ َ و�~�،ُ �9َ¬���כ� َ ُ ْ
��̀ �A �:��ِ ْ َ ْ ُ ��א� *���/���ِ َ ْ َ ُ و�~��9��|�-��Iכ� ¸��א� *���/���،َ َُ ْ َ َ ّ ِ َ ِ ْ َ ْ َ 

 

����-Şeddâd Đbnu Evs (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) namazda 
şu duayı  okumamızı öğretiyordu 
"Allahım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi, doğruluğa 

da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine şükretmeyi, 

sana güzel ibadette bulunmayı taleb ediyor, doğruyu 

konuşan bir dil, eğriliklerden uzak bir kalb diliyorum. 

����- Allahım, senin bildiğin her çeşit şerden sana 

sığınıyorum, bilmekte olduğun bütün hayırları  senden 

istiyorum, bildiğin günahlarımdan sana istiğfar 

ediyorum!"                                                          Tirmizî, Daavât 22, (3404) 
          

FAKĐRLĐĞE KARŞI HANGĐ SÖZLERLE  DUA EDĐLĐR 
 

ُ��א� �S[� ��א� ��(���م� ُ ّ َ َ َُ ّ ��כ� ~� َ��k�I�� َ َ ِ َ ْ َ ِ���)�|���9ُ ِ َ ْ ��iא�ذ�א� א���َ ْ َ َ��Kْٰل� و�א� َ ِכ��Iא�م�ِ'��ِ َ ْ 
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����-Efendimizi(sav) bir şey üzecek olsa şu duayı okurdu: 
����-Ey Kayyûm olan Rabbim, rahmetin adına yardımını 

talep ediyorum.                                         Tirmizî Daavât 99, (3522) 
  
    KAPINA GELDĐK 
 

Kapına geldik bakıver yâ Rab! 
Đman kandilim yakıver yâ Rab! 
Bol rahmetinle bakıver yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 
 

Şu aciz halim biliver yâ Rab! 
Kusurlarımı siliver yâ Rab! 
Bu benim kulum deyiver yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 
 

Hâcet kapını açıver yâ Rab! 
Mü’mine rahmet saçıver yâ Rab! 
Kendine kul et, seçiver yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 
 

Her an doğruyu seçelim yâ Rab! 
Nurunla sıratı geçelim yâ Rab! 
Kuş olup cennete uçalım yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 

 

-���V�I و�*���L�% �z ���1כ� א��6�1 א�������א�ب� א���|�-���ر� ْ�uُر�ب� א� ُ َّ ْ ُ َّ ََ َ ْ َ َ َ ّ ِ َ ّ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِّ َ  
����- "Rabbim beni mağfiret et, affeyle, sen affedici, 

bağışlayıcısın"   der  
 

ğında iseEfendimiz sabah kalktı -����  
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ِא�����7!� ���5 ّٰ ُ ْ َ ْ ِ א�����َ َ �Sَ(�א��1א� ����!� ��א� ~�َ ~��ي�ّ َ ََ ْ َ َ َ��א�*��Tא�ْ َ ِ و���،َ ُ��(��Q א������Z�Tر�َ ُ ُ ّ ِ ْ َ 
����-Sabah olunca da şu duayı okurdu: 
"Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a 

hamdolsun!. Zaten dönüşümüz de O'nadır" 
                                                                                        Buhârî, Daavat- Tevhid 13  
 

      TÖVBE ĐSTĐĞFAR NEDĐR, NASIL YAPILIR? 
 

����-Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: 
"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'dan 

beni bağışlamasını diler, tövbe ederim "  
                                    Buhârî, Daavât 3  Ayrıca bk  Tirmizî, Tefsîru sûre (47 
    

����-O güzel Peygamberimizin  Yukarıdaki Hadis-i Şerifte de 
buyurduğu gibi hiç günah işlemediği halde günde en az 70 defa 
Tövbe-i Đstiğfar etmiş ise bizim günah işlediğimiz halde ne 
kadar Tövbe-i Đstiğfar etmemiz gerekir bir düşünmemiz lazım. 
����-Ey Allahın kulu günahtan çok sakın. 
����-Çünkü ölüm sana senden de yakın. 
 

TÖVBE BĐR DAHA DÖNMEMEK ÜZERE YAPILMALI 
 

 �I�-ر���כ��� א�ن� ��כ� �]���% ��°���3�1 �Y�����* ���5א� ��Vא� *�������א� א����T:� א�������א� א���?�א� א�����َ َِ ّ َ ُ ُْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َُ ّ ّٰ َْ = ً ُ َ ً ََ ِ ّٰ ِ c ُ ُ ٰ c� َ ّ َ
�T�%Bכ��� �9(�ـא�*�כ��� و���!��A/�כ��� �T�Oא�ت� ±���Iي� ��:� ��4��?�א� א�'���1?�א�ر� ُ َ َ ْْ ُ ُ َُ َْ ِ ْ َ ِِ ٍ� ْ َ ّ َ ْ ْ َْ ِ ْ ُْ َ ِ َ ّÂ َ َ  

����-Ey iman edenler, Allah'a kesin (nasuh) bir tövbe ile 

tövbe edin. Olabilir ki, Allah sizin kötülüklerinizi örter 

ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar.     Tahrim-8   
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����-Estağfirullahelleziy lâ ilâhe illâ Hû el Hayyel 
Kayyum ve etubu ileyh. 
 

         Anlamı: 
����- "Kendisinden başka ilah bulunmayan, hayy ve 

kayyûm olan Allah'tan af diliyorum, O'na tövbe 

ediyorum"                                                      Kütübi Sitte.C.7-S.126 
 

ْא��9��|�-��I א����5 ّٰ ُْ ِ ْ َ �9ْ��|�-��I א����5َ א�.َ ّٰ ُْ ِ ْ ْ א��9��|�-��I א����5.َ ّٰ ُْ ِ ْ َ َא������0(��� َ ِ َ ْ َ����Iא���כ� َ ِ ََ ْ�Qي� '�� א�����א��� َ ٰ ِ َ ِ َ ّ 

َא�'�����2  ُ ّ َ א������.ِ ّ َ ْ َ��"�(���م�َא� َ ُ ّ َ ْ  .�!�
�% �Y�����* ٍو�א�*���ب� א���(�כ� ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِ ُ ُ َ َ  ��aא��jٍ ِ ����µ ��' �Q/�כ�  َ�-�T��ُ ِ ْ َ َ ِ ِِ ْ َ
���Q ����*�א� و�'�� �S(�א�ة� و��-�T��َ ًَ َ َْ َ ً َ ِ ِِ ْ ً'�� ���Z�1ر�א� َ ُ ُ َ 

����-Estağfirullâh   Estağfirullâh Esteğfirullâh. 

 El-azîm  el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hû. el-Hayyul-

Gayyûmü ve etûbu ileyk. Tövbete abdin zâlimin li 

nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevten velâ hayâten velâ 

nüşûrâ 
 

����-Günahtan hemen sonra tövbe etmek farzdır. Tövbeyi 
geciktirmek de büyük günahtır. 
 Bunun için de, ayrıca tövbe etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de 
mealen buyuruluyor ki 
:(Allah’a tövbe edin!)                                                     Nur 31 
                                                              

����- Allah-ü Teâlâ, tövbe edenleri sever.              Bakara 222 
����- Allah’a Tövbe-i Nasuh yapınız!                      Tahrim 8 

 �-Nasuh kelimesine 23 mana verilmiştir. Bunlardan en meşhuru 
günahlara pişman olup, istiğfar etmek ve bir daha işlememeye 
karar vermektir. 
����- Nasuh tövbesinin ne olduğunu soran zata Peygamber 
Efendimiz buyurdu ki:  
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����- Tövbe-i Nasuh, günahkârın işlediği günahtan 
pişman olması, Allah’tan mağfiret dilemesi, bir daha 

böyle bir günah işlememesi demektir.               Beyheki 
����- Đstiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim.         Hud 52 
  

����- Allah-ü Teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istiğfar 

etmeden önce affeder.) Pişman olan affedilir. Taberani   
                           

 

TÖVBE DUASI 
 

��lِّא���/�?��� א��6�1 ر� َ َ ْ َ ََ ّ ُ ٰ '�� א��� ّ ِ َ�Q َ��'א� َ ّ ��@�� و� א��1א� %�
�!�כ� و� א��1א�  ِ�"�/�A �6�1َא� ََ َ ََ ََ ُْ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ  ����%َ َ
ْ%�?�!�כ� و� و�%�!�כ� ��א� א��9���E���6 א�%���ذ�ُ ��כ� ��:� ِ َ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ََ ْ َ ِ ِْ َ َ ْ َ �I�g ّ َ ��א� َِ

�6���T�Gُ ْ َ ُא�����ء َ ُ �7��כ� %���� َو� א�����ء َ���T�� ُ��כ� ُ َ َ ّ َ َ َ َِ َِ ْ ِ َ  ��Ã�1����ِ ْ َ ِ �Q�1א��� ����I�- ْ�uא���ُ َ ّ ِ َ َِ ْ ِ  ��'َ
��כ���k�I�� �6�1���1ب� א�'�� א���א��� �I�-�|��َ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ّ ِ َ ُ ُ ّ ُ ِ ْ َ��F��kא��Iא��� ���Sא� א�ر��� َ ِ ِ َ ّ ََ َ ْ َ. 

    

����-Allahümme ente Rabbi lâ ilâhe illâ ente. Halegtenî 

ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vağdike 

mestedağtü eğûzü bike min şerri mâ sanağtü ebûü 

leke bi niğmetike  aleyye ve ebûü bi zenbî feğfirlî 

feinnehû lâ yeğfiruzzünûbe illâ ente. Bi rahmetike yâ 

erhamer rahimîn. 
  

����-Đlâhi Ya Rabbel alemin! 

Büluğ çağına erdiğimden bu âna gelinceye kadar 

bütün âzâlarımdan her ne kadar günah işlemişsem, 

ben onların cümlesine tövbe ettim, pişman oldum, bir 

daha işlememek üzere söz verdim. 
....    
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TövTövTövTövbebebebe Y Y Y Yâ â â â RabbiRabbiRabbiRabbi estağfirullah estağfirullah estağfirullah estağfirullah    
TövbeTövbeTövbeTövbe Y Y Y Yâ â â â RabbiRabbiRabbiRabbi estağfirullah estağfirullah estağfirullah estağfirullah    
TövbeTövbeTövbeTövbe Y Y Y Yâ â â â RabbiRabbiRabbiRabbi estağfirullah estağfirullah estağfirullah estağfirullah    

    

ĐMAN YENĐLEME VE ĐMANIN ŞARTI 
 

 

 
    

����-Amentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi, ve 

rusülihi vel yevmil âhiri, vebil kaderi, hayrihi ve şerrihi 

minellâhi teâlâ vel bâsü bâdel mevt Hakkun;Eşhedü 

ellâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden 

abdühü ve rasülüh. 
          

GÜNAHSIZ AĞIZLA DUÂ ETMEK 
 

Cenab-ı Rabbül Alemin Hz. Musa’ya: “ya Musa bana günahsız 
bir ağızla dua et”diye buyurdu .Musa (a.s.) :”Yarabbi bende 
öyle bir ağız yok ki,sana nasıl  günahsız bir ağızla dua 
edeyim,”dedi. 
 

.Bunun üzerine Allah ü Teala:  ”Başkalarının ağzıyla  dua et 
çünkü sen başkalarının ağzıyla günah işlemiş olmazsın ,öyle 
hareket et ki  diğer insanlar gece gündüz sana dua etsinler. 
 
Veya kendi ağzını temizle,Allah’ın (c.c.) adı temizdir onu 
zikreden ağız temizlenir,”buyurdu.  Mesnevi-C.3 
.  

. 
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Sevabı Bol Olan Amellerden Bazıları Nelerdir? 
Đyi ameller, ibadet ve taatlerin hepsi Allah (c.c.) içindir. O’nun için olmayan bir 

amel ve ibadette hayır ve sevap yoktur. Ameller ise, niyet ve samimiyete göre değer 
kazanır ve karşılık görür. Bununla beraber iyi niyet ve samimi duyguyla yapılan 
amellerin de dereceleri ve mükâfatları farklıdır. Allah (c.c.) için olan amellerin bir kısmı on 
misliyle, bir kısmı da yetmiş veya yedi yüz misliyle karşılık görür. Bir kısmının daha fazla 
karşılık göreceği, âyet-i kerîme ve sahih hadîs-i şeriflerle rivayet edilmiştir. 

Oruç bu son kısma giren ibadetlerin başında gelir. 
1. Allah (c.c.) için ilim öğrenmek, (De ki: Bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur 
mu?)……………………………………………............…... (Ayet, Zümer; 9) 
2. Kulun ölümünden sonra devam eden 7 sevap var: 
    a) Đlim öğretmek, 
    b) Irmak veya akarsuyu bir yere akıtmak, 
    c) Kuyu kazıp su çıkarmak, 
    d) Hurma ve benzeri meyve ağacı dikmek, 
    e) Mescit yapmak, 
    f ) Kur’ân-ı Kerîm’i hediye etmek (vakfetmek), 
    g) Ölümünden sonra kendisi için istiğfar edecek  
        evlatlar yetiştirip bırakmak,......................................(H.Ş., Beyhâkî) 
3. Namazı vaktinde kılmak,.........................................(Ayet, Bakara; 83) 
4. Cami ve mescitlerde cemaate devam etmek,….............(H.Ş., Buhârî) 
5. Kendinden hoşnut olan bir kavme imamlık yapmak,….......(H.Ş., A.b.Hanbel) 
6. Beş vakit namaz için ezan okumak,...............................(H.Ş., Buhârî) 
7. Allah’a c.c. karşı vazifesini ve efendisinin 
    veya işverenin hakkını yerine getirmek,....................…(H.Ş., Müslim) 
8. Akşamın farzından sonra nafile namaz kılmak,.............(H.Ş., Tirmizî) 
9. Muharrem ayında oruç tutmak,.....................................(H.Ş., Müslim) 
10. Đnsanlar arasında selamı yaymak,............................(Ayet, Nisâ; 86) 
11. Ravza-i Mutahhara’da namaz kılmak,.............…...(H.Ş.,E.b.Hibbân) 
12. Duha namazı yani kuşluk namazı kılmak,............(H.Ş., A.b.Hanbel) 
13. Cuma namazını boy abdesti ile kılmak,......................(H.Ş., Müslim) 
14. Đnsanların hayrına, insanlara faydalı olmak,..............…(H.Ş., Nesâî) 
15. Aza da, çoğa da şükretmek,.....................................(H.Ş., E.Dâvûd) 
16. Kadir gecesini ibadetle geçirmek,...........................(Ayet, Kadir; 1-5) 
17. Arefe günü oruç tutmak,..............................................(H.Ş., Müslim) 
18. Aşure günlerinde oruç tutmak,....................................(H.Ş., Müslim) 
19. Recep ve Şaban aylarında oruç tutmak,......................(H.Ş., Tirmizî) 
20. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak,…....…(H.Ş., E.Dâvûd) 
21. Oruçluya helal kazançtan iftar vermek,....................(H.Ş., Taberânî) 
22. Kurban kesmek,.......................................................(Ayet, Kevser; 2) 
23. Helal kazanç ile hacca gitmek,...............................(H.Ş., Đbn Hibbân) 
24. Allah (c.c.) yolunda şehit olmak,..............................(Ayet, Tevbe;111) 
25. Kur’ân öğrenmek ve öğretmek,....................................(H.Ş., Buhârî) 
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26. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak ve hafızlık yapmak,............(H.Ş., Đbn Mâce) 
27. Kur’ân-ı Kerîm’in hükmüne uymak,...........................(H.Ş., Đbn Mâce) 
28. Allah’a samimi olarak dua ve niyazda bulunmak,.......(Ayet, Arâf; 55) 
29. Peygamberimize salâtü selam getirmek,.................(Ayet, Ahzâb; 56) 
30. Allah’ı (c.c.) çok zikretmek,.......................................(Ayet, Ahzâb; 41) 
31. Helal ve temiz lokma kazanmak,..............................(Ayet, Necm; 40) 
32. Evinde ve işinde adaletle hükmetmek,.......................(Ayet, Nahl; 90) 
33. Genç yaşta ibadet etmek,..............................................(H.Ş., Buhârî) 
34. Đki kişinin birbirini Allah c.c. için sevmesi,......................(H.Ş., Buhârî) 
35. Güzel ve endamlı bir kadının haram teklifini 
      reddederek kendini haramdan korumak,.......................(H.Ş., Buhârî) 
36. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek 
      kadar gizli sadaka vermek,…………………….........…..(H.Ş., Buhârî) 
37. Tenha yerlerde Allah için göz yaşı akıtmak,..................(H.Ş., Buhârî) 
38. Doğru ve dürüst esnaf olmak,........................................(H.Ş., Tirmizî) 
39. Müminlerle dost geçinmek,.......................................(Ayet, Tevbe; 71) 
40. Hısım-akraba hakkını gözetip onları ziyaret etmek,...........…(Ayet, Nisâ; 1) 
41. Yetimleri korumak,.................................................(Ayet, Bakara; 220) 
42. Yoksullara yardım etmek,................................................(H.Ş., Buhârî) 
43. Yakın komşulara yardım etmek,...................................(Ayet, Nisâ; 36) 
44. Uzak komşulara yardım etmek,....................................(Ayet, Nisâ; 36) 
45. Đnanan yakın arkadaşlarına yardım etmek,................(Ayet, Tevbe; 71) 
46. Yolda kalmışa yardım etmek,.........................................(Ayet, Haşr; 7) 
47. Misafire ikram etmek,......................................................(H.Ş., Buhârî) 
48. Đyilikle emredip, kötülükten menetmek,..................(Ayet,A.Đmran; 110) 
49. Allah için birbirini sevmek ve ziyaret etmek,....................(H.Ş., Tirmizî) 
50. Đlmiyle amel etmek,..........................................................(H.Ş., Tirmizî) 
51. Malından az veya çok hayra vermek, .........................(H.Ş., Taberânî) 
52. Fazla konuşmayıp kendini tutmasını bilmek,............(Ayet, Furkân; 72) 
53. Konuştuğunda doğru söylemek, boş konuşmamak.........,(Ayet,Müminûn; 3) 
54. Söz verildiğinde yerine getirmek,...................................(Ayet, Đsrâ; 34) 
55. Emaneti ehline vermek,................................................(Ayet, Nisâ; 58) 
56. Đffet ve namusu korumak,...............................................(Ayet, Nûr; 33) 
57. Gözü haramdan korumak,..............................................(H.Ş., Müslim) 
58. Elini başkasına eza ve cefadan alıkoymak,.....................(H.Ş., Buhârî) 
59. Din kardeşi için gıyabında dua etmek,............................(H.Ş., Müslim) 
60. Allah (c.c.) aşkı için gözünden yaş akıtmak. ....................(H.Ş., Tirmizî) 

 

NOT: Yukarıdaki konular; Ayet-i Kerîme ve Hadîs-i 
Şeriflerle sabit olup, bazıları birden fazla kaynağı 
olduğu halde sadece bir kaynakla gösterilmiştir  
. 
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ĐSM-Đ ÂZAM VE ESMÂ-Đ HÜSNA DUALARI 
 

���2ُ א����5 ّٰ َ ِ א�����'�� ��ُ َ ِ َ ّ�2 ��'�� �Q��ُ َ َّ َ َ��k�Iא��� ��ٰ ْ َ ّ َ���)�S�Iא��� �:ُ ِ َ ّ ��Uََ א�●ُ ُ/�כ�ْ ُ��"�!�و�س�َ א�●ِ ُ ّ ُ●  
َّ����َא���Kٰ א�ُ●م� َْ◌�:���	��Uُ ِ ُ●��Uא� ُ ْ�:�7�)�?ُ ِ ْ ُ א�����������●َ ِ َ ْ●��iא� َ 
�א�ر�ُْ َ ��כ����ْ א�●ّ��Uُ ِ ّ َ َ ُ● 

ُ���א�����َא� ِ ُ��
�א�ر��Äْ א�●َ ِ ���3��Uُر�ْ א�●َ ِ ّ ُ��|�-�א�ر�ْ א�●ُ َ ّ ُ א���"�?�א�ر�●َ َ ّ َ �2��َُא�ب�ْ��َ א�●ْ ّ ُ א����Iز�א�ق�●َ َ ّ َ ّ● 
��א�ح�َא��-��ُ َ ّ َ ُ א�����/�(���●ْ ِ َ �ْ��َ א�●ْ ُ"�א��̄� ِ َ●�Å�9א��
ُ א��� ِ َ َ א����●ْ ْ� �̄�ُא� ِ●�¤��ُ א����Iא� ِ َ ��Uُ����ْ א�●ّ ّ ِ ُ● 

��Uُא� ُ��ل�ْ ّ ِ●�¤�)�7��ُ א��� ِ َ ّ●�� �̀3�
ُ א��� ِ َ َ א����●ْ ُכ���ْ ُ א�����!�ل�●َ ْ َ ْ●�q�)�E�/א��� ُ ِ َ َ א����●ّ ْ�� �̀
ُ ِ● 
َא���� ْ���)�/ُ ُ�����0(���ْ א�●ِ ِ ُ א���|�-���ر�●َ ُ َ ُ א����Zכ���ر�●ْ ُ َ ّ●��L��א��� ُ ّ ِ َ ْ●�� �̀
ُ א���כ� ِ َ َ א����●ْ ْ�Æ�)�-ُ ِ● 

��Uُא� َ א����●ُ"�(��6ْ ْ�z�)��ُ ِ●��iא� َ ْ���)�/ُ ُ��כ�����Iْ א�●ِ ِ َ●�z�)���Iא��� ُ َ ُ� א�¾���●ّ ْ�)�zُ● 
ُא�����א��¤�9 ِ َ َ א����●ْ ُכ�(���ْ ُ א�����د�و�د�●ِ ُ َ َ� א�¾���●ْ ُ א���
�א�%���●ُ(�!�ْ ِ َ ْ●�!�)�?�Zא��� ُ ِ َ َ א����●ّ ْ��ُّ● 
ُא�����כ�(��� ِ َ ُ א���"���ى�●ْ ّ ِ َ ����Fْ א�●ْ��Uُ َِ●��Vא����� ُ ّ ِ َ َ א����●ْ ْ�!�)�7ُ ِ●���Çא� ْ ُ 
�!��Äْ א�●�3ِ[�ْ��Uُ ِ ُْ● 

ْ א���U�ُ�!�)ُ●���Ç��ْא� ُ �7��Uُ(��6ْ א�●ِ´��ْ ِ َ א����●ُ ُ(���م�َ��"�ْ א�●ُّ[�ْ ُ ُ����א��O!�ْ א�●ّ ِ ��Uُא��O!�ْ א�●َ ِ َ● 
�!�Sُא�����א� ِ َ �Sُ!�َ'��ْ א�●ْ ُ א����7�3!�●َ َ َ ُ א���"�א�د�ر�●ّ ِ َ ��!�ر�ْ א�●ْ�"��Uُ ِ َ ��Uُ"�!�م�ْ א�●ُْ ِ ّ َ ُ●��Uא� ُ ْ�I�A�	ُ ِّ َ● 

ُو�ل�َ'��ْא� َ �I�Aُٰ'��ْ א�●ّ ِ●�I�2א����0א� ُ ِ َ ُ��
�א�»�:�ْ א�●ّ ِ ِ����א���Vْ א�●َ َ●��Uא� ُ ْ��Vא�����ِ َ ُ�����ْ א�●َ ّ َ● 
ُא�������א�ب� َّ َ ��"���ْ א�●ّ�T��Uُ ِ َ ُ א�����-���●ُْ ّ َُ ُ א����Iءو�ف�●ْ ُ َ ّ● ��Uُ��א���כ� א� ْ ُ ِ ِ/�כ�َ ْ● 
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��iَذ�ُو� א� ْ��Kَْل� و�א� َ ِכ��Iא�م�ِ'��ِ َ ���Åْ א� ●:ْ�"��Uُ ِ ُْ●��iא� َ ُא���¤�ْ ُ א���|����●ِ ّ ِ َ ْ●��Uא� ُ ْ����|ِ ��Uُא��¤�1ْ א�●ْ ِ َ● 
ُא����mא�ر� ّ َ ّ●�¤��ُ א����Tא� ِ ُ א������Tر�●َ ُ ِ���א�د�ى�ْ א�●ّ َ● �¤���!�
ُ א��� ِ َ ِא���
�א���[�●ْ َ ُ א�����א�ر�ث�●ْ ِ َ ْ● 

�!�)�g�Iُא��� ِ َ ُ א����3
���ر�●ّ ُ َ ّ●  
       ALLAH'IMIZIN GÜZEL ĐSĐMLERĐ  
 

                              O Allah ki O'nda başka ilâh yoktur.  
●Rahman'dır.●Rahim'dir. 

●el-Melik● el-Kuddûs●es-Selâm● el-Mü'min 

● el-Müheymin● el-Azîz● el-Cebbâr● el-Mütekebbir 

● el-Hâlık● el-Bâri'● el-Musavvir● el-Gaffâr● el-Kahhâr 

● el-Vehhâb● er-Rezzâk● el-Fettâh● el-Alîm● el-Kâbıd 

● el-Bâsıt● el-Hâfıd● er-Râfi● el-Muiz● el-Müzill● el-

Basîr● es-Semi'● el-Hakem● el-Adl● el-Lâtîf● el-Habîr 

● el-Halîm● el-Azîm● el-Gafûr● eş-Şekûr● el-Aliyy 

● el-Kebîr● el-Hafîz● el-Mukît● el-Hasîb● el-Celîl 

● el-Kerîm●er-Rakîb●el-Mücîb●el-Vâsi'●el-Hakîm 

●el-Vedûd● el-Mecîd● el-Bâis● eş-Şehîd● el-Hakk 

● el-Vekîl● el-Kaviyy● el-Metîn●el-Veliyy●el-Hamîd 

●el-Muhsî●el-Mübdî●el-Muîd●el-Muhyî●el-Mümît 

●el-Hayy●el-Kayyûm●el-Vâcid●el-Mâcid● el-Vâhid 

● es-Samed● el-Kâdir● el-Muktedir● el-Mukaddim 

● el-Muahhir● el-Evvel ●el-Âhir● ez-Zâhir●el-Bâtın 

● el-Vâli● el-Müteâlî ●  el-Berr ● et-Tevvâb  

● el-Müntakim ● el-Afüvv● er-Raûf● Mâlikü'l-Mülk  

● Zül-Celâli vel-Đkrâm● el-Muksit● el-Câmi'● el-Ganiyy 

● el-Muğni●el-Mâni'●ed-Dârr●en-Nâfi'● en-Nûr  ● el-

Hâdi  ● el-Bedî' ● el-Bâkî● el-Vâris ●er-Reşîd●es-Sabûr. 

 Celle Celalühü 
  ● "Đsimleri bu şekilde, sâdece Tirmizî saymıştır. H.ş.             Tirmizî 
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              ESMA-ÜL HÜSNA'NIN FAZĐLETĐ 
 

ِ��ن� ���5 ّٰ َ �����Y و�*�������F א�ّ�* ِ َ ِ ِ ِْ َْ ً َ��ºْ�?�0�-�S �:�� َא� َْ ِ َ َ ً��iא� ���Aَא� د� ْ َ َ �Y�Tَ، ��ن� א����5َ ّٰ َ ّ َ َ ْ و�*��z��h �I א���ّ ُ ّ ِ ُ ٌ ْ ِ�I�*��َ ْ ِ.  
  

 ����- Hz. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlulah (sav)  
buyurdular ki: "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları 

ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever."                            
                                                                                                                   Buhârî, daavât 68 
      

ALLAH (CC)'IN HOŞUNA GĐDEN SÖZLERLE DUA EDĐN 
 

َא���/�?��� ����� ~� ِّ َ ُّ َ ّ�¬�9َ َ��כ� ��¬�ْ ِ َ ُ�~ ���َ ِّ�~ �!�?�gَ ُ َ �1َכ�ْ َ �6�1ُ א����5َ~�: ّ ّٰ َ ْ��' َ�� ِ �Q��َ َ א�'��َ �6�1ْ א�َ~�ْ َ ْ��'َ �!�Sُ َ
ُא����7�3!�  َ َ ِא�����ي�ّ ��aُ ��/�!� و���a ������!� و���a ��כ�:� ���Q כ�-� َّ ُ ُُ َ َْ َ َْ ُ ْ َْ َ ََ َْ ْ َ��א� ~�ِ ً�!�Sٌ َ  

 

ALLAHIMIZIN HOŞUNA GĐDEN SÖZLER ĐSM-Đ AZAM'DIR 
 
 

ِِ��א�ل� ر����9ل� א����5 ��א�ل� ر����9ل� א����5 ��א�ل� ر����9ل� א����5 ��א�ل� ر����9ل� א����5  ِِ ُُ ُُ ُُ ِِא�א�א�א� :#ُُ ���9ِِ א����9���5 א����9���5 א����9���5 א����5ِِ ِِ ٰٰ ّٰٰ ّْ ّْ ّْ ُُْ َ א���� א���� א���� א����ُُ َْ َْ َْ ْ��n ���0�%��n ���0�%��n ���0�%��n ���0�%�� �� ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ �2א�*���F א���² �2א�*���F א���² �2א�*���F א���² �2א�*���F א���²ْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ��F������F������F������F����ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ ِِو���و���و���و��� :ََ ِِ ََ ََ��������ٰٰٰٰ�Q�Q�Q�Qُُ ِِכ�� ��כ�� ��כ�� ��כ�� ��ُ ُ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ�Q���Q���Q���Q��ٌٌ ٌٌ ََ ََ    
�� ��' �!�Sو�א��� ��' �!�Sو�א��� ��' �!�Sو�א��� ��' �!�Sِِو�א� ِِ ََ ََ ٌٌ ٌٌ ِِ ِِ ََ ََ��������ٰٰٰٰ�� �Q�� �Q�� �Q�� �Qِِ ِِ ََ ََ��k�I���2 א��� ��'��k�I���2 א��� ��'��k�I���2 א��� ��'��k�I���2 א��� ��'ٰٰ ٰٰ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ّّ ّّ���)�S�Iא��� �:���)�S�Iא��� �:���)�S�Iא��� �:���)�S�Iא��� �:ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ّّ ّّ ُُ ََو���א�و���א�و���א�و���א� .ُُ ََ ََ �Y��4ََ ���9ر�ة� ��ل� �I�7�%א�ن��Y��4 ���9ر�ة� ��ل� �I�7�%א�ن��Y��4 ���9ر�ة� ��ل� �I�7�%א�ن��Y��4 ���9ر�ة� ��ل� �I�7�%א�ن�ََ ََ َ ََ ََ ََ َْ ُْ ُْ ُْ ُِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ََא���a א�א���a א�א���a א�א���a א� :ِِ ََ���5���5���5���5ُُ ُُ ٰٰ ّّٰٰ ّّ    

�� ��'�� ��'�� ��'�� ��'ِِ ِِ ََ ََ�� �Q���� �Q���� �Q���� �Q��ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ'�� ���2 א����'�� ���2 א����'�� ���2 א����'�� ���2 א����ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ّّ ُُ[� א���"�(���م�[� א���"�(���م�[� א���"�(���م�[� א���"�(���م�ّّ ُُ ُُ ُُ ّّ ّّ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ّّ ّّ  
 

����- Efendimiz buyurdu ki;Allah'ın Đsm-i Âzam'ı şu iki âyettedir 
1- Đlahınız, tek olan ilahdır, ondan başka ilah yoktur.O 
Rahmân ve Rahîm'dir.                                                                      Bakara-163 
 

2-Âl-i Đmrân sûresinin baş kısmı: Elif-Lâm-Mim. O Allah ki, 
O'ndan başka ilah yoktur, -O Hayy ve Kayyûmdur" Âl-i Đmrân-18   
                                                                                                                Ebû Dâvud, Salât 358, (1496)    

����-Hz. Büreyde (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav), bir adamın şöyle 
söylediğini işitti            
. 
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����- "Allah'ım, şehâdet ettiğim şu hususlar sebebiyle 

senden talep ediyorum: 

Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın, birsin, 

samedsin (hiçbir şeye ihtiyacın yok, her şey sana 

muhtaç), doğurmadın, doğmadın, bir eşin ve benzerin 

yoktur. 
 
Bunun üzerine Efendimiz (sav) buyurdular: 
 

����-Hadis-i Şeriften anlaşıldığına göre dua ederken Allah'ın 
hoşlanacağı bazı sözleri söylemek, duanın kabul edilmesine 
sebep olur 
Đhlas suresinin ihtiva ettiği sözler de, Allah'ın duaları kabule 
vesile kıldığı sözlerdendir. Hadis-i Şerifin devamı şöyle 
  

َא�����ى� �1-���[� ��(�!�ه� ��"�!� �9¬�َو�  ... َ ْ ََ َ ِْ ِ َ ِ ِ ِ َ َא����5َل� ّ َ ��א��Q��º א����ّٰ ِ ِ ْ ِ �Q�� �]�%ى� ��ذ�א� د������0�%ِ א��� ِِ َ ُ َ ِ َ ّ ِ َ ْ
�~َ�~ �Q�� ���R�9 ب�، و���ذ�א���tَ ِ ِ َ ِ ُ َ َ َ َ�]�E�%َ ْ...  

����-"Nefsimi kudret elinde tutan Zât'a yemin olsun, bu 

kimse, Allah'tan Đsm-i Âzam'ı adına talepte bulundu. 

Şunu bilin ki, kim Đsm-i Âzamla dua ederse Allah ona 

icâbet eder, kim onunla talepde bulunursa (Allah ona 

dilediğini mutlaka) verir."                    Ebû Dâvud, Salât 358, (1493)                                                                
 

                         ĐSTĐHARE NASIL YAPILIR?  
 

����--Đstihare yapmak için, önce günahlardan tövbe edilir. 
Tövbe için kısaca, "Ya Rabbi! Büluğ anımdan şimdiye kadar 
yaptığım günahlara pişman oldum. Bundan sonra da, inşaallah 
hiç günah işlememeye söz veriyorum" denir. 
 

����-Sonra gusledilir. Gusülden sonra, o gece (istihareye niyet 
ettim) diyerek 2 rekat nafile namaz kılınır. Đlk rekatta Kâfirun, 
ikinci rekatta Đhlas okunur. 
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����- Đstihare namazından sonra aşadaki dua okunur:     
����-Đstihareye-7 gece devam edilir 
  

    [Gündüz de istihareye yatmak caizdir.] 
 

����-Đstihare başkasına yaptırılmaz.  
����-Đstihareyi herkesin kendisinin yapması gerekir.  
����-Đstihare yapmasını öğrenmeli, bu sünneti kendisi ifâ 
etmelidir.  
����-Bedenle yapılan ibadetleri başkasına yaptırmak caiz 
değildir. 
����-Đstihareden sonra, abdestli olarak, kıbleye dönüp yatılır. 
Rüyada beyaz veya yeşil görmek hayra, siyah veya kırmızı 
görmek şerre alamettir.  
����-7 gün istihareden sonra, rüyada bir şey görülmezse, kalbe 
bakılır. O işi yapmak arzusu varsa, o işe karar verilir. 
����-Đstihare sünnettir. Danışacak yeri olmayan istihare 
yapmalıdır.                                                       Fetava-i Karı-ül-hidaye 

 

ĐSTĐHARE DUASI  
 

̀��כ� ����/��7כ�، و�~� �P��َא���/�?��� ����� ~��9 ََ َ ِ ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ْ ّ ِ َ ّ ُ َ ّ �9ْ��"�!�ر�כ� ��"�!�ر�*�כ�،  و�~��9¬���כ� ��:� َ ِ َ َُ ََ ْ َْ ِ َ ْ ُ ِ َ ُ ِ ْ َ
���m/�כ� א������0(���ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ؛ ��©��1כ� *�"�!�ر� و�َ ُ ِ ْ َ َ َ ّ ِ َ ~���!�ر�، و�*���/�َ'��َ ْ َ َ ُ ِ ْ َ�� و�َ َ ~�%�/���، و�~��6�1 %�َ'��ُ َ ْ َ ََ ُ َ ْ��Kّٰ ُم�

ِא���|�(���ب� ُُ ُא���/�?�. ْ َ ّ ْ�� ��ن� כ��6�T *���/��� ~�ن� �2��א� א�َ َ َ َ ّ َِ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ّ��'َ��ْ��n ��� ��̀ �A �I� ِ ٌ َْ ِ  د���@�� َ ِ
ِو�����א����g و�%�א���
��I���~ �Yي�،  ْ َ ِ َ ِ َ َ َِ َ َ~�و� ��א�ل�َ َ ْ َ�/�Oي� و����I���~ ���Oא��% ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ��א���!�َ �Qِ ْ َ ِ��V ِر�ه� ُ ُ و������Iه� ْ ِّ َ

������ ��É ،َ َ ّ �כ� ���ِא�ر�ُ ْ��َ(��Q، و��  َ כ��6�T *���/�ْن�ِ��ِ ْ َ َ ْ ُ�~ ��َ ٰن� �2ُ َ ��n   ��� �I�g �I��ِ د���@�� َ'��ْא� א�َ��ّ ِ ِ ِ ٌ ّ َ َ ْ 
 

����-(TÜRKÇESĐ KISA DUA) (Allahümme inni estehirüke 

bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve eselüke min 
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fadlikelazim fe inneke takdirü ve la akdirü ve tâlemü 

vela âlemü ve ente allamül-guyub)  
 

����-Hz. Câbir (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) bize, 
Kur'an'dan bir sûre öğrettiği gibi her işte istiharede 
bulunmamızı öğretirdi. Derdi ki: "Biriniz bir işi yapmaya arzu 
duyduğu zaman, farzlar dışında iki rek'at namaz kılsın, sonra 
şu duayı okusun:  
 

����-"Allahım, senden hayır taleb ediyorum, zira sen 

bilirsin. Senden hayrı yapmaya kudret taleb ediyorum, 

zira sen vermeye kadirsin, Rabbim yüce fazlını da 

taleb ediyorum. Sen her şeye kadirsin, ben âcizim. 

Sen bilirsin, ben câhilim. Sen gayıbları bilirsin. 
    

����-Allahım, bu iş bana dinim, hayatım ve sonum için 

(veya hal-i hazırda ve ileride demişti) hayırlıdır, bunu 

bana takdir et ve yapmamı kolay kıl. Sonra da onu 

hakkımda mübarek kıl. Eğer bu işin, bana dinim, 

hayatım ve âkıbetim için (veya hal-i hazırda ve ileride 

dedi) zararlıdır; onu benden çevir, beni de ondan 

çevir. Hayır ne ise bana onu takdir et, sonra da bana 

onu sevdir!" 
    

����-Hz. Câbir dedi ki: "Bu duadan sonra yapacağı işi 
zikrederdi."                                                                                 Buhari, Da'avât 48 

 

PEYGAMBER (SAV) SABAH AKŞAM ŞU DUAYI OKURDU 
 

َא���/� ّ َ?��� א���� ~��9¬���כ� א�����-��� و� א�����א���(���n �Y א���!��1(�א� و�َ َْ ُ ّ َِ َ ِ ْ َْ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ِ ّ ِ َ ّ َ'��َא�ُ �I�Aِة�ْ َ ِ  
    

����-OKUNUŞU:Allâhumme innî es'elüke'l-afve ve'l âfiyete 

fi'd-dünyâ ve'l-âhırah. 
. 
. 
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����-ANLAMI:Allah'ım! Senden dünya ve ahirette af, 
sağlık, sıhhat ve afiyet istiyorum.         Ebu Davud,edep,110 
  

           BĐR MUSĐBET GELENĐN OKUYACAĞI DUA 
 

 

ِ א��1א� ���5  ّٰ ِ َ ّ َو����1א� ����(��Q ر�א��O����ن�ِ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ َِ ّ َ  
َ��/�?��� َ א� ّ ُ َ ّ �~ْ�I�Oْ ُ�3�� ��n ���� ُ ِ ِ����
�)� ̀��א� ���T?�א� َ �A ��� �q�/�Aو�א� ،َ ْ ِ ً ْ َ ِ ْ ُ ْ َ 

����-Ümmü Seleme (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav)'ı şunları 
söylerken işittim: 
����-Kendisine bir musibet gelen müslüman Allah'ın 

emrettiği:"Đnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ûnKütübi Sitte.C.9-S.509  
����-Allahümme'cürnî fi musîbetî vahluf lî hayran minhâ 
 

EFENDĐMĐZ (S.A.V) HASTALARA  KARŞI ŞU DUAYI OKURDU 
 

َو�א����T��iن� و���:� �9 ْ ِ َ َِ ُ ُ ِ��ء ْ ِ'���9"�א�م�ْא�ِّ َ ْ َ َא���/�  ّ َ?��� א���� א�%���ذ�ُ ��כ� ��:� א���i��א�م� و�َ ِ َ ّ ُ ْ َ ِ َ ِ ُ َ ِ ّ ِ َ ّ ِא������ص�َ َ َ ْ  
    

����-OKUNUŞU;"Allâhümme innî e'ûzü bike mine'l-

cüzzamı ve'l-barasi ve'l-cünûni ve seyyi'il-eskâm". 
 

����-ANLAMI:"Allah'ım! Cüzzamdan,vücuttaki alalıktan 

delilikten ve hastalıkların kötüsünden sana sığınırım."              
                                                                                                         Ebu davud,Salât,367 
 

              BORÇLU OLANIN OKUYACAĞI DUA 
    

����-Peygamber Efendimiz (sav) bir gün mescide girdi. 
Orada ashabtan Ebu Ümâmeyi gördü. Ona; 
-Ey Ebu Ümâme, Namaz  vakti olmadığı halde neden burada 
oturuyorsun? Diye sordu. 
 

 ����- -Sıkıntı ve borç içerisindeyim Ya Rasûlullah !”dedi  
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Bunun üzerine Peygamberimiz ona aşağıdaki duayı sabah- 
akşam tekrarlamasını tavsiye buyurdular: 

 

َא���/� ّ َ?��� א���� א�%���ذ�ُ��כ� َ ِ ُ َ ِ ّ ِ َ ّ ُ�:��َ ْא������ و�א������ن� و�א�%���ذ�ُ ��כ� ��:� א��������� و�א��� ِ َْ َ َِ ْ َ َ ِ َ ِ ُ َ ِ ْ ُ ْ ِّ َ ْ ����ِכ� َ َ  
َو�א�%���ذ�ُ ��כ� ِ ُ َ 
��Y א���!���:� َ�/�u �:�� و�א�%���ذ�ُ ��כ� ���P�
ِ��:� א���y��i و�א��� ْ َْ ّ ِ َ َ َ ِ َِ ِ ُِ َ َ َِ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ  

ِو���?��I א�����t�Iل� َ ِ ِّ ْ َ َ   
����-OKUNUŞU:“Allahümme  innî eûzü bike mine’l-

hemmi, ve’l huzni .ve eûzü bike mine’l-aczi ve’l 

keseli;ve eûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli,ve eûzü 

bike min  galebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâli.”      
    

����-ANLAMI:”Allah’ım! Dünya ve ahirette gam ve 

kederden sana sığınırım.Acizlikten ve tembellikten 

sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana 

sığınırım.Borç altında ezilmekten ve insanların beni 

aşağılamasından sana sığınırım.  
  
                                 NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Rabbimin gemisinde bir yolcu olduğunu unutma 
, sırtında da koca bir dünya yüküyle kendine işkence etme 
 

Kimsesizler dostu Allah'ı çağır    
                                                Đşte bu vakit dua vaktidir.                                            
 

                                    KURBAN DUASI 
 

����-Kurban usulüne uygun olarak kesmek için dikkat 
gösterilir. Bunun için kurban, kesileceği yere 
sürüklenmeksizin, zahmet vermeden getirilir, sol yanı yere 
getirilecek şekilde kıbleye karşı yatırılır. TEKBĐR 
ALINIR.Kesecek olan kimse önce şu duâyı okur: 
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ِّא���� ْو��O?��6 و��O?��� ��/���ي� ���I�E א������7א�و�א�ت� و� א� ِ َ َ َِ َ َ َ ّ َ َ َِ ِ َ ّ ِ َ ْ ُ ْ َ َ'��ر�ض� �T�S(�-�א� و����Êא��1א� ّ َ َ ً ِ َ َ ْ َ
�:��َ ِ ��Fכ��I�Z��Uَא� ِ ِ ْ ُ ْ 

����-"Muhakkak ben, dinime tam bağlanarak, o yeri ve 

gökleri yaratan Allaha yöneldim.Ben müşriklerden 

değilim.                                                           Enam-79 
����-Kurban kesim işi bitince ,  kurbanı kimin namına kesildi  
ise 2 rek'at Şükür Namazı kılar, 
 Allah'a hamd ve şükürde bulunulur. 
 

����-Peygamberimiz, kurbanı kestikten sonra 2 rekat namaz 
kılınız, arkasından da Allah'dan ne dileğiniz varsa isteyiniz, 
buyurmuştur. Bu sebeple namaz kılındıktan sonra 
ayetikerimeden alınan aşağıdaki cümlelerle duâ edip 
namazdan kalkılır. 
  

 ��F��Uא���̧��א���� ���5 ر�ب� א��� Bא�ن� �����K�G و��1��כ��� و����(�א�ي� و� َ � � َ�َ َٰ َ َْ ِّ َ ِ ّ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ � ُ ُ َ ّ ِ     
����-"Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirilişim 

ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." Enam-162 
                       

DUALARIN KABULÜ ĐÇĐN OKUNACAK DUA 
                            

 
����-"Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-

alim." 

Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, 

işiten ve bilensin.                                     Bakara-127                     
 

HZ. ĐBRAHĐM (A.S) BU DUAYI SOYU ĐÇĐN YAPMIŞTI 
BĐZLERDE  SOYUMUZ  ĐÇĐN YAPALIM 
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����/���Oر�ب� א�� ْ َ ْ ِّ َ�)�"�� � ٰ�� א����3/�ُ َ ّ َ��Ë��ة� و���:� ذ�ُر���� َ ّ ِ ّ ْ ِ ِ ر����Tא� و�*�"�
��� د�%�א�ءَِ َ َُ ْ َ ّ َ َ َ َ ّ َ  
��V �I�- ْ�uא� א��Tر���� ْ ِ َ َ ّ َ��F�T���	�7�/و�����א���!�ى� و��� َ ِْ ُ ْ ِ ِ َِ ََ ّ َ ُ ����م� ��"���م� א������א�ب�َ َ ِ ْ ُ ُ َ ََ ْ  

    

����-Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih 

kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey 

Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin 

hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve 

bütün Mü'minleri affet!                                  Đbrahim-40-41 
          

HZ. ZEKERĐYYA  (A.S)'IN YAPTIĞI DUA 
 

 
 

����-Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. 

Şüphesiz sen duaları işitensin.                   Ali Đmran-38 
 

                           HZ. MUSA(AS) 'NIN DUASI 
 

 
����-"Sübhaneke tubtu ileyke ve ene evvel'ul-muminîn." 

Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana 

yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben.''       Araf-143 
 

BĐZ  NASIL YALVARALIM ? 
 

����-Tertemiz bir abdest alıp, tertemiz bir gönülle  
şöyle yalvaralım, 
����-Ya Rabbi ben senin kulunum, huzuruna  
gelmek istiyorum, 
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����- Senden başka bir kapım yok ki af isteyeyim, 
����-Yesem senin o güzel nimetin yerim, 
����-Đçsem senin nurun suyun içerim, 
����-Göçsem senin toprağına göçerim,  
����-O güzel havandan teneffüs ederim, 
����-Güneşin doğar her gün üstüme benim, 
����-Gücüm yetmez ki, şu cihandan çıkıp gideyim, 
����-Ya Rabb sen af edicisin affı seversin, 
    

����-Ne kadar kusurlu olsam senden affımı dilerim, 
"Ne olur beni affet huzura kabul et ki huzuruna yüzüm ak 
olarak geleyim" deyip. 
����-Kıbleye dönüp ellerini kulağına kaldırıp tekbir alıvermek 
demek dünya kailesini geriye bıraktım huzuruna geldim Ya 
Rabbi demektir. 
    

����-Böylece "Ya Rabb huzuruna geldim" 
Diye yalvara yalvara ağlayıp iki damlacıkta gözyaşı akıtıverdi 
mi, işte o zaman iş biter. 
����-Dua tarlaya ekilen buğday gibi.Nasıl ki buğdayı yağan 
yağmurlar çillendirip yeşertir büyütür ise duanın  kabül olması 
yetişmesi için yağmuru da gözyaşıdır. 
 

Çünkü  Allah’ımız Kuran’ımızda buyuruyor ki; 
 

“Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.                                           Necm 60 
 

   Az gülsünler çok ağlasınlar.                                             Tövbe 82                     
    

����- “Gözünden bir sinek veya bir sinek başı kadar 
olsun, Allah korkusu ile yaş çıkan kimsenin yüzünü 

cehennem ateşi yakmaz....                              K.Sitte-C.17-S.585 
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MÜ'MĐNLERĐN DÜŞÜNEREK YAPACAĞI DUASI 
 

 
����-Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna 

yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. 

Bizleri ateşin azabından koru.                                Ali Đmran-191 
 

ZALĐMĐN ZULMÜNDEN KURTULMAK ĐÇĐN  DUA 
 

 

َر����Tא� א� َ َ ّ �T�O�I�Aٰא� ��:� �2َ ْْ ِ َ ْ َ��ه� א���"��Y���I א����0א���a א��2/�?�א� و�א��O���� ���Tא� ��:� ��!��1כ� ِ ْ ُ َ َْ َ ِِ َ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ ِ َ ّ ِ َ َ ْ ِ ِ
�و���(�א� و�א��O���� ���Tא� ��:� ��!��1כ� �3�1 َ َ ْ ُ َ َْ ِ َ ْ َ ْ َّ ًَ   ً̀��א� ِ

                   

����-Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi 

çıkar. Katından bize bir veli ve bir yardımcı gönder.                 
                                                                                                                           Nisa-75 

 NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Bir saniye öncesi kaybımız, bir saniye sonrası ise 
meçhulümüz: Elimizde sadece yaşadığımız “an” var dün 
yaşanmaz.yarın belli değil Ne kadar çaresiz olursan ol 
Kimsesizler dostu Allah'ı çağır.            
                                                Đşte bu vakit dua vaktidir. 
       Allahımızın Nuruna Kimler Bürünür ? 

 

�Y�/��kÌ א���"��Iא� ْ ُ ْ ُ َ َ َ ��p א���U��/����7ن� כ���Kم�ِن�َ ٰ َ َ ُ ِّ َ ُ ْ ُ ِ א����5ُ ّٰ����Uא� َ ُ ����ن� �����Tر� א����5 ْ�
�/ِ ّٰ ِ ُ ِ ََ ُ ِ َ:� و�א�َ��ّ ْ��'َ�!�"�� ��pْ َ َ ْ َא���V א����5 َ و�ُ ّٰ ٰ
��"�!� %�א�د�ى� א����5 ��pَو���:� %�א�د�א� َّٰ َ ََ َْ َ َ ْ ُ ْ َ  

����-Hamele-i Kur’an  Allah kelamını öğretenler ve 

Allah’ın  nuruna bürünen kimselerdir.Onlara kim dost 
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olursa Allah’a dost olmuş olur.Onlara düşman olan da 

Allah’a düşman olmuş olur.                      Ramuzu’l-EHadis-3456   
����-Açıklama:Yukarıdaki Hadis-i Şeriften de anlaşılacağı 
üzere bir işin içinde olmak o işin ne kadar önemli olduğunu 
bilmek lazım. 
    

����-Bir Đlim Adamının ilim öğrenmek veya öğretmekle Allah’ın 
nuruna büründüğünü bir misalla anlatmak gerekiyorsa : 
Bir değirmene gitsen üzerine un bulaşır. 
Bir harmana gitsen üzerine toz bulaşır. 
    

����-Đlm-i Đrfan ile uğraşan kişilerin üzerine ise Allah’ın nuru 
bulaşır.Allah’ın ilminin okunduğu ve okutulduğu yerden uzak 
kalmamak lazım çünkü Allah’ımız Kur’an ehli benim dostum 
benim dostuma dost olanlar benim dostum benim dostuma 
düşman olanlar ise düşmanımdır.  Diye Hadis-i Şerifte 
buyrulmaktadır.  
  

            YATAĞA ABDESTLĐ YATMANIN SEVABI 
 

��L�% �6�)�
�� ���/��ٰ��א� ��:� �� َ ُ ِ َ ٍَ ِ ْ ُ ْ ِ »�?��I ذ�א�כ��Iא� ���5ِ ّ ٰ ِ ً ِ َ ٍ ْ ُ���* َ َ��Vא�ر� ��:� א���/�(���، ٰא������)�� ،ِ ْ َ ّ َ ِ َ ّ َ َ َ َ
�¬���)��َ ْ َ َل� א����5َ ّٰ َ *���א�َ َ��Vٰ̀��א� ��:� א���!��1(�א� و�א� �A ْ َ َ ْ ُ ّ َ ِ ً ْ �I�Aِة� َ'��َ َ ّٰא�'��ِ ِ%��Eא�ه� ��َ ~�ِ ُ َ ُ��א�ه�ْ َ ّ  

����-Ebu Umame’den (ra)  rivayet edildiğine göre şöyle dedi: 
"Kim zikrederek ve temiz  yani abdestli yatar sonra 

gece uyanırsa Allah’tan dünyaya ve ahirete dair ne 

isterse Allah onun isteğini verir."           Ebu Davud,:5042  
����-Đbn Ömer (ra) Peygamber’in (sav) şöyle dediğini nakletti: 
"Kim temiz olarak uyursa onun kılları arasında bir 

melek geceler. Gecenin bir saatin de bu kimse 

uyanırsa melek onun için şöyle dua eder: Allah’ım, 

falan kuluna mağfiret et. O tahir/temiz olarak yattı.                   
                                                                        Ahmed, Nu:5/235, Terğib, Nu:463, Bezzar, Nu:1/149 
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����-Kim abdestli olarak yatarsa,ibadet edici olarak yatmış 

olur.Ruhu da Allah’a secde edici olarak uruc eder 
(yükselir), göreceği rüya da sadık bir rüya olur. 
Böyle olmazsa tabii ki bu imkanlara sahip olamaz 
 

            RABBĐMĐZĐN YAPMAMIZI ĐSTEDĐĞĐ DUA 
 

ُא���/�?��� ��א�»��I א��������7א�ت� و�א�'��ر�ض� %�א���a א���|�(��z و�א����Z?�א�د�ة� א��6�1 ��4כ���  َُ ْْ َ َ ََ ِ َِ َ ّ َ َِ َْ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ٰ َ ّ َ ِ َ َ ّ ُ ّٰ
��/�-���ن� ��Í �Q�)��
�א�د�כ� ��(��7א� כ�א����1א� �% ��F��َ َُ َِ َ َْ ِ � � ُِ َ َ ِ َ ْ َ﴾﴿   

 Zümer-46                                                                       
                       

KISA  KISA DUALAR 
 

 

                                ����- (Sabah-akşam, 3 defa,  
"Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ 

fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücülerden ve 
zalimlerden emin olur.                                                               I. Mâce                          
����- Lâ havle... okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi 
sıkıntıdan kurtulmaktır.                                             Ebû Nuaym 
����-Đmam-i Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya 
zararlarından kurtulmak için 
Her gün 500 defa; 
����- "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu.  
Okumaya başlarken ve okuyunca; 
100'er defa Salavat getirirdi                                               Tefsir-i Mazherî 
 

����- Her gün 100 defa salavat getiren; 
Münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve 

kıyamette şehitlerle beraber olur.                               Taberânî 
                                           

����- Günde 25 defa; 
"Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt" 
okuyan şehit olarak ölür.                                                         Redd-ül Muhtar   
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����-Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, 

namazdır. 

 Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. 

Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez.                       
                                                                                                                  Taberani 
  

Özürlü Kişinin Tesbihi 
 

����-Eli-ayağı olmayan bir kişi camiye gider ve Allah’a hamd ve 
tesbih eder. Dışarıdan camiye giren başka bir kişi onu görünce: 
“Elin-ayağın yok, nasıl şükrediyorsun diye sorana. O zat şöyle der:  
 

����- “Rabbime çok şükür, O’nu zikreden kalbim sağlam, O’nun 
ismini anan dilim sağlam, niçin şükretmeyeyim ki Bu azalar 
Allah’ındır ve Allah’ı tesbih ediyorlar.” 
  
                   DUA'DA ELLERĐNĐZĐ AÇIN  
    

����-Hakk Sübhanehu ve Teâlâ dua etmeyi terkedenleri 

kötülemiş ve:     
����-«Onlar ellerini kapalı tutuyorlar».                       Tövbe, 9/67   
                                                                                                   

����- Bu âyet «Ellerini dua için bize uzatmıyorlar» 
şeklinde tefsir edilmiştir.  
 

Sen aç elini  kimsesizler dostu Allah'ı çağır.                     
                                                Đşte bu vakit dua vaktidir. 

HANGĐSĐ SENĐN 
    

����-Yediğin   senin 
����-Giydiğin  senin 
����-Verdiğin senin 
����-Kalan ise değil senin 

ٰ◌.  

. 

. 
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                ����-TÖVBE ALLAH’IM   ����- 
 

Geldik dar-ı dünyaya,                  Gizli gizli günahım, 
Düştük türlü hataya,                Bilen sensin Allah’ım, 
Daldık zevk-u sefaya                  Sensin benim gufranım 

 

Tövbe Allah’ım tövbe,               Tövbe Allah’ım tövbe, 
Tövbe sultanım tövbe,               Tövbe sultanım tövbe, 
Estağfirullah tövbe.                   Estağfirullah tövbe. 

 

Türlü türlü günaha,                   Tutmaz olur elimiz, 
Yükler ağır cenaha,                    Konuşamaz dilimiz, 
Erdir Mevla’m felaha,               Sana malum halimiz, 

 

Tövbe Allah’ım tövbe,               Tövbe Allah’ım tövbe, 
Tövbe sultanım tövbe,               Tövbe sultanım tövbe, 
Estağfirullah tövbe.                    Estağfirullah tövbe. 

 

Tahta ata binmeden,                  Kapatırken gözümüz, 
Kara yere girmeden,                  Karartmadan yüzümüz, 
Sual soran gelmeden,                 Tevhid olsun sözümüz, 
 

Tövbe Allah’ım tövbe,               Tövbe Allah’ım tövbe, 
Tövbe sultanım tövbe,                Tövbe sultanım tövbe, 
Estağfirullah tövbe.                    Estağfirullah tövbe. 

 

Kusur ettik bilmeden,                 Elimden hem dilimden, 
Göz yaşımız silmeden,                Gözümden hem gönlümden, 
Melekül mevt gelmeden,             Kusurum sil tenimden, 

 

Tövbe Allah’ım tövbe,                 Tövbe Allah’ım tövbe, 
Tövbe sultanım tövbe,                 Tövbe sultanım tövbe, 
Estağfirullah tövbe.                     Estağfirullah tövbe. 

 

Beşeriz biz insanız,                        Affetmezsen neyleriz, 
Olmuştur çok hatamız,                 Kabul eyle tövbemiz, 
Örtüver sen Mevlâ’mız,                Nasuh üzre söyleriz, 

 

                   NAKARAT 
Tövbe Allah’ım tövbe,                   Tövbe Allah’ım tövbe, 
Tövbe sultanım tövbe,                   Tövbe sultanım tövbe, 
Estağfirullah tövbe   .                    Estağfirullah tövbe. 

 
. 
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GÜNAH NE ĐLE TEMĐZLENĐR? 


��� א����!���!��A ��̀ ��כ�[� א���U	����Q�3�/�A�~ �: ��:� א��������1ب� כ��7א� �Î�/��Í א���כ��gذ�א� א��� 

����-Mü’min rahatsızlandığı zaman  körüğün demirin 

pasını temizlediği gibi günahlardan temizlenir.          Buhari        

DUA'NIN ĐKĐ KANADI VARDIR 
 

����-Dua'nın iki kanadı vardır.  
Bu kanatlarla uçar ve hacet kapısına ulaşır.  
 

Birincisi: Helal yemek.  

Đkincisi: Doğru söylemek. 

Bir daha dönmemek üzere tövbe  etmek. 
                  

PEYGAMBERĐMĐZE SALAT-Ü SELAMIN SEVABI 
 

����-“Kim bana bir defa Salât-ü Selâm getirirse, bu 

sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet 

eder.” H.Ş                                                                                      Müslim, Salât 70.   
    

����- "Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o 
gün bana çokça Salât-ü Selâm getiriniz; zira sizin Salât-ü 
Selâmlarınız bana sunulur” buyurunca, Ashâb-ı Kirâm: 
  

����- Yâ Resûlallah! Vefat ettiğin ve senden hiçbir eser 
kalmadığı zaman salâtü selâmlarımız sana nasıl sunulur? diye 
sordular. 
Bunun üzerine Peygamber (sav): 
����-"Allah Teâlâ peygamberlerin bedenlerini 

çürütmeyi toprağa haram kıldı"H.Ş.Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26  
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ALLAHIMIZIN EN ÇOK HOŞUNA GĐDEN DUA 

 
 ����- “Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim 
mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz, sübhânallahi ve bi-

hamdihî demektir”, buyurdu.H.Ş.                                 Müslim, Zikir 85 
 

                 ALLAH'DAN HAYIRLI RIZIK ĐÇĐN DUA 
 

 

����--Allâhümmağfir lî verhamnî vehdinî verzuknî: 

 Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı 

kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver, de” 
buyurdu.                                                                                           Müslim,Zikir33-36 
  

NAMAZDAN SONRA OKUNAN TESBĐHĐN SEVABI  
 

� �
�9 �:��َ َ ّ َ ْ َ���5  ِ ّٰ ِ��n ِ�G כ��� �Iد��� َ ِ ّ ُ ِ ُ ُ��Kٰ��K�{ ٰة� َ َ}�א� و�ٍ ً��K�{ٰ َ��F�{َ ���kو� ، ِ َ َ!� א����5َ َ ّ َ��K�{ ٰ ً}�א� َ
ٰ}���Kَو� َ�{���Fََכ���� א����5َ ، و� َ ّ َ َ ّ َ��K�{ ٰ َ��K�{א� و��{ٰ َ َ ً��F�{َ ٰ ���َא�ل�َ��َ و�� َ��Uٰא�م� א� ِ َ�Y�®ِא� َ  

         

����-Her kim namazın ardından  

33 defa sübhanellah, 

  33 defa elhamdülillah   

            33 defa allahuekber derse ve   

                          100' üncüde de 
 

 �� ���َ◌ِ��ٰ �Qَ��'َא� ّ ُ א����5ِ ُ و��S!�ه�ّٰ َ ْ َ��' َ��Uא� �Q�� �Q�� כ����I�g ُ ْ ُ َُ َ َ ِ َ/�כ� و����Q א����َ ْ ُ َ َ ُ �7َ!� و����2 ْ ُ َ ُ ْ
��L�%ٰ ٌ �I���!�� �¶�gِّ��ُ כ�َ ِ َ ٍ َ  
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����-Anlamı.  Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah 
vardır. O tektir, ortağı yoktur.  

Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her 

şeye yeter” derse, günahları deniz köpüğü kadar çok 

olsa bile affedilir.”H.Ş                                        Müslim,Mesâcid146                                                                
                  

                                 YATAKTA DA TESBĐH GEREK 
 

����- “Yatağınıza girdiğiniz zaman veya istirahate 

çekildiğiniz zaman 

              33 defa Allahü ekber, 

 33 defa sübhânallah, 

      33 defada elhamdülillâh deyiniz”buyurdu. 
                                                                                                       Buhârî, Farzu’lhumüs 6 

  
NAMAZ SONUNDA OKUNACAK DUA 

 

���/�?��� �����َא� ُِّ َ ّ َ َ%���ذ�ُ ��כ� ��:� %�َ ~�ّ ْ ِ َ ِ ُ�O א�ب���َ ِ َ ���T�?َ َ ّ ْ و���:� %���א�ب� א���،َ ِ َ َ ْ ِ َ�"َ���ِ ْ�T����َ، و���:�  ْ ِ ْ ِ َ �Yِ
���Çْא� َ َ(�א� و�ْ َ��Uَא� ���Y�T א���U،ِت� �7َא�ْ�� �I�g �:و��� َ َ َْ ِ ْ ِ ِ ّ ْ ِ َ��ِ א���!���tل� ِ(� �� َ ّ َ ّ   

 

����- “Biriniz namazda tahiyyâtı bitirdiği zaman, dört 

şeyden Allah’a sığınarak şöyle desin:  
 
����-''Allâhümme innî eûzü bike min azâbi cehennem ve 

min azâbi’l-kabr ve min fitneti’l-mahyâ ve’l-memât ve 

min şerri fitneti’l-mesîhi’d-deccâl'' 
 
����-Allahım, cehennem azâbından ve kabir azâbından, 

hayat ve ölüm fitnesinden, kör deccâlin fitnesine 

uğramaktan sana sığınırım.”H.Ş                         Müslim, Mesâcid 128 
. 

. 
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HER NAMAZIN SONUNDA OKUNABĐLEN DUA 
 

����-Elhamdülilahi Rabbi'l-alemiyn ve'l-akibetü li'l-

müttakin vessalatu vesselamu ala Resulina 

Muhammedin ve sahbihi ecmaıyn.  

Allahümme Rabbena Ya Rabbena tekabbe'l-minna  

salatena ve sıyamena ve kıyamena ve kıraetena ve 

rükuena ve sücudena  

ve kuudena ve tesbihena ve tahmidena ve tehlilena 

ve tederruena ve temmin teksiratina vela tedrib biha 

vücuhena Ya Mevlana.  

birahmetike Ya Erhamerrahimin. 

Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve 

fi'l-ahirati haseneten ve kına azabe'n-nar udhulü'l-

cennete mea'l-ebrar.  

Ya Azizu Ya Gaffar Rabbenağfirlena ve livalidina ve 

ihvanina veli ehavatina ve liüstazina veli meşaihina 

ve limen vessena bi'd-duai'l-hayr ve licemii'l-

mü'miniyne ve'l-mü'minat ve'l-müslimine ve'l-

müslimat el-ahyai minhüm ve'l-emvat birahmetike 

 Ya Erhamerrahimin.  

ve selamun ale'l-mürselin ve'lhamdulillahi Rabbi'l-

alemin.                                         El-Fatiha. 
 

NAMAZIN SONUNDA ALLAHÜMME SALLĐ VE 

BARĐKTEN SONRA OKUNACAK DUALAR 
 

َر����Tא�  َ ّ ِ*��Tא� ��nٰא�َ َ ���Y�T و����Tא� %���א�ب� א����Tא�ر� ِ�S ة��I�A��²א� ��n و� �Y�T���S ِא���!��1(�א� َ ّ َّ َ َْ َ َ َِ َ ًَ ًَ ََ َِ َ ِ ِ َ ْ ُ 

 

. 

. 
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RABBENAĞFĐRLĐ DUASI 
 

 �I�- ْ�uא� א��Tْر��� ِ َ َ ّ َ��Vو� ����א���!�ى� و�� َ ََ ّ َ ِ ِ��/��7	�����F�T ����م� ��"���م� א������א�ب� َِ َ ِ ِْ ُ ُ َ ََ ْ َُ ِ ِ ْ  

��k�I��َ ْ َ ��כ� ��א� א�َِ َ َ ِ��F��kא��Iא��� ���Sَر� ِ ِ َ ّ َ َ ْ  
 

BU DUAYI OKUYANA HĐÇ BĐR ŞEY ZARAR VEREMEZ 
 

�¤�� �I�m�� ��' ي���א����5 א��� ������َ َ َُ ّ ُ َ ِ َ ّ ِ َ ّ ِ ْ ِ�g �Q��ºא� َ ِ ِ َض� و�ْر�َ���ْ א�� ��nٌءْ��ْ ِ��'ٰ��n ���َ א��� ِء �7َא�ّ
َو����2 א������7(�¤� א����� ّْ ُ َِ َ َ ُ���)�/ُ ِ  

    

����-“Kim her sabah ve her akşam 3 defa: 
'' Bismillâhillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı 

velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm''  
    

����-Đsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar 

veremeyeceği Allah’ın adıyla. O herşeyi duyar ve bilir” 

derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” H.Ş.  Ebû Dâvûd Edeb 101  
  

َ א��T�����1א�ْ��َ�� ْ َ ْ 
��� ���Iא������g��o �Q��א� �����3!�%�א� ��:� �Y�)�Z�A א����5 َ�O ��L�% א�ن��I�"א� א������2 = ِ ِّٰ َ ًْ َ ْ ِْ ً ِ ّ ََ َ َُ ِ َ ُ َ َٰ َ ٍٰ َ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ  

َو�*�/�כ� א�'������א�ل� ���I�m�1?�א� ��/��Tא�س� ����/�?��� ����-�כ��Iو�ن� ُّ َ ِّ َْ َِ ََ ْ ُ َ ّ َ َ ِ َ ِ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ َ َ  
����-- Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette 
sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça 

olmuş görürdün. Đşte misaller! Biz onları insanlara 

düşünsünler diye veriyoruz. Haşr-21                                                                               
 

����-Yukarıdaki Ayet-i Kerime’nin manasını iyi 

düşünmüş olsak bize nasihat olarak yeterdi.Ne kadar 
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ağır bir yükün altında olduğumuzu Cenab-ı Hak Ayet-i 

Kerimesinde açık açık bildirmektedir. 
 

����-Cenab-ı Hak eğer biz Kur’an’ı dağlara indirmiş 

olsak dağlar korkusundan parça parça olur 

buyurmaktadır. 
 

����-Dağların yerine bize inen Kur’an-ı Azimüşşan’ın 

korkusundan hiçbirimizin parça parça olduğu 

görülmüşmüdür?Hayır!... 
 

����-Onun içindir ki Rabbimizin yukarıda geçen 

emirlerine sımsıkı sarılıp Allahımızı çok zikrederek, 

dua ederek affımızı istememiz lazım. 

Allahımız cümlemizi affeylesin………………………….. AMĐN 
 

����-Allahım! Ciddî ve şaka yollu yaptıklarımı, 

yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! 

Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim.                  
                                                                  H.Ş.   Buhârî, Daavât 60   
                                                                                  

ANĐ KAZA VE BELALARDAN  KORUNMAK ĐÇĐN 
 

ُ��/�?�َא� َ َ�� ����� ~�%���ذ�ُ ��כ� ��:� ز�و�א�ل� �1���7��כ� ّ َِ َ ْ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِّ ِ َ ّ،������כ� و��)��ْ و�����4ل� %�א� ُ َ َ ََ ِ َ ِ َ ِ ُ ّ َ�Rَ �Yِ
�7َ��כ� ْ���1ِ ِ َ،��Áو� َ �E�Pَכ��¤ِ�9َ �(�َ ِ َ  

    

����-“ Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, 

lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin 

cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her 

şeyden sana sığınırım.”H.Ş                                   Müslim, Zikir 96  
. 
. 
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           Günahı çok olan fiillerden bazıları Şunlardır: 

 1. Küfür ve Şirk; Allah’ı inkâr etmek ve ortak koşma ……..  Ayet,Muhammed;1 

 2. Adam öldürmek (imanlı kişiyi)...................................... (Ayet, Nisâ; 93) 

 3. Ribâ (Faiz) almak ve yemek ,……...................................  (Ayet,Bakara; 275) 

 4. Haksız yere yetim malı yemek ,………............................  (Ayet, Nisâ; 10) 

 5. Namuslu kadınlara iftira, zinâ isnad etmek ,..... ....... ... (Ayet, Nûr; 4) 

 6. Savaştan ve savaş meydanından kaçmak, …………… (Ayet, Enfâl; 16) 

 7. Ana-babaya karşı gelmek ,…..  ...................................... (Ayet, Đsrâ; 23) 

 8. Sihir yapmak ve sihire inanmak ,.....................................  (Ayet,Bakara; 102) 

 9. Kâbe’ye hürmetsizlik etmek ,...........................................  (Ayet, Mâide; 2) 

10. Zinâ ve Fuhuş yapmak ,.... ........................................... (Ayet, Đsrâ; 32) 

11. Alkollü maddeler, uyuşturucu kullanmak ,..............  (Ayet, Mâide; 90) 

12. Kötü kişilerle arkadaş olmak ,….........................  (Ayet, Furkân; 28) 

13. Hırsızlık yapmak ,..............................  (Ayet, Mâide; 38) 

14. Gerektiği halde şahitlikten kaçınmak ,.............  (Ayet,Bakara; 283) 

15. Yalan yere şahitlik etmek ,..........................  (Ayet, Furkân; 72) 

16. Yalan yere yemin etmek ,..........................  (Ayet,Bakara; 225) 

17. Gasp (zorla almak, zaptetme ,...................  (Ayet, Kehf; 79) 

18. Rüşvet almak ve vermek ,……...............  (Ayet,Bakara; 188) 

19. Hayvanlarla temasta bulunmak (Cinsel ilişki  (H.Ş., Ebû Dâvûd) 

20. Hısımlardan ilgi ve alakayı kesmek ,….......  (Ayet, Nisâ; 1) 

21. Peygamber adına hadis uydurmak ,…......  (Ayet, Necm; 3-4) 

22. Namazı vaktinde kılmamak ,……..........  (Ayet, Meryem; 59) 

23. Mazeretsiz Ramazan orucunu vaktinde tutmamak ,.  (Ayet,Bakara; 184) 

24. Ölçü ve tartıyı noksan kullanmak ,……....  (Ayet, Mutaffifîn; 1) 

25. Livata   (Ayet, Arâf; 81) 

26. Ashâb-ı Kirâma dil uzatmak ,....................  (H.Ş., Buhârî) 

27. Din âlimlerini küçümsemek ,..............  (H.Ş., Taberânî) 

28. Zulmedenlerin yanında olmak, (yağcılık) yapmak.. (Ayet, Hûd; 113) 

29. Namusunu, ailesini ve yakınlarını kıskanmamak, (H.Ş., Tahrîm; 6) 

30. Ailesini başka erkeklere pazarlamak ,............  (H.Ş., Nesâî) 

31. Đyiliği emretmeyi, kötülüğü men etmeyi terk etme ,…….  (Ayet,Â.Đmrân; 104 

32. Gücü yettiği halde hacca gitmemek ,...........  (Ayet, Â.Đmrân; 97) 

33. Kur’ân okumayı öğrendikten sonra unutmak... (H.Ş., Buhârî) 

34. Diri bir hayvanı ateşe atıp yakmak ,............  (H.Ş., A.b.Hanbel) 

35.Kadının, kocasının makul isteklerini (mazeretsiz) reddi ,.  (Ayet,Bakara; 223) 

36. Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek ,......  (Ayet, Yûsuf; 87) 

37. Allah’ın azabından emin olmak..... (Ayet, Arâf; 99) 

38. Ölü hayvan eti yemek (murdar  .........  (Ayet, Enâm; 145) 

39. Domuz eti yemek ,........................  (Ayet, Nahl, 115) 
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40. Başkasının aleyhine arkasından çekiştirmek ,……..…  (Ayet, Hümeze; 1) 

41. Kumar oynamak ,………............................  (Ayet, Mâide; 90) 

42. Đsyân etmek (devlete karşı başkaldırmak  ,.....  (H.Ş., Buhârî) 

43. Hâkimin bilerek haktan ayrılması ,.............  (Ayet, Mâide; 8) 

44.Yol kesip başkasının malını almak, fitne-fesatçılık yapmak,  (Ayet, Mâide; 33) 

45. Zihâr (karısını annesine benzetmek    ,.........   (Ayet,Mücâdele; 2) 

46. Günah işleyene yardımcı olmak ,……….........................  (Ayet, Mâide; 2) 

47. Şehveti tahrik edici ölçüde müzikle uğraşmak ,…….….  (H.Ş., Tirmizî) 

48. Bakılması haram olan yerlerini açmak, vücut hatları belli 

olacak şekilde giyinmek ,...  

 (Ayet, Ahzâb; 59) 

49. Dinen farz ve vacip kılınan hakları ödememek ,…….….  (Ayet, Bakara; 83) 

50. Đntihar (Kendi kendini öldürmek............) (Ayet, Nisâ; 29) 

51. Đdrar ve büyük abdest gibi necasetten korunmamak ,….  (Ayet,Müddessir; 4 

52. Verdiği zekâtı, sadakayı ve yardımı başa kakmak, (Ayet,Müddessir; 6 

53. Kaderi yalanlamak ya da inkâr etmek ,.........  (H.Ş., Buhârî) 

54. Kâhin ve müneccimi tasdik etmek ,.........  (Ayet, Neml; 65) 

55. Soya-sopa, sülâleye sövmek ,..........  (H.Ş., Buhârî) 

56. Allah’tan başkası adına kurban ve adak kesmek ,........  (Ayet,Bakara; 173) 

57. Çocuğu ilimsiz ve itikatsız yetiştirmek ,.........  (Ayet, Tahrîm; 6) 

58. Kötülüğe örnek olmak, fenâlığa çığır açmak ,....  (H.Ş., Müslim) 

59. Müslümana silâh çevirmek ,................  (H.Ş., Buhârî) 

60. Karşısındakini küçük düşürmek için tartışmak....... (H.Ş., Tirmiz”) 

61. Hadımlaştırmak (Erkeklik uzvunu aldırmak  ,.....  (H.Ş., Buhârî) 

62. Nimete karşı nankörlük etmek ,............  (Ayet, Đbrahim; 7) 

63. Đhtiyaç fazlası malı ve suyu ihtiyaçlıya vermemek ,…..  (Ayet, Haşr; 9) 

64. Zekât vermemek ,......................................  (Ayet, Fussilet; 7) 

65. Başkasının günah ve kusurlarını araştırmak ,.....  (Ayet, Hucurât; 12) 

66. Bir müslümanın diğer müslümana “kâfir” demesi ,..  (Ayet, Nisâ; 94) 

67. Nikahlı eşleri arasında adaleti gözetmemek ,.....  (Ayet, Nisâ; 129) 

68. Elle nefsini uyararak doyuma ulaşmak (mastürbasyon  (H.Ş., A.b.Hanbel) 

69. Ayhali veya loğusa kadınla cinsel ilişkide bulunmak ,….  (Ayet,Bakara; 222) 

70. Stokçuluk yapmak ,.................  (H.Ş., Đbn Mâce) 

71. Cuma ezanı okunduğunda alım-satımda bulunmak (Ayet, Cuma; 9) 

72. Başkasının kapı penceresinden kötü niyetle bakmak   (H.Ş., Tirmizî) 

73. Başkasının evine izinsiz girmek ,............  (Ayet, Nûr; 27) 

74. Gıybet etmek ,................  (Ayet, Hucurât; 12) 

75. Đsraf etmek ,..................................  (Ayet, Arâf; 31) 

76.Erkeğin, kadına; kadının, erkeğe benzemeye çalışması, (H.Ş., Buhârî) 

77. Đşçinin ücretini vermemek ya da geciktirmek ,.......  (H.Ş., Buhârî) 

78. Yabancı kadınla tenha bir yerde baş başa kalmak… (H.Ş., Buhârî) 

79. Müslümanların gelip geçtiği yollara pislik atmak. (H.Ş., Müslim) 
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NOT: Yukarıdaki konular; Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i 

Şeriflerle sabit olup, bazıları birden fazla kaynağı 

olduğu halde sadece bir kaynakla gösterilmiştir.  
 

NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Güzel ibadetle geçen hayat da uzun bir duadır…  
Kimsesizler dostu Allah'ı çağır. 
                                      Đşte bu vakit dua vaktidir. 
 

EFENDĐMĐZĐN ÖZEL DUASI 
 

ُ��/�?�َא�  َ ّ�I�- ْ�uא� ��ْ ِ َ ّ��� �����R�)�E�A � َ ِ �?�����Oََ و�َ ��I�9א���nِ��َ و�، ْ َ َ �I���~ ��nي� ، و���א� ~��6�1 ْ ْ َ ََ Ï ْ Ï
���/�%�~ُ َ َ ���Q ��@�� ، א�َ ِّ ِ ِ ِ�?�/��ُ َ ّْ�uא� ��َّ��� �I�-� ْ � �O!�ي� و�������2ِ ْ َ َ ِ ّ ِ��Ð�E�Aو� ، � َ َ َ و�%�َ �7ِ!�ي� َ ْ

ُ، و�כ� ِ��כ� %��T!�ي� ٰ ذ�َّ��َ ْ ِ َِ  
����-Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden 

yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, 

benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! 
   

EFENDĐMĐZ UYURKEN ŞÖYLE DUA EDERDĐ 
 

����-Efendimiz (sav) uyumak istediği zaman sağ elini yanağının 
altına koyarak şöyle derdi:  
����- “Allâhümme kınî azâbeke yevme teb‘asü ibâdek 

����-Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni 

azâbından koru!”H.Ş.                                       Tirmizî, Daavât 18    
. 
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EFENDĐMĐZ NE ĐSTEDĐ ĐSE BĐZ DE ĐSTĐYORUZ 
 

 
����- Efendimizin(sav) dilinden bütün duaları içinde barındıran 
dua: 
����- Allah'ım! Peygamber’in Muhammed (sav)'in 

senden dilediği hayırları ben de dilerim.  

����-Hz. Muhammed (sav)'in sana sığındığı şerlerden 

biz de sana sığınırız.  
����-Yardım ancak senden beklenir. Đnsanı dünya ve 

âhirette muradına ulaştıracak sensin.  
����-Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet 
ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.”    Tirmizî,Daavât89                      
 

ĐKĐ ÇENE, ĐKĐ BUD ARASINI KORU, CENNETE GĐR… 
 

��� �:�7�m�� �:��� ْ َْ ْ َ ��Fْ ���َא� ��َ ��َ ِ َ َ(�(��Q و���א� ��ْ َ َ ِ ْ َ�~ �Q�)�/�Oر� ��Fَ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ�7�Xَ ْ�� �:َ ْ��iא� �Qَ ْ ُ�Y�Tَ َّ  
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: 
����-Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki budu 

arasındaki (üreme) organını koruma sözü verirse, ben 

de ona cennet sözü veririm.                    Buhârî, Rikak 23 
.           
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ATANIN EVLADINA EDECEĞĐ DUA        
 

َر����Tא�     َ ّ ��/��Y�7 ��כ� َ�� �Yא� א����T��Ñ و�א��O���T�/א� ����/���F�7 ��כ� و���:� ذ�ُر��� َ َ َ ََ ًَ ً َْ َِ ِ ِْ ُْ ُّ ُّ ِc َ َّ ْ ِ َ َِ ْ َ ْ
���)�S�Iא�ب� א�������ُو�א�ر��1א� ���Tא��9כ��Tא� و�*��T�)�/�% �zא� א��1כ� א��6�1 א��� � َ ّ َُ َّ َ َ َ ََ ّ َِ ْ َ ََ َ ّ ِ e ْ َ ْ ُ َ ََ ِ َ 

    

����-“Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl 

neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar,  

bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et. 

 zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak 

sensin.”                                                  Bakara-128 
 

����-ŞU duaları birde Dilimizden kalbimize indirebilsek. 
acaba. Kaç defasında  kaçtanesini allahımızın  
istedigi gibi indirebiliyoruz başımızı iki elimizin 
arasına koyup da bir düşünüp kendimizi hesaba 
çekmemiz lazım biz ne yapıyoruz nereden geldik 

nereye gidiyoruz şu yer kürenin neresindeyiz ????    
        

GÜZEL BĐR ÖRNEKGÜZEL BĐR ÖRNEKGÜZEL BĐR ÖRNEKGÜZEL BĐR ÖRNEK    
  

����- -Harun Reşid bir ramazan günü  Behlül Daney;"Git camiye  
namaza gelen cemati iftara çağır dedi. 
Behlül gidip camiden çıkanlara sordu hoca zammı süre olarak ne 
okudu bilenleri iftara davet etti o  beş on kişilik bir gurupla 
çıkageldi. Harun Reşid şaşırdı: 

 

����- -Behlül  ben sana namaza gelen herkezi saraya iftara çağır diye 
tembih etmedim mi sen  bir sofralık bile adam getirememişsin. 

 

����-  Efendim siz bana camiye namaza gelen cemati iftara çağır 
dediniz,  bende cami kapısında durdum çıkan herkese hocanın 
namaz da hangi sureyi okuduğunu sordum  bilenleri getirdim dedi. 
Efendim camiye gelen çok ama namaz kılan cemaat  olan demek ki  
bunlarmış der...! 
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����-  Bu kıssadan alacağımız hisseler var; 
Namaz da böyledir dua da böyledir bedenin ibadet ederken ruhun 
da orada olacak işte ibadet böyle yapılır.        
 

ĐKĐ REKAT NAMAZ  NELER YAPMAZ  !!! 

 �Q�
��(�?��7א� �Q�� �I�-�u ��א� *�"�!�م� ��:� ذ��1 ���?�9 ��' ��F����:� א��������Xء، ��L�G ��É ر�כ����S�¬�� �¬�X���* �:�� 

����--Kim güzel bir şekilde abdestini alır daha sonra 

içerisinde yanılma olmadan 2 rekat namaz kılarsa 

geçmiş günahları bağışlanır                      Ahmed b. Hanbel 
          

GAFLETLE YAPILAN  DUA KABUL EDĐLMEZ                                    
 

����--Cafer Sâdık´a soruldu: Bize ne hâl arız oldu ki dua ediyor, 
fakat duamızın kabul edildiğini göremiyoruz? Cevap verdi:     
����-«Çünkü siz (hakkıyle) tanımadığınız kimseye (kalbiniz 
gaflette olduğu halde) dua ediyorsunuz». (Onu hakikaten 
tanıyarak dua etseydiniz, huzur-ı kalp ve hulûs ile dua 
ederdiniz, o zaman duanız makbul olurdu  yeterki sen iste  
 

YER GÖK DUA ĐLE DURUYOR DERLER YA… 
 

����- Bir rivayette şöyle denilmiştir: “Meleklere arşı taşıma emri 
verilince, Melekler:  
����- “Ey Rabbimiz! Biz, senin azamet ve yüceliğinin üzerinde 
bulunduğu arşı nasıl taşıyabiliriz?” dediler. 
  

 
Bunun üzerine Allah CC. 

����- “Lâ havle ve la kuvvete illâ billâh''  
(Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur) deyiniz” 
buyurdu. Melekler bu sözü söyleyince, arşı taşıdılar.  
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����-Elbette bizlerin de yaşadığımız sıkıntı ve zorluklarımız 
gerçekten ağırdı.Olumlu ve olumsuz çevremizde bela ve 
musibetler her geçen gün öncekine göre dahada çoğalmaktadır. 
Eger  bu zorlukların üstesinden gelmek istersek melekler gibi 
yükümüzün de  hafiflemesini istiyorsak bu duayı ağzımızdan 
bırakmayalım ki yükümüz hafif olsun… 
    

����-Hani derler ya: ’’Yer gök dua ile duruyor.’’ Đşte ispatı 
şudur ki Cenab-ı Hak Arş’ı dört Melaike’nin yüklendiğini ve 
bu Melaikelerin dualar okuyarak Arş’ı taşıdığını Hadis-i 
Şeriflerle Yüce Peygamberimiz bizlere bildirmiştir. 
����--Hamele-i Arş şu anda dörttür, Kıyamet günü Allah 

onları bir dört melekle daha kuvvetlendirir, böylece 

sekiz olur"                                   (Kurtubî, el-Cami'u fî-Ahkâmi'l-Kur'ân, XII, 266) 
����-Đbn Sina " Melâike" risalesinde Arş'taki meleklerin tesbih 
ve tahmid ile Rablerine kulluk ettiklerini ve mü'minler için 
istiğfar ve duada bulunduklarını kaydeder. 
                                                       Erzurumlu Đbrahim Hakkı (ö.1780) Zübeyr TEKKEŞĐN 

 

ĐKĐ TÜRLÜ VAĐZ VAR  BĐRĐ SESLĐ BĐRĐ SESSĐZ        
 

SESLĐ VAĐZ  HAZRETĐ KUR'AN-I KERĐM 
 HĐÇ DURMADAN ĐNSANLARI UYARIYOR 

 
ĐKĐNCĐ SESSĐZ VAĐZ O'DA ÖLÜMDÜR  

       KONUŞMADAN ĐNSANLARA VAĐZ EDĐYOR  
ÇOK ŞEY ANLATIYOR ANLAYANA… 

 

HANE SAHĐBĐNĐN YAPACAĞI DUA 
 

 
(Rabbimiz! bizi ailelerine hayırlı olanlardan eyyle!) 
Rabia-tül adeviyye babasına şöyle demişti:        

�- “Babacığım, bizi haramla beslemekten kork. ben dünyada aç 
kalmaya sabredebilirim. ama cehennem ateşinde yanmaya 
dayanamam!”                                                                 Rabiatül adeviyye 
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                           SANA SORSALAR NE DERSĐN? 
 

����-Müşrikler, Hz. Đbrahim’e dediler ki: “Gel seninle iş birliği 
yapalım, bir senin Rabb’ine birde bizim Rabb’imize 
yalvaralım. Hangisi haksa o bizi cennete götürsün derler.” 
Đbrahim (as) ise aşağıdaki şiirde yer alan şu cevabı vermişti: 
“Ben nasıl başka Tanrı’ya ibadet edebilirim? Beni yaratan 
O’dur. Beni büyüten O’dur.” 

           

 BENĐ YARATAN ODUR. 
 

Beni yaratan odur  Allah 
Beni büyüten odur Allah 
Beni yürüten odur  Allah 
 

Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ Đlâhe Đllallâh 
Muhammed Rasûlullâh 
 

Beni duyuran odur Allah 
Beni doyuran odur  Allah 
Beni kayıran odur   Allah 
 

Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ Đlâhe Đllallâh 
Muhammed Rasûlullâh 
 

Bana bildiren odur  Allah 
Beni öldüren odur   Allah 
Beni dirilten odur    Allah 
 

Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ Đlâhe Đllallâh 
Muhammed Rasûlullâh 
 

  HAYIRLI EVLAT DUASI 

���Tא� �Gא����א� �)�*�� ��Ò��ً ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ��َ�:���Iא�כ��Zכ����1:� ��:� א����Tَ َِ ِ َ ّ ِ َ ّ َ ُ َ 
����-Rabbimiz bize hayırlı evlat ver. Eğer hayırlı evlat 

bahşedersen elbette sana şükredenlerden olacağız.       
                                                                                                                              Araf-189  
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GÜZEL EŞ ve GÜZEL EVLAT ĐSTEME DUASI 
 

َر����Tא� �T�� �z�2א� ��:� א� ْ ِ َ َ ْ َ َ ّ َز�و�א��T�Oא� و�َ ِ َ َْ��F�%ة� א��I�� א��T�*ذ�ُر���א� ٍ ُ ْ َ َ َ ّ ُّ َ ِ َ ّ ِ �"���و�א��O���T�/א� ��/��7 َ ّ ُ ْ ِْ َ َ ْ ��Fً א���א���א�َ َ ِ َ 
 

����- Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyyetimizden 

göz aydınlığı olacak nesiller ihsan et. Ve bizleri takva 

sahibi kimselere yol göstericiler kıl.           Furkan-74 
 

    

    

Ey Rabbim!Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla  
                                                                                                                                     Saffat-100 

 

 
����- (Ey Rabbim, Beni ve soyumdan gelecekleri namazı 

devamlı kılanlardan eyle; Ey rabbimiz! Duamı kabul 

et!)                                                                                 Đbrahim-40 
 

PEYGAMBERĐMĐZ(SAV)'ĐN ĐLĐM DUASI 
BĐZDE ĐLMĐMĐZĐN ARTMASI ĐÇĐN OKUYALIM 

 
    ����-Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.              Taha, 114 
 

Günahının Örtülmesini Đsteyenin Okuyacağı Dua 
 

 

-��T�� �Iא� ذ��T�����1ُא� و�כ�-��T�% �Iא� �9 ْ�uא���َر����Tא�  َ ّّ َ َ َ َْ َ ِْ َِ َ ُ َ َ َ ّ ٰ(�א�َ ِ*��Tא� و�*������Tא� ��¤� א�'�����Iא�ر� ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ّ َ َ َ ٰ ر����Tא� و�א�()ِ َ َ َ ّ َ*��Tא� َ ِ
َ��א� و�%�!�*��Tא� َ ْ َ َ َ��L�% ٰ َ��Uא� �q�/��Ó ��' א��1כ� �Y�7�)�"�1א� ����م� א�������Ó ��'ر��9/�כ� و� � ْ ُ ِ ِْ ُْ َُ ّ ََ ََ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ ُ َ(���א�د� ُ َ()  
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Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet 

gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle 

vaadinden dönmezsin.                          Al-i Đmran, 193-194 
 

                            NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Bir saniye öncesi kaybımız, bir saniye sonrası ise 
meçhulümüz: Elimizde sadece yaşadığımız “an” var dün 
yaşanmaz.Yarın belli degil .Ne kadar çaresisiz… 
Kimsesizler dostu Allah'ı çağır.            
                                         Đşte bu vakit dua vaktidir. 
 

         YATARKEN DE OTURURKEN DE DUA YAPILIR 
 

�����T�O ��L�%د�א� و�����و�ن� א����5 ��(�א���א� و����Iכ���:� ������ِא��� ُ ُ ٰ َ َ َ ًً ُ ُ َ ِ َ َ َّٰ َ ُ ُ ْ � َ ّ ِ?��� و�����-�כ��Iو�ن� �A ��n/��� א��������7א�ت� َ َ ٰ َ ّ ِ ْ َّ � ََ ُ َ َ َ َ ْ ِ
�9
��Jא��1כ� ��"��Tא� %���א�ب� א����Tא�ر�  e��K�«א� ��א����6 �2�"�/�A א� ��א��Tِو�א�'��ر�ض� ر��� ََ ّ ََ َْ ََ َ َِ َ ََ ْ ُ ً ِ َ َٰ َ ّْ َ َ َ e ِ َ ْ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  

����- Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine 
yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin 

yaratılışı üzerinde düşünürler. 

 “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni 

eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından 

koru” derler.   

                                 (Ali-Đmran,191) Taberi Tefsiri.C.1 
  

 RESÛLLULLAH (SAV) RÜKÛ VE SECDESĐNDE ŞÖYLE DERDĐ 
 

 

�9ُ
���ح� ��!�و�س� ر��� ّ َ ٌ ُ ّ ُ ٌ ُ ّ �Tُא� و�ر�ب�ُ ّ َ َ َ®�כ���Uَ��Kَْ א�َ ِ�Yِ و�ح��Iو�א��� ِ ُّ َ 

    

����-"Subbûhun kuddûsün Rabbüna ve Rabbül Melaiketi 

ve'r-Rûhi, (Münezzehsin, mükaddessin, bizim, 

meleklerin ve Ruh'un Rabbisin.) Tilavet Secdesinden 

sonra da bu dua okunur.                                      Muvatta 
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                   ALLAH’IMIZIN SEVMEDĐKLERĐ 
1. Fitne ve fesat çıkarıp bozgunculuk yapanları, (Ayet, Kasas; 77) 

2. Günahlarında bile bile ısrar edenleri ,……  (AyetA.Đmrân; 135 

3. Hakkı reddedip küfrü savunan azgınları ,..  (Ayet, Nahl; 106) 

4. Allah'ı bırakıp başka şeyleri ilâh edinenleri, (Ayet,Lokman; 13 

5. Đnsanlara zulüm ve haksızlık edenleri ,…..  (Ayet, Nahl; 90) 

6. Büyüklük taslayıp gururlananları ,.............  (Ayet, Đsrâ; 37) 

7. Nefsine uyanları ,.....................................  (H.Ş., Buhârî) 

8. Malını har vurup harman savuranları ,…...  (H.Ş., Ebû Dâvûd) 

9. Hainleri, dönekleri ve anlaşmaları bozanları ,.  (Ayet, Đsrâ; 34) 

10. Ana babasına karşı gelip, incitenleri ,…..  (Ayet, Đsrâ; 23) 

11. Komşularına eza ve cefa edenleri ,……..  (H.Ş., Buhârî) 

12. Đffetine ve namusuna sahip çıkmayanları ,.  (H.Ş., Nesâî) 

13. Đbadeti bırakıp midesi ve   şehvetiyle ömrünü 
harcayanları ,............  

 (H.Ş., Buhârî) 

14. Đnsan öldürenleri ve insan  haklarına tecavüz 
edenleri ,....................  

 (Ayet, Mâide; 32) 

15. Komşusunun karısına ve  kızına kötü gözle 
bakanları ,……………..  

 (H.Ş., Buhârî) 

16. Alış-verişte müşteriye yalan söyleyenleri ,.  (H.Ş., Buhârî) 

17. Başkasını alaya alıp küçümseyenleri  .…  (Ayet, Hucurât; 11 
 

 
NOT: Yukarıdaki konular; Ayet-i Kerîme ve Hadîs-i Şeriflerle 
sabit olup, bazıları birden fazla kaynağı olduğu halde sadece bir 
kaynakla gösterilmiştir. 
 

KUR'AN-I KERĐM'DEKĐ BAZI DUALAR 
 

����-Peygamber Efendimiz (sav)'in ve Kuranda duaları 
zikredilen diğer Peygamberlerimizin duaları müminler için en 
güzel örneklerdir.  
 

����-Onlar her dualarında sonsuz güç sahibi Rabbimizi en güzel 
isimleri ile anmış ve her fırsatta Allah'ı tek dost ve yardımcı 
olarak gördüklerini vurgulayarak Yüce Rabbimize olan 
teslimiyetlerini göstermişlerdir.  
. 
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ĐÇĐNDEKĐ  KĐN'Đ ATMANIN DUASI 
 

 

�I�- ْ�uא� א��Tْر��� ِ َ َ ّ َ ���Tא� و�'�����Aא��T�1א� א�������:� �9
�"����1א� ��א�'����µא�ن� و�'�� ±������ �T�����/�� ��nא� َ َ َِ ُِ َ َُ � ْ َ ْ َ َِ َ � ْ َ ُ َ َ َ � َِ ّ ِ َ ْ ِ َ
 ���)�Sא� א��1כ� ر�$�ف� ر��Tא� ر������Tא��� �:�����/�� ��K�u; c ٌٰ � َ َ ٌَ Ô ُّ َ َ ِ َ َ ّ ُ َ َ � َ ِّ ِ ً ّ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  

    

����- Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan 

kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere 

karşı hiçbir kin tutturma!  

Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok 

merhametlisin .                                                                        (Haşr-10)                                            
 

ZĐYANA UĞRAMAMAK ĐÇĐN OKUNACAK DUA 
 

   

�ر�ب� ����� ~�%���ذ�ُ ��כ� ~�ن� ~��9¬���כ� ��א� ��(��� ��� َ ْ َ ََ َ ََ ْ َ َ َْ ِ ُ ِّ ِ ِّ َ��� �I�-�|�* ��'و��� ���/�% �Q�� � ْ َِ ْ َ َ ِ ِّ ِ ٌ ْ ِ 
ْو�*���k�I@�� ~�כ�:� ُ َ ِ ْ َ ْ ََ�� ِ�:���I�9א����א� �:َ َِ ِ َ ْ  

����- Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgim olmayan 

şeyi istemekten sana sığınırım.  

Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana 

uğrayanlardan olurum!                                                    Hud, 47 
 

GÜNLÜK OKUNACAK DUALAR 
 

����- (Sabah 3 defa,  
“Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” 
dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç 

ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ 

eder.  

O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı 

şeylere kavuşur.)                                                                                 Tirmizî  
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Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar 
    

����- (Sabah-akşam 7 defa  

“Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur.)              
                                                                                                                              Ebu Davud 
 (Sabah-akşam, 3 defa,  
“Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ 

fissemâi ve hüvessemîul alîm” okuyan, büyücü ve zalimden 
emin olur.                                                                                          Đ. Mâce 
  
����-Dua ibadetin rükünlerindendir. 
Onun için hiç kimse , " Benim taksiratım çoktur, benim gibi 
kimsenin duası kabul mü edilir" diyerek dua etmekten 
çekinmemelidir.Cenab-ı Hak merhametlilerin en 
merhametlisidir.Herkesin bütün günahlarını affeder.Tövbe 
edene fazl ve ihsanını esirgemez.  
 

����-Kul boynunu büküp, gözünü kapayıp da dua etti mi, Allah 
ondan memnun olur. 
Burada da buyuruyor ki:  
 

(Feizâ deal-abdü kàle yâ rabbâhu) 
����-"Kul dua edip de  

'Aman yâ Rabbi, ey benim mevlâm!"  
dediği zaman... 
" Yâ Rabbâhu demek, ey benim mevlâm demek. Böyle dediği 
zaman, Allah kuluna, 
 
����- (Lebbeyke abdî) "Söyle ey kulum, buyur!" der, 

 (Lâ tes'elünî şey'en illâ a'teytüke)  
 

"Bir şey istedin mi mutlaka sana vereceğim! 
 Madem ki elini kaldırdın, duaya başladın; iste ey kulum  
istediğini  Vereceğim!" demektir.  
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PEYGAMBERĐMĐZĐN HZ. MUAZ'A ÖĞRETTĐĞĐ DUA 
 

����-Peygamberimiz (sav) Muaz (ra)'a hitaben : 
����-Ya Muaz! Vallahi seni seviyorum ve sevdiğim 

içinde sana vasiyet ediyorum.Her namaz arkasında; 
 

ALLAHÜMME EINNĐ ALA ZĐKRĐKE VE ŞÜKRĐKE VE 

HÜSNĐ ĐBADETĐK" 
 

����-Anlamı: "Allahım seni zikretmek sana şükretmek 

ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmek için bana 

yardım et." Duasını oku.Katiyyen bu duayı bırakma. 

Buyurmuştur. 
 

SON NEFESTE ĐMANLA GĐTMEK ĐÇĐN DUA 
 

►--La ilahe illellahul mevcudu bikülli zeman. 
►--La ilahe ilallahul ma'budu bi külli mekan. 
►--La ilahe ilallahul ma'rufu bi külli ihsan. 
►--La ilahe ilallahul mezkuru bi kulli lisan. 
►--la ilahe ilallahu   külle yevmin hüve fi şe'n. 
►--La ilahe ilallahul el emanu, el emanu min zevali'l-imani ve 
min şerriş şeytani ya ğafuru, ya ğufran bi rahmetike ya 
erhamerrahimin.ve sallalahu ala seyyidina muhammedin ve 
alihi ecmaın.Ya Allah Ya Allah. 
►-Dua, ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul 
bir şey yoktur. Dua 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır.                           
                                                                                                      Tirmizi 
   ŞĐFAYA SEBEP ,YĐYECEK VE  ĐÇECEKLER 

                                               

Kur’an-ı Kerimde,  (Kur'an, mü’minler için şifa ve rahmettir.) 
buyuruldu. 
����-Kur'an'dan şifa beklemeyen, şifaya kavuşamaz.  ….. [Đbni Mace] 
����- (Şu iki şifa kaynağını bırakmayın: Bal ve Kur’ân…...[Đ. Mâce] 
����- (Lohusaya taze hurma hastaya bal şifadır.. …..…..[Ebu Nuaym] 
����- (Fatiha  zehre ve her hastalığa şifadır.. ………..……..Beyhekî] 
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����- (Acve hurması zehre karşı şifadır.………….. …….…. Tirmizi] 
����- (Yağmur suyu ile yapılan bal şerbeti  dertlere devadır..... [Deylemî] 
����- (Kalbin şifâsı  zikrullahtır………………………..…...[Beyheki] 
����- (Kalk namaz kıl  namaz elbette şifadır.)……..……...   [Đ.Mâce] 
����- (Hastalığı veren  şifâsını da verir.)………………….…[Hâkim] 
����- (Haram olan şeylerde şifa yoktur.)…………………… [Buhari] 
����- (Zemzem ve çörek otu her derde şifadır.).... [Deylemî  Đbni Sünni] 
����- (Zemzem  içenin niyetine göre şifa verir  ………….....[Hâkim] 
����- (Müminin artığı şifadır.) ……………………...……[S. Ebediyye] 
����- (Yemeğe tuzla başlamak ve bitirmek 70 hastalığa şifadır[R.Nasıhin] 
����- (Aksırınca elhamdülillah demek her derde şifadır.)….. [Hâkim] 
����- (Đnek sütü şifa  yağı ilâçtır.)………………….………. [Beyhekî] 
����- (Yemekten önce kavun karpuz yemek şifadır.)…….. [Đ. Asâkir] 
����- (Cuma günü tırnak kesmek şifa getirir.)………..…. [Ebuşşeyh] 
����- (Hacamat [kan aldırmak] hastalıklara şifadır.)……. [Deylemî] 
����- (Mantarın suyu göze şifadır.) …………………………[Müslim] 
����- (Zeytinyağı ve sarmısak  70 derde devadır.)[Ebu Nuaym Deylemî] 
����- Kuru üzüm  safra açar  sinirleri kuvvetlendirir ve sıkıntıyı 
giderir.)………………………………………………………. [Ebu Nuaym] 
����- (Kabak  baş ağrısına iyi gelir.)…………..….………. [Taberânî] 
����- (Misvak  hastalıklara şifadır.) ………………………..[Deylemî] 
����- (Cömerdin yemeği şifa  cimrininki hastalıktır.) ……...[Hatib] 
����- (Şifâ veren ancak Allah'tır.) ….………………….....[Ebu Davud] 
����- 7 Fatiha okunup ağrı olan yere üflenirse  şifa hasıl olur.Tefsir-i Azizi 
                   

    ����- Đnsanın dış kirini su giderir 
     ����-Đç kirini ise  gözyaşı giderir 
 

             HELÂYA GĐRERKEN OKUNACAK DUÂ 
 

ِא���/�?��� ����� ~�%���ذ�ُ ��כ� ��:� א����
��� و�א����
�א�®��� ِ ِِ َ َ َ ُ ُ َ َّ ِ ُ ِّ َ ُ َ ّ َ  
����-Efendimiz(sav) helaya girerlerken: 
����-Allah'ım pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım.  
                                                                                                                               Buhârî     
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               HELADAN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA 
 

ِא�����7!����5 ّٰ ُ ْ َ ْ َ א�����ى� א�ذ��z�2 %���� א���� َ ْ ِّ ََ َ َ ْ ِ َ ِى� و�%�א���א����ٰذ�ّ َ َ َ      
����-Ezâyı giderip âfiyet veren Allah'a hamdolsun.  
                                                                                                       K.Sitte C.7-S.82 
 

EVLENECEK OLAN KĐMSENĐN YAPACAĞI  DUA 
 

َא���/�?��� ����� ~� ِّ َ ُّ َ ّ َ�¬�9َ ْ�
�O א��� ��̀ �A�2��̀א� و� �A َ��כ� َ َ َ َْ َ َ ْ ََ َ ��?�א� %�/�(��Q؛ و�~�ُ�/َ َ ِ ْ َ َ َ َ َ%���ذ�ُ ��כ� ��:� �2�I�gא� ْ ِ ّ َ ْ ِ َ ِ ُ
�Q�)�/�% א��?���/�
�O א��� �I�gِو� ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ِّ َ  

����- "Allahım, ben bunun hayırlı olmasını ve hayırlı bir 

yaratılış üzere olmasını diliyorum. Onun şerrinden ve 

şerli bir tabiat üzere olmasından sana sığınıyorum."                           
                                                                                                            Ebu Davud, Nikah 46, (2160)  

   
H Z . BĐLAL'E Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur 

    

    

����- “Ey Bilal ! Kendisinden en umutlu olduğun amelin 
hangisidir?Çünkü ben cennette senin ayak sesini duydum. 
����-”Bilal (r.a) cevaben : “Hiçbir amelim yok ama ben gece gündüz 
ne zaman abdest alsam akabinde iki rekat namaz kılarım.”dedi. 

 
NĐŞAN DUASI        

ِّא�����7!� ���5 ر�ب�  َ ِ َ ّ ِ ُ ْ َ ْ ��Uِ ٰא�ْ����א�َ َ�) �:�Õَ�3��َא�َو� ّ��Kٰة� و� َ ُ ��َא� �� ّ��K�% َم� ��Lَ ر� �9ُ َ��ُ�T�� ِ�7���ٍ!�َ א� َ ّ َ َ و� ُ
 ��L�%َ َ �Qِא��� ِ ٰ��F����Áא� �Q�
�J�G و� َ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ  

Nّא���/� �Oْ����א�َّ�� ُ?�َ َ 
��Yא� ِه�ِ��ٰ  �2ْ�E���َ َ ْ ِ ْ�7�)�� ْ 
�א� ر�ُ��َ�� �Y�1 َ َ ُ ً َ �Yًכ� �Oَ���� ���T�)?��7©� א���-��Y و� א�َو�  َ ً َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
�Y�
���ً َ ّ َ ُ�I�� و� َ َ َو�'��ً א�َر�א�َ َ �©�7�?�T�)�� ������±َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ�����Y�T و� �� ِ َِ ً َ  ً ر��Iَא�ْ
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����-Ya Rabbi!   Nişan yüzükleri takılan ve evliliğe ilk 
adımı atan bu iki genci her zaman mutlu eyle. 

 Akıllarından saygıyı,Kalplerinden sevgiyi eksik etme; 
 

����- Ya Rabbi.  Evlilik yolunda karşılaşacakları her 
türlü sıkıntıyı kolaylıkla aşmalarını nasip eyle, 
 

����-  Yuvalarına bolluk ve bereket ihsan eyle,Aileleri 
arasındaki birlik ve beraberliği,kardeşlik ve dostluğu, 

saygı ve sevgiyi kat kat arttır Allah’ım.  Bu 

gençlerimizi ve cümlemizi iki cihanda aziz eyle.                                                     
 

                             NĐKAH KIYILDIKTAN SONRA OKUNUR 
  

ّ��/�א�◌َ ٰ �����Oא� ���?ْ َ ْ َ ّ ْא�����"�!� و� א����Tכ�א�ح� ��(��1���7א���
�א�ر�כ�א� و��O����א� َ���2ُٰ َ َْ َ َ ًَ ً َّ َ َُ ُ ْ َ ِ َ ْ َ��(��T?��7א�  ْ ُ َ ْ َ
ًא���-��Y و����
��Yو� ���Iא�ر�א� َ ََ َ َ ًَ ًَ ّ ُ ْ ُ  �Y�T����ًو�'�� ±������ ��(��T?��7א�  َ َْ ِ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ًو����Iא�ر� َ َ ِ  א�َ

َא���/�?��� ّ ُ َ ّ ِ��َ א�َ ّ ��F�� �6�-�7א� כ��7א� א����?�T�)�� �qَ ْ َ ََ ْ َ ّ َ َ ََ ُ َ ْ َد�م� و�ٰא�ْ َ ���Sُא�ء %�/�(�?��7א� א�������Kم� َ َ َ ّ َّ ِ ْ َ َ َ َ َ 

َو�כ��7א�א���-���F�� �6 ����7!� و� َ ٍَ َ ّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ َ�Aَ�Y��Ö�!َ َ َ א���כ����א�ِ ْ ُ ْ �% ��F�� �6�-َو�כ��7א�א��� َ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ َ َ ���ٍِّ�Y�7�«א���َو� َ ِ َ َא������I�2א�ء َ َ ْ َ ّ 

ًא���/�?��� א�%��Å ����7א� א�و�'��د�א� �Gא����א� ِ َ ً ََ ْ َ َ َُ َ ِ ْ َ ُّ َ ْو�ر�ز��� ّ ِ ًא�و�א��9��א�َ ًِ َ ��K�����«א��I�7�%ًو� ِ َ ً ْ ُ َ 

َא���/�?��� ر����Tא� �T�� �z�2א� ��:� א�ز�و�א��T�Oא� َ َِ َّ َ َْ ْ ِ ََ ْ َ َ ّ َ َ َو�ذ�ُر���א�*��Tא����Iة� א�%���F و� ُّ ّ ّ َِ ُ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ �Oَ���T�/א� ��/��7��"���Fא�ِ ِ َ ّ ُ ْ ِْ َ َ َא���א���א� ْ َ ِ 

 

Başka bir nikah duası 
 

Allah'ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci 

ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine 

bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan 

eyle; ahlaklarını huyunu güzelleştir, kendilerine 

yararlı çocuklar lütfeyle. 
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NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����- Her şeyi Denendiğinde.. 
����- Kalbin Dara geldiğinde.. 

����-Bütün Kapılar Kapandığında.. 
����- Ne Yapacağını Bilmediğinde.. 

����-Uzun Uzun Düşün de Hatırla Mevlanı. 
����-Yalvar yalvar Yüce Mevlaya gel yap Dua'nı 

 

HER CENAZE NAMAZINDA OKUNABĐLĐR  DUA 
 

 

� א�ر�و�א�ح� א�����א�*��Tא� %���� א�'�� �̄
ِא���/�?��� }�
��6 א��S(�א�®��Tא� %���� א�'����K�9م� و�א��� ِْ َْ ََ َ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َْ ْ ِ ِْ ِ َ ْ َ َ ْ ْ ّ َ َ ّ ُ َ ِ ��µא�ن� ّ َ
●�I�- ْ�uْو�א� ِ َُ ��א��1?��� و�א��O���g ���?�/א�����א� ذ��S���1ً ��?��� و�ز�د� א� ِ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُْ َ ْ َ ََ َ ْ ِ ْ ِ �Z��َ-���א� ����م� َو� ُ ْ ًَ َ ّ َ ُ

ٰא���"�(� ِ ْ��F��kא��Iא��� ���Sכ� ��א� א�ر�����k�I�� �Y�7َ ِ ِ َ ّ َ ََ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ ِ َ  

����- (Allâhümme sebbit ahyâenâ ale'l-islâmi v'akbız 

ervâhe emvâtinâ ale'l-îmâni, ve'ğfir zünûbehüm ve zid 

ihsânehüm ve'c'alhüm şâfî'an müşeffe'an yevm'el-

Kıyâmeti bi rahmetike yâ Erham'er-Râhımîn). 
 

Dünyanın tamamından daha hayırlı nedir ? 
    

����-"Sabah namazından önce kılınan 2 rek'at nâfile namaz dünyanın 
tamamından daha hayırlıdır."  
����- Rasulullah (sav) Efendimiz gece namazını hiç terk etmezdi. 
Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak 
kılardı.                                                             (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 18)  
 

GÜNAHKARA ALLAHIMIZIN  EN BÜYÜK MÜJDESĐ 
 

����� ��א� %�
�א�د�ى� א����� َ ّ َ ِ َ ِ َ ْ ُ����L�% א������I�9א� �:ٰ َ ُ َ ْ َ ِ א��1-���?��� '��*�"����E�Tא� ��:� ر��Y��k א����5َ ِٰ ِ ُّ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ََ ْ ِ ْ َ א�ن� א����5َ ّ ٰ َ ّ ِ �I�-�|�� ُ ِ ْ َ
��Á ���1ب���א���� َ َ ُ ُ ّ�S�I���2 א���|�-���ر� א��� �Q�1א� א����)� َ ّ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ّ ِ ً���)ُ  
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����-De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden 
kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 

Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir rahîmdir. Zümer-53                                            
 

KASVETTEN KURTULMAK ĐÇĐN NAFĐLE NAMAZ 
  

Niyet şöyle. Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızân için dünya ve 
âhiret sıkıntılarından kurtulmak için Namaz'a, Allâhü Ekber... 
Kılınışı: 
����-Her rek'atte Fâtiha-i Şerîfeden sonra 10 Đhlâs-ı Şerîf okunur 
Đki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'atte tamamlanır 
����-Her rek'atte 100 Đhlâs-ı Şerîf okumak sûretiyle 10 rek'at 
olarak da kılınabilir. 

 

TELKĐN DUASI 
 

����-Telkin yapacak kişi kabrin kıble tarafında 
ölünün göğsü hizasında yüzüne karşı 
durur.Ölüye annesinin ismiyle hitab ederek   

Ey  Havva  oğlu veya kızı diyerek …..; 
  

�Qא�د�ة� א�ن� '��א����?�g �:�� �Q�)�/�% �6�Tא� כ��� �Iَא�ذ�כ� َ ِ َ ْ َ ِ َِ ََ ََ َْ ِ ْ َ ْ ُ ُْ ْ ُא�'�� א����5 ُ ّٰ ّ ِ و� א�ن� ����7!�א�ر����9ل� ���5ِ ّٰ ُ ُْ َ ً َ ّ َ َُ ّ َ  

َو� א�ن� א����S �Y�T��i و� ٌَ ّ َ َ َّ َ ْ َ ّ َ  �Y�)�*�~ �Y�%א���ٌא����Tא�ر����S و� א�ن� א���
����� ���S و� א�ن� א��� َ ِ َ َ َّ َ ّ َ َّ َّ ََ ٌَ ٌّ َّ ََ ْ َ ْ َ َ
�z��ر���'َ ْ َ ��(�?�א�و� א�ن� א� ََ ّ َ َ َ ِ ���5ِ 
���ر�ّٰ�"�� ��n �:�� �����
�� ِ ُ ُ ْ ِ ْ َ َُ َ ْ  

ِو� א��1כ� ر��X(��6 ��א�  َ ِ َ َ َ ّ َ َ���5ِ ِر���א� و� ��א� ْ ّٰ َ ً ّ ِ'����K�9م�َ َ ْ �7!� �1
�(�א� و� ��ِ�J� ِ��ِ د����Tא� و�  ً ًّ ِ َ ٍ َ ّ َُ َ ِ��"����Iن� א�ِ ْ ُ ْ
ًא���א���א� َ ِو� �� ِ 
�/��Y و� ��א�َ�� �Y�
ِ��כ��� َ ً َ ْ ِ ِ َ ْ َ ��Uَ	�����F�T א����Sא��1א�א�ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ُ  

ُر���l א����5 ّٰ َ ِّ َ�Q��²א��� َ َ ِא�'�� �Q�)�/�% ���2 *���כ�/��6 و����2ر�ب� א������Iش� א������0(��� ِ ِ َ َْ ِْ ْ ُ َّ َ َ َ َُ َُ ُ َْ ّ ِ ْ َ َّ ِ  
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    Üç kere; א� �!�
َ��א� %� َْ َ ���5ِ َ ���� ��²א����Q א�'��ّٰ ّ ِ َِ َ ���5ِ  א�ْ ّٰ 

    Üç kere; ���5א� ��lر� ����ُ ّٰ َ ِّ َ ْ ِد���@�� א�'�� َ و�ُ ْ ِ ِ�!�7��� ��Ã�1 م� و���K�9ٌ َ ّ َ َُ ِّ ِ َ ُ َْ  

َر�ب� '�� *���ر�ه� ���Iد�א�و� א��6�1 ْ َ َ ً ْ َْ ُ َ َ َِ ّ َ ��̀ �Aُ ْ َ����א�ر�}���Fא�َ ِ ِ َ ْ 
    

BEREKET DUASI (2) (KARINCA DUASI) 
 

#

##

#

#
  

 

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahiym 
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����-  “Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve 

israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve 

ya’kube ve münzile’l-berekati ve münzilet-Tevrati ve’z-

Zeburi ve’l-Đncili ve’l-Furkani ve la havle ve la kuvvete 

illa billahi’l aliyyi’l-aziym. 

La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-

Mübin.Muhammedün rasulullahi sadiku’l vadi’l-Emin  

����-ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya ze’l-

celali ve’l-ikram.Es’elüke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym.En 

yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya 

erhamer rahimiyn. 
 

����-Bu konuda dilimiz döndüğünce çoğaltabiliriz.  
����-"Ya Rabbi! Kazancımıza bereketler ihsan eyle, 

Helalinden en verimli.  ürünler nasip eyle." 
"Ya Rabbi! Menkul ve gayri menkullerimizi, işyerimizi, 
malımızı,canımızı her türlü afetten ,yangından,soygundan, ve 
benzeri tehlikelerden muhafaza eyle!. 

ALLAH’IMIZIN SEVDĐKLERĐ 

 1. Đyilik ve ihsanda bulunan cömertleri ,......................  (Ayet,Bakara; 195 

 2. Đşlediği günahtan pişmanlık duyanları ,…………....  (H.Ş., Müslim) 

 3. Bedenini, elbisesini ve çevresini temiz tutanları ,....  (Ayet,Tövbe; 108 

 4. Allah’tan saygı ile korkup fenalıktan sakınanları ,...  (Ayet, Nûr; 52) 

 5. Olaya, musibete karşı sabırla göğüs gerenleri ,…..  (Ayet,Bakara;155-6 

 6. Allah'a güvenip yalnız ondan yardım dileyenleri ,...  (Ayet, Fâtihâ; 4) 

 7. Verdiği hükümde adaletten ayrılmayanları ,………  (Ayet, Nahl; 90) 

 8. Ana babasına, hısım akrabasına itaat edenleri ,.…  (Ayet, Đsrâ; 23) 

 9. Ailesine bağlı olup onları kötülükten koruyanları ,..  (H.Ş., Buhârî) 

10. Kul ve millet hakkına tecavüz etmeyenleri ,………  (H.Ş., Müslim) 

11. Güler yüz ve tatlı dil gösterenleri ,..........................  (H.Ş., Taberânî) 

12. Düşmana karşı korkaklık göstermeyenleri ,……....  (H.Ş., E. Dâvûd 

13. Namazı dosdoğru kılıp zekâtı verenleri ,................  (Ayet,Bakara; 110 

14. Meşru kazanç peşinde olanları ,............................  (Ayet, Necm; 40) 

15. Dünya ile ahireti, madde ile manayı beraber 

yürütenleri. 

 (Ayet,Kasas; 77) 
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����-HZ. PEYGAMBER (sav)'I ĐŞĐTTĐM, DĐYORDU KĐ: "KUR'AN-
I KERÎM'Đ OKUYUN. ZĐRA KUR'ÂN, KENDĐNĐ OKUYANLARA 
KIYAMET GÜNÜ ŞEFAATÇĐ OLARAK GELECEKTĐR. 
����--BAKARA VE ÂL-Đ ĐMRÂN SURELERĐNĐ OKUYUN! ÇÜNKÜ 
ONLAR KIYAMET GÜNÜ, ĐKĐ BULUT VEYA  ĐKĐ GÖLGE 
VEYA SAF TUTMUŞ ĐKĐ GRUP KUŞ GĐBĐ GELECEK, 
OKUYUCULARINI MÜDÂFAA EDECEKLERDĐR. BAKARA 
SURESĐNĐ OKUYUN! ZĐRA ONU OKUMAK BEREKETTĐR. 
    

����-TERKĐ ĐSE PĐŞMANLIKTIR.ONU TAHSĐL ETMEYE 
SĐHĐRBAZLAR MUKTEDĐR OLAMAZLAR.           Müslim, Müsâfirin, 252, (804) 

 

 CĐNSEL  ĐLĐŞKĐ SIRASINDA YAPILACAK DUA 
 

ِ������ א����5 ّٰ ِ ْ ُ، א���/�?�ِ َ ّ 
��Tא� א����E�)�Zא�ن� و��z�T�O א����E�)�Zא�ن� ��א� ر�ز������Tא�َ�T�O ��َ َ ْ َ َ ّ َ َّ َ َّ َْ َْ َّ ِّ ِ َِ ََ َ ْ َ 
����-Đbnu Abbas (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular 
ki:"Sizden kim hanımına temas etmek isteyince: 
����- "Allah'ın adıyla! Allahım, bizi şeytandan uzak tut 
ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut! 
" dese, sonra da Allah bu temastan onlara bir evlad 

nasip etse, şeytan ona ebediyen zarar vermez."                   
                                                                                                        Buharî, Bed'ü'l-Halk 11 

Hadis-i Şeriflerle  Sûrelerin Faziletleri 
KUR'ANIMIZ  BiR HiDAYET VE ŞĐFADIR... 

 

����-Sen de ki: "O, iman edenler için bir hidayet ve 

şifadır." Đman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık 

vardır. Kur'ân onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar 

uzak bir yerden çağrılıyorlar (da duymuyorlar).                                                                                     
                                                                                                                     Enam Suresi 25  
����-Đşte Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde de Kur'anımızın 
inananlara şifa olduğunu inanmayanların ise kör ve sağır olduğunu 
beyan etmektedir.Şunu iyi bilelim ki Kur'anımız inananlara şifa 
olarak indirilmiştir.Onu çok okuyarak şifasına ve şefaatine nail 
olmamız lazım. 
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����- LEVH-Đ MAHFUZ'A ĐLK YAZILAN, 
BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM'dir. 

    

����- Kur'an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. 
  

Bakara' Suresi'nin okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar.   (Tergib 195)  
 
����- Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur'an'ın senamı da 
Bakara süresidir. Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece 
o eve gelmez. Kim de gündüz okursa, şeytan o eve üç gün 
yaklaşamaz.                                                                         Ramüz-28 
 

����-BAKARA suresi, Kur'an'    n evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. 
Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye 
sihirbazlar güç yetiremezler.                                               (Beyzavi 2/274) 
����- “Her kim herhangi bir gecede Bakara sûresini okursa, o sayede 
kendisine Cennette tâc giydirilir.” 
  

����-����- “Her kim Bakara ve Âl-i Đmrân sûrelerini gündüzleri okursa 
akşama kadar münâfıklıktan berî olur. Her kim bu sûrelerin her 
ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münâfıklıktan beri olur.” 
    

����- ALĐ ĐMRAN süresini Cuma günü okuyana Allah-ü Teala rahmet, 
melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler.      (Beyzavi 2/63)  
 

����- NĐSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü'min kadın ve erkeklere 
sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala'nın 
günahlarından vaz geçtiği kullarından olur.                                 (Beyzavi 132)  
����- Kur'an'ın yedi uzun süresini ki, NĐSA SÜRESI de onlardandır. 
Kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır                         Ahmet ibni Hanbel 
 

����- MAĐDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan 
yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar.            (Beyzavi 2/178)  
 

����- EN 'AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin 
harflerinin adedince istiğfar ederler.                              (Beyzavi 2/217)  
 

����- A'RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet 
gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan 
korur) ve Adem A.S.'ı ona şefaatçı kılar.                        (Beyzavi 3/40)  
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����-ENFAL ve (Tövbe Suresi) sürelerini okuyan kişiye ben 
kıyamette şefaatçı olacağım.                                         (Beyzavi 3/40)  
 

����-YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız 
dereceler ihsan olunur.                                                         (Beyzavi)  
Not: Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha 
inne rabbi lagafururrahiim.)ni Nuh A.S. gemiye binerken okumuş 
ve kendisine tabi olanlara okumalarını emretmişti.Okudular, 
selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa 
okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.  
 

����- YUSUF süresini herhangi bir mü 'min okur ve aile efradına 
öğretirse, Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve 
müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır.        (Beyzavi 3/144)  
 

����- RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler 
adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir.  
                                                                                                                     (Beyzavi 3/154)  
����-NAHL Süresi'ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allahü Teala onu 
dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez.       (Beyzavi 3/195)  
 

����-KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in 
fitnesinden emin olur.                                                      (Tergib 3/192)  
����-TAHA  BAKARA-ALĐ ĐMRAN- Süreleri kendileriyle yalvarılıp 
dua edildiğinde, Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı "Đsm-i 
Azam"dırlar.                                                                                                     (Darimi) 
 

����- ENBĐYA Süresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay 
kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler.                   (Beyzavi 4/4  
 

����- HAC Süresini okuyan, hac ve umre yapanların sevabları gibi 
sevab alır.                                                                       (Beyzavi 4/62)  
 

����-TAHA ve YASĐN Sürelerini Allah-ü Teala Hz.Adem (as)'ı 
yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince 
  
BUNLARIN ĐNDĐRĐLECEĞĐ ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK 
DĐLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU 
demişlerdir.                                                                       (Darimi)  
. 
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����- MÜ'MĐNÜN Süresinin evveli ve ahiri Cennet hazinelerindendir. 
Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatını 
dinleyen kişi kurtulur, felah bulur                                     (Beyzavi 4/73)  
 

����- FÜRKAN süresini okuyan, mü'min olarak Allahü Teala'ya 
kavuşur.                                                                         (Beyzavi 4/100)  
 

����- NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe 
illallah) diyerek kalkar.                                                   (Beyzavi 4/122)  
 

����-SECDE ve MÜLK  
Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin 
yetmişayetine bedeldir,                        (Tirmizi)  
 

    

����- MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir 
gecesini ihya etmiş gibi olur.                                          (Fethü'l Kadir)  

  

SÜRE-Đ MÜLK’ÜN ŞEFAATĐ 
 

����- Mülk sûresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve 
komşularına da öğret. Zira bu sûre azabdan kurtarıcıdır. 
 

����-Okuyan kişiye Hak Teâlâ indinde şefaatçidir. Eğer kişi onu 
ezberlemişse, Allahtan onu Cehennemden kurtarmasını ister. 
Allah, o sayede kişiyi kabir azabından kurtarır. 
 

����-Muhammed bin Alkamî buyurdu ki: 
“Her gece (Mülk) Tebarake sûresini okuyanlara kabir suâli 
sorulmaz.” 
 

BĐR KISSA                                                      
   

����-Abdullah Đbni Mes'ûd buyurdu ki: 
����- “Birisi vefat edip kabre konduğunda, azab melekleri ölünün 
başına gelir. Baş onlara der ki: 
����-Ona dokunmayız. Zira o bana, Mülk sûresini okurdu." 
Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki: 
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"Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip 
hıfzetmiştir." 
Bu sebeple bu sûreye, "kabir azabını engelleyici" anlamında 
"Mânia" denilmiştir.” 
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki: 
“Kim her gece Mülk sûresini okursa, Allah-ü Teâlâ bu sayede o 
kişiyi kabir azabından kurtarır.” 
����- (Mülk sûresi, Kur'ân-ı Kerîmde 561 - 563 sayfalar 
arasındadır.) 
    

����- AHZAB Suresini okuyup, ehline öğreten, kabir azabından 
emin olur.                                                                                              (Beyzavi 4/169)  
 

�-VAKIA süresini  Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki: “Her kim, Vâkıa 
sûresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik 
görmez.” 
����- “Vâkıa sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve 

kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.        (Beyzavi 5/116) 
 

����- ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü "Ey kulum 
bu gün sana korku ve üzüntü yok" denilir.                 (Beyzavi C-5 S.65)  
 

����-DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak 
kalkar.                                                                                (Beyzavi 5/6  
 

����- DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin 
melek sabaha kadar istiğfarda bulunur.                                 (Tirmizi)  
 

����- DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için, 
Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder.                         (F. Kadir)  
����- CASĐYE süresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve 
hesap korkusunu giderir.                                                      (Beyzavi)  
 

����-FETĐH  suresi,  Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana 
üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu, ĐNNA FETEHNA 
LEKE... süresidir.  
 

����-HAŞR süresini okuyanın geçmiş ve gelecek günahları(ndan 
bazıları) aftolunur.  
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                           Bir kimse sabahleyin; 
 
3 KERE "EÜZÜ BĐLLAHĐSSEMĐĐL ALIMĐ 
MĐNEŞŞEYTANĐRRACIM" der de HAŞR süresinin sonundan 3 ayet 
okursa, Allah-ü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki, onlar akşama 
kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. 
Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur.                             (Ramüz 434/12)  
 

����- Allah'ın ayetleri içerisinde "Đsm-i Azam", Süre-i Haşrin 
sonunda 3 ayet  (Hüvallahüllezi.. ilah)  
 

����- Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur, sonra da o 
gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar.                    (Beyhaki)  
 

����- MÜNAFĐKÜN süresini okuyan Nifaktan kurtulur. 
 
����- TEĞABÜN süresini okuyan kişiden Allahü : Teala ani ölümü 
defeder.                                                                                        (Beyzavi 5/136)  
 

����-TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür.                                                           
     (Beyzavi 5/136) 

����-TAHRiM süresini okuyana, Allahü Teala tövbe-i nasuh nasib 
eder.                                                                               (Beyzavi 5/140)  
 

����- ĐNŞĐKAK süresini okuyan kişiye, Allahü Teala kitabını 
solundan ve arkasından vermez.                                   (Beyzavi 5/179) 
  
����- ĐZAZÜLZĐLE suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur'an'ın 
tamamını okumuş gibidir.                                               (Beyzavi5/192)  
  

����-Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşların içinde en 

iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanırsan şu 

beş sureyi oku: 
  

����-Kul ya eyyühel kafirun-iza cae nasrullah-Kul 
hüvallahü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü 

birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve 

besmeleyle bitir.                                                (Ramuz 1118)  
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ĐHLAS SÜRESĐNĐ OKUYANA ALLAH AZAB ETMEZ 
 

Đbni Abbas (ra.)'dan Nebi (sa)’a: 
����-"Ümmetime gece gündüz gelecek azaptan endişeli 

idim. 

Ta ki Cebrail bana Đhlas Suresi ile gelinceye kadar. O 

zaman anladım ki, bu surenin nüzülünden sonra Allah-

ü Teala, benim ümmmetime azap etmez. Çünkü o, 

Allah'a bağlılıktır. Kim Đhlas suresini okuma 

alışkanlığı kazanırsa, gökten başına iyilik yağar, 

üzerine sekinet iner, kendisini rahmet kuşatır. Allah-ü 

Teala, onu okuyana rahmet nazarı ile bakar, onu 

mağfiret edip ondan sonra ona azap etmez. O ne 

isterse, Allah-ü Teala, ona verir, buyurdu."                                                     

                                                              Tefsir'i Hanefi 
ĐHLAS suresi:…………Nifakı önler.  
FELAK suresi:……….Hasedcilerin hasedini önler.  
NAS suresi…………..Vesveseleri önler.  
 

NOT: KISA SURELERĐN FAZĐLETLERĐ VE ARAPÇA 
METNĐ KĐTABIMIZIN/ SON BÖLÜMÜNDE YER 

ALMAKTADIR.    
    

����-Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:“Resûlullah  
 

 

Efendimize Mi'racda 3 hususi şey verildi. 

Birincisi, beş vakit namaz.  

Đkincisi, Âmenerresûlü,  

Üçüncüsü, Ümmetinden Allaha hiç bir şeyi ortak 

koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi.” 
����- Allâme Bedreddin Aynî buyurdu ki: 
.. 
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YATSIDAN SONRA OKUNACAK DUÂ AYETLERĐ 
 

ٰ◌�Qر��� �:�� �Q�)א� א����1ل� א���� ِ���א���:� א������9�Iل�  ِ ّ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ ُ َ ُ ُ َ ّ َ ٌ و�א���U	������Tن� כ��� َٰ ّ ُ َ ُ ُِ ْ ْ ِ:� ��א����5َא���َ ّٰ ِ ٰ و���/�َ َ َ�Q����Rכ� ِ َِ 
�Q�/�9و�ر� �Q�
���و�כ� ِ ُ ُ َ َِ ُ ُ�Q�/�9ر� �:�� �!�Sא� ��F�� ق��I�-�1 ��' � ِ ُ ُ ْ ِ ٍ َ َ ِ ََ ْ َ ُ ّ ُ َ و���א�����א� ��º���Tא� و�א�»����Tא� َ َْ َْ ََ َ َِ َ ُ

�3��Uא� و�א���(�כ� א��Tא��1כ� ر����I�-�u� َ َْ َ َْ َ ْ ُِ َ َ ّ َ ََ ��ُ̀()  

ُ'�� ��כ�/��q א����5 ُّ ٰ ُ ِّ َ 
��6 ر����Tא� َ����
��6 و�%�/�(�?�א� ��א�א�כ����1-���א� א�'�� و��9��?�א� ���א� ��א� כ� َ ََ ّ َ ْ َْ ََ ََ ْ َ ََ َْ َ َ َ ََ َ ْ ُ َ ّ ِ ً ْ َ
���'�� *�	�א��A���1א� א�ن� �1 َ َْ َِ ْ ِ َ َ(��Tא� א�ُ َ �Q���/��k א� כ��7א��I�Gא� א��T�)�/�% ���7��4 ��'א� و��Tא��1א� ر����E�Aُو� א� َْ ْ َ َ َّ َ ً ْ ِ َ َ ََ ْ ِْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ْ َ

�%���L א����� َ ّ َ َ�Q�� א��T�� �Yא� ��א� '�� »�א����T�/�7��4 ��'א� و��Tא� ر����T�/�
�� �:�� �:��� ِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َْ ِ ِّ َ َُ َ ّ َ ْ ْ َ و�א�%��T�% �qא� ِ ّ َ ُ ْ َ
-��T�� �Iא� و�א�ر��T��kא� א��6�1 ������ ْ�uٰو�א� ْ َ ْ َْ َْ َ َ َْ َ ََ َ(��Tא� ��א��1�I�3�1א� %���L א���"���م� א���כ�ِ ْ ِْ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ�I���א� ِ �:��َ()  

……………………………………………………………………… 
  

ٰ��:� ���I~� ��א���� ْ ِ َ َ َ ْ َ��n ة��I�"�
����F א������I�A�� �:�� ��F ���9ر�ة� א������ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُ ِ ِ ْ ِ ِْ َْ ََ ّ ���Q כ�-���א�ه�َ�/�)�� ُ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ  
    

����-"Resûlullah (sav) şöyle buyurdular: "Bakara 
Suresi'nin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa o 

iki âyet ona kâfi gelir."                             Ebû Dâvud, Salât 326 
    

����- “Dört şey Arş-ı A'zam altındaki hazineden indirildi.  
 

����-Fâtiha, Ayet-el Kürsî, Âmenerresûlü, Kevser 

sûresi.” 
 

●- Meali …Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya 

düşersek bizi hesaba çekme(sorgu).Ey Rabbimiz 

Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük 

yükleme. 
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●- “Rabbimiz Bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi 

sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Çünkü 

sen mevlamızsın. Kâfir kavimlere karşı bize yardım 

et.”                                                                           ( Bakara- 285-286 ) 
                AMENERRASULÜ'NÜN FAZÎLETĐ -1 
����- “Bakara sûresinin başından beş âyeti, Âyet-el 
Kürsî'yi ve bunu takip eden iki âyeti ve sûrenin 

sonunda bulunan iki ayeti kim okursa ona ve ehline o 

gün şeytan yaklaşamaz, kötü olan hiçbir şeyle 

karşılaşmaz. Bu âyetler deliye okunursa Allah-ü 

Teâlâ'nın izniyle iyileşir.” 
    

����- “Allah-ü Teâlâ, gökleri ve yeri yaratmadan iki bin 

yıl önce bir kitab yazdı ve o kitabdan iki âyet 

indirerek Bakara sûresini bu iki âyetle kapadı. Bu iki 

âyet, bir evde üç gece okunmazsa, Şeytân o eve 

yaklaşır.” 
����- “Âmenerresûlü'yü öğrenin!.. Kadınlarınıza, 

çocuklarınıza da öğretin. Çünkü bunlar hem Kur'ân-ı 

Kerîm, hem de duâdır.” 
  

����-Hazret-i Ali buyurdu ki: Bakara sûresinin sonundan 

üç Ayet-i Kerîmeyi okumadan uyuyan bir kimseye ben 

akıllı diyemem.” 
    

����-Đbni Âbidîn buyuruyor ki:“ Cenazenin defin bittikten 
sonra, birkaç dakika etrafında oturup veya çömelip, 

sessizce Bakara sûresinin başını ve sonunu okumak o 

ölü için duâ ve istiğfâr etmek müstehabdır.” 
    

 



 
153

“Âmenerresûlüyü okuyanlar için, Sevâb ve fazîlet 

olarak yeter. O gece, olması muhtemel âfetlerden, 

şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur.” 
 

       HAŞR SURESĐ SON ÜÇ AYETĐN FAZĐLETĐ 
 

����-  Âlimlerimiz buyuruyor ki: 
"Her sabah ve akşam Haşr sûresinin sonunu 

okuyanlar âhiret şehidi olurlar'' 
 

����-  “Haşr sûresinin sonunu okuyan kimsenin, geçmiş 

ve gelecek günâhlarını  Allah-ü Teâlâ affeder.”Farz ve 

kul borçları hâriç. 
 

                NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
 

����-Hani  bir gün sıkıntı anında bütün Ümitleriniz tökezler de 
hani, tereddütlere düşersin ya.Kimi zaman: yaralı kuşlar gibi 
çırpınırsın ya… 
Hemen  çağır kimsesizler dostu Allah'ı                   
                                             Đşte o vakit dua vaktidir. 
 

���2ُ א����5 ّٰ َ ٰ א�����ى� '�� א���ُ ِ َ َ ّ��k�Iא�د�ة� ���2 א����?�Zو�א��� �z�)�|א��� ��aא�'�� ���2 %�א� �Qٰ ْْ َ ّ َُ َُ ُِ َ َ َ ّ َ ِ َ ْ ِ َ َ ّ ِ َ�S�Iא��� �:� َ ّ ُ ���)ُ
ُ ���2 א����5() ّ ٰ َ � א�����ُ َ ٰى� '�� א���ّ ِ َ �:�7�)�?��Uא� �:���	��Uم� א���K���Qُ א�'�� ���2 א���U/�כ� א���"�!�و�س� א��� ُِ ِْ َ ُ ُْ ْ ِْ ْ ُ َ َ ّ ُ ُ ّ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ّ ِ َ

�א������� َ ْ�J�
��כ���� �9��Uא�ر� א��
��iא� ����َ ْ ُ ُّ ُِ ّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِא�ن� א����5ُ ّٰ َ �7�%א� ���I�Zכ���ن� َ ُ ِ ْ ُ َ ّ ُ ���2 א����5()َ ّ ٰ َ ُ א����א����� ُ ِ َ ْ
�����ٰא���
�א�ر��Ä א����3��Uر� ���Q א�'����ºא�ء א���� ْ ُ ْ ُ ََ ْ َ ْ ُ َ ُ ِ ّ َ ُ ْ ُ ِ ْ�7��
� � ���Q ��א� ��¹ א������� ٰ َّ ّ ِ َ ُ َ ُ ِ َ ِ��א�ت� و�א�'��ر�ض� ُ ْ َ ْ َ ِ َ
�و����2 א������� َ ْ َ ُ ����� א����כ�َ َ ْ ُ ���)ُ  
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 HAŞR SÛRESĐNĐN SON ÜÇ AYETĐ HAKKINDA ( H.Ş ) 
 

  ����-  "Resûlullah (sav) buyurdular ki: "Kim sabaha erdiği 
zaman üç kere  

"Euzubillahi'ssemi'il-alim mine'şşeytâni'rracim" der ve 

Haşr suresinden 3 âyet okursa, Allah onun için 70 bin 

meleği  tayin eder  onlar, akşam oluncaya okuyana 

rahmet okurlar. Şâyet o gün ölecek olsa şehid olarak 

ölür. 

Akşam vaktinde aynı şekilde okuyacak olsa, yine 

sabaha kadar aynı şekilde melekler istigfar eder ayni 

şeyler sözkonusudur).                Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân 22, (2923) 
 

ŞU ÜÇ AYET-Đ KERĐME ĐSM-Đ AZAM'DIR 
    

����-   Allah’ın ayetleri içerisinde “Đsm-i Azam”, Süre-i Haşrin 
ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah) 
����-  Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu 

okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona 

Cenneti vacib kılar.                                           (Beyhaki) 
  

ĐMAM-I AZAM. H.Z. TESBĐHĐ 
 

����-Alimlerin anlattığına göre Đmam-ı Azam Hazretleri Allah ondan 
razı olsun. 
����-Bu duayı okumuş Yüce Rabbimizi rüyasında görmüş  
ve sormuş ''Ya Rabb seni bir daha görmem için nasıl bir Đbadet 
edeyim'' der. 
����-Rabbim ''Bu duayı tekrar oku'' der.Daha sonra yine bir gece daha 
görür.Yine sorar ''Ya Rabb seni bir daha görebilmem için ne 
yapmalıyım'' der. 
����-Rabbim yine ''Bu duayı oku'' der.Anlatıldığına göre bu duayı 
okuyarak rüyasında 100 defa Cenab-ı Hakkın cemalini görür. 
����-Onun için bu dua çok kıymetli Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını yücelten 
ve samimi bir duadır.Yüce Allahımız cennetini ve cemalini 

cümlemize nasip etsin.                         Amin… 
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�9ُ�
ْ�Jَא����َא�ن� َ َ א����ِّي�ِ!�َ��ْ ْ��َ�!ِ ,�9 ُ�
ْ�Jَא���َא�ن� ْ��َ�Sא����ِ!�ِא� َ ْ�Sَ�!ِ,�9 ُ�
ْ�Jَْא��� َא�ن��-َ�Iِْد� 
َא����3 ّ�7َ�!ِ , �9ُ�
ْ�Jَر�َא�ن� ٰ��َא����� ِ¤�ِא� ِ̀��َ|�ِ ��ِא�ء�7َّ ْ�% َ�7َ�!ٍ ,�9 ُ�
ْ�Jََא�ن��� َ�:ْ�� َ��َ�Åَ 

َא���� َ ����Lَٰ %�َض�ْر�ْ َ ��Áٍא�ءٰ َ�!ٍ ,�9 ُ�
ْ�Jََא�ن��� َ�:ْ�A َ�/َ��َא���� َ ْא��Sْ�3َ��pَ~�َو�  َ��ْ/�ْ  , א�ًد�َ!�َ%� ُ
�9ُ�
ْ�Jََא�ن��� َ�:ْ�� َ����aَْ و�َق�ْز��Iِْ א���َ��َ َ�� َ�Tْ��َ�~ َ�Sَ�!ًא�  

, �9ُ�
ْ�Jََא��� َא�ن� ْ ��aي����ّ َ�� َ��َ ّ�Pِ��ْ�G َא��Sِ�
َ�Yً�9, א�ً!�َ��َ و�ٰ'��َ و� ُ�
ْ�Jَא���َא�ن� َ ّ�����a ْي� ��aَْو� ْ!�ِ/�َ ��َ َ 
��aَْ و�ْ!�َ����ُ��  ٌ!��Sََא� ~�◌ًُ��ُ-�ُ כ��Qَُ ��ْ:�ُכ�َ ��َ

��א�����T�� ��'ز���@�� و��I��م�  و���K�¤�7 כ����9
��Jא�ن� ��:� ���Iא���� و���|��Iف� ��כ�א���� و� ��� � �َ ْ َ ٰ ْٰ َ َ َ َ� ُ ُ ْْ َ ُ َ َ َ َ َ� ِ ٰ َ ََ ْ ُ ِ ٰ َ َ ْ ُ  
    

    

����-Subhâne' l-ebediyyi' l-ebeden. Subhâne' l-

vâhidi' l-ehaden. Subhâne' l-ferdi's-samedi. 

Subhâne râfi's-semâ-i bi-gayri ameden. Subhâne 

men beseta' l-arda alâ mâ in cemeden. Subhâne 

men haleka' l-halka fe-ahsâhüm adeden. Subhâne 

ve men kaseme' l-rizka ve lem yense 

ehadün.Subhânellezi lem yettehiz sâhibeten, vela 

veleden. Subhânellezi lem yelid ve lem yûled ve 

lem yeküllehû küfüven ehadün. Subhâne men 

yerânî ve ya'rifü mekânî veyesme-u kelami ve 

yerzukunî velâ yensânî...  

. 

. 

.  
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AYET-EL KÜRSĐ        
        

�Aא�'�� ���2 א������ א���"�(���م� '�� *�א� �Qُא����5 '�� א��� ُْ َ َ َe ُ ُ ّ َ ْ ُٰ ّ َ ْ َ َe َ َ ّ ِ َِ c ُ ّٰ ��n א��� �Q�� و�'�� ���1م� �Y�T�9 ه� ُ��ِ َ ُ َ = ٌ ْ َ َ َ ٌ َ ِ ُ
 ���/���� �Q�1ه� א�'�� ��א�ذ��!�T�% �¤�-�Z�� ي���א�'��ر�ض� ��:� ذ�א� א��� ��n ���7א�ت� و���א���ُא��� َ ْ َ َ َ َ= � َِ ْ ِ َ ِِ ّْ ِ c ُ َّ َْ ُ ْ ََ � ِّ َ ْ = ِ َ ْ ِ َ ٰ
�א�  ِ��َ��א� ����F א���!���?��� و���א� �A/�-�?��� و�'�� ���E�)��hن� �����Zء ��:� %�/��Q�7 א�'��  َ ِّ ِ c � ِ ْ ْْ ِْ ٍ ْ َ ِ َ ُ � ُ َ َ ْ َ ْe ُ َ ََ َ َ َِ � َ ْ

�)�9�Iא�ء و��¤�9 כ��gُ ّ ِ ِْ َُ َ e َ c �Qَ א��������7א�ت� و�א�'��ر�ض� و�'�� ��	�د�ه� �S-��0?��7א� و����2 َ َُ َ َ ْ َe َْ ُ ُ ْ ِ ُ ُّ Ôُ َ َ َe َ ِ ٰ َ ُ
ُא�������� א������0(��� � َ َْ ُْ ّ ِ 

 

                       AYET-EL KÜRSĐ 'NĐN FAZÎLETĐ    
 

(Âyet-el Kürsî Bakara sûresinin 255. âyetidir) 
����-Kur'an-ı Kerim'de en azim ayet AYET-EL KÜRSĐ'dir.  

Bakara süresinde bir ayet vardır ki, Kur'anın 

ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu 

şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar). Bu, Ayetül 

Kürsi'dir.  
 

����-����-Ayetül Kürsi'yi okuyan kimseye, Kürsi 

büyüklüğünde ecir verilir. Melekler ona istiğfar 

ederler Yatarken Ayet-el Kürsi okuyan kişiyi, onun 

komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını 

Allah-ü Teala emniyet altına alır.                          Beyzavi 2/259   
                           

����- “Farz namazlarından sonra Âyet-el Kürsî okuyan 

kimse ile Cennet arasında, ölümden başka mani 

yoktur.” 
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����- “Kim, Âyet-el Kürsî'yi okursa, Allah-ü Teâlâ, onun o 

saatten itibaren sabaha kadar, iyiliklerini yazacak, 

kötülüklerini silecek bir melek gönderir.” 
 

����-“Bu âyet herhangi bir evde okunduğunda, şeytanlar 

mutlaka o evden otuz gün uzaklaşır. Yâ Ali! Bunu 

oğluna ve ev halkına öğret, komşularına hatırlat!” 
 

����-“Sıkıntı anlarında Âyet-el Kürsî'yi okuyan kimseyi 

Allah-ü Teâlâ sıkıntıdan kurtarır.” 
 

����- “Hastalığında Âyet-el Kürsî'yi okuyan kimsenin 

ölümünü Allah-ü Teâlâ kolaylaştırır.” 
 

����- “Yatarken Âyet-el Kürsî'yi okuyanın yanında 

sabaha kadar Allah tarafından gönderilmiş bir 

muhafız bulunur. Bu müddet içinde ona şeytan 

yaklaşamaz.” 
 

����- “Bir kimse, evinden çıkarken Âyet-el kürsî'yi 

okursa, Hak teâlâ, yetmiş meleğe emreder, o kimse 

evine gelinceye kadar, ona duâ ile istigfâr eder.” 
����-“Âyet-el Kürsî Kur'ân-ı Kerîmin dörtte birine denktir.” 
 

ĐNSAN NE YAPARSA ETRAFINA KALE  ÖREBĐLĐR 
 

Ayetel Kürsi'yi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler  7'nci defa 
okuyup içine çeker ve 8'inci de okuyup etrafına daire çizerse  
kendisini koruyan manevi bir hisar içine alır. (1'inci okuyuşta 
önüne  2'ncide sağına  3'üncüde soluna  4'üncüde arkasına  
5'incide yukarı  6'ıncıda aşağı okuyup üfler.   
7'incide içine çekip yutar.8'incide üfleyerek etrafına daire 
çizer) Böylece kendini tehlikeli yerden  düşmanlarından  
musibetten korumuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç 
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konuşmadan Ayetel Kürsi okuyarak düşman üzerine 
yürünürse  düşman onu göremez ve zararda veremez.                                                                   
                                                                                                                      Hazinetü'l Esrar                   
����-“Kur'ân-ı Kerîm sûrelerinin efdali Bakara sûresi, 

onun âyetlerinin en büyüğü de Âyet-el Kürsî'dir. 

Şeytan, Bakara sûresi okunduğunu duyduğu evden 

çıkar gider.” 
 

 ����- “Allahın kitabında nazar için sekiz âyet vardır. Bir 

evde bir kul onu okursa, o gün ona insan ve cin nazarı 

değmez. Sekiz âyet Fâtiha ve Âyet-el Kürsî'dir.” 
 

����-“Bir mümin, Âyet-el Kürsî'yi okursa, Cenab-ı Hak 

kabirdeki mü'minlerin kabirlerini nûrlandırır, 

genişletir.  

Okuyana da çok sevâb verilir. Her hangi için bir melek 

halk olunur. Bu melekler, okuyan kimse için kıyâmete 

kadar istigfâr ederler.” 
 

����-Abdullah bin Mes'ûd buyurdu ki:"Âyet-el Kürsî, 

Allahın kelâmıdır ve Allah kelâmı Allah-ü Teâlânın 

yarattığı gökten de, yerden de daha büyüktür." 
 

����-Yine buyurdu ki:"Âyet-el Kürsî'yi ihlâs ile okuyanın, 

insan ve hayvan haklarından ve farz borçlarından 

başka günahları affolur. Yani tövbeleri kabul olur." 
    

����-Đmâm-ı Bûnî diyor ki:"Âyet-el Kürsî'yi suya 50 defa 

okuyup içen kimsenin, Allah-ü Teâlâ aklını ve 

anlayışını artırır." 

. 

. 

. 
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           HAZĐNEDEN GELEN DÖRT YÜCE SURE 
 

����- "Dört şey var ki, onlar Arş'ın altındaki, 

hazinelerden indirilmiştir. Onlardan başka bu 

hazinelerden bir şey indirilmemiştir. Fatiha, Ayete'l-

Kürsi, Bakara suresinin son kısmı ve Kevser suresi.                         
                                                                                                                 Taberani, Deylem 
                                       

  MUAVVĐZETEYN  (FELÂK-NÂS)' IN  FAZÎLETLERĐ 
    
�- “Bir kimse, yatağa girdiğinde, Fâtiha sûresini, 

Âyet-el Kürsî'yi, Haşr sûresinin son üç ayeti , Đhlâs ve 

Muavvizeteyn sûrelerini ve şu Ayet-i Kerimeleri de 

okuyup; 
 

َא�ن� ّ �9���Y א���א�م� ��É א��9����ى� ِ ��n ���7א�ت� و�א�'��ر�ض���ٰ ر���כ��� א����5 א�����ي� �A/��� א��� َ ْ َّ ّ ُ ٍ ّ َّ � ََ ِ َ ّ ِ َ َْ َ ْ َ ِ �َ ٰ َ ّ َ َ َ ّ ُ ٰ ُ ُ َ
��L�%َ َ �I�7�"���7 و�א����Zא� و�א������)���S �Q�
�/�E�� א�ر��?�Tא���(��� א��� ���Z�|�� ش��I��א��� َ ََ َ ْ َْ ََ ْ َ ّ ْB ً � َ ُ ُْ ُ ْ َ َْ َ ّ َ َ ّ ِ ُ ِ َ

َو�א��������Tم� �����I�Pא�ت� ��א����Iه� א�'�� ���Q א����/��� و�א�'�� َْ َ َُ ُْ َ ْ ُ َ َ ِ= � ْ َ ِ ٍ َ َ ّ َ ُ َ ُ ّ�I��= ُ ْ ��F��Uא���א�ر�כ� א����5 ر�ب� א����
�* َ �َ ٰ ََ ْ ُ َّ َ َُ ّ َ
ُא�د�%���א� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ ْ ُ��h ��' �Q�1א� �Y�)�-�Aא� و��%�I�m�* ر���כ��� ِ ُ َ ُّ ََ ِ = ً َ ْ ُ َ ً ُ ّ َ ْ ُ َ ّ َ e�:���!������Uא� �zَ � َ ْ ُ ْ ُ َو�'�� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ّ َ 

 �6��kא� א�ن� ر���א� و�»��7�����A א� و�א�د�%���ه��?�S��K�G!� א���א�'��ر�ض� �� ��n و�א��!���-�*َ َ ً ْْ َْ َ ّ ِ ِ= َ َ َْ ًَ َُ ُ ُ ِ َُ ِ َ ْ َْ َ ِْ َ ْ ِ
��F�T�����Çא� �:�� �z���I�� ���5َא� � ِِ ْ ُ ْ َ ٌ � َ ِ ّٰ  

 

����-Ondan sonra uyursa, Allah-ü Teâlâ, o kimseyi her 

türlü tehlikelerden korumak için iki melek 

görevlendirir. O iki Melek sabaha kadar onu korur. 

Şayet sabaha kadar vefât etmiş olursa, bütün 

günâhları bağışlanır. 
. 
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KÖTÜLÜKLERDEN BĐR HAFTA NE ĐLE KORUNMALI? 
 

����- “Bir kimse, Cuma namazından sonra Fâtiha 

sûresini, Đhlâs ve Mu'avvizeteyn sûrelerini 7'şer defa 

okursa, Allah-ü Teâlâ o kimsenin hem dünyasını hem 

âhiretini, hem de çoluk çocuğunu gelecek Cumaya 

kadar himayesine alır ve her türlü tehlikeden korur.” 
 

����- “Đki sûreyi çokça okuyun! Allah-ü Teâlâ sizi 
âhirette onlarla faydalandırıcaktır.  
����-Mu'avvizeteyn kabri nûrlandırır, şeytanı 

uzaklaştırır. Sevâbları ve dereceleri arttırır. Mîzânda 

ağır gelir ve sâhibini Cennete götürür.” 
 

PEYGAMBER (SAV) YATARKEN NELERĐ OKUYORDU? 
 

����- Hazret-i Âişe Vâlidemiz, Peygamber Efendimizin yatacağı 
zaman, Đhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, ellerine 
üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını 
bildirmektedir. 
    

����- Đmâm-ı Rabbânî Hazretleri de, "Sıkıntılı zamanlarda dört 
kul'leri yani kulyâ, kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûrelerini 
çok okumalıdır" buyurmaktadır. 
 

����- Felâk sûresini çok okuyan kimseye, Cenab-ı Hak, kolay 
yollardan rızık nasip eder. Đnsanların hasedinden, her türlü şer 
ve kötülüklerden muhafaza eder. 
  

����- Nâs sûresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren 
kimse, daima sıhhat ve âfiyette olur. Nazara karşı okunursa, 
şifâ bulur. 
 

SON NEFESTE OLAN KĐMSEYE NE OKUNMALIDIR? 
    

����- Son nefesini vermekte olan kimse için bu sûre-i Nas  
okunursa, rûhu bedenden rahatça ayrılır. 
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����- Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytan şerrinden 
kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyur. 
����- Seyyid Abdülhakim Arvâsî buyurdu ki:"Âyetel-Kürsî, 
Đhlâs, Mu'avizeteyn ve Fâtiha sûrelerini sık sık okumak da, 
insanı cinden muhâfaza eder 

 

EN BÜYÜK DUA SÜBHANEKE DUASI 
 

�9َ
��Jא��1כ� א���/�?��� و�«���7!�כ� و�*�
�א�ر�כ� א���ºכ� و�*� ََ َ ََ َُ ْ َ ََ َ ِ ْ َُ ِ َ ّ ُ َ ّ َ َ َ��א��O ��V!�כ� ْ ُ ّ َ َ َو��Ê�T�{ ���O®�כ�(َ ُ َ َ َ ّ َ َ (
ٰو�'�� א��� ِ َ ̀��כ�َ �u �Qَ ُ ْ َ َ  

����-Sübhaanekellaahümme ve bihamdik. Ve 

tebâarakesmük. Ve teaalâa ceddük. (Ve celle 

senâaük) Velâa ilâahe gayrük. 
 "Ve Celle senâaük" ilavesi cenaze namazında okunur.  
 

BĐR RĐVAYETE GÖRE        
 

����-Sübhaneke büyük bir dua çünkü:        
Bir rivayete göre arşı taşıyan meleklere Cenab-ı Hak Arş'ı 
kaldırmalarını emrettiğinde kaldırmaya güçleri yetmez. 
Ya Rabb biz kaldıramıyoruz çok aciziz dediklerinde Cenab-ı 
Hak meleklerine size bir dua söyleyim onu okuyun buyurur. 
Meleklere Sübhanekeyi okumalarını emreder. 
Dört melekten;    
����-Bir tanesi ''Sübhaneke Allahümme'' der. 
����-Đkincisi ''ve bihamdike vetebare kesmüke'' der 

����-Üçüncüsü ''ve teala ceddük'' der 

����-Dördüncüsü ''ve la ilahe ğayruk'' der.Bu duayı 
okuyunca meleklere güç kuvvet gelir.Arş'ı 
kaldırırlar.Bunların adına Hamele-i Arş denir.Bizlerde 
namaza durduğumuzda bu meleklere Cenab-ı Hakk'ın 
emrettiği duayı yani meleklerin duasını okuruz.Çünkü en 
büyük duadır.                                                                       M. Đlmihal 
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NAMAZIN OTURUŞLARINDA OKUNAN DUALAR 
 

����- Namazın birinci ve ikinci oturuşunda okunan duaya 
(ettehıyyatü lillahi) diye başlanır. Đşte bu dua 
Peygamberimiz (sav) Miraçda Yüce Allahımızla ilk söyleşi 
ve selamlaşmasıdır.   
Resulüllah (sav) Efendimiz  şöyle buyurdu: 
����-Cemal-i Đlahiyi görünce yani Allahımızı görünce şöyle 
söyledim. 
 

 ET-TAHĐYYATÜ LÎLLAHÎ VES-SALÂVATÜ VET-TAYYÎBA-TÜ  
    

����- (Lisan ile sena, hamd ve ibadet, beden ile ibadet; mal 
ile ibadet ancak Allah-ü Azimüşşan'a mahsustur. Hak 
mabud ancak odur.) 
Ben, böyle dedikten sonra, celâl ve ikram sahibi Yüce Allah 
şöyle buyurdu: 
 

����-ES-SELÂMÜ ALEYKE EYYÜHE'N-NEBÎYYÜ VE 
RAHMETUL-LAHĐ VE BEREKÂTÜHU 
    

����- (Selâm sana Ey Peygamber. Yani: Dünya ve âhiretin 
cümle azaplarından ve kötülüklerinden dehşet ve 
şiddetlerinden selâmette ol, ey şanlı Peygamber. Allah'ın 
rahmeti ve bereketleri de sana..) 
����- Peygamber Efendimiz yutkundu, düşündü, ümmetini 
düşündü, bizleri düşündü, biz àsî, mücrim, günahkâr 
ümmetlerini düşündü. Dedi ki: 
 

����-Yâ Rabbi, ümmetim için de istesem müsaade var mı?  
      (Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-salihîn)  
����- Selâm bizim üzerimize olsun ve salih kulların üzerine 
olsun!" dedi. Yâ Rabbi, sen bizleri salih kullardan eyle 
 

Sana Fatiha suresini ve Bakara suresinin âhirini verdim; bu 
ikisi benim Arş'ımın hazinelerindendi. Senden evvel gelen 
Peygambere vermedim; sana ve senin ümmetine verdim. 
. 
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                                Đşte Ettehıyyatü Duası    
                               

ُא������J(�א�ت� َ ّ ِ َ ّ َ���5 ِ ّٰ 
�א�ت�ِ�)�Eو� א����3/���א�ت� و� א��� ُ َُ ِّ َ ّ َ ََ َ َ َא�������Kم� %�/�(�כ� א���?�א� * ّ ُ َ َّ َُ ْ َ َ ََ ّ 

ِ א�����Ã�T و� ر��Y��k א����5 ّٰ ُ َ ْ َ َ ُ ّ ِ َ ّ�Q�*כ�א��I�� و� ُ ُ َ َ َ َ * ��L�% א� و��T�)�/�% م���K��َא��� َ َ َ ََ ْ َ ُ َ 
�א�د� א����5 ّ�%ِ ِّٰ ِ َ 
 ��Fَא����3א���� ِ ِ َ ْ א��g?�!� א�ن� ��²*ّ َ َُ َ َא����Q א�'�� א����5 و� א��g?�!� א�ن� ����7!�א� %�
�!�ه� و�  ْ َ َُ ُ َ ُْ َ ً ّ ُ َ ّ َ َ ََ ْ ُ َ ّ ِ َِ َ

�Q�����9ُر� ُ ُ َ *  
                   Allahümme Salli                       

 ��L�% �7!� و���� ��L�% ���G ���?�/َא��� ََ ََ ٍَ َ ّ ُ ِ ّ َ َ ّ ُ َ �7���ٍ!�  ِل�ا�ّ َ ّ َ ُ* ��L�% �6�)�/�G כ��7א� َ َ َ ْ َ ّ َ َ َ
�א����Iא��2 َِ ْ ��L�% و� ���)َ َ َ �א����Iא��2 ِل�ٰא� َ َِ ْ���)َ * �!�)��� �!�)��k ٌא��1כ� ٌِ َ ِ َ َ َ ّ ِ *  

Allahümme Bârik  
 

 ��L�% �7!� و���� ��L�% َא���/�?��� ��א�ر�כ� ََ ََ ٍَ َ ّ ُ ْ ِ َ َّ ُ َ ّ َل� ���ٰא�َ ُ ِ�!�7ٍ َ َכ��7א� * ّ َ  ��L�% �6َ��א�ر�כ� َ َ ْ َ َ  
�א����Iא��2 َِ ْ ��L�% و� ���)َ َ َ �ل� א����Iא��2ٰא�َ َِ ْ ِ ���)َ*��k א��1כ� � َ َ َ ّ ِ��� �!�)� َ ٌ�!�)ٌ     *  

  
           TAHĐYYATIN SONUNDA 

SALLĐ-BARĐKTEN SONRA OKUNACAK DUA 
 

َر����Tא�  َ ّ ���Y�T و� ��n א�ٰא�َ�S א���!��1(�א� ��n א��T�*ِ َِ ً َ ََ َ َ ْ ُ ّ ���Y�T  و� ���Tא� %��� ْٰ'�� ِ�S ة��I�Aَ َ َ َِ َ ً َ َ ِ َ َא�ب� א����Tא�ر� ِ ّ َ  
 

����-Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhirati 

haseneten ve ginâ azâben nâr. 
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VĐTĐR NAMAZINDA OKUNAN Kunût Duâsı  
       

����َא���/�?��� ���1א� �1 ْ َ َ ّ ِ َ ّ ُ َ ّ َ(��Tכ����َ ُ �!�?������|�-��Iכ� و� �1���و� �1 ْ َ َْ َْ ََ ََ ُ ِ َ و� �1	���:� ��כ� *َ��כ� ْ ِ ُ ِ ْ ُ َ
َو� �1����ب� א���(�כ�  ْ َ ِ ُ ُ َ �1َ���� َ و�*َ َ َכ��� %�/�(�כ� َ ْ َ َ ُ َ ْ و� ���1*ّ ُ َ���� �Q�/כ� ��̀ ُ %�/�(�כ� א���� َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
�Z�1َכ��Iכ� و� '�� َ َ ُُ ْ �1َכ�-��Iכ�  َ ُ ُ ْ َ و� ��Ù/�¤� و� ��Ø�1כ� ��:� ��-����Iכ�*َ َُ ُُ ْ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ََ ْ *  

                    Kunût Duâsı                            
 

 �!����ُא���/�?��� א���א�כ� �1��
�!� و� ��כ� ��L�3�1 و� �1 ُُ ُْ َ ََ َّ ِ َُ َّ َ ُ ْ َ َ ّ ِ َ َ ّ ِ و� א�*َ َ��(�כ�َ ْ َ �]�����1ٰ ْ َ �!�-��̂ ُ و�  ِ ْ َ َ* 
�Z��Ù כ� و�����kر� ���O�I�1ٰ ْ ََ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ[� %���א���כ� َ َ َ َ א�ن� %���א���כ�*َ َ َ َ َ ّ ِ ���J�/�� ٌ��א���כ�-�א�ر� ِ ْ ُ ِ َ ّ ُ ْ ِ *  

  

Mânâsı: ����-Allâh'ım, seni tenzîh ve hamdinle tesbih 

ederim. Senin  adın mübârektir. Senin azametin çok 

yücedir. (Senin şânın yücedir) ve senden gayrı hiçbir 

ilâh yoktur." 
 

  

HACET DUASI SALATEN TUNCĐNA OKUNUŞU 
 

َא���/�?��� ���G %���� ����7!� و� %����  ََ ََ ٍَ َ ّ ُ ِ ّ َ َ ّ ُ ّ ِل� �����K�G �!�7ة� *��T���Tא� ��?�א� ��:� ��Á(�¤�ٰא�َ َِ َ ْ َِ ِ َ ًِ ْ ُ َ ٍ َ ّ َ ُ ِ 

ْ��א�ل� و� א��2َْ◌ْ'�� َ ِ ��²ْ��א�ت� و� *�"��T�� ���mא� ��?�א� ��Á(�¤� א����א���tت� و� *��1�I�?�Eא� ��?�א� ��:�َ َ َِ ِ ِِ َِ ُ ِ َّ ُ َ ََ َ ْ َ ِ َ َ َ ََ ِ ْ 
��Áِ(�¤� א�����(��Êت� ِّ َ ّ ِ ِ �����Tא� ��?�א� %��T!�כ�  َ و� َ�I�*َ َ َْ ِ َ ِ ُ َ ْ َא�%���� א���!�ر���tت� و� *�
�/�|��Tא� ��?�א�  َ ِ َ ُ ِّ َ َُ َ ِ َ َ ّ َ ْ َ

��Á �:�� א������3 א���|�(�א�ت�� َ ْ ِ ِ َ َ ْ َْ ̀��א�ت� ��n א����(�א�ت�َ ِ(�¤� א���� َِ َ ْ ِْ ََ ْ ��כ� ِ��k�I�� �7א�ت���U!� א���َو� �� ِ َ ْ َ ِ ِ َ َ َْ ْ َ َ  
��kא��Iא��� ���Sא� א�ر���� ِ َ ّ َ َ ْ ََ��F.َ 
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                                              Mânâsı:  
����-„Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beytine 

bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün 

ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan 

temizleyeceğin,  
    

����-Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, 

hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine 

ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her 

şeye kaadirsin   Amin… 
 

           EN ÇOK KĐMĐ SEVMEMĐZ LAZIM? 
 

����-"Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin.  

Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de 

benim sevgim için sevin."                    Tirmizî, Menâkıb, (3792) 
                      

����-Kul, Yüce Allah’ı (cc) anasından, babasından, eşinden, 
çocuklarından, hatta canından daha çok sevmedikçe hakiki 
iman etmiş olamaz.  
 

����-Hele hele para sevgisi Allah sevgisinden öne geçti mi...Para 
kazanma meşgaleleri yüzünden ibadeti terketmek...Bu ona 
tapma gibidir. 
 

����- Bir kerre elimizi açıp şu duayı yapmamız lazım; 
 

����-Ya Rabbi. bütün bu nimetleri bize veren sensin bu 

yalvarma nimetini imkanını da veren sensin. 
 

Bana imanımı ziyade eyle...Sana olan aşk-ı 

muhabbetimi artır Allah'ım.Senin herşeye gücün yeter 

sen çok büyüksün...  

.. 
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MUHABBETE GEL 
 

Seni kusursuz yaratanı sev, 
Seni kusursuz büyüteni sev, 
Seni kusursuz yürüteni sev, 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 

Seni rızkıyla doyuranı sev, 
Seni azmiyle kayıranı sev, 
Seni ilmiyle duyuranı sev, 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 

Sen Rabb’ini sev o yakmaz nara, 
Mevlâ’yı seven kalır mı dara? 
Sevdiğin seni yakar mı nara? 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 

Sıkmaz seni kabrin yapısı, 
Kapanır sana azap kapısı, 
Açılır sana rahmet kapısı, 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 

             Nakarat; 
Azabından korkarsan gel 
Rahmetinden umarsan gel 
Aşkı Hakka yanarsan gel 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 

 

Ya Rabbi beni kendine layık kul eyle Habibine ümmet 

eyle...Sana sevgimi ziyade eyle.Bizleri affet sana 

yalvarıyorum.Aman Allahım af eyle... 
 

SAKIN ÜMĐTSĐZLĐĞE KAPILMA ĐŞTE BĐR ÖRNEK 
    

����-Hz. Đsa (as) devrinden sonraki zamanlarda yaşayan azılı bir 
katil adam vardı. Bu adam tam doksan dokuz kişiyi 
öldürmüştü. Bir gün yapmış olduğu işin yanlış olduğunu anladı 
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ve tövbe etmeye karar verdi. Ancak kendisi gibi o kadar 
insanın canını almış azılı bir katilin tövbesini acaba Allah 
kabul eder miydi? Bu soru beynini kemirip duruyordu.  
 ����-. Ona bir adamdan bahsettiler. Halk o adamı bir din alimi 
olarak biliyordu. Ancak bu adam, din âliminden ziyade 
ilimden fazla nasibi olmayan, ibadetlerini yerine getirmeye 
çalışan, bu şekliyle de halkın güvenini kazanmış bir insandı. 
Adam bu şahsın yanına gitmeye karar verdi. Yanına geldiğine 
ona şöyle bir soru sordu: 
 

����-Efendim, ben doksan dokuz kişiyi öldürdüm. Ancak şimdi 
pişman oldum. Tövbe etmek istiyorum. Tövbe etsem Allah 
benim gibi bir adamın tövbesini kabul eder mi? 
 

����- Adam  şöyle der: Artık iş işten geçmiş. Bu kadar insanın 
katili olan bir insanı Cenab-ı Hakk affetmez. Senin tövben 
kabul olmaz deyiverdi. 
Bu cevap soruyu soran adamın canını fazlaca sıktı. Birden 
sinirlendi. Gözü karardı ve sinirle o adamı da öldürdü. Böylece 
öldürmüş olduğu kişi sayısı yüze ulaşmış oldu. 
 

Pişmanlık duygusu onu başka arayışlara götürdü. Yanındaki 
insanlara: 
 

����-Tavsiye edebileceğiniz başka bir din alimi yok mu, diye 
sordu. Bu sefer ona hakikaten âlim bir zattan bahsettiler. Bu 
zat, dini konularda uzman olduğu gibi aynı zamanda 
bildiklerini hayatına yansıtan hem alim, hem de zahid bir 
insandı. 
 

Katil adam hemen yola koyuldu ve alim zatın evine gitti. Alim 
zat bu adamı çok güzel karşıladı. Kısa bir tanışmadan sonra 
katil aynı soruyu bu zata da sordu. Alim zat, adamın içinde 
bulunduğu derin pişmanlığı görmüştü. Ona şöyle cevap verdi: 
 

 ����- “Evladım! Rabbimiz çok merhametlidir. Tövbeleri kabul 
eder. Bundan daha büyük günah işlesen bile Allah seni affeder. 
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Ancak bunun için samimi bir şekilde tövbe etmen ve bir daha 
asla aynı günahı işlememen lazım.”  
 

Katil adamın yüzünde bir tebessüm belirdi. Bu cevap içini 
rahatlatmıştı. Bu sırada âlim zat, ona mutlaka uyması gerekli 
olduğu şu şartları da söyledi: 
 

����- Tövbe ettikten sonra, tövbenin gereğini yerine getirebilmen 
için içinde bulunduğu ortamı, arkadaşlık grubunu terk 
etmelisin. Çünkü o yer seni günaha çağırıyor. Onların tesirinde 
kalıp aynı günahı bir daha işleyebilirsin. Öncelikle bu büyük 
kozu şeytanın elinden almalısın. Bu sebeple sana bir yer tavsiye 
edeceğim. O yere git, oraya yerleş. Orada Allah’a ibadet eden, 
ahlaklı, kültürlü insanlar var. Onlarla arkadaşlık kur. Bir 
daha da asla seni günaha sürükleyen bu yere gelme. 
 

����-Adam bu tavsiyelere harfiyen uyacağına dair alim zata söz 
verdi ve ona teşekkür etti. Bütün eşyalarını toparlayıp alim 
zatın bahsettiği şehre doğru yola koyuldu. Đçinde Rabbine karşı 
yapmış olduğu tövbenin huzuru vardı. Yolu yarılamıştı ki, 
ölüm meleği kapısını çaldı. Ölüm bu, yer ve zaman dinlemez 
ki! Adam oracıkta son nefesini verdi.  
 

����-Bu sırada yeryüzüne adamı almak için hem rahmet hem de 
azap melekleri geldi. Rahmet melekleri, 
 

����- Bu adam günahlarına tövbe etti. Bu sebeple onu biz 
götüreceğiz, dediler. Haklıydılar. Ancak azap melekleri de 
şunu söylüyorlardı: 
- Hayır bu adamı bizim götürmemiz lazım. Tövbe etti ama 
hiçbir hayırlı amel işlemedi ki! Tövbesinin gereklerini yerine 
getirmedi. 
 

����-Peki şimdi ne olacaktı? Her iki taraf da adamın kendilerini 
alması gerektiğini savunuyorlardı. Aralarında bu tartışma 
devam ederken Allah, başka bir meleği onlara hakem olarak 
gönderdi. Bu melek, onların arasını bulacaktı. Şunları söyledi: 
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����-Adamın ayrıldığı şehir ile gideceği şehrin arasını ölçün. 
Hangisine yakınsa adam o şehre aittir. Günah işlediği yere 
yakınsa onu azap melekleri, gideceği yere yakınsa rahmet 
melekleri alsın. 
����-Melekler her iki mesafeyi de ölçtüler ve adamın gitmekte 
olduğu şehre daha yakın olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine 
onu rahmet melekleri alıp götürdüler.            Buhari,1415;Müslim,2766 

 

NAFĐLELER  KUL'U ALLAHA (CC) ÇOK  DAHA  YAKLAŞTIRIR 
 

����-Bu hadise Hz. Aişe (ra)'nin yaptığı şu rivayet de destek 
olmaktadır:  
" Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam 

eder. Öyle ki ben onu severim de bir şey benden 

istese  hemen veririm, 

 bana dua etse derhal icabet ederim. Ben yaptıklarım 

arasında en çok bu kimsenin vefatında tereddüde 

düşerim. Çünkü o kulum ölümü sevmez, ben de onu 

incitmeyi sevmem...                                       Kütübi Sitte.C.4-S.100 
 

NAFĐLE ĐLE ĐLGĐLĐ ĐKĐNCĐ BĐR RĐVAYET  
 

Ebu Hüreyre ‘den rivayetle Rasulüllah’ın şöyle buyurduğu 
rivayet edilmiştir; 
����-Allah-ü Teala buyuruyor ki;Kim Benim dostlarımdan 

birine düşmanlık ederse, ona mutlaka savaş 

açarım.Kulumu Bana yaklaştıran şeylerin Benim 

katımda en sevimli olanı, farz kıldığım ibadetlerdir. 
 

����-Kulum nafile ibadetlerle Bana yaklaşırsa , nihayet 

Ben onu severim.Onu sevdiğim vakit de işiten kulağı, 

gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum.Bana 

sığınırsa muhakkak onu korurum.             Buhârî,  Rikak 38           
 



 
170

RECEB AYINDA KILINACAK NAMAZLAR           
 

����- Resûllüllah Efendimiz'in (sav) berberi Selman-ı Pâk (ra) 
Hazretleri tarafından rivayet edilmiştir. Bu namazı samimi 
olanlar Kılarlar ve faziletler elde ederler .  
����-Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Toplam 30 rekat namazdır.   
����-Receb Ayının 1'ile 10'u , 10'u ile 20'si ve 20'si ile 30'u 
arasında kılınacak 10 rekat Hacet namazı vardır.Kılınış 
şekilleri aynı olup sadece sonlarında okunacak olan dualar 
farklıdır.     
����-Bu namazlar akşamdan sonra veya yatsıdan sonra 
kılınabilir. Cuma ve Pazartesi gecelerinde bilhassa teheccüd 
vaktinde kılınması efdaldir. 
 

Şöyle niyet edilir;  
Ya Rabb sana layık kul olmak Habibine ümmet olmak 

için niyet eyledim.Senin rızan için Hacet Namazı'na'' 
der niyet edilir. 
Her rekatta: 
����-1 Fatiha, 
����-3 Kul yâ eyyühel Kafirûn, 
����-3 Đhlas-ı şerif okuyup  
����-2 rekatta bir selam verilir.  
����-Böylece 10 rekata tamamlanır.  
����-Yani 2 şer rekattan 5 selam verilip toplam da 10 rekat 
namaz kılınır. 
����-Đlk 10 gün içinde kılınan namazdan sonra 11 defa ; 
 

��'َ�� ِ��ٰ�Qَ��'א� َ ّ ُ א����5ِ ُ و��S!�ه�ّٰ َ ْ َ��' ٰ�Q�� כ����I�gُ َ َ ِ َ .�Q��ُ ِ א���U/�כ� و����Q א�����7!� ��(�!�ه� َ ِ َ َِ ُ ُْ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ
̀�� و���L�% ���2 כ��� ���gء ��!� �א���� َ ٍ ْ َ َُ ّ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ�I��ٌ 

 

����- "Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh. Lehü'l-
mülkü ve lehü'l-hamdü yuhy'i ve yümît. Ve hüve 
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hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli 

şey'in kadîr."  
okunup duâ edilir. 
    

����Recebin Đkinci on gün için namaz dan sonra 11 defa 
  

ًא���� ٰ ًא� و�א��S!�א� א��S!�א� �7�G!�א� ���Iد�א� و�*��Iא�ِ ْ ِ ً ْ َ ً ً ًَ َ َ َ ِ �Sً(�א� ��(�����א� د�א���Úא� א���!�א� َ َ َ ً ِ َ ً ُ ّ َّ ً َ 

"Đlahen vâhiden ehaden sameden ferden vitren 

hayyen kayyümen daimen ebedâ." diye okunup duâ 
edilir. 

    

����-Recebin Üçüncü on gün için namazdan sonra 11 defa  
 

َא���/�?��� '�� ��א���U �¤�1א� א�%��E(��6 و�'�� ََ َ ْ َ ْ َ ََ ِ َ ِ َ َ ّ ُ َ ّ  �6�)�m�� א���U �6 و�'�� ر�א�د����T�� א���U ���E����َ َْ َ َ َ َ َِ َِ ّ َ َ َ ْ َْ َ ِ ُ
َو�'�� ��
�!�ل� ��Uא� ِ َ ِ ّ َ ُ َ َ �!��iכ� א��T�� �!��iذ�א� א� �¤�-�T�� ��'כ��6�7 و��Sُ ْ ّْ َّ ََ ْ ِْ ِ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ َ  

 

����-"Allahümme lâ mânia limâ a'tayte, velâ mu'tiye 

limâ mena'te, velâ raadde limâ kadayte, velâ 

mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze'l-ceddi 

minke'l-ceddü.  
 

�9َ
��Jא�ن� ر���� ِّ َ َ َ ْ ْא�������L א�'��%���L א��� ُ َْ ْ َ ْ ِ ّ ِ َ��L�%��'א� ��L��א�ن� ر���� א����J�
�2��ََא�ب� �9 ِْ َ ْ ِ ِّ ِ َ َْ َ ّ َ َ ْ ُ ّ �2��َِא�ب� ْא��� َ ّ َ
��L��א�ن� ر���� א����J�
�9ِ ِّ ِ َ َْ َ ّ َ َ ْ ْ א�'��%���L א���כ�����I א���ُ ِْ ِ َ َ ْ َ �2��ََא�ب� ��א�ْ ِ ّ א�ب� ��א�  َ َو��2َא�ب� ��א� و��2َ َُ ُّ َّ َ

ُو��2َא�ب� ّ َ 
 

����-Sübhâne rabbiye'l-aliyyi'l-â'lel-vehhâb. 

 Sübhâne rabbiye'l-aliyyi'l-â'lel-vehhâb.   

 Sübhâne rabbiye'l-aliyyi'l-â'lel-kerîmi'l-vehhâb. 

 Yâ vehhâbü Yâ vehhâbü Yâ vehhâb." okunup duâ edilir. 
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                        MĐRAÇ  KANDĐLĐ  VE  NAMAZI 
 

����-Miraç gecesi kılınacak namaz 12 rekattır.  
����-2 rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz, 
12 rekat ile bitirilir. 
����-Her rekatte Fatiha'dan sonra 10 kere ihlas okunur.  
����-Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak 
vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir.  
����-Bu 12 rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra 100 defa  
 

 

����- “Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü 

vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil 

aliyyül azim” duası okunur.  
����-Ardından da 100 kere Salat-ü Selam okunmalıdır. 
 

Miraç Gecesinin Ertesi Gününde Kılınacak Namaz 
 

����-Miraç gecesinin ertesi gün öğlen namazını kıldıktan sonra 
sonra 4 rekat namaz kılınır.  
����-Birinci rekatında Fatiha’ dan sonra 1 kere Felak suresi,  
����-Đkinci rekatta Fatiha'dan sonra 1 kere Nas suresi, 
����-Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere Kadir suresi,  
����-Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra 50 kere Đhlas suresi okunur. 

                                BERAT GECESĐ NAMAZI  
               

Berat gecesi kılınan namazlardan biride 2 rekat olarak kılınır. 
����-Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure 
okunarak. 
����-Đkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure 
okunur. Đlk rekatta olduğu gibi … 



 
173

                              Berat Gecesi Duası 
 

����- Peygamber Efendimiz (sav)bu gece Rabbine şöyle dua etti; 
"Allahım, azabından affına, gazabından rızana 

sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği 

gibi hamd etmekten âcizim."        et-Tergib ve't-Terhîb, 2:.119, 120 
 

               KADĐR SURESĐNĐN FAZĐLETĐ 
  

ِא��Ê�1 א��T�����1א�ه� �Y�/�)�� ��n א���"�!�ر�  ْ َ ْ ِْ َ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ ّ ِو����Ê א�د�ر���כ� ��א� ��(�/��Y א���"�!�ر� ()ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ِ ��(�/��Y א���"�!�ر� ()َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
�qא��� �:�� ��̀ �Aِ ْ َ ْ ِ ٌ ْ َ  �I�?�gٍ ْ َ()�/��Uل� א���Û�* َٰ ْ ُ َ ّ َ �Rْכ��Y و�א����Iو�ح� ��(�?�א� ��א�ذ�َ ِ ِ َُ ِ ُ ُ ّ َ َ ْن� ر���?��� ��:�ِ ِ ْ ِ ِ ّ َ ِכ���  ِ ّ ُ

 �Iٍא��� َْ() �I���-א��� �¤�/�E�� ��Ë�S ���2 م���K�9 ِ َْ ْ ِ َ ْ َ َ ّ َ َ ِ ٌ َ َ 
 

����-����-Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki: 
“Her kim abdest aldıktan sonra, "kadr" sûresini 1 kere 

okursa, Hak Teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. 2 

kere okursa, şehidlerden yazar. 3 kere okursa, 

Peygamberlerle haşreder.” 

����- ����- “Beni rüyasında görmek isteyen kimse, Cuma 

gecesi 4444 rek'at namaz kılıp, her rekatinde Fâtiha-i 

şerîfe ile Ve'dduhâ, Elem neşrah, Đnnâ enzel-nâhü ve 

Đzâ zülzilet-il-Ardu sûrelerini okusun! 

 Sonra bana 70 defa Salavât-ı Şerîfe getirsin. 

 70 defa istigfâr da edip uyursa, beni rüyasında 

görür.” 
    

RĐVAYETE GÖRE ĐSM-Đ AZAM SURELERĐ HANGĐLERĐ ? 
 

����-����-Büyüklerden birisi yanındakilere sordu: 
"Size Đsm-i A'zamı öğreteyim mi?" 
"Öğret" denildiğinde buyurdu ki: 
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����-����-"Fâtiha, Đhlâs, Âyet-el Kürsî ve bir de Đnnâ enzelnâ 
sûrelerini okuyun! Sonra kıbleye dönerek arzu ettiğiniz şekilde 
duâ edin! Allah şüphesiz duânızı kabul buyurur." 
  

                 KADĐR GECESĐNĐN FAZĐLETĐ 
 

1. Hz Aişe (r.a) buyurdu ki: Ya Resullulah (sav) Kadir 
gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim. O'da şöyle 
buyurdu: 

2.  

����-"Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve 

fağfü anni" 
����-Anlamı: Allahım  sen affedicisin, affetmeyi seversin 

beni affet.                                                             (Tirmizi)                                                                                 
3.Hz. Peygamber (sav) buyurdu: "Her kim bu duayı 3 

defa okursa sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi 

sevaba nail olur."  
    

����-Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis 

semavatis seb'i ve rabbi arşil azim. 
4. Lailahe illallah 

kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde bu 

mübarek kelimeyi 3 defa söylerse  

birincisinde Allah Teala'nın mağfiretine nail olur. 

Đkincisinde cehennemden kurtulur,  

üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye)  
 
5. Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu 

vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa 

billahil aliyyil azim.  
.    
. 
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����-Allah Teala yapılan bütün ibadetlerimizi kabul etsin 
mübarek gecenin hürmetine ümmeti Muhammedi affetsin, 
kendine layık kul habibine layık ümmet eylesin bu gece için 
verilen müjdelere bizleri de nail eylesin. Amin... 
 

KADĐR GECESĐNDE NELER YAPILMALI  ? 
 

Bu gece 4 rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır: 
1′inci rekatte:1 Fâtiha-i şerîfe,3 Đnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr 
2′nci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe,3 Đhlâs-ı şerîf, 
3′üncü rekatte: 1 Fâtiha-i şerîfe,3Đnnâenzelnâhü fî leyletil-kadr 
4′üncü rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 Đhlâs-ı şerîf,okunur. 
Namazdan sonra: 
1 defa: 
“Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü 

ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd” 

100 “Elem neşrah leke sadrak…” 
100 “Đnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…” 
100 defa da Resûlullah (sav) Efendimiz’in Hazret-i Âişe (ra) 
Vâlidemiz’e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır: 
 

ِ?��� ��ّٰ��/�َא� َ ّ �1ٌכ� %�-���ُ ّ ُ َ َ َ ّ ����Iכ� ٌ � َ�% �q�%א����z��4َ א�����-���  ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ّ ِ ُ����ّ  
 

MUHARREMĐN 1'Đ ĐLE 10'U ARASINDA KILINACAK 
NAMAZ 

����-Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere 
2 rekaatte bir selam vererek 6 rekat namaz kılınır Bu namaz 
akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi bu vakitte 
kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir .  
����-Namaza şöyle niyet edilir '' Niyet eyledim ya Rabbi senin 
Rıza-i Şerifin için namaza.Herhangi bir komşumun ve din 
kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise 
bu hakkın ödenmesi için ALLAHÜ EKBER... 
1. rekatta1 Fatiha i Şerife 1. Ayetel kürsi 11. Đhlası Şerif. 
2. rekatta 1. Fatiha i Şerife 10. Đhlası ŞERĐF.  
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3. rekatta 1. Fatih i Şerife 1.El hakümüt tekasür 11. Đhlası Şerif  
4. rekatta 1. Fatiha i Şerife 10. Đhlası Şerif. 
5. rekatta 1.Fatiha i Şerife3.Kulyaeyyühelkafirun11.Đhlası Şerif  
6. rekatta 1. Fatiha i ŞERĐF 10. Đhlası Şerif  
okunur namazdan sonra dua edilir Allah kabul etsin... 
 
                                    TÖVBE NAMAZI 
 

����- -Yapılan tövbenin kabulü için kılınan 2 rekatlık namaz 
Mendup sayılan nafile bir ibadettir. 
����- -Bir Müslüman, insan olarak bir günah işledigi zaman, 
bundan pişmanlık duyması yani tövbe etmesi gerekir. 
 

GÜNAHTAN SONRA TÖVBE ETMEK NEYE BENZER ? 
 

ُ����א�®��z ��:� א������z�1 כ��7:� '�� ذ��Q�� �z�1َא� َ َ ْ َْ َ ْ َ َ ِ َ ّ َ ِ ُ ِ َ ّ        
  

����-Abdullah Đbnu Mes’ud (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) 
buyurdular ki:  
    

����- Günahtan tövbe eden,hiç günah işlememiş gibidir.      
                                                                                                                                          K.Sitte-7310 

����-AÇIKLAMA:Allah (cc) Kulu yarattığında, kalbini güneş 
gibi tertemiz ve parlak yaratır.Kalp kulun ışığıdır, aydınlığıdır. 
Gideceği yolu ve hayatını aydınlatır.Kul, günah işlemeye 
başladığında o kalp aynen güneşin veya ayın tutulmasına 
benzer.Bir köşesinden yavaş yavaş siyahlanmaya başlar. 
Kul günaha devam ettikçe kalp de kararmaya devam eder. 
 

����-Ne zaman ki kul, derin derin günahlara batar kalp de 
kararır ve karanlıkta kalır.O zulmet içerisinde kalan kulun 
artık daha yapamayacağı yoktur.Đşte o zaman kul her türlü 
menhiyatı ve her türlü kötülüğü yapar. 
 

����-Tıpkı zifiri karanlıkta yürüyen bir kişi nereye gittiğini ve 
önüne nasıl bir tehlike geleceğini görmediği gibi… 
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O günah deryasına dalan kişinin de gözüne hiçbirşey 
görünmez. Her türlü menhiyatı işler. 
  
����-Eğer Allah (cc) hidayet verir de o kul Tövbe-i Đstiğfar ederse 
güzel işler yapmaya başladığında kalbin bir köşesinden ufak 
ufak aydınlıklar başlar.Güneşin veya ayın tutulduktan sonra 
yavaş yavaş kurtulmaya başladığı an gibi.Kul Đbadete, tövbeye 
ve iyiliğe devam ettikçe her geçen gün gönlüne ferahlık gelir 
çünkü kalbi karanlık ve ızdıraptan kurtuluyordur. 
Ne zaman ki kalp günahtan sıyrılır. 
 

����-Tıpkı güneşin tutulmadan kurtulduğu gibi.Đşte o zaman o 
kul iyiyi ve kötüyü görmeye başlar ve  şöyle der: Tüh be ! Ben 
ne yapmışım ! Ben bu günahları nasıl işlemişim! Şimdiki aklım 
olsa ben bunları yaparmıydım! 
 
����-Şu gençliği boşa geçirmişim! Bu hayatı boşa harcamışım! 
gibi sözlerle pişman olan binlercesinin yaşantısını görüp ve 
duymuşuzdur.Fırsat elde iken iyi değerlendirmek 
lazım.Atasözleri vardır: 
 

����- ''Zararın neresinden dönersen orası kardır'' derler. 
Şuana kadar zarar ettiysek de bu zarardan dönmek 
lazım.Allah hepimizi affeylesin.                              AMĐN   
                                       

               HACET NAMAZININ KILINIŞI 
 

����-Hacet namazının perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde 
veya Kandil Gecelerinde kılınması daha makbuldür. 
Ama bütün gecelerde kılınabilir. Bir boy abdesti alınması daha 
makbuldür. Sonra Hacet Namazına niyet edilir.  
����-����-����-Namazda aşağıdaki âyetler okunur:  
1. Rekâtta: Sübhaneke + Fatiha + 3 Âyet-el Kürsî  
2. Rekâtta: Fatiha + Đhlâs + Felâk + Nas  
    Rekâtin sonunda : Ettehiyyâtü  
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3. Rekâtta: Sübhaneke + Fatiha + Đhlâs + Felâk + Nas  
4. Rekâtta: Fatiha + Đhlâs + Felâk + Nas  
Namaz tamamlandıktan sonra Allah'tan hacet neyse o istenir.  
    

����-Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak daha 
uygundur.     
����-Yatarken Kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur.     
����-Vücudun ön cephesi kıbleye çevrilerek yanüstü yatılır. 
����- 3 Âyet-el Kürsî okunur ve Allah'tan haceti ne ise o istenir.  
 

                                     HACET  DUASI 
 

����'ِ َ��ٰ �Qُِא����5ّٰ'��ِא� ّٰ����Iא����/�(��� א���כ� ُ ِ َ ْ ُ ِ َ �9ِ
��Jא�ن� א����5. ْ ّٰ َ َ ْ ُ�I��ر�ب� א��� ْ َ ْ ِّ ِش� א������0(���َ ِ َ ْ ِ .
�7���ِ!� א����5َא� ّ ٰ ِ ُ ْ َ َ ر�ب� א�����א���F��U א�ْ َ ِ َ َ ْ ِّ َ���?�/��َ ّ ُ َ ّ ������ِّ���¬�9�~ ُ ََ ِ �����Oَכ�ْ ��כ�، ُ��kא�ت� ر��
َ ِ َ ْ َ ِ َ

ْو�%���א��I�-�|�� ��Ü*�כ�، و�א��� َ ََ ِ َ ِ ْ َ َ ِ َ َ�T�|� ِ(��Y�7 ��:� כ��� ���Iو�א������Y����K ��:� כ��� ��َ ِ ِّ ُّ ُْ ِْ َِ ََ َّ َ ّ َ ٍ ِ َ � ْ�Éٍ
�9َ¬���כ�َ~� ُ َ ّٰ א�'��ْ َ�!�* َ ً��� ذ��1
�א� َ%�َ ْ َ ّٰא�'��ِ ِ�Q�*�I�-�u ُ َ ْ َ َو�'��. َ ̈��א� َ  ً ّ ّٰא�'��َ ِ�Q���O�I�� ُ َ ْ َ ّ َ . �Y�O��° ��'ًو� َ َ ََ َ

���2ً ��כ� ر��Xא�  ِ َ َ َ ّٰא�'��ِ ��?�א� ���ِ�)�m�� ِ َ َ ْ َ َ 
����-Abdullah Đbnu Ebi Evfa el-Eslemî (ra) anlatıyor: "(Bir 
gün) Resûlullah (sav) yanımıza geldi ve: "Kimin Allah'a 
veya mahlukatından birine bir haceti varsa abdest 

alsın, 2 rek'at namaz kılsın, sonra şu duayı okusun: 
����- Halîm ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. 

Büyük Arşın Rabbi noksan sıfatlardan mukaddestir. 

Hamd alemlerin Rabbine aittir. Allah'ım, şüphesiz ben, 

senin rahmetine vesile olan sebepleri, mağfiretini 

gerektiren hasletleri, her hayrın ganimetlerini ve her 
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günahtan selamette olmayı senden dilerim. Allahım! 

Her günahımı bağışlamanı, her kederimi gidermeni,  

rızana uyan her dileğimi görmeni senden talep 

ediyorum). 

"Sonra Allah'tan dünya ve ahiretle ilgili ne dilerse 

ister, çünkü şüphesiz (o dilek) takdir edilir."   K.Sitte-6399 
 

REGA-ĐB GECESĐ  FAZĐLETĐ VE NAMAZI 
 

����- Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede 
kılınacak namaz 12 rek’attir 
 

Bu Namazın Kılınışı Şöyledir; 
  

����-Her rek’atta Fatihadan sonra 
 3 kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. 
 

����-Her 2 rek’atta bir selam verilerek 12 rek’at tamamlanır.  
����-12 rek’at kılınıp selam verildikten sonra yerinden                       
kalkmadan 70 kere  
���� “ Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil 

ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim” denilir. 
 

����- Sonra secdeye varılır. Secdede 70 kere  
 

 “ subbuhun kuddusun Rabbüna ve Rabbul melaiketi 

verruhi” denir.  
 

����-Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve70 kere 
 “Rabbiğfir verham ve tecavez  amma ta’lemü” 
dedikten sonra tekrar secde edilir. 
  
����-Secdede 70 kere 
 “ subbuhun kuddusun Rabbüna ve Rabbul melaiketi 

verruhi” dedikten sonra, Đsteklerimiz alemlerin Rabbine arz 
edilir.                                          ( Đhya ulumuddin, Bedir yayınları, C.1, S.555) 
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����-Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten 
başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz. 
 
        Mübarek Kandil Gecelerini Nasıl Değerlendirmeliyiz?  

 

1. Kur'an-ı Kerim okuyarak,  
2. Peygamberimiz ( sav)’ın mübarek duası olan Cevşen-ül 
Kebiri okuyarak,  
3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti 
hakkında sohbet ederek,  
4. Allah rızası için namaz kılarak,  
5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe 
yaparak,  
6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,  
7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,  
8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,  
9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve 
yetimleri sevindirerek,  
10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,  
11. Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz. 
  

KUTLU DOĞUM VE MEVLĐD KANDĐLĐ 
 

����-Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için bir 
tesbih namazı kılmalı..Bilen ehli için Hatm-i Enbiya 
yapılmalıdır.. 
    

����-Bilmeyenler ise dua niyeti ile Enbiyanın bazı dualarından 
olan aşadaki şu duaları okuyabilir. 
    

HZ.ADEM ALEYHĐSSELAM'IN DUASI  OKUNUR 
 

�:���I�9כ����1:� ��:� א����א��T�� א��T��k�I�*א� و��T�� �I�-�|�* ��a א� و�א�ن��T��َر����Tא� �T�7�/�jא� א��1-� َ ْ ْ� ِْ َ ْ ِ َ َّ َ َّ ُ َْ َ َ َ َ ََ َ c َْ َ ََ َِ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ  
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Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi 

bağışlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana 

uğrayanlardan olacağız.                                Araf Suresi-23 
 

KĐBĐRLENMEK EN BÜYÜK FELAKETTĐR 
 

����-Adem (as) yasak olan ağaca yaklaşarak cennetten 
çıkarıldı.Şeytan-i Aleyhillane secde etmediğinden huzurdan 
kovuldu.Ancak, Adem (as) hatasını bilerek hatasını kabul 
ederek Cenab-ı Hakk'a yukarıdaki Ayet-i Kerime 'de olduğu 
gibi," Ya Rabb! Ben hata ettim.Nefsime zulmettim.Beni 
bağışla." dedi ve Canab-ı Hak Adem (as)'ın tövbesini kabul 
ederek affetti.Şeytan ise her seferinde kibirlenerek hatasını 
kabul etmeyip Allah-ü Azimüşşan'a asi oldu.Kibirinden dolayı 
huzurdan kovuldu.Bu hususta şöyle bir rivayetnakledilmiştir; 
 

����-Bir Rivayet'de Đblis Musa (as) ile karşılaştı ve Đblis ona: 
 

����- "Ya Musâ, sen Allah-ü Teâlâ'nın risâletle seçtiği bir 
Peygambersin. Benim durumum sence mâlum. Tevbe etmek 
isterim. Benim için şefaatci ol." der. 
 
����-Hz.Musa (as)  Tûr-i Sinâ'da Allah (cc) ile konuşmadan  
dönerken, kendisine Allah-ü Teâlâ; 
 

����- "Ya Musa! Emanetini yerine getir." buyurdu. Musâ (as) 
meseleyi anlatır. Allah-ü Teâlâ; 
 

����-Đblis, Âdem'in kabrine secde etsin, dileğini yerine getireyim 
ve tevbesini kabul edeyim, buyurur. 
 

����-Musa (as) vaziyeti Đblis'e anlatınca, 
����- Ben onun dirisine secde etmedim ki, ölüsüne secde edeyim? 
diye böbürlenip kibirlendi ve kızdı. Sonra Musâ (as)' a 
 

����-Sen ki benim için çalıştın, bana hakkın geçti. 
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HZ.YUNUS ALEYHĐSSELAMIN DUASI OKUNUR 
 

  
����- Senden gayrı ilah yoktur. Sana teslim oldum. Ben 

yalnızca kendime zulmettim. (La ilahe illa ente 

Sübhaneke. Đnni küntü minez zalimin. )                  Enbiya 87  
           

ŞU ON AYETĐ OKUMAK ÇOK FAZĐLETLĐ 
 

َن� א���
�"��Iة� و���ل� �I�7�%א�ن� �R�)��Öא�ن� כ�¬��1?��7א�ِ�� ُ َ ّ َ ِ َ ِ َ َ ََ َ َْ ِ َ َ َ ْ َ ِ �7�uא�����א�ن�ّ َ َ َ َ  
 

"Bakara ve Al-i Đmran surelerini okuyun, çünkü bu iki sure kıyamet 
günü iki bulut şeklinde gelirler" hadisi, kaydettikleri örneklerden 
biridir. 
Ibn Abbas (ra) diyor ki: 
«Bir gece teyzem Meymune (ra)nın evinde kaldım. Resûlüllah (sav) 
uykudan uyanınca Âl-i Đmrân sûresinin son 10 âyetini okudu, sonra 
abdest için asılı bulunan kırbaya yaklaştı, hafif bir abdest alıp 13 
rek'at namaz kıldı.                                          Buharı - Müslim: îbn Abbas (R.A.)dan 
 

Đlim adamları der ki: Uykudan uyanan bir kimsenin yüzünü 
(gözünü) silmesi ve kalkmakla birlikte -Peygamber (sav)a uyarak- bu 
10 Ayet-i Kerimeyi okuması müstehabtır… 

  

َא�������:� � َ ّ ِ ����כ��Iو�ن� א����5 ��(�א���א� و�������د�א� و�%������T�O ��L?��� و�����-�כ��Iو�ن� �A ��n/��� א��������7א�ت� َ َ ٰ َ ّ َِ ْ َّ ُ� ََ َُ َُ َ َ َ ََ َ َ ًْ ِ ُِ ُ ٰ َ ً ُ ُ ِ ّٰ ْ
َو�א�'�� ْ �9
��Jא��1כ� ��"��Tא� %���א�ب� א����Tא�ر� َ e��K�«א� ��א����6 �2�"�/�A א� ��א��Tِر�ض� ر��� ََ ّ ََ َْ ََ َ َِ َ ََ ْ ُ ً ِ َ َٰ َ ّْ َ َ َ e cر����Tא� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ِ َ َ ّ َ א��1כ� َ َ ّ ِ

���Q و���א� ��/��0א���F��U ��:� א��3�1א�ر� �����Aא� �!�"��ٍ��:� *�!����A א����Tא�ر�  ََ ْ َ ْ َ َْ ْ ِْ َ َ� ِ َ ّ ِ َ ََ = ُ َ ْ َْ َ ّ ِ ِ cر����Tא� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ُ َ َ ّ ً א��T�1א� ��º���Tא� ���Tא�د���א� َ ِ َ َ َُ ْ ِ َ َ ّ ِ
ٰ���Tא�د�ي� ����µ��Kא�ن� א�ن� א� ْ َ ِ َ � ْ ِ � َ -��T�� �Iא� ذ��T�����1ُא� و�כ�-��T�% �Iא� �9(�ـא�*��Tא� ُ ْ�uא������T��َא� �����Iכ��� ��א����Tא� ر����Tא�  َ َ َ َِ َ ّÂ ِ َ َ َُ َ َ َّ ّْ ْ ِْ ِّ َ َُ َ ََ ّ َّ َÝ ٰ ِ ِ ُ ِ

ِو�*������Tא� ��¤� א�'�����Iא�ر� َ ْ َ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ    …………                                      

. 
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            Tesbih Namazının, Fazileti ve Kılınış Usûlü 
 

����- “Ey Abbas! Amcacığım! Sana bir şey vereyim mi, sana bir 
bağışta bulunayım mı? Sana bir özellik tanıyayım mı? Sana on 
haslet ölçüsü vereyim mi?  
Sen bu on hasleti yerine getirdiğin zaman, Allah senin geçmiş 
ve gelecek, eski ve yeni, bilerek veya bilmeyerek yaptığın, gizli 
veya aşikâr yapılan, küçük büyük bütün günahlarını affeder, 
bağışlar   
    

����- “Ey amcacığım! Eğer güç yetirebilirsen, her gün bu namazı 
bir defa kılarsın  Buna güç yetiremediğin takdirde, her cuma 
bir defa kılmaya çalışırsın  Bunu da yapamazsan, her sene bir 
defa kılmaya çalış  Bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömründe 
bir defa olsun kıl ”                                                              Ebû Dâvud, Tatavvu, 14 
 

����-„Yâ Rabbî, niyet eyledim senin rızan için Tesbih 

Namazını kılmaya …………………….………..Allâhü Ekber.  
 

����-4 rek’at olan bu namazda 300 defa  
 

"Sühhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu 

vellâhu ekber,denir.  
    

����-15.inci ve 10.cu tesbihlerin sonunda  

"Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym"  
    

����-Tesbih namazının muayyen belli bir vakti yoktur  Kerahet 
vakitlerinin dışında her zaman kılınabilir  
 
Bununla birlikte Cuma ve Pazar akşamları ve sair mübarek 
gün ve gecelerde kılınması daha faziletlidir   
    

����-Bu namazı 4 rek’at olarak kılmak caiz olduğu gibi,  
2 rek’atın sonunda selam vererek  
ayrı ayrı 2'er rek’at halinde kılmak da caizdir  
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                   TESBĐH NAMAZININ KILINIŞI  
 

����Tesbih namazı 4 rek'attir  Bu namazda 300 defa şu tesbih 
okunur:  

�9ِ
��Jא�ن� א����5 ّٰ َ َ ْ ِ و�א�����7!����5ُ ّٰ ِ ُ ْ َ ْ �Q��َ ِ ��ٰ'��َ، و�َ ُ א����5ّٰ'��ِא�َ ُא����5َو� ،ّٰ ُכ����َ ~�ّٰ َ ْ              
 

����-"Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü 

vellâhü ekber" okunur. 
����-15.inci ve 10.cu tesbihlerin sonunda 

َ ���Sل� و�َ'��َو� َ ْ َ��'َ���� َ ّ ِ ��א����5ّٰ'��ِא�َة� ُ ّٰ ِ���َ��ْא��� ِ ّ ِ�����0(���ْ א�ِ � َ  

����-"Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym " 
eklenecektir.  
 

Bu tesbih, namaz içinde şöyle okunur:  
Birinci rekatın başında ve üçüncü rekatın başında 
 önce Sübhâneke sonra; 
• 15 defa (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),  
• 10 defa Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra,  
• 10 defa Rükûda,  
• 10 defa Rükûdan kalkınca ayakta (dik dururken),  
• 10 defa Birinci secdede,  
• 10 defa Đki secde arasındaki oturmada (celsede),  
• 10 defa Đkinci secdede,  
 

Birinci rek'atte okunan bu tesbihlerin adedi 75'tir  Đkinci 
rek'atte aynı sıralama ile yine 75 defa okunur   
Üçüncü ve dördüncü rek'atler de böyle kılınır             K.Sitte-3093 

                                                    
AŞURE GÜNÜNÜN VE NAMAZININ FAZĐLETĐ 

 

-����-Bir kimse, aşağıda anlatılacak şekilde 4 rekât namaz kılar 
ise Allah-ü Teala onun elli senelik geçmiş; elli senelik de 
gelecek günahını bağışlar. Mele-i Alada dahi, onun için nurdan 
bir köşk yapar: 
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����-Her rekâtında 1 kere Fatiha suresi okunur. 
����-Elli bir kere (51) Đhlâs suresi okunur.” 
����-����-Bir başka rivayette ise, bu namaz şöyle anlatılmıştır: 
����-Aşura günü sabah kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. 
����-Đlk rekatta 1 fatiha ve 50 Đhlas-ı Şerif okunur. 
����-2.rekatta da aynısı okunur... 
Bu namaz öğle ve ikindi arası 4 rekata çıkar. 
Namaz sonunda 70 estağfirullah ����-  70 Salavat-ı Şerife 
70 "la havle vela guvvete illa billahil aliyyi-l azim"  
çekilir ve tüm mü'minler için dua edilir. 
 

                                AŞURE GÜNÜ 
 

����-Bugüne "Âşure" denmesinin sebebi, Muharrem ayının 
onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında 
geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o 
günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan 
ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir: 
 
1. Allah, Hz. Musa'ya (as) Âşura Gününde bir mucize ihsan 
etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür. 
2. Hz. Nuh (as) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşure Gününde 
demirlemiştir. 
3. Hz. Yunus (as) balığın karnından Âşure Günü kurtulmuştur. 
4. Hz. Âdem'in (as) tövbesi Âşure Günü kabul edilmiştir. 
5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşure Günü 
çıkarılmıştır. 
6. Hz. Đsa (as) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya 
yükseltilmiştir. 
7. Hz. Davud'un (as) tövbesi o gün kabul edilmiştir. 
8. Hz. Đbrahim'in (as) oğlu Hz. Đsmail o gün doğmuştur. 
9. Hz. Yakub'un (as), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı 
kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır. 
10. Hz. Eyyûb (as) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.            
                                        Sahih-i Müslim Şerhi, 6:140 
.    
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����- Hataların kabul yolunu kapatmış sa . 
����- Önce günahına tövbe et sonra Dua et!... 

 

TEHECCÜD NAMAZI (GECE NAMAZI) 
    

����-Yatsı namazından sonra , daha uyumadan veya bir miktar 
uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı"denir. 
 

����-Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa "Teheccüd" 
adını alır.  
 

����-Teheccüd namazı 2 rekattan 12 rekata kadardır. 2 rekatta 
bir selam verilmesi daha faziletlidir.        M.B.Abdullah Hanî,Âdâb,s.264 
����-Teheccüd namazı, Rasul-i Ekrem (sav)Efendimize vacip 
yani farz hükmündeydi. Bu namaz O'nun ümmeti için Sünnet-i 
Müekkede'dir.  
 

����-"Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden 

önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, 

Allah'a yakınlık günahlara kefaret olup insanı bedeni 

hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır."  
                                             Tirmizi,Deavât,101 
 

       TEHECCÜDE KALKINCA OKUNACAK DUÂ 
   

َ��/�?��� ر����Tא� ��כ� א�����7!� ~�َ א�  ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ّ َ َ ّ ُ َ ّ�7���6�1ٰ ��(��� א��� َ ّ ُ ِّ َ َ ْ��א�ت� و�א�ْ َ ِ َ��'َ �:�?�)��َر�ض� و���:�  ّ ِ ِ ْ َ َْ ِ
َو���כ� א�����7!�، ~� ُ ْ َ ْ َ َ َ�7���6�1ٰ ���1ر� א��� َ ّ ُ ُ َ ْ��א�ت� و�א�ْ َ ِ ُر�ض� و���:� ��(�?�:� و���כ� א�����7!�، َ'��َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ّ ِ ِ ْ َ ِْ

�~َ�7���6�1ٰ ��א���כ� א��� َ ّ ُ ِ َ َ ْ��א�ت� و�א�ْ ِ ُر�ض� و���:� ��(�?�:� و���כ� א�����7!�، َ'��َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ّ ِ ِ ْ َ �6�1َ א����َ~�ِْ ْ َ ْ ،��ُّ
َو�و�%�!�כ� א���� ْ َ ُ ْ َ َ���S �Y�T��iو�א� ،���S و�������כ� ،���S و���"�א�$�כ� ،��ٌ ٌ َ ٌ ُّ ّ ّ َّ َ َُ َ ّ َ ْْ َ َ ََ ُ َ ُ َ ِ، ���S א�ر��Tو�א��� ٌ ّ َ ُ َ ّ َ


�(���ن� ���S، و�����7!� �Tٌو�א��� َ ّ ََ َ َُ ٌ ّ َ ُّ ّ ِ َ#���S �Y�%א���ٌ ���S، و�א��� ٌّ َّ َُ َ َ ّ َ��/�?��� ��כ� ~�َא�. َ َ َ َ ّ ُ َ ّ ،�6�7�/�9ُ ْ َ ْ
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َو���כ� ~� َ ِ �6�T��ُ، و�%�/�(�כ� *���כ�/��6َ َ ُْ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ و�����(�כ� ،َ ْ َ َ�~َ�6�7�G��o �6، و���כ��
�1ُ ُْ َ َ َ ِ َ ْ ِ و���،َ َ��(�כ� َ ْ َ
-���V �I ��א� ��!����6، و���א� ~� ْ�uא���َ°��כ��6�7،  َ َ َْ ُ ُْ َ ِّ َ ِ َ ْ َ �Iت�َ َ�Aُ ْ َ و���א� ~�،ّ َ �I�9َر�ت�، و���א� ~�َ َ َْ ُ َ ْ ،�6�T�/�%ُ ْ َْ

َو���א� ~� َ َ�~ �6�1َ َ ْ�~ ،����� �Q�� ���/�%َ ِ َّ ِ ِ ِ ُ ْ��U�6�1ُ א� ْ َ َ"�!�م�، و�~�ْ َ ُ ِ ّ �6�1ْ א�َ َ ْ����'�I�A�	��Uِ َ ُ ِّ َ ُ �Q��َ ّٰ א�'��َ ِ �~َ�6�1َ ْ  
    

����- "Resûlullah (sav) Teheccüd Namazı kılmak üzere 
geceleyin kalkınca şu duayı okurdu: "Allahım, Rabbimiz! 

Hamdler sanadır. Sen arz ve semâvatın ve onlarda 

bulunanların kayyumu ve ayakta tutanısın, hamdler 

yalnızca senin içindir. Sen semâvat ve arzın ve 

onlarda bulunanların nûrusun, hamdler yalnızca 

sanadır. Sen haksın, va'din de haktır. Sana kavuşmak 

haktır, sözün haktır. Cennet haktır, cehennem  de 

haktır. Peygamberler haktır,  
 

����-Muhammed (sav) de haktır. Kıyamet de haktır. 

����-Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana 

tevekkül ettim. Sana yöneldim. Hasmına karşı senin 

(bürhanın) ile dâvâ açtım. Hakkımı aramada senin 

hakemliğine başvurdum. Önden gönderdiğim ve 

arkada bıraktığım hatalarımı affet. Gizli işlediğim, 

alenî yaptığım, benim bilmediğim, senin benden daha 

iyi bildiğin hatalarımı da affet! Đlerleten sen, gerileten 

de sensin. Senden başka ilah yoktur.               Buhârî, Teheccüt 1                                                                                                                               
          

Başka bir hadisi şerifde şöyle buyrulmaktadır; 
  

����-"Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da 

kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran 

kimseye Allah rahmet etsin.  
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Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını 

da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek 

uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin.    
                                                            (Ebû Dâvud, Tatavvu, 18, Vitir, 13) 
. 

                       Duhâ (Kuşluk) Namazı  
����- Birinci:Kuşluk vaktinde kılınır. Kuşluk vakti, güneşin 
doğmasından itibaren şer'î günün dörtte biri kadarki bir 
zamanın geçmesiyle başlayan vakte denir.  
����-2 rekattan 10 rekata kadar kılınır.  
 

            Kuşluk Namazının Üç Derecesi Vardır;  
 
 

����-Ebû Zer(ra)'den rivayete göre Rasul-i Ekrem Efendimiz 
(sav) şöyle buyurur: 
"Bir kimse kuşluk namazının 2 rekatına devam etse, 

günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affolunur."              
                                                                                                                   (Tirmizi, Vitr, 15)  
    

����-Đkinci Derecesi: Kuşluk namazını 4 rekat olarak kılmaktır. 
Bu konuyla ilgili olarak bir kutsi hadiste şöyle buyurur:  
    

����-"Ey Ademoğlu! Günün evvelinde benim için 4 rekat 

namaz kıl ki, ben de günün sonunda seni kollayayım"  
                                                                                         (et-Terğip ve't-terhib, c. 1, s. 464) 
    

����-Üçüncü Derecesi: Kuşluk namazını 8 veya 12 rekat olarak 
kılmaktır.                      (Şah Veliyullah Dihlevi, Hüccetulâhi'l Bâliga c. 2, s. 53.) 

 

����-Hazret-i Aişe(ra)'den rivayete göre Rasul-i 
Ekrem(sav), Kuşluk namazını 2'şer 2'şer 4 rekat 

olarak kılar, (bazen) dilediğince de arttırırdı.                          
                                                                                                         (Müslim. Müsafirin, 78) 
 

    EVVABĐN NAMAZI 
 

����-Evvabin namazı, Akşam namazının sünnetinden hemen 
sonra, 2 rekattan 6 rekata kadar kılınır.  
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����-Fahr-ı Kainat Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:  

 

"Bir kimse Akşam namazından sonra hiç konuşmadan 

6 rekat namaz kılsa, o namaz (sevap bakımından) 

 12 senelik ibadete denk olur.                Tirmizi, Mevakit, 204 
   
�-Đşin temelinde Allah'a  yalvarıp övmek yatar. 
 Allahımızın verdiğini  yoluna vermek yatar. 

    YERYÜZÜ NĐÇĐN AĞLAR ?ENES ĐBN. MÂLĐK  (ra)'DAN    

�-Üzerinde namaz kılarak veya zikredilerek Allah'ın adı anılan 
yeryüzü mevkii, çevresindeki kesîmlere karşı övünür, Allâh 
zikriyle yedi kat derinliğindeki yere kadar sevincini duyurur.  
�-Namaza duran kul için üzerinde durduğu zemin bütün süsünü 
takınır.»  
�-«Yeryüzünün her hangi bîr mevkiinde bir kere secdeye varan 
bir kul için, secde yeri Kıyamet Günü şahidlik eder. ( Ya Rabb bu 
kulun benim üzerimde sana ibadet etti sana secde etti der)  ve 
öldüğü gün de arkasından ağlar.»  
 

�-Secde edene  secde yeri ağlar peki sen secde 

etmemişsen, tesbih etmemişsen, dua etmemişsen  

sana kim ağlar? 

Başkası ağlasada yalandan ağlar.  
  

���� Đyi düşün Ey Müslüman! 
Sen ne kendin ağla ne de yalan ağlayana kan. 

Hakiki peşinden ağlayacak olsun bir mekan… 
 

VERMEYĐ BĐLEN ALLAH ALMAYI DA BĐLĐR 
 

�-Ey Mü'min kardeşim! 



 
190

Eğer Allahımıza dua etmezsek eğer verdiği nimetlere 
şükretmezsek eğer verdiği mallardan infak etmezsek daha 
doğrusu onun verdiğini onun yoluna vermezsek aşağıdaki 
Hadis-i Şerifte o güzel Resulümüzün anlattığı gibi kulunu 
imtihan eder imtihanı kazanamayanların elinden verdiği gider. 
Bu konu aşağıdaki Hadis-i Şerifte açık açık anlatılmıştır. 
 

�-Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular 
ki: 
"Benî Đsrail'den üç kişi vardı: Biri alatenli, biri kel, biri de 
âma. Allah bunları imtihan etmek istedi. Bu maksadla onlara 
(insan suretinde) bir melek gönderdi. 
Melek önce alatenliye geldi. Ve: "En çok neyi seversin?" dedi. 
Adam: 
 

�-"Güzel bir renk, güzel bir cild, insanları benden tiksindiren 
halin gitmesini!" dedi. Melek onu meshetti. Derken çirkinliği 
gitti, güzel bir renk, güzel bir cild sahibi oldu. Melek ona 
tekrar sordu: 
"Hangi mala kavuşmayı seversin?" 
 

�-"Deveye!" dedi, adam. Anında ona on aylık hamile bir deve 
verildi. Melek: 
"Allah bunları sana mübarek kılsın!" deyip (kayboldu) ve 
kelin yanına geldi. 
 

�-"En ziyade istediğin şey nedir?" dedi. Adam: 
"Güzel bir saç ve halkı ikrah ettiren şu halin benden gitmesi" 
dedi. Melek, keli elleriyle meshetti, adamın keli gitti. Kendisine 
güzel bir saç verildi. Melek tekrar: 
 

�-"En çok hangi malı seversin?" diye sordu. Adam: 
"Sığırı!" dedi. Hemen kendisine hamile bir inek verildi. Melek: 
"Allah bu sığırı sana mübarek kılsın!" diye dua etti ve âmanın 
yanına gitti. Ona da: "En çok neyi seversin?" diye sordu. 
Adam: 
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"Allah'ın bana gözümü vermesini ve insanları görmeyi!" dedi. 
Melek onu meshetti ve Allah da gözlerini anında iade etti. 
Melek ona da: 
 

�-"En çok hangi malı seversin?" diye sordu. Adam: 
"Koyun!" dedi. Derhal doğurgan bir koyun verildi. 
"Derken sığır ve deve yavruladılar, koyun da kuzuladı. Çok 
geçmeden birinin bir vadi dolusu develeri, diğerinin bir vadi 
dolusu sığırları, öbürünün de bir vadi dolusu koyunları oldu. 
Sonra melek, alatenliye, onun eski hali ve heyetine bürünmüş 
olarak geldi ve: 
 

�-"Ben fakir bir kimseyim, yola devam imkânlarım kesildi. 
Şu anda Allah ve senden başka bana yardım edecek kimse yok! 
Sana şu güzel rengi, şu güzel cildi ve şu malı veren Allah aşkına 
bana bir deve vermeni talep ediyorum!  
 

Ta ki onunla yoluma devam edebileyim!" dedi. Adam: 
�-"(Olmaz öyle şey, onda nicelerinin) hakları var!" dedi ve 
yardım talebini reddetti. Melek de: 
"Sanki seni tanıyor gibiyim! Sen alatenli, herkesin ikrah ettiği, 
fakir birisi değil miydin? Allah sana (sıhhat ve mal) verdi" 
dedi. Ama adam: 
�-"(Çok konuştun!) Ben bu malı büyüklerimden tevarüs 
ettim!" diyerek onu tersledi. Melek de: 
"Eğer yalancı isen Allah seni eski haline çevirsin!" dedi ve onu 
bırakarak kel'in yanına geldi. Buna da onun eski halinde kel 
birisi olarak göründü. Ona da öbürüne  söylediklerini 
söyleyerek yardım talep etti. Bu da önceki gibi talebi reddetti. 
Melek buna da: 
 

�-"Eğer yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin!" deyip, 
âmaya  uğradı. Buna da onun eski hali heyeti üzere (yani bir 
âma olarak) göründü. Buna da: 
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"Ben fakir bir adamım, yolcuyum, yola devam etme imkânı 
kalmadı. Bugün, evvel Allah sonra senden başka bana yardım 
edecek yok! Sana gözünü iade eden Allah aşkına senden bir 
koyun istiyorum; ta ki yolculuğuma devam edebileyim!" dedi. 
Âma cevaben: 
�-"Ben de âma idim. Allah gözümü iade etti, fakirdim (mal 
verip) zengin etti. Đstediğini al, istediğini bırak! Vallahi, bugün 
Allah adına her ne alırsan, sana zorluk çıkarmayacağım!" 
dedi. Melek de: 
  

"Malın hep senin olsun! Sizler imtihan olundunuz. Senden 
memnun kalındı ama diğer iki arkadaşına gadap edildi" dedi 
(ve gözden kayboldu).                        Buhârî, Enbiya 50, Müslim, Zühd-2964  

 

V er Kardeşim Ver olmaz keder,    
     Verdikçe Allah ziyade ede 

   Garip Yılmaz kardeşin der ki: 
Ancak verdiğin seninle gider… 

 

    KAYNAK OLARAK   ĐSTĐFADE EDĐLEN ESERLER                 
    

����- Kur’an-ı Meâli Taberî Tefsir kitabı 
*Buhari*Müslim ***Tirmizi *Nesai *Đbni Mace *Muvatta 
*Müsned-i Ahmed bin Hanbel *Darimi*Tabarani Mu'cemler 
 

����-Tam Đlmihal Seadet-i Ebediyye 
Đslâm Ahlakı *Mevahib-i Ledünniye *Đslâm Tarihi 
Müjdeci mektuplar*Faideli bilgiler-*Darekutni *Beyheki 
*Hakim Müstedrek 
 

����-Deylemi*Ramuzu'l ehadis*Şir'atü'l- Đslâm*Riyazü's- 
salihin*Đslâm Alimleri Ansiklopedisi *Evliyalar Ansiklopedisi 
hikme *Teshilü'l menafi *Đhyau ulumiddin iyadu'n-nasihin 
 
����- Muhammed B.Abdullah Hanî, Âdâb* Et-tuhfetül marziyye 
delail-i hayrat şerhi* Mızraklı Đlmihal*  



 
193

EN  GÜZEL YEMEKLERĐ  YĐYECEKSĐN, 
EN  GÜZEL ARABAYA  BĐNECEKSĐN, 
EN  GÜZEL EŞLE DE EVLENECEKSĐN, 
HAYRA  GELĐNCE YOK DĐYECEKSĐN, 
YAĞMA YOK! YOK ÖYLE BOLLUK, 
ELĐNĐ AÇIP DA BELĐN BÜKECEKSĐN, 
BUNLARI VERENE DUA EDECEKSĐN, 

 

BUNLARI BĐLĐYORMUYDUNUZ ? 
 

    
    

����-ALLAHIN DĐNĐNE KĐM YARDIM EDERSE ALLAH DA 
ONA YARDIM EDER.                                               Muhammed-7 
 

��'��'��'��'ٰٰٰٰ�� �� �� �� ِِ ِِ��������ٰٰٰٰ�Q�Q�Q�Qََ ََ�� �� �� �� ِِ ُُ א����5 א����5 א����5 א����5ّّّّٰٰٰٰ'��'��'��'��ِِ ُُ ٰٰ ّّٰٰ ّّ��� ��� ��� ��� ََ ََ ُُ ََ ر� ر� ر� ر�ٌٌٌٌ!�!�!�!��7�7�7�7ََََُُّّّّ ُُ��ل���ل���ل���ل��9�9�9�9ََُُُُ ِِ א����5 א����5 א����5 א����5ُُ ِِ ٰٰ ّّٰٰ ّّ  
����-BU DÜNYADA BĐR DEFA  
''LAĐLAHE ĐLLALLAH'' DEMEK KABĐRDE BĐN YIL 
YATMAKTAN DAHA HAYIRLIDIR.                     Alimlerin sözü 
 


��� א�����ر���!� �S �:�� �Q�)ب� א����Iא�����ر���!� و�^��:� א��� ���
�S �:�� �Q�)ب� א����Iא�����ر���!� و�^��:� א��� ���
�S �:�� �Q�)ب� א����Iא�����ر���!� و�^��:� א��� ���
�S �:�� �Q�)ب� א����Iِِو�^��:� א��� ِِ �� �� ََ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ِِْ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ﴿﴿﴿﴿﴾﴾﴾﴾  
    

����-ALLAH KULUNA ŞAH DAMARINDAN       
    DAHA YAKIN.                                                                                   Gaf-16 
 

َو�*��J�mכ���ن� و�'�� *�
�כ���ن�و�*��J�mכ���ن� و�'�� *�
�כ���ن�و�*��J�mכ���ن� و�'�� *�
�כ���ن�و�*��J�mכ���ن� و�'�� *�
�כ���ن� ََ ََ ََ َُ ُُ ُُ ُُ ُْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ َ ََ ََ ََ َََ ََ ْْ ْْ     

����- “Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.                      Necm-60                  
                                                                                          

��א� ��א���/�(��J�mכ���א� ��/�(���K و���(�
�כ���א� כ��̀� ��א���/�(��J�mכ���א� ��/�(���K و���(�
�כ���א� כ��̀� ��א���/�(��J�mכ���א� ��/�(���K و���(�
�כ���א� כ��̀� ��/�(��J�mכ���א� ��/�(���K و���(�
�כ���א� כ��̀�ًً ًً ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََ ًً ًً ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ   
    

   Az gülsünler çok ağlasınlar.                                                           Tevbe-82 
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NAMAZ DĐNĐN DĐREĞĐDĐR 
 

ِِא�����K�3ت� �7�%א�د� א���!���:�א�����K�3ت� �7�%א�د� א���!���:�א�����K�3ت� �7�%א�د� א���!���:�א�����K�3ت� �7�%א�د� א���!���:� ِِ �� ��ّّ ّّ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ُ َُ َُ َُ َٰٰ ٰٰ ّّ ّّ ََ ََ  
����-Namaz dinin direğidir.                                                                                      

 

“Namaz dinin direğidir. Kim onu kılarsa dinini dikmiş olur. 
Kim onu kılmazsa dinini yıkmış olur.”                   Beyhaki (Hadis-i Ş) 
 

ًًو�~��3�S[� כ��� ���gء  %�!�د�א�و�~��3�S[� כ��� ���gء  %�!�د�א�و�~��3�S[� כ��� ���gء  %�!�د�א�و�~��3�S[� כ��� ���gء  %�!�د�א� ًً َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ٍٍَ ٍٍ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ     
                                                    

����-Her şeyi  bir bir saymış.                                                  Cin-28    
 

ََא�ن� א����5א�ن� א����5א�ن� א����5א�ن� א����5 ََ ٰٰ ّّٰٰ ّّ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ��Á ��Á ��Á ��Á �� �� ََ ََ(��� �z��h א��7��iא�ل�(��� �z��h א��7��iא�ل�(��� �z��h א��7��iא�ل�(��� �z��h א��7��iא�ل�ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ّّ ّّ ِِ ِِ ُُ ُُ ٌٌ ٌٌ  
Allah güzeldir, güzelliği sever.                                                H,Ş. 

�T��ٍٍא�ع����Tא�ع����Tא�ع����Tא�ع� ٍٍ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ �z���I�� �!������ �� �̀P�/��  �z���I�� �!������ �� �̀P�/��  �z���I�� �!������ �� �̀P�/��  �z���I�� �!������ �� �̀P�/�� B َB َB َB ٍٍَ ٍٍ �� �� ُ ُُ ُُ ُُ ٍٍُ ٍٍ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ْْ ْْ ِِ ِِ     
 
����-HAYRA MANĐ OLAN ADĐ KĐŞĐDĐR                                   Gaf-25 
 

�� �̀�������כ� �������R�� ����م� %��� �̀�������כ� �������R�� ����م� %��� �̀�������כ� �������R�� ����م� %��� �̀�������כ� �������R�� ����م� %�ٌٌ ٌٌ ِِ ِِ ََ ََ ٌٌ ٌٌ ْ ْْ ْْ ْْ َْ َ ََ َ ََ َ ََ َ ٍَ ٍِ ٍِ ٍِ ِ ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ََٰٰ ََ ََ ََ  
����-BĐZĐ ZOR GÜNLER BEKLĐYOR.                                Müddessir-9 
 

�:��Uو��:��Uو��:��Uو��:��Uْْو� ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ�I�-�uو� ����G �I�-�uو� ����G �I�-�uو� ����G �I�-�uو� ����G َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ  
����-Kim sabreder ve bağışlarsa, gerçekten azîm (büyük) 
işlerdendir.                                                                                                                       Şura-43 

ََ◌= א�ن� א�◌= א�ن� א�◌= א�ن� א�◌= א�ن� א� ََ ّّ ّّ ِِ א�ت� ِِ א�ت� ������Tא�ت� ������y�2 א�����(ـ� א�ت� ������Tא�ت� ������y�2 א�����(ـ� א�ت� ������Tא�ت� ������y�2 א�����(ـ� ���Tא�ت� ������y�2 א�����(ـ����== == ِ ِِ ِِ ِِ َِ َّ َّ َّ ّÂÂ ÂÂ ِِ ِِ َ ََ ََ ََ َّّ ّّ ْْ ْْ ِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ  
����-  Đyilikler kötülükleri giderir.                                                         Hud-114 
  
. 
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SALĐM BĐR KAFA ĐLE BĐR DÜŞÜNELĐM 
 

����-Birisi çıksa da,  bize yeryüzündeki canlılar gibi cansız  
bitkilerin ve eşyanın canlı olduklarını söylese, ona inanır 
mısınız? 
 

����- Yani bunlar ruhu olmayan taş, toprak gibi bir varlıklar… 
 

����- Bitkiler büyüyor, çiçek açıyor, meyve veriyor. Bunların 
canlı olduklarını görüyoruz, anlıyoruz ama; 
Bir taş parçasının, toprağın, kesilmiş, kurumuş ağaçların, 
içtiğimiz suların, giydiğimiz elbisenin, kullandığımız eşyanın 
canlı olduğuna pek aklımız ermiyor. 
 

����-Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde; mesela Đsra 
Suresi'nin 44. ayetinde, şu mealde (yedi kat gökte ve 
yeryüzünde ve bunlar içinde bulunanların hepsi de Allah'ı (cc) 
tesbih ederler. Hiç bir varlık yoktur ki Allah'ı (cc) hamd ve 
tesbih etmesin.Fakat, siz onların tesbihini anlayamazsınız.) 
Keza, Sad Suresi'nin şu mealdeki 18 ve 19 nolu ayetlerinde:  
����- (Doğrusu. Biz, akşam ve sabah, onunla beraber tesbih eden 
dağları, toplu halde kuşları, Davud'un emri altına vermiştik. 
Hepsi de ona yönelmiştir.) diye duyurulmaktadır. Eşyanın 
Allah'ı (cc) tesbih etmesi için canlı olması gerekir.  
 

����-Aziz peygamberimiz (sav) bazı hadislerinde eşyanın canlı 
olduklarını bildirmiş, mesela (eşyayı lüzumsuz yere rahatsız 
etmeyiniz. Çünkü onlar tesbihdedirler.) diye haber 
vermişlerdir. 
 

����- En güvenilir hadis kitaplarından olan (Müslim 7/53) de 
dirilmeden önce, Mekke'de bana selam veren bir taş bilirim ki 
şu anda dahi onun hangi taş olduğunu biliyorum.) diye 
buyurmuşlardır. 
. 
. 
. 
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����- Đbni Mes'ud Hz.leri de (Rasulullah Efendimiz'in (SAV) 
önünde yemekte olduğu yemeğin tesbih ettiğini duyardık.) diye 
rivayette bulunmuştur. 
    ����- Ebuzer Hz.leri de (Allah'ın Rasulü'nün eline çakıl taşlan 
aldığı zaman, arının vızıltısı gibi onların tesbih ettiklerini, 
 Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ömer'in elinde de taşların bu şekilde 
zikrettiklerini duyardık.) demiştir. 
����- Yine Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuşlardır ki: 
(Hayvanları yükleri yüklü olarak bırakmayınız. Hayvanlara 
binin ama yollarda, sokaklarda onları kendi  
konuşmalarınızda kürsü gibi kullanmayın.) Çünkü onlar 
tespihtedir. Nice hayvan vardır ki üstüne binenden hayırlıdır.) 
 

     Cansız gibi görünen varlıklar,şöyle derler,     
����-Biz duyarız, işitiriz, görürüz, bakarız. Fakat sizin gibi 
namahremlere, yabancılara, anlayışsızlara karşı susup 
durmaktayız.) 
 
����-Taşın Allah(cc) Ne Kadar Korktuğuna Dair; 
    
����- “Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı, taş gibi hatta 
daha da katı oldu. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar fışkırır; 
öylesi vardır ki yarılır, ondan su çıkar; öylesi de vardır ki 
Allah korkusuyla yukarıdan aşağıya düşer. Allah 
yaptıklarınızdan habersiz değildir.”                                           Bakara-74  
 
 

����-Bazen çok yağmur yağar fakat taşa işlemez. Đnsanlar da 
böyledir. Çok okur ve nasihat dinlerler ama bu nasihatler 
kendilerine fayda vermez. Çünkü kalpleri taş gibidir. Taş 
vardır içinden su çıkar, taş vardır Rabbim’i tesbih eder, taş 
vardır Allah(cc) korkusundan tepeden düşer. 
 

����-O zaman bize ne düşüyor başımızı iki elimizin arasına 
koyup iyi bir düşünüp; kimseye sormadan kendi kendimize bir 
ders vermeliyiz. 
����-"Yâ ben bir taş kadar da mı olamadım ben, bir ağaç kadar 
da mı olamadım?..  
Ben ne biçim insanım?.. Bir de kendimi akıllı sanıyorum, ayıp 
değil mi bana?.. 
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       ALLAHIMIZ BU KONUDA NASIL BUYURUYOR? 
  
 

�!�"���!�"���!�"���!�"��ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ�!�
== �T�"�/�Aא� א�'���1��א�ن� ��n כ�
�!� �T�"�/�Aא� א�'���1��א�ن� ��n כ�
�!� �T�"�/�Aא� א�'���1��א�ن� ��n כ�
�!� �T�"�/�Aא� א�'���1��א�ن� ��n כ� == ٍٍ ٍٍ ََ ََ ََ ََ �� �� ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ﴾﴿  ﴾﴿  ﴾﴿  ﴾﴿ �z����hא��z����hא��z����hא��z����hُُא� ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ�!�Sא� �Q�)�/�% א�ن� ��:� ��"�!�ر� �!�Sא� �Q�)�/�% א�ن� ��:� ��"�!�ر� �!�Sא� �Q�)�/�% א�ن� ��:� ��"�!�ر� �!�Sא� �Q�)�/�% א�ن� ��:� ��"�!�ر� ٌٌ ٌٌ ََ ََ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ................  
 

4. Biz, insanoğlunu nice zorluklara katlanacak şekilde yarattık.  
5. Đnsan, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 
6.(Övünmek için)"Yığın yığın mal tüketmişimdir" diyor.  
7. O, kimsenin kendisini görmediğinimi zannediyor?  
8. Biz ona iki göz vermedik mi?  
9. Đnsan için bir dil ve iki dudak var etmedik mi?  
10. Biz Ona (eğri ve doğru) iki yoluda göstermedik mi?  
11. Ama o, şükretmek üzere zor geçidi aşamadı..  
12. O zor geçidin ne olduğunu sen nereden bileceksin?                                                           
                                                                                                                             BELED/4-12 
����-Verilen nimetlere şükür edip Allah (cc)'a niyazda duada 
bulunmaz isek unutmayalım ki o zor geçit bizide bekliyor. 
 

����-Yapmamız gereken şu; Allah bana bu kadar nimet veriyor, 
sıhhat veriyor, akıl veriyor, göz veriyor, kulak veriyor, kuvvet 
veriyor, her şeyi veriyor da bir ufacık sinek kadar bir ufacık 
karınca kadar olamıyorum; 
����- Böcekler,  dağlar, taşlar, Allah'ı tesbih ederken, kuşlar, 
ağaçlar Allah'ı tesbih ederken, benim Allah'a ibadet etmemem 
yakışık alır mı? 
����-Bu kadar dindar, bu kadar zikir yapan mahlukatın 
arasında tembel tembel oturup . sabahlara kadar gafil ğafil 
uyumak, bu kadar zikirli mahlûkat arasında benim zikirsiz 
gàfil oturmam ve sipsivri durmam yakışık alır mı?..  
����- Kendi kendime vah vah Ayıp yâ bana!.. Utandım şimdi, 
kıpkırmızı oldum. Aman ben de Allah'a güzel kulluk edeyim 
diyerek söz vermen kulluğa yakışan bir davranıştır!" 
 
               KĐTAPÇIĞIMIZDAKĐ KISALTMALAR 

 
A.C.  Ayet-i c. ……... = Kur’an ayetleri 
H.Ş.    ……………….= Hadisi şerif 
K.S.   ………………. = Kütübü Sitte Hadis Kitabı 
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ÖLÜP GĐDENĐ PEŞĐNDEN HAYIR ĐLE AN 
BU SANADA LAZIM ÖLDÜĞÜN ZAMAN 

����-Enes b. Mâlik şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber'in 

yanından bir cenaze geçti. Ashâb onu kötülükle yâd 

ettiler. Bunun üzerine Hz.Peygamber 'Vâcib oldu' 

dedi. Başka bir cenaze geçti, onu da hayır ile yâd 

ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber "Vâcib oldu!' 

buyurdu. Hz. Ömer, Hz. Peygamber'e bunun ne demek 

olduğunu sorunca şu cevabı verdi:����-Şu cenazeyi hayır 

ile andınız, Onun için cennet vâcib oldu. Öbürünü ise 

kötülükle andınız. Onun için de cehennem vâ-cib oldu. 

Siz Allah'ın yeryüzündeki şahidlerisiniz.    Müslim ve Buhârî                                               
 

KUŞLAR, KURTLAR, TESBĐH EDERLER 
 

����-Ashâb-ı Kehf bir zalim hükümdardan kaçıp ibadet için bir 
mağaraya giderken yolda bir çobana rastlarlar. Çoban, “ben de 
sizinle geleyim” der. Bu arada çobanın köpeği dile gelir ve nereye 
gittiklerini sorar. “Rabb’imize yalvarmaya gidiyoruz” deyince 
köpek de onlarla beraber gitmek ister. 
 

����-Köpek dile gelir; “Sizin Rabb’iniz var da benim yok mu?” der. 
Onlar köpeği geri çevirirler ve onu defalarca kovalarlar. Her 
seferinde geri döner ve onlara: “Benden ne istiyorsunuz? Benden 
korkmayın. Allah’ı sevenleri severim, siz uyuyun, rahatınıza 
bakın ben de sizi kollarım.” der. (HŞ) Rabb’imiz, Kur’ân’ında 
köpeğin Rabb’ini aradığından söz ediyor. Ey Đnsanoğlu! Sen 
bütün varlıkların en mükemmelisin. Nasıl olur da minik bir kuş 
kadar ve zorla görebildiğimiz ufak bir karınca kadar, emrindeki 
bir mahluk kadar Rabb’ine koşup tesbih etmezsin? 
����-Karadaki mahlukların, denizdeki balıkların, derede akan 
suyun, dağların inlemesi ve yaprakların avuç açarak göklere 
bakması ve hatta otların bile ayrı ayrı tesbihi vardır. 
. 

. 
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SULAR AKAR AKAR GĐDER 
 

Sular akar akar gider, 
Yeller eser eser gider, 
Bir Allah’ı tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 
 

Gökte yıldız akar gider, 
Mükevvenat tesbih eder, 
Gökte kuşlar saf saf gider, 
Gizlice hep Allah deyu. 
 

Seherde bülbüller öter, 
Gül için intizar eder, 
Günler aylar tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Âşıklar hep aşka gelir, 
Hayalinde mâşuk görür, 
Geceler sehere yürür, 
Gizlice hep Allah deyu. 

     Nakarat;   
Allah, Allah, Allah, Allah,  
Gizlice hep Allah deyu. 
 

KARINCANIN YAPTIĞI DUA 
 

����-Đbn-i Kesir tefsirinin Neml Suresi’ndeki açıklamasında şöyle 
rivayet edilir: Hz. Süleyman yağmur duasına çıkar. Orada bir 
karıncanın sırt üstü yatarak bizim el açtığımız gibi ayaklarını 
göğe dikip yalvardığını görür. Karınca şöyle dua eder: 
����- “Rabbim! Eğer rahmet vermezsen biz helak oluruz” der. 
Gözlerimizle zor görebildiğimiz karınca bile Allah’a (cc) 
yalvarıyor da mükemmel bir yapı ile yaratılan insan, acaba 
neden gereği gibi kulluk yapmıyor? Allah (cc) kuluma şah 
damarından daha yakınım diyor. Şah damarı kulakların alt 
hizasında boyunun yan tarafındadır, insana yüce Allah’tan daha 
yakını olur mu? 
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 BĐZĐ GÖREN VAR 
 

Bizi gören Allah’ımız var, 
Bizi bilen Allah’ımız var, 
Bizi seven Allah’ımız var. 

 

Yum gözlerini yum yum, haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum yum, günahtan yum Sevgili yavrum. 
 

Dilin kesme duadan, 
Ümit kesme Mevlâ’dan, 
Kulun sever Yaradan, 
Bizi gören Allah’ımız var. 
Bizi bilen Allah’ımız var. 
Bizi seven Allah’ımız var. 

 

Yum gözlerini yum yum, haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum yum, günahtan yum Sevgili yavrum. 

    

����-Namazda kalbini koru. 
����-Dışarda  gözünü  koru. 
����-Yemekde mideni koru. 
����-Halk içinde dilini koru. 
����-Hep söyle La Đlahe Đllallah. 
����-Kendini Ateşten koru 
 

����-Đstesek de, istemesek de dünya dönüyor, güneş doğuyor, 
yağmur yağıyor, rüzgar esiyor, çiçek açıyor… Đstesek de, 
istemesek de o çukura  her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. 
O çukura doğru yaklaşırken buradaki hesabı kapata 
bildikmi.Yoksa borçlu mu gidiyoruz?Biryerde bir çay içsek  
hemen onun ücretini öderiz. Peki  yedigimiz bunca lokmaları 
veren içtigimiz tonlarca  sular için hiç elimizi kaldırıp şükür 
edebildik mi?Türlü türlü nimetleri yedik borcunu  hesabını 
ödeyebildik mi ?Yoksa yedik içtik yaşadık borcunu ödemeden 
borçlu borçlu mu gidiyoruz? 
Bunların hesabını hiç düşündün mü? 
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Defterlerimiz borçlarla dolu ise o borçları ne ile öderiz? Gittigimiz 
yerde ne para var ne mal var nede altın? Bu borçlar orada ne ile 
ödenir? Yüce Allahımız bizleri  şu Ayet-i Kerimesi ile uyarıyor.  

����- En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde 
O'na o güzel isimlerle dua edin.                               Araf-180                                                

                                                              

DUDAKLARINI ALLAH ĐÇĐN KIPIRDAT 
 

Cenab-ı Hakk'tan naklen bir Hadis-i Kudsî'de Peygamberimiz 
(sav) şöyle buyurmaktadır: "Kulum beni zikrettiği ve 
dudakları benim zikrim için kıpırdadığı sürece ben onunla 
beraberim.»                                                Buhâri, Tevhîd, 43; Đbn Hanbel, II, 540 
 

Bu kadar nimetini yiyoruz hiç olmazsa günlük olarak 
otururken, sağına veya soluna, yatarken veya ayakta iken 
günlük en az şunları okumalıyız.Kulluğun geregi budur. 
 

SEVABI ÇOK BÜYÜK DUALAR 
 

100 defa La ilahe ĐllAllah 

100 defa Tövbe Yâ Rabbi estağfirullah    
100 defa Đhlas suresi kulhü vella. 

100 defa Salatü selam. Allahümme salli 

100 defa-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe 

illallahü vallahü ekber. 

Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym. 
 

Hani Reçete? 
Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp en iyi 
doktoru ve reçeteyi arıyorsun da niçin ebedi hayat süreceğin 
ahiretin için neden en iyi bilgi, belge ve reçeteyi aramıyorsun? 
 

Eğer biz Kuran-ı bir dağa indirmiş olsaydık sen onu Allah 
korkusuyla baş eğerek parça parça olmuş görürdün.Bu misalleri 
insanlar düşünsünler diye veriyoruz.                                    Haşr-21  
Ey Müslüman uyan uyan……. 
600 sayfalık emri nehyi bildiren Kur’an  
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227-yerde Zikir et, 130-yerde dua et!..,       
diyen emreden seni  uyaran Kur’an!...  
Bunları duymazsa görmezse eger insan; 
Sana daha ne desin bu Kur’an 
 

����-Kıyamet Günü âlimlerin mürekkebi şehidlerin kanı ile 
tartılır.» 

 HĐÇ KĐMSE ÜMĐDĐNĐ YĐTĐRMEMELĐ. 
          

 BU KAPI ÜMĐTSĐZLERĐN KAPISI DEGĐLDĐR  
      

 KULUNU SEVEN YÜCE MEVLANIN KAPISIDIR. 
 

 BĐR GARĐBĐM BU BĐR ÜMĐT BĐR NAZIM VAR 
    

�-Bunu yazan  ben garip Yılmaz 
�-Bu dedigim ya olur yada olmaz 
�-Yarın  huzurullaha varınca Eger Rabbim 
      sorarsa kulum sevabın hani? 
�-Yakayımmı şimdi sevdigin o canı derde, 
�-Eger tutarsa Zebaniler biri sağımdan biri solumdan.Beni 
cehenneme atmaya götürürler ise.Götürürken Mevlamın izni 
ile;  
�-Boynum  bükük  gönlüm çökük bir garip.Đki Gözü iki 
çeşme geri garip garip dönüp bakarım. 
 �-Elbette benim güzel Rabbim sormaz mı.Kulum geri dönüp 
dönüp neden bakıyorsun.  
�-O an cehennem zebanileri kolumdan yapışmış Cehennem 
alev alev karşımda. ben titreye titreye Derimki 
�-Ya Rabbi ben seni çok merhametli bol rahmetli biliyordum. 
�-Kulunu seven kusurları af eden biliyordum.Ve böyle 
tanıyordum.Bu ümidimi hiç yitirmedim ki. 
�-Senin kullarına da seni böyle tanıtıyordum hatta yazdığım 
kitaplara da yine. 
�-Senin çok affedici olduğunu yazdım onun için 
geri geri bakıyorum senden ümidimi hiç kesmedim deyince;   
�-Rabbimden öyle ümit ediyorum ki şöyle diyecek; 
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�-"Dönderin geri şu kulumu.Ey kulum seni affettim gir 
cennetime.Zaten sen layık bir kul olamadın layık bir adam da 
olamadın.Olacak da degilsin" der diye çok ümit varım. 
Đnşallah.Allahım ümidimi boşa çıkarmaz Đnşallah. 

 

 AFFETSĐN SĐZĐ BĐZĐ YARADAN 
UNUTMAYIN BĐZLERĐ DUADAN 

 

HATĐM DUASI 
 

�-Ey yerleri ve gökleri yaratan, ve bütün mevcudatı 

yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği 

zaman almak kudretine sahip olan Yüce 

ALLAH'ım.Ellerimizi açtık boynumuz bükük gönlümüz 

çökük huzuruna geldik bizi huzurundan ellerimizi 

semadan boş geri çevirme Ya Rabbi  

�Yalnız senin rızan için okuduğumuz  şu Kur'an-ı 

Kerim'leri getirdiğimiz Salat-ü Selamları çektiğimiz 

Tesbihleri almış olduğumuz abdestleri, kıldığımız 

namazları, ve bütün ibadetlerimizi sevdiklerinin 

hürmetine o güzel Resül'ün Muhammed Mustafa 

hürmetine,Đsm-i Azam hürmetine, sabahlara kadar 
ağlayan aşıkların hürmetine Ahsen-ü kabül ile Makbul eyle. 

�Ondan olan sevaplarımızı iki cihan serveri Hz. 

Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin ruhu için 

evlatlarının ve Ashaplarının ruhu için, Enbiyaların ve 

Evliyaların şehitlerin şuhedaların Hazreti Kur'an-ı 

elden ele dilden dile  gönülden gönüle ulaştıran Üstad 

Efendilerimizin hassaten geçmiş ana baba ve bütün 

geçmişlerimizin ruhları için. 

�Ya Rabbi bütün Ümmeti Muhammedin selameti için 

bütün Ümmeti Muhammedi kendine layık kul Habibine 
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de ümmet eyle �Ya Rabbim; bizi iyilik ile çalıştır  

doğruluğa alıştır,kabül eyle duamızı bizleri saadete 

ulaştır.Ya Rabbim. Hasta kullarına hayırlı şifalar, 

dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar nasib 

eyle�Ya Rabbim.�Ya Rabbim! Ak sakallı pirler 

hürmetine, saçı bitmedik yetimler hürmetine, seher 

vakti manevi kirlerini göz yaşlarıyla yıkayan aşıklar 

hürmetine bizim  günahımızıda  affeyle� Ya 

Rabb.Hicran ateşinde yakma. Kalp pencerimizi 

kapatma. Kabirde sıkma, bunaltma, kapından başka 

kapı aratma. Ya Rabb Zebanilere elimizi bağlatma, 

cehenneme atıp tenimizidağlatma "ah ümmetim" 

diyen, bağrı yanık Resulünü ağlatma.Ya Rabbim. 

�Ya Rabbim! Kevser Irmağı'ndan lütfunla içir, iki 

kanat ver bizleri cennetine uçur, �-Ya Rabbim! O 

karanlık kabire girdiğimizde karşımızdaPeygamber 

Efendimizin "korkma ya ümmetim" ilk gecen mübarek 

olsun, mezarın mübarek olsun, melekler yardımcın 

olsun, ALLAH senden razı olsun demesini nasib eyle 

�Ya Rabbim.Yine o kıyamet gününde, güneş bir 

mızrak boyu kafamıza indiği zaman, güneşin 

sıcaklığından beyinler fokur fokur kaynarken 

Peygamberimizin sancağı altında toplanmayı nasip 

eyle �Ya Rabbim. Bizleri dünyada vatansız, ahiretde 

kefensiz, huzurunda imansız bırakma.�Ya Rabbi 

ölümümüzü hayırlı eyle.  Korktuğumuzda emin 

Umduklarımıza nail, eyle ordumuzu yurdumuzu bütün 

Müslümanları her türlü kötülüklerden muhafaza 

eyle.Hayırlar fethi için, şerler defi için, dualarımızın 

ve dileklerimizin kabulu için Rızalillahil FATĐHA .                                   
                                                                              AMiiiiiiN. 
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TEBBET SURESĐ 
 

 �z�*و� �z��� ��l�6 ��!�א� א��
�*= َ ّ َ ََ ٍ ََ َّ � َ c َ َ ْ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �z����� %��Q�T ��א����Q و���א� כ� ْ�uא� א��� = َ َ َ َ َ ََ ُ ُُ ْ َ ٰ َ c﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ��L�3�)�9 ٰ ْ َ َ
 �z��� �1א�ر�א� ذ�א�ت�e ٍ َ َ َ َ ً َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿��k �Q�*א��Iو�א��� َ ّ َ = ُ ُ َ َ ْ َ �z�Eא���� �Yא���e ِ َ َ ْ َ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �!���� �:�� ���
�S �2א��!�)�O ��n ٍ َِ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ � �  

 

�-TEBBET suresi düşmanın helakı için  1.000 defa okunur. 
 

NASR SURESĐ 
 

 � ��Bא�ذ�א� ��tء �I�3�1 א����5 و�א���-� ُ ْ َ ْ َ ِ ّٰ ُ ْ َ َ c ََ ِ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ��tא��� ْ��B و�ر�א����6 א����Tא�س� ��!��A/���ن� ��n د���:� א����5 א� ً َ ََ َِ ٰ ُّ ِ �� َ ُْ َ َ ّ َ ْ َ َ
﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �!�7��» � �
���� ِ ْ َّ ِ ْ ِ َ ًر���כ� و�א��9��|�-��Iه� א��Q�1 כ�א�ن� *���א���א� َ ْ ََ ّ َُ َ َ ُ َْ =ّ ِ ِ ْ َ َ ِ ّ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  

����-"Resûlullah (sav) buyurdular ki: "Đzâ câe nasrullahi 
ve'lfeth" sûresi Kur'ân-ı Kerim'in dörtte birine denktir."                                         
                                                                                 Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 10,2897 
����- “Kim Đzâ câe nasrullahi'yi okursa, Mekke-i 
Mükerreme'nin fethinde hazır bulunup da şehîd olmuş gibi 
sevâb alır.” 
����- “Ey Cübeyr! Yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde 
en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve rızık bakımından 
rahat olmak istersen, Kâfirûn, Nasr, Đhlâs, Felak ve Nâs 
sûrelerini oku...” 
����- Fahreddîn-i Râzi buyurdu ki:"Nasr sûresi mü'minlerin 
sûresidir.    
����-Her mü'min bu sûreyi okuduğunda, 
����-Allah-ü Teâlâ işlerini kolaylaştırır,����-Onu düşmanları 
üzerine gâlip kılar,����-Geçim sıkıntısı çektirmez,����-Tevbesini 
kabul, günahlarını affeder.    
����-Âlimler buyurdu ki: 
Fetih sûresini okumaya gücü yetmeyen Nasr sûresini okusun." 
 

����-Bir kişi muradının hallolması için 1.000 defa okusun. 
. 
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                                                KAFĐRUN SURESĐ 
 

����B ��א� א���?�א� א���כ�א����Iو�ن�  َ ُ ِ َ ُْ َ ّ َ c َ ْ B '�� א�%�
�!� ��א� *���
�!�و�ن� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ُ َ ُْ ُُ ُْ َ َ َ c c و�'�� א��1���� %�א���!�و�ن� ��א� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ َ َ ُ ِ َ ْ َُ ْ َ c َ
 �!�
eא�%� ُ ُ ْ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ��Þ�!�
B و�'�� א��1א� %�א���!� ��א� %� ْ ُ ْ َ َ ََ ٌ ِ ß َ َ c َ َو�'�� א��1���� %�א� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ ْ َُ ْ َ c َ �!�
=��!�و�ن� ��א� א�%� ُ ُُ ْ ََ c َ ْ ��כ��� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ِ ُ َ

ِد����Tכ��� و���� د���:�  � �َ ِ َ ْ ُ ُ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  
 

����- KAFĐRUN suresini okuyan kişi, sanki Kur'an'ın dörtte birini 
okumuş gibidir.                                                                     Beyzavi5/192  
����- Yatağına geldiğinde "Kul ya eyyühelkafirun" suresini oku, 
sonra uyu. Bu, şirkten beri olmaktır.                                     Ramuz 37/5  

 

KEVSER SURESĐ 
 

 �I�{א�כ� א���כ����T�)�E�%א��1א� א�= َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ c َ ّ ِ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �I��̂ �����I�� ���3כ� و�א� = ْ ََ ّْ َ ِ َ ِ ِ ّ َ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ��Ø����'כ� ���2 א��R�1א��g א�ن� ُ َ ْ َ ّْ َ ُ َ َ ِ َ َ ِ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  
    

����-"Her kim Kevser sûresini okumaya devam ederse, kalbi 
yumuşar, Rabbine huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet 
üzere olur." 
 
����-Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki:“Kim innâ a'taynâ sûresini 
okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.” 
 
����- Kutbuddin Đznikî buyurdu ki:“Bir kimse yatacağı vakit, 
Kevser sûresini okursa ve; "Yâ Rabbî! Beni sabah namazına 
uyandır" derse, Allah-ü Teâlâ'nın izniyle o kimse sabah 
namazına uyanır.” 
 
����-Âlimlerimiz buyurmuştur ki:“Her kim bu sûreyi Cuma 
gecesi 1.000 defa okur ve 1.000 defa da Salavât-ı Şerîfe getirir 
de yatarsa, o gece Resûlullah (sav) Efendimizi rüyâda görür.” 
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MAUN SURESĐ 
 

=א�ر�א����6 א�����ي� ��כ���ب� ��א���!���:�  َِ �ّ ِ ُ ِ ّ ُ � َ ّ َ ْ َ ََ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ���)��������כ� א�����ي� ��!�ع� א���(� B ََ � �َ ْ ُ ّ ُ َ َ ّ َ ِ َ و�'�� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ٰ َ
 ��Fכ�����Uא�م� א����« ��L�% � �̄�h= ِ ٰ� ْ ِ ْ ِ َ َ َ ُ ّ ُ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ��F�/�3�7�/�� �������� B َ �ّ َ ُ ْ ِ ٌ ْ َ ْ������:� ��p %�:� َ א�﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ َ ُْ َ � َ ّ

��K�GBَ*�?��� �9א����2ن�  ُ َ ْ ِ ِ َ B א�������:� �I�� ��pא�$�ن� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ َ Ôُ c َ ُ ْ ُ َ � َ ّ َ و��T��µ����ن� א���Uא�%���ن�﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ َُ َ َْ ُ ْ َ َ  
 

����-MAUN suresini 41 defa okuyan Hz. Muhammed (sav)'ı 
rüyasında görür. 
 

                                             KUREYŞ SURESĐ 
 

 �à���I�� ف���K����'B ٍ ْ َ ُ ِ َِ �﴿﴿﴿﴿﴾﴾﴾﴾ �q�)�3א�ء و�א������Zא��� �Y�/�Sر� ���?����K��א� e ِ ْ َ ّ َ ِ c َ َِّ َ َ ْ ِ ِْ ِ 
�!�و�א� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾����)�/�� ُ ُ ْ َ ْ َ
 �6�)�
Bر�ب� �2��א� א��� ِ ْ َ ْ َ ٰ َ ّ ٍ א�����ي� א�»������O �:�� ���?�7ع� و�א������A �:�� ���?�Tف� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ ِ ِ �ْ َ ْ ُ ْْ َ ُْ ُ cَ ٰ َ ٍ َ َ ْ َ ََ ّ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  

 

����-KUREYŞ suresini zengin güzel ahlak için ve musibetlerden 
korunmak için 7 defa okunur. 
 

FĐL SURESĐ 
 

������ ر���כ� ��א��J�Gא�ب� א���-�(���  �q�)כ� �I�* ��aא�= ِ � ْ ِ َ َ ََ َْ ِ َ ُ َّ َ ََ َ ْ َ ْ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ��n ��p�!�)כ� ������Ö ��aא� � ْ ُ َ ْ َ ْ ََ ْ َ ْ َ
 ���)�/�m�*B ٍ � ْ ̀��א� א���א���(��� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ B و�א�ر����9 %�/�(�?��� »� َ َ� َِ ْ َْ ًَ ْ َ ْ َ َ َ ْ *����I(�?��� «����א�ر�ة� ��:� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ َِ ٍ َ ِ ِ ْ ِْ � َ

 B◌���)���9Ñ ٍ �ّ ������/�?��� כ����q�3 ��א�כ���ل� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ِ ٍ ُ ْ َ ٍْ ْ َ ََ ُ َ َ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  
 

����-FĐL suresini Akşamla yatsı arasında 1.000 defa okuyan 
kimse her türlü muradına nail olur. 
. 
. 
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                                 HÜMEZE SURESĐ 
 

̈����ة� ����Uة�  Bو����� ��כ���  ٍ ٍَ ََ ُ َ ُ ِ ّ ُ ِ ٌ ْ B א�����ي� ��Á¤� ��א�'�� و�%�!�د�ه� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ ُ َ َ ّ َ َ ً َ َ َ َ � َ ّ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �Qא�ن� ��א��� �z����h c ُ َ َ َُ ّ َ َ ْ َ
eא��A/�!�ه�  ُ َ َ ْ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿��n ن����
�T�)�� ��Kכ� ِ َ ّ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ �Y�7�Eא���� á ِْ َ َ ُ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �Y�7�Eو���א� א�د�ر���כ� ��א� א���� = ُ َ َ ُ ْ َ ٰ ََ ْ َ c َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ 

�1Bא�ر� א����5 א�������U!�ة�  ُ َ َ ُ ْ ِ ّٰ ُ ـ!�ة� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ ْ��= א������ *���L�% �¤�/�E א�'�� ِ َ َِ Â َ ْ َ َُ ِ َ ّ � َ ّ B א��1?�א� %�/�(�?��� ��	��G!�ة� ﴿﴾َ ٌ َ ََ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ّ ِ
̧��!�د�ة� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾  �!�7�% ��n ٍ َ َ ّ َ ُ ٍ َ َ �﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿     

 

����-HÜMEZE suresi insanların zemminden ve iftirasından 
kurtulmak için 21 defa okunur.     

  

 ASR SURESĐ 
 

 �I�3��و�א���B ِ ْ َ ْ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �I���A ���-�� א�ن���B א�ن� א�'���1 ٍ ْ ُ � َ َ َ ْ ِ ْ َ ّ ُ א�'�� א�������:� א������Tא� و��7�%/���א� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ِ ِ َ َ ُ َ َٰ � َ ّ َ ّ ِ
ِא����3א����א�ت� و�*���א����Gא� ��א������ و�*���א����Gא� ��א�������3  ْ َ َّ ِّ ِْ َ ْ ََ ََ ََ ََ َِ ّ ْ ِ ِ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  

 

ASR SURESĐNĐN FAZĐLETĐ 
 

����- Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki: 
“Kim Asr sûresini okursa, Allah-ü Teâlâ onun günâhlarını 
affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.” 
 
����- Ebû Huzeyfe buyurdu ki: "Resûlullah'ın Eshâbından iki 
kimse karşılaştıklarında, biri diğerine Asr sûresini okumadan 
ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selâm vererek ayrılırlardı." 
 

����-Đmâm-ı Şâfiî buyurdu ki: "Kur'ân-ı Kerîmden başka hiçbir 
sûre nâzil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr sûresi bile, 
insanların dünya ve âhiret saadetlerini te'mine yeterdi. Bu 
sûre, Kur'ân- ı Kerîm'in bütün ilimlerini içine alır. 
. 



 
209

                                   TEKASÜR SURESĐ 
 

 �I�{כ�א���Bא����(�כ��� א��� ُُ َُ َ ّ ُ ٰ ْ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �Iא����"��Uא� ��Þز�ر� ��Ë�S = َ ِ َُ َ ْ ُ َُ ْ B כ���K ���9ف� *���/����7ن� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ّٰ َ ُ َْ ْ َ َ َ َ ّ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ��É َ ّ ُ
=כ���K ���9ف� *���/����7ن�  َ ُ َْ ْ َ َ َ َ ّ َ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ��F�"�)���7ن� %�/��� א����/���* ���� ��Kכ� = ِ � َ ُ ْْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ّ َ ����Øو�ن� ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾َ ّ ُ َ َ َ

 ���)�J��iא�B َ � َ ْ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ B��F�"�)א��� ��F�% و��1?�א���Ø�� ��É ِ � َ ْ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ َ َ َُ ّ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ���)���Tא��� �:�% ���R������ �:�/ـ������ ��É ِ � َ ّ ِ ََ ٍ ِ َ َْ ّْ ُ َ Â ُ َ َُ ّ
                    

TEKASÜR SURESĐNĐN FAZĐLETĐ 
 

����-“ Peygamberimiz( sav) buyurdular ki :Beni Hak 
Peygamber olarak gönderen Allah-ü Teâlâya yemîn ederim ki, 
muhakkak Elhâkümüttekâsür'ü okumak bin âyet okumaya 
denktir.” 
    

����-Peygamber Efendimiz bir gün eshâbına buyurdu ki:“Her 
gün bin âyet okumaya hanginizin gücü yeter?” Eshâb-ı Kirâm, 
"Yâ Resûlallah, bin âyet okumaya kimin gücü yeter?" dedi. 
 
Resûlullah; “Elhâkümüttekâsür'ü okumaya gücünüz yetmez 
mi?” buyurdu. 
����-"Tekâsür sûresini okuyan kimse, melekût âleminde, şükrü 
yerine getiren diye çağrılır." 
    

����-TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme uğramaz.  
����-Size bir sure okuyacağım ki, (o sırada) kim ağlarsa  
����-Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, 
Elhakümüttekasür suresidir.                                          Ramuzul ehadis 147/6 
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BĐZ ACĐZ BĐR KULUZ… DOĞRUSUNU  GÜVENĐLĐR 

KAYNAKLISINI YAZMAYA GAYRET ETTĐK. AMMA YĐNEDE 

EN GÜZELĐNĐ EN DOĞRUSUNU YÜCE ALLAHIMIZ BĐLĐR. 

KUSURUMUZ VARSA YÜCE MEVLA AFFETSĐN…  
 

Oku duanı zırhını takın 
Kaçın günahtan kendini sakın 
Çünkü ölüm sana senden de yakın 
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HAK HAK DĐYE ÇIKTIK YOLA 
                 DĐLEĞĐMĐZ RAHMET OLA 

KUSUR ETTĐKSE BĐLMEDEN 
DĐLERĐM MEVLADAN  AFF OLA 

    

����- Bandrol Uygulamasına Đlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5.Maddesinin 2. Fıkrası 
Çerçevesinden Bandrol Taşıması Zorunlu Değildir.  

 


