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ÖN SÖZ

İslâm’ın temel ibadetlerinden biri olan Hac,
duanın bütün unsurlarını bünyesinde toplamak-
tadır. Neredeyse haccın her bir ânında, her bir
mekanında duaya yer verilmiştir. Hac-dua iliş-
kisi son derece kuvvetli olduğu içindir ki, bu
mübarek vazifeyi yapacak kardeşlerimize bu hu-
susta yardımcı olacağı düşüncesiyle işbu kitap-
çık hazırlanmıştır. 

Bu kitapçıkta yer alan duaların çoğu, Kur’an-ı
Kerim ile hadis-i şeriflerden ve bazı selef âlim-
lerin dualarından derlenmiştir. 

Ayetlerden derlediğimiz dualar, genellikle
çeşitli peygamberlerin yaptığı ilim, iman, hik-
met ve basiret dolu bereketli dualardır. Farklı su-
relerde yer alan bu dua ayetlerini -üslup ve konu
bütünlüğünü de dikkate alarak- bir araya getir-
meye çalıştık. Bu dualar bize Rabbimizin va-
hiyle öğrettiği dualar olduğu için, hem daha
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muhtevalı, hem de daha tesirlidir. Dolayısıyla
bu dualara devam edilmesinin daha isabetli ve
yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Yine âlemlere rahmet olarak gönderilmiş
olan Sevgili Peygamberimizin yapmış olduğu
dualarla Allah’a yakarmak, Yüce Yaratıcıdan
O’nun istediğini O’nun kelimeleriyle dilemek
elbette yakarışa ayrı bir zevk, farklı bir renk ka-
tacaktır. Her yönüyle örneğimiz ve rehberimiz
olan Hz. Peygamber’in rahmet dolu yüreğinden
coşan niyazların, mübarek dudaklarından dökü-
len duaların ne denli mana yüklü ve de hikmetli
olduğu malumdur. Bu duaların, bize nasıl dua
etmemizin ve duada neler istememizin uygun
olacağını öğretmek üzere söylendiğini göz
önüne aldığımız takdirde, önemi bir kat daha
artmaktadır. 

Sonra sahabe ve seleften gelen ve nice âşık-
lardan, yanık gönüllerden yankılanan her keli-
mesi aşk, sevgi, saygı ve gözyaşı dolu dualardan
da yararlanılmalıdır. Bu yakarışlara, ilim, zühd,
takva ve irfan sahibi yüzlerce Allah dostunun,
farklı zaman ve mekanlarda dile getirdikleri his-
siyatı, Mevla ile kurdukları irtibatları yansımış-
tır.
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Bu kitapçıkta yer alan dualar yalnızca örnek
olmak üzere zikredilmiştir. Bu duaların okun-
masının hiçbir zorunluluğu yoktur. Arzu eden bu
hazır dualardan yararlanabileceği gibi, önceden
bildiği ve devam etmekte olduğu güzel duaları
da okuyabilir. Arapça okumayı bilmediği için ki-
tapta yer alan duaların Arapçalarını telaffuz ede-
meyen veya telaffuzda güçlük çekenler, okumak
istedikleri duanın Türkçe’sini okuyabilirler. Ya
da anlamını göz önüne alarak bunu kendi ifade-
leriyle dile getirerek dua ederler.

Esasen kişinin Yüce Yaratıcıya içini açıp ya-
karmasında en güzel yol, kişinin içinden geldiği
gibi dua etmesidir. Mutlaka birtakım dua kalıp-
larının söylenmesi şart değildir. Ayrıca duanın
Arapça olması da gerekmez. Herkesin kendi di-
liyle Cenab-ı Hak’tan ne istediğini bilerek dua
etmesi daha güzeldir.

Dua yaparken, belli bir kitaptan birtakım dua
cümlelerini okuma çabası, tam bir iç huzuruyla
Cenab-ı Hakk’a yönelmeyi engellememelidir.
Bunun yerine, dileklerin gönülden geldiği gibi,
dilinin döndüğü kadar ama sevgi ve tazim duy-
guları içinde dua olarak arz edilmesi daha güzel
olur. Kitaba bakarak tavaf etmek yerine, Ka-
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be’yi seyrederek tavaf etmek belki daha bir an-
lamlı olacaktır.

İbadetlerin şeklî unsurlarına can veren, onları
anlamlı kılan hiç şüphesiz huşudur. Yani gönül-
den bir bağlılık, içtenlik, severek ve zevk alarak
yöneliştir. Böyle olmadığı zaman, ibadetler ruh-
suz ceset gibi kalır. Aşkla yapılmayan ameller,
yapay çiçekler gibidir. Belki görüntü çok güzel-
dir. Şekiller ve kalıplar tamamdır. Şekilde pek
bir eksiklik görülmez. Ama onda gülü gül
yapan, ona hayatiyet veren, koku ve canlılık
sağlayan öz bulunmamaktadır. Duada da önemli
olan içtenliktir.

Yüce Rabbimizden niyazımız, o mübarek ik-
limde yapılan ve yapılacak bütün duaların kabul
görmesi, kutsal iklimdeki yakarışların yankı bul-
ması ve sonuçta Müslümanların, İslâm âleminin
ve bütün beşeriyyetin mutlu olmasıdır.

Yüce Allah, yolumuzu, kalbimizi aydınlatsın.
Bizi, terk ettiğimiz kusur ve eksikliklerimize
geri dönmekten korusun. Bizlere ve bütün in-
sanlığa aydınlık bir gelecek nasip etsin. Rabbi-
miz haccımızı makbul eylesin, gayretimizi
karşılıksız bırakmasın, günahlarımızı bağışlasın! 
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Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik
ver, bizi cehennem azabından koru, iyilerle bir-
likte cennete koy, hidayete erdikten sonra kalp-
lerimizi kaydırma; annemizi, babamızı ve bütün
Müslümanları bağışla! Ülkemizi, cennet vatanı-
mızı her türlü kötülükten koru. Milletimizin dir-
lik ve düzenini daim eyle. Sen dualara karşılık
verensin, duaları kabul edensin.

Diyanet İşleri Başkanlığı
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GİRİŞ

Duanın Anlamı ve Önemi 

Arapça bir kelime olan dua, çağırmak, ses-
lenmek, yalvarmak, yakarmak ve yardım iste-
mek anlamlarına gelir. Dua, insanın inandığı
yüce bir varlığa sığınması, ona yönelmesi ve
ondan kendisine yardımcı olmasını istemesidir.
Aslında bu durum insanın yaratılışından gelen
bir özelliktir. İnsan, dua ederek hem ruhen, hem
de fizik olarak rahatlar. Korkan, endişeye kapı-
lan, yalnızlık çeken, kendisini zayıf ve âciz his-
seden, bazı sıkıntıları ve dilekleri olan insan,
kendisini rahatlatması için derhal duaya sarılma
gereksinimi duyar. İnsan psikolojisi, çaresizlik
içinde veya zorda kaldığında hemen duaya baş-
vurur. Bu, insanoğlunun en büyük teselli ve
ümid kaynağıdır. 

Dua, Allah’ın yüceliği karşısında, kulun ac-
zini itiraf etmesi, Yaratıcı’dan lütuf ve yardım
dilemesi demektir. Duada amaç, kişinin duru-
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munu Allah’a arz ederek niyazda bulunmasıdır.
Allah ile inanan kişi arasında vasıtasız bir ileti-
şim aracı olan duanın temelinde O’na iman ve
güven vardır. Dua âciz olan insan ile, kâdir olan
Allah arasında âdeta bir köprü vazifesi görür. Bu
anlamda dua, kulun, Rabbine en kısa yoldan
ulaşma tarzıdır. 

İslam’da dua, sadece Allah’a yakarış demek
değildir. Dua, aynı zamanda Yaratıcıya olan
iman ve teslimiyetin bir ifadesidir. Kulluğun özü
olduğu gibi, imanın pratik bir yansıması olarak
da önemlidir. Bu açıdan dua, insanın Allah nez-
dindeki değerini de belirlemektedir. Nitekim
Yüce Allah: “De ki: Duanız olmasa Rabbim
size ne diye değer versin?” buyurmaktadır.
(Furkân sûresi, 77)

Kulluğun bir ifadesi olması hasebiyle dua,
Allah tarafından da istenen bir ameldir. Kur’an-ı
Kerim’de, “Bana dua edin, duanıza karşılık
vereyim.” (Mü’min sûresi, 60) “Beni anın ki
ben de sizi anayım...” (Bakara sûresi, 152) bu-
yurulmaktadır. Yüce Allah kulunun kendisine sı-
ğınmasından, yakarmasından ve yardım
istemesinden hoşnut olmaktadır. 

Gerek duaların yapılış nedenlerine, gerekse
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içeriklerine bakıldığında başlıca şu unsurlar dik-
kat çekmektedir:

1. Allah’ın varlığını, birliğini ve yüceliğini
ikrar ve itiraf etme: Dualarda yer verilen Ke-
lime-i tevhid, tekbir, tenzih, tesbih ve takdis
cümleleri, hep bu inancın ifadeleridir. Zaten iba-
detler de dua da yalnızca Allah’a ya

2. Allah’ın verdiği nimetlere şükretme: Hamd
ü senâ etme, her fırsatta zikretmek suretiyle
O’na olan şükür ve minnet borcunu dile getirme,
sayısız nimetleri verene şükrün bir ifadesidir. 

3. Allah’a sığınma: İstiâze, Allah’a iltica ve
tövbede olduğu gibi, her türlü kötülükten, nef-
sin, şeytanın ve şehvetin şerrinden O’na sığınma
ifadelerinde bu düşünce yatar.

4. Allah’tan af, merhamet ve bağışlanma di-
leme: Hataları ve günahlarından dolayı pişman-
lık duyarak af, rahmet ve istiğfar talebinde
bulunan kişinin yakarışında da bu ifadeler yer
alır.

Allah’tan maddi veya manevi yardım talebi:
Yardıma muhtaç olan kul, maddi ve manevi sı-
kıntı ve ihtiyaçlarını sadece O’ndan bekler.
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Allah’ı anan, ona sığınan, ondan yardım is-
teyen bir kul, hem onun rızasını kazanır, hem
yardımını elde eder, hem de ruhundaki kirlerden
arınır. Bu itibarla, kul Allah’a dua etmekten geri
kalmamalı, daima samimiyetle ona yönelmeli-
dir.

Dua, sadece darlık ve sıkıntı anlarında değil
bollukta, darlıkta, sıkıntıda ve rahatlıkta her
zaman yapılmalıdır. 

Dua ederken hiçbir aracıya ihtiyaç yoktur.
Kul doğrudan doğruya meşru isteklerini Cenab-ı
Hakk’a arz edebilir. Önemli olan samimiyet ve
ihlâstır.

Kişi, duasının hemen kabul edilmesini de
beklememelidir. Zira dua ettiğinde Allah ya ona
istediği şeyi verir, yahut onun yerine derecesini
yükseltir, ya da başına gelecek aynı derecedeki
bir musibeti önler.

Duada Şekil ve Âdâb

Duanın geniş anlamda Allah’a yöneltilmiş bir
çeşit ibadet olduğu dikkate alınırsa, dua eden ki-
şinin, bu konuma uygun bir edep içinde olması
gerekir. Kişinin Allah’a samimi bir şekilde ve
huşu içinde yalvarıp yakarması esastır. Dua,
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yüksek sesle değil, sade bir dil ve duyarlı bir
kalple yapılmalıdır. Hele hele bağıra bağıra gös-
terişe kaçan bir tavırla dua yapmaktan şiddetle
sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz: “Sizler
sağır ve uzaktaki birine değil, her şeyi duyan ve
gören Allah’a dua ediyorsunuz” buyurmaktadır.
(Buhari, Deavat, 50)

Duada genel olarak kıbleye dönülerek eller
açılır ve semaya kaldırılır. Bu, kulun acziyetini
temsil eder. 

Duanın bir çeşidi olan zikir ise, bir ayette (Al-i
İmran sûresi, 3/191) işaret edildiği gibi, ayakta,
oturarak, yan üstü yatarak dahi yapılabilir.
Önemli olan, öz ile sözün bütünleşmesi, beden-
den çok kalbin yönelmesidir. Bunun için dua ve
zikrin en vazgeçilmez unsuru ihlâs, samimiyet
ve içtenliktir.

Duada önemli olan, herkesin içinden geldiği
gibi dua etmesidir. Mutlaka birtakım dua kalıp-
larının söylenmesi şart değildir. Esas olan, dua-
nın kafiyeli, secili, şiirimsi veya birtakım edebi
söz kalıplarıyla olması değil, yürekten gelmesi,
meramı ifade etmesidir. Allah tarafından değer
verilecek olan, harfler ve sesler değil, gönülden
fışkıran içten duygular ve yakarışlardır. 
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Ayrıca duanın Arapça olması da gerekmez.
Herkesin kendi diliyle Cenab-ı Hak’tan ne iste-
diğini bilerek dua etmesi daha güzeldir. 

Duanın yalnız başına, Yüce Allah ile karşı
karşıyaymışçasına yapılması elbette çok anlam-
lıdır. Bu şekilde yapılan dua, gösterişten uzak ve
samimi olması sebebiyle elbette makbul ola-
caktır. Bununla birlikte samimiyet zedelenme-
diği takdirde, cemaat halinde yapılmasının da
ayrı bir üstünlüğü vardır. Çünkü topluca yapılan
duanın kabul  ihtimali yüksektir. Kalabalık bir
cemaatin bir cenazeye yaptıkları şehadet nasıl
anlamlı ise, içlerinde Allah dostlarının da bu-
lunduğu bir toplulukla yapılması, duanın topluca
kabulüne vesile olabilir. Bu açıdan bakınca,
hacda yüz binlerce kişiden oluşan cemaatle bir-
likte yapılan duaların önemi daha iyi anlaşılabi-
lir. Zira bu hacılar içerisinde kimbilir ne kadar
Allah dostu, takva ehli, duaları makbul ihlâslı
insanlar vardır. Aynı inanç ve şuuru paylaşan in-
sanların, Allah’a birlikte yapacakları dualar el-
bette farklı bir mana içerecektir. Benliğin ‘Biz’
şuurunda kaybolduğu, binlerce yüreğin bir ol-
duğu, her birinin kendisi için değil, bütün
mü’minler için yakardığı eller ve gönüller, tam
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da Yüce Allah’ın inananlardan beklediği bir ta-
vırdır ve O’nu razı edecektir. 

Duada Zaman ve Mekân

İnsan hayatındaki en değerli an, Yüce Allah’a
yönelip O’nunla baş başa kaldığı zaman dilimi-
dir. Allah ile baş başa kalmanın en güzel vasıta-
sılarından biri de duadır. Hadislerde ifade
edildiği gibi “Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizî,
Deavât, 1) Bunun için beş vakit namazımızın
her rekatında okuduğumuz Fatiha sûresi en
güzel dua ayetlerini içermektedir. 

Duanın en makbul ve efdal olanı; riyadan,
gösterişten uzak bulunanı, icabet saatine yakın
olanı ve gizlice yapılanıdır. Allah’a yakarış için
belli bir zaman dilimi yoktur. Günün 24 saatinin
her dakikasında dua yapılabilir. Ancak bazı va-
kitlerin duanın kabulü için daha elverişli olduğu
bildirilmiştir. 

Cuma günündeki belli bir an, seher vakitleri,
Kadir gecesi, Ramazan ayı, Arefe günü, Hac
günleri vb. bazı gün ve gecelerde yapılan duala-
rın daha makbul olduğu bildirilmektedir. 

Genel olarak duada belli bir mekan ayırımı
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söz konusu değildir. Bununla birlikte Ka’be,
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i
Aksa, Arafat, Meş’ar-i Haram, Müzdelife, Mina
gibi yerlerdeki duaların daha makbul olacağında
şüphe yoktur. Özellikle mübarek yer ve zaman-
larda, tenhalarda kıbleye yönelerek ve gözyaş-
ları içinde içtenlikle yapılan duaların geri
çevrilmeyeceği umulur. 

Duada Kişinin İç Dünyası

Duanın kabul edilmesinde en önemli etken-
lerden birisi, duayı yapan kimsenin iç dünyası,
ihlâsı, samimiyeti, diğer bir ifade ile ruh halidir.
Zira Yüce Allah duada kullanılan ifadelere değil,
kulun kalbinden taşan hislere, gönüllerdeki coş-
kuya ve gözyaşları içinde dile getirilen sözler-
deki samimiyete bakar. Ve öyle bir an gelir ki
Allah o kulunun bu talebini geri çevirmez. Aynı
şekilde gerçekten çok bunalmış, çaresiz kalmış,
ya da mazlum durumdaki insanların yaptıkları
dualar da ilahî gayrete dokunacağı için derhal
karşılık görür.

Dua, darlıkta, sıkıntılı anda yapıldığı gibi,
varlıkta ve genişlikte de yapılmalıdır. Psikolo-
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jik olarak insan zenginleşip, belli bir refah sevi-
yesine gelince duayı bırakmaya meyleder ki, bu
çok yanlıştır. Kişi, sıkıntıya sabrederken nasıl
dua ile ayakta kalmaya çalışıyorsa, nimetler kar-
şısında da şükredip dua ederek Yüce Allah’la ir-
tibatını kesintisiz sürdürmelidir. Varlıkla verilen
sınavın, darlıkla verilen sınavdan daha zor ol-
duğunu unutmamalıdır.

Duanın muhtevasına gelince, Yüce Mev-
la’dan istenilebilecek şeyler istenmeli; inanca,
edebe, akla aykırı taleplerde bulunulmamalıdır.
Sadece dünyalık şeyler değil, ahiret saadeti de
istenmeli, kişi yalnızca kendisini düşünmemeli
ve duasına inanan kardeşlerini de dahil etmeli,
tüm insanlık için hidayet dilemelidir. 

İçinde günahlardan temelli kurtulma ve bir
daha onlara asla dönmeme ve İslâm’ı bütünüyle
benimseyip yaşamaya çalışma azmi ve kararı ol-
madan yapılacak dua anlamsızdır.

Dua ederken, Allah’ın kendisini görmekte ol-
duğunu, içinden geçirdiklerini bildiğini ve söy-
lediklerini işittiğini göz önünde bulundurarak
son derece saygılı bir vaziyette bulunmalıdır.

Büyük bir ihlâs ve samimiyet içerisinde
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Allah Teala’ya ısrarla dua etmeli, meşru istek-
lerini tekrar tekrar dilemekten çekinmemelidir.
Çünkü ihlâsla Cenab-ı Hakk’a arz edilen her
meşru dilek muhakkak karşılık görür. 

Duada bütün varlığıyla Allah’a yönelmeli,
duyarlı bir kalple dua edilmeli, zihnindeki başka
ilgileri silerek tamamen duaya yoğunlaşmalıdır.
Esas dua, bütün benliğiyle gönülden Cenab-ı
Hakk’a yöneliştir.

24

Allahım!

Yalnız senden yardım diler,

yalnız sana güvenirim. Allahım!

Bu işimi ve yolculuğumu

kolaylaştır.

Bana,

dilediğimden fazla iyilik lütfet.

Her türlü kötülüğü benden sav.

Rabbim! Gönlüme genişlik,

işlerime kolaylık ver.
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KUTSAL İKLİMDE YAKARIŞLAR

1. YOLCULUK

Yola Çıkarken

Yola çıkarken iki rekat namaz kılıp, ardından
Ayete’l-Kürsi okuyup Allah’a hamd ve Rasûlul-
lah’a salat ü selamdan sonra kişi şu duayı oku-
yabilir:
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“Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve
esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yer-
den de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.
Bana yardımcı bir kuvvet ver.

Allahım! Yalnız senden yardım diler, yalnız
sana güvenirim. Allahım! Bu işimi ve yolculu-
ğumu kolaylaştır. Bana, dilediğimden fazla iyi-
lik lütfet. Her türlü kötülüğü benden sav.
Rabbim! Gönlüme genişlik, işlerime kolaylık
ver.

Allahım! Kendimi, dinimi, ailemi, yakınla-
rımı, dünyada ve ahirette bize lütfettiğin nimet-
lerin hepsini sana emanet ediyorum. Ey keremi
bol Rabbim! Bizi her türlü kötülükten koru.”
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Vasıtaya Binerken

“Allah’ın adıyla (biniyorum). O’nun adıyla
yürür, O’nun adıyla dururuz. Şüphesiz Rabbim
çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Bunu bize lütfeden Allah, her türlü noksan-
dan uzaktır. Onun lütfu olmasaydı, biz buna güç
yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize dönece-
ğiz.

Allahım! Bu yolculuğumuzda senden iyilik,
takva ve rızana uygun işler istiyoruz. 

27

� . يـم�
�
ّــى لََغُفــور� رَح

�
يَهــا ِانَّ َرب �َــا َوُمـْرس� بِْســمِ اِ! َ�ْــر�

� َ&، َوِانَّا#
�
َذا َوَمـا ُكنَّا لَُه ُمْقرِن َر لَنَا ه� ى َسخَّ

�
ُسب0َْـاَن الَّذ

� ـَذا ا نَْسـَألُـَك 2ِ َسَفـرِنَـا ه� ُهـمَّ ِانـَّ ِا�7 َربِّنَـا َملُنَْقِلبُـوَن. َاللّ�
ْن� ُهـمَّ َهِوّ ـى، َاللّ� الْـِ?َّ َوالتَّْقـَوى، َوِمـَن الَْعَمـِل َما َتـْرض�
ُهــمَّ َانْــَت� ـا بُْعـــَدُه. َاللّ� ـــَذا، َواطْــوَِعنـَّ َعَليْنَــا َسَفـــَرنَــا ه�
ى�

�
ُهـمَّ ِانّ يَفـُة 2ِ اْألَْهِل. َاللّ�

�
َفِر َواْخلَل اِحـُب 2ِ السَّ الصَّ

َفــِر وََكــا�بَــِة  اْملَـنَْظــِر َوُسـوِء� َاُعــوُذ بِــَك ِمــْن َوْعثَــاِء السَّ
� اْملُنَْقَلِب 2ِ اْملَاِل َواْألَْهِل.
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Allahım! Yolculuğumuzu bize kolaylaştır.
Uzağını yakın eyle. 

Allahım! Yolculukta sahibimiz, ailemize ve-
kilimiz sensin. 

Allahım! Yolculuğun sıkıntılarından, kötü
duruma düşmekten, dönüşte malımı ve ailemi
kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırım.”

2. İHRAMA GİRERKEN VE İHRAM-
LI İKEN OKUNACAK ZİKİRLER

İhrama girerken ve girdikten sonra bolca tel-
biye, tekbir, tehlil, tesbih ve salavat okunur.

Telbiye

(Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ
şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete
leke ve’l mülk, lâ şerîke lek) 

“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!

28

� يْـَك، يـَك لَـَك لَـبـَّ
�
Pَ يْـَك َال يْـَك، لَـبـَّ ُهـمَّ لَـبـَّ يْـَك اللّ� لَبـَّ

يَك لََك�
�
Pَ ِانَّ اْحلَْمَد َوالِنّْعَمَة لََك َواْملُـْلَك َال

28



Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.” 

Tekbir

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.”

Tehlil

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir.
Hamd ona mahsustur. O’nun her şeye gücü
yeter.”

29

يــَك لَــُه، لَــُه املُـْلــُك، َولَـُه�
�
Pَ َالِال�ــَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه َال

� . ير�
�
اْحلَْمُد َوُهَو َعVَ ُكِلّ Uَْىٍء َقد

� َه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َوِ!ِ َاُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َالِالـ�
� اْحلَْمُد.
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Tesbih

“Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.”

Veya kısaca:

“Allah, her türlü noksandan uzaktır. Ona
hamd ederim. Yüce Allah her türlü noksandan
uzaktır.”

Salavat-ı Şerife

“Allahım! Peygamberimiz Hz.Muhammed’e
salat ve selam eyle!”

30

ٍد� ُهمَّ َصِلّ َعVَ نَبِـيِّـنَا Wَُمَّ َاللّ�

� ُسب0َْـــــاَن اِ! َواْحلَْمــــُد ِ!ِ َوَالِال�ــــَه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكــــَ?ُ
� يمِ

�
َة ِاالَّ بِاِ! الَْعVِِّ الَْعظ َوَالَحْوَل َوَال ُقــوَّ

� يمِ
�
ُسب0َْاَن اِ! َوب0َِْمِدِه، ُسب0َْاَن اِ! الَْعظ

30



Yahut:

“Allahım! Hz. İbrahim ve ailesine salat ve
selam eylediğin gibi, Hz.Muhammed ve ailesine
de salat ve selam eyle! Sen övgüye layıksın, şanı
yüce olansın.”

“Allahım! Hz. İbrahim ve ailesini mübarek
kıldığın gibi, Hz.Muhammed ve ailesini de mü-
barek kıl! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olan-
sın.”

31

يْـَت� ـٍد َكَمـا َصلَّ ـٍد َوَعـVَ ا�ِل Wَُمَّ ُهـمَّ َصـِلّ َعـWُ Vََمَّ َاللّ�
� . يد�

�
يد� َ�

�
Zَ يَم ِانََّك

�
يَم َوَع�V ا�ِل ِابَْراه

�
َع�V ِابَْراه

ـٍد َكَمـا بَـارَْكـَت� ـٍد َوَعــ�V ا�ِل Wَُمَّ ُهـمَّ بَـارِْك َعـWُ �Vَمَّ َاللّ�
� . يد�

�
يد� َ�

�
Zَ يَم ِانََّك

�
يَم َوَع�V ا�ِل ِابَْراه

�
َع�V ِابَْراه
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3. MEKKE’YE GİRİŞTE/HAREM 
BÖLGESİNE VARINCA

“Allahım! Burası senin güvenli kıldığın
Harem bölgendir. Burayı Harem kıldığın gibi
benim vücudumu da Cehennem ateşine haram
kıl! Kullarını dirilteceğin gün, beni azabından
emin eyle, beni dostlarından ve sana itaat eden-
lerden eyle.”

Mescide Girerken

32

� اِر، ـى َعــVَ النـَّ ــَذا َحــَرُمــَك َوَاْمنُــَك َف0َــّرِْمنـ� ُهـمَّ ه� َاللّ�
ى ِمْن�

�
ّـى ِمْن َعَذابَِك َيـوَم َتبَْعُث ِعبَاَدَك، َواْجَعْلن

�
َوا�ِمن

َاْوِليَائَِك َوَاْهِل طَاَعِتَك�

� يمِ
�
يمِ َوُسْلَطانِِه الَْقد

�
يمِ َوبَِوْجِهِه الَْكر

�
َاُعوُذ بِاِ! الَْعظ

ـَالُم� ـَالُة َوالسَّ يـمِ، بِْسـمِ اِ! َوالصَّ
�
يَْطــاِن الـرَّج ِمـَن الشَّ

�
�

ــى َواْفتَــْح 7
�
 ُذنُــوب

�
ُهــمَّ اْغفِــْر 7 َعــ�V رَُســوِل اِ!، َاللّ�

َابَْواَب رZََِْتَك�
32



“Kovulmuş şeytanın şerrinden Yüce Allah’a,
onun üstün zatına ve ezeli otoritesine sığınırım. 

Allah’ın adıyla giriyorum. Salat ve selam Al-
lah’ın elçisinedir.

Allahım! Günahlarımı bağışla, bana rahmet
kapılarını aç.”

Kâbe’yi Görünce

“Allahım! Bu Kâbe’nin şerefini, yüceliğini,
saygınlığını ve heybetini artır. Hac ve umre ya-
panların şerefini, saygınlığını ve iyiliğini de
artır.

Allahım! Sen esenlik sahibisin, esenlik sen-
dendir. Ey Rabbimiz! Bizi esenlikle yaşat.”

33

� يًمـا
�
يًمــا َوَتْكــر

�
يًفــا َوَتْعظ

�
jْــَذا الْبَيْــَت َتــ ُهــمَّ ِزْد ه� َاللّ�

ـُه َاِواْعتََمَرُه� ـْن َحجَّ َمُه ِممَّ َوَمَهـابًَة، َوِزْد َمـْن Pَََّفـُه وَكـرَّ
الُم� ُهـمَّ َانَْت السَّ ا، َاللّ� يًمـا َوبِرًّ

�
يًما َوَتْعظ

�
يفاً َوَتْكـر

�
jَْتـ

� َالمِ. الُم، َحيِّنَا َربَّنَا بِالسَّ َوِمنَْك السَّ
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Zemzem İçerken

“Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve
her türlü dert ve hastalığa karşı şifa niyaz edi-
yorum.”

Mescitten Çıkarken

“Allah’ın adıyla çıkıyorum. Salât ve selam
Allah’ın elçisinedir. Allahım, bana nimetlerin-
den vermeni istiyorum. Beni kovulmuş şeytanın
şerrinden koru!”

34

ّـى َاْسَألُـَك ِعْلًما نَـافًِعـا َوِرْزًقا َواِسًعـا َوUَِفاًء�
�
ُهـمَّ ِان َاللّ�

� ِمْن ُكِلّ َداٍء َوَسَقمٍ

� ُهـمَّ ــَالُم َعـ�V رَُسـوِل اِ!، َاللّ� ـَالُة َوالسَّ بِْسـمِ اِ! َوالصَّ
ــى ِمــَن�

�
ُهـــمَّ اْعَصْمن ــى َاْســَألُـــَك ِمــْن َفْضِلــَك، َاللّ�

�
ِانّ

� يمِ.
�
يَْطاِن الرَّج الشَّ
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4. TAVAF

Tavafta her şavtın başında şu duanın okun-
ması güzel olur:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana ina-
narak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim
sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uya-
rak işte buradayım. 

Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yok-
tur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.”

Tavafta Yemen köşesi ile Hacer-i Esved kö-
şesi arasında şu dua okunur:

35

� يقــاً
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� بِْســـمِ اِ! َاُ! َاْكــَ?ُ

ِة نَبِيَِّك ُسب0َْاَن� بِِكتَابِـَك، َوَوَفاًء بَِعْهـِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنـَّ
اِ! َواْحلَْمــــُد ِ!ِ َوَالِال�ــــَه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكــــَ?ُ َوَالَحـــْوَل�

� يمِ.
�
ِ الَْعظ ّVَِة ِاالَّ بِاِ! الَْع َوَالُقوَّ
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“Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, Ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sa-
hibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemle-
rin Rabbi!”

36

� نْيَــا َحَسنَــًة َو2ِ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا َربَّنَــا# ا�تِنَــا 2ِ الـدُّ
يـُز�

�
ــَة َمــَع اْألَبْــَراِر َيــاَعــز ــنـَّ ـاِر َوَاْدِخْلنَــا اْجلَ َعــَذاَب النـَّ

� .&َ
�
اُر َيارَبَّ الَْعاَمل َياَغفَّ

36
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Tavafın Şavtları

1. Şavt:

�

38
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� ورًا، َوَذنْبًــا َمْغُفـورًا، َوَسْعيًـا ـا َمـْ?ُ ُهـمَّ اْجَعْلــُه َحجًّ َاللّ�
نْيَــا َحَسنَـــًة َو2ِ اْال�ِخــَرِة� َمْشُكــورًا. َربَّنَـــا# ا�تِنَــا 2ِ الـــدُّ
� اِر َوَاْدِخْلنَا اْجلَنََّة َمـَع اْألَبَْراِر َيا َحَسنًَة َوقِنَـا َعَذاَب النـَّ

�.&َ
�
اُر َيارَبَّ الَْعاَمل يُز َيا َغفَّ

�
َعز
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“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana ina-
narak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim
sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uya-
rak işte buradayım…

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yok-
tur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.

Rabbimiz, tavafımızı kabul eyle. Şüphesiz ki
sen her şeyi işiten ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet
lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster,
tövbelerimizi kabul et. Sen tövbeleri çok kabul
edersin ve çok merhametlisin.

Allahım! Sen kullarını kutsal beytini ziyarete
çağırdın. Ben de Senin rızanı istemeye geldim.
Sen bunu bana nasip ettin. Beni bağışla, bana
merhamet et, bana sağlık ve afiyet ver ve beni
affet. Senin her şeye gücün yeter.

Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahları-
mızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
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İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sa-
hibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemle-
rin Rabbi!”
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2. Şavt:

42

� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� بِْســـمِ اِ! َاُ! َاْكــَ?ُ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
� اُ! َواُ! َاْكــــَ?ُ ُسب0َْــــاَن اِ! َواْحلَْمـــــُد ِ!ِ َوَالِال�ـــــَه ِاالَّ

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ ّVَِة ِاالَّ بِاِ! الَْع َوَالَحْوَل َوَالُقوَّ

ى�
�
 َاْمر

�
ْر #7 ى   َوَيّسِ

�
 َصْدر

�
رَّبِ اPَْْح 7

�
�

ى  َفاْغفِْر 7
�

ى ظََلْمُت نَْفس
�
رَّبِ ِانّ

�&َ
�
ى ُكنُْت ِمَن الظَّاِمل

�
# َانَْت ُسب0َْانََك  ِانّ َال# ِال�َه ِاالَّ

�  &َ
�
Zِا رَّبِ اْغفِْر َوارَْحْم  َوَانَْت َخvُْ الرَّ

�&َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ِعْلًما  َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ ِزْدن

ى َعبْـُدَك َوَزائُِرَك َوِلُكِلّ َزائِـٍر َحقٌّ َع�V َمُزوٍر�
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

ـى�
�
 َوَتــْرZََن

�
َوَأنْــَت َخـvُْ َمــُزوٍر َفــَأْســَألُـَك َاْن َتْغفِــَر 7

ى ِمَن النَّاِر�
�
َوَتُفكَّ رََقبَـت

� ورًا، َوَذنْبًــا َمْغُفـورًا، َوَسْعيًـا ـا َمـْ?ُ ُهـمَّ اْجَعْلــُه َحجًّ َاللّ�
42



“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana ina-
narak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim
sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uya-
rak işte buradayım.

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yok-
tur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.

Rabbim! Gönlüme genişlik ver, işimi kolay-
laştır.

Rabbim! Ben kendime zulmettim, beni ba-
ğışla.

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü
noksandan uzaksın. Gerçekten ben zalimlerden
oldum.

Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et. Sen
en iyi merhamet edensin.

43

نْيَــا َحَسنَـــًة َو2ِ اْال�ِخــَرِة� َمْشُكــورًا. َربَّنَـــا# ا�تِنَــا 2ِ الـــدُّ
َة َمـَع اْألَبْـَراِر� اِر َوَاْدِخْلنَــا اْجلَنـَّ َحَسنَـًة َوقِنَــا َعـَذاَب النـَّ

�.&َ
�
اُر َيارَبَّ الَْعاَمل يُز َياَغفَّ

�
َياَعز

43



Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir.

Allahım! Ben Senin kulun ve ziyaretçinim.
Her ziyaretçinin, ziyaret edilen üzerinde bir
hakkı vardır. Sen ise ziyaret edilenlerin en ha-
yırlısısın. Beni bağışlamanı, bana merhamet et-
meni ve beni cehennem ateşinden azad etmeni
niyaz ediyorum.

Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahları-
mızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sa-
hibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemle-
rin Rabbi!”

44

Rabbim!

Gönlüme genişlik ver,

işimi kolaylaştır.

44
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3. Şavt:

46

� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� بِْســـمِ اِ! َاُ! َاْكــَ?ُ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
ُسب0َْـاَن اِ! َواْحلَْمــُد ِ!ِ َوَالِال�ـَه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكـَ?ُ َوَال�

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ ّVَِة ِاالَّ بِاِ! الَْع َحْوَل َوَال ُقوَّ

َربَّنَا ظََلْمنَا# َانُْفَسنَا َوِاْن zَْ َتْغفِْرلَنَا َوَتْرZَْنَا لَنَـُكونَنَّ ِمَن�
� يَن 

�
اْخلَاِ}

ـــى َاْســـَألُــَك ُمـــوِجبَـــاِت رZََِْتــَك َوَعـــَزائِــَم�
�
ُهــمَّ ِانّ َاللّ�

� يَمَة ِمـْن�ُكِلّ بِـٍرّ
�
ـَالَمَة ِمْن ُكـِلّ ِاثْمٍ َوالَْغن َمْغفَِرتَِك َوالسَّ

� َوالَْفْوَز بِاْجلَنَِّة َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر 
�  &َ

�
Zِا َربَّنَا ا�َمنَّا َفاْغفِْر لَنَا َوارZَْْنَا َوَانَْت َخvُْ الرَّ

�  vُ
�

ْلنَا َوِالَيَْك َانَبْنَا َوِالَيَْك اْملَص َربَّنَا َعَليَْك َتوَكَّ
� ير�

�
َربَّنَا َاْمتِْم لَنَا نُورَنَا َواْغفِْر لَنَا ِانََّك َع�V ُكّلِ Uَْىٍء َقد
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“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana ina-
narak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim
sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uya-
rak işte buradayım.

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yok-
tur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer
bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen,
mutlaka hüsrana uğrarız.

Allahım! Senden rahmetini çekecek tutum ve
davranışları, bağışlamanı sağlayacak çabaları
her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği
kazanmayı, cennete kavuşmayı ve cehennemden
kurtuluşu niyaz ediyorum.

47

� ورًا، َوَذنْبًــا َمْغُفـورًا، َوَسْعيًـا ـا َمـْ?ُ ُهـمَّ اْجَعْلــُه َحجًّ َاللّ�
نْيَــا َحَسنَـــًة َو2ِ اْال�ِخــَرِة� َمْشُكــورًا. َربَّنَـــا# ا�تِنَــا 2ِ الـــدُّ
� َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر، َوَاْدِخْلنَا اْجلَنََّة َمَع اْألَبَْراِر َيا

�.&َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل يُز َيا َغفَّ

�
َعز

47



Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize
merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yal-
nızca sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sa-
nadır.

Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla,
şüphesiz senin her şeye gücün yeter.

Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahları-
mızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sa-
hibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemle-
rin Rabbi!”

48

“Rabbimiz!

Tavafımızı ve namazımızı

bizden kabul eyle. Şüphesiz

ki sen her şeyi işiten ve

bilensin.”
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4. Şavt:

50



“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana ina-
narak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim
sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uya-
rak işte buradayım…

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yok-
tur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.

Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden
başka hiç bir ilah yoktur. Beni yaratan Sensin.
Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince Sana
verdiğim söz ve ahdime bağlı kalacağım. İşle-
diğim günahların şerrinden Sana sığınıyorum.
İhsan ettiğin nimetleri ikrar ediyor, günahlarımı

5151



itiraf ediyorum. Beni bağışla. Çünkü Senden
başka hiç kimse günahları bağışlayamaz.

Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak
bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri
de yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!
Sen bizim Mevlâmızsın. İnkârcı toplumlara
karşı bize yardım et!

Allahım! Günahlarımızı bağışla. Bize mer-
hamet et. 

Çünkü sen mutlak güç ve kerem sahibisin.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sa-
hibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemle-
rin Rabbi!”
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Dua,

Allah’ın yüceliği karşısında, 

kulun aczini itiraf etmesi,

Yaratıcı’dan lütuf ve yardım

dilemesi demektir.

Duada amaç, kişinin durumunu

Allah’a arz ederek

niyazda bulunmasıdır.

Allah ile inanan kişi arasında

vasıtasız bir iletişim aracı olan 

duanın temelinde O’na iman ve

güven vardır.

Dua âciz olan insan ile,

kâdir olan Allah arasında âdeta

bir köprü vazifesi görür.

Bu anlamda dua, kulun, Rabbine

en kısa yoldan ulaşma tarzıdır. 
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5. Şavt:

54

� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� بِْســـمِ اِ! َاُ! َاْكــَ?ُ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك، َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
ُسب0َْـاَن اِ! َواْحلَْمـُد ِ!ِ َوَال ِال�ـَه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكـَ?ُ َوَال�

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ ّVَِة ِاالَّ بِاِ! الَْع َحْوَل َوَال ُقوَّ

يـُع�
�
ـًة طَيِّبَــًة   ِانَّـَك َسم يَّ    ِمـْن لَــُدنْـَك  ُذّرِ

�
رَّبِ َهــْب 7

ـى�
�
ت يَّ ـَالِة  َوِمـْن ُذّرِ يــَم الصَّ

�
ـى  ُمق

�
َعـا#ِء. رَّبِ اْجَعْلن الـدُّ

�  &َ
�
اِحل   ِمَن الصَّ

�
َربَّنَا َوَتَقبَّْل ُدَعا#ِء. رَّبِ َهْب 7

�&َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ُمْسِلًما َوَاْحلِْقن

�
َتَوفَّن

�  &َ
�
ى ُمنَْزًال ُمبَارًَكا َوَانَْت َخvُْ اْملُـنِْزل

�
رَّبِ َانِْزلْن

�  ُقُلـوبِنَا وََكّرِْه ِالَيْنَا
�

يَماَن َوَزّيِنُْه 2 ُهمَّ َحبِّْب ِالَيْنَـا اْإلِ َاللّ�
� يَن 

�
اUِد الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن َواْجَعْلنَا ِمَن الرَّ

� نْيَــا َحَسنَــًة َو2ِ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا َربَّنَــا# ا�تِنَــا 2ِ الـدُّ
54



“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana ina-
narak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim
sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uya-
rak işte buradayım…

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd,
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce azamet sahibi Allah’a aittir.

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüp-
hesiz sen duaları işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri,
namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı
kabul eyle! 

Rabbim! Bana hayırlı nesiller lütfet.

Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni
salihler arasına dahil eyle.

Rabbim! Beni bereketli bir yere yerleştir. Sen
konuk edenlerin en hayırlısısın.

Allahım! Bize imanı sevdir ve onu güzel gös-

55

� يـُز َيا
�
َة َمـَع اْألَبْـَراِر َيـا َعـز اِر، َوَاْدِخْلنَـا اْجلَنـَّ َعـَذاَب النـَّ

� .&َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل َغفَّ

55



ter. Küfrü, doğru yoldan sapmayı ve Sana karşı
gelmeyi gözümüzde çirkinleştir. Bizi doğru
yolda olanlardan eyle.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sa-
hibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemle-
rin Rabbi!”
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Rabbim! 

Bana,

tertemiz bir nesil

lütfet.

Şüphesiz sen 

duaları işitensin.
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6. Şavt:

58



“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana ina-
narak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim
sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uya-
rak işte buradayım…

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yok-
tur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.

Allahım! Seni sevmeyi, Seni sevenleri sev-
meyi ve beni Senin sevgine eriştirecek işleri sev-
meyi niyaz ediyorum. Ey kalpleri evirip
çevirmek elinde olan Rabbim! Kalbimi dininde
sabit kıl.

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra

59

ــْرِك َوالنَِّفـاِق� ـّكِ َوالّشِ ـى َاُعــوُذ بِـَك ِمــَن الشَّ
�
ُهــمَّ ِانّ َاللّ�

� َقاِق َوُسوِء اْألَْخَالِق.  َوالّشِ
� نْيَــا َحَسنَــًة َو2ِ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا َربَّنَــا# ا�تِنَــا 2ِ الـدُّ
� يـُز َيـا

�
َة َمـَع اْألَبْــَراِر َيـا َعـز ـاِر َوَاْدِخْلنَـا اْجلَنـَّ َعـَذاَب النـَّ

� .&َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل َغفَّ

59



kalplerimizi kaydırma, bize rahmetinden ver.
Şüphesiz sen çok bağışlayansın.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimiz-
deki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayak-
larımızı sağlamlaştır. İnkârcı toplumlara karşı
bize yardım et!

Rabbimiz! Bizi inkârcıların baskı ve şidde-
tine maruz bırakma! Rabbimiz, bizi bağışla.
Şüphesiz sen mutlak güç ve hikmet sahibisin.

Allahım! Şüpheden, şirkten, münafıklıktan,
haktan ayrılmaktan ve kötü ahlâktan sana sığı-
nırım.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sa-
hibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemle-
rin Rabbi!”
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Allahım!

Senden kâmil îman,

doğru ve kesin bilgi,

bol helâl ve temiz rızık,

Sana karşı derin

saygılı bir kalp,

Seni anan bir dil,

katıksız bir tevbe

ve faydalı ilim niyaz

ediyorum.
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7. Şavt:

62

� يًقــا
�
يَمــانًـــا بِــَك َوَتْصـــد

�
ُهـــمَّ ا ، َاللّ� بِْســـمِ اِ! َاُ! َاْكــَ?ُ

� بِِكتَابَِك، َوَوَفاًء بَِعْهِدَك َواّتِبَاًعا ِلُسنَِّة نَبِيَِّك.
ُسب0َْـاَن اِ! َواْحلَْمـُد ِ!ِ َوَال ِال�ـَه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكـَ?ُ َوَال�

� يمِ. 
�
ِ الَْعظ ّVَِة ِاالَّ بِاِ! الَْع َحْوَل َوَال ُقوَّ

� َة َاْعُ&ٍ َواْجَعْلنَا اتِنَا ُقرَّ يَّ َربَّنَا َهْب لَنَـا ِمْن َاْزَواِجنَا َوُذّرِ
� َ& ِاَماًما.

�
ِلْلُمتَّق

� َربَّنَا# ا�تِنَا ِمْن لَُدنَْك رZًََْة َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن َاْمرِنَا رUًََدا.
� ا نْيَــا َحَسنَــًة َو2ِ اْال�ِخــَرِة ِانـَّ ـــِذِه الــدُّ  ه�

�
َواْكتُــْب لَنَــا 2

� ُهْدنَـا# ِالَيَْك.
� ينًا َصاِدًقا َوِرْزًقا

�
يَمانًا َكـاِمًال َوَيق

�
ى َاْسَألَُك ا

�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

َواِسًعـا َحَالًال طَيِّبًـا َوَقْلبًاَخاUًِعـا َوِلَسانًا َذاِكـًرا َوَتْوبًَة�
� نَُصوًحا َوِعْلًما نَافًِعا.
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“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana ina-
narak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim
sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uya-
rak işte buradayım…

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yok-
tur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce azamet sahibi Allah’a aittir.

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak
eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder
kıl.

Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işi-
mizde bize çıkış yolunu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz.
Biz gerçekten sana yöneldik.

Allahım! Senden kâmil îman, doğru ve kesin
bilgi, bol helâl ve temiz rızık, Sana karşı derin
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� نْيَــا َحَسنَــًة َو2ِ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا َربَّنَــا# ا�تِنَــا 2ِ الـدُّ
� يـُز َيا

�
َة َمـَع اْألَبْـَراِر َيـا َعـز اِر، َوَاْدِخْلنَـا اْجلَنـَّ َعـَذاَب النـَّ

� .&َ
�
اُر َيا رَبَّ الَْعاَمل َغفَّ
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saygılı bir kalp, Seni anan bir dil, katıksız bir
tevbe ve faydalı ilim niyaz ediyorum.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sa-
hibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemle-
rin Rabbi!”
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Rabbim!

Bizi bağışla, merhamet et,

kereminle bizi affet. 

Bilmediklerimizi de,

kusurlarımızı da sen

biliyorsun, onları affet.

Çünkü sen güç ve kerem

sahibisin. Rabbimiz!

Bize dünyada iyilik ver,

ahirette de iyilik ver.

Bizi cehennem azabından

koru.
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Tavaf Namazından Sonra
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Allahım! Her çeşit övgü Sanadır, her çeşit ol-
gunluk Senindir. Her çeşit yücelik Senindir. Her
çeşit kusursuzluk Sana aittir.

“Rabbimiz! Tavafımızı ve namazımızı biz-
den kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten
ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimiz-
deki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayak-
larımızı sağlamlaştır. İnkârcı topluma karşı bize
yardım et.

Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun
baskı ve şiddetine maruz bırakma! Bizi rahme-
tinle o kâfirler topluluğundan kurtar.

Ey Rabbimiz! Bize bol sabır ver ve bizim ca-
nımızı müslüman olarak al.

Rabbimiz! Bizi inkârcıların elinde fitneye dü-
şürme! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen
mutlak güç ve hikmet sahibisin.

Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her
şeyi kuşatır. Tövbe edenleri ve senin yoluna
uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından
koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babala-
rından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da,
vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen
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mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibi-
sin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi
kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olur-
sun. 

Allahım! Geçmişte işlediğim bütün günahla-
rımı bağışla. Gelecektede günah işlemekten beni
koru. Ey büyük lütûf sahibi, bana Senin razı ola-
cağın salih ameller işlemeyi nasip eyle.

Allahım! Ben senin kulunum. Birçok günah-
larla ve kötülüklerle huzuruna geldim. Burası ise
cehennem ateşinden sana sığınma makamıdır.
Beni bağışla. Çünkü sen çok bağışlayan ve çok
merhamet edensin.

Allahım! Şu kutsal makamında bizim bağış-
lamadığın hiç bir günahamızı, kapatmadığın hiç
bir ayıbımızı, gidermediğin hiç bir sıkıntımızı,
ödenmedik hiç bir borcumuzu, dünya veya ahi-
rete ait olup hoşnut olduğun, bizim için yararlı
ihtiyaçlardan karşılanmadık hiç bir ihtiyacımızı
bırakma.
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5. SA’Y

1. Şavt:
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“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Allah yüce-
dir. Her türlü hamd ve övgü O’na mahsustur.
Şanı yüce olan Allah’ı akşam sabah övgüyle
anar ve O’nu bütün eksikliklerden uzak görü-
rüm.

Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphe-
siz ki sen her şeyi işiten ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet
lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster,
tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok
kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.

Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kere-
minle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurları-
mızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen
güç ve kerem sahibisin. 

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi
dininde sabit kıl.
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bir inanç, bol, helal ve temiz rızık, haşyet dolu
bir kalp, zikreden bir lisan ve asla bozmayaca-
ğım bir tövbe niyaz ediyorum.

Allahım! Senden bildiğim bilmediğim şu
anki ve gelecekteki tüm iyilikleri niyaz ediyo-
rum. Bildiğim bilmediğim şu anki ve gelecek-
teki bütün kötülüklerden de Sana sığınıyorum.
Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak her
türlü söz eylem ve davranışı diliyorum. Cehen-
nemden ve cehenneme yaklaştıracak her türlü
söz, eylem ve işten de Sana sığınıyorum. Sen-
den kulun ve elçin Muhammed Aleyhisselamın
istediği iyilikleri istiyorum. Kulun ve elçin Mu-
hammed Aleyhisselamın sığındığı bütün kötü-
lüklerden de Sana sığınıyorum.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir,
hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.”

7373



2. Şavt:
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ـى ب0ََِالِلـَك َعْن َحـَراِمَك َوبَِطـاَعِتَك َعْن�
�
ُهمَّ اْكفِن َاللّ�

� ْن ِسَواَك. َمْعِصيَـِتَك َوبَِفْضِلَك َعمَّ
� ى ِألَْحَسِنَها

�
ى ِالَْحَسِن اْألَْخَالِق َال َ�ْد

�
ُهمَّ اْهـِدن َاللّ�

� ى َسيِّـئََها
�
ى َسيِّـئََها َال َيْ�ُِف َعنّ

�
ِاالَّ َانَْت َواْ�ِْف َعنّ

� ِاالَّ َانَْت.
ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ

� ِانََّك َتْعَلُم َما َال َنْعَلُم ِانََّك َانَْت اْألََعزُّ اْألَْكَرُم; 
� نْيَــا َحَسنَــًة و2ِ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا َربَّنَــا# ا�تِنَــا 2ِ الـدُّ

� َعَذاَب النَّاِر.
يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�

�
Pَ َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه َال

يُت بِيَـِدِه اْخلvَُْ َوُهـَو َع�V ُكـّلِ Uَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . َال ِال�ـــَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه، َانَْجــَز َوْعــَدُه، َونَــَ�َ يــر�
�
َقــد

� َعبَْدُه، َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدُه.
75



“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Allahım! Sen hükümransın. Senin hiç bir or-
tağın yoktur. Sen eşsizsin, hiç bir dengin yoktur.
Senden başka her şey son bulacaktır.

Rabbimiz! Senin indirdiğin (vahy)e iman
ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle
beraber yaz.

Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inanın!”
diye imana çağıran (Kur’an)ı işittik ve iman
ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla,
kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al.
Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiğin şeyleri
bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi rezil
etme; şüphesiz sen vadinden dönmezsin.

Allahım! B  helalinden yeterince lütfet ki
harama bulaşmayayım. Beni Sana itaatle meş-
gul et ki günahlara dalma fırsatım kalmasın.
Bana lütfûndan bolca ver ki başkasına muhtaç
olmayayım. 

Allahım! Beni en güzel ahlaka eriştir. Buna
Senden başka kimse eriştiremez. Benden kötü
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ahlâkı uzak tut. Bunu Senden başka kimse uzak
tutamaz.

Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kere-
minle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurları-
mızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen
güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dün-
yada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ce-
hennem azabından koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Sözünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiştir.
Tek başına düşmanlarını hezimete uğratmıştır.”
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3. Şavt:
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“Bismillah!

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Yeri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi
bilen Allahım! Her şeyin Rabbi ve sahibi, şeha-
det ederim ki tek Senden başka hiç bir ilah yok-
tur. Senin hiç bir ortağın da yoktur. Nefsimin
şerrinden, şeytanın şerrinden ve çağrısından,
kendi aleyhime bir kötülük işlemekten yahut ta
bir müslümana böyle bir kötülük taşımaktan
Sana sığınırım.

Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kere-
minle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurları-
mızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen
mutlak güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize
dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ce-
hennem azabından koru. 

Ey Rabbim! Beni, bana ve ana-babama ver-
diğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi
işlere yönelt ve beni rahmetinle salih kullarının
arasına kat!

Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-ba-
bamı ve bütün müminleri bağışla.
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Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl
yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara acı.

Allahım! Beni nefsime bırakırsan, bir takım
zaaflara, açıklara, günahlara ve hatalara terket-
miş olursun. Halbuki ben ancak Senin rahme-
tine güveniyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü
günahları Senden başka kimse bağışlayamaz.
Tövbemi kabul buyur. Şüphesiz Sen tövbeleri
kabul eder ve çok merhamet edersin.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir,
hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur, öldürür. Hayır, ancak onun elindedir. O,
her şeye gücü yetendir.”
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4. Şavt:
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� ْ zَ َمـا َعِلْمـُت ِمنْـُه َوَما 
�
ـه ـِرّ ُكِلّ zَْ َأْعَلـْم َوَأُعـوُذ ِمـَن الشَّ

� َاْعَلْم .
ـى َأْسـَألُـَك ِمـْن َخـvِْ َمـا َسـَألَـَك ِمنْـُه ِعبَاُدَك�

�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

ـــوَن َوَأُعــوُذبِــَك ِمــْن Uَــِرّ َمــااْستََعــاَذَك ِمنْــُه� ــاِحلُ الصَّ
اِحلُوَن.� ِعبَاُدَك الصَّ

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا#
نْيَـا َحَسنَـًة و2ِ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� ا�تِنَا 2ِ الـدُّ

� النَّاِر. 
يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�

�
Pَ َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه َال

يُت بِيَـِدِه اْخلvَُْ َوُهـَو َع�V ُكـّلِ Uَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . َال ِال�ـــَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه، َانَْجــَز َوْعــَدُه، َونَــَ�َ يــر�
�
َقــد

� َعبَْدُه، َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدُه.
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“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Ey mülkün sahibi Allahım! Dilediğine mülk
verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, di-
lediğini aziz eder dilediğini zelil edersin. Hayır,
yalnız Senin elindedir. Senin her şeye gücün
yeter. Senden değişip bozulmayan yok  olup
kaybolmayan kalıcı nimetler diliyorum.

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler
ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl.

Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işi-
mizde bize çıkış yolu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz.
Biz gerçekten sana yöneldik.

Allahım! Senden bildiğim bilmediğim tüm
iyilikleri istiyorum. Bildiğim bilmediğim tüm
kötülüklerden de Sana sığınıyorum. Allahım!
Senden salih insanların istediği tüm iyilikleri di-
liyorum. Salih insanların Sana sığındığı tüm kö-
tülüklerden de Sana sığınıyorum.

Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kere-
minle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurları-
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mızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen
güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dün-
yada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ce-
hennem azabından koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O, vadini yerine getirmiştir. Kuluna yardım et-
miştir. Tek başına düşmanları hezimete uğrat-
mıştır.”
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5. Şavt:
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87

ْسـَالمِ َأْن َال� ـى ِلــْإلِ
�
ــى َأْســَألُـَك َكَمــا َهــَدْيتَن

�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

� ى َعَليِْه َوَأنَا ُمْسِلم�
�
ى َحتَّى َتتََوفَّان

�
َتنِْزَعُه ِمنّ

ـى َوبَيْنَـَك�
�
يَمـا بَيْن

�
ـvًَة ف

�
ُهــمَّ ِانَّ لَـَك َعـVََّ ُحُقـوًقــا َكث َاللّ�

ُهـمَّ َما َكاَن� ـى َوبَْ&َ َخْلِقَك َاللّ�
�
يَما بَيْن

�
vًَة ف

�
َوُحُقوًقـا َكث

� ّى
�
ْلـُه َعن  َوَما َكـاَن ِخلَْلِقـَك َفت0ََمَّ

�
لََك ِمنَْهـا َفـاْغفِـْرُه 7

ــى ب0َِــَالِلــَك َعــْن َحــَراِمــَك َوبَِطــاَعِتــَك َعــْن�
�
َوَاْغِنن

� ْن ِسَواَك َيا َواِسَع اْملَْغفَِرِة. َمْعِصيَِتَك َوبَِفْضِلَك َعمَّ
يــَك لَـــُه، لَــُه املُْلــُك َولَــُه�

�
Pَ َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه َال

يُت بِيَـِدِه اْخلvَُْ َوُهـَو َع�V ُكـّلِ Uَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . ير�
�
َقد
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“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını
uzaklaştır, gerçekten onun azabı süreklidir!

Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve
bize acı. Sen en iyi bağışlayansın.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman
etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalpleri-
mizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!
Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin,
çok merhametlisin.

Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kere-
minle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurları-
mızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen
güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dün-
yada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ce-
hennem azabından koru.

Allahım! Beni İslam’a eriştirdiğin gibi müs-
lüman olarak ölünceye dek ondan koparmamanı
niyaz ediyorum.

Allahım! Sana karşı görevlerimde birçok ek-
siğim var. Yaratıklarının da üzerimde birçok
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hakkı bulunmaktadır. Allahım! Sana karşı olan
eksikliklerimi bağışla. Yaratıklarına karşı olan-
lardan da beni kurtar. Bana helali ver, harama
muhtaç olmayayım. İbadetinle meşgul et, gü-
naha düşmeyeyim. Lütfunu ver, başkasına muh-
taç olmayayım. Ey bağışlaması bol olan
Rabbim! 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd, ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.”
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6. Şavt:
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“Bismillah! 
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan

başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Allahım! Hidayet nasip ettiğin kişilerle bir-
likte bana da hidayet ver. Sıhhat ve afiyet ver-
diklerin içinde bana da afiyet ver. Dost
edindiklerin içinde beni dost edin. Bana verdi-
ğini bereketli kıl. Şer olarak yarattıklarından
beni koru. Şüphesiz Sen hüküm veren fakat
aleyhine hüküm verilemeyensin. Sana dost olan
zelil olmaz. Sana düşman olan da aziz olmaz.
Rabbimiz! Sen çok mübarek ve çok yücesin.
Verdiğin her türlü hükümden dolayı hamd Sana
mahsustur. Senden af diliyor ve Sana tövbe edi-
yoruz.

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüp-
hesiz sen duaları işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri,
namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı
kabul eyle! 

Ey Rabbim! Bana hikmet bahşet ve beni sa-
lihler arasına kat. Sonra gelenler arasında beni
doğrulukla anılanlardan eyle. 
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Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni
salihlere dahil eyle.

Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kere-
minle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurları-
mızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen
güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dün-
yada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ce-
hennem azabından koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O, vadini yerine getirmiştir. Kuluna yardım et-
miştir. Tek başına düşmanları hezimete uğrat-
mıştır.”

9393



7. Şavt:

94

َفا َواْملَْرَوَة ِمْن Uََعا#ئِـِر اِ! …� بِْسمِ اِ!،  ِانَّ الصَّ
� َه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َوِ!ِ َاُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َالِالـ�

� اْحلَْمُد.
ينَـا# َاْوَاْخَطـْأنَـا َربَّنَـا َوَال َحتِْمْل�

�
َربَّنَـا َال ُتـَؤاِخـْذنَـا# ِاْن نَس

يَن ِمـْن َقبِْلنَا َربَّنَا َوَال�
�
ذ ا َكَما Zََْلتَـُه  َعVَ الـَّ ً�َعَليْنَـا# ِاْ

�  َواْعُف َعنَّا َواْغفِْر لَنَا  َوارZَْْنَا
�
ْلنَا َماَال طَاَقَة لَنَا بِه ُحتَّمِ

� يَن.
�
نَا  َعVَ الَْقْومِ الَْكافِر َانَْت َمْوَالنَا  َفانُْ�ْ

ـا َتْعَلـُم� ْم َوَجتَـاَوْز َعمَّ رَّبِ اْغفِـْر َوارَْحـْم َواْعـُف َوَتَكـرَّ
� ِانَّـَك َتْعَلُم َمـا َال نَْعَلُم ِانَّـَك َانَْت اْألََعـزُّ اْألَْكَرُم; َربَّنَا#
نْيَـا َحَسنَـًة َو2ِ اْال�ِخَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا َعَذاَب� ا�تِنَا 2ِ الـدُّ

� النَّاِر.
�2ِ 

�
ـى بِـالتَّْقـَوى َواْغفِـْر7

�
ن ـى بِـاْ�ُـَدى َونَِقّ

�
ُهـمَّ اْهـِدن َاللّ�

� . اْال�ِخَرِة واْالُو�7
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95

َربَّنَا َالُتِزْغ ُقُلـوبَنَا بَْعَد ِاْذَهـَدْيتَنَا َوَهْب لَنَـا ِمْن لَُدنَْك�
� اُب. رZًََْة ِانََّك َانَْت الَْوهَّ

�  َاْمـرِنَا َوثَبِّـْت َاْقَداَمنَا
�

اَفنَا #2 َربَّنَا اْغفِـْر لَنَا ُذنُـوبَنَا َوِاْ}َ
� يَن.

�
نَا َعVَ الَْقْومِ الَْكافِر َوانُْ�ْ

ـى� ـى َورZََْتُـَك َأرْج�
�
ُهـمَّ َمْغفِـَرُتـَك َاْوَسـُع ِمـْن ُذنُـوب َاللّ�

ُهمَّ ِانََّك َعُفوٌّ ُحتِبُّ الَْعْفَو َفاْعُف�  َاللّ�
�

Vى ِمْن َعَم
�
ِعنْد

� ى.
�
َعنّ

يــَك لَـــُه، َلــُه املُْلــُك َولَــُه�
�
Pَ َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه َال

يُت بِيَـِدِه اْخلvَُْ َوُهـَو َع�V ُكـّلِ Uَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . ير�
�
َقد
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“Bismillah! 

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak
bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri
de yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!
Sen bizim Mevlâmızsın. İnkârcı topluma karşı
bize yardım et.

Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kere-
minle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurları-
mızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen
güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dün-
yada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ce-
hennem azabından koru.

Allahım! Beni hidayetinle doğru yolda daim
eyle. Takva ile tertemiz kıl. Bana bu dünyada da
ahirette de affınla muamele et.

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra
kalplerimizi kaydırma, bize rahmetinden ver.
Şüphesiz sen çok bağışlayansın.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimiz-
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deki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayak-
larımızı sağlamlaştır. İnkârcı toplumlara karşı
bize yardım et.

Allahım! Senin bağışlaman, benim günahla-
rımdan daha geniş. Rahmetin, benim amelim-
den daha umut verici. Allahım! Sen affedicisin,
affetmeyi seversin, beni affet.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.”
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Sa’yden Sonra Merve’de

98

� يِنَك،
�
ى َع�V د

�
َب�الُْقُلوِب ثَـبِّْت َقْلب ُهمَّ َيا ُمَقّلِ َاللّ�

ــى َاْســـَألُــَك ُمــوِجبَـــاِت رZََِْتــَك، َوَعــَزائِــَم�
�
ُهــمَّ إِنّ َاللّ�

� ِة، ـَالَمـَة ِمـْن ُكـّلِ ِاثْـمٍ، َوالَْفـْوَز بِـاْجلَنـَّ َمْغفِـَرتِـَك، َوالسَّ
� َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر;

� ى َوالَْعَفاَف َوالِْغن�ى; ى والتُّق� ى َاْسَألَُك اْ�ُد�
�
ُهمَّ إنّ َاللّ�

� ى َع�V ِذْكرَِك َوUُْكرَِك َوُحْسِن ِعبَاَدتَِك;
�
ُهمَّ َاِعنّ َاللّ�

� ـِه َما َعِلْمُت ِمنْـُه َوَما ى َاْسـَألَُك ِمَن اْخلvَِْ ُكّلِ
�
ُهمَّ إِنّ َاللّ�

� ِه َمـا َعِلْمُت ِمنْـُه َوَما ِ ُكّلِ ّ َّjَاْعَلْم َوَاُعوُذ بِـَك ِمَن ال ْzَ
� zَْ َاْعَلْم،

َب ِالَيَْهـا ِمْن َقْوٍل َاْو� ـَة َوَما َقرَّ ـنـَّ ـى َاْسَألَُك اْجلَ
�
ُهمَّ إِنّ َاللّ�

َب ِالَيَْها ِمـْن َقْوٍل� اِر َوَما َقـرَّ َعَمـٍل، َوَاُعوُذ بِـَك ِمَن النـَّ
� َاْو َعَمٍل.
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“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi
dininde sabit kıl.

Allahım! Senden, beni rahmetine ulaştıracak
ve bağışlamana vesile olacak şeyleri, her türlü
günahtan uzak kalmayı ve sonunda Cennete ka-
vuşup Cehennem ateşinden kurtulmayı diliyo-
rum. 

Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve ye-
terlilik vermeni niyaz ediyorum.

Allahım! Zikir, şükür ve sana güzelce ibadet
hususunda bana yardım et.

Allahım! Bana, bildiğim bilmediğim bütün
iyilikleri vermeni niyaz ediyorum. Bildiğim bil-
mediğim bütün kötülüklerden de sana sığınıyo-
rum. 

Allahım! Cenneti ve beni cennete ulaştıracak
her türlü söz ve davranışı nasip etmeni niyaz
ediyorum. Cehennemden ve beni ona götürecek
her türlü söz ve davranıştan da sana sığınıyo-
rum.”
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6. ARAFAT

Arafat’a Çıkarken

“Allahım! Ümidim yalnızca sensin ve yal-
nızca sana dua ediyorum. Beni umduğum güzel
şeylere ulaştır. Günahlarımı bağışla. Sana itaat
edenlere lütfettiklerinden bana da ihsan eyle.
Şüphesiz ki sen, her şeye gücü yetensin. 

Allah büyüktür. Hamd sınırsız bir şekilde ona
mahsustur. Sabah akşam, Allah her türlü nok-
sandan uzaktır.

100

� ،Vِى َصاِلَح َاَم
�
ْغن اَك َارُْجو، َولَـَك َاْدُعو، َفبَّلِ ُهمَّ ِايَّ َاللّ�

ـى، َواْمنُْن َعـVََّ بَِما َمنَنَْت بِـِه َع�V َاْهِل�
�
 ُذنُوب

�
َواْغفِْر 7

� . ير�
�
طَاَعِتَك ِانََّك َع�V ُكّلِ Uَْىٍء َقد

ـvًا  َوُسب0َْــاَن اِ! بُْكـَرًة�
�
ـvًا َواْحلَْمــُد ِ!ِ َكث

�
َاُ! َاْكــَ?ُ َكب

� يًال 
�

َوَاص
� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ

�
Pَ ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال لَبَّيْـَك َاللّ�

� يَك لََك.
�
Pَ اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال
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“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.” 
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Mina’dan Arafat’a Hareket Edince

“Allahım! Yalnızca sana yöneldim ve yal-
nızca senin rızanı istiyorum. Günahlarımı ba-
ğışla. Haccımı kabul eyle. Bana merhamet et.
Ümidimi boşa çıkarma. Şüphesiz sen, her şeye
gücü yetensin. 

Allahım! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!

102

� يـَم َارَْدُت،
�
ْهــُت، َوَوْجَهــَك الَْكــر ُهـمَّ ِالَيْــَك َتــَوجَّ َاللّ�

ى َوَال�
�
ورًا، َوارZَْْن ى َمْ?ُ

�
ى َمْغُفـورًا، َوَحجّ

�
َفـاْجَعْل َذنْب

�  . ير�
�
ى ِانََّك َع�V ُكّلِ Uَْىٍء َقد

�
ُ�َيِّبْن

� نْيَـا َحَسنَـًة و2ِ اْال�ِخـَرِة َحَسنَـًة َوقِنَـا ُهـمَّ ا�تِنَـا 2ِ الـدُّ َاللّ�
� َعَذاَب النَّاِر.

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
Pَ ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال لَبَّيْـَك َاللّ�

� يَك لََك.
�
Pَ اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال
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� يمِ 
�
�Zِْن الرَّح �بِْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ اِ! الرَّ

� َه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َوِ!ِ َاُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َالِالـ�
� اْحلَْمُد.

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
Pَ ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال لَبَّيْـَك َاللّ�

� يَك لََك.
�
Pَ اْحلَْمَد َوالِنّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال

ُسب0َْـاَن اِ! َواْحلَْمـُد ِ!ِ َوَال ِالـَه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكـَ?ُ َوَال�
� يمِ.

�
َة ِاالَّ بِاِ! الَْعVِِّ الَْعظ َحْوَل َوَال ُقوَّ

يــَك لَـُه، لَــُه الُْمْلــُك َولَـُه�
�
Pَ َال ِال�ــَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه َال

يُت بِيَـِدِه اْخلvَُْ َوُهـَو َع�V ُكـّلِ Uَْىٍء�
�
ـى وُيم

�
اْحلَْمُد ُ�ْي

� . ير�
�
َقد

يمِ * َمـاِلِك�
�
ِن الـرَّح Zْـ� ــَ& *  َالـرَّ

�
َاْحلَْمـُد ِ!ِ رَّبِ الَْعاَمل

� ـُ& *  ِاْهـِدنَـــــا
�
ـاَك نَْستَع ـاَك نَْعبُـُد َوِايَّ يـِن * ِايَّ ّ�

َيـْومِ الـد
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يــَن َانَْعْمـَت َعَليِْهـْم�
�
ذ اَط الـَّ َ�يـَم * ِ

�
ــَراَط اْملُْستَق الّصِ

�* &َ
�
ا#لّ َغvِْ اْملَْغُضوِب َعَليِْهْم َوَال الضَّ

� يُم. 
�
يُع الَْعل

�
م َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا ِانََّك َانَْت السَّ

ـًة ُمْسِلَمًة� ِتنَا# ُامَّ يَّ َربَّنَـا َواْجَعْلنَـا ُمْسِلَمْ&ِ لَـَك  َوِمـْن ُذّرِ
اُب� لَــَك َوَارِنَـا َمنَــاِسَكنَـا َوُتــْب َعَليْنَـا ِانَّــَك َانْـَت التَّـوَّ

� يُم.
�
الرَّح

� َربَّنَا ِانَّنَا ا�َمنَّا َفاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر.
ُســوَل َفـاْكتُبْنَــا َمـَع� ـا بَِمــا َانْـَزلْــَت َواتَّبَْعنَـا الــرَّ َربَّنَـا# ا�َمنـَّ

� يَن.
�
اِهد الشَّ

� يَمــاِن َاْن ا�ِمنُـوا
�
ى ِلــْال

�
َربَّنَـا# ِانَّنَــا َسِمْعنَــا ُمنَــاِدًيــا ُينَــاد

� ا َربَّنَا َفاْغفِـْر لَنَا ُذنُوبَنَا وََكّفِـْر َعنَّا َسيِّـئَا#تِنَا بَِربُِّكْم َفا�َمنـَّ
� َوَتَوفَّنَا َمَع اْألَبَْراِر.
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نَا بَِرZَِْتَك ِمَن� َ& َونَّجِ
�
َربَّنَا َال َجتَْعْلنَا فِتْنًَة ِلْلَقـْومِ الظَّاِمل

� يَن.
�
الَْقْومِ الَْكافِر

� َربَّنَـا ظََلْمنَـا# َانْـُفَسنَا َوِاْن zَْ َتْغفِـْر لَنَـا َوَتْرZَْنَـا لَـنَـُكـونَنَّ
� يَن. 

�
ِمَن اْخلَاِ}

�  .&َ
�
Zِا َربَّنَا# ا�َمنَّا َفاْغفِْر لَنَا َوارZَْْنَا َوَانَْت َخvُْ الرَّ

� .vُ
�

ْلنَا َوِالَيَْك َانَبْنَا َوِالَيَْك اْملَص َربَّنَا َعَليَْك َتوَكَّ
� . ير�

�
َربَّنَا# َاْمتِْم لَنَا نُورَنَا َواْغفِْر لَنَا ِانََّك َع�V ُكّلِ Uَْىٍء َقد

� ى. 
�
 َاْمر

�
ْر #7 ى   َوَيّسِ

�
 َصْدر

�
رَّبِ اPَْْح 7

�.
�

ى  َفاْغفِْر 7
�

ى ظََلْمُت نَْفس
�
رَّبِ ِانّ

�.&َ
�
ى ُكنُْت ِمَن الظَّاِمل

�
َال ِال�َه ِاالَّ َانَْت ُسب0َْانََك ِانّ

�  .&َ
�
Zِا رَّبِ اْغفِْر َوارَْحْم  َوَانَْت َخvُْ الرَّ

�.&َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ِعْلًما  َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ ِزْدن
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يــُع�
�
ــًة طَيِّبَــًة  ِانَّــَك َسم يَّ  ِمــْن لَــُدنْـــَك ُذّرِ

�
رَّبِ َهــْب 7

َعا#ِء.� الدُّ
ى َربَّنَـا َوَتَقبَّْل�

�
ت يَّ ل�وِة  َوِمـْن ُذّرِ يـَم الصَّ

�
ى ُمق

�
رَّبِ اْجَعْلن

� ُدَعا#ِء. 
� َة َاْعُ&ٍ َواْجَعْلنَا اتِنَا ُقرَّ يَّ َربَّنَا َهْب لَنَـا ِمْن َاْزَواِجنَا َوُذّرِ

� َ& ِاَماًما.
�
ِلْلُمتَّق

� . &َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
 ُحْكًما  َوَاْحلِْقن

�
رَّبِ َهْب 7

�. &َ
�
ى ُمنَْزًال ُمبَارًَكا َوَانَْت َخvُْ الُْمنِْزل

�
رَّبِ َانِْزلْن

�.&َ
�
اِحل ى بِالصَّ

�
ى ُمْسِلًما َوَاْحلِْقن

�
َتَوفَّن

� َربَّنَا# ا�تِنَا ِمْن لَُدنَْك رZًََْة َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن َاْمرِنَا رUًََدا.
� ا نْيَــا َحَسنَــًة َو2ِ اْال�ِخــَرِة ِانـَّ ـــِذِه الــدُّ َواْكتُــْب لَنَــا 2ِ ه�

� ُهْدنَـا# ِالَيَْك.
� .&َ

�
ا َوَتَوفَّنَا ُمْسِلم َربَّنَا# َاْفرِْغ َعَليْنَا َصْ?ً
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� يِنَك.
�
ى َع�V د

�
َيا ُمَقِلَّب الُْقُلوِب ثَبِّْت َقْلب

َك َوُحبَّ َمـْن ُ�ِبَُّك َوُحـبَّ َعَمٍل� ُهـمَّ َاْسَألُـَك ُحبـَّ َاللّ�
� ى ِا�7 ُحبَِّك.

�
بُن ُيَقِرّ

� ْه ِالَيْنَا  ُقُلوبِنَـا وََكِرّ
�

يَماَن َوَزّيِنْـُه 2
�
ُهـمَّ َحبِّْب ِالَيْنَـا اْال َاللّ�

يَن. �
�
اUِد الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن َواْجَعْلنَا ِمَن الرَّ

ـى َوَانَـا َعبُْدَك�
�
َه ِاالَّ َانْـَت َخَلْقتَن ّـى َالِالـ�

�
ُهـمَّ َانْـَت َرب َاللّ�

َوَانَا َعـ�V َعْهِدَك َوَوْعـِدَك َمااْستََطْعـُت َاُعوُذ بِـَك ِمْن�
ى�

�
ِ َمـا َصنَْعـُت َابُـوُء لَـَك بِِنْعَمِتَك َوَابُـوُء لَـَك بِـَذنْب ّPَ

نُوَب ِاالَّ َانَْت.�  َفِانَُّه َال َيْغفُِر الذُّ
�

َفاْغفِْر 7
� ـِه َعاِجِلـِه َوا�ِجِلـِه َما ـى َاْسـَألُـَك ِمَن اْخلَـvِْ ُكِلّ

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

ـِه� ِ ُكّلِ ّ َّjَاْعَلـْم َوَاُعـوُذ بِــَك ِمـَن الـ ْzَ َعِلْمـُت ِمنْـُه َوَمــا
َعـاِجِلـِه َوا�ِجِلِه َمـا َعِلْمـُت ِمنْـُه َوَما zَْ َاْعَلـْم َوَاْسـَألَُك�
َب ِالَيَْهـا ِمـْن َقـْوٍل َاْو َعَمـٍل َوَاُعـوُذ بِـَك� َة َوَمــا َقـرَّ اْجلَنـَّ
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َب ِالَيَْهـا ِمْن َقـْوٍل َاْو َعَمٍل َوَاْسـَألَُك� ِمـَن النَّاِر َوَمـا َقرَّ
د� َوَاُعوُذ بَِك ِمْن� َخvَْ َما َسَألََك َعبُْدَك َورَُسولَُك Wَُمَّ
ـد� َصVَّ اُ!� ِ َمـا اْستََعـاَذ ِمنْـُه َعبُْدَك َورَُسـولُـَك Wَُمَّ ّPَ

َم .� َعَليِْه َوَسلَّ
ـى ِألَْحَسِن اْألَْعَمـاِل َوَاْحَسـِن اْألَْخَالِق�

�
ُهمَّ اْهـِدن َاللّ�

ـى َسيِّـَئ اْألَْعَماِل َو�
�
ى ِألَْحَسِنَهـا ِاالَّ َانْـَت َوقِن

�
َال َ�ْـد

� ى َسيِّئََها ِاالَّ َانَْت .
�
َسيَِّئ اْألَْخَالِق َال َيق

ى ب0ََِالِلَك َعْن َحـَراِمَك، َوبَِطاَعِتَك َعْن�
�
ُهـمَّ َاْغِنن َاللّ�

� ْن ِسَواَك.  َمْعِصيَـِتَك، َوبَِفْضِلَك َعمَّ
� اَرْيِن، ـى 2ِ الدَّ

�
 َمْغفِـَرًة ُتْصِلُح ِ�َـا Uَْأن

�
ُهـمَّ اْغفِْر 7 َاللّ�

اَرْيِن، َوُتْب َعـVََّ َتْوبًَة� ى رZََْـًة َاْسَعُد ِ�َا 2ِ الـدَّ
�
َوارZَْْن

يُغ�
�
ْسِتَقـاَمَة َال َاز ى اْالِ

�
نَُصوًحـا َال َانُْكثَُها َابًَدا، َوَألْـِزْمن

� َعنَْها َابًَدا.
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َيـــــاِء َوُســــوِء� ْمَعـــــِة َوالـــــّرِ َقـــــاِق َوالنَِّفـــــاِق َوالسُّ َوالّشِ
� اْألَْخَالِق.

ى َاُعـوُذ بِـَك ِمـَن اْ�َـّمِ َواْحلَـَزِن  َوِمـَن الَْعْجِز�
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

لَّـِة� َوالَْكَسـِل َواْجلُبْـِن َوالْبُْخـِل َوالَْقْسـَوِة َوالَْغْفَلـِة َوالـّذِ
َواْملَْسَكنَِة�

� ى َاُعوُذ بَِك ِمْن َاْن َاظِْلَم َاْو ُاظَْلَم .
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

اِر� ثْـمِ َوِمــْن َعـَذاِب النـَّ ــى َاُعـوُذ بِــَك ِمـَن اْإلِ
�
ُهـمَّ ِانّ َاللّ�

َوِمْن َعَذاِب الَْقْ?ِ َوِمْن فِتْنَِة الِْغن�ى َوفِتْنَِة الَْفْقِر�
� َقاِء، ى َاُعوُذ بَِك ِمْن َجْهِد الْبََالِء، َوَدرِْك الشَّ

�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�

� َوُسوِء الَْقَضاِء، َوUََماَتِة اْألَْعَداِء .
ِل� ـــى َاُعـــوُذ بِـــَك ِمـــْن َزَواِل نِْعَمِتـــَك َوَحتَــوُّ

�
ُهـــمَّ ِانّ َاللّ�

� يِع َسَخِطَك .
�
َعافِيَــِتَك َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك َوَ�

� ى َاُعوُذ بَِك ِمَن اْملَـْأثَمِ َواْملَْغَرمِ .
�
ُهمَّ ِانّ َاللّ�
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� اَها َها َانْـَت َخvُْ َمـْن زَكَّ ى َتْقَواَهـا َوزَّكِ
�

ُهـمَّ ا�ِت نَْفس َاللّ�
� َانَْت َوِليَُّها َوَمْوَالَها .

�
�

ــى َوبَـارِْك 7
�
 ِرْزق

�
2 

�
ــْع 7 ـى َوَوّسِ

�
 َذنْب

�
ُهــمَّ اْغفِــْر 7 َاللّ�

� ى.
�
يَما َرَزْقتَن

�
ف

َهـا َوَاِجـْرنَـا ِمـْن� ُهـمَّ َاْحِسـْن َعـاقِبَـتَنَــا 2ِ اْألُُمـوِر ُكّلِ َاللّ�
� نْيَا َوَعَذاِب اْال�ِخَرِة. ِخْزِى الدُّ

� ُهـمَّ َاِلّْف بَـْ&َ ُقُلوبِنَـا، َوَاْصِلْح َذاَت بَيْـِننَـا، َواْهِدنَا َاللّ�
� ــوِر، نَـــا ِمـــَن الظُُّلَمـــاِت ِا7َ النـُّ ـــَالمِ، َونَّجِ ُسبُـــَل السَّ

� َوَجنِّبْنَا الَْفَواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بََطَن، 
ُهـمَّ ابُْســْط َعَليْنَـا ِمـْن بَـرََكـاتِـَك َورZََِْتـَك َوَفْضِلـَك� َاللّ�

� َوِرْزقَِك.
اُب� ُهمَّ اْغفِْر لَنَـا َوارZَْْنَا َوُتْب َعَليْنَـا ِانََّك َانَْت التَّوَّ َاللّ�

� يُم.
�
الرَّح
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“Bismillahirrahmanirrahim.

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur

Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim
buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet
de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın
yoktur.

Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yok-
tur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir,
hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm,
hesap ve ceza (ahiret) gününün mâliki Allah’a
mahsustur.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yal-
nız senden yardım dileriz.
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Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdikle-
rinin yoluna ilet.

Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna
değil.

Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphe-
siz ki sen her şeyi işiten ve bilensin. 

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet
lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster,
tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok
kabul eden ve çok merhametli olan ancak sen-
sin.

Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik. Günah-
larımızı bağışla ve bizi Cehennem ateşinden
koru.

Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve
Hz. Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle be-
raber yaz.

Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inanın!”
diye imana çağıran davetçiyi (Kur’an’ı) işittik
ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı
bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle
beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerine vadetti-
ğin şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde
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bizi rezil etme; şüphesiz sen vadinden dönmez-
sin.

Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak
bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri
de yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!
Sen bizim Mevlâmızsın. İnkârcı topluma karşı
bize yardım et.

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra
kalplerimizi saptırma, bize rahmetinden ver.
Şüphesiz sen çok bağışlayansın.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimiz-
deki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayak-
larımızı sağlamlaştır. İnkârcı topluma karşı bize
yardım et.

Rabbimiz! Bizi inkârcıların elinde fitneye dü-
şürme! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen
güç ve hikmet sahibisin.

Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun
baskı ve şiddetine maruz bırakma! Bizi rahme-
tinle o kâfirler topluluğundan kurtar.

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer
bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen,
mutlaka hüsrana uğrayacağız.
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Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize
merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yal-
nızca sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.

Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla,
şüphesiz senin her şeye gücün yeter.

Rabbim! Gönlüme genişlik ver ve işimi ko-
laylaştır.

Rabbim! Muhakkak ki ben kendime zulmet-
tim, beni bağışla.

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü
noksandan uzaksın. Muhakkak ki ben zalimler-
den oldum.

Rabbim! Bağışla, merhamet buyur. Sen en iyi
merhamet edensin.

Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir.

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüp-
hesiz sen duaları işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri,
namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı
kabul eyle! 

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak
eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine
önder kıl.
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Rabbim! Bana hüküm ve hikmet ver ve beni
salihlere erdir.

Rabbim! Beni bereketli bir konuma yerleştir.
Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.

Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni
salihler arasına dahil eyle.

Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve
mizde bize çıkış yolunu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz.
Biz gerçekten sana yöneldik.

Ey Rabbimiz! Bize bol sabır ver ve bizim ca-
nımızı müslüman olarak al.

Rabbimiz! Bize bol sabır ver. Yolunda ayak-
larımızı sabit kıl ve inkârcı topluma karşı bize
yardım et. 

Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve
bana yaklaşmalarından sana sığınırım. 

Rabbim! Bana lütfettiğin nimete karşılık ola-
rak, asla mücrimlere arka çıkmayacağım.

Rabbim! Beni zalimler toplumuna dahil
etme.

Rabbim! Bozguncular topluluğuna karşı bana
yardım et. 
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Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her
şeyi kuşatır. Tövbe edenleri ve senin yoluna
uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından
koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babala-
rından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da,
vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen
mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibi-
sin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi
kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olur-
sun. 

Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama ver-
diğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi
işler yapmaya yönelt ve beni rahmetinle salih
kullarının arasına kat!

Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl
yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara acı.

Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-ba-
bamı ve bütün mü’minleri bağışla.

Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını
uzaklaştır, gerçekten onun azabı süreklidir!

Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve
bize acı. Sen en iyi bağışlayansın.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman
etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalpleri-
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mizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!
Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin,
çok merhametlisin.

Ey Rabbim ! Bize dünyada da iyilik ver, 
rette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından

koru.

Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi
dininde sabit kıl.

Allahım! Seni sevmeyi, seni sevenleri sev-
meyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana
nasip etmeni niyaz ediyorum.

Allahım! Bize imanı sevdir ve onu bize güzel
göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret
ettir. Bizi doğru yolda olanlardan eyle.

Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden
başka hiçbir ilah yoktur. Beni yaratan sensin,
ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana ver-
diğim söz ve ahdime bağlı kalacağım. İşlediğim
günahların şerrinden sana sığındım. İhsan etti-
ğin nimetleri ikrar ediyorum, günahlarımı da iti-
raf ediyorum. Beni affet; çünkü senden başka
hiç kimse günahları affedemez.

Allahım! Senden, bildiğim ve bilmediğim
geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz edi-
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yorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve ge-
lecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum.
Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz,
fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehen-
nemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve
amelden de sana sığınıyorum. Allahım! Kulun
ve elçin Hz. Muhammed’in senden istediği
bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve
elçin Hz. Muhammed’in sana sığındığı bütün
şerlerden ben de sana sığınıyorum.

Allahım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın
en güzeline eriştir. Bunlara ancak sen eriştirir-
sin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru.
Bunlardan da beni ancak sen korursun. 

Allahım! Bana helal ile yetinerek haramdan
sakınmayı, sana itaatle yetinerek günahlardan
uzak kalmayı nasip et ve lütfunla beni başkala-
rına muhtaç etme.

Allahım! Beni öyle bir bağışla ki, iki cihanda
da durumum düzelsin. Bana öyle bir rahmet et
ki, iki cihanda da mutlu olayım. Öyle içten bir
tövbe nasip et ki, onu bir daha ebediyen bozma-
yayım ve bana öyle bir istikamet ver ki ebedi-
yen bu doğrultudan sapmayayım. 
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Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her
derde deva niyaz ediyorum.

Allahım! Dini-dünyevi hayatım ile ailem ve
malım için Senden bereket ve sağlık niyaz edi-
yorum. 

Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve ye-
terlilik vermeni niyaz ediyorum.

Allahım! Senden teslim olmuş bir kalb ve
doğru bir lisan niyaz ediyorum.

Allahım! Senden sıhhat, iffet, emanet, güzel
ahlâk ve takdire rıza vermeni niyaz ediyorum.

Allahım! Senden hayırlar işlemeyi, kötülük-
leri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağış-
lamanı ve bana merhamet etmeni niyaz
ediyorum. 

Allahım! Faydasız ilimden, korkmayan kalp-
ten, doymayan nefisten ve kabul olmayan dua-
dan sana sığınırım.

Allahım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İs-
lâm’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, mü-
nafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlâktan
sana sığınırım.

Allahım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten,
tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp ka-
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tılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana
sığınırım.

Allahım! Zulmetmekten de, zulme uğramak-
tan da sana sığınırım.

Allahım! Günahtan, Cehennem azabından,
kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakir-
liğin fitnesinden sana sığınırım. 

Allahım! Çekilmez belalardan, isyana düş-
mekten, görülmez kazadan ve düşmanları se-
vindirecek musibetlerden sana sığınırım.

Allahım! Verdiğin nimetlerin son bulmasın-
dan, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden,
azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gaza-
bından sana sığınırım. 

Allahım! Günahlardan ve masiyetlerden sana
sığınırım.

Allahım! Günün, gecenin ve her anın kötülü-
ğünden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana
sığınırım.

Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gizli ve açık
her şeyi bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Al-
lahım! Senden başka hiçbir ilah olmadığına şe-
hadet eder, nefsimin şerrinden, şeytanın ve
tuzaklarının şerrinden sana sığınırım.
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Allahım! Sen ‘Bana dua edin, duanıza karşı-
lık vereyim’ buyurdun. Sen asla vadinden dön-
mezsin. Beni İslam’a ilettiğin gibi, Müslüman
kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip
eyle.

Allahım! Bana sıhhat, iffet, emanet, güzel
ahlâk ve takdire rıza vermeni istiyorum.

Allahım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan,
dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle.
Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalple-
rin sakladıklarını bilirsin.

Allahım! Hayatta kaldığım sürece masiyet-
leri terk etmem konusunda bana acı! Gereksiz
sıkıntılara düşmemem konusunda da bana acı!
Bana, rızana ulaştıracak basiret ver.

Allahım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan
emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan,
solumdan ve üstümden (gelebilecek her türlü
tehlikeye karşı) muhafaza buyur.

Allahım! Ansızın altımızdan gelecek bir teh-
like ile helak olmaktan da sana sığınırım.

Allahım! Beni, güzellikler işledikleri zaman
sevinenlerden, kötülük işlediklerinde de bağış-
lanma dileyenlerden eyle!
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Allahım! Bedenime sağlık ve afiyet ver. Al-
lahım! Kulağıma sağlık ve afiyet ver, Allahım!
Gözüme sağlık ve afiyet ver. Senden başka hiç-
bir ilah yoktur.

Allahım! Geçmişte işlediğim tüm günahla-
rımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında
da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana
razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.

Allahım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile
olsa nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellik-
leri benden çekip alma.

Allahım! Gizli veya açık olarak geçmişte iş-
lediğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin
benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı ba-
ğışla. Sen dilediğini öne alır, dilediğini geri bı-
rakırsın. Senin her şeye gücün yeter. Senden
başka hiçbir ilah yoktur.

Allahım! Kalbimin frekanslarını zikrine aç.
Sana ve Rasulüne itaat etmeyi ve kitabınla amel
etmeyi nasip eyle.

Allahım! Bana öğrettiklerinden yararlan-
mamı nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri
öğret ve yarar sağlayacak ilim lütfeyle.

Allahım! İlmimi artır. Beni hidayete ulaştır-
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dıktan sonra kalbimi eğriltme. Bana rahmetin-
den lütfet. Muhakkak ki sen çok lütufkârsın.

Allahım! Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl
ve beni kanaatkâr eyle. Elde edemediklerimin
yerini hayırlı bir şekilde doldur. 

Allahım! Bana takva ver ve beni arındır. En
iyi arındıran sensin. Sen benim yardımcım ve
mevlamsın.

Allahım! Günahımı bağışla, rızkımı bollaştır
ve verdiğin rızkı hakkımda bereketli kıl.

Allahım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel
eyle. Bizi dünya perişanlığından ve Ahiret aza-
bından koru.

Allahım! Birbirimize karşı kalplerimizi ısın-
dır ve aramızı düzelt. Bizi barış yollarına ilet.
Karanlıklardan aydınlığa kavuştur. Bizi gizli ve
açık bütün kötülüklerden koru.

Allahım! Bize bol bereket, rahmet, iyilik ve
rızık ver.

Allahım! Bizi bağışla. Bize merhamet et ve
tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz sen tövbeleri
çok kabul eden ve çok merhamet edensin.

Allahım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin
gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de

132132



rahmet et. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olan-
sın. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi;
Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesini mübarek
kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın. 

Allahım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin
gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de
rahmet et. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın
gibi; Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesini mü-
barek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olan-
sın.”
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Arafat’tan Müzdelife’ye İnerken

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah bü-
yüktür.

Allahım! Yalnızca sana yöneliyorum. Tek
ümidim sensin. Hac vazifelerimi kabul buyur.
Beni muvaffak eyle. Burada bana istediğimden
daha da fazla hayırlar ihsan eyle. Ümidimi boşa
çıkarma. Şüphesiz ki sen, 

Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”
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� ، َال ِال�َه ِاالَّ اُ!، واُ! َاْكَ?ُ
ـى�

�
ـْل نُُسك ــاَك َارُْجــو، َفتََقبـَّ ُهــمَّ ِالَيْــَك َارَْغــُب، َوِايَّ �َاللّ�

يِه ِمـَن اْخلَـvِْ َاْكثََر َمـا َاطُْلُب، َوَال�
�
ـى ف

�
ـى َواْرُزْقن

�
َوَوّفِْقن

� يُم.
�
ى ِانََّك َانَْت اُ! اْجلََواُد الَْكر

�
ُ�َيِّبْن

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
Pَ ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال لَبَّيْـَك َاللّ�

يَك لََك�
�
Pَ اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال
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7. MÜZDELİFE VAKFESİNDE
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� َاُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َال ِال�َه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َوِ!ِ
� اْحلَْمُد.

يــَك لَــُه، لَــُه اْملُْلــُك، َولَـُه�
�
Pَ َال ِال�ـَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه َال

� . ير�
�
اْحلَْمُد َوُهَو َع�V ُكّلِ Uَْىٍء َقد

� يـَك لَـَك لَبَّيَْك، ِانَّ
�
Pَ ُهـمَّ لَبَّيْـَك، لَبَّيْـَك َال لَبَّيْـَك َاللّ�

� يَك لََك.
�
Pَ اْحلَْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َواْملُْلَك َال

� نْيَــا َحَسنَــًة َو2ِ اْال�ِخـَرِة َحَسنَــًة َوقِنَـا َربَّنَــا# ا�تِنَــا 2ِ الـدُّ
� َعَذاَب النَّاِر.

ــُه، َولَـَك� ــُه، َولَـَك الَْكَمــاُل ُكلُّ ُهــمَّ لَـَك اْحلَْمــُد ُكلُّ َاللّ�
� ُه، يُس ُكلُّ

�
ُه، َولََك الْتَْقد اْجلََالُل ُكلُّ

ُهــمَّ لَـــَك اْحلَْمـــُد Zَْــًدا ُيـــَوا2ِ نَِعَمـــَك، َوُيَكــا2ُِء� َاللّ�
� يِع Wََاِمِدَك َما َعِلْمُت ِمنَْها َوَما

�
يـَدَك، َاZَُْدَك بَِجم

�
َمز
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“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir.
Hamd ona mahsustur. O, her şeye gücü yeten-
dir.

Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!

138

� ـُه، َوَاْن َمتُنَّ َعVََّ بَِما ى ُكلَّ
�
ِه، َوَاْن ُتْصِلـَح Uَْأن اْخلvَِْ ُكّلِ

� ُه، َّ ُكلَّ َّjّى الـ
�
 َعـ�V َاْوِليَائِـَك َوَاْن َتـْ�َِف َعن

�
َمنَنْـَت بِه

�  ِاالَّ َانْـَت َيـا
�
َك، َوَال َ�ُـوُد بِـه ُvِْلــَك َغـ ُه الَ َيْفَعـُل ذ� َفـِانـَّ

� !&َ
�
Zِا َارَْحَم الرَّ

ـى ِمـْن�
�
يـمِ، َوَاِعـْذن

�
يَْطـاِن الـرَّج ـى ِمـَن الشَّ

�
ُهـمَّ َاِعـْذن َاللّ�

يِه�
�
 ف

�
ى َوبَارِْك 7

�
ى بَِما َرَزْقتَن

�
ُكّلِ ُسوٍء، َوَقنِّْعن

ـى�
�
ــى ِمـْن َاْكــَرمِ َوْفــِدَك َعَليْـَك، َوَالْــِزْمن

�
ُهــمَّ اْجَعْلن َاللّ�

� ـَ&!
�
ْسِتَقاَمِة َحت�ّى َالَْقاَك َيا رَبَّ الَْعاَمل يَل اْالِ

�
َسب
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Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahi-
rette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından
koru.

Allahım! Hamd bütünüyle sana mahsustur.
Bütün mükemmellik sana aittir. Yücelik bütü-
nüyle senindir. Büyüklük bütünüyle sana aittir.

Allahım! Nimetler sayısınca sana hamd
olsun. Bildiğim bilmediğim bütün nimetlerin-
den dolayı, yüce zâtına layık bildiğim bilmedi-
ğim bütün övgülerle her durumda sana hamd
ederim.

Allahım! Peygamber efendimize ve onun âi-
lesine salat ü selam olsun.

Allahım! Şimdiye kadar işlediğim günahla-
rımı bağışla. Bundan sonra günahlardan beni
koru. Ey lütuf ve azamet sahibi! Razı olacağın
iyi işler yapmamı bana nasip eyle.

Allahım! Arafat’ı görmeyi ve orada vakfe
yapmayı bize nasip ettiğin gibi, burada da gös-
terdiğin şekilde seni anmayı bize nasip eyle.
Bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Nitekim
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“Arafat’tan indiğinizde, Meş’ar-ı Haram”ın bu-
lunduğu yerde (Müzdelife’de), Allah’ı zikredin.
Onu, size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz
daha önce yanlış yolda idiniz. Sonra insanların
akın ettiği yerden siz de akın edin. Allah’tan ba-
ğışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan-
dır, çok merhamet edendir.” sözünle bunu bize
vadetmiştin. Senin vadin ise haktır.

Allahım! Bu mübarek yerde tüm hayırları
bana lütfetmeni, durumumu bütünüyle düzelt-
meni, dostlarına lütfettiğin şeyleri bana da ihsan
etmeni ve tüm şerleri benden uzaklaştırmanı
niyaz ediyorum. Çünkü bunu senden başka hiç
kimse yapamaz, bunun en iyisini sen yaparsın,
Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allahım! Beni kovulmuş şeytandan koru.
Her türlü kötülükten muhafaza buyur. Bana ye-
terince rızık ver ve bunu hakkımda bereketli kıl.

Allahım! Beni sana yol bulanların en iyile-
rinden eyle. Ey Âlemlerin Rabbi! Sana kavu-
şuncaya kadar beni bu dosdoğru yoldan
ayırma.”
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8. MİNA’DA
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“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Bizi hida-
yete ulaştıran Allah büyüktür. Hamd, bizi ni-
metlerle donatan Allah’a mahsustur. 

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir. 

143

� �Vَعـ 
�
ّـى َاْســَألُـَك َاْن َمتُـنَّ َعـVََّ بَِمـا َمنَنْـَت بِـه

�
ُهـمَّ  ِان �َاللّ�

ـَ& َيا َارَْحَم�
�
اِحل ى ِمـْن ِعبَاِدَك الصَّ

�
َاْوِليَائِـَك َوَاْن َجتَْعَلن

�  !&َ
�
Zِا الرَّ

ّـى َاُعـوُذ بَِك ِمـَن الَْمْغـَرمِ َوالَْمْأثَـمِ َواْحلِـْرَماِن�
�
ُهـمَّ ِان �َاللّ�

� يِن . 
�
يبَِة 2ِ الَْعْقِل َوالدّ

�
َوالُْمص

� ِ&  َوَاُعوُذ بَِك رَّبِ
�
يَاط َزاِت الشَّ رَّبِ َاُعوُذ بَِك ِمْن َ�َ

وِن.� َاْن َ�ُْ�ُ
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Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. İnkârcıla-
rın hoşuna gitmese de biz, yalnızca ona bağlanıp
ancak ona kulluk ederiz. 

Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahları-
mızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.

Hamd, beni sağ salim buraya ulaştıran, beni
İslâm ve imanla şereflendiren ve beni Muham-
med Aleyhisselamın ümmetinden eyleyen Al-
lah’a mahsustur. 

Allahım! Veli kullarına lütfettiğin şeyleri
bana da ihsan etmeni ve beni salih kullarından
eylemeni niyaz ediyorum. Ey merhamet eden-
lerin en merhametlisi!

Allahım! Hüsrana uğramaktan, günahtan,
mahrumiyetten, aklım ve dinim hususunda mu-
sibete düşmekten sana sığınırım.

Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve
bana yaklaşmalarından sana sığınırım.”
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Cemerata Taş Atarken

“Allah’ın adıyla! Allah büyüktür! Kahrolsun
şeytan ve taraftarları!

Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahları-
mızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.
Amellerimizi salih ve makbul eyle. Onları bit-
mez tükenmez bir kazanca dönüştür.

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.”
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يَْطاِن َو ِحْزبِِه� �بِْسمِ اِ! َاُ! َاْكَ?ُ رَْغًما ِللشَّ
� ورًا، َوَذنْبًــا َمْغُفـورًا، َوَسْعيًـا ـا َمـْ?ُ ُهـمَّ اْجَعْلــُه َحجًّ �َاللّ�

َمْشُكورًا َوَعَمًال َصاِحلًا َمْقبُوًال َو ِجتَارًَة لَْن َتبُوَر�
� �َاُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َالِال�َه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ وِ!ِ � �

� اْحلَْمُد 
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Kurban Keserken

“Allah’ın adıyla! Allah büyüktür! Allahım!
(Bu kurban da dahil sahip olduğum ne varsa
hepsi) sendendir. (Bu kurban da) senin rızan
içindir. Benim bu ibadetimi kabul buyur. 

Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü,
gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Al-
lah’a ortak koşanlardan değilim.

Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetle-
rim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin
Rabbi Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslüman-
ların ilkiyim.”
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� ّى
�
ُهمَّ ِمنَْك َوِالَيَْك، َتَقبَّْل ِمن بِْسمِ اِ! َاُ! َاْكَ?ُ ، َاللّ�

َواِت َواْالَرَْض� م� ى َفَطَر السَّ
�
ـذ ْهـُت َوْجِهَى ِللَّ ّى َوجَّ

�
ِان

� ،&َ
�
يًفا َوَما# َانَا ِمَن الُْمjِْكـ

�
َحن

�&َ
�
ـى ِ!ِ رَِبّ الَْعاَملـ

�
ى َوWَْيَـاَى َوَممَات

�
ـى َونُُسك

�
�ِانَّ َصَالت

� .&َ
�
ُل اْملُْسِلم ِلَك ُاِمْرُت َوَانَا َاوَّ يَك لَُه َوبِذ�

�
Pَ َال
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Saçlarını Tıraş Ederken

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Bizi doğru yola ileten Allah’a hamdolsun.
Bize verdiği nimetlerden dolayı da Allah’a ham-
dolsun. 

Allahım! Bütün varlığım sana aittir. Haccımı
kabul buyur. Günahlarımı bağışla. Beni ve hac-
cını eda edip saçlarını kestiren ve kısaltan bütün
müminleri bağışla, Ey bağışlaması bol olan!
Amin.”

151

� َه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َوِ!ِ َاُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َالِالـ�
� اْحلَْمُد 

� �
َاْحلَْمـُد ِ!ِ َع�V َمـا َهـَدانَا، َواْحلَْمـُد ِ!ِ َعـ�V َما َانَْعـَم بِه

� َعَليْنَا;
� ـى،

�
 ُذنُـوب

�
ّـى َواْغفِـْر 7

�
ْل ِمن ـى َفتََقبـَّ

�
ـِذِه نَـاِصيَت ُهـمَّ ه� �َاللّ�

يـَن، َيـا َواِسـَع�
�
ـر ـَ& َوالُْمَقّصِ

�
ق  َوِلْلُم0َّلِ

�
ُهـمَّ اْغفِـْر 7 َاللّ�
� الَْمْغفَِرِة، ا�ِمَ&.
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İhramdan Çıktıktan Sonra

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi
sağlayan Allah’a mahsustur. Allahım! İmanımızı
güçlendir. Bize hiçbir tereddüt taşımayan bir
inanç ver. Bize başarı ver ve yardım et. Bizi, an-
nelerimizi, babalarımızı ve bütün Müslümanları
bağışla.”
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� اُ! َواُ! َاْكـَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َوِ!ِ َه ِاالَّ َاُ! َاْكـَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َالِالـ�
� اْحلَْمُد.

� يَماناً
�
ُهـمَّ ِزْدنَا ا ى َعنَّا نُُسَكنَا; َاللّ� ى َقض�

�
ذ �َاْحلَْمُد ِ!ِ الـَّ

� َهـاتِنَـا يًقـا َوَعـْونًـا، َواْغفِـْر لَنَـا َوِال�بَـائِنَـا َوُامَّ
�
ينًـا َوَتـْوف

�
َوَيق

�  .&َ
�
َ& َاْ�َع

�
َواْملُْسِلم
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Teşrik Günlerinde Mina’da

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Al-
lah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yok-
tur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir.
Hamd ona mahsustur. O’nun her şeye gücü
yeter.”
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� َه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َوِ!ِ َاُ! َاْكَ?ُ َاُ! َاْكَ?ُ َالِالـ�
� اْحلَْمُد.

ُسب0َْـاَن اِ! َواْحلَْمــُد ِ!ِ َوَالِال�ـَه ِاالَّ اُ! َواُ! َاْكـَ?ُ َوَال�
� يمِ.

�
ِ الَْعظ ّVَِة ِاالَّ بِاِ! الَْع َحْوَل َوَال ُقوَّ

يــَك لَــُه، لَــُه اْملُـْلــُك، َولَـُه�
�
Pَ َالِال�ــَه ِاالَّ اُ! َوْحــَدُه َال

� . ير�
�
اْحلَْمُد َوُهَو َع�V ُكّلِ Uَْىٍء َقد
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9. VEDA TAVAFINDAN SONRA

154



155

ى�
�
ـى بِِنْعَمِتـَك حت�ّـى َاَعنْتَن

�
ْغتَن  بَِالِدَك، َوبَلَّ

�
ـى 2

�
َتن ْ َّvَسـ

ّى َفاْزَدْد�
�
يَت َعن

�
َع�V َقَضاِء َمنَاِسِكَك، َفـِإْن ُكنَْت رَض

ّــى رًِضـا َوِاالَّ َفِمـَن اْال�َن َقبْــَل َاْن َينْـأ�ى َعـْن بَيْـِتـَك�
�
َعن

 َغvَْ ُمْستَبِْدٍل�
�

، ِاْن َاِذنَْت 7
�

ا2 َذا َاَواُن انْـِ�َ ى، ه�
�
َدار

� بِـَك َوَال بِبَـيْـِتــَك، َوَال رَاِغــٍب َعنْــَك َوَال َعــْن بَيِْتـَك،
�

�
ــى َوالِْعْصَمـَة 2

�
 بَــَدن

�
ُهــمَّ َفــاَْص0ِبْـِنــى الَْعـافِيَــَة 2 َاللّ�

� ـــى طَـــاَعتَـــَك َمــا
�
ـــى، َواْرُزْقن

�
ـــى، َوَاْحِســـْن ُمنَْقَلب

�
ين

�
د

� �Vنْيـاَ، ِانََّك َع ِى اْال�ِخـَرِة َوالدُّ َvَْخ 
�

ى، َواْ�َـْع 7
�
َابَْقيْتَن

� . ير�
�
ُكّلِ Uَْىٍء قد

ُهمَّ َال َمانَِع ِملَا َاْعَطيَْت، َوَال ُمْعِطَى ِملَا َمنَْعَت، َوَال� �َاللّ�
� . َينَْفُع َذا اْجلَّدِ ِمنَْك اْجلَـدُّ

� ى طَْرَفَة َعْ&ٍ
�

ى ِا�7 نَْفس
�
ُهمَّ رZََْـتَـَك َارُْجو َفَال َتِكْلن �َاللّ�

� ُه َالِال�َه ِاالَّ َانَْت. ى ُكلَّ
�
 Uَْأن

�
َوَاْصِلْح 7
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“Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi
sağlayan Allah’a mahsustur. 

Gizli ve açık her şeyi bilen, göklerin ve yerin
yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Alla-
hım! Senden başka hiçbir ilah olmadığına şeha-
det ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın
şerrinden ve tuzaklarından, kendime karşı bir
kötülük işlemekten veya herhangi bir Müslü-
manı böyle bir kötülüğe sürüklemekten sana sı-
ğınırım.

Allahım! Sana teslim oldum. İşimi Sana ha-
vale ettim. Ümit ve endişeyle Sana dayandım.
Senden başka hiçbir sığınak ve dayanak yoktur.
İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin elçiye inandım.

Allahım! İşte Kâbe’nin yanındayım. Ben
senin kulunum. Senin kulların olan bir anne ba-
banın çocuğuyum. Bana lütfettiğin nimetlerle
nice beldeleri aşarak bana buralara gelmeyi
nasip ettin. Lütfunla beni buralara ulaştırdın ve
hac görevimi yerine getirmeme yardım ettin. Al-
lahım! Eğer benden razı isen, bu rızanın artma-
sını lütfet. Yok eğer razı değilsen; Beytinden
yurduma dönmeden önce şimdi nasip et rızanı! 

İşte dönüş vaktim gelip çattı ve izninle ayrı-
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lıyorum. Seni ve Kâbe’ni hiçbir şeyle değişme-
yeceğim. Senden ve Beytinden asla yüz çevir-
meyeceğim. Allahım, bedenime sağlık lütfet,
dini hayatımı muhafaza buyur. Dönüşümü güzel
eyle. Bana hayat lütfettiğin sürece sana tam an-
lamıyla bağlanmayı nasip et. Dünya ve Ahiret
iyiliğini birlikte lütfet. Muhakkak ki senin her
şeye gücün yeter. 

Allahım! Senin verdiğine engel olabilecek,
engel olduğunu da verebilecek hiçbir güç yok-
tur. Sana itaat etmediği takdirde, varlığı olanın
varlığının, senin katında hiçbir yararı yoktur.

Allahım! Rahmetini umuyorum. Beni bir göz
açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Du-
rumumu her yönüyle ıslah eyle. Senden başka
hiçbir ilah yoktur.”
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10. MEDİNE

Medine görülünce salat ü selam artırılır. Zi-
yaretin yararlı olması, dünya ve Ahiret saadeti
getirmesi için dua edilir. Bu çerçevede yapılabi-
lecek dualardan biri şöyledir:

“Allahım! Bana rahmet kapılarını aç. Veli
kullarına ve sana tam anlamıyla bağlananlara
lütfettiğini bana da lütfet. Beni bağışla ve bana
merhamet buyur. Ey kendisinden istekte bulu-
nulanların en iyisi!”

Mescid-i Nebevî’ye ve diğer mescitlere gi-
rerken okunan dua ve salavat-ı şerifeyi birleşti-
rerek şöyle dua edilebilir:
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ــى َمـا َرَزْقتَـُه�
�
ُهــمَّ اْفتَـْح َعــVََّ َابْـَواَب رZََِْتـَك َواْرُزْقن �َاللّ�

� َvْــى َيـا َخـ
�
 َوارZَْْن

�
َاْوِليَـاَءَك َوَاْهـَل طَــاَعِتـَك َواْغفِـْر 7

� َمْسُؤوٍل.

ـى ُمـْدَخَل�
�
ـِة رَسُوِل اِ! رَّبِ َاْدِخْلن بِْسمِ اِ! َو َعـ�V ِملَّ

  ِمــْن�
�

ــَرَج ِصـــْدٍق َواْجَعــْل 7 ـــى ُ¢ْ
�
ِصـــْدٍق َوَاْخــرِْجن

� vًا
�

لَُدنَْك ُسْلَطانًا نَص
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“Allah’ın adıyla ve Rasûlullah’ın sünneti
üzere. Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve
esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yer-
den de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.
Bana yardımcı bir kuvvet ver. 

Allahım! Hz. İbrahim ve ailesine salat ve
selam eylediğin gibi, Hz. Muhammed ve aile-
sine de salat ve selam eyle! Sen övgüye layıksın,
şanı yüce olansın. 

Allahım! Hz. İbrahim ve ailesini mübarek
kıldığın gibi, Hz.Muhammed ve ailesini de mü-
barek kıl! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olan-
sın. 

Allahım! Günahlarımı bağışla. Bana rahmet
kapılarını aç.”
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Rasûlullah’ın Kabrini Ziyaret

Namaz için vakit müsaitse iki rekat Tahiyye-
tü’l-mescit namazı kılar. Sonra Hz. Peygam-
ber’in kabrinin yanına gelir ve şöyle selam verir:

-
-
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“Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
Allah’ın Resulü!

Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
Allah’ın Habibi!

Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
âlemlere rahmet olarak gönderilen! 

Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
Peygamberlerin efendisi! 

Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
Peygamberlerin sonuncusu!

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine
olsun ey Nebi!

Allah’ın rahmeti ve selamı sana, aile efra-
dına, tüm ashabına, Ehl-i Beyt’ine ve diğer pey-
gamberlere ve Allah’ın salih kullarına olsun! ey
Allah’ın elçisi! 

Ey Allah’ın Rasulü! Yüce Allah’ın şöyle bu-
yurduğunu duydum: ‘Eğer onlar kendilerine
zulmettiklerinde sana gelip Allah’tan bağışlama
dileselerdi ve Peygamber de onlar için istiğfar
etseydi, şüphesiz Allah’ı tevbeleri çok kabul
eden ve çok merhamet eden bulurlardı.’ Ben,
günahlarımdan dolayı bağışlanma dileğiyle,
Rabbime şefaatçi olman için geldim. 
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Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Yine şehadet ederim ki sen onun elçisi-
sin. 

Şehadet ederim ki sen peygamberlik görevini
yaptın, emaneti yerine getirdin. Ümmete samimi
davrandın. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel
öğütle çağırdın. Ölüm sana gelinceye kadar
Allah yolunda cihad ettin. Ümmetinin elçisi ola-
rak Allah seni en üstün şekilde mükafatlandır-
sın.

Allahım! Ona yakınlık, yücelik ve yüksek de-
receler ver. Onu, vadettiğin Makam-ı Mahmud’a
ulaştır.

Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik. Gön-
derdiğin Peygambere uyduk. Bizi tasdik eden
şahitlerden yaz.”

ardeşlerinin göndermiş olduğu selam
söyledikten sonra, bir metre kadar ilerler.

Hz. Ebu Bekir, ardından da Hz. Ömer’in
leri başında durur ve onlara da selam verir:
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Hz. Ebu Bekir’e Selam

“Ey Ebu Bekri’s-Sıddık  elam üzerine olsun

Ey Peygamberin Halifesi  elam üzerine
olsun

Ey Peygamberin mağaradaki arkadaşı, sefer-
lerdeki yoldaşı ve sırdaşı! Allah’ın selamı üze-
rine olsun. 
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يَق� ّ�
د َالُم َعَليَْك َيا َابَا بَْكٍرِنالّصِ َالسَّ

يَفـَة رَُسـوِل اِ! َصـVَّ اُ! َعَليِْه َو�
�
ـَالُم َعَليَْك َيـاَخل َالسَّ

� َم  َسلَّ
يَســُه �2ِ

�
ــَالُم َعَليْــَك َيــا َصــاِحــَب رَُســوِل اِ! َوَان َالسَّ

� اِر. ينَُه َعVَ  اْألَْ}َ
�
يَقُه 2ِ اْألَْسَفاِر َوَام

�
الَْغاِر َورَف

َالُم َعَليَْك َورZََُْة� َجَزاَك اُ! َعنَّا َاْفَضـَل  اْجلََزاِء. َفالسَّ
اِ! َوبَرََكاُتُه�

ُهمَّ ارَْض َعنْـُه َوارَْفـْع َدرََجتَُه َوَاْكـرِْم َمَقاَمـُه َوَاْجِزْل� �َاللّ�
ثََوابَُه�
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Allah, seni en güzel şekilde mükafatlandır-
sın. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine
olsun.

Allahım! Ondan razı ol. Derecesini yükselt.
Makamını mübarek kıl. Mükafatını bol eyle.”
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Hz. Ömer’e Selam

“Ey Müminlerin emiri Ömer el-Faruk! Selam
üzerine olsun.

Ey İslam’ı güçlendiren! Selam sana!

Ey putları kıran! Selam sana!

Allah seni en güzel şekilde mükafatlandırsın.
Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine
olsun.

Allahım! Ondan razı ol. Derecesini yükselt.
Makamını mübarek kıl. Mükafatını bol eyle. 
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َ& ُعَمَر الَْفاُروَق�
�
vَ اْملُْؤِمن

�
َالُم َعَليَْك َيا َام َالسَّ

� ْسَالمِ  َالُم َعَليَْك َياُمْظِهَر اْإلِ َالسَّ
� َر اْألَْصنَامِ َالُم َعَليَْك َيا ُمَكّسِ َالسَّ

َالُم َعَليَْك َورZََُْة� َجَزاَك اُ! َعنَّا َاْفَضـَل  اْجلََزاِء. َفالسَّ
اِ! َوبَرََكاُتُه�

ُهمَّ ارَْض َعنْـُه َوارَْفـْع َدرََجتَُه َوَاْكـرِْم َمَقاَمـُه َوَاْجِزْل� �َاللّ�
ثََوابَُه�
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Sonra uygun bir yere çekilerek kendisi, 
babası, kardeşleri, yakınları, arkadaşları, 

arı, kendisine iyiliği dokunmuş olanlar ve
üslümanlar için dua eder. 

Mescid-i Nebevî’de bulunduğu vakitleri
büyük bir ganimet bilmeli ve bolca hamd etmeli,
tekbir, tehlil ve tesbih okumalı, dua etmeli, salat
ü selam getirmelidir.”
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Uhut Şehitleri, Bakî’ Mezarlığı ve Diğer
Mezarlıkları Ziyaret 
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“Selam size, ey mü’minler yurdunun sakin-
leri. İnşallah biz de size katılacağız. Siz bizden
önce gelip geçtiniz. Biz de sizin peşinizden gele-
ceğiz. Allah bizi de, sizi de bağışlasın. Sizden ön-
cekilere de, sonrakilere de Allah rahmet eylesin.

Allahım! Ölülerimizi de dirilerimizi de, bu-
rada bulunanları da, bulunmayanları da, küçükle-
rimizi-büyüklerimizi, erkeklerimizi kadınlarımızı
bağışla. Bizden hayat verdiklerini İslam üzere
yaşat, vefat ettirdiklerini de imanla vefat ettir.

Allahım! Onlardan razı ol, derecelerini yük-
selt, makamlarını mübarek kıl, mükafatlarını bol
eyle. Lütfunla ve kereminle ey ikram edenlerin
en kerimi!

Allahım! Onların mükafatından bizi mahrum
etme. Onlardan sonra bizi fitneye düşürme.

Sabrınızdan dolayı size selam olsun. Ahiret
yurdu ne güzeldir!”
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Mescid-i Nebevî’de Okunabilecek Dua

172

� يـــِع نَِعِمـــَك،
�
�َ �Vُهــــمَّ َابَْلـــَغ اْحلَْمـــِد َعــــ َاZَْـــُدَك �اللّ�

� يَد ِمْن َفْضِلَك وَكَرِمَك.
�
َوَاْسَألَُك اْملَز

يـــُم، َالْـــَواِحـــُد�
�
�َوَاUَْهـــُد َاْن َالِال�ـــَه ِاالَّ اُ! َالَْعـــVُِّ الَْعظ

ــًدا َعبْـُدُه� يــُم; َوَاUَْهــُد َانَّ Wَُمَّ
�
يــُز اْحلَـك

�
َمــُد الَْعــز الصَّ

يُلـــــُه، َاْفَضـــــُل�
�
يبُـــــُه َوَخل

�
َورَُســـــولُـــــُه، َوَصفِيُّــــــُه َوَحب

� .&َ
�
ِحق َ& َواالَّ

�
ابِق َ&، َوَاْكَرُم السَّ

�
اْملَْخُلوق

ُســوَل َفـاْكتُبْنَــا َمـَع� ـا بَِمــا# َانْـَزلْــَت َواتَّبَْعنَـا الــرَّ َربَّنَـا# ا�َمنـَّ
يَن�

�
اِهد الشَّ

� يَمــاِن َاْن ا�ِمنُـوا
�
ى ِلــْإل

�
َربَّنَـا# ِانَّنَــا َسِمْعنَــا ُمنَــاِدًيــا ُينَــاد

� ا َسيِّئَاتِنَا بَِربُِّكْم َفـا�َمنَّا َربَّنَا َفـاْغفِْر لَنَا ُذنُـوبَنَا وََكّفِْر َعنـَّ
� َوَتَوفَّنَا َمَع اْألَبَْراِر 

َربَّنَــا َوا�تِنَــا َمــا َوَعــْدَتنَــا َعــ�V رُُسِلــَك َوَال ُ�ْــِزنَــا َيـْوَم�
� يَعاَد .

�
الِْقيَاَمِة ِانََّك َال ُ�ِْلُف اْملـ
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“Allahım! Sana ihsan ettiğin bütün nimetler-
den dolayı sonsuz hamd eder lütuf ve keremini
artırmanı niyaz ederim. 

Yüce, ulu, bir, samed, üstün ve hikmet sahibi
Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet
ederim. Muhammed’in onun kulu, elçisi, seçimi,
habibi ve dostu, mahlukatın en üstünü, geçmiş
ve gelecek tüm yaratılmışların en iyisi olduğuna
da şehadet ederim.

Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve
Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle bera-
ber yaz.

Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inanın!”
diye imana çağıran davetçiyi (Kur’an’ı) işittik
ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı
bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle be-
raber al. Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiğin
şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi
rezil etme; şüphesiz sen vadinden dönmezsin.

Alah’ım! Kulun ve elçin Muhammed Aley-
hisselam’ın senden istediği tüm hayırları bana
da lütfetmeni niyaz ediyorum. Kulun ve elçin
Muhammed Aleyhisselam’ın sığındığı tüm şer-
lerden de sana sığınırım.

Allahım! Beni Peygamberin Muhammed
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(s.a.s.)’ın Sünneti üzere yaşat, bana onun dini
üzere ölmeyi nasip et ve beni fitnelerin saptır-
masından muhafaza buyur.

Allahım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin
gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de
rahmet et. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın
gibi; Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesini mü-
barek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olan-
sın. 
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Mescid-i Nebevî’den Ayrılırken

Mescid-i Nebevî’den ve Medine’den ayrıla-
cağı zaman Mescid-i Nebevî’de iki rekat namaz
kılarak bolca dua edip Rasûlullah’ı tekrar usu-
lüne göre ziyaret ederek veda etmesi güzel olur.
Ayrılırken şöyle dua edilebilir:
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“Allahım! Bize seni sevmeyi lütfet. Melek-
lerini, peygamberlerini, elçilerini ve Salih kul-
larını sevmeyi de nasip eyle. Allahım! Bize
sevgini lütfet. Meleklerin, peygamberlerin, elçi-
lerin ve salih kulların tarafından da sevilmeyi
i san eyle.

Allahım! Bu ziyaretimi Medine-i Münevve-
re’yi son ziyaretim kılma. Lütfun ve ihsanınla
Harem-i Şerif’e ve Medine-i Münevvere’ye tek-
rar gelmemi kolaylaştır. Bana dünyada ve Ahi-
rette sağlık ve bereket ihsan eyle. Bize,
memleketlerimize sağ salim ve haccın feyiz ve
bereketini elde etmiş olarak güvenlik içinde
dönmeyi nasip eyle.

Allahım! Tamamen sana teslim oldum. Yal-
nızca sana tevekkül ettim. Sana iman ettim ve
sadece senin hükmüne başvurdum. Geçmişte iş-
lediğim ve gelecekte işleyebileceğim gizli ve
açık bütün günahlarımı bağışla. Sen benim Rab-
bimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman
etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalpleri-
mizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!
Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin,
çok merhametlisin.
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Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahi-
rette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından
koru.”

11. NİYETLER

Niyet Hakkında Kısa Açıklama

Niyet, kişinin zihninde oluşan bir karardır.
Kişi bir şeye karar verir ve karar verdiği şeyi
gerçekleştirmeye azmederse o işe niyet etmiş
olur. Zihnen karar vererek bir şey yapmaya yö-
nelen ve yapmak istediği şeyin farkında olan
kişi, o işe niyet etmiş demektir. İşte esas niyet,
zihinde oluşan karardır. Buna göre zihninde her-
hangi bir ibadeti yerine getirmeye karar veren
kişi o ibadete niyet etmiş olur. İbadetlerde esas
niyet işte budur. Ancak bu niyetin dil ile de ifade
edilmesi güzel görülmektedir. 

İbadete niyet dil ile ifade edilirken, en uy-
gunu kişinin niyetini kendi diliyle ifade etmesi-
dir. Yani niyetin Arapça olarak söylenmesinin
dinen herhangi bir gerekliliği veya zorunluluğu
söz konusu değildir. Bu yüzden hac ibadeti es-
nasında da hacılarımızın tavaf ve sa’y gibi hac
menasiki ile ilgili niyetlerini Türkçe olarak yap-
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malarını tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde başka
dilleri konuşan hacıların da niyetlerini kendi dil-
leri ile ifade etmeleri daha uygundur. Bu sebeple
Türkçe olarak hazırlanan bu kitapçıkta niyetler
kısa olarak Türkçe cümlelerle ifade edilmiştir.
Hacı adayları niyetlerini bu ifadelerle yapabilir-
ler. Bununla birlikte niyetlerini Arapça ifadelerle
dile getirmek isteyenler için niyetlerin Arapça-
ları da verilmiştir. 

Temettu Niyeti 

Temettü haccı yapan ilk önce umreye niyet
eder:

“Allahım! Umre yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

İfrad Niyeti

“Allahım! Hac yapmak istiyorum. Bunu bana
kolaylaştır ve kabul eyle.”
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� ّى
�
 َو َتَقبَّْلَها ِمن

�
ْرَها 7 يُد الُْعْمَرَة َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

� ّى
�
 َو َتَقبَّْلُه ِمن

�
رُه 7 يُد اْحلَجَّ َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�
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Kıran Niyeti

“Allahım! Umre ve hac yapmak istiyorum.
Bun  bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Umre Niyeti

“Allahım! Umre yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Tavaf Niyeti

“Allahım! Beytini tavaf etmek istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Umre Tavafı

“Allahım! Umre tavafı yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”
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� ّى
�
 َوَتَقبَّْلُهَما ِمن

�
ا 7 ْرُ�َ يُد الُْعْمَرَة َواْحلَجَّ َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

� ّى
�
 َو َتَقبَّْلَها ِمن

�
ْرَها 7 يُد الُْعْمَرَة َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

 َوَتَقبَّْلـُه�
�

ــْرُه 7 يــُد طَــَواَف  الُْعْمــَرِة  َفيَّسِ
�
ُهــمَّ ِانِّــى ُار �َاللّ�

� ّى
�
ِمن

� ّى
�
 َو َتَقبَّْلُه ِمن

�
ْرُه 7 يُد طََواَف بَيِْتَك َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

181



Hac Tavafı

“Allahım! Hac tavafı yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Sa’y Niyeti

“Allahım! Umre sa’yi yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Hac Sa’yi

“Allahım! Hac sa’yi yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”
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� ّى
�
 َو َتَقبَّْلُه ِمن

�
رُه 7 يُد طََواَف اْحلَّجِ  َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

� ّى
�
 َو َتَقبَّْلُه ِمن

�
ْرُه 7 يُد َسْعَى اْحلَجَّ َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�

� ّى
�
 َو َتَقبَّْلُه ِمن

�
ْرُه 7 يُد َسْعَى الُْعْمَرِة  َفيَّسِ

�
ّى ُار

�
ُهمَّ ِان �َاللّ�
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BİTİRİRKEN

Hac ibadeti pek çok Müslümana ömründe
ancak bir defa nasip olur. Hac vazifesinin eda
edildiği mübarek mekanlar, sıradan yerler de-
ğildir. İşte bu yerlerde ve Yüce Allah’ın insanları
en çok bağışladığı zaman dilimlerinden biri olan
hac mevsiminde hacda bulunmak, bir Müslü-
man için büyük bir kazanımdır. 

Hacı, Allah’ın misafiridir. Hiç şüphesiz bun-
dan daha şerefli bir misafirlik düşünülemez.
Böyle bir misafirliğe kabul edilmek, büyük bir
nasiptir. Zira bu misafirlik, bildiğimiz misafir-
liklerden değildir. Bu, bütün yakarışları duyan,
dertlere derman veren, istekleri yerine getiren,
dualara karşılık veren, kapısında içtenlikle ken-
disine yönelen ziyaretçilerini engin rahmetiyle
kuşatan Allah’ın misafirliğidir.

Hacceden kimselerin Allah katındaki değeri
çok yüksektir. Bu sebeple Yüce Allah onların iç-
tenlikle yapacakları duaları geri çevirmez. Pey-
gamber Efendimiz; 

“Haccedenler ve umre yapanlar Allah’ın mi-
safirleridir. Kendisine dua ederlerse, dualarını
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kabul eder, Bağışlanma dilerlerse onları bağış-
lar”(İbn-i Mace, Menasik, 5) buyurmaktadır. 

Yüce Allah, misafirlerinin meşru isteklerini
asla reddetmeyecektir. Çünkü ondan daha iyi
misafirlerine ikramda bulunabilecek yoktur. İşte
hacda, bu inanç ve duygularla O’na yakarılma-
lıdır. 

Annemiz, babamız, çocuklarımız, kardeşle-
rimiz, yakınlarımız, komşularımız, iş arkadaşla-
rımız, çevremizdeki insanlar, milletimiz,
devletimiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık
için dua etmeliyiz. Barış ve esenlik dilemeliyiz. 

Maddi-manevi birtakım zorluklara katlana-
rak mukaddes çağrıya icabet edip geldiğimiz
kutsal iklimde samimi ve ihlâslı bir şekilde can
ü gönülden el açmalıyız. Meşru bir dilekte bu-
lunduğumuz takdirde bu dileğimizin asla geri
çevrilmeyeceğinin bilinci içerisinde olmalıyız.
Geçmişte bilerek bilmeyerek bulaştığımız ma-
nevi kirlerden bizi arındırması için Yüce Mev-
lamıza yakarmalıyız. 

Dünyanın dört bir bucağında zulme maruz
kalmış insanların kurtuluşu, 

Tarih boyunca İslam için en çok şehit vermiş
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bir milletin çocukları olarak, bu kutlu şehitlerin
neslinden gelip de İslam’dan sapma eğilimine
girmiş olanların hidayet ve salahı,

Müslümanların, İslâm’ın emrettiği şekilde bi-
linçlenerek gayr-ı Müslimlere muhtaç olmaktan
kurtulması ve yeryüzünde adaletin ve hakkın
temsilcileri olarak denge unsuru olmaları, 

Ayrıca tüm insanlığın hidayet ve salahı için
dua etmeliyiz. Çünkü Cenab-ı Hakk’ın, hacca
gelmeyi nasip ettiği Müslümanlar, bir bakıma
Müslümanların Allah’ a gönderilmiş temsilcileri
mesabesindedir. 

Hacda zamanın her dakikasının çok büyük
kıymeti vardır. Bu değerli vakitleri faydasız ve
lüzumsuz meşgalelerle geçirip heba etmemeli-
dir. Hele hele başkalarına sıkıntı ve eziyet ver-
mekten, kötü söz ve davranışlardan, haklı bile
olunsa birtakım gereksiz tartışmalardan şiddetle
sakınılmalıdır. 

Bu mübarek zaman diliminde sözlerden daha
ziyade ihlâs ve samimiyet ön plana çıkar. 

Hayatımızda bir dönüm noktası teşkil edecek
bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bundan böyle
manen bizi kirletecek günahlardan uzak durma
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azim ve gayreti vermesi için de Yüce Mevla’dan
yardım istemeliyiz.

İçtenlikle yapılacak bir duanın-hele hele bu
dua, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Arafat,
Mina, Müzdelife gibi kutsal yerlerde ve hac
günlerinde yapılırsa- kabul edilmesi kuvvetle
umulabilir.

Bu sebeple hacılarımız, içinde bulundukları
mukaddes toprakları ve kutsal zaman dilimini
yapacakları samimi dualarla çok iyi değerlen-
dirmelidirler. Kendileri, yakınları, bütün müslü-
manlar ve hatta tüm insanlığın iyiliğe ve hayra
yönelmesi için dua etmelidirler.

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de mealen
şöyle buyurmaktadır:

“Kullarım sana beni sorduğu zaman on-
lara ilet ki şüphesiz ben çok yakınım. Bana
dua edince dua edenin duasına icabet ederim.
O halde, onlar da benim davetime koşsunlar
ve bana hakkıyla iman etsinler ki dosdoğru
gidebilsinler.”(Bakara Sûresi, 186)
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KUR’AN-I KERÎM’DEN

SÛRELER VE ÂYETLER
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