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ÖN SÖZ

İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan Hac,
duanın bütün unsurlarını bünyesinde toplamaktadır. Neredeyse haccın her bir anında, her
bir mekânında duaya yer verilmiştir. Hac-dua
ilişkisi son derece kuvvetli olduğu içindir ki,
bu mübarek vazifeyi yapacak kardeşlerimize
bu hususta yardımcı olacağı düşüncesiyle işbu
kitapçık hazırlanmıştır.
Bu kitapçıkta yer alan duaların çoğu, Kur’an-ı
Kerim ile hadis-i şeriflerden ve bazı selef
âlimlerin dualarından derlenmiştir.
Ayetlerden derlediğimiz dualar, genellikle
peygamberlerin yaptığı ilim, iman, hikmet ve
basiret dolu bereketli dualardır. Farklı surelerde
yer alan bu dua ayetlerini üslup ve konu bütünlüğünü de dikkate alarak bir araya getirmeye
çalıştık. Bu dualar bize Rabbimizin vahiyle öğrettiği dualar olduğu için, hem daha muhtevalı,
hem de daha tesirlidir. Dolayısıyla bu dualara
devam edilmesinin daha isabetli ve yararlı olacağı kanaatindeyiz.
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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
katacaktır. Her yönüyle örneğimiz ve rehberimiz
olan Hz. Peygamberin rahmet dolu yüreğinden coşan niyazların, mübarek dudaklarından
dökülen 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
âşıklardan, yanık gönüllerden yankılanan her
kelimesi aşk, sevgi, saygı ve gözyaşı dolu dualardan da yararlanılmalıdır. Bu yakarışlara, ilim,
zühd, takva ve irfan sahibi yüzlerce Allah dostunun, farklı zaman ve mekânlarda dile getirdikleri hissiyatı, Mevla ile kurdukları irtibatları
yansımıştır.
Bu kitapçıkta yer alan dualar yalnızca örnek
olmak üzere zikredilmiştir. Bu duaların okunmasının hiçbir zorunluluğu yoktur. Arzu eden
bu hazır dualardan yararlanabileceği gibi, önceden bildiği ve devam etmekte olduğu güzel
8
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duaları da okuyabilir. Arapça okumayı bilmediği
için kitapta yer alan duaların Arapçalarını telaffuz edemeyen veya telaffuzda güçlük çekenler,
okumak istedikleri duanın Türkçesini okuyabilirler. Ya da anlamını göz önüne alarak bunu
kendi ifadeleriyle dile getirerek dua ederler.
Esasen kişinin Yüce Yaratıcıya içini açıp yakarmasında en güzel yol, kişinin içinden geldiği
gibi dua etmesidir. Mutlaka birtakım dua kalıplarının söylenmesi şart değildir. Ayrıca duanın
Arapça olması da gerekmez. Herkesin kendi diliyle 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 duyguları içinde dua olarak arz edilmesi daha güzel
olur. Kitaba bakarak tavaf etmek yerine, Kâbe’yi
seyrederek tavaf etmek belki daha bir anlamlı
olacaktır.
İbadetlerin şeklî unsurlarına can veren, onları anlamlı kılan hiç şüphesiz huşûdur. Yani
gönülden bir bağlılık, içtenlik, severek ve zevk
alarak yöneliştir. Böyle olmadığı zaman, ibadetler ruhsuz ceset gibi kalır. Aşkla yapılmayan
9
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ameller, yapay çiçekler gibidir. Belki görüntü çok
güzeldir. 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
iklimde yapılan ve yapılacak bütün duaların
kabul görmesi, kutsal iklimdeki yakarışların
yankı bulması ve sonuçta Müslümanların, İslam
âleminin ve bütün beşeriyyetin mutlu olmasıdır.
Yüce Allah, yolumuzu, kalbimizi aydınlatsın.
Bizi, terk ettiğimiz kusur ve eksikliklerimize
geri dönmekten korusun. Bizlere ve bütün insanlığa aydınlık bir gelecek nasip etsin. Rabbimiz haccımızı makbul eylesin, gayretimizi karşılıksız bırakmasın, günahlarımızı bağışlasın!
Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver,
bizi cehennem azabından koru, iyilerle birlikte
cennete koy, hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma; annemizi, babamızı ve bütün
Müslümanları bağışla! Ülkemizi, cennet vatanımızı her türlü kötülükten koru. Milletimizin
dirlik 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, seslenmek, yalvarmak, yakarmak ve yardım istemek
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 kapılan, yalnızlık çeken, kendisini zayıf ve âciz
hisseden, bazı sıkıntıları ve dilekleri olan insan,
kendisini rahatlatması için derhal duaya sarılma
gereksinimi duyar. İnsan psikolojisi, çaresizlik içinde veya zorda kaldığında hemen duaya
başvurur. Bu, insanoğlunun en büyük teselli ve
ümit kaynağıdır.
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
11
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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 nezdindeki değerini de belirlemektedir.
Nitekim Yüce Allah, “De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” (Furkân sûresi, 25/77)
buyurmaktadır.
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, 40/60), “Beni anın ki ben de
sizi anayım...” (Bakara sûresi, 2/152) buyurulmaktadır.
Yüce Allah, kulunun kendisine sığınmasından,
yakarmasından ve yardım istemesinden hoşnut
olmaktadır.
Gerek duaların yapılış nedenlerine, gerekse
içeriklerine bakıldığında başlıca şu unsurlar
dikkat çekmektedir:
1. Allah’ın varlığını, birliğini ve yüceliğini ikrar ve itiraf etme: Dualarda yer verilen Kelime-i
12
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Tevhid, tekbir, tenzih, tesbih ve takdis cümleleri,
hep bu inancın ifadeleridir. Zaten ibadetlerde
dua da yalnızca Allah’a yapılır.
2. Allah’ın verdiği nimetlere şükretme: Hamdü 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, nefsin, şeytanın ve şehvetin şerrinden O’na sığınma
ifadelerinde bu düşünce yatar.
4. Allah’tan af, merhamet ve bağışlanma dileme: Hataları ve günahlarından dolayı pişmanlık
duyarak af, rahmet ve istiğfar talebinde bulunan
kişinin yakarışında da bu ifadeler yer alır.
5. Allah’tan maddi veya manevi yardım talebi:
Yardıma muhtaç olan kul, maddi ve manevi sıkıntı ve ihtiyaçlarını sadece O’ndan bekler.
Allah’ı anan, O’na sığınan, O’ndan yardım isteyen bir kul, hem O’nun rızasını kazanır, hem
yardımını elde eder, hem de ruhundaki kirlerden
arınır. Bu itibarla, kul Allah’a dua etmekten geri
kalmamalı, daima samimiyetle O’na yönelmelidir.
Dua, sadece darlık ve sıkıntı anlarında değil
bollukta, darlıkta, sıkıntıda ve rahatlıkta her zaman yapılmalıdır.

13
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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 kişinin, bu konuma uygun bir edep içinde olması
gerekir. Kişinin Allah’a samimi bir şekilde ve huşû
içinde yalvarıp yakarması esastır. Dua, yüksek
sesle değil, sade bir dil ve duyarlı bir kalple yapılmalıdır. Hele hele bağıra bağıra gösterişe kaçan
bir tavırla dua yapmaktan şiddetle sakınılmalıdır. Peygamber Efendimiz, “Sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her şeyi duyan ve gören Allah’a
dua ediyorsunuz.” (Buhari, Deavat, 50) buyurmaktadır.
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,
14

Kutsal İklimde Dua

oturarak, yan üstü yatarak dahi yapılabilir.
Önemli olan, öz ile sözün bütünleşmesi, bedenden 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 kalıplarının söylenmesi şart değildir. Esas olan, duanın kafiyeli, seçili, şiirimsi veya birtakım edebî
söz kalıplarıyla olması değil, yürekten gelmesi,
meramı ifade etmesidir. Allah tarafından değer
verilecek olan, harfler ve sesler değil, gönülden
fışkıran içten duygular ve yakarışlardır.
Ayrıca duanın Arapça olması da gerekmez.
Herkesin kendi diliyle Cenab-ı Hak’tan ne istediğini bilerek dua etmesi daha güzeldir.
Duanın yalnız başına, Yüce Allah ile karşı
karşıyaymışçasına yapılması elbette çok anlamlıdır. Bu şekilde yapılan dua, gösterişten uzak ve
samimi olması sebebiyle elbette makbul olacaktır. Bununla birlikte samimiyet zedelenmediği
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 bulunduğu bir toplulukla yapılması, duanın topluca
15
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kabulüne vesile olabilir. Bu açıdan bakınca, hacda yüz binlerce kişiden oluşan cemaatle birlikte
yapılan duaların önemi daha iyi anlaşılabilir.
Zira bu hacılar içerisinde kimbilir ne kadar Allah
dostu, takva ehli, duaları makbul ihlâslı insanlar
vardır. Aynı inanç ve şuuru paylaşan insanların,
Allah’a birlikte yapacakları dualar elbette farklı
bir mana içerecektir. Benliğin “Biz” şuurunda
kaybolduğu, binlerce yüreğin bir olduğu, her
birinin kendisi için değil, bütün mü’minler için
yakardığı eller ve gönüller, tam da Yüce Allah’ın
inananlardan beklediği bir tavırdır ve O’nu razı
edecektir.

Duada Zaman ve Mekân

İnsan hayatındaki en değerli an, Yüce Allah’a
yönelip O’nunla baş başa kaldığı zaman dilimidir. Allah ile baş başa kalmanın en güzel vasıtalarından biri de duadır. Hadislerde ifade edildiği
gibi “Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1) Bunun
için beş vakit namazımızın her rekâtında 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
16
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her dakikasında dua yapılabilir. Ancak bazı vakitlerin 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 duaların
daha makbul olduğu bildirilmektedir.
Genel olarak duada belli bir mekân ayırımı söz
konusu değildir. Bununla birlikte Kâbe, Mescid-i
Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksa, Arafat,
Meş’ar-i Haram, Müzdelife, Mina gibi yerlerde
yapılan duaların daha makbul olacağında şüphe
yoktur. Özellikle mübarek yer ve zamanlarda,
tenhalarda kıbleye yönelerek ve gözyaşları içinde
içtenlikle yapılan duaların geri çevrilmeyeceği
umulur.

Duada Kişinin İç Dünyası

Duanın kabul edilmesinde en önemli etkenlerden birisi, duayı yapan kimsenin iç dünyası,
ihlâsı, samimiyeti, diğer bir ifade ile ruh hâlidir.
Zira Yüce Allah duada kullanılan ifadelere değil,
kulun kalbinden taşan hislere, gönüllerdeki coşkuya ve gözyaşları içinde dile getirilen sözlerdeki
samimiyete bakar. Ve öyle bir an gelir ki Allah o
kulunun bu talebini geri çevirmez. Aynı şekilde
gerçekten çok bunalmış, çaresiz kalmış, ya da
17
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mazlum durumdaki insanların yaptıkları dualar
da ilahî gayrete dokunacağı için derhal karşılık
görür.
Dua, darlıkta, sıkıntılı anda yapıldığı gibi,
varlıkta ve genişlikte de yapılmalıdır. Psikolojik
olarak insan zenginleşip, belli bir refah seviyesine gelince duayı bırakmaya meyleder ki, bu çok
yanlıştır. Kişi, sıkıntıya sabrederken nasıl dua ile
ayakta kalmaya çalışıyorsa, nimetler karşısında
da şükredip dua ederek Yüce Allah’la irtibatını
kesintisiz sürdürmelidir. Varlıkla verilen sınavın, darlıkla verilen sınavdan daha zor olduğunu
unutmamalıdır.
Duanın muhtevasına gelince, Yüce Mevla’dan
istenilebilecek şeyler istenilmeli; inanca, edebe,
akla aykırı taleplerde bulunulmamalıdır. Sadece
dünyalık şeyler değil, ahiret saadeti de istenmeli,
kişi yalnızca kendisini düşünmemeli ve duasına
inanan kardeşlerini de dâhil etmeli, tüm insanlık
için hidayet dilemelidir.
İçinde günahlardan temelli kurtulma ve bir
daha onlara asla dönmeme ve İslam’ı bütünüyle benimseyip yaşamaya çalışma azmi ve kararı
olmadan yapılacak dua anlamsızdır.
Dua ederken, Allah’ın kendisini görmekte olduğunu, içinden geçirdiklerini bildiğini ve
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söylediklerini işittiğini göz önünde bulundurarak
son derece saygılı bir vaziyette bulunmalıdır.
Büyük bir ihlâs ve samimiyet içerisinde Allah Teâla’ya ısrarla dua etmeli, meşru isteklerini
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 yoğunlaşılmalıdır. Esas dua, bütün benliğiyle gönülden Cenab-ı
Hakk’a yöneliştir.
Allah’ım! Yalnız senden yardım diler, yalnız
sana güvenirim.
Allah’ım! 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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1. YOLCULUK
Yola Çıkarken

Yola çıkarken iki rekât namaz kılıp, ardından Ayete’l-Kürsi okuyup Allah’a hamd ve
Resûlullah’ı salat-ü selamdan sonra kişi şu
duayı okuyabilir:

ص ْد ٍق
ص ْد ٍق َوأَخْ ِر ْج ۪ني ُمخْ َر َج ِ
َر ِّب أَد ِْخ ْل ۪ني ُم ْدخَ َل ِ
اج َع ْل ۪لي ِم ْن لَ ُدن َ
ْك ُس ْل َطانًا ن َ۪صي ًرا .اَل ّٰل ُه ّ َم ِب َك
َو ْ

أ َ ْست َ۪عي ُن َو َعلَ ْي َك أَتَ َو ّ َك ُل.
ص ُعوبَ َة أ َ ْم ۪ريَ ،و َس ّ ِه ْل َعلَ ّ َى َمشَ ّ َق َة
اَل ّٰل ُه ّ َم َذ ّلِ ْل ۪لي ُ
ب،
َسف َ۪ريَ ،و ْ
ار ُز ْق ۪ني ِم َن ْالخَ ْي ِر أ َ ْك َث َر ِم ّ َما أ َ ْط ُل ُ
ص ْد ۪ري َويَ ِّس ْر
َو ْ
اص ِر ْف َع ۪ ّني ُك ّ َل شَ ٍّرَ .ر ِّب اشْ َر ْح ۪لي َ
۪لي أ َ ْم ۪ري.
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّنى أ َ ْست َْح ِف ُظ َك َوأ َ ْست َْو ِد ُع َك ن َْف ۪سي َو ۪د ۪يني
َ
َ
ت َعلَ ّ َى َو َعلَ ْي ِه ْم ِب ِه
ار ۪بي َو ُك ّ َل َما أ َ ْن َع ْم َ
َوأهْ ۪لي َوأ َق ِ
23
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ْ َاحف
َظنَا أ َ ْج َم ۪عي َن ِم ْن ُك ِّل ُسو ٍء يَا
ْ  ف،ِم ْن ٰا ِخ َر ٍة َو ُد ْن َيا
.َك ۪ري ُم

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik
içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni
doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Bana yardımcı
bir kuvvet ver. Allah’ım! Yalnız senden yardım
diler, yalnız sana güvenirim.
Allah’ım! Bu işimin zorluğunu ve yolculuğumu kolaylaştır. Bana, dilediğimden fazla iyilik
lütfet. Her türlü kötülüğü benden uzaklaştır.
Rabbim! Gönlüme genişlik, işlerime kolaylık ver.
Allah’ım! Kendimi, dinimi, ailemi, yakınlarımı, dünyada ve ahirette bize lütfettiğin nimetlerin hepsini sana emanet ediyorum. Ey keremi
bol Rabbim! Bizi her türlü kötülükten koru.

Vasıtaya Binerken

.هلل َم ْج َراهَا َو ُم ْر َساهَا إِ ّ َن َر ۪ ّبي لَ َغفُو ٌر َر ۪حي ٌم
ِ ِب ْس ِم ا
 َوإِ ّنَا،ُس ْب َحا َن ا ّلَ ۪ذي َس ّ َخ َر لَنَا هٰ َذا َو َما ُك ّ َنا لَ ُه ُم ْق ِر ۪ني َن
.إِ ٰلى َر ِّبنَا لَ ُم ْن َق ِل ُبو َن
 َو ِم َن،اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ّنَا ن َْسأَلُ َك ۪في َسف َِرنَا هٰ َذا ْال ِب ّ َر َوال ّ َت ْق ٰوى
.ْال َع َم ِل َما ت َْرضٰ ى
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ْ  َو،اَل ّٰل ُه ّ َم َه ّ ِو ْن َعلَ ْينَا َس َف َرنَا هٰ َذا
.اط ِو َع ّ َنا ُب ْع َد ُه
َ ّ ب ِفي
َ ّ ْت
السف َِر َو ْالخَ ۪لي َف ُة ِفي
َ اَل ّٰل ُه ّ َم أَن
ِ الص
ُ اح
.ْالَهْ ِل
َ ّ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َو ْعثَا ِء
السف َِر َو َك ٰابَ ِة ْال َم ْن َظ ِر
.ال َو ْالَهْ ِل
ِ ب ِفي ْال َم
ِ َو ُسو ِء ْال ُم ْن َق ِل

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 noksandan uzaktır. O’nun lütfu olmasaydı, biz buna
güç yetiremezdik. Şüphesiz, biz Rabbimize döneceğiz.
Allah’ım! Bu yolculuğumuzda senden iyilik,
takva ve rızana uygun işler istiyoruz.
Allah’ım! Yolculuğumuzu bize kolaylaştır.
Uzağını yakın eyle.
Allah’ım! Yolculukta sahibimiz, ailemize vekilimiz sensin.
Allah’ım! Yolculuğun sıkıntılarından, kötü
duruma düşmekten, dönüşte malımı ve ailemi
kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırım.
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2. İHRAMA GİRERKEN VE
İHRAMLI İKEN OKUNACAK
ZİKİRLER
İhrama girerken ve girdikten sonra bolca
telbiye, tekbir, tehlil, tesbih ve salavat okunur.

Telbiye

َ  لَ ّ َب ْي َك َل شَ ۪ر،لَ ّ َب ْي َك ال ّٰل ُه ّ َم لَ ّ َب ْي َك
 إِ ّ َن،يك لَ َك لَ ّ َب ْي َك
َ  َل شَ ۪ر،ْال َح ْم َد َوال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ْال ُم ْل َك
.يك لَ َك
(Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ
şerîke leke lebbeyk, inne’l-hamde ve’n-ni’mete
leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek.)
Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz, hamd sana mahsustur. Nimet de
senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın
yoktur.

Tekbir

ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو

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

Tehlil

ٓ
َ
َ هلل َو ْح َد ُه َل شَ ۪ر
 لَ ُه ْال ُم ْل ُك َولَ ُه،يك لَ ُه
ُ َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
.ْال َح ْم ُد َو ُه َو َع ٰلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر

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

Tesbih

ٓ
َ
،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ  َوا،هلل
ُ  َو َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،ِ َو ْال َح ْم ُد ِل،ُِس ْب َحا َن اهلل
ْ
ْ ِ َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا
.يم
ِ هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ

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

Veya kısaca,

ْ ِ  ُس ْب َحا َن ا،هلل َو ِب َح ْم ِد ِه
.يم
ِ ُس ْب َحا َن ا
ِ هلل ال َع ۪ظ

Allah, her türlü noksandan uzaktır. O’na
hamd ederim. Yüce Allah her türlü noksandan
uzaktır.
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Salavat-ı Şerife

ص ِّل َع ٰلى نَ ِب ِّينَا ُم َح ّ َم ٍد
َ اَل ّٰل ُه ّ َم

Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed’e
salat ve selam eyle!

Yahut,

ت
َ ص ّلَ ْي
َ ص ِّل َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما
َ اَل ّٰل ُه ّ َم
.ٌاهي َم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيد
۪ اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر
۪ َع ٰلى إِ ْب َر

ٰ
ت
َ ار ْك َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما بَا َر ْك
ِ َاَل ّل ُه ّ َم ب
.ٌاهي َم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيد
۪ اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر
۪ َع ٰلى إِ ْب َر

Allah’ım! Hz. İbrahim ve ailesine salat ve selam eylediğin gibi, Hz. Muhammed ve ailesine
de salat ve selam eyle! Sen övgüye layıksın, şanı
yüce olansın.
Allah’ım! Hz. İbrahim ve ailesini mübarek
kıldığın gibi, Hz. Muhammed ve ailesini de mübarek kıl! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.
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3. MEKKE’YE GİRİŞTE/HAREM
BÖLGESİNE VARINCA

ٰ
َ
،ار
ِ اَل ّل ُه ّ َم هٰ َذا َح َر ُم َك َوأ ْم ُن َك ف ََح ِّر ْم ۪ني َعلَى ال ّ َن

اج َع ْل ۪ني ِم ْن
ُ َوا ْئ َم ۪ ّني ِم ْن َع َذا ِب َك يَ ْو َم تَ ْب َع
ْ  َو،ث ِع َبا َد َك
.أ َ ْولِ َيائِ َك َوأَهْ ِل َطا َع ِت َك

Allah’ım! 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 edenlerden
eyle.

Mescide Girerken

ْ ِ أ َ ُعو ُذ ِبا
َْ
َ ْ
َ ْ
يم
ِ يم َو ُسلطانِ ِه الق ۪د
ِ يم َو ِب َو ْج ِه ِه الك ۪ر
ِ هلل ال َع ۪ظ
َ ّ ِم َن
َ ّ الص َل ُة َو
َ ّ هلل َو
الس َل ُم
ِ  ِب ْس ِم ا.يم
ِ الش ْي َط
ِ ان ال ّ َر ۪ج
.ِول اهلل
ِ َع ٰلى َر ُس
ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
.اب َر ْح َم ِت َك
َ اغ ِف ْر ۪لي ُذنُو ۪بي َوا ْفت َْح ۪لي أ َ ْب َو

Kovulmuş şeytanın şerrinden Yüce Allah’a,
O’nun üstün zatına ve ezeli otoritesine sığınırım. Allah’ın adıyla giriyorum. Salat ve selam
Allah’ın elçisinedir.
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Allah’ım! Günahlarımı bağışla, bana rahmet
kapılarını aç.

Kâbe’yi Görünce

ت تَشْ ۪ريفًا َوت َْع ۪ظي ًما َوت َْك ۪ري ًما
َ اَل ّٰل ُه ّ َم ِز ْد هٰ َذا ْال َب ْي
اع َت َم َر ُه
ْ  َو ِز ْد َم ْن شَ ّ َر َف ُه َو َك ّ َر َم ُه ِم ّ َم ْن َح ّ َج ُه أ َ ِو،ًَو َم َهابَة
.تَشْ ۪ريفًا َوت َْك ۪ري ًما َوت َْع ۪ظي ًما َو ِب ًّرا
َ الس َل ُم َو ِمن
َ ّ ْك
َ ّ ْت
 َح ِّينَا َر ّبَنَا،الس َل ُم
َ اَل ّٰل ُه ّ َم أَن
َ ّ ِب
.الس َل ِم

Allah’ım! Bu Kâbe’nin şerefini, yüceliğini,
saygınlığını ve heybetini artır. Hac ve umre
yapanların şerefini, saygınlığını ve iyiliğini de
artır.
Allah’ım! Sen esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey Rabbimiz! Bizi esenlikle yaşat.

Zemzem İçerken

ٰ
اس ًعا َو ِشفَا ًء
ِ اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ِع ْل ًما نَا ِف ًعا َو ِرزْ ًقا َو
.ِم ْن ُك ِّل دَا ٍء َو َس َق ٍم

Allah’ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her
türlü dert ve hastalığa karşı şifa niyaz ediyorum.
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Mescitten Çıkarken

َ ّ الص َل ُة َو
َ ّ هلل َو
 اَل ّٰل ُه ّ َم.ِول اهلل
ِ ِب ْس ِم ا
ِ الس َل ُم َع ٰلى َر ُس
اع ِص ْم ۪ني ِم َن
ْ  اَل ّٰل ُه ّ َم،إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ِم ْن ف َْض ِل َك

َّ
.يم
ِ الش ْي َط
ِ ان ال ّ َر ۪ج

Allah’ın adıyla çıkıyorum. Salât ve selam
Allah’ın elçisinedir. Allah’ım, bana nimetlerinden vermeni istiyorum. Beni kovulmuş şeytanın
şerrinden koru!

4. TAVAF

Tavafta her şavtın başında şu duanın okunması güzel olur:

 َوت َْص ۪دي ًقا، اَل ّٰل ُه ّ َم ۪إي َمانًا ِب َك،هلل أ َ ْك َب ُر
ِ ِب ْس ِم ا
ُ َهلل ا

. َوا ّتِ َبا ًعا لِ ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك، َو َوفَا ًء ِب َع ْه ِد َك،ِب ِكتَا ِب َك
ٓ
َ
،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ  َوا،هلل
ُ  َو َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،ِ َو ْال َح ْم ُد ِل،ُِس ْب َحا َن اهلل
ْ
ْ ِ َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا
.يم
ِ هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ

Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana
inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine
uyarak işte buradayım.
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Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.
Tavafta Yemen köşesi ile Haceru’l-Esved köşesi arasında şu dua okunur:

ٰ ْ الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي
ُّ َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
َ ْ
َ
 يَا َع ۪زي ُز يَا،ار
َ َع َذ
ِ  َوأد ِْخ ْلنَا ْال َج ّ َن َة َم َع ال ْب َر،ار
ِ اب ال ّ َن
.َغ ّ َفا ُر يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey
günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

Tavafın Şavtları
1. Şavt

،هلل أ َ ْك َب ُر
ِ ِب ْس ِم ا
ُ َهلل ا
، َو َوفَا ًء ِب َع ْه ِد َك، َوت َْص ۪دي ًقا ِب ِكتَا ِب َك،اَل ّٰل ُه ّ َم ۪إي َمانًا ِب َك
.َوا ّتِ َبا ًعا لِ ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك
ٓ
َ
،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ  َوا،هلل
ُ  َو َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،ِ َو ْال َح ْم ُد ِل،ُِس ْب َحا َن اهلل
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ْ
َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا ِ ْ
يم.
هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ ِ

الص َل ُة َو ّ َ
َو ّ َ
الس َل ُم َع ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰالِ ِه
ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ۪عي َن.
َو َ
ْت ّ َ
الس ۪مي ُع ْال َع ۪لي ُم.
َر ّبَنَا تَ َق ّ َب ْل ِم ّ َنا إِ ّنَ َك أَن َ

اج َع ْلنَا ُم ْس ِل َم ْي ِن لَ َك َو ِم ْن ُذ ِّر ّيَ ِتنَا أ ُ ّ َم ًة ُم ْس ِل َم ًة
َر ّبَنَا َو ْ
اب
َاس َكنَا َو ُت ْب َعلَ ْينَا إِ ّنَ َك أَن َ
ْت ال ّ َت ّ َو ُ
لَ َكَ ،وأ َ ِرنَا َمن ِ
ال ّ َر ۪حي ُم.
اج َع ْل ُه َح ًّجا َم ْب ُرو ًراَ ،و َس ْع ًيا َمشْ ُكو ًراَ ،و َذ ْن ًبا
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ

صالِ ًحا َم ْق ُبولً َ ،وتِ َجا َر ًة لَ ْن تَ ُبو َر.
َم ْغفُو ًراَ ،و َع َملً َ
َ ْ
َ ٰ
َ ّٰ
َ
امَ ،و َق ْد
الل ُه ّ َم إِ ّنَك َد َع ْو َت ِع َبا َدك إِلى بَ ْي ِتك ال َح َر ِ
ْت َعلَ ّ َي ِب ٰذلِ َك،
ْت َم َنن َ
ت َطالِ ًبا َم ْرضَ ات ََكَ ،وأَن َ
ِج ْئ ُ

ف ْ
ف َع ۪ ّني ،إِ ّنَ َك َع ٰلى
ار َح ْم ۪ني َو َعا ِف ۪ني َو ْ
َاغ ِف ْر ۪لي َو ْ
اع ُ

ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر.
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني َع ْب ُد َك َوزَائِ ُر َك َولِ ُك ِّل زَائِ ٍر َح ٌّق َع ٰلى َم ُزو ٍر
ْت خَ ْي ُر َم ُزو ٍر ،فَأ َ ْسأَلُ َك أ َ ْن ت َْغ ِف َر ۪ليَ ،وت َْر َح َم ۪ني،
َوأَن َ
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َ ّ َوتَف
.ار
ِ ُك َر َق َب ۪تي ِم َن ال ّ َن

ٰ ْ الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي
ُّ َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
َ ْ
َ
 يَا َع ۪زي ُز يَا،ار
َ َع َذ
ِ  َوأد ِْخ ْلنَا ْال َج ّ َن َة َم َع ال ْب َر،ار
ِ اب ال ّ َن
.َغ ّ َفا ُر يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن
Bismillahi Allahu Ekber. Allah’ım sana inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim
sözü tutarak ve peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur.
Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed
(s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Sen her
şeyi işiten ve bilensin.
Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl.
Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl.
Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi
kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin,
çok merhametli olansın.
Allah’ım! Haccımızı kabul eyle, gayretimizi boşa çıkarma, günahlarımızı bağışla,
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amellerimizi salih ve makbul eyle, manevi kazancımızı asla kesata uğratma.
Allah’ım! Sen kullarını kutsal beytine çağırdın. Ben de rızanı istemeye geldim. Bunu bana
ihsan ettin. Beni bağışla. Bana merhamet et.
Bana sağlık afiyet ver ve beni affet. Senin her
şeye gücün yeter.
Allah’ım! Ben senin kulunum ve ziyaretine
geldim. Her ziyaretçinin ziyaret edilen üzerinde hakkı vardır. Sen ise ziyaret edilenlerin en
hayırlısısın. Beni bağışla, bana merhamet et ve
beni cehennem ateşinden kurtar.
Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru.
İyilerle birlikte bizi cennete koy. Ey sınırsız
güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey
âlemlerin Rabbi!

2. Şavt

،هلل أ َ ْك َب ُر
ِ ِب ْس ِم ا
ُ َهلل ا
، َو َوفَا ًء ِب َع ْه ِد َك، َوت َْص ۪دي ًقا ِب ِكتَا ِب َك،اَل ّٰل ُه ّ َم ۪إي َمانًا ِب َك
.َوا ّتِ َبا ًعا لِ ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك
ٓ
َ
هلل أ َ ْك َب ُر
ُ  َوا،هلل
ُ  َو َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،ِ َو ْال َح ْم ُد ِل،ُِس ْب َحا َن اهلل
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ْ
َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا ِ ْ
يم.
هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ ِ
الص َل ُة َو ّ َ
َو ّ َ
الس َل ُم َع ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰالِ ِه
ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ۪عي َن.
َو َ

ص ْد ۪ري َويَ ِّس ْر ۪لي أ َ ْم ۪ري.
َر ِّب اشْ َر ْح ۪لي َ
ت ن َْف ۪سي ف ْ
َاغ ِف ْر ۪لي.
َر ِّب إِ ۪ ّني َظلَ ْم ُ
ٓ
ْت ِم َن ال ّ َ
ظالِ ۪مي َن.
َ ٓل إِ ٰل َه اِ ّ َل أَن َ
ْت ُس ْب َحان ََۗك إِ ۪ ّني ُكن ُ
ت بَ ْي ُت َكَ ،و ْال َح َر َم َح َر ُم َكَ ،و ْال َ ْم َن
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ّ َن هٰ َذا ْال َب ْي َ
أ َ ْم ُن َكَ ،و ْال َع ْب َد َع ْب ُد َك ،وأَنَا َع ْب ُد َك َوا ْب ُن َع ْب ِد َك،

ال َس ِّي َئ ٍةَ ،وهٰ َذا َم َقا ُم
وب َك ۪ثي َر ٍةَ ،وأ َ ْع َم ٍ
أَتَ ْي ُت َك ِب ُذنُ ٍ
ار ،ف ََح ِّر ْم لُ ُحو َمنَاَ ،وبَشَ َرتَنَا َعلَى
ْال َعائِ ِذ ِب َك ِم َن ال ّ َن ِ
ْت ْال َغفُو ُر ال ّ َر ۪حي ُم.
ار ،إِ ّنَ َك أَن َ
ال ّ َن ِ
َر ِّب ْ
اح ۪مي َن.
ار َح ْم َوأَن َ
اغ ِف ْر َو ْ
ْت خَ ْي ُر ال ّ َر ِ
َر ِّب ِز ْد ۪ني ِع ْل ًما َوف َْه ًما َوأ َ ْل ِح ْق ۪ني ِب ّ َ
الصالِ ۪حي َن.
الي َما َنَ ،و َز ّيِ ْن ُه ۪في ُق ُلو ِبنَاَ ،و َك ِّر ْه
اَل ّٰل ُه ّ َم َح ِّب ْب إِلَ ْينَا ْ ۪
اج َع ْلنَا ِم َن
ُسو َق َو ْال ِع ْص َيا َنَ ،و ْ
إِلَ ْينَا ْال ُك ْف َر َو ْالف ُ
اش ۪دي َن.
ال ّ َر ِ
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 َو َذ ْن ًبا، َو َس ْع ًيا َمشْ ُكو ًرا،اج َع ْل ُه َح ًّجا َم ْب ُرو ًرا
ْ اَل ّٰل ُه ّ َم

. َوتِ َجا َر ًة لَ ْن تَ ُبو َر، ًصالِ ًحا َم ْق ُبول
َ ً َو َع َمل،َم ْغفُو ًرا
ٰ ْ الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي
ُّ َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
َْ
َ
ار يَا َع ۪زي ُز يَا
َ َع َذ
ِ  َوأد ِْخ ْلنَا ْال َج ّ َن َة َم َع ال ْب َر،ار
ِ اب ال ّ َن
.َغ ّ َفا ُر يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن
Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana
inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine
uyarak buradayım…
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed
(s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Rabbim! Gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Rabbim! Ben haddimi aştım, beni bağışla.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih
ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.
Allah’ım! Bu mukaddes ev senin evindir. Bu
Harem senin haremindir. Burası senin güvenli
kıldığın yerdir. Kullar ise senin kulundur. Ben
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de senin bir kulunum ve kulunun oğluyum. Bir
yığın günahla ve birçok kötü işler yapmış olarak
sana geldim. Allah’ım! Burası ateşten sana sığınma yeridir. Tenimizi ve vücudumuzu cehennem
ateşine haram kıl. Sen çok bağışlayan ve çok
merhamet edensin.
Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et. Sen
merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni
salihlere erdir.
Allah’ım! İmanı bize sevdir ve onunla kalplerimizi süsle. Küfrü, yoldan çıkmayı, azgınlığı ve
itaatsizliği bize çirkin göster. Bizi doğrulardan
eyle. Allah’ım! Kullarını dirilteceğin günde bizi
azabından koru.
Allah’ım! Haccımızı kabul eyle, gayretimizi
boşa çıkarma, günahlarımızı bağışla, amellerimizi salih ve makbul eyle. Ticaretimizi asla
kesata uğratma.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey
günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!
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3. Şavt

هلل أ َ ْك َب ُر،
ِب ْس ِم ا ِ
هلل اَ ُ
اَل ّٰل ُه ّ َم ۪إي َمانًا ِب َكَ ،وت َْص ۪دي ًقا ِب ِكتَا ِب َكَ ،و َوفَا ًء ِب َع ْه ِد َك،
َوا ّتِ َبا ًعا لِ ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك.
ٓ
َ
هلل أ َ ْك َب ُر
هللَ ،وا ُ
ُس ْب َحا َن اهللَِ ،و ْال َح ْم ُد ِلَِ ،و َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
ْ
َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا ِ ْ
يم.
هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ ِ
الص َل ُة َو ّ َ
َو ّ َ
الس َل ُم َع ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰالِ ِه
ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ۪عي َن.
َو َ
ُسنَا َوإِ ْن لَ ْم ت َْغ ِف ْر لَنَا َوت َْر َح ْمنَا
َر ّبَنَا َظلَ ْم َنٓا أ َ ْنف َ
اس ۪ري َن.
لَ َن ُكون ّ ََن ِم َن ْالخَ ِ

َر ّبَ َنٓا إِ ّنَ َنٓا ٰا َم ّ َنا ف ْ
ْت خَ ْي ُر
ار َح ْمنَا َوأَن َ
َاغ ِف ْر لَنَا َو ْ

اح ۪مي َن.
ال ّ َر ِ
ْت خَ لَ ْقت َ۪ني َوأَنَا َع ْب ُد َك
اَل ّٰل ُه ّ َم أَن َ
ْت َر ۪ ّبي َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن َ
ت ،أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن
َوأَنَا َع ٰلى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْ
اس َت َط ْع ُ
ت ،أ َ ُبو ُء لَ َك ِب ِن ْع َم ِت َك َعلَ ّ َيَ ،وأ َ ُبو ُء لَ َك
صن َْع ُ
شَ ِّر َما َ
َاغ ِف ْر ۪لي فَإ ّنَ ُه َل يَ ْغ ِف ُر ُّ
ِب َذن ْ۪بي ،ف ْ
ْت.
وب إِ ّ َل أَن َ
الذنُ َ
ِ
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ٰ
الش ْر ِك
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْال ِخ َيانَ ِة َو ْال ُك ْف ِر َو ّ ِ
َاق َوال ِّريَا ِء َو ُسو ِء ْالَخْ َل ِق.
اق َوال ِّنف ِ
الش َق ِ
َو ّ ِ

ب َل
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن ِع ْل ٍم َل يَ ْن َف ُعَ ،و ِم ْن َق ْل ٍ

يَخْ شَ ُعَ ،و ِم ْن ن َْف ٍس َل تَشْ َب ُعَ ،و ِم ْن َع ْي ٍن َل ت َْد َم ُعَ ،و ِم ْن

اب.
ُد َعا ٍء َل يُ ْست ََج ُ
اج َع ْل ُه َح ًّجا َم ْب ُرو ًراَ ،و َس ْع ًيا َمشْ ُكو ًراَ ،و َذ ْن ًبا
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ

صالِ ًحا َم ْق ُبولً َ ،وتِ َجا َر ًة لَ ْن تَ ُبو َر.
َم ْغفُو ًراَ ،و َع َملً َ
يَا َعالِ َم َما ِفي ُّ
هلل ِم َن
ُور ،أَخْ ِر ْج ۪ني يَا اَ ُ
الصد ِ
ور.
ال ُّظ ُل َم ِ
ات إِلَي ال ُّن ِ

الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
ْ َ
َ
ار يَا َع ۪زي ُز يَا
َع َذ َ
ارَ ،وأد ِْخ ْلنَا ْال َج ّ َن َة َم َع ال ْب َر ِ
اب ال ّ َن ِ
َغ ّ َفا ُر يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن.
Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana
inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine
uyarak buradayım.

40

Kutsal İklimde Dua

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed
(s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi
bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan
edenlerden oluruz.
Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize
merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni yaratan sensin. Ben
senin kulunum ve gücüm yettiğince sana verdiğim söze ve ahdime bağlı kalacağım. İşlediğim
günahların şerrinden sana sığınıyorum. İhsan
ettiğin nimetleri ikrar ediyor, günahlarımı sana
itiraf ediyorum. Beni affet; çünkü senden başka
hiç kimse günahları affedemez.
Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten,
İslam’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten,
münafıklıktan, riyadan ve kötü ahlâktan sana
sığınırım.
Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, ağlamayan gözden ve
kabul olmayan duadan sana sığınırım.
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Allah’ım! Haccımızı kabul eyle, gayretimizi
boşa çıkarma, günahlarımızı bağışla, amellerimizi salih ve makbul eyle. Asla zarar etmeyecek
manevi bir ticaret nasip et.
Ey kalplerde olanı bilen Allah’ım! Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey
günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

4. Şavt

،هلل أ َ ْك َب ُر
ِ ِب ْس ِم ا
ُ َهلل ا
، َو َوفَا ًء ِب َع ْه ِد َك، َوت َْص ۪دي ًقا ِب ِكتَا ِب َك،اَل ّٰل ُه ّ َم ۪إي َمانًا ِب َك
.َوا ّتِ َبا ًعا لِ ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك
ٓ
َ
هلل أ َ ْك َب ُر
ُ  َوا،هلل
ُ  َو َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،ِ َو ْال َح ْم ُد ِل،ُِس ْب َحا َن اهلل
ْ
ْ ِ َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا
.يم
ِ هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ
َ ّ الص َل ُة َو
َ ّ َو
الس َل ُم َع ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰالِ ِه
.ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ۪عي َن
َ َو

ٰ
 َو َع َزائِ َم،ات َر ْح َم ِت َك
ِ وج َب
ِ اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ُم
َ ّ  َو،َم ْغ ِف َرتِ َك
 َو ْالغ َ۪ني َم َة ِم ْن ُك ِّل،الس َل َم َة ِم ْن ُك ِّل إِ ْث ٍم
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ِب ٍّرَ ،و ْالف َْو َز ْ
ار.
بال َج ّ َن ِةَ ،وال ّ َن َجا َة ِم َن ال ّ َن ِ

ار ْك ۪لي ۪في َما أ َ ْع َط ْيت َ۪ني،
َر ِّب َق ِّن ْع ۪ني ِب َما َرز َْقت َ۪نيَ ،وبَ ِ
َواخْ ُل ْف َعلَ ّ َي ُك ّ َل َغائِ َب ٍة ۪لي ِمن َ
ْك ِبخَ ْي ٍر.
َاخ ْذنَٓا إِ ْن ن َ۪سي َنٓا أ َ ْو أَخْ َط ْأنَاَ ،ر ّبَنَا َو َل
َر ّبَنَا َل ُتؤ ِ
ت َْح ِم ْل َعلَ ْي َنٓا إِ ْص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َعلَى ا ّلَ ۪ذي َن ِم ْن

ف َع ّ َنا
َق ْب ِلنَاَ ،ر ّبَنَا َو َل ُت َح ِّم ْلنَا َما َل َطا َق َة لَنَا ِب ِهَ ،و ْ
اع ُ
َو ْ
ْص ْرنَا َعلَى ْال َق ْو ِم
ار َح ْمنَا ،أَن َ
اغ ِف ْر لَنَا َو ْ
ْت َم ْو ٰلينَا فَان ُ
ْال َكا ِف ۪ري َن.
ٰ
َاقَ ،و َع َم ۪لي ِم َن ال ِّريَا ِء،
اَل ّل ُه ّ َم َط ّ ِه ْر َق ْل ۪بي ِم َن ال ِّنف ِ
َولِ َسا ۪ني ِم َن ْال َك ِذ ِبَ ،و َع ْي ۪ني ِم َن ْال ِخ َيانَ ِة ،فَإِ ّنَ َك

ت َْعلَ ُم خَ ائِ َن َة ْال َ ْع ُي ِن َو َما ُتخْ ِفي ُّ
الصدُو ُر.
ال َوأ َ ْح َس ِن ْالَخْ َل ِقَ ،ل
اَل ّٰل ُه ّ َم اهْ ِد ۪ني ِل َ ْح َس ِن ْال َ ْع َم ِ
ال َو َس ِّي َء
يَ ْه ۪دي ِل َ ْح َس ِن َها إِ ّ َل أَن َ
ْتَ ،و ِق ۪ني َس ِّي َء ْال َ ْع َم ِ
ْت.
ْالَخْ َل ِقَ ،ل يَ ۪قي َس ِّي َئ َها إِ ّ َل أَن َ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
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َْ
َ
ار يَا َع ۪زي ُز يَا
َ َع َذ
ِ  َوأد ِْخ ْلنَا ْال َج ّ َن َة َم َع ال ْب َر،ار
ِ اب ال ّ َن
.َغ ّ َفا ُر يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن
Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana
inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine
uyarak buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed
(s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Allah’ım! Beni rahmetine ulaştır. Bana, bağışlamana vesile olacak işler yapmayı nasip et. Her
türlü günahtan uzak kıl. Her türlü iyiliği elde
etmeyi nasip eyle, Cennete kavuştur, Cehennem
ateşinden kurtar.
Rabbim! Verdiğin rızıkla beni kanaatkâr kıl
ve bana verdiklerini hakkımda hayırlı ve bereketli eyle. Elde edemediğim her hayırlı şeyin
yerine daha iyisini nasip et.
Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi
sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
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Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri
yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen
bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı
bize yardım et.
Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan,
dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle.
Çünkü sen “gözlerin hain bakışını ve kalplerin
gizlediğini bilirsin.”
Allah’ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın
en güzeline eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru.
Bunlardan da beni ancak sen korursun.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey
günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

5. Şavt

،هلل أ َ ْك َب ُر
ِ ِب ْس ِم ا
ُ َهلل ا
، َو َوفَا ًء ِب َع ْه ِد َك، َوت َْص ۪دي ًقا ِب ِكتَا ِب َك،اَل ّٰل ُه ّ َم ۪إي َمانًا ِب َك
.َوا ّتِ َبا ًعا لِ ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك
ٓ
َ
،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ  َوا،هلل
ُ  َو َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،ِ َو ْال َح ْم ُد ِل،ُِس ْب َحا َن اهلل
ْ
ْ ِ َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا
.يم
ِ هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ
45

Kutsal İklimde Dua

الص َل ُة َو ّ َ
َو ّ َ
الس َل ُم َع ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰالِ ِه
ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ۪عي َن.
َو َ

َب ۪لي ِم ْن لَ ُدن َ
ْك ُذ ِّر ّيَ ًة َط ِّي َبةً ،إِ ّنَ َك َس ۪مي ُع ُّ
الد َعٓا ِء.
َر ِّب ه ْ

اج َع ْل ۪ني ُم ۪قي َم ّ َ
الص ٰلو ِة َو ِم ْن ُذ ِّر ّيَ ۪تي َر ّبَنَا َوتَ َق ّ َب ْل
َر ِّب ْ
ُد َعٓا ِء.

َب ۪لي ِم َن ّ َ
الصالِ ۪حي َن.
َر ِّب ه ْ
تَ َو ّ َف ۪ني ُم ْس ِل ًما َوأ َ ْل ِح ْق ۪ني ِب ّ َ
الصالِ ۪حي َن.

اجنَا َو ُذ ِّر ّيَاتِنَا ُق ّ َر َة أ َ ْع ُي ٍن
َر ّبَنَا ه ْ
َب لَنَا ِم ْن أَزْ َو ِ
اج َع ْلنَا لِ ْل ُم ّ َت ۪قي َن إِ َما ًما.
َو ْ
ت ِظ ِّل َع ْر ِش َك يَ ْو َم َل ِظ ّ َل إِ ّ َل ِظ ّلُ َك،
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ِظ ّلَ ۪ني ت َْح َ
اس ِق ۪ني ِم ْن َح ْو ِض نَ ِب ِّي َك
َو َل بَا ِق َي إِ ّ َل َو ْج ُه َكَ ،و ْ
ُم َح ّ َم ٍد َ َ
هلل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم شَ ْرب ًة ه َ۪ني َئ ًة َم ۪ري َئ ًة َل
ص ّلى ا ُ
أ َ ْظ َمأ ُ بَ ْع َدهَا أَبَدًا.

ٰ
اج ِل ِه َو ٰا ِج ِل ِهَ ،ما
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ِم َن ْالخَ ْي ِر ُك ِّل ِه َع ِ
ت ِم ْن ُه َو َما لَ ْم أ َ ْعلَ ْمَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ّ َ
الش ِّر ُك ِّل ِه،
َع ِل ْم ُ
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 َوأ َ ْسأَلُ َك،ت ِم ْن ُه َو َما لَ ْم أ َ ْعلَ ْم
ُ اج ِل ِه َو ٰا ِج ِل ِه َما َع ِل ْم
ِ َع
 َوأ َ ُعو ُذ ِب َك،ْال َج ّ َن َة َو َما َق ّ َر َب إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل أ َ ْو َع َم ٍل
 َوأ َ ْسأَلُ َك.ار َو َما َق ّ َر َب إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل أ َ ْو َع َم ٍل
ِ ِم َن ال ّ َن
َ َ خَ ْي َر َما َسأَلَ َك َع ْب ُد َك َو َر ُسولُ َك ُم َح ّ َم ٌد
هلل
ُ ص ّلى ا
اس َت َعا َذ ِم ْن ُه
ْ  َوأ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن شَ ِّر َما،َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم

َ َ َع ْب ُد َك َو َر ُسولُ َك ُم َح ّ َم ٌد
.هلل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ُ ص ّلى ا

ٰ ْ الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي
ُّ َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
َْ
َ
ار يَا َع ۪زي ُز يَا
َ َع َذ
ِ  َوأد ِْخ ْلنَا ْال َج ّ َن َة َم َع ال ْب َر،ار
ِ اب ال ّ َن
.َغ ّ َفا ُر يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن
Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana
inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine
uyarak buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed
(s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
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Rabbim! Bana, katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse
eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle.
Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk
bağışla.
Benim canımı Müslüman olarak al ve beni
iyilere kat.
Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize
göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten
sakınanlara önder eyle.
Allah’ım! Hiçbir gölgenin olmadığı ve yüce
zatından başka hiçbir şeyin baki kalmadığı günde beni Arşının gölgesinde gölgelendir. Muhammed Aleyhisselam’ın havzından öyle bir afiyetle
içir ki bir daha ebediyen susuzluk çekmeyeyim.
Allah’ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim
geçmiş ve gelecekteki tüm iyilikleri bana lütfetmeni niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim,
geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana
sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak
her türlü söz ve ameli nasip etmeni diliyorum.
Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz
ve amelden de sana sığınıyorum. Allah’ım! Kulun ve elçin Hz. Muhammed’in senden istediği
bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve
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elçin Hz. Muhammed’in sana sığındığı bütün
şerlerden ben de sana sığınıyorum.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey
!günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi

6. Şavt

هلل أ َ ْك َب ُر،
ِب ْس ِم ا ِ
هلل اَ ُ
اَل ّٰل ُه ّ َم ۪إي َمانًا ِب َكَ ،وت َْص ۪دي ًقا ِب ِكتَا ِب َكَ ،و َوفَا ًء ِب َع ْه ِد َك،
َوا ّتِ َبا ًعا لِ ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك.
ٓ
َ
هلل أ َ ْك َب ُر،
هللَ ،وا ُ
ُس ْب َحا َن اهللَِ ،و ْال َح ْم ُد ِلَِ ،و َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
ْ
َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا ِ ْ
يم.
هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ ِ
الص َل ُة َو ّ َ
َو ّ َ
الس َل ُم َع ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰالِ ِه
ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ۪عي َن.
َو َ

َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِم ْن لَ ُدن َ
ْك َر ْح َم ًة َو َه ِّيئْ لَنَا ِم ْن أ َ ْم ِرنَا َرشَ دًا.

َو ْ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
اك ُت ْب لَنَا ۪في هٰ ِذ ِه ُّ
ال ِخ َر ِة إِ ّنَا
ُه ْدنَٓا إِلَ ْي َك.
ص ْب ًرا َوتَ َو ّ َفنَا ُم ْس ِل ۪مي َن.
َر ّبَ َنٓا أ َ ْف ِر ْغ َعلَ ْينَا َ
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ْص ْرنَا َعلَى
َر ّبَ َنٓا أ َ ْف ِر ْغ َعلَ ْينَا َ
ص ْب ًرا َوثَ ِّب ْت أ َ ْقدَا َمنَا َوان ُ
ْال َق ْو ِم ْال َكا ِف ۪ري َن.
َر ّبَنَا ْ
ان َو َل
لخْ َوانِنَا ا ّلَ ۪ذي َن َس َب ُقونَا ِب ْ ۪
الي َم ِ
اغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِ
ُوف
ت َْج َع ْل ۪في ُق ُلو ِبنَا ِغ ًّل لِ ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا َر ّبَ َنٓا إِ ّنَ َك َرؤ ٌ

َر ۪حي ٌم.
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ّ َن لَ َك َعلَ ّ َي ُح ُقو ًقا َك ۪ثي َر ًة ۪في َما بَ ْي ۪ني َوبَ ْين َ
َك؛
َو ُح ُقو ًقا َك ۪ثي َر ًة ۪في َما بَ ْي ۪ني َوبَ ْي َن خَ ْل ِق َك ،اَل ّٰل ُه ّ َم َما
َكا َن لَ َك ِم ْن َها ف ْ
َاغ ِف ْر ُه ۪ليَ ،و َما َكا َن لِخَ ْل ِق َك َفت ََح ّ َم ْل ُه
َع ۪ ّنيَ .وأ َ ْغ ِن ۪ني ِب َح َللِ َك َع ْن َح َرا ِم َك َو ِب َطا َع ِت َك َع ْن
َم ْع ِص َي ِت َك َو ِبف ْ
اس َع ْال َم ْغ ِف َر ِة.
َض ِل َك َع ّ َم ْن ِس َوا َك يَا َو ِ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا

ْ َ
َ
ار يَا َع ۪زي ُز يَا
َع َذ َ
ارَ ،وأد ِْخ ْلنَا ْال َج ّ َن َة َم َع ال ْب َر ِ
اب ال ّ َن ِ
َغ ّ َفا ُر يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن.

Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana
inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine
uyarak buradayım.
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Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed
(s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet
ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bizim
kurtuluş ve doğruluğa ulaşmamızı kolaylaştır.
Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz,
ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola
yöneldik.
Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.
Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı
bize yardım et.
Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş
olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman
edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Rabbimiz!
Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.
Allah’ım! Yüce zâtının benim üzerimde birçok hakkı olduğu gibi senin kullarının da üzerimde birçok hakkı vardır. Allah’ım! Sana karşı
olan eksikliklerimi bağışla. Yarattıklarına karşı
olanlardan da beni kurtar. Bana helâlinden ver
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ki haramdan uzak kalayım, ibadetinle meşgul
etki günaha düşmeyeyim. Lütfunu ver ki başkasına muhtaç olmayayım. Ey bağışlaması bol
olan Rabbim!
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey
günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

7. Şavt

،هلل أ َ ْك َب ُر
ِ ِب ْس ِم ا
ُ َهلل ا
، َو َوفَا ًء ِب َع ْه ِد َك، َوت َْص ۪دي ًقا ِب ِكتَا ِب َك،اَل ّٰل ُه ّ َم ۪إي َمانًا ِب َك
.َوا ّتِ َبا ًعا لِ ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك
ٓ
َ
هلل أ َ ْك َب ُر
ُ  َوا،هلل
ُ  َو َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،ِ َو ْال َح ْم ُد ِل،ُِس ْب َحا َن اهلل
ْ
ْ ِ َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا
.يم
ِ هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ
َ ّ الص َل ُة َو
َ ّ َو
الس َل ُم َع ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰالِ ِه
.ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ۪عي َن
َ َو

،صا ِد ًقا
َ  َويَ ۪قي ًنا، ًاَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ۪إي َمانًا َكا ِمل

 َولِ َسانًا،اش ًعا
ِ َ َو َق ْل ًبا خ،اس ًعا َح َللً َط ِّي ًبا
ِ َو ِرزْ ًقا َو
. َو ِع ْل ًما نَا ِف ًعا،وحا
ً  َوت َْوبَ ًة ن َُص،َذا ِك ًرا
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اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ْال ُه ٰدى َوال ُّت ٰقى َو ْال َعف َ
َاف َو ْال ِغنٰى.
ٰ
الص ّ َح َة َو ْال ِع ّ َف َة َو ْال َ َمانَ َة َو ُح ْس َن
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ِّ
ْال ُخ ُل ِق َوال ِّرضٰ ى ِب ْال َقد َِر.

اَل ّٰل ُه ّ َم إ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ال ّ َ
اتَ ،و ُح ّ َ
ب
اتَ ،وت َْر َك ْال ُم ْن َك َر ِ
ط ِّي َب ِ
ِ
وب َعلَ ّ َيَ ،وت َْغ ِف َر ۪لي َوت َْر َح َم ۪ني.
ْال َم َس ۪
ينَ ،وأ َ ْن تَ ُت َ
اك ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
اع ِص ْم ۪ني
اغ ِف ْر ۪لي َج ۪مي َع َما َم ٰضى ِم ْن َذن ْ۪بيَ ،و ْ
ار ُز ْق ۪ني َع َملً زَا ِك ًيا ت َْرضٰ ى
۪في َما بَ ِق َي ِم ْن ُع ْم ۪ريَ ،و ْ
ِب ِه َع ۪ ّني.
اَل ّٰل ُه ّ َم َل تَ ِك ْل ۪ني إِ ٰلى ن َْف ۪سي َط ْر َف َة َع ْي ٍنَ ،و َل تَن ِْز ْع
صالِ َح َما أ َ ْع َط ْيت َ۪ني.
ِم ۪ ّني َ
َر ّبَنَا ْ
اغ ِف ْر ۪لي َولِ َوالِد ّ ََي َولِ ْل ُم ْؤ ِم ۪ني َن يَ ْو َم يَ ُقو ُم
اب.
ْال ِح َس ُ

الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
َْ
َ
ار يَا َع ۪زي ُز يَا
َع َذ َ
ارَ ،وأد ِْخ ْلنَا ْال َج ّ َن َة َم َع ال ْب َر ِ
اب ال ّ َن ِ
َغ ّ َفا ُر يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن.
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Bismillahi Allahu Ekber! Allah’ım! Sana
inanarak, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine
uyarak buradayım.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.
Salat ve selam Efendimiz Muhammed
(s.a.s.)’in, ev halkının ve ashabının üzerine olsun.
Allah’ım! Senden kâmil bir iman, doğru bir
inanç, bol ve helal güzel rızık, ürperen bir kalp,
seni zikreden bir lisan, asla bozmayacağım samimi bir tövbe ve faydalı ilim niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik vermeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden sağlık, iffet, emanete riayet,
güzel ahlâk ve takdire rıza niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden hayırlar ve güzellikler işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni
niyaz ediyorum.
Allah’ım! Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında
da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana
razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.
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Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile
nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri
benden çekip alma.
Rabbimiz! Kıyamet gününde, beni, anamı,
babamı ve bütün müminleri bağışla.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey sınırsız güç sahibi! Ey
günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!

Tavaf Namazından Sonra

ُ  َولَ َك ْال َك َم،اَل ّٰل ُه ّ َم لَ َك ْال َح ْم ُد ُك ّلُ ُه
 َولَ َك،ال ُك ّلُ ُه
.يس ُك ّلُ ُه
ُ  َولَ َك ال ّ َت ْق ۪د،ْال َج َل ُل ُك ّلُ ُه

َ ّ ْت
.الس ۪مي ُع ْال َع ۪لي ُم
َ َر ّبَنَا تَ َق ّ َب ْل ِم ّ َنا إِ ّنَ َك أَن
ت اُ ْد ُعو ۪ني أ َ ْست َِج ْب لَ ُك ْم َوإِ ّنَ َك َل
َ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ّنَ َك ُق ْل
ل ْس َل ِم
ُ ُتخْ ِل
ِ ْ ِ َوإِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك َك َما َه َد ْيت َ۪ني ل،َف ْال ۪مي َعاد
.أ َ ْن َل تَن ِْز َع ُه ِم ۪ ّني َح ّٰتى تَ َت َو ّ َفا ۪ني َوأَنَا ُم ْس ِل ٌم
ْ َر ّبَنَا أ َ ْت ِم ْم لَنَا نُو َرنَا َو
اغ ِف ْر لَنَا إِ ّنَ َك َع ٰلى ُك ّ َل شَ ْي ٍء

.َق ۪دي ٌر
 َوأ َ ْل ِز ْم ۪ني،اج َع ْل ۪ني ِم ْن أ َ ْك َر ِم َو ْف ِد َك َعلَ ْي َك
ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
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َس ۪ب َ
ال ْس ِت َقا َم ِة َح ّٰتى أ َ ْل َقا َك يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن.
يل ْ ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم إ ۪ ّني أ َ ْس َئ ُل َك ْال َع ْف َو َو ْال ِع ّ َف َة َو ْال َعا ِف َي َة ۪في ۪د ۪يني

اي َوأَهْ ۪لي َو َما ۪لي.
َو ُد ْن َي َ
احف ْ
َظ ۪ني ِم ْن
اس ُت ْر َع ْو َرا ۪تي َو ٰا ِم ْن َر ْو َعا ۪تي َو ْ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
يني َو َع ْن ِش َما ۪لي َو ِم ْن
بَ ْي ِن يَد ّ ََي َو ِم ْن خَ ْل ۪فيَ ،و َع ْن يَ ۪م ۪

ف َْو ۪قيَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن أ َ ْن اُ ْغت َ
َال ِم ْن ت َْح ۪تي.
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ْص ِل ْح ۪لي ۪دي ِني ا ّلَ ۪ذي ُه َو ِع ْص َم ُة أ َ ْم ۪ري،
اشيَ ،وأ َ ْص ِل ْح ۪لي
َوأ َ ْص ِل ْح ۪لي ُد ْن َي َ
اي ا ّلَ ۪تي ۪في َها َم َع ۪
اج َع ِل ْال َح َيا َة ِزيَا َد ًة ۪لي
ٰا ِخ َرتِي ا ّلَ ۪تي إِلَ ْي َها َم َع ۪اديَ ،و ْ
اح ًة ۪لي ِم ْن ُك ِّل شَ ٍّر.
۪في ُك ِّل خَ ْي ٍرَ ،و ْ
اج َع ِل ْال َم ْو َت َر َ
اَل ّٰل ُه ّ َم َل تَ َد ْع لَنَا ۪في َم َقا ِمنَا هٰ َذا َذن ًْبا إِ ّ َل َغف َْرتَ ُه،
َو َل ه ًَّما إِ ّ َل َف ّ َر ْج َت ُهَ ،و َل َك ْربًا إِ ّ َل نَ ّ َف ْس َت ُهَ ،و َل َد ْي ًنا إِ ّ َل
يضا إِ ّ َل شَ َف ْي َت ُهَ ،و َل َم ِّي ًتا إِ ّ َل َر ِح ْم َت ُه،
َقضَ ْي َت ُهَ ،و َل َم ۪ر ً
ال إِ ّ َل َه َد ْي َت ُهَ ،و َل ُم ْب َتلًى إِ ّ َل َعا َف ْي َت ُهَ ،و َل
َو َل ضَ ًّ
ُم َجا ِهدًا ۪في َس ۪بي ِل َك اِ ّ َل ن ََص ْرتَ ُهَ ،و َل َع ُد ًّوا لِ ۪ ّ
ين اِ ّ َل
لد ِ
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الد ْن َيا َو ْ ٰ
اج ًة ِم ْن َح َوائِج ُّ
ال ِخ َر ِة ِه َي
خَ َذ ْل َت ُهَ ،و َل َح َ
ِ
ص َل ٌح إِ ّ َل َقضَ ْي َت َها َويَ ّ َس ْرتَ َها يَا
لَ َك ِر ً
ضا َولَنَا ۪في َها َ
اح ۪مي َن.
أ َ ْر َح َم ال ّ َر ِ

صدُو َرنَا َونَ ّ ِو ْر ُق ُلوبَنَا
اَل ّٰل ُه ّ َم يَ ِّس ْر أ ُ ُمو َرنَا َواشْ َر ْح ُ
َوأ َ ْح ِس ْن خَ َواتِ َم أ َ ْع َمالِنَا.

اَل ّٰل ُه ّ َم َر ْح َمت َ
َك أ َ ْر ُجو ف ََل تَ ِك ْل ۪ني إِ ٰلى ن َْف ۪سي َط ْر َف َة
ْت.
َع ْي ٍن َوأ َ ْص ِل ْح ۪لي شَ ْأ ۪ني ُك ّلَ ُه َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن َ
َب لَنَا ِم ْن
َر ّبَنَا َل ُت ِز ْغ ُق ُلوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ َه َد ْي َتنَا َوه ْ
لَ ُدن َ
اب.
ْك َر ْح َم ًة إِ ّنَ َك أَن َ
ْت ْال َو ّ َه ُ
َر ّبَنَا ْ
اغ ِف ْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوإِ ْس َرا َفنَا ۪في أ َ ْم ِرنَا َوثَ ِّب ْت
ْص ْرنَا َعلَى ْال َق ْو ِم ْال َكا ِف ۪ري َن.
أ َ ْقدَا َمنَا َوان ُ
وب ثَ ِّب ْت َق ْل ۪بي َع ٰلى ۪دي ِن َك.
اَل ّٰل ُه ّ َم يَا ُم َق ِّل َ
ب ْال ُق ُل ِ
Allah’ım! Bütün hamdler sanadır. Her çeşit
mükemmellik senindir. Her çeşit yücelik sana
aittir. Bütün kötülüklerden berî kılmak sana aittir.
Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen
hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.
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Allah’ım! Sen “Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim” buyurdun. “Sen asla vaadinden dönmezsin.” Bana Müslümanlığı nasip ettiğin gibi,
Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi
de nasip eyle.
Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla.
Bizi bağışla; şüphesiz, senin her şeye hakkıyla
gücün yeter.
Allah’ım! Beni, misafirlerinin en iyilerinden
kıl. Ey âlemlerin Rabbi! Sana kavuşuncaya kadar
beni istikametten ayırma. Allah’ım! Beni affet,
bana iffet ver. Dinî-dünyevî hayatım için, ailem
ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz
ediyorum.
Allah’ım! Ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Korkularımı gider. Önümden, arkamdan, sağımdan,
solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı
beni koru. Ansızın yeryüzünden gelecek helaktan da sana sığınırım.
Allah’ım! Benim için bir korunak olan dinî
hayatımı ıslah eyle. İçinde hayatımı sürdürdüğüm dünyamı benim için yararlı kıl. Dönüp varacağım yer olan âhiret hayatımın her bakımdan
güzel olmasını nasip et.
Allah’ım! Bütün hayırların fazlasıyla olduğu
bir hayat lütfet. Ölümü benim için bütün kötülüklerden kurtuluş kıl.
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Allah’ım! Bulunduğumuz bu yerde bizim
için bağışlanmadık günah, giderilmedik üzüntü, aşılmadık sıkıntı, ödenmedik borç, şifaya
kavuşmamış hastalık, rahmet edilmeyen bir
ölü, hidayete erdirilmeyen yolunu şaşırmış biri,
derdine çare olunmayan kimse, senin yolunda cihad edenlere yardımını esirgemediğin ve
İslam’a düşman olup da rezil etmediğin kimse
bırakma. Düşmanlarımızı perişan eyle. Senin
rızana uygun olup bizim için yararlı bulunan
bütün ihtiyaçlarımızı karşıla ve kolaylaştır.
İşlerimizi kolaylaştır. Gönüllerimizi aç. Kalplerimizi nurlandır. İşlerimizi hayırla sonuçlandır.
Allah’ım! Rahmetini istiyorum. Beni göz açıp
kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma. Bütün
hareket ve tavırlarımı düzelt. Senden başka hiçbir ilâh yoktur.
Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra
kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet
bahşet. Şüphesiz, sen çok bahşedensin.
Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize
yardım et.
Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi
dinin üzerinde sabit kıl.
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5. SA’Y
1. Şavt

ٓ
َ
هلل
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
هلل َوا ُ
هلل أ َ ْك َب ُرَ ،ل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
اَ ُ
ل ْال َح ْمدُ.
أ َ ْك َب ُر َو ِ ِ

هلل ُب ْك َر ًة
ل َك ۪ثي ًرا َو ُس ْب َحا َن ا ِ
هلل أ َ ْك َب ُر َك ۪بي ًرا َو ْال َح ْم ُد ِ ِ
اَ ُ
َوأ َ ۪صيلً .
ٓ
َ
هلل َو ْح َد ُه َل شَ ۪ر َ
يك لَ ُه ،لَ ُه ْال ُم ْل ُك َولَ ُه
َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
يتِ ،ب َي ِد ِه ْالخَ ْي ُر َو ُه َو َع ٰلى ُك ِّل
ْال َح ْم ُد يُ ْح ۪يي َويُ ۪م ُ
شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر.

ْت ّ َ
الس ۪مي ُع ْال َع ۪لي ُم.
َر ّبَنَا تَ َق ّ َب ْل ِم ّ َنا إِ ّنَ َك أَن َ
ك
َر ّبَنَا َو ْ
اج َع ْلنَا ُم ْس ِل َم ْي ِن لَ َك َو ِم ْن ُذ ِّر ّيَ ِت َنٓا أ ُ َّم ًة ُم ْس ِل َم ًة لَ َ ۖ
اب ال َّر ۪حي ُم.
َاس َكنَا َو ُت ْب َعلَ ْين َۚا إِ ّنَ َك أَن َ
ْت ال َّت َّو ُ
َوأ َ ِرنَا َمن ِ

َر ِّب ْ
ف َوتَ َك ّ َر ْمَ ،وت ََجا َوزْ َع ّ َما ت َْعلَ ْم،
ار َح ْمَ ،و ْ
اغ ِف ْر َو ْ
اع ُ
هلل ْال َ َع ُّز ْال َ ْك َر ُم.
إِ ّنَ َك ت َْعلَ ُم َما َل ن َْعلَ ُم ،إِ ّنَ َك أَن َ
ْت ا ُ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
ار.
َع َذ َ
اب ال ّ َن ِ
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ٰ
اج ِل ِه َو ٰا ِج ِل ِهَ ،ما
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ِم َن ْالخَ ْي ِر ُك ِّل ِه َع ِ
ت ِم ْن ُه َو َما لَ ْم أ َ ْعلَ ْمَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ّ َ
الش ِّر ُك ِّل ِه،
َع ِل ْم ُ
ت ِم ْن ُهَ ،و َما لَ ْم أ َ ْعلَ ْمَ ،وأ َ ْسأَلُ َك
اج ِل ِه َو ٰا ِج ِل ِه َما َع ِل ْم ُ
َع ِ

ْال َج ّ َن َة َو َما َق ّ َر َب إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل أ َ ْو َع َم ٍلَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك
ار َو َما َق ّ َر َب إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل أ َ ْو َع َم ٍلَ .وأ َ ْسأَلُ َك
ِم َن ال ّ َن ِ
خَ ْي َر َما َسأَلَ َك َع ْب ُد َك َو َر ُسولُ َك ُم َح ّ َمدٌَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك
ص ّلَى
ِم ْن شَ ِّر َما ْ
اس َت َعا َذ ِم ْن ُه َع ْب ُد َك َو َر ُسولُ َك ُم َح ّ َم ٌد َ
هلل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم.
ا ُ
اغ ِف ْر ۪لي َم ْغ ِف َر ًة ُت ْص ِل ُح ِب َها شَ ْأ ۪ني ِفي ّ َ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
الدا َر ْي ِن،
ار َح ْم ۪ني َر ْح َم ًة أ َ ْس َع ُد ِب َها ِفي ّ َ
الدا َر ْي ِنَ ،و ُت ْب َعلَ ّ َي
َو ْ
ال ْس ِت َقا َم َة َل
وحا َل أ َ ْن ُك ُث َها أَبَدًاَ ،وأ َ ْل ِز ْم ِني ْ ِ
ت َْوبَ ًة ن َُص ً
أ َ ۪زي ُغ َع ْن َها أَبَدًا.
ٓ
َ
هلل َو ْح َد ُه ،أَن َْج َز َو ْع َد ُه َون ََص َر َع ْب َد ُه َو َه َز َم
َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
اب َو ْح َد ُه.
ْال َ ْح َز َ

ٓ
َ
هللَ ،و َل ن َْع ُب ُد إِ ّ َل إِ ّيَا ُه ُمخْ ِل ۪صي َن لَ ُه ۪ ّ
الدي َن
َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
َولَ ْو َك ِر َه ْال َكا ِف ُرو َن.
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َ ّ إِ ّ َن
ت
ِ الصفَا َو ْال َم ْر َو َة ِم ْن شَ َعٓائِ ِر ا
َ هلل ۚ َف َم ْن َح ّ َج ْال َب ْي
َ ّ ََاح َعلَ ْي ِه أ َ ْن ي
ط ّ َو َف ِب ِه َم ۜا َو َم ْن تَ َط ّ َو َع
ْ أ َ ِو
َ اع َت َم َر ف ََل ُجن

.ۙ فَإِ ّ َن اهللَ شَ ا ِك ٌر َع ۪لي ٌم
خَ ْي ًرا

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en
büyüktür ve hamd Allah içindir.
Allah yücelerin en yücesidir. Sınırsız hamd
O’na mahsustur. Sabah akşam tesbih edilen Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd
O’na mahsustur. Yaşamı veren ve yaşamı sona
erdiren de O’dur. Hayır, ancak O’nun elindedir.
O, her şeye gücü yetendir.
Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul eyle. Şüphesiz
ki sen her şeyi işiten ve bilensin.
Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler
kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadetlerimizi göster. Tövbemizi
kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin,
çok merhametli olansın.
Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de, bilinmeyenleri de sen biliyorsun, kusurlarımızı da
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sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve
kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette
de iyilik ver. Bizi ateş azabından koru.
Allah’ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim
geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum.
Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz
ve ameli bana nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz ve amelden de sana sığınıyorum. Allah’ım! 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.
Allah’ım! 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 bozmayayım ve bana öyle bir istikamet ver ki ebediyen
bu doğrultudan sapmayayım.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir.
Sözünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiştir.
Tek başına düşmanlarını hezimete uğratmıştır.
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Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Kâfirler
hoş görmese de bizler dini ancak Allah’a has
kılarak sadece O’na ibadet ederiz.
Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın (dininin)
nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve
umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da
tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim
gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz
onu Allah bilir, karşılığını verir.

2. Şavt

ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو

ٓ
َ
َ ّ اح ُد ْال َ َح ُد ْالف َْر ُد
الص َم ُد ا ّلَ ۪ذي لَ ْم
ِ هلل ْال َو
ُ َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
.ٌيَ ِل ْد َولَ ْم يُولَْۙد َولَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا أ َ َحد
ْ ول ف
َ ت َوا ّتَ َب ْعنَا ال ّ َر ُس
َاك ُت ْبنَا َم َع
َ َر ّبَ َنٓا ٰا َم ّ َنا ِب َمٓا اَ ْن َز ْل
َّ
.الشا ِه ۪دي َن
ان أ َ ْن ٰا ِم ُنوا
۪ َر ّبَ َنٓا إِ ّنَنَا َس ِم ْعنَا ُمنَا ِديًا يُن
ِ لي َم
۪ ْ َِادي ل
ْ ِب َر ِّب ُك ْم َف ٰا َم ّ َن ۗا َر ّبَنَا ف
َاغ ِف ْر لَنَا ُذنُوبَنَا َو َك ِّف ْر َع ّ َنا
َ ْ
.ار
ِۚ َس ِّي َئاتِنَا َوتَ َو ّ َفنَا َم َع ال ْب َر
64

Kutsal İklimde Dua

َر ّبَنَا َو ٰاتِنَا َما َو َع ْدتَنَا َع ٰلى ُر ُس ِل َك َو َل ُتخْ ِزنَا يَ ْو َم
ف ْال ۪مي َعادَ.
ْال ِق َيا َم ِۜة إِ ّنَ َك َل ُتخْ ِل ُ

اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ت َو َما أ َ ّ َخ ْر ُتَ ،و َما أ َ ْس َر ْر ُت َو َما
اغ ِف ْر ۪لي َما َق ّ َد ْم ُ
ْت
ْت ْال ُم َق ِّد ُم َوأَن َ
ْت أ َ ْعلَ ُم ِب ِه ِم ۪ ّني ،أَن َ
ْتَ ،و َما أَن َ
أ َ ْعلَن ُ
ْت.
ْت َع ٰلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن َ
ْال ُمؤ َِّخ ُر َوأَن َ
اَل ّٰل ُه ّ َم َعا ِف ۪ني ۪في بَ َد ۪ني ،اَل ّٰل ُه ّ َم َعا ِف ۪ني ۪في َس ْم ۪عي،
ْت.
اَل ّٰل ُه ّ َم َعا ِف ۪ني ۪في بَ َص ۪ريٓ َ ،ل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن َ
احف ْ
َظ ۪ني ِم ْن
اس ُت ْر َع ْو َرا ۪تيَ ،و ٰا ِم ْن َر ْو َعا ۪تيَ ،و ْ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
يني َو َع ْن ِش َما ۪لي،
بَ ْي ِن يَد ّ ََي َو ِم ْن خَ ْل ۪فيَ ،و َع ْن يَ ۪م ۪

َو ِم ْن ف َْو ۪قيَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك اَل ّٰل ُه ّ َم ِم ْن أ َ ْن أ ُ ْغت َ
َال ِم ْن ت َْح ۪تي.
اج َع ْل ۪ني ِم َن ا ّلَ ۪ذي َن إِ َذا أ َ ْح َس ُنوا اِ ْس َتبْشَ ُروا
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
َوإِ َذا أ َ َساؤُوا اِ ْست َْغ َف ُروا.

َر ِّب ْ
ف َوتَ َك ّ َر ْمَ ،وت ََجا َوزْ َع ّ َما ت َْعلَ ُم،
ار َح ْم َو ْ
اغ ِف ْر َو ْ
اع ُ
ْت ْال َ َع ُّز ْال َ ْك َر ُم.
إِ ّنَ َك ت َْعلَ ُم َما َل ن َْعلَ ُم ،إِ ّنَ َك أَن َ

الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
ار.
َع َذ َ
اب ال ّ َن ِ
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ٓ
َ
َ هلل َو ْح َد ُه َل شَ ۪ر
 لَ ُه ْال ُم ْل ُك َولَ ُه،يك لَ ُه
ُ َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
يت ِب َي ِد ِه ْالخَ ْي ُر َو ُه َو َع ٰلى ُك ِّل
ُ ْال َح ْم ُد يُ ْح ۪يي َويُ ۪م

.شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر
ٓ
َ
 أَن َْج َز َو ْع َد ُه َون ََص َر َع ْب َد ُه َو َه َز َم،هلل َو ْح َد ُه
ُ َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
.اب َو ْح َد ُه
َ ْال َ ْح َز
َ ّ إِ ّ َن
ت
ِ الصفَا َو ْال َم ْر َو َة ِم ْن شَ َعٓائِ ِرا
َ هلل ۚ َف َم ْن َح ّ َج ْال َب ْي
َ ّ ََاح َعلَ ْي ِه أ َ ْن ي
ط ّ َو َف ِب ِه َم ۜا َو َم ْن تَ َط ّ َو َع
ْ أ َ ِو
َ اع َت َم َر ف ََل ُجن
.ۙ فَإِ ّ َن اهللَ شَ ا ِك ٌر َع ۪لي ٌم
خَ ْي ًرا

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en büyüktür ve
hamd Allah içindir.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O birdir.
Sadece Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır;
O, hiçbir şeye muhtaç değildir). O’ndan çocuk
olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).
Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.
Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve
Peygambere uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik
edenlerle beraber yaz.
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Rabbimiz! Biz, “Rabbinize iman edin!” diye
imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman
ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. canımızı iyilerle beraber al.
Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize
va’dettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi
rezil etme. Şüphesiz sen, va’dinden dönmezsin.
Allah’ım! Gizli veya açık olarak geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin
benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı
bağışla. Sen dilediğini öne alır dilediğini geri
bırakırsın. Senin her şeye gücün yeter. Senden
başka hiçbir ilâh yoktur.
Allah’ım! Bedenime sağlık ve afiyet ver.
Allah’ım! Kulağıma sağlık ve afiyet ver. Allah’ım!
Gözüme sağlık ve afiyet ver. Senden başka hiçbir
ilâh yoktur.
Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan
emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan,
solumdan ve üstümden (gelebilecek her türlü tehlikeye karşı) muhafaza buyur.
Allah’ım! Ansızın altımızdan gelecek bir tehlike ile helak olmaktan da sana sığınırım.
Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine
nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle!
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Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü
sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd
O’na mahsustur. Hayat veren de hayata son
veren de O’dur. Hayır, ancak O’nun elindedir.
O, her şeye gücü yetendir.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir.
Sözünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiştir.
Tek başına düşmanlarını hezimete uğratmıştır.
Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın (dininin)
nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve
umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da
tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim
gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz
onu Allah bilir, karşılığını verir.

3. Şavt

ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو
ٓ
َ
َ ّ اح ُد ْال َ َح ُد ْالف َْر ُد
الص َم ُد ا ّلَ ۪ذي
ِ هلل ْال َو
ُ َل إِ ٰل َه اِ ّل ا
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اح َب ًة َو َل َولَدًا َولَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه شَ ۪ر ٌ
يك ِفي
لَ ْم يَ ّ َت ِخ ْذ َ
ص ِ
ك َولَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه َولِ ٌي ِم َن ُّ
الذ ّ ِل َو َك ِّب ْر ُه ت َْك ۪بي ًرا.
ْال ُم ْل ِ
ّ
اجنَا َو ُذ ِّر ّيَاتِنَا ُق ّ َر َة أ َ ْع ُي ٍن
َر ّبَنَا ه ْ
َب لَنَا ِم ْن أَزْ َو ِ
اج َع ْلنَا لِ ْل ُم ّ َت ۪قي َن إِ َما ًما.
َو ْ
َر ِّب ْ
ف َوتَ َك ّ َر ْمَ ،وت ََجا َوزْ َع ّ َما ت َْعلَ ُم،
ار َح ْم َو ْ
اغ ِف ْر َو ْ
اع ُ
هلل ْال َ َع ُّز ْال َ ْك َر ُم.
إِ ّنَ َك ت َْعلَ ُم َما َل ن َْعلَ ُم ،إِ ّنَ َك أَن َ
ْت ا ُ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
ار.
َع َذ َ
اب ال ّ َن ِ

َب ۪لي ِم ْن لَ ُدن َ
ْك ُذ ِّر ّيَ ًة َط ِّي َب ًۚة إِ ّنَ َك َس ۪مي ُع ُّ
الد َعٓا ِء.
َر ِّب ه ْ
اج َع ْل ۪ني ُم ۪قي َم ّ َ
الص َل ِة َو ِم ْن ُذ ِّر ّيَ ۪تي َر ّبَنَا َوتَ َق ّ َب ْل
َر ِّب ْ
ُد َعا ِء.

ْت َولِ ۪ ّيي ِفي ُّ
فَا ِط َر ّ َ
الد ْن َيا
ات َو ْال َ ْر ِض أَن َ
الس ٰم َو ِ
َوا ٰ
ال ِخ َر ِة ۖ تَ َو ّ َف ۪ني ُم ْس ِل ًما َوأ َ ْل ِح ْق ۪ني ِب ّ َ
الصالِ ۪حي َن.
َر ّبَنَا ْ
اغ ِف ْر ۪لي َولِ َوالِد ّ ََي َولِ ْل ُم ْؤ ِم ۪ني َن يَ ْو َم يَ ُقو ُم
اب.
ْال ِح َس ُ
ص ۪غي ًرا.
َر ِّب ْ
ار َح ْم ُه َما َك َما َر ّبَ َيا ۪ني َ
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ب َم ْن يُ ِح ُّب َكَ ،و ُح ّ َ
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ْسأَلُ َك ُح ّ َب َكَ ،و ُح ّ َ
ب َع َم ٍل
يُ َق ِّر ُب ۪ني إِ ٰلى ُح ِّب َك.
الي َما َن َو َز ّيِ ْن ُه ۪في ُق ُلو ِبنَاَ ،و َك ِّر ْه
اَل ّٰل ُه ّ َم َح ِّب ْب إِلَ ْينَا ْ ۪

اج َع ْلنَا ِم َن
ُسو َق َو ْال ِع ْص َيا َنَ ،و ْ
إِلَ ْينَا ْال ُك ْف َر َو ْالف ُ
اش ۪دي َن.
ال ّ َر ِ
ْت خَ لَ ْقت َ۪ني َوأَنَا َع ْب ُد َك
ْت َر ۪ ّبي َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن َ
اَل ّٰل ُه ّ َم أَن َ
ت ،أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن
َوأَنَا َع ٰلى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْ
اس َت َط ْع ُ
ت ،أ َ ُبو ُء لَ َك ِب ِن ْع َم ِت َك َعلَ ّ َيَ ،وأ َ ُبو ُء لَ َك
صن َْع ُ
شَ ِّر َما َ
َاغ ِف ْر ۪لي فَإ ّنَ ُه َل يَ ْغ ِف ُر ُّ
ِب َذن ْ۪بي ،ف ْ
ْت.
وب إِ ّ َل أَن َ
الذنُ َ
ِ
إِ ّ َن ّ َ
ت
الصفَا َو ْال َم ْر َو َة ِم ْن شَ َعٓائِ ِر ا ِ
هلل ۚ َف َم ْن َح ّ َج ْال َب ْي َ

َاح َعلَ ْي ِه أ َ ْن يَ ّ َ
ط ّ َو َف ِب ِه َم ۜا َو َم ْن تَ َط ّ َو َع
أ َ ِو ْ
اع َت َم َر ف ََل ُجن َ
ۙ فَإِ ّ َن اهللَ شَ ا ِك ٌر َع ۪لي ٌم.
خَ ْي ًرا

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O birdir.
;Sadece Allah Samed’dir. ( Her şey O’na muhtaçtır
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O, hiçbir şeye muhtaç değildir). O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de
doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir
şey O’na denk ve benzer değildir. Hükümranlığında hiçbir ortağı yoktur. Acizlikten veya eksiklikten
dolayı başkasına ihtiyaç duyup da bir yardımcı
edinmiş de değildir. O’nu yüceltebildiğin kadar
yücelt.
Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize
göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten
sakınanlara önder eyle.
Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü
sen gerçek güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada da âhirette de iyilik
ver. Bizi cehennem azabından koru.
Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz, sen duayı hakkıyla işitensin.
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse
eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.
Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babamı ve bütün mü’minleri bağışla.
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Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl
terbiye edip yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara
merhamet et.
Allah’ım! Bana, seni sevmeyi, seni sevenleri
sevmeyi ve sana yaklaştıracak her türlü iş ve
davranışı sevmeyi nasip et.
Allah’ım! İmanı bize sevdir. Onu bizim kalbimize nakşet. Küfrü, fasıklığı ve isyanı ise
bize itici kıl. Bizi doğru yolda olanlardan eyle.
Allah’ım! Kullarını dirilteceğin günde bizi azabından koru.
Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni yaratan sensin, ben
senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahdime bağlı kalacağım, işlediğim
günahların şerrinden sana sığınıyorum. İhsan
ettiğin nimetleri ikrar ediyorum, günahlarımı
da itiraf ediyorum. Beni affet; çünkü senden
başka hiç kimse günahları affedemez.
Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın (dininin)
nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve
umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da
tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim
gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz
onu Allah bilir, karşılığını verir.
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4. Şavt

ٓ
َ
هلل
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
هلل َوا ُ
هلل أ َ ْك َب ُرَ ،ل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
اَ ُ
ل ْال َح ْمدُ.
أ َ ْك َب ُر َو ِ ِ

ٓ
َ
هلل ْال َم ِل ُك ْال َح ُّق ْال ُم ۪بي ُن ُم َح ّ َم ٌد َر ُس ُ
هلل
ول ا ِ
َل إِ ٰل َه اِ ّل ا ُ
صا ِد ُق ْال َو ْع ِد ْاأل َ ۪مي ُن.
َ

اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ْح ِي ۪ني َع ٰلى ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك َوتَ َو ّ َف ۪ني َع ٰلى ِم ّلَ ِت ِه
َوأ َ ِع ْذ ۪ني ِم ْن ُم ِض ّ َل ِت ْال ِفت َِن.
هلل.
ُس ْب َحان ََك َما َع َب ْدنَا َك َح ّ َق ِع َبا َدتِ َك يَا اَ ُ
هلل.
ُس ْب َحان ََك َما َذ َك ْرنَا َك َح ّ َق ِذ ْك ِر َك يَا اَ ُ

هلل.
ُس ْب َحان ََك َما شَ َك ْرنَا َك َح ّ َق ُش ْك ِر َك يَا اَ ُ
ْ
هلل.
ُس ْب َحان ََك َما أ َ ْع ٰلى شَ أن ََك يَا اَ ُ
هلل َع َد َد خَ ْل ِق ِه.
ُس ْب َحا َن ا ِ

هلل ِرضَ ا ن َْف ِس ِه.
ُس ْب َحا َن ا ِ

هلل ِزنَ َة َع ْر ِش ِه.
ُس ْب َحا َن ا ِ

هلل ِمدَا َد َك ِل َماتِ ِه.
ُس ْب َحا َن ا ِ
ٰ
ل ْس َل ِم أ َ ْن َل تَن ِْز َع ُه
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك َك َما َه َد ْيت َ۪ني لِ ْ ِ
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ِم ۪ ّني َح ّٰتى تَ َت َو ّ َفا ۪ني َعلَ ْي ِه َوأَنَا ُم ْس ِل ٌم.
اج َع ْل ۪في َق ْل ۪بي نُو ًراَ ،و ۪في لِ َسا ۪ني نُو ًراَ ،و ۪في
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ

يني نُو ًراَ ،و َع ْن
بَ َص ۪ري نُو ًراَ ،و ۪في َس ْم ۪عي نُو ًرا َو َع ْن يَ ۪م ۪

يَ َس ۪اري نُو ًراَ ،و ِم ْن ف َْو ۪قي نُو ًراَ ،و ِم ْن ت َْح ۪تي نُو ًراَ ،و ِم ْن
اج َع ْل ۪لي ۪في ن َْف ۪سي
امي نُو ًراَ ،و ِم ْن خَ ْل ۪في نُو ًراَ ،و ْ
أ َ َم ۪
نُو ًرا.
اَل ّٰل ُه ّ َم ا ْنف َْع ۪ني ِب َما َع ّلَ ْمت َ۪ني َو َع ِّل ْم ۪ني َما يَ ْن َف ُع ۪ني
ار ُز ْق ۪ني ِع ْل ًما تَ ْن َف ُع ۪ني ِب ِه.
َو ْ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ار ْك ۪لي
اغ ِف ْر ۪لي َذن ْ۪بي َو َو ِّس ْع ۪لي ۪في ِرزْ ۪قي َوبَ ِ
۪في َما َرز َْقت َ۪ني.

ٰ َ
ُْ
ور ُك ِّل َها َوأ َ ِج ْرنَا ِم ْن
اَل ّل ُه ّ َم أ ْح ِس ْن َعا ِق َب َتنَا ِفي ال ُم ِ
اب ا ٰ
ِخ ْز ِي ُّ
ال ِخ َر ِة.
الد ْن َيا َو َع َذ ِ

ٰ
َاقَ ،و َع َم ۪لي ِم َن ال ِّريَا ِء،
اَل ّل ُه ّ َم َط ّ ِه ْر َق ْل ۪بي ِم َن ال ِّنف ِ
َولِ َسا ۪ني ِم َن ْال َك ِذ ِبَ ،و َع ْي ۪ني ِم َن ْال ِخ َيانَ ِة ،فَإِ ّنَ َك
ت َْعلَ ُم خَ ائِ َن َة ْال َ ْع ُي ِن َو َما ُتخْ ِفي ُّ
الصدُو ُر.
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اصي أَبَدًا َما أ َ ْب َق ْيت َ۪ني
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ار َح ْم ۪ني ِبت َْر ِك ْال َم َع ۪
ار ُز ْق ۪ني ُح ْس َن
ار َح ْم ۪ني أ َ ْن أَتَ َك ّلَ َ
يني َو ْ
َو ْ
ف َما َل يَ ْع ۪ن ۪
ال ّ َن َظ ِر ۪في َما يُ ْر ۪ض َ
يك َع ۪ ّني.

َر ِّب ْ
ف َوتَ َك ّ َر ْمَ ،وت ََجا َوزْ َع ّ َما ت َْعلَ ُم،
ار َح ْم َو ْ
اغ ِف ْر َو ْ
اع ُ
ْت ْال َ َع ُّز ْال َ ْك َر ُم.
إِ ّنَ َك ت َْعلَ ُم َما َل ن َْعلَ ُم ،إِ ّنَ َك أَن َ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا

ار.
َع َذ َ
اب ال ّ َن ِ
إِ ّ َن ّ َ
ت
الصفَا َو ْال َم ْر َو َة ِم ْن شَ َعٓائِ ِر ا ِ
هلل ۚ َف َم ْن َح ّ َج ْال َب ْي َ
َاح َعلَ ْي ِه أ َ ْن يَ ّ َ
ط ّ َو َف ِب ِه َم ۜا َو َم ْن تَ َط ّ َو َع
أ َ ِو ْ
اع َت َم َر ف ََل ُجن َ
ۙ فَإِ ّ َن اهللَ شَ ا ِك ٌر َع ۪لي ٌم.
خَ ْي ًرا

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Mülkün
sahibi O’dur. O, Hakkın ta kendisidir. Varlığı birliği apaçıktır. Muhammed Aleyhisselam O’nun
elçisidir. Vaat ettikleri doğrudur. O, emindir.
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Allah’ım! Bana peygamberinin sünneti üzere
yaşamayı ve onun dini üzere sana kavuşmayı
nasip et. Beni fitnelerin yoldan çıkarmasından
koru.
Allah’ım! Sen yüceler yücesisin. Şanına yakışır şekilde hakkıyla sana ibadet edemedik.
Allah’ım! Sen yüceler yücesisin. Şanına yakışır şekilde hakkıyla seni zikredemedik.
Allah’ım! Sen yüceler yücesisin. Şanına yakışır şekilde sana şükredemedik.
Allah’ım! Sen yüceler yücesisin. Ey Allah’ım!
Senin şanın ne yücedir!
Sübhanallah, yarattıkları sayısınca,
Sübhanallah, rızasınca,
Sübhanallah, arşı ağırlığınca,
Sübhanallah, kelimeleri sayısınca.
Allah’ım! Bana hidayeti nasip ettiğin gibi,
Müslüman olarak bu hidayet üzere hayatım
sona erene kadar benden bu büyük nimeti çekip almamanı niyaz ediyorum.
Allah’ım! Kalbime bir nur ver. Dilime bir nur,
gözüme bir nur, kulağıma nur ver. Sağıma, soluma, üstüme, altıma, önüme, arkama bir nur
ver. Benim nefsime bir nur ver.
Allah’ım! Bana öğrettiklerini benim için yararlı kıl ve bana yararlı olan şeyleri öğrenmeyi
lütfet. Bana faydalı olacak ilim nasip et.
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Allah’ım! Günahlarımı bağışla, rızkımı bollaştır ve bana nasip ettiğin rızıkları hakkımda
hayırlı kıl.
Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel
eyle. Bizi dünya perişanlığından ve âhiret azabından koru.
Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan,
dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle.
Çünkü sen “gözlerin hain bakışını ve kalplerin
gizlediğini bilirsin.”
Allah’ım! Hayatımı devam ettirdiğin sürece
rahmetini, bana günahları terk ettirerek göster.
Beni ilgilendirmeyen şeylere dalarak bunların yükünü çekmekten kurtar. Senin rızanı
kazandıracak şeyleri güzel görmeyi nasip et.
Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü
sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın (dininin)
nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve
umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da
tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim
gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz
onu Allah bilir, karşılığını verir.
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5. Şavt

ٓ
َ
هلل
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
هلل َوا ُ
هلل أ َ ْك َب ُرَ ،ل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
اَ ُ
ل ْال َح ْمدُ.
أ َ ْك َب ُر َو ِ ِ

ٓ
ٓ
َ
َ
هلل ْال َح ۪كي ُم
هلل ْال َع ِل ُّي ْال َع ۪ظي ُمَ ،ل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
ٓ
َ
هلل
هلل ْال َب ۪دي ُع ْال َع ۪لي ُمُ ،س ْب َحا َن ا ِ
ْال َك ۪ري ُمَ ،ل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
ْ
ْ
ات ّ َ
َر ِّب ّ َ
يم.
الس ٰم َو ِ
الس ْب ِع َو َر ِّب ال َع ْر ِش ال َع ۪ظ ِ

َر ِّب ْ
ف َوتَ َك ّ َر ْمَ ،وت ََجا َوزْ َع ّ َما ت َْعلَ ُم،
ار َح ْم َو ْ
اغ ِف ْر َو ْ
اع ُ
ْت ْال َ َع ُّز ْال َ ْك َر ُم.
إِ ّنَ َك ت َْعلَ ُم َما َل ن َْعلَ ُم ،إِ ّنَ َك أَن َ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
ار.
َع َذ َ
اب ال ّ َن ِ

اب َج َه ّ َن َۗم إِ ّ َن َع َذابَ َها َكا َن َغ َرا ًم ۗا.
َر ّبَنَا ْ
اص ِر ْف َع ّ َنا َع َذ َ
ْت َولِ ُّينَا ف ْ
ْت خَ ْي ُر ْالغَا ِف ۪ري َن.
ار َح ْمنَا َوأَن َ
أَن َ
َاغ ِف ْر لَنَا َو ْ
َو ْ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
اك ُت ْب لَنَا ۪في هٰ ِذ ِه ُّ
ال ِخ َر ِة إِ ّنَا
ُه ْدنَٓا إِلَ ْي َۜك.
ٓ
ْت ِم َن ال ّ َ
ظالِ ۪مي َن.
َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن َ
ْت ُس ْب َحان ََۗك إِ ۪ ّني ُكن ُ
َر ِّب ْ
اح ۪مي َن.
ار َح ْم َوأ َ َ
اغ ِف ْر َو ْ
نت خَ ْي ُر ال ّ َر ِ
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َر ِّب ِز ْد ۪ني ِع ْل ًما َوأ َ ْل ِح ْق ۪ني ِب ّ َ
ۙن.
الصالِ ۪حي َ
َر ّبَ َنٓا ٰا َم ّ َنا ف ْ
اح ۪مي َۚن.
ار َح ْمنَا َوأَن َ
َاغ ِف ْر لَنَا َو ْ
ْت خَ ْي ُر ال ّ َر ِ
َب ۪لي ُح ْك ًما َوأ َ ْل ِح ْق ۪ني ِب ّ َ
اج َع ْل
ينَ ،و ْ
َر ِّب ه ْ
الصالِ ۪ح َ
ۙ
ص ْد ٍق ِفي ْ ٰ
اج َع ْل ۪ني ِم ْن َو َرثَ ِة
ۙنَ ،و ْ
ال ِخ ۪ري َ
۪لي لِ َسا َن ِ

َ َ
يمَ ،و َل ُتخْ ِز ۪ني يَ ْو َم يُ ْب َعثُو َ
ۙن ،يَ ْو َم َل يَ ْن َف ُع
َج ّن ِة ال ّن ۪ع ۙ ِ
َم ٌ
ال َو َل بَ ُنو َ
يم.
ۙن إِ ّ َل َم ْن أَتَى اهللَ ِب َق ْل ٍ
ب َس ۪ل ۜ ٍ
ُسنَا َوإِ ْن لَ ْم ت َْغ ِف ْر لَنَا َوت َْر َح ْمنَا
َر ّبَنَا َظلَ ْم َنٓا أ َ ْنف َ
اس ۪رين.
لَ َن ُكون ّ ََن ِم َن ْالخَ ِ

َب لَنَا ِم ْن
َر ّبَنَا َل ُت ِز ْغ ُق ُلوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ َه َد ْي َتنَا َوه ْ
لَ ُدن َ
اب.
ْك َر ْح َم ًۚة إِ ّنَ َك أَن َ
ْت ْال َو ّ َه ُ

َر ّبَنَا ْ
اغ ِف ْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوإِ ْس َرا َفنَا ۪ف ٓي أ َ ْم ِرنَا َوثَ ِّب ْت
ْص ْرنَا َعلَى ْال َق ْو ِم ْال َكا ِف ۪ري َن.
أ َ ْقدَا َمنَا َوان ُ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
اع ِص ْم ۪ني ۪في َما
اغ ِف ْر ۪لي َج ۪مي َع َما أ َ ْسلَ ْف َت ُهَ ،و ْ
صالِ ًحا ت َْرضٰ ى ِب ِه َع ۪ ّني يَا َذا
بَ ِق َيَ ،و ْ
ار ُز ْق ۪ني َع َملً َ
ْالف ْ ْ
يم.
َض ِل ال َع ۪ظ ِ
79

Kutsal İklimde Dua

َ ّ إِ ّ َن
ت
ِ الصفَا َو ْال َم ْر َو َة ِم ْن شَ َعٓائِ ِر ا
َ هلل ۚ َف َم ْن َح ّ َج ْال َب ْي
َ ّ ََاح َعلَ ْي ِه أ َ ْن ي
ط ّ َو َف ِب ِه َم ۜا َو َم ْن تَ َط ّ َو َع
ْ أ َ ِو
َ اع َت َم َر ف ََل ُجن

.ۙ فَإِ ّ َن اهللَ شَ ا ِك ٌر َع ۪لي ٌم
خَ ْي ًرا

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O çok
yüce, çok büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, hakîmdir, kerîmdir. Allah’tan başka
hiçbir ilâh yoktur. O, örneği olmayan şeyleri en
güzel şekilde yaratan ve her şeyi bilendir. Yedi
kat gökyüzünün ve yüce arşın Rabbi olan Allah,
yüceler yücesidir.
Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi biliyorsun, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü
sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktır!
Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize
acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.
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Bizim için bu dünyada da iyilik yaz, ahirette
de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine)
zulmedenlerden oldum.
Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen
merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir.
Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize
merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih
kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında
beni doğrulukla anılanlardan eyle. Beni naîm
cennetinin varislerinden eyle. (Kullarının) diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal
fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile
gelen başka.
Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi
bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacağız.
Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra
kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet
bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.
Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda)
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ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir toplumlara karşı
bize yardım et.
Allah’ım! Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında da
beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana,
razı olacağın tertemiz ameller yapmayı nasip
eyle, ey lütuf sahibi Allah.
Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın (dininin)
nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve
umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da
tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim
gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz
onu Allah bilir, karşılığını verir.

6. Şavt

ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو

َ ّ اَل ّٰل ُه ّ َم فَا ِط َر
ب
ِ الس ٰم َو
ِ ات َو ْال َ ْر ِض َعالِ َم ْال َغ ْي
َ ّ َو
الش َها َد ِة َر ِّب ُك ِّل شَ ْي ٍء َو َم ۪لي َك ُه أَشْ َه ُد أ َ ْن َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل
َ ّ  َوشَ ِّر،ْت أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن شَ ِّر ن َْف ۪سي
.ان َو ِش ْر ِك ِه
َ أَن
ِ الش ْي َط
َ ّ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن
َاق
ِ ّ الش
ِ الش ْر ِك َوال ِّنف
ِ ّ ك َو
.اق َو ُسو ِء ْالَخْ َل ِق
ِ الش َق
ِ ّ َو
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ٰ
ار َو ِم ْن
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْ ِ
ال ْث ِم َو ِم ْن َع َذ ِ
اب ال ّ َن ِ
اب ْال َق ْب ِر َو ِم ْن ِف ْت َن ِة ْال ِغنٰى َو ِف ْت َن ِة ْالف َْق ِر.
َع َذ ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َج ْه ِد ْال َب َل ِءَ ،ود َْر ِك ّ َ
الش َقا ِء،
َو ُسو ِء ْال َقضَ ا ِءَ ،وشَ َماتَ ِة ْال َ ْعدَا ِء.
ال نِ ْع َم ِت َكَ ،وت ََح ُّو ِل
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َز َو ِ

ْ َ
َ
يع َسخَ ِط َك.
َعا ِف َي ِتكَ ،وف َُجا َء ِة نِق َم ِتكَ ،و َج ۪م ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْال َم ْأث َِم َو ْال َم ْغ َر ِم.
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْال َه ّ ِم َو ْال َح َز ِنَ ،و ِم َن ْال َع ْج ِز
َو ْال َك َس ِلَ ،و ِم َن ْال ُج ْب ِن َو ْال ُبخْ ِلَ ،و ْال َق ْس َو ِة َو ْالغ َْفلَ ِة،
الذ ّلَ ِة َو ْال َم ْس َك َن ِة.
َو ِّ
السو ِءَ ،و ِم ْن لَ ْيلَ ِة ُّ
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن يَ ْو ِم ُّ
السو ِء،
ب ُّ
َو ِم ْن َسا َع ِة ُّ
ار
السو ِءَ ،و ِم ْن َ
ص ِ
اح ِ
السو ِءَ ،و ِم ْن َج ِ
ُّ
السو ِء.
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن أ َ ْن أ َ ْظ ِل َم أ َ ْو أ ُ ْظ ِل َم.
َر ِّب ْ
ف َوتَ َك ّ َر ْمَ ،وت ََجا َوزْ َع ّ َما ت َْعلَ ُم،
ار َح ْم َو ْ
اغ ِف ْر َو ْ
اع ُ
ْت ْال َ َع ُّز ْال َ ْك َر ُم.
إِ ّنَ َك ت َْعلَ ُم َما َل ن َْعلَ ُم ،إِ ّنَ َك أَن َ
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ٰ ْ الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي
ُّ َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا

.ار
َ َع َذ
ِ اب ال ّ َن
ٓ
َ
َ هلل َو ْح َد ُه َل شَ ۪ر
 لَ ُه ْال ُم ْل ُك َولَ ُه،يك لَ ُه
ُ َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
يت ِب َي ِد ِه ْالخَ ْي ُر َو ُه َو َع ٰلى ُك ِّل
ُ ْال َح ْم ُد يُ ْح ۪يي َويُ ۪م

.شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر
َ ّ إِ ّ َن
ت
ِ الصفَا َو ْال َم ْر َو َة ِم ْن شَ َعٓائِ ِر ا
َ هلل ۚ َف َم ْن َح ّ َج ْال َب ْي
َ ّ ََاح َعلَ ْي ِه أ َ ْن ي
ط ّ َو َف ِب ِه َم ۜا َو َم ْن تَ َط ّ َو َع
ْ أ َ ِو
َ اع َت َم َر ف ََل ُجن

.ۙ فَإِ ّ َن اهللَ شَ ا ِك ٌر َع ۪لي ٌم
خَ ْي ًرا

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da
görünen âlemi de bilen Allah’ım, her şeyin Rabbi
ve sahibi, senden başka hiçbir ilâh olmadığına
şehadet ederim ve nefsimin şerrinden, şeytanın
şerrinden ve şirkinden sana sığınırım.
Allah’ım! Şüpheden, şirkten, İslam’ın emir ve
yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan ve
kötü ahlâktan sana sığınırım.
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Allah’ım! Günahtan, cehennem azabından,
kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.
Allah’ım! Çekilmez beladan, isyana düşmekten, hakkımda vereceğin hükmün kötü olmasından ve düşmanları sevindirecek musibetlerden
sana sığınırım.
Allah’ım! Verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden,
azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım.
Allah’ım! Günahlardan ve masiyetlerden sana
sığınırım.
Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten,
tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalbin
katılığından, gafletten, zilletten, yoksulluk ve
miskinlikten sana sığınırım.
Allah’ım! Gündüzün kötülüğünden, gecenin
kötülüğünden, kıyamet gününün kötülüğünden, kötülük sahibi kişiden ve kötü komşudan
sana sığınırım.
Allah’ım! Zulmetmekten de zulme uğramaktan da sana sığınırım.
Rabbim! Bağışla, merhamet et, kereminle
affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen
biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem
sahibisin.
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Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd
O’na mahsustur. Hayat veren de hayata son
veren de O’dur. Hayır, ancak O’nun elindedir.
O, her şeye gücü yetendir.
Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın (dininin)
nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve
umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da
tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim
gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz
onu Allah bilir, karşılığını verir.

7. Şavt

ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو

ٓ
ٓ
َ
َ
هلل َر ُّب
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل ْال َع ۪ظي ُم ْال َح ۪لي ُم
ُ َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
ٓ
َ ْ ِ الس ٰم َو
َ
َّ
هلل َر ُّب ْال َع ْر ِش
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،ات َوال ْر ِض

َ ْ
.يم
ِ الك ۪ر
،ت
َ  َو َل ُم ْع ِط َي لِ َما َمن َْع،ت
َ اَل ّٰل ُه ّ َم َل َمانِ َع لِ َما أ َ ْع َط ْي
َ َو َل يَ ْن َف ُع َذا ْال َج ِّد ِمن
.ْك ْال َج ُّد
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َر ِّب ْ
ف َوتَ َك ّ َر ْمَ ،وت ََجا َوزْ َع ّ َما ت َْعلَ ُم،
ار َح ْم َو ْ
اغ ِف ْر َو ْ
اع ُ
ْت ْال َ َع ُّز ْال َ ْك َر ُم.
إِ ّنَ َك ت َْعلَ ُم َما َل ن َْعلَ ُم ،إِ ّنَ َك أَن َ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا

ار.
َع َذ َ
اب ال ّ َن ِ
ت،
تَ ،و َعا ِف ۪ني ۪في َم ْن َعا َف ْي َ
اَل ّٰل ُه ّ َم اهْ ِد ۪ني ۪في َم ْن َه َد ْي َ
تَ ،و ِق ۪ني
ار ْك ۪لي ۪في َما أ َ ْع َط ْي َ
َوتَ َو ّلَ ۪ني ۪في َم ْن تَ َو ّلَ ْي َ
تَ ،وبَ ِ
ت ،إِ ّنَ َك ت َْق ۪ضي َو َل يُ ْق ٰضى َعلَ ْي َك ،إِ ّنَ ُه َل
شَ ّ َر َما َقضَ ْي َ
ت َر ّبَنَا
ت ،تَ َبا َر ْك َ
تَ ،و َل يَ ِع ُّز َم ْن َعا َد ْي َ
يَ ِذ ُّل َم ْن َوالَ ْي َ
ت ن َْست َْغ ِف ُر َك
تَ ،فلَ َك ْال َح ْم ُد َع ٰلى َما َقضَ ْي َ
َوتَ َعالَ ْي َ

وب إِلَ ْي َك.
َونَ ُت ُ
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ْال ُه ٰدى َوال ُّت ٰقى َو ْال َعف َ
َاف َو ْال ِغنٰى.
صا ِد ًقا.
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك َق ْل ًبا َس ۪لي ًما َولِ َسانًا َ

ٰ
الص ّ َح َة َو ْال ِع ّ َف َة َو ْال َ َمانَ َة َو ُح ْس َن
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ِّ
ْال ُخ ُل ِق َوال ِّرضٰ ى ِب ْال َقد َِر.

اَل ّٰل ُه ّ َم إ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ال ّ َ
اتَ ،و ُح ّ َ
ب
اتَ ،وت َْر َك ْال ُم ْن َك َر ِ
ط ِّي َب ِ
ِ
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وب َعلَ ّ َيَ ،وت َْغ ِف َر ۪لي َوت َْر َح َم ۪ني.
ْال َم َس ۪
ينَ ،وأ َ ْن تَ ُت َ
اك ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم ِز ْد ۪ني ِع ْل ًما َو َل ُت ِز ْغ َق ْل ۪بي بَ ْع َد أ َ ْن َه َد ْيت َ۪ني
َب ۪لي ِم ْن لَ ُدن َ
اب.
ْك َر ْح َم ًة إِ ّنَ َك أَن َ
َوه ْ
ْت ْال َو ّ َه ُ

َر ِّب أ َ ْو ِز ْع ۪ني أ َ ْن أَشْ ُك َر نِ ْع َمت َ
ت َعلَ ّ َي
َك ا ّلَ ۪تي أ َ ْن َع ْم َ
صالِ ًحا ت َْرضٰ ي ُه َوأَد ِْخ ْل ۪ني
َو َع ٰلى َوالِد ّ ََي َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل َ
ِب َر ْح َم ِت َك ۪في ِع َبا ِد َك ّ َ
الصالِ ۪حي َن.
ص ۪غي ًرا.
َر ِّب ْ
ار َح ْم ُه َما َك َما َر ّبَ َيا ۪ني َ

َر ّبَنَا ْ
اغ ِف ْر ۪لي َولِ َوالِد ّ ََي َولِ ْل ُم ْؤ ِم ۪ني َن يَ ْو َم يَ ُقو ُم
اب.
ْال ِح َس ُ

إِ ّ َن ّ َ
ت
الصفَا َو ْال َم ْر َو َة ِم ْن شَ َعٓائِ ِر ا ِ
هلل ۚ َف َم ْن َح ّ َج ْال َب ْي َ
َاح َعلَ ْي ِه أ َ ْن يَ ّ َ
ط ّ َو َف ِب ِه َم ۜا َو َم ْن تَ َط ّ َو َع
أ َ ِو ْ
اع َت َم َر ف ََل ُجن َ
ۙ فَإِ ّ َن اهللَ شَ ا ِك ٌر َع ۪لي ٌم.
خَ ْي ًرا

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
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Çok yüce ve çok halim olan Allah’tan başka
hiçbir ilâh yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi olan
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, şerefli ve yüce Arş’ın
Rabbidir.
Allah’ım! Verdiğine engel olunamaz, engellediğine bir şey verilemez, şanına yakışmayan
olumsuzluktan münezzehsin.
Rabbim! Bizi bağışla, bize merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü
sen güç ve kerem sahibisin.
Rabbimiz! Bize dünyada da âhirette de iyilik
ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allah’ım! Hidayet nasip ettiğin kimseler gibi
beni de hidayete erdir. Esenlik verdiklerin gibi
bana da esenlik ver. Dost edindiğin kişiler arasında beni de dost edindiklerinden eyle. Bana
verdiklerini hakkımda hayırlı ve bereketli kıl.
Benim hakkımda şer olabilecek şeylere hükmetme ve beni bundan koru. Sen hüküm verirsin ve
hükmün geçerli olur, sana karşı asla hüküm verilemez. Sana dost olan zelil olmaz, sana düşman
olan ise aziz olmaz. Sen çok kutsalsın Rabbim ve
çok yücesin. Verdiğin hükümlerden dolayı hamd
sana mahsustur. Senden bağışlanma diliyor ve
sana tevbe ediyoruz.
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Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden selim bir kalp ve doğru
söyleyen bir lisan niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden sıhhat, iffet, emanet, güzel
ahlâk ve kadere razı olmayı istiyorum.
Allah’ım! Zatından güzel şeyleri istiyorum;
kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni
bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz
ediyorum.
Rabbim! İlmimi artır. Beni hidayete erdirdikten sonra kalbimi eğriltme. Katından bana bir
rahmet lütfet. Sen çokça lütfedensin.
Rabbim! Beni, bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih
ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih
kullarının arasına kat!
Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.
Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anababamı ve inananları bağışla.
Şüphesiz Safa ve Merve, Allah’ın (dininin)
nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve
umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da
tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim
gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz
onu Allah bilir, karşılığını verir.
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Sa’yden Sonra Merve’de

ٓ
َ
هلل
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
هلل َوا ُ
هلل أ َ ْك َب ُرَ ،ل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
اَ ُ
ل ْال َح ْمدُ.
أ َ ْك َب ُر َو ِ ِ
ت “اُ ْد ُعو ۪ني أ َ ْست َِج ْب لَ ُك ْم” َوإِ ّنَ َك َل
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ّنَ َك ُق ْل َ
ل ْس َل ِم
ُتخْ ِل ُ
ف ْال ۪مي َعادََ ،وإِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك َك َما َه َد ْيت َ۪ني لِ ْ ِ
أ َ ْن َل تَن ِْز َع ُه ِم ۪ ّني َح ّٰتى تَ َت َو ّ َفا ۪ني َوأَنَا ُم ْس ِل ٌم.
اى
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ْسأَلُ َك ْال َع ْف َو َو ْال َعا ِف َي َة ۪في ۪د ۪يني َو ُد ْن َي َ

َوأَهْ ۪لي َو َما ۪لي.
ٰ
ار ْك ۪لي ۪في ِهَ ،واخْ ُل ْف
اَل ّل ُه ّ َم َق ِّن ْع ۪ني ِب َما َرز َْقت َ۪نيَ ،وبَ ِ
َعلَ ّ َي ُك ّ َل َغائِ َب ٍة ۪لي ِبخَ ْي ٍر.

ْت خَ ْي ُر َم ْن َز ّ َكاهَا
اَل ّٰل ُه ّم ٰا ِت ن َْف ۪سي ت َْق َواهَا َو َز ِّك َها أَن َ
ْت َولِ ُّي َها َو َم ْو َلهَا.
أَن َ

وب ،ثَ ِّب ْت َق ْل ۪بي َع ٰلى ۪دي ِن َك.
اَل ّٰل ُه ّ َم يَا ُم َق ِّل َ
ب ْال ُق ُل ِ
ٰ
ات َر ْح َم ِت َكَ ،و َع َزائِ َم
وج َب ِ
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ُم ِ
َم ْغ ِف َرتِ َكَ ،و ّ َ
الس َل َم َة ِم ْن ُك ِّل إِ ْث ٍمَ ،و ْالف َْو َز ِب ْال َج ّ َن ِة،

ار.
َوال ّ َن َجا َة ِم َن ال ّ َن ِ

91

Kutsal İklimde Dua

اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ْال ُه ٰدى َوال ُّت ٰقى َو ْال َعف َ
َاف َو ْال ِغنٰى.
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ِع ۪ ّني َع ٰلى ِذ ْك ِر َك َو ُش ْك ِر َك َو ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َك.
ت ِم ْن ُه َو َما
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ِم َن ْالخَ ْي ِر ُك ِّل ِهَ ،ما َع ِل ْم ُ
لَ ْم أ َ ْعلَ ْمَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ّ َ
ت ِم ْن ُه،
الش ِّر ُك ِّل ِهَ ،ما َع ِل ْم ُ
َو َما لَ ْم أ َ ْعلَ ْم.
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ْال َج ّ َن َة َو َما َق ّ َر َب إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل أ َ ْو
َ
ار َو َما َق ّ َر َب إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل أ َ ْو
َع َم ٍلَ ،وأ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ال ّ َن ِ
َع َم ٍل.
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ت َو َما أ َ ّ َخ ْر ُتَ ،و َما أ َ ْس َر ْر ُت
اغ ِف ْر ۪لي َما َق ّ َد ْم ُ
ْت ْال ُم َق ِّد ُم
ْت أ َ ْعلَ ُم ِب ِه ِم ۪ ّني ،أَن َ
ْتَ ،و َما أَن َ
َو َما أ َ ْعلَن ُ

ْت َع ٰلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌرٓ َ ،ل إِ ٰل َه إِ ّ َل
ْت ْال ُمؤ َِّخ ُر َوأَن َ
َوأَن َ
ْت.
أَن َ
ت ُك ّ َل شَ ْى ٍء َر ْح َم ًة َو ِع ْل ًما ف ْ
َاغ ِف ْر لِ ّلَ ۪ذي َن
َر ّبَنَا َو ِس ْع َ
تَا ُبوا َوا ّتَ َب ُعوا َس ۪بيلَ َك َو ِق ِه ْم َع َذ َ ْ
يمَ ،ر ّبَنَا
اب ال َج ۪ح ِ
صلَ َح
َوأَد ِْخ ْل ُه ْم َج ّ َن ِ
ات َع ْد ٍن ا ّلَ ۪تي َو َع ْدتَ ُه ْم َو َم ْن َ
ْت ْال َع ۪زي ُز
اج ِه ْم َو ُذ ِّر ّيَاتِ ِه ْم ،إِ ّنَ َك أَن َ
ِم ْن ٰابَائِ ِه ْم َوأَزْ َو ِ
92

Kutsal İklimde Dua

ات َو َم ْن ت َِق ّ َ
ْال َح ۪كي ُمَ .و ِق ِه ُم ّ َ
ات يَ ْو َم ِئ ٍذ
الس ِّي َئ ِ
الس ِّي َئ ِ
َف َق ْد َر ِح ْم َت ُه.
ات بَ ْي ِننَا َواهْ ِدنَا
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ّلِ ْف بَ ْي َن ُق ُلو ِبنَاَ ،وأ َ ْص ِل ْح َذ َ
ُس ُب َل ّ َ
ور َو َج ِّن ْبنَا
الس َل ِم َون َِّجنَا ِم َن ال ُّظ ُل َم ِ
ات إلَى ال ُّن ِ
ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما بَ َط َن.
اح َ
ْال َف َو ِ

اَل ّٰل ُه ّ َم ا ْب ُس ْ
ط َعلَ ْي َها ِم ْن بَ َر َكاتِ َك َو َر ْح َم ِت َك َوف َْض ِل َك
َو ِرزْ ِق َك.
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ْت
ار َح ْمنَا َو ُت ْب َعلَ ْينَا ،إِ ّنَ َك أَن َ
اغ ِف ْر لَنَا َو ْ

اب ال ّ َر ۪حي ُم.
ال ّ َت ّ َو ُ
ت
ص ّلَ ْي َ
اَل ّٰل ُه ّ َم َ
ص ِّل َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما َ
اهي َم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيدٌ.
اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر ۪
َع ٰلى إِ ْب َر ۪
ٰ
ت
ار ْك َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما بَا َر ْك َ
اَل ّل ُه ّ َم بَ ِ
اهي َم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيدٌ.
اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر ۪
َع ٰلى إِ ْب َر ۪

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
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Allah’ım! Sen ”Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim” buyurdun. Sen asla vaadinden dönmezsin. Beni İslam’a ilettiğin gibi, Müslüman
kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle.
Allah’ım! Senden af diliyorum. Dinî ve
dünyevî hayatıma, aileme ve malıma esenlik
niyaz ediyorum.
Allah’ım! Bana lütfettiğin rızık ile beni kanaate eriştir ve verdiğin rızkı bereketli eyle.
Elde edemediklerimin yerini hayırlı bir şekilde
doldur.
Allah’ım! Bana takva ver ve beni arındır. En
iyi arındıran sensin. Sen benim yardımcım ve
Mevlamsın.
Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi
dinin üzere sabit kıl.
Allah’ım! Senden beni rahmetine ulaştıracak
ve bağışlamana vesile olacak şeyleri, her türlü
günahtan uzak kalmayı ve sonunda cennetini
kazanmayı, cehennem ateşinden kurtulmayı
diliyorum.
Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik vermeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Zatını zikretme, zatına şükretme
ve sana güzelce ibadet etmekte bana yardım et.
Allah’ım! Bana, bildiğim bilmediğim bütün
iyilikleri vermeni niyaz ediyorum. Bildiğim
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bilmediğim bütün kötülüklerden de sana sığınıyorum.
Allah’ım! Cenneti ve beni cennete ulaştıracak
her türlü söz ve davranışı nasip etmeni niyaz
ediyorum. Cehennemden ve beni ona yaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan da sana
sığınıyorum.
Allah’ım! Gizli veya açık olarak geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin
benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı
bağışla. Sen dilediğini öne alır, dilediğini geri
bırakırsın. Senin her şeye gücün yeter. Senden
başka hiçbir ilâh yoktur.
Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi
kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna
uyanları bağışla ve onları cehennem azabından
koru. Rabbimiz! Onları da, onların babalarından,
eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetine koy. Şüphesiz,
sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün
kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş
olursun. İşte bu büyük başarı ve kazanımdır.
Allah’ım! Kalplerimizin arasına ülfet kur ve
biri birimizle aramızı düzelt. Bizi barış yollarına hidayetle ulaştır. Karanlıklardan kurtarıp
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aydınlığa kavuştur. Bizi gizli ve açık bütün kötülüklerden koru.
Allah’ım! Bize bereketini, rahmetini, iyilik ve
rızkını vererek mesrur et.
Allah’ım! Bizi bağışla. Bize merhamet et ve
tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz, sen tövbeleri
çokça kabul eden ve çok merhamet edensin.
Allah’ım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin
gibi, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ve ailesine de rahmet et. Sen övgüye layıksın, şanı
yüce olansın. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi; Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ve
ailesini mübarek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı
yüce olansın.

6. ARAFAT
Arafat’a Çıkarken

،صالِ َح أ َ َم ۪لي
َ  َف َب ِّل ْغ ۪ني، َولَ َك أ َ ْد ُعو،اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ّيَا َك أ َ ْر ُجو

ْ َو
ْت ِب ِه َع ٰلى
َ ام ُن ْن َعلَ ّ َى ِب َما َم َنن
ْ  َو،اغ ِف ْر ۪لي ُذنُو ۪بي
.أَهْ ِل َطا َع ِت َك إِ ّنَ َك َع ٰلى ُك ِّل شَ ْيى ٍء َق ۪دي ٌر
هلل ُب ْك َر ًة
ِ ل َك ۪ثي ًرا َو ُس ْب َحا َن ا
ِ ِ هلل أ َ ْك َب ُر َك ۪بي ًرا َو ْال َح ْم ُد
ُ َا
. ًَوأ َ ۪صيل
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َ  لَ ّ َب ْي َك َل شَ ۪ر،لَ ّ َب ْي َك ال ّٰل ُه ّ َم لَ ّ َب ْي َك
 إِ ّ َن،يك لَ َك لَ ّ َب ْي َك
َ  َل شَ ۪ر،ْال َح ْم َد َوال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ْال ُم ْل َك
.يك لَ َك

“Allah’ım! Ümidim yalnızca sensin ve yalnızca 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 en büyüktür. Hamd sınırsız bir şekilde
O’na mahsustur. Sabah akşam, Allah her türlü
noksandan uzaktır.
Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Mina’dan Arafat’a Hareket Edince

َاج َع ْل
ْ  ف،ْت
ُ  َو َو ْج َه َك ْال َك ۪ري َم أ َ َرد،ت
ُ اَل ّٰل ُه ّ َم إِلَ ْي َك تَ َو ّ َج ْه
ار َح ْم ۪ني َو َل
ْ  َو، َو َح ۪ ّجي َم ْب ُرو ًرا،َذن ْ۪بي َم ْغفُو ًرا

.ُتخَ ِّي ْب ۪ني إِ ّنَ َك َع ٰلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر
ٰ ْ الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي
ُّ اَل ّٰل ُه ّ َم ٰاتِنَا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
.ار
َ َع َذ
ِ اب ال ّ َن
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َ  لَ ّ َب ْي َك َل شَ ۪ر،لَ ّ َب ْي َك ال ّٰل ُه ّ َم لَ ّ َب ْي َك
 إِ ّ َن،يك لَ َك لَ ّ َب ْي َك
َ  َل شَ ۪ر،ْال َح ْم َد َوال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ْال ُم ْل َك
.يك لَ َك

Allah’ım! Yalnızca sana yöneldim ve yalnızca senin rızanı istiyorum. Günahlarımı bağışla.
Haccımı kabul eyle. Bana merhamet et. Ümidimi boşa çıkarma. Şüphesiz sen, her şeye gücü
yetensin.
Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Arafat Duaları

يم
ِ ِب ْس ِم ا
ِ هلل ال ّ َر ْح ٰم ِـن ال ّ َر ۪ح
ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو

َ  لَ ّ َب ْي َك َل شَ ۪ر،لَ ّ َب ْي َك ال ّٰل ُه ّ َم لَ ّ َب ْي َك
 إِ ّ َن،يك لَ َك لَ ّ َب ْي َك
َ  َل شَ ۪ر،ْال َح ْم َد َوال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ْال ُم ْل َك
.يك لَ َك
ٓ
َ
هلل أ َ ْك َب ُر
ُ  َوا،هلل
ُ  َو َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،ِ َو ْال َح ْم ُد ِل،ُِس ْب َحا َن اهلل
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ْ
َو َل َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا ِ ْ
يم.
هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ ِ
ٓ
َ
هلل َو ْح َد ُه َل شَ ۪ر َ
يك لَ ُه ،لَ ُه ْال ُم ْل ُك َولَ ُه
َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ

يت ِب َي ِد ِه ْالخَ ْي ُر َو ُه َو َع ٰلى ُك ِّل
ْال َح ْم ُد يُ ْح ۪يي َويُ ۪م ُ
شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر.

ل َر ِّب ْال َعالَ ۪مي َ َ
ك
اَ ْل َح ْم ُد ِ ِ
يم * َمالِ ِ
ۙن * ال ّ َر ْح ٰم ِن ال ّ َر ۪ح ۙ ِ
يَ ْو ِم ۪ ّ
ين * إِ ّيَا َك ن َْع ُب ُد َوإِ ّيَا َك ن َْست َ۪عي ُۜن * اِهْ ِدنَا
الد ِ ۜ
ص َرا َ
الص َرا َ
ت َعلَ ْي ِهْۙم
ط ا ّلَ ۪ذي َن أ َ ْن َع ْم َ
ط ْال ُم ْست َ۪قي َ
ۙم * ِ
ِّ
وب َعلَ ْي ِه ْم َو َل ّ َ ٓ
الضا ۪ ّلي َن *
َغ ْي ِر ْال َم ْغ ُض ِ

ْت ّ َ
الس ۪مي ُع ْال َع ۪لي ُم.
َر ّبَنَا تَ َق ّ َب ْل ِم ّ َنا إِ ّنَ َك أَن َ
اج َع ْلنَا ُم ْس ِل َم ْي ِن لَ َك َو ِم ْن ُذ ِّر ّيَ ِت َنٓا أ ُ ّ َم ًة ُم ْس ِل َم ًة
َر ّبَنَا َو ْ
اب
َاس َكنَا َو ُت ْب َعلَ ْين َۚا إِ ّنَ َك أَن َ
لَ َ ۖ
ْت ال ّ َت ّ َو ُ
ك َوأ َ ِرنَا َمن ِ
ال ّ َر ۪حي ُم.
َر ّبَنَا إِ ّنَنَا ٰا َم ّ َنا ف ْ
ار.
َاغ ِف ْر لَنَا ُذنُوبَنَا َو ِقنَا َع َذ َ
اب ال ّ َن ِ

ول ف ْ
ت َوا ّتَ َب ْعنَا ال ّ َر ُس َ
َاك ُت ْبنَا َم َع
َر ّبَنَا ٰا َم ّ َنا ِب َما أ َ ْن َز ْل َ
َّ
الشا ِه ۪دي َن.
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ان أ َ ْن ٰا ِم ُنوا
َر ّبَ َنٓا إِ ّنَنَا َس ِم ْعنَا ُمنَا ِديًا يُن ۪
لي َم ِ
َادي لِ ْ ۪
ِب َر ِّب ُك ْم َف ٰا َم ّ َن ۗا َر ّبَنَا ف ْ
َاغ ِف ْر لَنَا ُذنُوبَنَا َو َك ِّف ْر َع ّ َنا
َْ
ارۚ.
َس ِّي َئاتِنَا َوتَ َو ّ َفنَا َم َع ال ْب َر ِ
َر ّبَنَا َو ٰاتِنَا َما َو َع ْدتَنَا َع ٰلى ُر ُس ِل َك َو َل ُتخْ ِزنَا يَ ْو َم
ف ْال ۪مي َعادَ.
ْال ِق َيا َم ِة إِ ّنَ َك َل ُتخْ ِل ُ
َاخ ْذنَٓا إِ ْن ن َ۪سي َنٓا أ َ ْو أَخْ َط ْأنَاَ ،ر ّبَنَا َو َل
َر ّبَنَا َل ُتؤ ِ
ت َْح ِم ْل َعلَ ْي َنٓا إِ ْص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َعلَى ا ّلَ ۪ذي َن ِم ْن
ف َع ّ َنا
َق ْب ِلنَاَ ،ر ّبَنَا َو َل ُت َح ِّم ْلنَا َما َل َطا َق َة لَنَا ِب ِهَ ،و ْ
اع ُ
َو ْ
ْص ْرنَا َعلَى ْال َق ْو ِم
ار َح ْمنَا ،أَن َ
اغ ِف ْر لَنَا َو ْ
ْت َم ْو ٰلينَا فَان ُ
ْال َكا ِف ۪ري َن.
َب لَنَا ِمن
َر ّبَنَا َل ُت ِز ْغ ُق ُلوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ َه َد ْي َتنَا َوه ْ
لَ ُدن َ
اب.
ْك َر ْح َم ًة إِ ّنَ َك أَن َ
ْت ْال َو ّ َه ُ
َر ّبَنَا ْ
اغ ِف ْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوإِ ْس َرا َفنَا ۪ف ٓي أ َ ْم ِرنَا َوثَ ِّب ْت
ْص ْرنَا َعلَى ْال َق ْو ِم ْال َكا ِف ۪ري َن.
أ َ ْقدَا َمنَا َوان ُ
َر ّبَنَا َل ت َْج َع ْلنَا ِف ْت َن ًة لِ ّلَ ۪ذي َن َك َف ُروا َو ْ
اغ ِف ْر لَنَا َر ّبَنَا
ْت ْال َع ۪زي ُز ْال َح ۪كي ُم.
إِ ّنَ َك أَن َ
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َر ّبَـنَا َل ت َْج َع ْلنَا ِف ْت َن ًة لِ ْل َق ْوم ال ّ َ
ۙن َون َِّجنَا
ظالِ ۪مي َ
ِ

ِب َر ْح َم ِت َك ِم َن ْال َق ْو ِم ْال َكا ِف ۪ري َن.
ُسنَا َوإِ ْن لَ ْم ت َْغ ِف ْر لَنَا َوت َْر َح ْمنَا
َر ّبَنَا َظلَ ْمنَا أ َ ْنف َ
اس ۪ري َن.
لَ َن ُكون ّ ََن ِم َن ْالخَ ِ

َر ّبَنَا ٰا َم ّ َنا ف ْ
اح ۪مي َن.
ار َح ْمنَا َوأَن َ
َاغ ِف ْر لَنَا َو ْ
ْت خَ ْي ُر ال ّ َر ِ
َر ّبَنَا َعلَ ْي َك تَ َو ّ َك ْلنَا َوإِلَ ْي َك أَنَ ْبنَا َوإِلَ ْي َك ْال َم ۪صي ُر.
َر ّبَنَا أ َ ْت ِم ْم لَنَا نُو َرنَا َو ْ
اغ ِف ْر لَنَا إِ ّنَ َك َع ٰلى ُك ِّل شَ ْي ٍء

َق ۪دي ٌر.

ص ْد ۪ري َويَ ِّس ْر ۪لي أ َ ْم ۪ري.
َر ِّب اشْ َر ْح ۪لي َ

ت ن َْف ۪سي ف ْ
َاغ ِف ْر ۪لي.
َر ِّب إِ ۪ ّني َظلَ ْم ُ
ْت ِم َن ال ّ َ
ظالِ ۪مي َن.
َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن َ
ْت ُس ْب َحان ََك إِ ۪ ّني ُكن ُ
َر ِّب ْ
اح ۪مي َن.
ار َح ْم َوأَن َ
اغ ِف ْر َو ْ
ْت خَ ْي ُر ال ّ َر ِ
َر ِّب ِز ْد ۪ني ِع ْل ًما َوأ َ ْل ِح ْق ۪ني ِب ّ َ
الصالِ ۪حي َن.

َب ۪لي ِم ْن لَ ُدن َ
ْك ُذ ِّر ّيَ ًة َط ِّي َب ًة إِ ّنَ َك َس ۪مي ُع
َر ِّب ه ْ
ُّ
الد َعا ِء.
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اج َع ْل ۪ني ُم ۪قي َم ّ َ
الص َل ِة َو ِمن ُذ ِّر ّيَ ۪تي َر ّبَنَا َوتَ َق ّ َب ْل
َر ِّب ْ
ُد َعا ِء.

اجنَا َو ُذ ِّر ّيَاتِنَا ُق ّ َر َة أ َ ْع ُي ٍن
َر ّبَنَا ه ْ
َب لَنَا ِم ْن أَزْ َو ِ
اج َع ْلنَا لِ ْل ُم ّ َت ۪قي َن إِ َما ًما.
َو ْ
َب ۪لي ُح ْك ًما َوأ َ ْل ِح ْق ۪ني ِب ّ َ
الصالِ ۪حي َن.
َر ِّب ه ْ

ْت خَ ْي ُر ْال ُمن ِْز ۪لي َن.
َر ِّب أَن ِْز ْل ۪ني ُم ْن َزلً ُم َبا َر ًكا َوأَن َ
تَ َو ّ َف ۪ني ُم ْس ِل ًما َوأ َ ْل ِح ْق ۪ني ِب ّ َ
الصالِ ۪حي َن.
َر ّبَنَا ٰاتِنَا ِم ْن لَ ُدن َ
ْك َر ْح َم ًة َو َه ِّيئْ لَنَا ِم ْن أ َ ْم ِرنَا

َرشَ دًا.
َو ْ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
اك ُت ْب لَنَا ۪في هٰ ـ ِذ ِه ُّ
ال ِخ َر ِة إِ ّنَا
ُه ْدنَـا إِلَ ْي َك.
ص ْب ًرا َوتَ َو ّ َفنَا ُم ْس ِل ۪مي َن.
َر ّبَنَا أ َ ْف ِر ْغ َعلَ ْينَا َ
ْص ْرنَا َعلَى
َر ّبَنَا أ َ ْف ِر ْغ َعلَ ْينَا َ
ص ْب ًرا َوثَ ِّب ْت أ َ ْقدَا َمنَا َوان ُ
ْال َق ْو ِم ْال َكا ِف ۪ري َن.
ات ّ َ
ين َوأ َ ُعو ُذ ِب َك َر ِّب
َر ِّب أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َه َم َز ِ
الش َي ۪
اط ِ
ون.
أ َ ْن يَ ْح ُض ُر ِ
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ت َعلَ ّ َي َفلَ ْن أ َ ُكو َن َظ ۪هي ًرا لِ ْل ُم ْج ِر ۪مي َن.
َر ِّب ِب َما أ َ ْن َع ْم َ
َر ِّب ف ََل ت َْج َع ْل ۪ني ِفي ْال َق ْوم ال ّ َ
ظالِ ۪مي َن.
ِ
ْص ْر ۪ني َعلَى ْال َق ْو ِم ْال ُم ْف ِس ۪دي َن.
َر ِّب ان ُ
ت ُك ّ َل شَ ْي ٍء َر ْح َم ًة َو ِع ْل ًما ف ْ
َاغ ِف ْر لِ ّلَ ۪ذي َن
َر ّبَنَا َو ِس ْع َ

تَا ُبوا َوا ّتَ َب ُعوا َس ۪بيلَ َك َو ِق ِه ْم َع َذ َ ْ
يم.
اب ال َج ۪ح ِ
صلَ َح
َر ّبَنَا َوأَد ِْخ ْل ُه ْم َج ّ َن ِ
ات َع ْد ٍن ا ّلَ ۪تي َو َع ْدتَ ُهم َو َم ْن َ
ْت ْال َع ۪زي ُز
اج ِه ْم َو ُذ ِّر ّيَاتِ ِه ْم إِ ّنَ َك أَن َ
ِم ْن ٰابَائِ ِه ْم َوأَزْ َو ِ
ْال َح ۪كي ُمَ .و ِق ِه ُم ّ َ
ات َو َم ْن ت َِق ّ َ
ات يَ ْو َم ِئ ٍذ
الس ِّي َئ ِ
الس ِّي َئ ِ

َف َق ْد َر ِح ْم َت ُه.
َر ِّب أ َ ْو ِز ْع ۪ني أ َ ْن أَشْ ُك َر نِ ْع َمت َ
ت َعلَ ّ َي
َك ا ّلَ ۪تي أ َ ْن َع ْم َ
صالِ ًحا ت َْرضَ ا ُه َوأَد ِْخ ْل ۪ني
َو َع ٰلى َوالِد ّ ََي َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل َ
ِب َر ْح َم ِت َك ۪في ِع َبا ِد َك ّ َ
الصالِ ۪حي َن.

ص ۪غي ًرا.
َر ِّب ْ
ار َح ْم ُه َما َك َما َر ّبَ َيا ۪ني َ

َر ّبَنَا ْ
اغ ِف ْر ۪لي َولِ َوالِد ّ ََي َولِ ْل ُم ْؤ ِم ۪ني َن يَ ْو َم يَ ُقو ُم
اب.
ْال ِح َس ُ
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اب َج َه ّ َن َم إِ ّ َن َع َذابَ َها َكا َن َغ َرا ًما.
َر ّبَنَا ْ
اص ِر ْف َع ّ َنا َع َذ َ
ْت َولِ ُّينَا ف ْ
ْت خَ ْي ُر ْالغَا ِف ۪ري َن.
ار َح ْمنَا َوأَن َ
أَن َ
َاغ ِف ْر لَنَا َو ْ
َر ّبَنَا ْ
ان َو َل
الي َم ِ
لخْ َوانِنَا ا ّلَ ۪ذي َن َس َب ُقونَا ِب ْ ۪
اغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِ
ُوف
ت َْج َع ْل ۪في ُق ُلو ِبنَا ِغ ًّل لِ ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا َر ّبَنَا إِ ّنَ َك َرؤ ٌ
َر ۪حي ٌم.

الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ْ ٰ
َر ّبَنَا ٰاتِنَا ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
اب ال ّ َنار.
َع َذ َ

وب ثَ ِّب ْت َق ْل ۪بي َع ٰلى ۪دي ِن َك.
يَا ُم َق ِّل َ
ب ْال ُق ُل ِ
ب َم ْن يُ ِح ُّب َك َو ُح ّ َ
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ْسأَلُ َك ُح ّ َب َك َو ُح ّ َ
ب َع َم ٍل
يُ َق ِّر ُب ۪ني إِ ٰلى ُح ِّب َك.
الي َما َن َو َز ّيِ ْن ُه ۪في ُق ُلو ِبنَاَ ،و َك ِّر ْه
اَل ّٰل ُه ّ َم َح ِّب ْب إِلَ ْينَا ْ ۪
اج َع ْلنَا ِم َن
ُسو َق َو ْال ِع ْص َيا َنَ ،و ْ
إِلَ ْينَا ْال ُك ْف َر َو ْالف ُ

اش ۪دي َن.
ال ّ َر ِ
ْت خَ لَ ْقت َ۪ني َوأَنَا َع ْب ُد َك
اَل ّٰل ُه ّ َم أَن َ
ْت َر ۪ ّبي َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن َ
ت أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن
َوأَنَا َع ٰلى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْ
اس َت َط ْع ُ
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ت أ َ ُبو ُء لَ َك ِب ِن ْع َم ِت َك َعلَ ّ َي َوأ َ ُبو ُء ِب َذن ْ۪بي
صن َْع ُ
شَ ِّر َما َ
َاغ ِف ْر ۪لي فَإ ّنَ ُه َل يَ ْغ ِف ُر ُّ
ف ْ
ْت.
وب إِ ّ َل أَن َ
الذنُ َ
ِ
ٰ
اج ِل ِه َو ٰا ِج ِل ِه َما
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ِم َن ْالخَ ْي ِر ُك ِّل ِه َع ِ
ت ِم ْن ُه َو َما لَ ْم أ َ ْعلَ ْمَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ّ َ
الش ِّر ُك ِّل ِه
َع ِل ْم ُ
ت ِم ْن ُه َو َما لَ ْم أ َ ْعلَ ْمَ ،وأ َ ْسأَلُ َك
اج ِل ِه َو ٰا ِج ِل ِه َما َع ِل ْم ُ
َع ِ

ْال َج ّ َن َة َو َما َق ّ َر َب إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل أ َ ْو َع َم ٍلَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك
ار َو َما َق ّ َر َب إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل أ َ ْو َع َم ٍلَ .وأ َ ْسأَلُ َك
ِم َن ال ّ َن ِ
خَ ْي َر َما َسأَلَ َك َع ْب ُد َك َو َر ُسولُ َك ُم َح ّ َم ٌد َ َ
هلل
ص ّلى ا ُ

اس َت َعا َذ ِم ْن ُه
َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َمَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن شَ ِّر َما ْ
َع ْب ُد َك َو َر ُسولُ َك ُم َح ّ َم ٌد َ َ
هلل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم.
ص ّلى ا ُ

ال َوأ َ ْح َس ِن ْالَخْ َل ِق َل
اَل ّٰل ُه ّ َم اهْ ِد ۪ني ِل َ ْح َس ِن ْال َ ْع َم ِ
ال َو َس ِّي َء
يَ ْه ۪دي ِل َ ْح َس ِن َها إِ ّ َل أَن َ
ْت َو ِق ۪ني َس ِّي َء ْال َ ْع َم ِ
ْت.
ْالَخْ َل ِق َل يَ ۪قي َس ِّي َئ َها إِ ّ َل أَن َ
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ْغ ِن ۪ني ِب َح َللِ َك َع ْن َح َرا ِم َك َو ِب َطا َع ِت َك َع ْن
َم ْع ِص َي ِت َك َو ِبف ْ
َض ِل َك َع ّ َم ْن ِس َوا َك.
105

Kutsal İklimde Dua

اغ ِف ْر ۪لي َم ْغ ِف َر ًة ُت ْص ِل ُح ِب َها شَ ْأ ۪ني ِفي ّ َ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
الدا َر ْي ِن،
ار َح ْم ۪ني َر ْح َم ًة أ َ ْس َع ُد ِب َها ِفي ّ َ
الدا َر ْي ِنَ ،و ُت ْب َعلَ ّ َي
َو ْ
ال ْس ِت َقا َم ِة َل
وحا َل أ َ ْن ُك ُث َها أَبَ ً
ت َْوبَ ًة ن َُص ً
داَ ،وأ َ ْل ِز ْم ِني ْ ِ
دا.
أ َ ۪زي ُغ َع ْن َها أبَ ً

ٰ
اس ًعا َو ِشفَا ًء ِم ْن
اَل ّل ُه ّ َم أ َ ْسأَلُ َك ِع ْل ًما نَا ِف ًعا َو ِرزْ ًقا َو ِ
ُك ِّل دَاءٍ.

اى
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ْال َع ْف َو َو ْال َعا ِف َي َة ۪في ۪د ۪يني َو ُد ْن َي َ
َوأَهْ ۪لي َو َما ۪لي.

اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ْال ُه ٰدى َوال ُّت ٰقى َو ْال َعف َ
َاف َو ْال ِغنٰى.
صا ِد ًقا.
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك َق ْل ًبا َس ۪لي ًما َولِ َسانًا َ
ٰ
الص ّ َح َة َو ْال ِع ّ َف َة َو ْال َ َمانَ َة َو ُح ْس َن
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ِّ

ْال ُخ ُل ِق َوال ِّرضٰ ى ِب ْال َقد َِر.
اَل ّٰل ُه ّ َم إ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك ال ّ َ
ات َو ُح ّ َ
ب
ات َوت َْر َك ال ُم ْن َك َر ِ
ط ِّي َب ِ
ِ
وب َعلَ ّ َي َوت َْغ ِف َر ۪لي َوت َْر َح َم ۪ني.
ْال َم َس ۪
ين َوأ َ ْن تَ ُت َ
اك ِ
ب َل
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن ِع ْل ٍم َل يَ ْن َف ُع َو ِم ْن َق ْل ٍ
106

Kutsal İklimde Dua

اب.
يَخْ شَ ُع َو ِم ْن ن َْف ٍس َل تَشْ َب ُع َو ِم ْن ُد َعا ٍء َل يُ ْست ََج ُ
ٰ
الش ْر ِك
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْال ِخ َيانَ ِة َو ْال ُك ْف ِر َو ّ ِ
َاق َو ُّ
الس ْم َع ِة َوال ِّريَا ِء َو ُسو ِء ْالَخْ َل ِق.
اق َوال ِّنف ِ
الش َق ِ
َو ّ ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْال َه ّ ِم َو ْال َح َز ِن َو ِم َن ْال َع ْج ِز
َو ْال َك َس ِل َو ِم َن ْال ُج ْب ِن َو ْال ُبخْ ِل َو ْال َق ْس َو ِة َو ْالغ َْفلَ ِة
الذ ّلَ ِة َو ْال َم ْس َك َن ِة.
َو ِّ

اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن أ َ ْن أ َ ْظ ِل َم أ َ ْو أ ُ ْظلَ َم.
ٰ
ار َو ِم ْن
اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْ ِ
ال ْث ِم َو ِم ْن َع َذ ِ
اب ال ّ َن ِ
اب ْال َق ْب ِر َو ِم ْن ِف ْت َن ِة ْال ِغنٰى َو ِف ْت َن ِة ْالف َْق ِر.
َع َذ ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َج ْه ِد ْال َب َل ِءَ ،ود َْر ِك ّ َ
الش َقا ِء،

َو ُسو ِء ْال َقضَ ا ِءَ ،وشَ َماتَ ِة ْال َ ْعدَا ِء.
ال نِ ْع َم ِت َكَ ،وت ََح ُّو ِل
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َز َو ِ
ْ َ
َ
يع َسخَ ِط َك.
َعا ِف َي ِتكَ ،وف َُجا َء ِة نِق َم ِتكَ ،و َج ۪م ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْال َم ْأث َِم َو ْال َم ْغ َر ِم.
السو ِءَ ،و ِم ْن لَ ْيلَ ِة ُّ
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن يَ ْو ِم ُّ
السو ِء،
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ب ُّ
َو ِم ْن َسا َع ِة ُّ
ار
السو ِءَ ،و ِم ْن َ
ص ِ
اح ِ
السو ِءَ ،و ِم ْن َج ِ
ُّ
السو ِء.
اَل ّٰل ُه ّ َم فَا ِط َر ّ َ
ب
الس ٰم َو ِ
ات َو ْال َ ْر ِض َعالِ َم ْال َغ ْي ِ
َو ّ َ
الش َها َد ِة َر ِّب ُك ِّل شَ ْي ٍء َو َم ۪لي َك ُه ،أَشْ َه ُد أ َ ْن َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل

ْت أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن شَ ِّر ن َْف ۪سي َوشَ ِّر ّ َ
ان َوشَ ِر ِك ِه.
أَن َ
الش ْي َط ِ
ت “اُ ْد ُعو ۪ني أ َ ْست َِج ْب لَ ُك ْم” َوإِ ّنَ َك َل
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ّنَ َك ُق ْل َ
ل ْس َل ِم
ُتخْ ِل ُ
ف ْال ۪مي َعادََ .وإِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك َك َما َه َد ْيت َ۪ني لِ ْ ِ
أ َ ْن َل تَن ِْز َع ُه ِم ۪ ّني َح ّٰتى تَ َت َو ّ َفا ۪ني َوأَنَا ُم ْس ِل ٌم.
ٰ
َاقَ ،و َع َم ۪لي ِم َن ال ِّريَا ِء،
اَل ّل ُه ّ َم َط ّ ِه ْر َق ْل ۪بي ِم َن ال ِّنف ِ
َولِ َسا ۪ني ِم َن ْال َك ِذ ِبَ ،و َع ْي ۪ني ِم َن ْال ِخ َيانَ ِة ،فَإِ ّنَ َك
ت َْعلَ ُم خَ ائِ َن َة ْال َ ْع ُي ِن َو َما ُتخْ ِفي ُّ
الصدُو ُر.
اصي أَبَدًا َما أ َ ْب َق ْيت َ۪ني
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ار َح ْم ۪ني ِبت َْر ِك ْال َم َع ۪
ار ُز ْق ۪ني ُح ْس َن
ار َح ْم ۪ني أ َ ْن أَتَ َك ّلَ َ
ينيَ ،و ْ
َو ْ
ف َما َل يَ ْع ۪ن ۪
ال ّ َن َظ ِر ۪في َما يُ ْر ۪ض َ
يك َع ۪ ّني.
احف ْ
َظ ۪ني ِم ْن
اس ُت ْر َع ْو َرا ۪تيَ ،و ٰا ِم ْن َر ْو َعا ۪تيَ ،و ْ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
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يني َو َع ْن ِش َما ۪لي،
بَ ْي ِن يَد ّ ََي َو ِم ْن خَ ْل ۪فيَ ،و َع ْن يَ ۪م ۪
َو ِم ْن ف َْو ۪قيَ ،وأ َ ُعو ُذ ِب َك اَل ّٰل ُه ّ َم ِم ْن أ َ ْن أ ُ ْغت َ
َال ِم ْن ت َْح ۪تي.

اج َع ْل ۪ني ِم َن ا ّلَ ۪ذي َن إِ َذا أ َ ْح َس ُنوا اِ ْس َتبْشَ ُروا
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
َوإِ َذا أ َ َساؤُوا اِ ْست َْغ َف ُروا.
اَل ّٰل ُه ّ َم َعا ِف ۪ني ۪في بَ َد ۪ني ،اَل ّٰل ُه ّ َم َعا ِف ۪ني ۪في َس ْم ۪عي،
ْت.
اَل ّٰل ُه ّ َم َعا ِف ۪ني ۪في بَ َص ۪ريٓ َ ،ل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن َ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
اع ِص ْم ۪ني
اغ ِف ْر ۪لي َج ۪مي َع َما َم ٰضى ِم ْن َذن ْ۪بيَ ،و ْ
ار ُز ْق ۪ني َع َملً زَا ِك ًيا ت َْرضٰ ى
۪في َما بَ ِق َي ِم ْن ُع ْم ۪ريَ ،و ْ

ِب ِه َع ۪ ّني.
اَل ّٰل ُه ّ َم َل تَ ِك ْل ۪ني إِ ٰلى ن َْف ۪سي َط ْر َف َة َع ْي ٍنَ ،و َل تَن ِْز ْع
صالِ َح َما أ َ ْع َط ْيت َ۪ني.
ِم ۪ ّني َ

اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ت َو َما أ َ ّ َخ ْر ُتَ ،و َما أ َ ْس َر ْر ُت
اغ ِف ْر ۪لي َما َق ّ َد ْم ُ
ْت ْال ُم َق ِّد ُم
ْت أ َ ْعلَ ُم ِب ِه ِم ۪ ّني ،أَن َ
ْتَ ،و َما أَن َ
َو َما أ َ ْعلَن ُ

ْت َع ٰلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل
ْت ْال ُمؤ َِّخ ُر َوأَن َ
َوأَن َ
ْت.
أَن َ
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ار ُز ْق ۪ني َطا َعت َ
َك
اَل ّٰل ُه ّ َم ا ْفت َْح َم َسا ِم َع َق ْل ۪بي لِ ِذ ْك ِر َك َو ْ

َو َطا َع َة َر ُسولِ َك َو َع َمالً ِب ِكتَا ِب َك.
اَل ّٰل ُه ّ َم ا ْنف َْع ۪ني ِب َما َع ّلَ ْمت َ۪ني َو َع ِّل ْم ۪ني َما يَ ْن َف ُع ۪ني

ار ُز ْق ۪ني ِع ْل ًما تَ ْن َف ُع ۪ني ِب ِه.
َو ْ
اَل ّٰل ُه ّ َم ِز ْد ۪ني ِع ْل ًما َو َل ُت ِز ْغ َق ْل ۪بي بَ ْع َد أ َ ْن َه َد ْيت َ۪ني
َب ۪لي ِم ْن لَ ُدن َ
اب.
ْك َر ْح َم ًة إِ ّنَ َك أَن َ
َوه ْ
ْت ْال َو ّ َه ُ

ٰ
ار ْك ۪لي ۪في ِهَ ،واخْ ُل ْف
اَل ّل ُه ّ َم َق ِّن ْع ۪ني ِب َما َرز َْقت َ۪نيَ ،وبَ ِ
َعلَ ّ َي ُك ّ َل َغائِ َب ٍة ۪لي ِبخَ ْي ٍر.
ْت خَ ْي ُر َم ْن َز ّ َكاهَا،
اَل ّٰل ُه ّ َم ٰا ِت ن َْف ۪سي ت َْق َواهَاَ ،و َز ِّك َها أَن َ
ْت َولِ ُّي َها َو َم ْو َلهَا.
أَن َ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ار ْك ۪لي
اغ ِف ْر ۪لي َذن ْ۪بي َو َو ِّس ْع ۪لي ۪في ِرزْ ۪قي َوبَ ِ
۪في َما َرز َْقت َ۪ني.
ٰ َ
ُْ
ور ُك ِّل َها َوأ َ ِج ْرنَا ِم ْن
اَل ّل ُه ّ َم أ ْح ِس ْن َعا ِق َب َتنَا ِفي ال ُم ِ
اب ْ ٰ
ِخ ْز ِي ُّ
ال ِخ َر ِة.
الد ْن َيا َو َع َذ ِ
ات بَ ْي ِننَاَ ،واهْ ِدنَا
اَل ّٰل ُه ّ َم اَ ّلِ ْف بَ ْي َن ُق ُلو ِبنَاَ ،وأ َ ْص ِل ْح َذ َ
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َ ّ ُس ُب َل
،ور
ِ  َون َِّجنَا ِم َن ال ُّظ ُل َم،الس َل ِم
ِ ات إِلَى ال ُّن

.ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما بَ َط َن
َ اح
ِ َو َج ِّن ْبنَا ْال َف َو
ْ اَل ّٰل ُه ّ َم ا ْب ُس
ط َعلَ ْينَا ِم ْن بَ َر َكاتِ َك َو َر ْح َم ِت َك َوف َْض ِل َك

.َو ِرزْ ِق َك
ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
ْت
َ ار َح ْمنَا َو ُت ْب َعلَ ْينَا إِ ّنَ َك أَن
ْ اغ ِف ْر لَنَا َو

.اب ال ّ َر ۪حي ُم
ُ ال ّ َت ّ َو
ت
َ ص ّلَ ْي
َ اَل ّٰل ُه ّ َم
َ ص ِّل َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما
.ٌاهي َم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيد
۪ اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر
۪ َع ٰلى إِ ْب َر
ٰ
ت
َ ار ْك َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما بَا َر ْك
ِ َاَل ّل ُه ّ َم ب
.ٌاهيم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيد
۪ اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر
۪ َع ٰلى إِ ْب َر

Bismillahirrahmanirrahim.
Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
Buyur Allah’ım 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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Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir,
hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak O’nun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.
Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm,
hesap ve ceza (ahiret) gününün mâliki Allah’a
mahsustur.
(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız
senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.
Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna
değil.
Rabbimiz, (bunu) bizden 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. Şüphesiz, tövbeleri çok
kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin.
Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem ateşinden koru.
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Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve
Hz. Peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle
beraber 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 vaadettiğin
şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi
rezil etme; şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.
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 işimizdeki
aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlamlaştır. İnkârcı topluma karşı bize
yardım et.
Rabbimiz! Bizi inkârcıların elinde fitneye
düşürme! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz, sen
güç ve hikmet sahibisin.
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Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğunun
baskı ve şiddetine maruz bırakma! Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.
Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer
bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen,
mutlaka hüsrana uğrayacağız.
Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize
merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.
Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.
Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla,
şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
Rabbim! Gönlüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.
Rabbim! Muhakkak ki ben kendime zulmettim, beni bağışla.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü
noksandan uzaksın. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum.
Rabbim! Bağışla, merhamet buyur. Sen en iyi
merhamet edensin.
Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir.
Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz, sen duaları işitensin.
Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı kabul
eyle!
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Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler
ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl.
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 dâhil eyle.
Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde bize çıkış yolunu göster.
Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Biz
gerçekten sana yöneldik.
Ey Rabbimiz! Bize bol sabır ver ve bizim canımızı Müslüman olarak al.
Rabbimiz! Bize bol sabır ver. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl ve inkârcı topluma karşı bize
yardım et.
Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve
bana yaklaşmalarından sana sığınırım.
Rabbim! Bana lütfettiğin nimete karşılık olarak, asla mücrimlere arka çıkmayacağım.
Rabbim! Beni zalimler toplumuna dâhil etme.
Rabbim! Bozguncular topluluğuna karşı bana
yardım et.
Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her
şeyi kuşatır. Tövbe edenleri ve senin yoluna
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uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.
Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da,
vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz,
sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün
kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş
olursun.
Ey Rabbim! Beni, bana ve ana-babama verdiğin 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-babamı ve bütün mü’minleri bağışla.
Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını
uzaklaştır, gerçekten O’nun 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. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey
Rabbimiz! Şüphesiz, sen çok esirgeyicisin, çok
merhametlisin.
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Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver,
ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi
dininde sabit kıl.
Allah’ım! Seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana
nasip etmeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Bize imanı sevdir ve onu bize güzel
göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret
ettir. Bizi doğru yolda olanlardan eyle.
Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben
senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahdime bağlı kalacağım. İşlediğim
günahların şerrinden sana sığındım. İhsan ettiğin nimetleri ikrar ediyorum, günahlarımı da
itiraf ediyorum. Beni affet; çünkü senden başka
hiç kimse günahları affedemez.
Allah’ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim
geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden
cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve
ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden
ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden
de sana sığınıyorum. Allah’ım! Kulun ve elçin
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Hz. Muhammed’in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz.
Muhammed’in sana sığındığı bütün şerlerden
ben de sana sığınıyorum.
Allah’ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın
en güzeline eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru.
Bunlardan da beni ancak sen korursun.
Allah’ım! Bana helal ile yetinerek haramdan
sakınmayı, sana itaatle yetinerek günahlardan
uzak kalmayı nasip et ve lütfunla beni başkalarına muhtaç etme.
Allah’ım! 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 bozmayayım ve bana öyle bir istikamet ver ki ebediyen
bu doğrultudan sapmayayım.
Allah’ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her
derde deva niyaz ediyorum.
Allah’ım! Dinî-dünyevî hayatım ile ailem
ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz
ediyorum.
Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve yeterlilik vermeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden teslim olmuş bir kalp ve
doğru bir lisan niyaz ediyorum.
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Allah’ım! Senden sıhhat, iffet, emanet, güzel
ahlâk ve takdire rıza vermeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni
bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz
ediyorum.
Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.
Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten,
İslam’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten,
münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü
ahlâktan sana sığınırım.
Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten,
tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp
katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten
sana sığınırım.
Allah’ım! Zulmetmekten de zulme uğramaktan da sana sığınırım.
Allah’ım! Günahtan, cehennem azabından,
kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.
Allah’ım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.
Allah’ım! Verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden,
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azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım.
Allah’ım! Günahlardan ve masiyetlerden sana
sığınırım.
Allah’ım! Günün, gecenin ve her anın kötülüğünden, kötü arkadaştan, kötü komşudan
sana sığınırım.
Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gizli ve açık
her şeyi bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan
Allah’ım! Senden başka hiçbir ilah olmadığına
şehadet eder, nefsimin şerrinden, şeytanın ve
tuzaklarının şerrinden sana sığınırım.
Allah’ım! Sen “Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim” buyurdun. Sen asla vaadinden dönmezsin. Beni İslam’a ilettiğin gibi, Müslüman
kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle.
Allah’ım! Bana sıhhat, iffet, emanet, güzel
ahlâk ve takdire rıza vermeni istiyorum.
Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan,
dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle.
Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin
sakladıklarını bilirsin.
Allah’ım! Hayatta kaldığım sürece masiyetleri terk etmem konusunda bana acı! Gereksiz
sıkıntılara düşmemem konusunda da bana acı!
Bana, rızana ulaştıracak basiret ver.
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Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan
emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan,
solumdan ve üstümden (gelebilecek her türlü
tehlikeye karşı) muhafaza buyur.
Allah’ım! Ansızın altımızdan gelecek bir tehlike ile helak olmaktan da sana sığınırım.
Allah’ım! Beni, güzellikler işledikleri zaman
sevinenlerden, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle!
Allah’ım! Bedenime sağlık ve afiyet ver.
Allah’ım! Kulağıma sağlık ve afiyet ver. Allah’ım!
Gözüme sağlık ve afiyet ver. Senden başka hiçbir
ilah yoktur.
Allah’ım! Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında
da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana
razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.
Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile
olsa nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma.
Allah’ım! Gizli veya açık olarak geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin
benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı
bağışla. Sen dilediğini öne alır, dilediğini geri
bırakırsın. Senin her şeye gücün yeter. Senden
başka hiçbir ilah yoktur.
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Allah’ım! Kalbimin frekanslarını zikrine aç.
Sana ve Resulüne itaat etmeyi ve kitabınla amel
etmeyi nasip eyle.
Allah’ım! Bana öğrettiklerinden yararlanmamı nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri öğret
ve yarar sağlayacak ilim lütfeyle.
Allah’ım! İlmimi artır. Beni hidayete ulaştırdıktan sonra kalbimi eğriltme. Bana rahmetinden lütfet. Muhakkak ki sen çok lütufkârsın.
Allah’ım! Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl
ve beni kanaatkâr eyle. Elde edemediklerimin
yerini hayırlı bir şekilde doldur.
Allah’ım! Bana takva ver ve beni arındır. En
iyi arındıran sensin. Sen benim yardımcım ve
Mevlâmsın.
Allah’ım! Günahımı bağışla, rızkımı bollaştır
ve verdiğin rızkı hakkımda bereketli kıl.
Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel
eyle. Bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru.
Allah’ım! Birbirimize karşı kalplerimizi ısındır ve aramızı düzelt. Bizi barış yollarına ilet.
Karanlıklardan aydınlığa kavuştur. Bizi gizli ve
açık bütün kötülüklerden koru.
Allah’ım! Bize bol bereket, rahmet, iyilik ve
rızık ver.
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Allah’ım! Bizi bağışla. Bize merhamet et ve
tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz, sen tövbeleri
çok kabul eden ve çok merhamet edensin.
Allah’ım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin
gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de
rahmet et. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi;
Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesini mübarek
kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.
Allah’ım! 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 mübarek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.

Arafat’tan Müzdelife’ye İnerken

ٓ
َ
،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
 َف َت َق ّ َب ْل نُ ُس ۪كي، َوإِ ّيَا َك أ َ ْر ُجو،ب
ُ اَل ّٰل ُه ّ َم إِلَ ْي َك أ َ ْر َغ
 َو َل،ب
ْ َو َو ِّف ْق ۪ني َو
ُ ار ُز ْق ۪ني ۪في ِه ِم َن ْالخَ ْي ِر أ َ ْك َث َر َما أ َ ْط ُل
.هلل ْال َج َوا ُد ْال َك ۪ري ُم
َ ُتخَ ِّي ْب ۪ني إِ ّنَ َك أَن
ُ ْت ا
َ  لَ ّ َب ْي َك َل شَ ۪ر،لَ ّ َب ْي َك ال ّٰل ُه ّ َم لَ ّ َب ْي َك
 إِ ّ َن،يك لَ َك لَ ّ َب ْي َك
َ ْال َح ْم َد َوال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ْال ُم ْل َك َل شَ ۪ر
.يك لَ َك
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Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en
büyüktür.
Allah’ım! 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, çok cömert ve kerem
sahibi olan Allah’sın.
Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

7. MÜZDELİFE VAKFESİNDE

ٓ
َ
هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َهلل أ َ ْك َب ُر ا
ُ هلل َوا
ُ هلل أ َ ْك َب ُر َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
ُ َهلل أ َ ْك َب ُر ا
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ َو
ٓ
َ
َ هلل َو ْح َد ُه َل شَ ۪ر
 َولَ ُه، لَ ُه ْال ُم ْل ُك،يك لَ ُه
ُ َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
.ْال َح ْم ُد َو ُه َو َع ٰلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر

َ  لَ ّ َب ْي َك َل شَ ۪ر،لَ ّ َب ْي َك ال ّٰل ُه ّ َم لَ ّ َب ْي َك
 إِ ّ َن،يك لَ َك لَ ّ َب ْي َك
َ  َل شَ ۪ر،ْال َح ْم َد َوال ِّن ْع َم َة لَ َك َو ْال ُم ْل َك
.يك لَ َك

ٰ ْ الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي
ُّ َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
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ار.
َع َذ َ
اب ال ّ َن ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم لَ َك ْال َح ْم ُد ُك ّلُ ُهَ ،ولَ َك ْال َك َم ُ
ال ُك ّلُ ُهَ ،ولَ َك
يس ُك ّلُ ُه.
ْال َج َل ُل ُك ّلُ ُهَ ،ولَ َك ال ّ َت ْق ۪د ُ

اَل ّٰل ُه ّ َم لَ َك ْال َح ْم ُد َح ْمدًا يُ َو ۪افي نِ َع َم َكَ ،ويُ َكا ِف ُئ
َ َْ
َ َ
ت ِم ْن َها
يع َم َحا ِم ِد َك َما َع ِل ْم ُ
َم ۪زي َدك ،ال َح ْم ُد لك ِب َج ۪م ِ
َ َ َ ٰ
ت ِم ْن َها َو َما
يع نِ َع ِم َك َما َع ِل ْم ُ
َو َما ل ْم أ ْعل ْم َعلى َج ۪م ِ
ال.
لَ ْم أ َ ْعلَ ْمَ ،و َع ٰلى ُك ِّل َح ٍ
ص ِّل َو َس ِّل ْم َع ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل
اَل ّٰل ُه ّ َم َ

ُم َح ّ َم ٍد.
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
اع ِص ْم ۪ني ۪في َما
اغ ِف ْر ۪لي َج ۪مي َع َما أ َ ْسلَ ْف ُت ُهَ ،و ْ
صالِ ًحا ت َْرضٰ ى ِب ِه َع ۪ ّني يَا َذا
بَ ِق َيَ ،و ْ
ار ُز ْق ۪ني َع َملً َ
ْالف ْ ْ
يم.
َض ِل ال َع ۪ظ ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم َك َما و َق ْف َتنَا ۪في ِه َوأ َ َر ْي َتنَا إِ ّيَا ُهَ ،ف َو ِّف ْقنَا لِ ِذ ْك ِر َك

َك َما َه َد ْي َتنَاَ ،و ْ
ار َح ْمنَا َك َما َو َع ْدتَنَا ِب َق ْولِ َك
اغ ِف ْر لَنَا َو ْ
َو َق ْولُ َك ْال َح ُّق “فَإِ َذا أَف َْض ُت ْم ِم ْن َع َرف ٍ
َات فَا ْذ ُك ُروا اهللَ
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ْ
ْ
ام َوا ْذ ُك ُرو ُه َك َما َهدَا ُك ْم وإِ ْن ُك ْن ُت ْم
ِع ْن َد ال َمشْ َع ِر ال َح َر ِ
ِم ْن َق ْب ِل ِه لَ ِم َن ّ َ ٓ
َاض
يضوا ِم ْن َح ْي ُ
الضا ۪ ّلي َن ،ث ّ َُم أ َ ۪ف ُ
ث أَف َ

است َْغ ِف ُروا اهللَ إِ ّ َن اهللَ َغفُو ٌر َر ۪حي ٌم”.
اس َو ْ
ال ّ َن ُ
ان َج َوا ِم َع
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك أ َ ْن ت َْر ُز َق ۪ني ۪في هٰ َذا ْال َم َك ِ
ْالخَ ْي ِر ُك ِّل ِهَ ،وأ َ ْن ُت ْص ِل َح شَ ْأ ۪ني ُك ّلَ ُهَ ،وأ َ ْن تَ ُم ّ َن َعلَ ّ َى ِب َما
ْت ِب ِه َع ٰلى أ َ ْولِ َيائِ َك َوأ َ ْن ت َْص ِر َف َع ِّني ّ َ
الش ّ َر ُك ّلَ ُه،
َم َنن َ
ْت يَا
فَإِ ّنَ ُه َل يَ ْف َع ُل ٰذلِ َك َغ ْي ُر َكَ ،و َل يَ ُجو ُد ِب ِه إِ ّ َل أَن َ

اح ۪مي َن.
أ َ ْر َح َم ال ّ َر ِ
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ِع ْذ ۪ني ِم َن ّ َ
يمَ ،وأ َ ِع ْذ ۪ني ِم ْن ُك ِّل
الش ْي َط ِ
ان ال ّ َر ۪ج ِ
ار ْك ۪لي ۪في ِه.
ُسوءٍَ ،و َق ِّن ْع ۪ني ِب َما َرز َْقت َ۪ني َوبَ ِ
اج َع ْل ۪ني ِم ْن أ َ ْك َر ِم َو ْف ِد َك َعلَ ْي َكَ ،وأ َ ْل ِز ْم ۪ني
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
َس ۪ب َ
ال ْس ِت َقا َم ِة َح ّٰتى أ َ ْل َقا َك يَا َر ّ َب ْال َعالَ ۪مي َن.
يل ْ ِ

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

126

Kutsal İklimde Dua

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir.
Hamd O’na mahsustur. O, her şeye gücü yetendir.
Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur!
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, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allah’ım! Hamd bütünüyle sana mahsustur.
Bütün mükemmellik sana aittir. Yücelik bütünüyle senindir. Büyüklük bütünüyle sana aittir.
Allah’ım! Nimetler sayısınca sana hamd olsun. Bildiğim bilmediğim bütün nimetlerinden
dolayı, yüce zâtına layık bildiğim bilmediğim
bütün övgülerle her durumda sana hamd ederim.
Allah’ım! Peygamber Efendimize ve onun
ailesine salat-ü selam olsun.
Allah’ım! Şimdiye kadar işlediğim günahlarımı bağışla. Bundan sonra günahlardan beni
koru. Ey lütuf ve azamet sahibi! Razı olacağın
iyi işler yapmamı bana nasip eyle.
Allah’ım! Arafat’ı görmeyi ve orada vakfe
yapmayı bize nasip ettiğin gibi, burada da gösterdiğin şekilde seni anmayı bize nasip eyle. Bizi
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bağışla. Bize merhamet eyle. Nitekim “Arafat’tan
indiğinizde, Meş’ar-i Haram’ın bulunduğu 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 bağışlama dileyin. Şüphesiz
Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
sözünle bunu bize vaadetmiştin. Senin va’din
ise haktır.
Allah’ım! Bu mübarek yerde tüm hayırları
bana lütfetmeni, durumumu bütünüyle düzeltmeni, 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!
Allah’ım! Beni kovulmuş şeytandan koru.
Her türlü kötülükten muhafaza buyur. Bana yeterince rızık ver ve bunu hakkımda bereketli kıl.
Allah’ım! Beni sana yol bulanların en iyilerinden eyle. Ey Âlemlerin Rabbi! Sana kavuşuncaya kadar beni bu dosdoğru yoldan ayırma.
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8. MİNA’DA

ٓ
َ
هلل
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
هلل َوا ُ
هلل أ َ ْك َب ُرَ ،ل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
هلل أ َ ْك َب ُر ،اَ ُ
اَ ُ
هلل أ َ ْك َب ُر َع ٰلى َما َهدَانَاَ ،و ْال َح ْم ُد
أ َ ْك َب ُر َو ِ ِ
ل ْال َح ْمدُ ،اَ ُ
ل َع ٰلى َما أ َ ْو َلنَا.
ِ ِ
ٓ
َ
هلل َو ْح َد ُه َل شَ ۪ر َ
يك لَ ُه ،لَ ُه ْال ُم ْل ُك َولَ ُه
َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
يت ِب َي ِد ِه ْالخَ ْي ُر َو ُه َو َع ٰلى ُك ِّل
ْال َح ْم ُد يُ ْح ۪يي َويُ ۪م ُ

شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر.
ٓ
َ
هللَ ،و َل ن َْع ُب ُد اِ ّ َل إِ ّيَا ُهُ ،مخْ ِل ۪صي َن لَ ُه الدّ ىِ َن
َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
َولَ ْو َك ِر َه ْال َكا ِف ُرو َن.
اج َع ْل ُه َح ًّجا َم ْب ُرو ًراَ ،و َس ْع ًيا َمشْ ُكو ًراَ ،و َذ ْن ًبا
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
َم ْغفُو ًرا.

ل ا ّلَ ۪ذي بَ ّلَغ َ۪ني َها َسالِ ًما ُم َعا ِف ًياَ ،وشَ ّ َرف َ۪ني
اَ ْل َح ْم ُد ِ ِ
ص ّلَى
ان َو َج َعلَ ۪ني ِم ْن أ ُ ّ َم ِة ُم َح ّ َم ٍد َ
الي َم ِ
ال ْس َل ِم َو ْ ۪
ِب ْ ِ
هلل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم.
ا ُ
ْت ِب ِه َع ٰلى
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك أ َ ْن تَ ُم ّ َن َعلَ ّ َى ِب َما َم َنن َ
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َ ّ أ َ ْولِ َيائِ َك َوأ َ ْن ت َْج َعلَ ۪ني ِم ْن ِع َبا ِد َك
الصالِ ۪حي َن يَا
.اح ۪مي َن
ِ أ َ ْر َح َم ال ّ َر

ان
ِ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْال َم ْغ َر ِم َو ْال َم ْأث َِم َو ْال ِح ْر َم
ّ ۪ َو ْال ُم ۪صي َب ِة ِفي ْال َع ْق ِل َو
.ين
ِ الد

َ ّ ات
ين َوأ َ ُعو ُذ ِب َك َر ِّب
ِ َر ِّب أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َه َم َز
۪ الش َي
ِ اط
ون
ِ أ َ ْن يَ ْح ُض ُر
Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur. Bizi hidayete ulaştıran Allah en büyüktür. Hamd, bizi nimetlerle donatan Allah’a
mahsustur.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd
O’na mahsustur. Hayat veren de hayata son
veren de O’dur. Hayır, ancak O’nun elindedir.
O, her şeye gücü yetendir.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. İnkârcıların
hoşuna gitmese de biz, yalnızca O’na bağlanıp
ancak O’na kulluk ederiz.
Allah’ım! Haccımızı kabul eyle. Çabamızı
karşılıksız bırakma. Günahlarımızı bağışla.
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Hamd, beni sağ salim buraya ulaştıran, beni
İslam ve imanla şereflendiren ve beni Muhammed Aleyhisselam’ın ümmetinden eyleyen
Allah’a mahsustur.
Allah’ım! Veli kullarına lütfettiğin şeyleri
bana da ihsan etmeni ve beni salih kullarından
eylemeni niyaz ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Allah’ım! Hüsrana uğramaktan, günahtan,
mahrumiyetten, aklım ve dinim hususunda musibete düşmekten sana sığınırım.
Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve
bana yaklaşmalarından sana sığınırım.

Cemerata Taş Atarken

َ ّ ِهلل أ َ ْك َب ُر َر ْغ ًما ل
.ان َو ِح ْز ِب ِه
ِ ِب ْس ِم ا
ِ لش ْي َط
ُ َهلل ا
 َو َس ْع ًيا، َو َذ ْن ًبا َم ْغفُو ًرا،اج َع ْل ُه َح ًّجا َم ْب ُرو ًرا
ْ اَل ّٰل ُه ّ َم

. َوتِ َجا َر ًة لَ ْن تَ ُبو َر، ًصالِ ًحا َم ْق ُبول
َ ً َو َع َمل،َمشْ ُكو ًرا
ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو
Allah’ın adıyla! Allah en büyüktür! Kahrolsun
şeytan ve taraftarları!
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Allah’ım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.
Amellerimizi salih ve makbul eyle. Onları bitmez tükenmez bir kazanca dönüştür.
Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.

Kurban Keserken

َ هلل أ َ ْك َب ُر اَل ّٰل ُه ّ َم ِمن
. تَ َق ّ َب ْل ِم ۪ ّني،ْك َوإِلَ ْي َك
ِ ِب ْس ِم ا
ُ َهلل ا
َ ّ ت َو ْج ِه َي لِ ّلَ ۪ذي َف َط َر
ض
ِ الس ٰم َو
ُ إِ ۪ ّني َو ّ َج ْه
َ ات َو ْال َ ْر
.َح ۪نيفًا َو َمٓا أَنَا ِم َن ْال ُمشْ ِر ۪كي َۚن
ل َر ِّب
ِ ِ اى َو َم َما ۪تي
َ ص َل ۪تي َونُ ُس ۪كي َو َم ْح َي
َ إِ ّ َن

.ْال َعالَ ۪مي َن

َ َل شَ ۪ر
.يك لَ ُۚه َو ِب ٰذلِ َك أ ُ ِم ْر ُت َوأَنَا أ َ ّ َو ُل ْال ُم ْس ِل ۪مي َن

Allah’ın adıyla! Allah en büyüktür! Allah’ım
(Bu kurban da dahil sahip olduğum ne varsa
hepsi) sendendir. (Bu kurban da) senin rızan
içindir. Benim bu ibadetimi kabul buyur.
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Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü,
gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a
ortak koşanlardan değilim.
Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin
Rabbi Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.

Saçlarını Tıraş Ederken

ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو

ل َع ٰلى َما أ َ ْن َع َم
ِ ِ  َو ْال َح ْم ُد،ل َع ٰلى َما َهدَانَا
ِ ِ اَ ْل َح ْم ُد
.ِب ِه َعلَ ْينَا

ٰ
ْ َاص َي ۪تي َف َت َق ّ َب ْل ِم ۪ ّني َو
.اغ ِف ْر ۪لي ُذنُو ۪بي
ِ اَل ّل ُه ّ َم هٰ ِذ ِه ن
ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
اس َع
ِ  يَا َو،اغ ِف ْر ۪لي َولِ ْل ُم َح ِّل ۪قي َن َو ْال ُم َق ِّص ۪ري َن
. ٰا ۪مي َن،ْال َم ْغ ِف َر ِة

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
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Bizi doğru yola ileten Allah’a hamdolsun.
Bize verdiği nimetlerden dolayı da Allah’a hamdolsun.
Allah’ım! Bütün varlığım sana aittir. Haccımı kabul buyur. Günahlarımı bağışla. Beni ve
haccını eda edip saçlarını kestiren ve kısaltan
bütün müminleri bağışla, Ey bağışlaması bol
olan! Âmin.

İhramdan Çıktıktan Sonra

ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو

.ل ا ّلَ ۪ذي َق ٰضى َع ّ َنا نُ ُس َكنَا
ِ ِ اَ ْل َح ْم ُد
ْ  َو،اَل ّٰل ُه ّ َم ِز ْدنَا ۪إي َمانًا َويَ ۪قي ًنا َوت َْو ۪في ًقا َو َع ْونًا
،اغ ِف ْر لَنَا
ٰ ِ َو
.لبَائِنَا َوأ ُ ّ َم َهاتِنَا َو ْال ُم ْس ِل ۪مي َن أ َ ْج َم ۪عي َن
Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi
sağlayan Allah’a mahsustur. Allah’ım! İmanımızı
güçlendir. Bize hiçbir tereddüt taşımayan bir
inanç ver. Bize başarı ver ve yardım et. Bizi,
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annelerimizi, babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla.

Teşrik Günlerinde Mina’da

ٓ
َ
هلل
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ هلل َوا
ُ  َل إِ ٰل َه إِ ّل ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َ ا،هلل أ َ ْك َب ُر
ُ َا
.ُل ْال َح ْمد
ِ ِ أ َ ْك َب ُر َو

ٓ ِ ِ هلل َو ْال َح ْم ُد
َ
 َو َل،هلل أ َ ْك َب ُر
ِ ُس ْب َحا َن ا
ُ هلل َو
ُ ل َو َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
ْ
ْ ِ َح ْو َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِبا
.يم
ِ هلل ال َع ِل ِّي ال َع ۪ظ
ٓ
َ
َ هلل َو ْح َد ُه َل شَ ۪ر
 لَ ُه ْال ُم ْل ُك َولَ ُه،يك لَ ُه
ُ َل إِ ٰل َه إِ ّل ا
.ْال َح ْم ُد َو ُه َو َع ٰلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a
mahsustur.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Allah en 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 O’na aittir.
Hamd O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü
yeter.
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9. VEDA TAVAFINDAN SONRA

ل ا ّلَ ۪ذي َق ٰضى َع ّ َنا نُ ُس َكنَا.
اَ ْل َح ْم ُد ِ ِ
ٰ
ب َو ّ َ
الش َها َد ِة فَا ِط َر ّ َ
ات
الس ٰم َو ِ
اَل ّل ُه ّ َم َعالِ َم ْال َغ ْي ِ
َو ْال َ ْر ِض َر ّ َب ُك ِّل شَ ْي ٍء َو َم ۪لي َك ُه أَشْ َه ُد أ َ ْن َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل
ْت أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن شَ ِّر ن َْف ۪سي َوشَ ِّر ّ َ
ان َوشَ َر ِك ِه
أَن َ
الش ْي َط ِ
َوأ َ ْن أ َ ْقت َِر َف َع ٰلى ن َْف ۪سي ُسو ًءا أ َ ْو أ َ ُج ّ َر ُه إِ ٰلى ُم ْس ِل ٍم.
ت أ َ ْم ۪ري إِلَ ْي َك
ت ن َْف ۪سي إِلَ ْي َك َو َف ّ َوضْ ُ
اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ْسلَ ْم ُ
َوأ َ ْل َج ْأ ُت َظ ْهري إلَ ْي َك َرهْ َب ًة َو َر ْغ َب ًة إلَ ْي َك َل َم ْل َجأ َ
ِ
۪ ِ
َو َل َمن َْجأ َ ِمن َ
ْت ِب ِكتَا ِب َك ا ّلَ ۪ذي
ْك اِ ّ َل إِلَ ْي َك ٰا َمن ُ

ت.
ت َو ِب َن ِب ِّي َك ا ّلَ ۪ذي أ َ ْر َس ْل َ
أ َ ْن َز ْل َ
ت بَ ْي ُت َكَ ،و ْال َع ْب ُد َع ْب ُد َكَ ،وا ْب ُن َع ْب ِد َك،
اَل ّٰل ُه ّ َم اَ ْل َب ْي ُ
َوا ْب ُن أ َ َم ِت َكَ ،ح َم ْلت َ۪ني َع ٰلى َما َس ّ َخ ْر َت ۪لي ِم ْن

خَ ْل ِق َكَ ،ح ّٰتى َس ّ َي ْرت َ۪ني ۪في ِب َل ِد َكَ ،وبَ ّلَ ْغت َ۪ني
َاس ِك َك ،فَإِ ْن
ِب ِن ْع َم ِت َك َح ّٰتى أ َ َع ْنت َ۪ني َع ٰلى َقضَ ا ِء َمن ِ
ضا َوإِ ّ َل َف ِم َن ْ ٰ
ال َن
ْت َر ۪ض َ
ُكن َ
يت َع ۪ ّني فَازْ َد ْد َع ۪ ّني ِر ً

ْص َر ۪افي،
َق ْب َل أ َ ْن يَ ْن ٰا َى َع ْن بَ ْي ِت َك د َ۪اري ،هٰ َذا أ َ َوا ُن ان ِ
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 َو َل،ْت ۪لي َغ ْي َر ُم ْس َت ْب ِد ٍل ِب َك َو َل ِب َب ْي ِت َك
َ إِ ْن أ َ ِذن
َ ب َعن
 اَل ّٰل ُه ّ َم فَأ َ ْص ِح ْب ِني ْال َعا ِف َي َة،ْك َو َل َع ْن بَ ْي ِت َك
ٍ َرا ِغ
، َوأ َ ْح ِس ْن ُم ْن َقلَ ۪بي،۪في بَ َد ۪ني َو ْال ِع ْص َم َة ۪في ۪د ۪يني

َ ار ُز ْق ۪ني َطا َعت
اج َم ْع ۪لي خَ ْي َر ِي
ْ  َو،َك َما اَ ْب َق ْيت َ۪ني
ْ َو
ْٰ
ُّ ال ِخ َر ِة َو
.الد ْن َيا إِ ّنَ َك َع ٰلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ۪دي ٌر

،ت
َ  َو َل ُم ْع ِط َي لِ َما َمن َْع،ت
َ اَل ّٰل ُه ّ َم َل َمانِ َع لِ َما أ َ ْع َط ْي
َ َو َل يَ ْن َف ُع َذا ْال َج ِّد ِمن
.ْك ْال َج ُّد

َ اَل ّٰل ُه ّ َم َر ْح َمت
َك أ َ ْر ُجو ف ََل تَ ِك ْل ۪ني إِ ٰلى ن َْف ۪سي َط ْر َف َة
.ْت
َ َع ْي ٍن َوأ َ ْص ِل ْح ۪لي شَ ْأ ۪ني ُك ّلَ ُه َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن

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 Allah’ım!
Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve
tuzaklarından, kendime karşı bir kötülük işlemekten veya herhangi bir Müslüman’ı böyle bir
kötülüğe sürüklemekten sana sığınırım.
Allah’ım! Sana teslim oldum. İşimi sana havale ettim. Ümit ve endişeyle sana dayandım.
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Senden başka hiçbir sığınak ve dayanak yoktur.
İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin elçiye inandım.
Allah’ım! İşte Kâbe’nin yanındayım. Ben senin
kulunum. Senin kulların olan bir anne babanın
çocuğuyum. Bana lütfettiğin nimetlerle nice beldeleri aşarak bana buralara gelmeyi nasip ettin.
Lütfunla beni buralara ulaştırdın ve hac görevimi yerine getirmeme yardım ettin. Allah’ım!
Eğer benden razı isen, bu rızanın artmasını lütfet. Yok eğer razı değilsen; Beyt’inden yurduma
dönmeden önce şimdi nasip et rızanı! İşte dönüş
vaktim gelip çattı ve izninle ayrılıyorum. Seni ve
Kâbe’ni hiçbir şeyle değişmeyeceğim. Senden ve
Beyt’inden asla yüz çevirmeyeceğim. Allah’ım!
Bedenime sağlık lütfet, dinî hayatımı muhafaza
buyur. Dönüşümü güzel eyle. Bana hayat lütfettiğin sürece sana tam anlamıyla bağlanmayı
nasip et. Dünya ve ahiret iyiliğini birlikte lütfet.
Muhakkak ki senin her şeye gücün yeter.
Allah’ım! Senin verdiğine engel olabilecek,
engel olduğunu da verebilecek hiçbir güç yoktur. Sana itaat etmediği takdirde, varlığı olanın
varlığının, senin katında hiçbir yararı yoktur.
Allah’ım! Rahmetini umuyorum. Beni bir göz
açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Durumumu her yönüyle ıslah eyle. Senden başka
hiçbir ilah yoktur.
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10. MEDİNE

Medine görülünce salat ü selam artırılır. Ziyaretin yararlı olması, dünya ve ahiret saadeti
getirmesi için dua edilir. Bu çerçevede yapılabilecek dualardan biri şöyledir:

ار ُز ْق ۪ني َما َرز َْق َت ُه
ْ اب َر ْح َم ِت َك َو
َ اَل ّٰل ُه ّ َم ا ْفت َْح َعلَ ّ َي أ َ ْب َو
ْ أ َ ْولِ َيائَ َك َوأَهْ َل َطا َع ِت َك َو
ار َح ْم ۪ني يَا خَ ْي َر
ْ اغ ِف ْر ۪لي َو
.ول
ٍ َم ْس ُؤ

Allah’ım! Bana rahmet kapılarını aç. Veli
kullarına ve sana tam anlamıyla bağlananlara
lütfettiğini bana da lütfet. Beni bağışla ve bana
merhamet buyur. Ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi!
Mescid-i Nebevî’ye ve diğer mescitlere girerken okunan dua ve salavat-ı şerifeyi birleştirerek
şöyle dua edilebilir:

هلل
ِ ول ا
ِ ِب ْس ِم ا
ِ هلل َو َع ٰلى ِم ّلَ ِة َر ُس
ص ْد ٍق
ِ ص ْد ٍق َوأَخْ ِر ْج ۪ني ُمخْ َر َج
ِ َر ِّب أَد ِْخ ْل ۪ني ُم ْدخَ َل
َ اج َع ْل ۪لي ِم ْن لَ ُدن
.ْك ُس ْل َطانًا ن َ۪صي ًرا
ْ َو
ت
َ ص ّلَ ْي
َ ص ِّل َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما
َ اَل ّٰل ُه ّ َم
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.ٌاهي َم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيد
۪ اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر
۪ َع ٰلى إِ ْب َر
ٰ
ت
َ ار ْك َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما بَا َر ْك
ِ َاَل ّل ُه ّ َم ب
.ٌاهي َم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيد
۪ اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر
۪ َع ٰلى إِ ْب َر

ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
.اب َر ْح َم ِت َك
َ اغ ِف ْر ۪لي ُذنُو ۪بي َوا ْفت َْح ۪لي أ َ ْب َو

Allah’ın adıyla ve Resûlullah’ın sünneti üzere. Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik
içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de)
beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Bana yardımcı bir kuvvet ver.
Allah’ım! Hz. İbrahim ve ailesine salat ve selam eylediğin gibi, Hz. Muhammed ve ailesine
de salat ve selam eyle! Sen övgüye layıksın, şanı
yüce olansın.
Allah’ım! Hz. İbrahim ve ailesini mübarek
kıldığın gibi, Hz. Muhammed ve ailesini de mübarek kıl! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.
Allah’ım! Günahlarımı bağışla. Bana rahmet
kapılarını aç.

Resûlullah’ın Kabrini Ziyaret

Namaz için vakit müsaitse hacı iki rekât
Tahiyyetü’l-mescit namazı kılar. Sonra Hz. Peygamberin kabrinin yanına gelir ve şöyle selam
verir:
140

Kutsal İklimde Dua

الس َل ُم َعلَ ْي َك يَا َر ُس َ
لص َل ُة َو ّ َ
اَ ّ َ
ول اهللِ.

لص َل ُة َو ّ َ
اَ ّ َ
يب اهللِ.
الس َل ُم َعلَ ْي َك يَا َح ۪ب َ

لص َل ُة َو ّ َ
اَ ّ َ
الس َل ُم َعلَ ْي َك يَا َر ْح َم ًة لِ ْل َعالَ ۪مي َن.

لص َل ُة َو ّ َ
اَ ّ َ
الس َل ُم َعلَ ْي َك يَا َس ِّي َد ْال ُم ْر َس ۪لي َن.

لص َل ُة َو ّ َ
اَ ّ َ
الس َل ُم َعلَ ْي َك يَا خَ اتَ َم ال ّ َن ِب ۪ ّيي َن.
لص َل ُة َو ّ َ
اَ ّ َ
هلل وبَ َر َكا ُت ُه.
الس َل ُم َعلَ ْي َك أ َ ّيُ َها ال ّ َن ِب ُّي َو َر ْح َم ُة ا ِ
لص َل ُة َو ّ َ
اَ ّ َ
الس َل ُم َعلَ ْي َك َو َع ٰلى ٰالِ َك َوأ َ ْص َحا ِب َك َوأَهْ ِل
بَ ْي ِت َك َو َعلَى ال ّ َن ِب ۪ ّيي َن َو َسائِ ِر ّ َ
الصالِ ۪حي َن.
يَا َر ُس َ
ت أ َ ّ َن اهللَ تَ َعا ٰلى يَ ُق ُ
ولَ “ :ولَ ْو أ َ ّنَ ُه ْم
ول ا ِ
هلل َس ِم ْع ُ
ُس ُه ْم َ ٓ
است َْغ َف َر
َاست َْغ َف ُروا اهللَ َو ْ
جاؤُو َك ف ْ
إِ ْذ َظلَ ُمٓوا أ َ ْنف َ
لَ ُه ُم ال ّ َر ُس ُ
ول لَ َو َجدُوا اهللَ تَـ ّ َوابًا َر ۪حي ًما”َ .و َق ْد ِج ْئ ُت َك

ُم ْست َْغ ِف ًرا ِم ْن َذن ْ۪بيُ ،م ْس َتشْ ِف ًعا ِب َك إِ ٰلى َر ۪ ّبي.
ٓ
َ
هلل َوأَشْ َه ُد أ َ ّنَ َك َر ُس ُ
هلل َوأَشْ َه ُد
ول ا ِ
أَشْ َه ُد أ َ ْن َل إِ ٰل َه اِ ّل ا ُ
ت
ت ْال َ َمانَ َةَ ،ون ََص ْح َ
ت ال ِّر َسالَ َةَ ،وأ َ ّ َد ْي َ
أ َ ّنَ َك بَ ّلَ ْغ َ

ُْ
يل َر ِّب َك ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع َظ ِة
ال ّ َم َةَ ،و َد َع ْو َت إِ ٰلى َس ۪ب ِ
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.هلل َح ّٰتى أَتَا َك ْال َي ۪قي ُن
ِ يل ا
ِ ْال َح َس َن ِة َو َجاه َْد َت ۪في َس ۪ب
.هلل َع ّ َنا أ َ ْفضَ َل َما َج ٰزى َر ُسولً َع ْن أ ُ ّ َم ِت ِه
ُ ف ََج َزا َك ا

َ ّ اَل ّٰل ُه ّ َم ٰاتِ ِه ْال َو ۪سيلَ َة َو ْالف َ۪ضيلَ َة َو
الد َر َج َة ال ّ َر ۪في َع َة

.َوا ْب َع ْث ُه َم َقا ًما َم ْح ُمو ًدا
ْ ول ف
َ ت َوا ّتَ َب ْعنَا ال ّ َر ُس
َاك ُت ْبنَا َم َع
َ َر ّبَنَا ٰا َم ّ َنا ِب َما أ َ ْن َز ْل
َّ
.الشا ِه ۪دي َن

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 efradına, tüm ashabına, Ehl-i Beyt’ine ve diğer peygamberlere ve Allah’ın salih kullarına olsun! Ey
Allah’ın elçisi!
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Ey Allah’ın Resulü! Yüce Allah’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Eğer onlar kendilerine zulmettiklerinde sana gelip Allah’tan bağışlama dileselerdi ve Peygamber de onlar için istiğfar etseydi,
şüphesiz Allah’ı tövbeleri çok kabul eden ve çok
merhamet eden bulurlardı.” Ben, günahlarımdan
dolayı bağışlanma dileğiyle, Rabbime şefaatçi
olman için geldim.
Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir
ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki sen O’nun
elçisisin.
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 cihat ettin. Ümmetinin elçisi olarak
Allah seni en üstün şekilde mükâfatlandırsın.
Allah’ım! Ona yakınlık, yücelik ve yüksek dereceler ver. Onu, vaadettiğin Makam-ı
Mahmud’a ulaştır.
Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik. Gönderdiğin Peygambere uyduk. Bizi tasdik eden
şahitlerden yaz.
Hacı, kardeşlerinin göndermiş olduğu selamları da söyledikten sonra, bir metre kadar ilerler.
Önce Hz. Ebu Bekir, ardından da Hz. Ömer’in
kabirleri başında durur ve onlara da selam verir:
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Hz. Ebu Bekir’e Selam

َ ّ َا
.الص ۪ ّدي َق
ِّ لس َل ُم َعلَ ْي َك يَا أَبَا بَ ْك ٍر

َ َ هلل
َ ّ َا
هلل َعلَ ْي ِه
ِ ول ا
ِ لس َل ُم َعلَ ْي َك يَا خَ ۪لي َف َة َر ُس
ُ ص ّلى ا
.َو َس ّلَ َم

َ ّ َا
يس ُه ِفى
ِ ول ا
َ هلل َوأ َ ۪ن
َ اح
َ لس َل ُم َعلَ ْي َك يَا
ِ ب َر ُس
ِ ص
َْ
َ ْالغَار َو َر ۪في َق ُه ِفى ْال َ ْسف
.ار
ِ َار َوأ ۪مي َن ُه َعلَى ال ْس َر
ِ
ِ
َ ّ هلل َع ّ َنا أ َ ْفضَ َل ْال َج َزا ِء ف
َالس َل ُم َعلَ ْي َك َو َر ْح َم ُة
ُ َج َزا َك ا
.هلل وبَ َر َكا ُت ُه
ِ ا
ارف َْع َد َر َج َت ُه َوأ َ ْك ِر ْم َم َقا َم ُه َوأ َ ْج ِز ْل
ْ ض َع ْن ُه َو
ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
َ ار

.ثَ َوابَ ُه

Ey Ebu Bekri’s-Sıddık, selam üzerine olsun!
Ey Peygamberin Halifesi, selam üzerine olsun!
Ey Peygamberin mağaradaki arkadaşı, seferlerdeki yoldaşı ve sırdaşı! Allah’ın selamı
üzerine olsun.
Allah, seni en güzel şekilde mükâfatlandırsın.
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
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Allah’ım! Ondan razı ol. Derecesini yükselt.
Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.

Hz. Ömer’e Selam

َ ّ َا
.لس َل ُم َعلَ ْي َك يَا أ َ ۪مي َر ْال ُم ْؤ ِمن ِي َن ُع َم َر ْالفَا ُرو َق
َ ّ َا
.ال ْس َل ِم
ِ ْ لس َل ُم َعلَ ْي َك يَا ُم ْظ ِه َر
َ ْ
َ
َ َ
َ َ ّ َا
.َام
ِ لسل ُم َعل ْيك يَا ُمك ِّس َر ال ْصن
َ ّ  ف.هلل َع ّ َنا أ َ ْفضَ َل ْال َج َزا ِء
َالس َل ُم َعلَ ْي َك
ُ َج َزا َك ا

.هلل َوبَ َر َكا ُت ُه
ِ َو َر ْح َم ُة ا
ارف َْع َد َر َج َت ُه َوأ َ ْك ِر ْم َم َقا َم ُه َوأ َ ْج ِز ْل
ْ ض َع ْن ُه َو
ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
َ ار
.ثَ َوابَ ُه

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 mükâfatlandırsın.
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
Allah’ım! Ondan razı ol. Derecesini yükselt.
Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.
Sonra hacı, uygun bir yere çekilerek kendisi,
anne babası, kardeşleri, yakınları, arkadaşları,
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dostları, kendisine iyiliği dokunmuş olanlar ve
diğer Müslümanlar 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.

Uhut Şehitleri, Bakî’ Mezarlığı ve
Diğer Mezarlıkları Ziyaret

اَ ّ َ
هلل
لس َل ُم َعلَ ْي ُك ْم دَا َر َق ْو ٍم ُم ْؤ ِم ۪ني َن َوإِ ّنَا إِ ْن شَ ا َء ا ُ
ال ْث ِر يَ ْغ ِف ُر
ِب ُك ْم َل ِح ُقو َن .أ َ ْن ُت ْم َسلَ ُفنَا َون َْح ُن ِب ْ ِ

هلل ْال ُم ْست َْق ِد ۪مي َن ِم ْن ُك ْم
هلل لَنَا َولَ ُك ْم َويَ ْر َح ُم ا ُ
ا ُ
ْ
هلل لَنَا َولَ ُك ْم ْال َعا ِف َي َة.
َو ْال ُم ْستَأ ِخ ۪ري َن ن َْسأ َ ُل ا َ

اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
اغ ِف ْر لِ َح ِّينَا َو َم ِّي ِتنَا َوشَ ا ِه ِدنَا َو َغائِ ِبنَا
يرنَا َو َذ َك ِرنَا َوأ ُ ْنثَانَا اَل ّٰل ُه ّ َم َم ْن أ َ ْح َي ْي َت ُه
َو َ
يرنَا َو َك ۪ب ِ
ص ۪غ ِ
ال ْس َل ِم َو َم ْن تَ َو ّ َف ْي َت ُه ِم ّ َنا َف َت َو ّ َف ُه َعلَى
ِم ّ َنا فَأ َ ْح ِي ِه َعلَى ْ ِ
ان.
الي َم ِ
ْ۪

ارف َْع َد َر َج َت ُه ْم َوأ َ ْك ِر ْم َمقاَ َم ُه ْم
ض َع ْن ُه ْم َو ْ
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ار َ
َوأ َ ْج ِز ْل ثَ َوابَ ُه ْم.
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َ اَل ّٰل ُه ّ َم
.ال ت َْح ِر ْمنَا أ َ ْج َر ُه ْم َو َل ت َْف ِت ّ َنا بَ ْع َد ُه ْم

َ ّ ص َب ْر ُت ْم َف ِن ْع َم ُع ْق َبى
.ار
ّ َا
َ لس َل ُم َعلَ ْي ُك ْم ِب َما
ِ الد

Selam size, ey mü’minler yurdunun sakinleri.
İnşallah biz de size katılacağız. Siz bizden önce
gelip geçtiniz. Biz de sizin peşinizden geleceğiz.
Allah, bizi de sizi de bağışlasın. Sizden öncekilere de sonrakilere de Allah rahmet eylesin.
Allah’ım! Ölülerimizi de dirilerimizi de, burada bulunanları da bulunmayanları da, küçüklerimizi-büyüklerimizi, erkeklerimizi kadınlarımızı bağışla. Bizden hayat verdiklerini İslam
üzere yaşat, vefat ettirdiklerini de imanla vefat
ettir.
Allah’ım! Onlardan razı ol, derecelerini yükselt, makamlarını mübarek kıl, mükâfatlarını bol
eyle. Lütfunla ve kereminle ey ikram edenlerin
en kerîmi!
Allah’ım! Onların mükâfatından 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

َ
َ ّٰ َ َ ْ
ٰ
يع نِ َع ِم َك،
أ ْح َم ُدك الل ُه ّ َم أ ْبل َغ ال َح ْم ِد َعلى َج ۪م ِ
َوأ َ ْسأَلُ َك ْال َم ۪زي َد ِم ْن ف َْض ِل َك َو َك َر ِم َك.
ٓ
َ
اح ُد
هلل ْال َع ِل ُّي ْال َع ۪ظي ُم ،اَ ْل َو ِ
َو أَشْ َه ُد أ َ ْن َل إِ ٰل َه إِ ّل ا ُ
َّ
الص َم ُد ْال َع ۪زي ُز ْال َح ۪كي ُمَ ،وأَشْ َه ُد أ َ ّ َن ُم َح ّ َمدًا

ص ِف ُّي ُه َو َح ۪بي ُب ُه َوخَ ۪لي ُل ُه ،أ َ ْفضَ ُل
َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُهَ ،و َ
السا ِب ۪قي َن َو ّ َ
ْال َمخْ ُل ۪وقي َنَ ،وأ َ ْك َر ُم ّ َ
ال ِح ۪قي َن.

ول ف ْ
ت َوا ّتَ َب ْعنَا ال ّ َر ُس َ
َاك ُت ْبنَا َم َع
َر ّبَنَا ٰا َم ّ َنا ِب َما أ َ ْن َز ْل َ
َّ
الشا ِه ۪دي َن.
ان أ َ ْن ٰا ِم ُنوا
َر ّبَنَا إِ ّنَنَا َس ِم ْعنَا ُمنَا ِديًا يُن ۪
لي َم ِ
َادي لِ ْ ۪
ِب َر ِّب ُك ْم َف ٰا َم ّ َنا َر ّبَنَا ف ْ
َاغ ِف ْر لَنَا ُذنُوبَنَا َو َك ِّف ْر َع ّ َنا
َْ
ار.
َس ِّي َئاتِنَا َوتَ َو ّ َفنَا َم َع ال ْب َر ِ
َر ّبَنَا َو ٰاتِنَا َما َو َع ْدتَنَا َع ٰلى ُر ُس ِل َك َو َل ُتخْ ِزنَا يَ ْو َم

ف ْال ۪مي َعادَ.
ْال ِق َيا َم ِة إِ ّنَ َك َل ُتخْ ِل ُ
اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ْسأَلُ َك خَ ْي َر َما َسأَلَ َك َع ْب ُد َك َو َر ُسولُ َك
اس َت َعا َذ ِم ْن ُه َع ْب ُد َك
ُم َح ّ َم ٌد َوأ َ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن شَ ِّر َما ْ
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َ َ َو َر ُسولُ َك ُم َح ّ َم ٌد
.هلل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ُ ص ّلى ا
َ َ اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ْح ِي ۪ني َع ٰلى ُس ّ َن ِة نَ ِب ِّي َك ُم َح ّ َم ٍد
هلل
ُ ص ّلى ا
َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم َوتَ َو ّ َف ۪ني َع ٰلى ِم ّلَ ِت ِه َوأ َ ِع ْذ ۪ني ِم ْن ُم ِض ّ َل ِت

.ْال ِفت َِن
ت
َ ص ّلَ ْي
َ ص ِّل َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما
َ اَل ّٰل ُه ّ َم
.ٌاهي َم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيد
۪ اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر
۪ َع ٰلى إِ ْب َر
ٰ
ت
َ ار ْك َع ٰلى ُم َح ّ َم ٍد َو َع ٰلى ٰا ِل ُم َح ّ َم ٍد َك َما بَا َر ْك
ِ َاَل ّل ُه ّ َم ب
.ٌاهي َم إِ ّنَ َك َح ۪مي ٌد َم ۪جيد
۪ اهي َم َو َع ٰلى ٰا ِل إِ ْب َر
۪ َع ٰلى إِ ْب َر

Allah’ım! Sana ihsan ettiğin bütün nimetlerden 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 O’nun kulu, elçisi, seçimi, habibi ve dostu, mahlûkatın en üstünü,
geçmiş ve gelecek tüm yaratılmışların en iyisi
olduğuna da şehadet ederim.
Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve
Peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber
yaz.
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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 vaadettiğin
şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi
rezil etme; şüphesiz sen va’dinden dönmezsin.
Allah’ım! Kulun ve elçin Muhammed
Aleyhisselam’ın senden istediği tüm hayırları
bana da lütfetmeni niyaz ediyorum. Kulun ve
elçin Muhammed Aleyhisselam’ın sığındığı tüm
şerlerden de sana sığınırım.
Allah’ım! Beni Peygamberin Muhammed
(s.a.s.)’in sünneti üzere yaşat, bana onun dini
üzere ölmeyi nasip et ve beni fitnelerin saptırmasından muhafaza buyur.
Allah’ım! Hz. İbrahim ve ailesine salat ve selam eylediğin gibi, Hz. Muhammed ve ailesine
de salat ve selam eyle! Sen övgüye layıksın, şanı
yüce olansın.
Allah’ım! Hz. İbrahim ve ailesini mübarek
kıldığın gibi, Hz. Muhammed ve ailesini de mübarek kıl! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.
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Mescid-i Nebevî’den Ayrılırken

Mescid-i Nebevî’den ve Medine’den ayrılacağı zaman Mescid-i Nebevî’de iki rekât namaz
kılarak bolca dua edip Resûlullah’ı tekrar usulüne göre ziyaret ederek veda etmesi güzel olur.

Ayrılırken şöyle dua edilebilir:

ب َم َلئِ َكت َ
اج َع ْلنَا نُ ِح ُّب َكَ ،ونُ ِح ُّ
َك َوأ َ ْن ِب َيائَ َك
اَل ّٰل ُه ّ َم ْ
ب ِع َبا َد َك ّ َ
َو ُر ُسلَ َكَ .ونُ ِح ُّ
الصالِ ۪حي َن .اَل ّٰل ُه ّ َم َح ِّب ْبنَا
إِلَ ْي َك َوإِ ٰلى َم َلئِ َك ِت َك َوإِ ٰلى أ َ ْن ِب َيائِ َك َو ُر ُس ِل َك َوإِ ٰلى
ِع َبا ِد َك ّ َ
الصالِ ۪حي َن .اَل ّٰل ُه ّ َم يَ ِّس ْرنَا لِ ْل ُي ْس ٰرىَ ،و َج ِّن ْبنَا
اغ ِف ْر لَنَا ِفي ْ ٰ
ْال ُع ْس ٰرىَ ،و ْ
اج َع ْلنَا
ال ِخ َر ِة َو ْالُو ٰلىَ ،و ْ

ِم ْن أَئِ ّ َم ِة ْال ُم ّ َت ۪قي َن.
اَل ّٰل ُه ّ َم َ
ال ت َْج َع ْل هٰ َذا ٰا ِخ َر ْال َع ْه ِد ِب َح َر ِم َر ُسولِ َك،
َويَ ِّس ْر لِي ْال َع ْو َد إِلَى ْال َح َر َم ْي ِن َس ۪بيلً َس ْهلَ ًة ِب َم ِّن َك
ار ُز ْق ِني ْال َع ْف َو َو ْال َعا ِف َي َة ِفي ُّ
الد ْن َيا
َوف َْض ِل َكَ ،و ْ
َو ْ ٰ
ال ِخ َر ِةَ ،و ُر ّ َدنَا َسالِ ۪مي َن َغانِ ۪مي َن إِ ٰلى أ َ ْو َطانِنَا

ٰا ِم ۪ني َن.
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ْت
ُ اَل ّٰل ُه ّ َم لَ َك أ َ ْسلَ ْم
ُ ت َو ِب َك ٰا َمن
ُ ت َو َعلَ ْي َك تَ َو ّ َك ْل
ْ تف
ت َو َما أ َ ّ َخ ْر ُت َو َما
ُ َاغ ِف ْر ۪لي َما َق ّ َد ْم
ُ َوإِلَ ْي َك َحا َك ْم

.ْت
َ ْت َر ۪ ّبي َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل أَن
َ ْت أَن
ُ أ َ ْس َر ْر ُت َو َما أ َ ْعلَن
ْ َر ّبَنَا
ان َو َل
ِ الي َم
۪ ْ لخْ َوانِنَا ا ّلَ ۪ذي َن َس َب ُقونَا ِب
ِ ِ اغ ِف ْر لَنَا َو
ُوف
ٌ ت َْج َع ْل ۪في ُق ُلو ِبنَا ِغ ًّل لِ ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا َر ّبَنَا إِ ّنَ َك َرؤ

.َر ۪حي ٌم

ٰ ْ الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي
ُّ َر ّبَنَا ٰاتِنَا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِقنَا
.ار
َ َع َذ
ِ اب ال ّ َن

Allah’ım! Bize seni sevmeyi lütfet. Meleklerini, peygamberlerini, elçilerini ve salih kullarını
sevmeyi de nasip eyle. Allah’ım! Bize sevgini
lütfet. Meleklerin, peygamberlerin, elçilerin ve
salih kulların tarafından da sevilmeyi ihsan
eyle. Allah’ım! Bize kolaylaştır, zorluğu bizden
uzaklaştır. Bizi ahirette ve dünyada bağışla. Bizi
takva sahiplerine önder eyle.
Allah’ım! Bu ziyaretimi Medine-i Münev
vere’yi son ziyaretim kılma. Lütfun ve ihsanınla Harem-i Şerif’e ve Medine-i Münevvere’ye
tekrar gelmemi kolaylaştır. Bana dünyada ve
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ahirette sağlık ve bereket ihsan eyle. Bize, memleketlerimize sağ salim ve haccın feyiz ve bereketini elde etmiş olarak güvenlik içinde dönmeyi
nasip eyle.
Allah’ım! Tamamen sana teslim oldum. Yalnızca sana tevekkül ettim. Sana iman ettim ve
sadece senin hükmüne başvurdum. Geçmişte
işlediğim ve gelecekte işleyebileceğim gizli ve
açık bütün günahlarımı bağışla. Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey
Rabbimiz! Şüphesiz, sen çok esirgeyicisin, çok
merhametlisin.
Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette
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 yönelen ve yapmak
istediği şeyin farkında olan kişi, o işe niyet etmiş
demektir. İşte esas niyet, zihinde oluşan karardır.
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Buna göre zihninde herhangi 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 uygunu
kişinin niyetini kendi diliyle ifade etmesidir. Yani
niyetin Arapça olarak söylenmesinin dinen herhangi bir gerekliliği veya zorunluluğu söz konusu
değildir. Bu yüzden hac ibadeti esnasında da hacılarımızın tavaf ve sa’y gibi hac menasiki ile ilgili
niyetlerini Türkçe olarak yapmalarını tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde başka dilleri konuşan hacıların
da niyetlerini kendi dilleri ile ifade etmeleri daha
uygundur. Bu sebeple Türkçe olarak hazırlanan
bu kitapçıkta niyetler kısa olarak Türkçe cümlelerle ifade edilmiştir. Hacı adayları niyetlerini bu
ifadelerle yapabilirler. Bununla birlikte niyetlerini
Arapça ifadelerle dile getirmek isteyenler için niyetlerin Arapçaları da verilmiştir.

Temettu Niyeti

Temettü haccı yapan ilk önce umreye niyet
eder:

.اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ ُ ۪ري ُد ْال ُع ْم َر َة َف َي ِّس ْرهَا ۪لي َوتَ َق ّ َب ْل َها ِم ۪ ّني

Allah’ım Umre yapmak istiyorum. Bunu bana
kolaylaştır ve kabul eyle.
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İfrad Niyeti

.اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ ُ ۪ري ُد ْال َح ّ َج َف َي ِّس ْر ُه ۪لي َوتَ َق ّ َب ْل ُه ِم ۪ ّني

Allah’ım! Hac yapmak istiyorum. Bunu bana
kolaylaştır ve kabul eyle.

Kıran Niyeti

اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ ُ ۪ري ُد ْال ُع ْم َر َة َو ْال َح ّ َج َف َي ِّس ْر ُه َما ۪لي

.َوتَ َق ّ َب ْل ُه َما ِم ۪ ّني

Allah’ım! Umre ve hac yapmak istiyorum.
Bunları bana kolaylaştır ve kabul eyle.

Umre Niyeti

.اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ ُ ۪ري ُد ْال ُع ْم َر َة َف َي ِّس ْرهَا ۪لي َوتَ َق ّ َب ْل َها ِم ۪ ّني

Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaştır ve kabul eyle.

Tavaf Niyeti

َ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ ُ ۪ري ُد َط َو
اف بَ ْي ِت َك َف َي ِّس ْر ُه ۪لي َوتَ َق ّ َب ْل ُه ِم ۪ ّني

Allah’ım! Beytini tavaf etmek istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.

Umre Tavafı

َ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ ُ ۪ري ُد َط َو
اف ْال ُع ْم َر ِة َف َي ِّس ْر ُه ۪لي َوتَ َق ّ َب ْل ُه
ِم ۪ ّني
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Allah’ım! Umre tavafı yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.

Hac Tavafı

َ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ ُ ۪ري ُد َط َو
اف ْال َح ِّج َف َي ِّس ْر ُه ۪لي َوتَ َق ّ َب ْل ُه ِم ۪ ّني

Allah’ım! Hac tavafı yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaştır ve kabul eyle.

Sa’y Niyeti

اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ ُ ۪ري ُد َس ْع َي ْال ُع ْم َر ِة َف َي ِّس ْر ُه ۪لي َوتَ َق ّ َب ْل ُه ِم ۪ ّني

Allah’ım! Umre sa’yi yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.

Hac Sa’yi

اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ ُ ۪ري ُد َس ْع َي ْال َح ِّج َف َي ِّس ْر ُه ۪لي َوتَ َق ّ َب ْل ُه ِم ۪ ّني

Allah’ım! Hac sa’yi yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaştır ve kabul eyle.
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BİTİRİRKEN

Hac ibadeti pek çok Müslüman’a ömründe
ancak bir defa nasip olur. Hac vazifesinin eda
edildiği mübarek mekânlar, sıradan yerler değildir. İşte bu yerlerde ve Yüce Allah’ın insanları
en çok bağışladığı zaman dilimlerinden biri olan
hac mevsiminde hacda bulunmak, bir Müslüman için büyük bir kazanımdır.
Hacı, Allah’ın misafiridir. Hiç şüphesiz bundan daha şerefli bir misafirlik düşünülemez.
Böyle bir misafirliğe kabul edilmek, büyük bir
nasiptir. Zira bu misafirlik, bildiğimiz misafirliklerden değildir. Bu, bütün yakarışları duyan,
dertlere derman veren, istekleri yerine getiren,
dualara karşılık veren, kapısında içtenlikle kendisine yönelen ziyaretçilerini engin rahmetiyle
kuşatan Allah’ın misafirliğidir.
Hacceden kimselerin Allah katındaki değeri
çok yüksektir. Bu sebeple Yüce Allah onların
içtenlikle yapacakları duaları geri çevirmez.
Peygamber Efendimiz,
“Haccedenler ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. Kendisine dua ederlerse, dualarını kabul
eder. Bağışlanma dilerlerse onları bağışlar.” (İbn-i
Mace, Menasik, 5) buyurmaktadır.
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Yüce Allah, misafirlerinin meşru isteklerini asla reddetmeyecektir. Çünkü, misafirlerine
ondan daha iyi ikramda bulunabilecek yoktur.
İşte hacda, bu inanç ve duygularla O’na yakarılmalıdır.
Annemiz, babamız, çocuklarımız, kardeşlerimiz, yakınlarımız, komşularımız, iş arkadaşlarımız, çevremizdeki insanlar, milletimiz,
devletimiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık
için dua etmeliyiz. Barış ve esenlik dilemeliyiz.
Maddi-manevi birtakım zorluklara katlanarak
mukaddes çağrıya icabet edip geldiğimiz kutsal iklimde samimi ve ihlâslı bir şekilde can ü
gönülden el açmalıyız. Meşru bir dilekte bulunduğumuz takdirde bu dileğimizin asla geri
çevrilmeyeceğinin bilinci içerisinde olmalıyız.
Geçmişte bilerek bilmeyerek bulaştığımız manevi kirlerden bizi arındırması için Yüce Mevlamıza yakarmalıyız.
Dünyanın dört bir bucağında zulme maruz
kalmış insanların kurtuluşu, tarih boyunca İslam için en çok şehit vermiş bir milletin çocukları olarak, bu kutlu şehitlerin neslinden gelip
de İslam’dan sapma eğilimine girmiş olanların
hidayet ve salahı,
Müslümanların, İslam’ın emrettiği şekilde
bilinçlenerek gayrimüslimlere muhtaç olmaktan
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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 etmemelidir. Hele hele başkalarına sıkıntı ve eziyet vermekten, 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
azim ve gayreti vermesi için de Yüce Mevla’dan
yardım istemeliyiz.
İçtenlikle yapılacak bir duanın -hele hele bu
dua, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Arafat, Mina, Müzdelife gibi kutsal yerlerde ve hac
günlerinde yapılırsa- kabul edilmesi kuvvetle
umulabilir.
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Bu sebeple hacılarımız, içinde bulundukları
mukaddes toprakları ve kutsal zaman dilimini
yapacakları samimi dualarla çok iyi değerlendirmelidirler. Kendileri, yakınları, bütün Müslümanlar 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 onlara 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, 2/186)

160

