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şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından 
bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakı-
rız. 

Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız 
senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve 
sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini se-
vinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. 
Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inanç-
sızlara ulaşır.” (İbn Ebî Şeybe,  II, 301; Abdürrezzak, III, 121)

 Namaz Sonrası Yapılacak Dualar
1.  Selâmdan Sonra okunacak Dua
Sahabeden Abdullah ibn Mesûd, Peygamberimizin şu 

duayı üç defa okuyan kimsenin günahlarının bağışlanaca-
ğını söylediğini bildirmiştir:

وُم َو اَُتوُب اَِلْيِه َ اْلَعِظيَم اّلَِذي َل اِٰلَه اِّلَ ُهَو اْلَحّيُ اْلَقّيُ اَْسَتْغِفُر الّلٰ
okunuşu: “Esteğfirullâhel-āzîmellezî lâ ilâhe illâ 

hüvel-hayyül-kayyûmü ve etûbü ileyhi.”

Anlamı: “Ulu Allah’tan bağışlanmamı dilerim ki O’n-
dan başka ilâh yoktur. O, diridir ve kayyumdur. O’na tövbe 
ederim.” (Hâkim, Dua, I, 511)

Selâmdan sonra bu duayı üç defa okuyan kimse her 
gün günahlarına tövbe etmiş olur. Bu duadan sonra,

ْكَراِم اَلُم َتَباَرْكَت َيا َذا اْلَجاَلِل َواْلِ اَلُم َوِمْنَك الّسَ ُهّمَ أَْنَت الّسَ اَلّلٰ
okunuşu: “Allahümme entes-selâmü ve minkes-

selâmü tebârekte yâ zel-celâli vel-ikrâm.”
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Anlamı: “Allah’ım! Sen selâmsın. Selamet de sendendir. 
Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Sen münezzehsin, sen yücesin” du-
asını okumuştur. (Müslim, Mesâcid, 135; Tirmizî, Salât,  224; Ebû Dâvud, 

Salât, 360 )

Farzın sonunda bu duadan sonra Peygamberimize 
salât ve selâm getirilir (Allâhümme salli alâ Muhammed 
denilir). Sonra tesbihâtta bulunulur, e’ûzü besmele çekilir 
ve ayete’l-kürsî (Bakara sûresinin 255. ayeti) okunur.

2. Tesbihât

Otuz üç defa  ُسْبَحاَن الل  “Sübhânellah (Allah’ı noksan 
sıfatlardan tenzih ederim)”, 

Otuz üç defa اَْلَحْمُد لل “Elhamdülillâh (her türlü övgü 
Allah’a mahsustur)”,  

Otuz üç defa  ُأَْكَب ُ -Allâhü ekber (Allah, en büyük“ الَّلٰ
tür)” denir. Sonra;

ُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحْمُد َو ُهَو َعٰلى ُكّلِ َشْيٍئ  َلاِٰلَه اِّلَ الّلٰ
َقِديٌر

okunuşu: “Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke leh. 
Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.” 

Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. 
O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, her türlü övgü O’na 
mahsustur, O her şeye gücü yetendir” duası okunur.

Ebu Hüreyre (r.a.), Hz. Peygamberin şöyle buyurdu-
ğunu nakletmiştir:
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َ َثاَلثًا َوَثاَلِثنَي  َ ۪في ُدُبِر ُكّلِ َصاَلٍة َثاَلثًا َوَثاَلِثنَي َوَحِمَد الّلٰ َح الّلٰ   َمْن َسّبَ
َ َثاَلثًا َوَثاَلِثنَي َفِتْلَك ِتْسَعٌة َو ِتْسُعوَن َوَقاَل َتَماَم اْلِمَئةِ  َل إِٰلَه  َ الّلٰ َوَكّبَ

ُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه  َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعٰلى ُكّلِ َشْيٍء  إِّلَ الّلٰ
َقِديٌر  ُغِفَرْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر

“Kim her namazdan sonra otuz üç defa sübhânellah, otuz 
üç defa  elhamdülillah, otuz üç defa da  Allahu ekber, der 
–Bu doksan dokuz eder- ve; “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû 
lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ‘alâ 
külli şey’in kadîr; (Allah’tan başka ilâh yoktur; birdir, orta-
ğı yoktur. Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. O, her şeye 
kadirdir) derse; günahları denizin köpüğü kadar da olsa 
affolunur.” (Müslim, Mesâcid, 146)

Sahabenin fakirleri Hz. Peygambere gelerek;

“Varlık sahipleri yüksek dereceleri ebedî / ölümsüz cenneti 
alıp gittiler; zira hem bizim gibi namaz kılıyor ve oruç tutu-
yorlar, hem de fazla malları ile hac ve umre yapıyorlar, cihad 
edip sadaka veriyorlar” dediler.

ُمُكْم َشْيئًا ُتْدِرُكوَن ِبِه َمْن َسَبَقُكْم َوَتْسِبُقوَن ِبِه َمْن َبْعَدُكْم َوَل  أََفاَل أَُعّلِ
َيُكوُن أََحٌد أَْفَضَل ِمْنُكْم إِّلَ َمْن َصَنَع ِمْثَل َما َصَنْعُتمْ ؟ 

Resûlullah; “Size bir şey öğreteyim mi? Onu yaptığınız 
takdirde sizi geçenlere yetişir ve sizden sonrakileri geride bı-
rakırsınız, sizin yaptığınızın aynısını yapmadıkça sizden fa-
ziletli olamazlar” buyurdu.

ُوَن ُدُبَر ُكّلِ  ُحوَن َوَتْحَمُدوَن َوُتَكّبِ ِ !  َقاَل :  ُتَسّبِ َقاُلوا  َبٰلى َياَرُسوَل الّلٰ
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ًة َصاَلٍة َثاَلثًا َوَثلَاِثنَي َمّرَ
 Onlar da “Evet Ey Allah’ın Resûlü” deyince;  

“Her namazın arkasından otuz üç defa  sübhânellah; otuz 
üç defa   elhamdülillah; otuz üç defa da Allahu ekber, dersiniz” 
buyurdu. (Müslim, Mesâcid, 142) Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyur-
muştur: 

َباٌت َل َيِخيُب َقاِئُلُهّنَ أَْو َفاِعُلُهّنَ ُدُبَر ُكّلِ َصاَلٍة َمْكُتوَبةٍ :  َثاَلٌث   ُمَعّقِ
َوَثاَلُثوَن َتْسِبيَحًة، َوَثاَلٌث َوَثاَلثُونَ َتْحِميَدًة، َوأَْرَبٌع َوَثاَلُثوَن َتْكِبيَةً  

 “İnsanı koruyan öyle kelimeler vardır ki, her farz namaz-
dan sonra onları söyleyenler yahut onları yapanlar, elleri boş 
dönmezler: Otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdü-
lillah, otuz dört defa da Allahu ekber.” (Müslim, Mesâcid, 144)

Namaz bittikten sonra bir Müslüman, gönlünden ge-
çirdiği şekilde dilek ve temennilerini yüce Allah’a ilete-
bilir,  bu bir duadır. Bu duada gönül, samimiyet ve ihlas 
önemlidir. Bazen kelimelere dökülmediği hâlde, gözyaşla-
rı ile bezenmiş dualar daha da bir anlam ifade eder. Riya-
dan uzak, hürmet ve vakarla yüce Allah’a yalvarma, duanın 
kabulü için önde gelen şartlardır. Namazlardan sonra Hz. 
Peygamberden bazı dua örnekleri nakledilir. Bunların dı-
şında da bir mü’min istediği biçimde Allah’a duada bulu-
nabilir. Ancak örnek olması açısından Hz. Peygamberden 
bazı dua metinleri nakledeceğiz. Peygamberimizden be-
lirli zamanlarda yaptığı nakledilen bu dualar her namazın 
sonunda yapılabilir.
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3. Peygamberimizin Namazdan Sonra okuduğu 
Dualar

Resûlullah (s.a.s.), teşehhüdden sonra şu duayı okumuştur:

َم َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ  ى أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهّنَ ُهّمَ إِّن۪ اَلّلٰ
اِل َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت ّجَ َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الّدَ
okunuşu: “Allahümme innî e’ûzü bike min azâbi cehen-

nem.

Ve e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri. 

Ve e’ûzü bike min fitneti’d-deccâli. 

Ve e’ûzü bike min fitneti’l-mahyâ vel-memât.”

Anlamı: “Allah’ım! Ben cehennem azabından Sana sı-
ğınırım. Kabir azabından da Sana sığınırım. Deccal fitne-
sinden de Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana 
sığınırım.” (Ebû Dâvud, Salât, 184)

Sahabeden Muğire b. Şu’be, Resûlullah (s.a.s.)’ın na-
mazdan ayrıldığında şöyle duada bulunduğunu nakletmiş-
tir: 

ُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعٰلى ُكّلِ  َل إِٰلَه إِّلَ الّلٰ
ُهّمَ َل َماِنَع ِلَما أَْعَطْيَت َوَل ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت َوَل َيْنَفُع  َشْيٍء َقِديٌر اَلّلٰ

َذا اْلَجّدِ ِمْنَك اْلَجدُّ 
okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.  

Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ‘ala külli şey’in 
kadîr. 
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Allahümme lâ mânia limâ a’tayte ve lâ mu’tıye limâ 
mena’te ve lâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü.”

Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. 
Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. O, her şeye kadirdir. 

Allah’ım! Senin verdiğine kimse engel olamaz, vermediği-
ni de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı 
olamaz; zira iyilik sendendir.” (Müslim, Mesâcid, 137)

Abdullah b. Zübeyr (r.a.), her namazdan sonra selâm 
verince şöyle derdi:

ُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعٰلى ُكّلِ    َل إِٰلَه إِّلَ الّلٰ
اُه  ُ * َوَل َنْعُبُد إِّلَ إِّيَ ِ َل إِٰلَه إِّلَ الّلٰ َة إِّلَ ِبالّلٰ َشْيٍء َقِديٌر* َل َحْوَل َوَل ُقّوَ

ُ ُمْخِلِصنَي َلُه  َناُء اْلَحَسُن *  َل إِٰلَه إِّلَ الّلٰ ْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل َوَلُه الّثَ َلُه الّنِ
يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن الّدِ

okunuşu: “Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh.  
Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in 
kadîr. 

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah. Lâ ilâhe illâllahu ve lâ 
na’büdü illâ iyyâhu lehü’n-ni’metü ve lehül-fadlu ve lehüs-
senâul-hasen. 

Lâ ilâhe illallâhu muhlisîne lehüd-dîne ve lev kerihel- 
kâfirûn.”

Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. 
Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. O, her şeye kadirdir. 
Allah’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Allah’tan baş-
ka ilâh yoktur. Ancak O’na ibadet ederiz. Nimet de O’nundur, 
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lütuf da. Güzel övgüler de O’nundur. Allah’tan başka ilâh 
yoktur. Kâfirlerin hoşuna gitmese de bunu dinde ihlâsla ifade 
ederiz.” (Müslim, Mesâcid, 139)

Muaz (r.a.) şöyle diyor: Resûlullah (s.a.s.), elimden 
tuttu; “Ey Muaz, Allah’a yemin ederim ki, seni çok seviyorum!  
Her namazın ardından şöyle demeyi terk etme” dedi:

ي َعٰلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك  ُهّمَ أَِعّنِ   اَلّلٰ
okunuşu: “Allahümme e’ınnî ‘alâ zikrike ve şükrike 

ve husni ‘ıbâdetike.”

Resûlullah (s.a.s.), namazın ardından şöyle dua eder-
di: 

ي أَُعوُذ ِبَك ِمْن ََعَذاِب  ُهّمَ  إِّن۪ ي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر اَلّلٰ ُهّمَ  إِّن۪   اَلّلٰ
الَقْبِ 

okunuşu: “Allahümme innî e’ûzü bike minel-küfri 
vel-fakrı Allahümme innî e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri.”

Anlamı: “Allah’ım! Küfürden ve fakirlikten Sana sığı-
nırı. Allah’ım kabir azabından da sana sığınırım.” (Ebû Davud, 

Edeb, 110)

ْت َقْلِبى َعٰلى ِديِنَك  َب اْلُقُلوِب َثّبِ ُهّمَ َيا ُمَقّلِ اَلّلٰ
okunuşu: “Allâhümme yâ mukallibel-kulûbi, seb-bit 

kalbî ‘alâ dînike.”

Anlamı: “Allah’ım! Zikrine, şükrüne ve Sana güzel iba-
dete karşı bana yardım eyle.” (Ebû Davud, Salât, 361)
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Anlamı: “Ey kalpleri döndüren (kalplere hükmeden) 
Allah’ım; benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl.” (Tirmizî, Kader, 7)

Peygamberimiz (s.a.s.), sabah namazında selamdan 
sonra şöyle dua etmiştir:

اًل بًا    َوَعَماًل ُمَتَقّبَ ي أَْسأَُلَك ِعْلمًا َناِفعًا َوِرْزقًا َطّيِ ُهّمَ إِّن۪   اَلّلٰ
okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke ‘ılmen nâfi’an ve 

rızkan tayyiben ve ‘amelen mütekabbelen.” 

Anlamı: “Allah’ım! Faydalı ilim, helâl rızık ve makbul 
amel istiyorum.”  (İbn Mace, İkameti’s-Salah, 32)

ْشِد َوأَْسأَُلَك  َباَت ِفي اْلَْمِر َوأَْسأَُلَك َعِزيَمَة الّرُ ي أَْسأَُلَك الّثَ ُهّمَ إِّنِ اَلّلٰ
ُشْكَر ِنْعَمِتَك َوُحْسَن ِعَباَدِتَك َوأَْسأَُلَك ِلَسانًا َصاِدقًا َوَقْلبًا َسِليمًا 
ا  َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َما َتْعَلُم َوأَْسأَُلَك ِمْن َخْيِ َما َتْعَلُم َوأَْسَتْغِفُرَك ِمّمَ

َك أَْنَت َعاّلَُم اْلُغُيوِب َتْعَلُم إِّنَ
okunuşu: “Allâhümme innî es’elükes-sebâte fil-emri.

Ve es’elüke ‘azîmeter-ruşdi.

Ve es’elüke şükra ni’metike ve husne ‘ıbâdetike.

Ve es’elüke lisânen sâdikan ve kalben selîmen.

Ve e’ûzü  bike min şerri mâ ta’lemü.

Ve es’elüke min hayri mâ ta’lemü.  

Ve esteğfiruke mimmâ ta’lemü. 

İnneke ente ‘allâmü’l-ğuyûb.”
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Anlamı: “Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.

Doğrulukta kararlı olmak istiyorum.

Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yap-
mak istiyorum. 

Doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp 
istiyorum. 

Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. 

Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. 

Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli 
olan şeyleri çok iyi bilensin.” (Tirmizî, De’avât, 23)

4. Salât-ı Münciye
Ülkemizde uzun yıllardır namazlardan sonra okuna 

gelen “salât-ı münciye” diye anılan dua, Hz. Peygamberden 
bize ulaşan bir dua örneği değildir. Kur’ân-ı Kerim’deki, 
Hz. Peygamberimize salât u selâm getirmeyi emreden 
ayetin emrine uyabilmek için İslâm bilginleri tarafından 
ihdas edilen bir duadır. Dua metni ve anlamı şöyledir:

ٍد َصاَلًة ُتْنِجيَنا ِبَها  ِدَنا ُمَحّمَ ٍد َوَعٰلى ٰاِل َسّيِ ِدَنا ُمَحّمَ ُهّمَ َصّلِ َعٰلى َسّيِ اَلّلٰ
ُرَنا  َفاِت َوَتْقِضى َلَنا ِبَها َجِميَع اْلَحاَجاِت َوُتَطّهِ ِمْن َجِميِع اْلَْهَواِل َواْلٰ
ُغَنا  َرَجاِت َوُتَبّلِ َئاِت َوَتْرَفُعَنا ِبَها ِعْنَدَك اَْعٰلى الّدَ ّيِ ِبَها ِمْن َجِميِع الّسَ

ِبَها اَْقَصى اْلَغاَياِت ِمْن َجِميِع اْلَخْيَاِت ِفى اْلَحَياِت َوَبْعَد اْلَمَماِت 
اِّنََك َعٰلى ُكّلِ َشْيٍئ َقِديٌر

okunuşu: “Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Mu-
hammediv ve ‘alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten 
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tüncînâ bihâ min cemî’ıl-ehvâli vel-âfât. Ve takdî lenâ bihâ 
cemî’al-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât ve 
terfe’unâ bihâ ‘ındeke aled-derecât ve tübelliğunâ bihâ 
aksal-ğâyât. Min cemî’ıl-hayrâti fil-hayâti ve ba’del-
memât. İnneke ‘alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı:  “Allah’ım! Peygamber (s.a.s.)’e öyle bir salât ve 
selâm eyle ki, onunla bütün korku ve afetlerden bizi kurta-
rırsın. Bütün istek ve arzularımızı yerine getirirsin. Bütün 
kötülüklerden temizlersin. En yüksek derecelere ve en üst ga-
yelere yükseltirsin. Dünyada ve öldükten sonra hayırların her 
birisine ulaştırırsın.”

5. Namazdan Sonra Türkçe olarak Yapılabilecek 
Dua 

“Allah’ım! Kıldığım namazımı, eksik ve kusurları ile bir-
likte kabul eyle.

Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin ve ita-
atin üzere sabit kıl.

Allah’ım! Senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana 
yakın kılacak her işi sevmeyi bana nasip eyle.

Allah’ım! Bana imanı sevdir ve onu bana güzel göster. 
Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Beni doğru 
yolda olanlardan eyle.

Allah’ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve ge-
lecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmedi-
ğim, 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 
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türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum. 

Allah’ım! Kulun ve elçin Hz.Muhammed’in senden iste-
diği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz. 
Muhammed’in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sı-
ğınıyorum.

Allah’ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın en güzeline 
eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin. Kötü iş-
lerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bu kötülüklerden de beni 
ancak sen korursun. 

Allah’ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her derdime 
deva niyaz ediyorum.

Allah’ım! Dinî ve dünyevî hayatım, ailem ve malım için 
Senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum. 

Allah’ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği 
vermeni niyaz ediyorum.

Allah’ım! Senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen 
bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum.

Allah’ım! Senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etme-
yi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet 
etmeni niyaz ediyorum. 

Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doyma-
yan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslâm’ın emir ve 
yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riya-
dan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.
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Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, 
korkaklıktan, cimrilikten,  kalp katılığından, gafletten, zillet-
ten, meskenetten sana sığınırım.

Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığını-
rım.

Allah’ım! Günahtan, cehennem azabından, kabir aza-
bından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana 
sığınırım. 

Allah’ım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görül-
mez kazadan 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! Gün içinde, geceleyin ve her an gelebilecek kötü-
lüklerden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım.

Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi ya-
landan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain 
bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin.

Allah’ım! Hayatta kaldığım sürece masiyetleri terk etmem 
konusunda bana yardım et! Sıkıntılara düşmemem konusun-
da da bana yardım et! 

Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. 
Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden 
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gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza buyur. 

Allah’ım! Sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlâk ve takdire rıza 
istiyorum.

Allah’ım! Bedenime, kulağıma, gözüme, bedenime sağlık 
ve afiyet ver.

Allah’ım! İşlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün 
geriye kalan kısmında beni günah işlemekten muhafaza bu-
yur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.

Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bı-
rakma. 

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. 

Allah’ım! Bana takva ver ve beni arındır. En iyi arındı-
ran sensin. Sen benim yardımcım ve mevlamsın.

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.”
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6. Namazda okunan Bazı Kısa Sûreler

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

يِنۜ ﴿3﴾  ۪حيِمۙ ﴿2﴾ َماِلِك َيْوِم الّد۪ ْحٰمِن الّرَ ِ َرّبِ اْلَعاَل۪منيَۙ ﴿1﴾ اَلّرَ اَْلَحْمُد لِلّٰ
َراَط اْلُمْسَت۪قيمَۙ ﴿5﴾ ِصَراَط  اَك َنْسَت۪عنُيۜ ﴿4﴾ اِْهِدَنا الّصِ اَك َنْعُبُد َواِّيَ اِّيَ

نَي آّل۪ اّلَ۪ذيَن اَْنَعْمَت َعَلْيِهمْۙ َغْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَل الّضَ

okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmânir-Rahîm.

Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn. 

Er-Rahmânir-Rahîm. 

Mâliki yevmid-dîn. 

İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. 

İhdine’s-sırâtal-müstekîm. 

Sırâtallezîne en’amte ‘aleyhim ğayril-meğdûbi ‘aley-
him ve led-dâllîn.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Hamd, âlemlerin Rabbi,  Allah’a mahsustur. Hesap ve 
ceza gününün (ahiret gününün) maliki.  Rahmân, Rahîm, 
(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yar-
dım dileriz. Bizi doğru yola, ilet. Kendilerine nimet verdik-
lerinin yoluna (ilet), gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine 
değil.”
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ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

ْنَساَن َل۪في ُخْسرٍۙ ﴿2﴾ اِّلَ اّلَ۪ذيَن ٰاَمُنوا َوَعِمُلوا  َواْلَعْصرِۙ ﴿1﴾ اِّنَ اْلِ
ْبِ ﴿3﴾ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّقِ َوَتَواَصْوا ِبالّصَ الّصَ

okunuşu: “Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

Vel-‘asr. İnnel-insâne lefî husr. 

İllellezîne âmenû ve ‘amilüs-sâlihâti ve tevâsav bil-
hakkı ve tevâsav bis-sabr.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. 
Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı 
tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. (On-
lar ziyanda değillerdir).”

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ
َك ِباَْصَحاِب اْل۪فيِلۜ ﴿1﴾ اََلْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم ۪في  اََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َرّبُ

يلٍۖۙ  َتْض۪ليلٍۙ ﴿2﴾ َواَْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًا اََبا۪بيلَۙ ﴿3﴾ َتْر۪ميِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسّج۪
﴿4﴾ َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْاُكوٍل ﴿5﴾

okunuşu: “Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. 
Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke bi-ashâbil-fîl. 
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. 
Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl. 
Termîhim bi-hıcâratin min siccîl. 
Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.”
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Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? On-
ların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?Üzerlerine balçıktan pi-
şirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları 
yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi..”

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ
ْيِفۚ ﴿2﴾ َفْلَيْعُبُدوا َرّبَ  َتآِء َوالّصَ ياَلِف ُقَرْيشٍۙ ﴿1﴾ ۪اياَلِفِهْم ِرْحَلَة الّشِ ِل۪

ٰهَذا اْلَبْيتِۙ ﴿3﴾ اَّلَ۪ذٓي اَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوٰاَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف ﴿4﴾
okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Li îlâfi kurayş.

 Îlâfihim rihleteş-şitâi ves-sayf. 

Felya’büdû Rabbe hâzel-beyt. 

Ellezî et’amehüm min cû’ıvve âmenehüm min havf.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve 
yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, 
Kureyş, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları kor-
kudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.”

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

يِنۜ ﴿1﴾ َفٰذِلَك اّلَ۪ذي َيُدّعُ اْلَي۪تيمَۙ ﴿2﴾ َوَل َيُحّضُ  ُب ِبالّد۪ اََراَْيَت اّلَ۪ذي ُيَكّذِ
نيَۙ ﴿4﴾ اَّلَ۪ذيَن ُهْم َعْن َصاَلِتِهْم  َعٰلى َطَعاِم اْلِمْس۪كنِيۜ ﴿3﴾ َفَوْيٌل ِلْلُمَصّل۪
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َساُهونَۙ ﴿5﴾ اَّلَ۪ذيَن ُهْم ُيَرآُؤ۫نَۙ ﴿6﴾ َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن 
okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn. 

Fezâlikel-lezî yedü’ ’ul-yetîm. 

Ve lâ yehuddu ‘alâ ta’âmil-miskîn. 

Feveylün lil-müsallîn. 

Ellezînehüm ‘an salâtihim sâhûn. 

Ellezînehüm yürâûn. Ve yemne’ûne’l-mâûn.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile.

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, 
yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. 
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını cid-
diye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık 
bir yardıma bile engel olurlar.”

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

﴿2﴾ اِّنَ َشاِنَئَك ُهَو اْلَْبَتُ َك َواْنَحْرۜ آ اَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَرۜ ﴿1﴾ َفَصّلِ ِلَرّبِ اِّنَ
okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 

Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 

İnne şâni’eke hüve’l-ebter.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile.
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Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için 
namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik 
olanın ta kendisidir.”

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

َها اْلَكاِفُرونَۙ ﴿1﴾ َلٓ اَْعُبُد َما َتْعُبُدونَۙ ﴿2﴾ َوَلٓ اَْنُتْم َعاِبُدوَن َمآ  ُقْل َيآ اَّيُ
اَْعُبُدۚ ﴿3﴾ َوَلٓ اََنا۬ َعاِبٌد َما َعَبْدُتمْۙ ﴿4﴾ َوَلٓ اَْنُتْم َعاِبُدوَن َمآ اَْعُبُدۜ ﴿5﴾ َلُكْم 

۪ديُنُكْم َوِلَي ۪ديِن ﴿6﴾
okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Kul yâ eyyühel-kâfirûn. 

Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. 

Ve lâ entüm ‘âbidûne mâ a’büd. 

Velâ ene ‘âbidüm mâ ‘abettüm. 

Velâ entüm ‘âbidûne mâ a’büd. 

Leküm dînüküm veliye dîn.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile. 

De ki: Ey kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk 
etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. 
Ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de 
benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz 
size, benim dinim de banadır.”
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ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

 ِ اَس َيْدُخُلوَن ۪في ۪ديِن الّلٰ ِ َواْلَفْتحُۙ ﴿1﴾ َوَراَْيَت الّنَ اَِذا َجآَء َنْصُر الّلٰ
اًبا ﴿3﴾ ُه َكاَن َتّوَ َك َواْسَتْغِفْرُهۜ اِّنَ ْح ِبَحْمِد َرّبِ اَْفَواًجاۙ ﴿2﴾ َفَسّبِ

okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
İzâ câe nasrullâhi vel-fethu. 
Ve raeyten-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 
Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne 

tevvâbâ.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile. 

Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve 
insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, 
Rabbine hamd ederek tespihte bulun (O’nu yücelt) ve O’ndan 
bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.”

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

ْت َيَدآ اَ۪بي َلَهٍب َوَتّبَۜ ﴿1﴾ َمآ اَْغٰنى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسَبۜ ﴿2﴾ َسَيْصٰلى  َتّبَ
اَلَة اْلَحَطِبۚ ﴿4﴾ ۪في ۪جيِدَها َحْبٌل ِمْن  َناًرا َذاَت َلَهٍبۚ ﴿3﴾ َواْمَراَُتُهۜ َحّمَ

َمَسٍد ﴿5﴾
okunuşu: “Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 
Mâ ağnâ ‘anhü mâlühû ve mâ keseb. 
Seyaslâ nâran zâte leheb. 
Vemraetühû hammâletel-hatab. 
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Fî cîdihâ hablün min mesed.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile. 

Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı 
fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir. 
Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde 
sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).”

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

َمُدۚ ﴿2﴾ َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلدْۙ ﴿3﴾ َوَلْم َيُكْن َلُه  ُ الّصَ ُ اََحٌدۚ ﴿1﴾ الَّلٰ ُقْل ُهَو الّلٰ
ُكُفًوا اََحٌد ﴿4﴾

okunuşu: “Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.
Kul hüvallâhü ahad. Allâhüs-samed. 
Lem yelid ve lem yûled. 
Ve lem yekün lehû küfüven ahad.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile. 

“De ki: O Allah tektir. Allah, sameddir (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.”

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

ُقْل اَُعوُذ ِبَرّبِ اْلَفَلقِۙ ﴿1﴾ ِمْن َشّرِ َما َخَلقَۙ ﴿2﴾ َوِمْن َشّرِ َغاِسق اَِذا َوَقبَۙ 
اَثاِت ِفي اْلُعَقدِۙ ﴿4﴾ َوِمْن َشّرِ َحاِسد اَِذا َحَسَد  ّفَ ﴿3﴾ َوِمْن َشّرِ الّنَ
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okunuşu: “Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

 Kul e’ûzü bi-Rabbil-felak. 

Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

Ve min şerrin-neffâsâti fil-‘ukad. 

Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile. 

 Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü 
zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin 
kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, 
sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ

اسِۙ ﴿3﴾ ِمْن َشّرِ  اسِۙ ﴿2﴾ اِٰلِه الّنَ اسِۙ ﴿1﴾ َمِلِك الّنَ ُقْل اَُعوُذ ِبَرّبِ الّنَ
اسِۙ ﴿5﴾ اسِۙ ﴿4﴾ اَّلَ۪ذي ُيَوْسِوُس ۪في ُصُدوِر الّنَ اْلَوْسَواِس اْلَخّنَ

اِس ﴿6﴾ ِة َوالّنَ  ِمَن اْلِجّنَ
okunuşu: “Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

Kul e’ûzü bi-Rabbin-nâs. 

Melikin-nâs. İlâhin-nâs. 

Min şerril-vesvâsil-hânnâs. 

Ellezî yüvesvisü fî sudûrin-nâs. 

Minel-cinneti ven-nâs.”
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Anlamı: “Rahman Rahim Allah’ın adı ile. 

De ki: Cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalple-
rine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanla-
rın Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığı-
nırım.”

7. camiye Girip Çıkarken 
Cami, Müslümanların toplu olarak ibadet ettikleri ma-

bettir. Mabedin varlığı, ilk insana kadar dayandırılmakta-
dır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de insanlar için inşa edilen 
ilk mabedin Kâbe olduğu bildirilmektedir. (Âl-i İmrân, 3/96) 
Onun ilk bânisinin Hz. Âdem olduğu rivayetleri vardır. 
(bk. DİA, Cami maddesi)

Namazların kılındığı, Allah’ın zikredildiği camilerin, 
manevî bir atmosfere sahip olduğu bir gerçektir. Cami-
ler, Müslümanların âdeta ortak evi konumundadır. Böylesi 
önemli bir işleve sahip camilere girerken, çıkarken ve orada 
bulunurken bazı kurallara uymak; bu mekânların nezaket 
ve nezahetine mani olacak, saygınlığını zedeleyecek söz ve 
davranışlardan uzak durmak gerekir. Ayrıca böylesi kutsal 
mekânlara girerken ve çıkarken,  Peygamberimizden nak-
ledilen dua örneklerini okumak önem arz etmektedir.

Peygamberimiz (s.a.s.) camiye girerken;

 َرّبِ اْغِفْر ِلى ُذُنوِبى َواْفَتْح ِلى أَْبَواَب َرْحَمِتَك

“Rabbiğfirlî zünûbî veftah lî ebvâbe rahmetike 

“Rabbim! Günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç” 
diye dua eder, camiden çıkarken ise,
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 َرّبِ اْغِفْر ِلى ُذُنوِبى َواْفَتْح ِلى أَْبَواَب َفْضِلَك
“Rabbiğfirlî zünûbî veftah lî ebvâbe fadlike 

“Rabbim! Günahımı affet, lütuf kapılarını benim için aç” 
diye dua ederdi. (Tirmizî, Salât, 231)

Camiye sağ ayakla eûzü besmele çekilerek ve yukarıdaki 
dua okunarak girilir, kerahet vakti değilse iki rekat namaz 
kılınır, vaaz ediliyorsa veya Kur’ân okunuyorsa sessizce 
dinlenir. Camiden sol ayakla ve yukarıda zikredilen dua 
okunarak çıkılır.

8. cenaze Namazında 
Allah’ı hamd, sena ve zikir, Peygambere salât ve selâm, 

mü’mine dua ve rahmet olan cenâze namazı, farz-ı kifaye-
dir; yalnız bir erkeğin veya bir kadının bu namazı kılma-
sıyla farz yerine getirilmiş olur. 

Cenâze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır; 
rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenâze namazında iftitah 
tekbirinden başka, üç tekbir daha bulunmaktadır. Selâm 
vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allâh’a hamd ve senâ et-
mek, Resûlullah’a salât ve selâm getirmek, hem ölüye hem 
de müslümanlara dua etmekten ibarettir. 

Cenâze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i 
avret ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak 
cenâzenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, 
cemaatin önünde sabit bir yere konmuş olması, bedeninin 
tamamı veya yarıdan fazlası, yahut başı ile birlikte en az 
yarısının bulunması gerekir. Canlı olarak doğan çocuk yı-
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kanır ve cenâze namazı kılınır. Birkaç cenâze bir araya gel-
miş olursa, bunların namazlarının ayrı ayrı kılınması daha 
iyidir. Bununla birlikte, hepsine birden bir namaz kılmak 
da yeterli olur.

Cenâzeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır 
ve niyet edilir. İmam tekbir alarak ellerini bağlar; cemaat 
da tekbir alarak ellerini bağlar. Tekbirden sonra imam ve 
cemaat içlerinden “ve celle senâüke” cümlesiyle birlikte 
“Sübhâneke” duasını okurlar. Ardından imam ellerini kal-
dırmadan tekbir alır, cemaat da içinden tekbir alır ve hepsi 
içlerinden “Salli ve Bârik dualarını” okur. Tekrar aynı şe-
kilde tekbir alırlar ve bilenler cenâze duasını, bilmeyenler 
de dua niyetiyle “Fâtiha” sûresini veya başka bir dua okur. 
Daha sonra yine aynı şekilde tekbir alınır ve arkasından 
sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış 
olur.

Peygamberimiz (s.a.s.), cenaze namazı kıldığında şöyle 
dua etmiştir: 

ِتَنا َوَشاِهِدَنا َوَغا ِئِبَنا َوَصِغِيَنا َوَكِبِيَنا  َنا َوَمّيِ ُهّمَ اْغِفْر ِلَحّيِ اَلّلٰ
ْيَتُه  ْساَلِم َوَمْن َتَوّفَ ا َفاَْحِيِه َعٰلى اْلِ ُهّمَ َمْن اَْحَيْيَتُه ِمّنَ َوَذَكِرَنا َواُْنَثاَن  اَلّلٰ

ُهّمَ  َل َتْحِرْمَنا أَْجَرُه َوَل ُتِضّلََنا َبْعَدُه   َنا َعٰلى اْلِيَماِن اَلّلٰ ا َفَتَوّفَ ِمّنَ
okunuşu: “Allâhümmeğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve 

şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve 
ünsânâ. 

Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî ‘alel-
İslâmi ve men teveffeytenâ minnâ feteveffehû ‘alel-îmâni. 
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Allahümme lâ tahrimnâ ecrahû ve lâ tudillenâ 
ba’dehû.”

Anlamı: “Allah’ım! Dirilerimizi, ölülerimizi, mevcut 
olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı, büyüklerimizi, 
küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla. 

Allah’ım! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat, bizden 
öldürdüklerini de iman üzere öldür.

Allah’ım!  Bizi onun sevabından mahrum etme. Ondan 
sonra bizi hak yoldan saptırma.” (Tirmizî, Cenaiz, 37; Ebû Davud, Ce-

naiz, 60; İbn Mâce, Cenaiz, 23)

Hadislerden mülhem ancak bazı ziyadelerle ilmihal 
kitaplarında cenaze namazı duası şu şekildedir:

ِتَنا َوَشاِهِدَنا َوَغآِئِبَنا َوَكِبِيَنا َوَصِغِيَنا َوَذَكِرَنا  َنا َوَمّيِ ُهّمَ اْغِفْر ِلَحّيِ اَلّلٰ
ا  ْيَتُه ِمّنَ ا َفاَْحِيِه َعٰلى اْلِْساَلِم َوَمْن َتَوّفَ ُهّمَ َمْن اَْحَيْيَتُه ِمّنَ َواُْنَثاَنا اَلّلٰ

ْحَمِة  اَحِة َوالّرَ ْوِح َوالّرَ َت ِبالّرَ َنا َعَلى اْلِيَماِن َوُخّصَ ٰهَذا اْلَمّيِ َفَتَوّفَ
ُهّمَ اِْن َكاَن ُمْحِسًنا َفِزْد ِفى اِْحَساِنِه َواِْن َكاَن  ْضَواِن اَلّلٰ َواْلَمْغِفَرِة َوالّرِ

ْلٰفى ِبَرْحَمِتَك  ِه اْلَْمَن َواْلُبْشٰرى َواْلَكَراَمَة َوالّزُ ُمِسيًئا َفَتَجاَوْز َعْنُه َوَلّقِ
اِحِمنَي َيا اَْرَحَم الّرَ

okunuşu: “Allâhümmeğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve 
şâhidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve 
ünsânâ.

Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî ‘alel-İslâmi 
ve men teveffeytehû minnâ feteveffenâ ‘alel-îmâni ve hussa 
hâzel-meyyite (cenaze kadın ise “hâzihil-meyyite” denir) 
bir-ravhi ver-râhati ver-rahmeti vel-mağfireti ver-rıdvân. 
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Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve 
in kâne müsîen fetecâvez anhü (cenaze kadın ise “in 
kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten 
fetecâvez anhâ ve lakkıhe’l-emne” denir) ve lakkıhil-emne 
vel-büşrâ vel-kerâmete vez-zülfâ birahmetike yâ erhamer-
râhimîn.”

Anlamı: “Allah’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır 
ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkek-
lerimizi ve kadınlarımızı af ve mağfiret buyur. 

Allah’ım! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden 
öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüye kolaylık, 
rahatlık ve mağfiret eyle, ondan razı ol.

 Allah’ım! Eğer bu ölü, iyi ameller işlemiş ise ihsanını ar-
tır, kötü ameller işlemiş ise affet.

Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım! Kendisine 
güven, müjde, kerâmet ve yakınlık nasip eyle.”

9. İstihare İçin Kılınan Namaz Duası
Sözlükte hayır ve iyilik istemek, bir şey hakkında hayır 

talep etmek anlamlarına gelen istihâre, bir kimsenin yapma-
yı istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağını 
Allâh’ın kendisine bildirmesi maksadıyla yatmadan önce 
iki rek’at namaz kılarak Allâh’a dua etmesidir. İnsanlar, 
bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir 
seçim yapacağı zaman dünya ve ahiret bakımından ken-
dileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. 
Bunu anlayabilmek için istihâre ederler ve Allah’tan yar-
dım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak 
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işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allâh’tan 
dilemek ve O’ndan tercih konusunda yardım istemek de-
mektir. 

İstihâre namazı menduptur. Namazın birinci reka-
tında Fâtiha’dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rekatında 
Fâtiha’dan sonra İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra 
istihâre duası yapılır. Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz şöyle 
buyurmuşlardır: “Sizden birinize bir iş hakkında tereddüt ve 
üzüntü çöktüğü zaman farz namazlarından başka olarak iki 
rekat namaz kılsın, sonra şöyle duada bulunsun:

ي أَْسَتِخيَُك ِبِعْلِمَك َوأَْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك َوأَْسأَُلَك ِمْن  ُهّمَ  إِّن۪ اَلّلٰ
َك َتْقِدُر َوَل أَْقِدُر َوَتْعَلُم َوَل أَْعَلُم َوأَْنَت َعاّلَُم  َفْضِلَك اْلَعِظيِم َفإِّنَ

اْلُغُيوِب
ُهّمَ إِْن ُكْنَت َتْعَلُم أَّنَ ٰهَذا اْلَْمَر َخْيٌ ۪لي ۪في ِدي۪ني َوَمِعيَش۪تي َوَعاِقَبِة  اَلّلٰ
ْرُه ۪لي ُثّمَ َباِرْك ۪لي ِفيِه َوإِْن ُكْنَت َتْعَلُم أَّنَ ٰهَذا اْلَْمَر َشّرٌ ۪لي  أَْمِري َفَيّسِ

ي َواْصِرْفِني َعْنُه َواْقِدْر  ۪في ِديِني َوَمِعيَش۪تي َوَعاِقَبِة أَْمِري َفاْصِرْفُه َعّنِ
ِلَي اْلَخْيَ َحْيُث َكاَن ُثّمَ أَْرِضِني ِبِه

okunuşu: “Allâhümme innî estehîrüke bi-‘ılmike ve 
estakdirüke bi-kudretike ve es’elüke min fadlikel-‘azîm. 
Fe-inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve 
ente ‘allâmül-ğuyûb. 

Allahümme in künte ta’lemu enne hâzel-emre hayrun 
lî fî dînî ve me’îşetî ve ‘âkıbeti emrî  fe yessirhü lî. Sümme 
bârik lî fîh. Ve in künte ta’lemü enne hâzel-emre şerrun lî 
fî dînî ve me’îşetî  ve ‘âkıbeti emrî, fa’srifhü ‘annî vasrifnî 



  DUALAR  

 184 

‘anhü vakdir liyel-hayra haysü kâne. Sümme ardınî bihî.”

Anlamı: “Ey Allah’ım! Senin ilmine güvenerek senden 
hakkımda hayırlısını istiyorum ve kudretine sığınarak senden 
kudret istiyorum ve senin sınırsız lütfundan bana ihsan et-
meni istiyorum; çünkü sen, her şeye kadirsin, ben bir şeye kadir 
değilim. Sen bilirsin, ben bilmem, Sen bilinmeyenleri bilir-
sin. 

Allah’ım! Senin ezelî ilminde, yapmayı düşündüğüm bu iş 
benim dinim ve dünyam ve geleceğim açısından hayırlı ola-
caksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolay-
laştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezelî ilminde, 
benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında 
-erken veya geç olmasında- şerli ise onu benden geri çevir, beni 
de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca 
hayırlı olanı takdîr et, sonra beni ona râzı kıl.” (Tirmizî, Salât, 349; 

Buharî, De’avât, 48;)

Peygamberimizin öğrettiği duanın anlamından da an-
laşılacağı gibi istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı ol-
masını veya hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek 
ve O’na danışmak demektir. İstihâre yapmak isteyen kişi, 
kalbinden her şeyi atarak ve kalbini bütünüyle bu işe teksif 
ederek iki rekat namaz kılmalı, ardından Peygamberimi-
zin öğrettiği bu duayı yapmalıdır. Samimi olarak yapıldığı 
takdirde, Allah’ın hayırlısını lütfedeceğine ümit bağlanır.  

İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu, haram ve gü-
nah gibi kötü olduğu bilinen şeylerde istihare yapılmaz. 
İstihâre, yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt 
edilen şeylerde yapılır ve üç veya yedi geceye kadar devam 
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edilebilir. İstihâreden sonra, insanın gönlüne bir açıklık 
gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul 
edilerek ona göre hareket edilir. Çeşitli nedenlerle istihare 
namazının kılınamaması hâlinde, sadece duası okunmakla 
yetinilir.

10. Hacet İçin Kılınan Namaz Duası
İnsanlar, hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyar-

lar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Dünyalık veya ahi-
retlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan 
kimse, ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak 
için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca 
bunların gerçekleşmesi için Allah’tan yardım istemelidir. 
Peygamberimiz (s.a.s.),  bu hususta şöyle buyurmuştur: 

“Kimin, Allah’tan veya insanlardan bir dileği varsa, şart-
larına uygun güzel bir abdest alsın, sonra iki rekat namaz 
kılsın, sonra da Allah’a sena etsin, Allah’ın Resûlüne salât ve 
selâm getirsin. Daha sonra şöyle dua etsin: 

ُ اْلَحِليُم اْلَكِريُم َل إِٰلَه إِّلَ الّلٰ

ِ َرّبِ اْلَعاَلِمنَي ُسْبَحاَن َرّبِ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم اَْلَحْمُد لِلّٰ
أَْسأَُلَك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك َواْلَغِنيَمَة ِمْن ُكّلِ ِبّرٍ 

ْجَتُه َوَل  ا إِّلَ َفّرَ اَلَمَة ِمْن ُكّلِ إِْثٍم َل َتَدْع ۪لي َذْنبًا إِّلَ َغَفْرَتُه َوَل َهمًّ َوالّسَ
اِحِمنَي َحاَجًة ِهَي َلَك ِرضًا إِّلَ َقَضْيَتَها َيا أَْرَحَم الّرَ

okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhul-halîmül-kerîm. 

Sübhâne rabbil-arşil-‘azîmil-hamdü lillâhi Rabbil-
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‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve ‘azâime mağfira-
tike vel-ğanîmete min külli birrin ves-selâmete min külli 
ismin. Lâ tedağ lî zenben illâ ğafertehû velâ hemmen illâ 
ferractehû velâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ 
erhamer-râhimîn.”

Anlamı: “Kerim ve Halîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. 

Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah,  her türlü noksanlıktan mü-
nezzehtir. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Allah’ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her 
iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim. 

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Affetmediğin hiçbir 
günah, feraha çevirmediğin hiçbir tasa, senin razı olduğun 
şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç ile beni baş başa bı-
rakma.” (Tirmizî, Salât, 343)

11. Teheccüd Namazına Kalkınca 
Yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya çok az 

bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınacak nâfile namaza 
“gece namazı (salâtü’l-leyl)” denir. Bir süre uyuduktan son-
ra, gecenin yarısından imsâk vaktine kadar kalkılıp kılınır-
sa, bu namaza “teheccüd” denir. 

Teheccüd namazı, iki, dört, altı ve sekiz rekât olarak kı-
lınır. Her iki rekâtta bir selâm verilmesi daha faziletlidir.

Teheccüd namazı, Peygamberimiz (s.a.s) için farz idi. 
Farz oluşu şu ayete dayanır: 

“Ey Muhammed! Gecenin bir bölümünde uyanıp, sırf 
sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere, teheccüd namazı 
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kıl. Rabbinin seni Makam-ı Mahmud’a göndereceğini ümit 
edebilirsin.” (İsrâ, 17/79) 

Teheccüd namazına diğer mü’minler de teşvik edil-
miştir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, 

“Her kim geceleyin uyanır, hanımını da uyandırır ve iki 
rekat namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadın-
lardan yazılırlar” buyurmuştur. (Ebû Davud, Salât, 307)

Peygamberimiz (s.a.s.), teheccüd namazı kılmak üzere 
geceleyin kalkınca şu duayı okumuştur:

ٰمَواِت َواْلَْرِض َوَمْن ۪فيِهّنَ َوَلَك  ُم الّسَ َنا َلَك اْلَحْمُد، أَْنَت َقّيِ ُهّمَ َرّبَ   اَلّلٰ
ٰمَواِت َواْلَْرِض َوَمْن ۪فيِهّنَ َوَلَك اْلَحْمُد أَْنَت ُنوُر  اْلَحْمُد َلَك ُمْلُك الّسَ
ٰمَواِت َواْلَْرِض َوَمْن ِفيِهّنَ َوَلَك اْلَحْمُد أَْنَت اْلَحّقُ َوَوْعُدَك اْلَحّقُ  الّسَ

اَعُة  ، والّسَ ٌد َحّقٌ اُر َحّقٌ َوُمَحّمَ ُة َحّقٌ َوالّنَ َوِلَقاُؤَك َحّقٌ َوَقْوُلَك َحّقٌ َواْلَجّنَ
َحّقٌ

ُهّمَ َلَك أَْسَلْمُت َوِبَك ٰاَمْنُت َوَعَلْيَك َتَوّكَْلُت َوإَِلْيَك أََنْبُت َوِبَك   اَلّلٰ
ْرُت َوَما أَْسَرْرُت  ْمُت َوَما أَّخَ َخاَصْمُت َوإَِلْيَك َحاَكْمُت َفاْغِفْر ۪لي َما َقّدَ

ُر َل إِٰلَه إِّلَ أَْنَت ُم َوأَْنَت اْلُمَؤّخِ َوَما أَْعَلْنُت أَْنَت اْلُمَقّدِ
 okunuşu: “Allahümme Rabbenâ lekel-hamdü ente 

kayyimüs-semâvâti vel-ardi ve men fîhinne. Ve leke’l-
hamdü. Leke mülküs-semâvâti vel-ardı ve men fîhinne 
ve lekel-hamdü ente nûrus-semâvâti vel-ardi ve men 
fîhinne ve lekel-hamdü, entel-hakku ve va’dükel-hakku 
ve likâ’üke hakkun ve kavlüke hakkun vel-cennetü 
hakkun ven-nârü hakkun ve Muhammedün hakkun 
ves-sâatü hakkun. 
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Allahümme leke eslemtü ve bike âmentü ve ‘aley-
ke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü ve ileyke 
hâkemtü, fağfir lî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve 
a’lentü entel-mukaddimü ve entel-muahhiru lâ ilâhe illâ ente.”

Anlamı: “Allah’ım! Hamd sanadır! Sen bütün gökleri, 
yeri ve onlardakileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsustur. 
Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların maliki Sensin. Hamd 
sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve onlarda ne varsa hep-
sinin nûrusun. Hamd Sana mahsustur. Sen Hakk’sın. Senin 
va’din de hak, sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet de 
hak, cehennem de hak, peygamberler de hak, Muhammed de 
hak, kıyamet saati de hak.

Allah’ım! Sana teslîm oldum, Sana îmân ettim, Sana te-
vekkül ettim ve Sana yöneldim, inanmayanlara karşı, sana 
dayanarak mücâdele ettim ve neticede ancak seni hakem ola-
rak kabul ettim, benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan 
yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da, açık yaptıklarımı 
da mağfiret et. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. 
Senden başka ilâh yoktur.” (Buhârî, Teheccüd, 1; Tirmizî, De’avât 29)

12. Tilavet Secdesi Duası
Tilavet secdesi; Kur’ân’da on dört yerde geçen secde 

ayetlerinin okunması veya işitilmesi hâlinde yapılan sec-
deye denir. Hanefîlere göre vacip, Şafiî ve Hanbelî’lere 
göre sünnet-i müekkededir. Bir mecliste, aynı secde ayeti 
birden fazla okunursa bir secde yapmak yeterlidir. 

Namaz dışında secde ayetini okuyan veya secde ayetini 
işiten kişi, tilâvet secdesine niyet ederek tekbir alır ve sec-
deye gider. Üç defa “sübhâne rabbiyel-a’lâ” dedikten sonra 
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tekbir alarak secdeden kalkar ve

َنا َوإَِلْيَك اْلَمِصيُ َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َرّبَ
okunuşu: “Semi’nâ ve ata’nâ ğufrâneke rabbenâ ve 

ileyke’l-masîr.”

Anlamı: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden ba-
ğışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (Bakara, 2/285) 
der.

13. Arefe Günü ve Kandil Gecelerinde 
Yüce Allah’ın af ve merhametine sığınarak günahlar-

dan arınma, ilâhî lütuf ve bereketlere erişebilme hemen 
her mü’minin temel gayesidir. İşte mübarek gün ve geceler, 
bu gayeye erişme imkânı veren müstesna zaman dilimle-
ridir. Bu tür gün ve geceler, bireysel ve toplumsal hayatı-
mızı olumlu yönde etkileyen, rahmet ve duygu yüklü anlar 
oluşuyla da büyük bir önem arz etmektedirler.  Bu kutlu 
anlarda, dinî ve sosyal hayatımıza farklı bir perspektiften 
bakarak olumlu ve olumsuz yönlerimizi yeniden gözden 
geçirme imkânını elde ederiz. 

Akıp giden zamanın önemli durakları olan ve ecdadı-
mızın ayrı bir değer verdiği kandiller, öze dönüşün, yüce 
Yaratanımıza gönülden dua ve niyazda bulunmanın, kir-
lenen gönüllerimizi arındırmanın, kısaca kendimizi bulma 
ve bilmenin, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden kurtulu-
şun en güzel anlarıdır. Yüce Rabbimiz, bu tür gün ve ge-
celerde Peygamberimizin ifadesiyle kendisine huşû içinde 
yönelen kullarına rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve 
şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sınırsız ikram-
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larına davet etmektedir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 191) Bu itibarla, 
her mü’minin dua ve niyazda bulunması gerekir.

Kandillere özgü bir ibadet biçimi yoktur. Ancak bu ge-
celeri idrak eden mü’min bu gecelerde nafile veya kaza na-
mazı kılar, Allah’ı tesbih eder, Kur’ân okur, dua ve niyazda 
bulunur. Peygamberimiz (s.a.s.); “Duaların en faziletlisi, 
arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamber-
lerin söyledikleri en faziletli söz,

ُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد َل إِٰلَه إِّلَ الّلٰ
 َوُهَو َعٰلى ُكّلِ َشْيٍئ َقِديٌر

okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, 
lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in 
kadîr.”

Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, O’nun 
ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye 
kâdirdir” sözüdür buyurmuştur. (Tirmizî, De’avât, 126 )

Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü, şayet Ka-
dir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?” dedim. Şu 
duayı okumamı söyledi: 

ى َك َعُفّوٌ ُتِحّبُ اْلَعْفَو َفاْعُف َعّنِ ُهّمَ إِّنَ اَلّلٰ
okunuşu: Allahümme inneke ‘afüvvün, tuhibbul-

‘afve fa’fü ‘annî 

Anlamı: “Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni af-
fet.” (Tirmizî, De’avât, 85)
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Bu itibarla kadir, miraç, regaib, berat ve mevlit gece-
lerinde bu dua yapılabileceği gibi mü’min istediği duayı 
yapabilir.

14. İftâr (oruç Açma) Duası
Hz. Peygamber, iftar edeceği zaman şöyle dua ederdi:

ُهّمَ  َلَك ُصْمُت َوَعٰلى ِرْزِقَك أَْفَطْرُت  اَلّلٰ
okunuşu: Allahümme leke sumtü ve ‘alâ rızkıke ef-

tartü 

Anlamı: “Allah’ım senin rızân için oruç tuttum. Senin 
rızkınla orucumu açıyorum.” (Ebû Davud, Savm, 22)

15. cuma ve Bayram Hutbeleri İle İlgili Dualar
Cuma gününün özelliklerinden biri ve en önde gele-

ni Cuma namazıdır. Cuma namazı hicret esnasında farz 
kılınmıştır. Peygamberimiz ilk Cuma namazını, Ranûna 
vadisinde kıldırmıştır. Yüce Allah; “Ey inananlar! Cuma 
günü namaz için çağırıldığınızda, alışverişi bırakıp Allah’ı 
anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” 
(Cum’a, 62/9) buyurmaktadır. 

Cuma namazı, farz namazlardan olup, Cuma günü 
öğle namazı vaktinde kılınır. Cumanın farzı iki rekattır. 
Hanefîlere göre farzdan önce dört ve sonra da dört rekat 
sünnet kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de 
namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Hutbe, Cuma ve bayram günleri camilerde imamlar 
tarafından cemaate dînî bilgilerin verildiği en önemli bir 
hitabedir. Hitabette bulunan imama “hatîb” denir. 
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Hutbe, önemsiz ve gelişi güzel söylenen sözlerden iba-
ret bir konuşma değildir. Müslümanlara Cuma namazı 
farz olduğu gibi, hutbe okunurken camide bulunan kişi-
nin Cuma hutbesini dinlemesi de farzdır. Hutbenin rük-
nü, Allah’ı zikretmektir. Bununla birlikte hutbenin vacip 
ve sünnetleri de vardır. Hutbe genel anlamda herhangi bir 
konuşma ve hitabetten farklıdır. Hem mahiyet hem de bir 
ibadet olması nedeniyle cemaatin ona vermiş olduğu önem 
ve onun karşısında takınmış olduğu tavır apayrıdır.

Cuma ve bayram hutbelerinde hatîp, güncel dînî ko-
nularda cemaatin ihtiyaç duyduğu bilgiler verir. Cemaati 
fikren ve manen geleceğe hazırlar, mevcut veya olabilecek 
olumsuzluklara karşı uyarır. 

Hutbede, cuma ve bayram günleri ibadet maksadıyla 
camiye toplanan topluluğa dînî, millî ve ahlâkî konularda 
bilgi verilmiş olması yaygın eğitim açısından da önem arz 
eder. 

Hutbe bir ibâdet olduğuna göre; hatipler, onun bu 
özelliğini zedeleyici olmaktan şiddetle kaçınmalıdırlar. 
İslâm’ın en önemli gayesi insanları mutlu kılmaktır. Hut-
be her yönü ile bu gayeye hizmet edici vasıfta olmalıdır. 
İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunu sunmak için ya-
pılacak telkin ve tavsiyeler, Müslümanlar arasında huzur-
suzluğa vesile olmamalıdır. Hakkı tebliğ, fitneye ve huzur-
suzluğa meydan verilmeden, dinî kurallara uygun olarak 
yapılmalıdır.

Camide hutbenin okunduğu yere “minber” denir. Hut-
be okumak için minbere çıkış ve inişlerde, konuşma öncesi 
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ve sonrasında okunacak dualar vardır. 

a) Hatip minbere çıkmadan basamakların önünde du-
rarak ellerini açar ve şu duayı okur: 

ْر َعَلْيَنا َخَزاِئَن َفْضِلَك َو  ُهّمَ اْفَتْح َعَلْيَنا اَْبَواَب َرْحَمِتَك َو َيّسِ اَلّلٰ
اِحِمنَي َكَرِمَك َيا اَْكَرَم اْلَْكَرِمنَي َو َيا اَْرَحَم الّرَ

“Ey cömertlerin en cömerdi ve ey merhametlilerin en mer-
hametlisi olan Allah’ım! Bize rahmet kapılarını aç; iyilik ve 
kereminin hazinelerine ulaşmamızı bize kolaylaştır.”

Dua bitince ellerini yüzüne sürer ve sağ ayağı ile ilk 
basamağa adımını atar, sol ayağını onun yanına almak su-
retiyle bu şekilde üçüncü basamağa kadar çıkar.

b) Üçüncü basamakta durarak şu duayı okur:

ْر لِى اَْمِرى َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَسانِى َيْفَقُهوا  َرّبِ اْشَرْح لِى َصْدِرى َوَيّسِ
َقْولِى َرّبِ َقْد اََتْيَتِنى ِمَن اْلُمْلِك َوَعّلَْمَتِنى ِمْن َتْأ۪ويِل  ْالََحادِيِث  َرّبِ  

اِل۪حنَي ِزْدنِى ِعْلًما َوَفْهًما َوأَْلِحْقنِى  ِبالّصَ
“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilim-

deki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim! Gerçekten 
bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Rab-
bim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni sâlihlerden eyle.” 

Dua bitince ellerini yüzüne sürer ve aynı şekilde ye-
dinci basamağa çıkar.

c) Yedinci basamakta da ellerini açarak şu duayı okur:

ْأُن َلْيَس ِبَشْأنِى َوٰهَذا اْلَمَكاُن َلْيَس ِبَمَكاِنى ُهّمَ  ٰهَذا الّشَ اَلّلٰ
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ى َوَساَلٌم َعٰلى َجِميِع ْاَلْنِبَياِء َوْالُمْرَسِلنَي  ْلُه ِمّنِ ْر اَْمِرى َوَتَقّبَ ُهّمَ  َيِسّ اَلّلٰ
ِ َرِبّ ْالَعاَلِمنَي َواْلَحْمُد لِلّٰ

 “Allah’ım! Bu şerefi ben elde etmedim, sen verdin; bu ma-
kamı ben kazanmadım, sen verdin. Allah’ım! İşimi kolaylaştır 
ve yaptığım işi kabul eyle! Bütün nebî ve resûllere selâm olsun. 
Bütün kâinatın sahibi Allah’a hamd olsun.”

Dua bitince cemaate döner, oturur ve okunacak olan 
iç ezanı dinler.

d) Ezan bittikten sonra hatip ayağa kalkarak hutbe-
nin birinci bölümünün Arapça kısmını oluşturan şu metni 
okur: 

ٍد  اَلُم َعٰلى َرُسوِلَنا ُمَحّمَ اَلُة َوالّسَ ِ َرِبّ ْالَعاَلِمنَي َوالّصَ اَْلَحْمُد لِلّٰ
ُ َوْحَدُه َل َش۪ريَك  َوَعٰلى ٰاِلِه َو اَْصَحاِب۪ه أَْجَمِعنَي َنْشَهُد أَْن َل إِٰلَه إِّلَ الّلٰ
 َ ُقوا الّلٰ ِ اِّتَ ا َبْعُد َفَيا ِعَباَد الّلٰ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. أَّمَ َلُه َوَنْشَهُد أَّنَ ُمَحّمَ

ُ َتَعاٰلى ۪في  َقْوا َواّلَِذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن َقاَل الّلٰ َ َمَع اّلَِذيَن اّتَ َوأَِطيُعوُه إِّنَ الّلٰ
ِكَتاِبِه اْلَك۪ريِم

ِحيِم ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ ِجيِم  ِبْسِم الّلٰ ْيَطاِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ أَُعوُذ ِبالّلٰ
 (konu ile ilgili ayet okunur)

ُ َعَلْيِه َوَسّلَْم ى الّلٰ ِ  َصّلٰ َو َقاَل َرُسوُل الّلٰ
(konu ile ilgili hadis okunur)

 “Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât 
ve selâm Peygamberimiz Muhammed (s.a.s.)’e, ehli ve asha-
bının hepsine olsun. Biz tanıklık ederiz ki bir tek Allah’tan 
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başka ilâh yoktur, O’nun ortağı yoktur. Yine tanıklık ederiz ki 
Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.

Ey Allah’ın kulları! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na 
itaat edin. Şüphesiz Allah, muttakilerle beraberdir, işleri ve görev-
leri en güzel biçimde yapanlarla beraberdir. Kovulmuş şeytandan 
Allah’a sığınırım. Rahman Rahim Allah’ın adı ile.”

Hutbenin Türkçe kısmı okunur.

e) Hutbe metni bittikten sonra;

ْنِب َكَمْن َل َذْنَب َلُه أَْسَتْغِفُر  اِئُب ِمَن الّذَ اَلُم اَلّتَ اَلُة َوالّسَ َقاَل َعَلْيِه الّصَ
ْوِفيَق َ ۪لي َوَلُكُم الّتَ َ ْالَعِظيَم َوأَتُوُب إَِلْيِه َوأَْسأَُل الّلٰ الّلٰ

 Anlamı: “Peygamber (s.a.s.); ‘Günahına tövbe eden, hiç 
günah işlemeyen kimse gibidir’ buyurmuştur. Yüce Allah’tan 
bağışlanmamı diler, O’na tövbe ederim. Kendim ve sizin 
için başarı dilerim” şeklinde dua okur. 

f ) Sonra oturarak şu duayı okur:

ُ َلَنا َوَلُكْم َوِلَساِئِر اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْسِلِمنَي  َباَرَك الّلٰ
َوْالُمْسِلَماِت اَْلَْحَياِء ِمْنُهْم َوْالَْمَواِت إِّنََك َسِميٌع َقِريٌب ُمِجيُب 

َعَواِت الّدَ
“Allah’ım! Bize, ölü ve diri, kadın ve erkek bütün mü’min 

ve Müslümanlara bereketini artır. Zira Sen duaları işitir ve 
kabul edersin.” 

g) Sonra ayağa kalkar ve ikinci hutbeye başlar.

اَلُة  ِ َحْمَد ْالَكاِمِلنَي َوالّصَ اَْلَحْمُد لِلّٰ
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ٍد َوَعٰلى ٰاِل۪ه َواَْصَحاِب۪ه  اَلُم َعٰلى َرُسوِلَنا ُمَحّمَ َوالّسَ
ِبِيّ َيا  َ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصّلُوَن َعٰلى الّنَ ُ َتَعاٰلى إِّنَ الّلٰ أَْجَمِعنَي * َفَقاَل الّلٰ

ٍد  ُهّمَ  َصِلّ َعٰلى ُمَحّمَ مُوا َتْسلِيًما اَلّلٰ َها اّلَِذيَن ۤاَمنُوا َصّلُوا َعَلْيِه َوَسِلّ أَّيُ
َك  ٍد َكَما َصّلَْيَت َعٰلى إِْبَراِهيَم َوَعٰلى ۤاِل إِْبَراِهيَم إِّنَ َوَعٰلى ۤاِل ُمَحّمَ

ٍد َكَما َباَرْكَت َعٰلى  ٍد َوَعٰلى ۤاِل ُمَحّمَ َحِميٌد َمِجيٌد * َوَباِرْك َعٰلى ُمَحّمَ
إِْبَراِهيَم َوَعٰلى ۤاِل إِْبَراِهيَم إِّنََك َحِميٌد َمِجيٌد

“Kâmil manada Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm 
Peygamberimiz Muhammed’e, bütün aile fertlerinin ve 
ashabının üzerine olsun. Yüce Allah; ‘Şüphesiz Allah ve 
melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de 
ona salât edin, selam edin’ buyurmuştur.

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ev halkına 
rahmet eyle; şerefini yücelt, İbrahim’e ve İbrahim’in ailesine 
rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, 
şan ve şeref sahibi de sensin.

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine hayır 
ve bereket ver, İbrahim’e ve İbrahim’in ailesine verdiğin gibi. 
Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de 
sensin.”

Türkçe olarak da şu dua okunur:

“Allah’ım! İslâm’a ve müslümanlara yardım et! Devleti-
mizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru! 
Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ve nimetler ihsan eyle! 
Bizi, ana-babamızı ve bütün mü’minleri bağışla! Şüphesiz 
sen dualarımızı işitir ve kabul edersin!”
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h) Daha sonra; 

َ َوأَِطيُعوُه ُقوا الّلهٰ ِ اِّتَ  ِعَباَد الّلهٰ

“Ey Allah’ın kulları! Allah’a karşı gelmekten sakının ve 
O’na itaat edin” denir ve Nahl sûresinin 90.  ayeti ve meali 
okunur:

ِحيِم ِن الّرَ ْحمهٰ ِ الّرَ ِجيِم *  ِبْسِم الّلهٰ ْيَطاِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ أَُعوُذ ِبالّلهٰ
ى َعِن اْلَفْحَشآِء  ى َوَيْنههٰ َ َيْاُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِْحَساِن َو۪ايَتآِئ ِذي اْلُقْربهٰ اِّنَ الّلهٰ

َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِيۚ َيِعُظُكْم َلَعّلَُكْم َتَذّكَُروَن
Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rah-

man ve Rahim Allah’ın adıyla.

Şüphesiz Allah; adâleti, yararlı amelleri en güzel bir şekil-
de yapmayı ve akrabalara yardım etmeyi emrediyor; her türlü 
edepsizlik ve çirkinliği, haram ve kötülüğü, azgınlık ve zulmü 
yasaklıyor. O, düşünüp tutasınız diye size böyle öğüt veriyor.” 

Hatip, hutbeyi bu şekilde tamamladıktan sonra min-
berden iner, namaz kıldırmak üzere mihraba geçer.  

16. Kurban İle İlgili Dualar
Kurban, Allâhü Teâlâ’ya yakınlık için, ibâdet niyetiyle 

kurban bayramının ilk üç gününde, kurbana müsait olan 
bir hayvanı kesmektir. Her ibadette olduğu gibi kurban 
ibadetinde de, Allah’a yaklaşma, yakınlaşma,  O’nun için 
fedakârlıkta bulunma ve O’na teslimiyetin sembolize edi-
lişi vardır. 

Kurban, birey ve toplum hayatı açısından çok çeşitli 
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işlev ve hikmetler içeren bir ibadettir. Bu ibadet, toplumda 
kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, 
sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine, 
malını Allah rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma 
yolunda harcama zevk ve alışkanlığı kazandırır; onu cim-
rilik, bencillik, dünyanın geçici malına bağlılık gibi zaaf-
lardan kurtarır. 

Hayvan, yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden 
yatırılır, gerekiyorsa ayakları bağlanır, keskin bir bıçak ile 
kesilir.  Peygamberimiz (s.a.s.);

ٰمَواِت َواْلَْرَض َح۪نيًفا َوَمآ اََنا۬ ِمَن  ْهُت َوْجِهَي ِلّلَ۪ذي َفَطَر الّسَ ي َوّجَ اِّن۪
ِ َرّبِ اْلَعاَل۪منيَۙ   اْلُمْشِر۪كنَيۚ ُقْل اِّنَ َصاَل۪تي َوُنُس۪كي َوَمْحَياَي َوَمَما۪تي لِلّٰ

ُل اْلُمْسِل۪منَي َل َش۪ريَك َلُهۚ َوِبٰذِلَك اُِمْرُت َواََنا۬ اَّوَ
ُ اَْكَبُ ِ َو الّلٰ ِتِه ِبْسِم الّلٰ ٍد َو اُّمَ ُهّمَ ِمْنَك َوَلَك َو َعْن ُمَحّمَ اَلّلٰ

okunuşu: “İnnî veccehtü vechiye lillezî fetara’s-
semâvâti ve’l-ardı hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn. 

Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi 
Rabbi’l-‘âlemîn. Lâ şerîke lehû ve bizâlike ümirtü ve ene 
evvelü’l-müslimîn. 

Allâhümme minke ve leke ve an Muhammedin ve 
ümmetihî bismillânhi vallâhü ekber”

Anlamı: “Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gök-
leri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlar-
dan değilim.” (En’âm, 6/79)

 “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, ya-
şamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun 
hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müs-
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lümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163) ayetlerini okumuş,
“Allah’ım! Bu kurban senin lutfun iledir ve senin içindir. 

Ve Sana Muhhemd ve ümmetindendir” demiştir. (Ebû Davud, 

Dâhâyâ, 4)

Kurban, 

ِ اْلَحْمدُ  ُ أَْكَبُ َولِلّٰ ُ أَْكَبُ الَّلٰ ُ َوالّلٰ ُ أَْكَبُ َل إِٰلَه إِّلَ الّلٰ ُ أَْكَبُ الَّلٰ  الَّلٰ
“Allâhü ekber, Allâhü Ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü 

ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd 
“Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah’tan başka 

ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Her türlü 
övgü Allah’a mahsustur” diyerek kesilir. 

Bayram namazı hutbelerine gelince, biri Ramazan bay-
ramında diğeri de Kurban bayramında olmak üzere yılda 
iki hutbe okunur. Cuma hutbelerinden farklı olarak bay-
ram hutbeleri namazdan sonra okunur. Namazdan hemen 
sonra imam-hatip, cuma hutbelerinde olduğu gibi dua-
ları okuyarak minbere çıkar ve hiç oturmaksızın hutbeye 
“Allâhü ekber, Allâhü ekber; lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. 
Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek başlar. Cemaat de 
bu tekbirleri imamhatiple birlikte söyler. Bundan sonrası 
Cuma hutbesi ile aynıdır. 




