225. Nağme: Namazın Kıyâmı, Rükûu ve Secdesinde Neler Okunabilir?
Kıymetli arkadaşlar,
Maalesef çocukluğumuzdan itibaren namazı bir kalıp şeklinde öğrendik, yalnızca bazı
cümleleri tekrar edip bir kısım hareketleri yapınca onu eksiksiz eda ettiğimize kanaat getirdik.
Dolayısıyla, ekseriyetimiz itibarıyla ve çoğu zaman namazı, özellikle de rükû ve secdeleri adeta
geçiştirdik.
Oysa, Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz namazı ikâme ederlerken rükûu
kıyamına yakın, secdesi de rükûuna denkti. O, bazen bir rekâtta Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ
sûrelerini okurdu; rükûda duruşu da ona eşti; hemen bütün rükünleri kulluk ve dua hesabına tam
değerlendirirdi. Bazen O’nun nafile olarak kıldığı bir rekât namaz, bizim hatimle kıldığımız teravih
namazı kadar sürerdi. Bir hadis-i şerifte bu husus açıkça anlatılmış ve şöyle denmiştir: “Rasûlullah
(aleyhissalatü vesselam)’ın kıyamı, rükûu, rükûdan sonraki ayakta bekleyişi, secdesi, iki secde
arasındaki oturuşu ve teşehhüddeki oturuşu neredeyse birbirine denk uzunlukta idi.” (Müslim, Salât
193) Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu namazın her anını dualarla bezer, donatır ve Allah’a yakarışla
doldururdu.
Peki, acaba biz namazımızı nasıl o şekilde eda edebiliriz; ya da namazda daha neler
okuyabilir, hangi duaları yapabiliriz?
Hanefi mezhebine göre, “dünya kelamı” ve “beşer sözü” kategorisinde olan ifadelere namazda
yer verilemez. Nitekim, “sübhaneke” duası içindeki “ve celle senaüke” kaydının (sadece cenaze
namazında okunan kısım) farz namazlarda okunmamasının sebebi bu düşünce ve bu anlayıştır.
Rasûl-ü Ekrem’den (aleyhi ekmelüttehaya) nakledilmiş olan rivayetlerin namazda okunabilmesi için,
onun hadis kriterleri açısından en az “meşhur hadis” olması gereklidir. Diğer mezheplerin bu konuda
böylesi bir şartı yoktur. Bununla beraber, ihtiyatlı davranarak Kur’an-ı Kerim’de zikredilen veya
Efendimiz’in beyanı olduğunda şüphe bulunmayan dualar tercih edilerek namazın genelinde ve
bilhassa secdede Cenâb-ı Hakk’a çokça yakarmak lazımdır. Bu hususta “el-Kulûbü’d-Dâria”
kitabının giriş bölümünde ve muhterem Hocaefendi’nin “Dua Mecmuası” isimli eserinde
Efendimiz’den nakledilen dualardan, ayrıca Peygamberimizin her sabah ve akşam okudukları evrâd
ü ezkârdan istifade edilebilir.
Mesela, rükûda hakkını vere vere, kelimeleri güzelce telaffuz ederek -bazı fukahaya göre- bir
kere “Sübhâne rabbiye’l-azîm” demek şarttır. Bu tesbih, çok hızlı söyleniyorsa ve söyleyen ne
dediğinden habersizse, onun mânâsı yoktur ve adeta söylenmemiş gibidir. Bazı fukahaya göre ise,
onu en az üç defa söylemek gerekir; beş ya da dokuz defa tekrar edilebileceği de belirtilmiştir. Onun
için, rükûda ve secdede en az üç defa, yavaş yavaş, kelimeleri tam telaffuz ederek bu tesbih
söylenebilir. Ardından da yukarıda ifade etmeye çalıştığımız şartlara uygun dualar kalb ibresi O’na
tam yönelmişliği ihsas ettireceği ana kadar tekrar edilebilir. Zaten ancak bu şekilde eda edilen bir
namaz “ikâme edilmiş” sayılır, diğerleri sadece “kılma”dır.
Aslında, çoğu zaman dîk-ı elfazdan (kelime darlığından) dolayı kullandığımız “namaz
kılmak” tabiri, bir işi hakkıyla eda etmeyi değil onu yapmış gibi olmayı çağrıştırmakta ve bir sun’îlik
taşımaktadır; “kılmak” yerine “ikâme etmek” demek daha isabetli olacaktır. Nitekim, Kur’an-ı
Kerim’de elliden fazla ayette namaz (salât), “ikâme” fiilinin muhtelif kipleriyle birlikte
zikredilmektedir. Ayrıca, pek çok ayette “Namazı ikâme edin!” buyrulmaktadır. Evet, “ikâme
etmek”; namazın içinde yer alan kıyam, rükû, secde gibi rükünleri yerli yerinde, düzgün şekilde,
sükûnet içinde, hakkını vererek yapmak ve bir manada “dinin direği”ni itina ile ayağa kaldırıp yerine
koymak demektir.
Şu kadar var ki, insan farklı duaları uzun uzun tekrar etme, rükû ve secdeyi kıyama denk
götürme işini yalnız başına namaz kıldığı zaman yapmalıdır. İmam’ın cemaati bıktıracak ya da
ihtiyaç sahiplerini zor durumda bırakacak şekilde namazı uzatması doğru değildir. Nitekim Allah
Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), imam olduğunda namazı uzunca kıldıran Muaz b. Cebel
hazretlerine “Sen fitne mi çıkarıyorsun?” demiş; bir başka vesileyle “Herhangi biriniz imam

olduğunda namazı hafif kıldırsın; çünkü arkasında zayıf, yaşlı ve hasta olanlar vardır. Fakat kendi
başına kıldığında onu istediği kadar uzatsın.” buyurmuştur.
Şu hususu da belirtmekte fayda var: Namaz esnasında ve özellikle secde anında insan, ümmeti Muhammed (aleyhisselam) için olan isteklerini, kendi iç ızdıraplarını, tevbelerini, iniltilerini hiç
konuşmadan, sadece mülahazadan geçirerek niyetiyle ve daha da güzeli samimi gözyaşlarıyla da
Cenâb-ı Hakk’a arz edebilir.
Hâsılı, imam namazı ikâme ederken cemaatinin halini gözeterek orta bir yol tutturmalı; yalnız
başına namaz kılan insan ise, özellikle de nafilelerde onu özene bezene eda etmeli, dualarla
donatmalı, engin mülahazalarla süslemeli ve adeta namazdaki her anını bir dua fırsatı gibi
değerlendirmelidir.
İşte tefsir dersine ait bu 6 dakikalık kayıtta muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin
özetlediğimiz hakikatlere temas ettiğini görecekseniz. Ayrıca, bu nağmede, not edebildiğimiz
kadarıyla muhterem Hocamızın namazda okuduğu dualardan da bir demet bulacaksınız.
Hürmetle…
Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’den mervi olup namazın değişik
fasıllarında okunabilecek duaların bir kısmı şunlardır:
RÜKÛ’DA:

ِ ُس ْب َحا َن َربِّي ال َْع ِظ
يم
َ

“Sübhansın ya Rab! Seni tesbîh ederim, Sen noksan sıfatlardan, eksik ve kusurdan, şerik ve
yardımcıdan münezzehsin, mütealsin”

ِ وت وال
ِ
ِ
ِ
ْك ْب ِريَ ِاء َوال َْعظَ َم ِة
َ ُس ْب َحا َن ذى ال
َ ْجبَ ُروت َوال َْملَ ُك

Ceberût (esma-sıfat veya berzah âlemi), melekût (melâike ve ruhânilere mahsus âlem yani varlığın
perde arkası), kibriya (ululuk) ve azamet sahibi Allah’ı tesbih ederim.

ك اللَّ ُه َّم َربَّنَا َوبِ َح ْم ِد َك اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِي
َ َُس ْب َحان
Seni tesbîh ederim Allahım.. Sana mahsus hamd ile Seni tesbih ederim ey her şeyin Rabbi benim de
Rabbim.. Allahım, bağışla beni.

وح
ِ الر
ُّ وس َر
ُّ ب ال َْمالَئِ َك ِة َو
ٌ ُُّسب
ٌ وح قُ ُّد
Ey bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan Sübbûh ve bütün üstün vasıfları, kemâl, fazilet ve
güzellik sıfatlarını Zâtında cem eden Kuddûs; ey meleklerin ve Ruhun Rabbi! Seni tesbîh u takdîs
ederim.

ّٰ الل ِه وبِحم ِدهِ سبحا َن
ّٰ
ِ الل ِه ال َْع ِظ
يم
َ ْ ُ ْ َ َ ُس ْب َحا َن
Sübhansın ya Rab! Hamd ü senâ duygusuyla dopdolu olarak Seni tesbîh ederim. Ey yüce Allah’ım,
Sen noksan sıfatlardan, eksik ve kusurdan, şerik ve yardımcıdan münezzehsin, mütealsin!

ِ
صبِي
َ ت َربِّي َخ
َ َت َول
َ ِت َوب
َ َاللَّ ُه َّم ل
َ ْت أَن
ُ َسلَ ْم
ُ آم ْن
ُ ك َرَك ْع
ْكأ
َ ص ِري َوُمخِّي َو َعظ ِْمي َو َع
َ َش َع َس ْمعي َوب
َ ك
ِ
ين
ِّ ت بِ ِه قَ َد ِمي لِلَّ ِه َر
ْ َّاستَ َقل
ْ َوَما
َ ب ال َْعالَم

Allahım, Sana rükû ettim, Sana inandım ve Sana teslim oldum. Sen Benim Rabbimsin. Kulağım,
gözüm, beynim, iliğim, kemiğim, sinirim ve ayaklarımın taşıdığı her şey, Âlemlerin Rabbi Allah’a
boyun eğmiş, itaat etmiştir.
RÜKÛ’DAN DOĞRULUNCA:

ْح ْم ُد
َ ََربَّنَا َول
َ ك ال
Ey Rabbimiz, hamd Sana mahsustur.

ِ
ارًكا فِ ِيه
َ ََح ْم ًدا َكث ًيرا طَيِّبًا ُمب

Çokça, tertemiz, mübarek hamd ü senalar hep Allah’a mahsustur.

ِ
ِ السمو
ِ ات َواأل َْر
ت ِم ْن َش ْى ٍء بَ ْع ُد
َ ََربَّنَا ل
َ  َوِم ْل َء َما بَ ْي نَ ُه َما َوِم ْل َء َما ِش ْئ،ض
َ ك ال
َ َ َّ ْح ْم ُد م ْل َء

Rabbimiz, gökler dolusu, yer dolusu, aralarındaki her şey dolusu ve daha başka dilediğin şeyler
dolusunca hamd Sana mahsustur.

ِ
ِ
ت َوََل
َ ََح ُّق َما ق
َ َال ال َْع ْب ُد َوُكلُّنَا ل
َ ت َوََل ُم ْع ِط َي لِ َما َمنَ ْع
َ ك َع ْب ٌد ََل َمانِ َع لِ َما أَ ْعطَْي
َ أ َْه َل الثَّنَاء َوال َْم ْجد أ
ْج ُّد
َ ْج ِّد ِم ْن
َ ك ال
َ يَ ْن َف ُع ذَا ال
Ey mecd ü senâya lâyık Rabbimiz!.. Kulların -ki hepimiz Sana kuluz- söyleyeceği en lâyık
söz şudur: Allahım, Senin ihsan ettiğine mâni olacak yoktur. Senin mani olduğunu da lütfedecek
yoktur. Sana karşı hiçbir şan ve şeref sahibine, şan ve şerefinin bir faydası dokunmaz.

ِ ُالذن
ُّ ْج َوالْبَ َرِد َوال َْم ِاء الْبَا ِرِد اللَّ ُه َّم طَ ِّه ْرنِى ِم َن
ض
ِ اللَّ ُه َّم طَ ِّه ْرنِي بِالثَّل
ُ َب اْألَبْ ي
ُ وب َوالْ َخطَايَا َك َما يُنَ َّقى الث َّْو
ِ َالدن
َّ ِم َن
س
Allahım beni kar, dolu ve soğuk suyla temizle. Allahım, beni günahlardan ve hatalardan beyaz
elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle.
SECDEDE:

ُس ْب َحا َن َربِ َّي األَ ْعلَى
“Sübhansın ya Rab! Seni tesbîh ederim, Sen noksan sıfatlardan, eksik ve kusurdan, şerik ve
yardımcıdan münezzehsin, yücesin”

ك اللَّ ُه َّم َربَّنَا َوبِ َح ْم ِد َك اَللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِي
َ َُس ْب َحان
Ey Rabbimiz olan Allahım, Seni Sana mahsus olan hamd ile tesbih ederim. Allahım, beni mağfiret
eyle.

ِ ْ  َلَ أ،ك
ك
َض
َ اء َعلَْي
َ ك ِم ْن
َ ِ َوأَعُوذُ ب،ك
َ ِك ِم ْن عُ ُقوبَت
َ ِ َوبِ ُم َعافَات،ك
َ اك ِم ْن َس َخ ِط
َ اللَّ ُه َّم إِنِّى أَعُوذُ بِ ِر
ً َُحصى ثَن
ك
َ ت َعلَى نَ ْف ِس
َ ت َك َما أَثْ نَ ْي
َ ْأَن
Allahım, gazabından rızana, azabından afiyetine, Senden Sana (celâlinden cemâline) sığınırım.
Zâtını senâ ettiğin ölçüde Seni senâ etmekten âciz olduğumu itiraf ederim.

ِِ
،ُص َره
َ َ ف،ُص َّوَره
َ َ َول،ت
َ ِ َوب،ت
ُ ك َس َج ْد
َ َاللَّ ُه َّم ل
ُ َسلَ ْم
ُ آم ْن
ْكأ
َ َش َّق َس ْم َعهُ َوب
َ َ َس َج َد َو ْج ِه َى للَّذى َخلَ َقهُ ف،ت
َ ك
ِ
ِِ َ تَ بار َك اللَّهُ أَحسن ال
ِ
ت بِ ِه
ْ َّاستَ َقل
َ  َخ،ين
ْ صبِي َوَما
َ ص ِري َو َدمي َولَ ْح ِمي َو َعظ ِْمي َو َع
َ َش َع َس ْمعي َوب
ََ
َ ْخالق
َُ ْ
ِ ِ ِّ قَ َد ِمي لِلَّ ِه ر
ين
َ
َ ب ال َْعالم
Allahım, Sana secde ettim, Sana inandım, Sana teslim oldum. Yüzüm, kendisini yaratan, şekil veren,
kulağını ve gözünü yarıp çıkaran (Yaradan)’a secde etti. En güzel yaratıcı olan Allah, Sen ne
yücesin. Kulağım, gözüm, kanım, etim, kemiğim, sinirim ve ayaklarımın taşıdığı her şey, Âlemlerin
Rabbi olan Allah’a boyun eğmiş, itaat etmiştir.

وح
ِ الر
ُّ وس َر
ُّ ب ال َْمالَئِ َك ِة َو
ٌ ُُّسب
ٌ وح قُ ُّد
Ey bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan Sübbûh ve bütün üstün vasıfları, kemâl, fazilet ve
güzellik sıfatlarını Zâtında cem eden Kuddûs; ey meleklerin ve Ruhun Rabbi! Seni tesbîh u takdîs
ederim”

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ وت والْملَ ُك
ِ
ِ
ِ
وت
َ  ُس ْب َحا َن ذى ال،ُ س َّرهُ َو َعالَنيتَه،ُ َّأولَهُ َوآخ َره،ُ َوجلَّه،ُ دقَّه،ُاللَّ ُه َّم ا ْغف ْر لي َذنْبِي ُكلَّه
َ َ ْجبَ ُر
ِ وال
ْك ْب ِريَ ِاء َوال َْعظَ َم ِة
َ
Allahım, bütün günahlarımı, küçüğünü-büyüğünü, evvelini-âhirini, açığını-gizlisini bağışla. Ceberût
(esma-sıfat veya berzah âlemi(, melekût (melâike ve ruhânilere mahsus âlem yani varlığın perde
arkası), kibriya (ululuk) ve azamet sahibi Allah’ı tesbih ederim.
İKİ SECDE ARASINDA:

ِ ِ
ِ
 َو ْارفَ ْعنِي،اجبُ ْرنِي َو ْاه ِدنِي َو ْارُزقْنِي
ْ اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر لي َو ْار َح ْمنِي َو َعافنِى َو
Allahım, beni bağışla, bana merhamet eyle, bana afiyet lütfeyle, beni hidayet eyle, bana rızık ihsan
eyle, benim eksiğimi-gediğimi gider, kırığımı-döküğümü sar ve beni yücelt.

ِّ ب لِى قَ ْلبًا تَِقيا نَِقيا ِم َن
الش ْر ِك بَ ِريا ََل َكافِ ًرا َوََل َش ِقيا
ِّ َر
ْ ب َه

Rabbim, bana, talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, pak, takva duygusuyla dopdolu bir kalb
lütfet.

ت ْاألَ َع ُّز ْاألَ ْك َرُم
ِّ
َ َّ إِن،رب ا ْغ ِف ْر َو ْار َح ْم َوتَ َج َاوْز َع َّما تَ ْعلَ ُم
َ ْك أَن

Rabbim, bağışla, merhamet et, hata ve günahlarım hesabına bildiklerini işlenmemiş say, affet;
şüphesiz ki Sen yegane Aziz ve yegane Kerimsin.
TEŞEHHÜDDE:

ُّ  َوَلَ يَ ْغ ِف ُر،ت نَ ْف ِسى ظُل ًْما َكثِ ًيرا
 َو ْار َح ْمنِى، فَا ْغ ِف ْر لِى َم ْغ ِف َرًة ِم ْن ِع ْن ِد َك،ت
َ ْوب إَِلَّ أَن
ُ اللَّ ُه َّم إِنِّى ظَلَ ْم
َ ُالذن
ِ َّ ت الْغَ ُفور
يم
َ َّإِن
َ ْك أَن
ُ
ُ الرح
Allah’ım, muhakkak ben nefsime namütenahî zulümde bulundum; günahları bağışlayacak Senden
gayrı kimse yoktur. Nezd-i Uluhiyetinden hususi ve sürpriz bir mağfiretle beni yarlığa, bana
merhamet et; şüphesiz ki Sen yegâne Gafûr ve Rahîm’sin.

ت
ُ َس َرْر
ُ ت َوَما أَخ َّْر
َ ْ أَن،ت أَ ْعلَ ُم بِ ِه ِمنِّي
َ ْت َوَما أَن
ُ ْ َوَما اَ ْس َرف،ت
ُ ت َوَما أَ ْعلَْن
ُ اَللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِي َما قَ َّد ْم
ْ  َوَما أ،ت
ت
َ ِّْر َلَ إِلَهَ إَِلَّ أَن
َ ِّْم َوأَن
ُ ال ُْم َقد
ُ ت ال ُْم َؤخ
Allahım, geçmiş-gelecek, gizli-açık ve haddi aşarak işlediğim bütün günahlarımı mağfiret buyur ve
bunlardan da öte Senin benden çok daha iyi bildiğin günahlarımı da bağışla. Öne geçiren de, geri
bırakan da Sensin. Senden başka ilâh yoktur.

ِ الد َّج
ِ ك ِم ْن َع َذ
َّ يح
ك ِم ْن فِ ْت نَ ِة الْ َم ْحيَا
ِ ك ِم ْن فِ ْت نَ ِة الْ َم ِس
َ ِ َوأَعُوذُ ب،ال
َ ِ َوأَعُوذُ ب،اب الْ َق ْب ِر
َ ِاَللَّ ُه َّم إِنِّي أَعُوذُ ب
ِ والْمم
ات
ََ َ
Allahım, kabir azabından Sana sığınırım. Allahım, Mesih-i Deccal’ın fitnesinden Sana sığınırım.
Allahım, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

ِ
ِ اب َج َهنَّم َو ِم ْن َع َذ
ِ ك ِم ْن َع َذ
اب الْ َق ْب ِر َوِم ْن
َ ِ اَللَّ ُه َّم إِنِّي أَعُوذُ ب،ك ِم ْن الْ َمأْثَ ِم َوالْ َم ْغ َرم
َ ِاَللَّ ُه َّم إِنِّي أَعُوذُ ب
َ
ِ فِ ْت نَ ِة الْم ْحيا والْمم
ِ الد َّج
َّ يح
ال
ِ  َوِم ْن َش ِّر فِ ْت نَ ِة الْ َم ِس،ات
ََ َ َ َ
Allahım, borçtan ve günahtan Sana sığınırım. Allah’ım, Cehennem azabından, kabir azabından,
hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih-i Deccal’ın fitnesinden Sana sığınırım.
NAMAZIN HER FASLINDA DUA NİYETİNE OKUNABİLECEK AYET-İ
KERİMELERDEN BAZILARI:
Hazreti Adem Aleyhisselam’ın duası:

ِ َ ربَّنَا ظَلَمنَا أَنْ ُفسنَا وإِ ْن لَم تَ ْغ ِفر لَنَا وتَ رحمنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ال
ين
َْْ َ ْ ْ َ َ
ْ
َ
َ ْخاس ِر
َ

Ey bizim Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Şayet Sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet
buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz.
Hazreti Yunus Aleyhisselam’ın Duası:

ِ ُ ك إِنِّي ُك ْن
ِِ
ين
َ َت ُس ْب َحان
َ ََْل إِلَهَ إََِّل أَن
َ ت م َن الظَّالم

Ya Rabbî! Sensin İlah, Senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin,
Yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim.
Hazreti Eyyub Aleyhisselam’ın Duası:

ِ ِ َّ ت أَرحم
ين
ُّ سنِ َي الض
َّ أِنِّي َم
َ الراحم
ُ َ ْ َ ُّْر َوأَن

Ya Rabbî, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, yegâne Rahimsin.
Hazreti Musa Aleyhisselam’ın Duası:

ت نَ ْف ِسي فَا ْغ ِف ْر لِي
ِّ َر
ُ ب إِنِّي ظَلَ ْم

Ya Rabbî, ben kendime yazık ettim, affeyle beni.
Allah Yolunda Mücahede Eden Rıbbiyyun’un Duası:

ِ
ِ
ين
ْ َِّربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِ ْس َرافَ نَا فِي أ َْم ِرنَا َوثَب
ُ ْت أَقْ َد َامنَا َوان
َ ص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر

Ey bizim kerîm Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet! Ayaklarımızı hak
yolda sabit kıl ve kâfirler gürûhuna karşı bize yardım eyle.
Muttakilerin Duası:

ِ
ِ
اب النَّا ِر
َ َربَّنَا إِنَّنَا آ ََمنَّا فَا ْغف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقنَا َع َذ

Ey bizim ulu Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru!
Ashab-ı Kehf’in Duası:

ك َر ْح َمةً َو َهيِّ ْئ لَنَا ِم ْن أ َْم ِرنَا َر َش ًدا
َ َْربَّنَا آَتِنَا ِم ْن لَ ُدن

Ulu Rabbimiz! Katından bir rahmet ver ve şu dâvamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle bize.
Kalb İstikameti İçin:

َّاب
ْ َربَّنَا ََل تُ ِز
َ َّك َر ْح َمةً إِن
َ ْب لَنَا ِم ْن لَ ُدن
َ ْك أَن
ُ ت ال َْوه
ْ غ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ َه َديْ تَ نَا َو َه

Ey Rabbimiz! Bize hidâyet verdikten sonra kalblerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet
bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan vehhab Sensin Sen!
EFENDİMİZ’İN DİĞER DUALARINDAN:

َصلِ ْح لِي َشأْنِي ُكلَّهُ َوَلَ تَ ِكلْنِي إِلَى نَ ْف ِسي طَْرفَةَ َع ْي ٍن
ُ َستَ ِغ
َ ِ بَِر ْح َمت،وم
ْ  أ،يث
ْكأ
ُ ُّيَا َح ُّي يَا قَ ي

Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hayy ve ey her şeyin varlık ve bekâsını kudret elinde tutan
Kayyûm, rahmetinin vüs’atine itimad ederek Sen’den merhamet dileniyorum; bütün ahvâlimi ıslah
eyle, her türlü tavır ve hareketimi kulluk şuuruyla beze ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun, beni
nefsimle başbaşa bırakma, sürekli kötülükleri emreden nefsimin acımasızlığına terketme!

ِ ِ َّ صيا َن واجعلْنَا ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ْ ِّاللَّ ُه َّم َحب
َ الراشد
َ َ ْ َ َ ْ سو َق َوالْع
َ ب إِلَْي نَا اْ ِل
ُ  َوَك ِّرْه إلَْي نَا الْ ُك ْف َر َوالْ ُف،يما َن َوَزيِّ ْنهُ فى قُلُوبنَا

Allahım! Bize imanı sevdir ve gönüllerimizi onunla süsle. Küfrü, fıskı ve sana karşı isyanı bize kerih
göster ve bizi dosdoğru kullarından eyle.

ِ ِ
ِآلخرة
ِ  وأ،َح ِسن َعاقِبتَ نَا فِي اْألُموِر ُكلِّ َها
ُّ َج ْرنَا ِم ْن ِخ ْز ِي
َ ْ ْ اللَّ ُه َّم أ
ُ
َ
َ ْالدنْ يَا َو َع َذاب ا

Allahım! Bütün işlerde akıbetimizi güzel eyle. Dünya rezilliğinden ve ahiret azabından bizi koru.

ِ ِ ك اللَّه َّم أ
ِ
ب
ْ ك اَللَّ ُه َّم ِز ْدنِي ِعلْماً َوَلَ تُ ِز
َ َك َر ْح َمت
َ َُس أَل
ْ َستَ ْغف ُر َك ل َذنْبِي َوأ
ْ ُ َ َُس ْبحاَن
ْ غ قَ ْلبِي بَ ْع َد إِ ْذ َه َديْ تَني َو َه
َّاب
َ َّك َر ْح َمةً إِن
َ ْلِي ِم ْن لَ ُدن
َ ْك أَن
ُ ت ال َْوه
Ey bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan Rabbim, Seni (Zatına yakışmayan her şeyden)
tenzih ederim. Allahım, günahımı bağışlamanı diler ve rahmetini dilenirim. Allahım, ilmimi artır ve
beni hidayete erdirdikten sonra bir daha kalbimi kaydırma; katından bana rahmet lutfet; şüphesiz ki
Sen, çok lütufkâr Vehhâb’sın.

