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َأْذَكـاُر اْلـَمـَسـاِء

َيُقوُل َبْعَد اْلَمْغِرِب:
َاُم َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت َيا  َاُم َوِمْنَك السَّ ُهمََّ َأْنَت السَّ َاللَّ

1 ْكَراِم  َذا اْلَجَاِل َواإْلِ
ويقول بعد ذلك: ُسْبَحاَن اهللِ َواْلَحْمُد هلِلِ َواَلٓ ِإٰلَه ِإالَّ اهلُل 

2 َة ِإالَّ ِباهللِ اْلَعِلّيِ اْلَع۪ظيِم  َواهللُ َأْكَبُر َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
ثم يقرأ: ﴿َاهلُل اَلٓ ِإٰلَه ِإالَّ ُهَو  َاْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه 
ْرِض َمْن  ٰمَواِت َوَما ِفي اأْلَ ِسَنٌة َواَل َنْوٌم َل�ُه َما ِفي السَّ
َذا الَّ۪ذي َيْشَفُع ِعْنَدُهٓ ِإالَّ ِبِإْذِن۪هۘ َيْعَلُم َما َبْيَن َأْي۪ديِهْم َوَما 
َخْلَفُهْم َواَل ُي۪حيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِم۪هٓ ِإالَّ ِبَما َش�آَء َوِسَع 
َوُهَو  ِحْفُظُهَمۚا  ُدُه  َيُؤۧ َواَل  ْرَض  َواأْلَ �ٰمَواِت  السَّ ُكْرِس�يُُّه 

3 اْلَعِليُّ اْلَع۪ظيُم﴾ 
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AKŞAM DUALARI
	 Rahman	ve	Rahîm	Allah’ın	adıyla.
 Akşam namazını kıldıktan sonra sırasıyla şunları okur:
1. Allahım, selam Sensin, bütün kusurlardan salim-

sin ve herkes için selamet kaynağısın. Ey celâl 
ve ikram sahibi! Bereket Senin şiarın, ululuk da 
şanındır. 

 Daha sonra şöyle der:
2. Allah, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. 

Bütün hamd ü senalar O’nadır. O’ndan başka 
ilah yoktur. Gerçek güç ve kuvvet ululuk ve aza-
met tahtının yegane sultanı Allah’ındır. 

3. Sonra Ayetü'l-Kürsî'yi okur: "Allah o ilahtır 
ki, Kendisinden başka ilah yoktur. Hayy’dır, 
Kayyûm’dur. Kendisini ne bir uyuklama, ne de 
uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. 
İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin had-
dine? Yarattığı mahlûkların önünde, ardında ne 
var, hepsini bilir. Mahlûklar ise O’nun dilediğin-
den başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri 
ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır gelmez; O 
öyle ulu, öyle büyüktür."
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ثم يقول: 
1 ُس�ْبَحاَن اهلِل (33)، َاْلَحْمُد هلِلِ (33)، َاهلُل َأْكَبُر (33) 

ِإٰلَه  ثم يدعو ما ش�����اء اهلل... ثم يقول مائة مرة "الٓ 
2 ِإالَّ اهلُل " 

َثّبِْت ُقُلوَبَنا َعٰلى  َب اْلُقُلوِب  ُهمََّ َيا ُمَقّلِ َاللَّ ثم يقول: 
اهلِل  ِبْسِم  ۪جيِم،  الرَّ �ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  ِباهلِل  َأُعوُذ   3 ۪ديِنَك 
4 َأْمَسْيَنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك هلِلِ اَل  ۪حيِم (10)  ْحٰمِن الرَّ الرَّ
َش۪ريَك َلُه اَلٓ ِإٰلَه ِإالَّ ُهَو َوِإَلْيِه اْلَم۪صيُر، َأْمَسْيَنا َوَأْمٰسى 
َمآِء َأْن َتَقَع َعَلى  اْلُمْلُك هلِلِ َأُعوُذ ِباهلِل الَّ۪ذي ُيْمِسُك السَّ

5 ْرِض ِإالَّ ِبِإْذِن۪ه ِمْن َشّرِ َما َخَلَق َوَذَرَأ َوَبَرَأ  اأْلَ
ًة ۪في ۪إيَماٍن َو۪إيَمانًا ۪في ُحْسِن  ي َأْسَأُلَك ِصحَّ ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
ُخُلٍق َوَنَجاحًا َيْتَبُعُه َفَاٌح َوَرْحَمًة ِمْنَك َوَعاِفَيًة َوَمْغِفَرًة 

 6 ِمْنَك َوِرْضَوانًا 
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1. Bundan sonra (33 defa) ‘Sübhânallah’, (33 defa) 
‘Elhamdülillâh’, (33 defa) ‘Allahu Ekber’ der.

2. Sonra dua eder.. Duadan sonra (100 defa) ‘Lâ 
ilâhe illâllah’ der.

3. Sonra şunu okur: Ey kalbleri evirip çeviren Alla-
hım, kalblerimizi dinin üzere sâbit kıl.

4. Bundan sonra, (10 defa) Eûzü-Besmele çeker.

5. Biz ve bütün mülk, Allah’a ait olarak akşam-
ladık. O’nun ortağı yoktur. O’ndan başka bir 
ilah da bulunmaz. Dönüş O’nadır. Biz ve bütün 
mülk Allah’a ait olarak akşama erdik. Kusursuz 
olarak yaratıp her tarafa saçtığı şeylerin şerrin-
den, yerin üstüne düşmesin diye göğü tutan ve 
göğün ancak Kendi izniyle düşebileceği Allah’a 
sığınırım.

6. Allahım! Senden, imanda sıhhat, güzel ahlâkla 
bezenmiş bir iman, peşinden felah gelecek bir 
muvaffakiyet, katından bir rahmet ve afiyet ve 
mağfiret ve rızanı diliyorum.
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َهاَدِة  ْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشَّ ٰمَواِت َواأْلَ ُهمََّ َفاِطَر السَّ َاللَّ
ٓ َأْنَت َأُعوُذ  َربَّ ُكّلِ َشْيٍء َوَم۪ليَكُهٓ َأْشَهُد َأْن اَلٓ ِإٰلَه ِإالَّ
َأْقَتِرَف  ْيَطاِن َوَشَرِك۪ه َوَأْن  ِبَك ِمْن َشّرِ َنْف۪سي َوَشّرِ الشَّ

1 ُه َعٰلى ُمْسِلٍم (3)  َعٰلى َنْف۪سي ُسوًٓءا َأْو َأْن َأُجرَّ
َعْرِشَك  َحَمَلَة  َوُأْشِهُد  ُأْشِهُدَك  َأْمَسْيُت  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ
ِإٰلَه  اَلٓ  الَّ۪ذي  اهلُل  َأْنَت  ِبَأنََّك  َخْلِقَك  َوَج۪ميَع  َوَملِٰۤئَكَتَك 
َعْبُدَك  دًا  ُمَحمَّ َوَأنَّ  َلَك  َش۪ريَك  اَل  َوْحَدَك  َأْنَت   ٓ ِإالَّ

2 َوَرُسوُلَك (3) 
 3 ِخَرِة  ْنَيا َوااْلٰ ي َأْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ

َوُدْنَياَي  ۪دي۪ني  ۪في  َواْلَعاِفَيَة  اْلَعْفَو  َأْس�َأُلَك  ي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ
 4 ُهمََّ اْس�ُتْر َعْوَرا۪تي َوٰاِمْن َرْوَعا۪تي  َوَأْه۪لي َوَما۪لي، َاللَّ
َي۪مي۪ني  َبْيِن َيَديَّ َوِمْن َخْل۪في َوَعْن  ُهمََّ اْحَفْظ۪ني ِمْن  َاللَّ
َوَعْن ِشَما۪لي َوِمْن َفْو۪قي َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن 

 5 َتْح۪تي 
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1. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şeha-
det âlemini bilen, her şeyin Rabbi ve Sahibi olan 
Allahım! Şehadet ederim ki, Senden başka ilah 
yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun her 
türlü tuzağından, günah işleyerek kendi nefsime  
zulmetmekten veya bir başka müslümana kötü-
lük dokundurmaktan Sana sığınırım.(3 defa) 

2. Allahım! Senden başka ilah olmadığına, Senin 
bir olduğuna, şerîkin bulunmadığına ve Hazreti 
Muhammed (sallallahü aleyhi vesellem)’in Senin 
kulun ve Rasûlün olduğuna, Seni, hamele-i ar-
şını, meleklerini ve bütün mahlukatını şahit tuta-
rak akşamladım. (3 defa)

3. Allahım, dünyada ve ahirette Senden afiyet di-
lerim.

4. Allahım, dinim, dünyam, ailem ve malımda 
Senden afv u afiyet diliyorum. Allahım, ayıpları-
mı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. 

5. Allahım, önümden, arkamdan, sağımdan, so-
lumdan ve üstümden gelebilecek tehlikelerden 
beni koru. Ayaklarımın altından derdest edil-
mekten de Senin azametine sığınırım.
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َرُسواًل،  ٍد  َوِبُمَحمَّ ۪دينًا  َوِباإْلْسَاِم  َرّبًا  ِباهلِل  َر۪ضيَنا 
1 ٍد َنِبّيًا (3)  ْسَاِم ۪دينًا َوِبُمَحمَّ َر۪ضيُت ِباهلِل َرّبًا َوِباإْلِ

ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ َواْلَفْقِر،  اْلُكْفِر  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ
2 َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر اَلٓ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت (3) 

َسْم۪عي،  ۪في  َعاِف۪ني  ُهمََّ  َاللَّ َبَد۪ني،  ۪في  َعاِف۪ني  ُهمََّ  َاللَّ
3 ٓ َأْنَت (3)  ُهمََّ َعاِف۪ني ۪في َبَص۪ري اَلٓ ِإٰلَه ِإالَّ َاللَّ

َة ِإالَّ ِباهلِل َما َشآَء اهلُل َكاَن  ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِد۪ه اَل ُقوَّ
َوَما َلْم َيَشْأ َلْم َيُكْن َأْعَلُم َأنَّ اهلُل َعٰلى ُكّلِ َشْيٍء َق۪ديٌر 
4 َأْمَسْيَنا َعٰلى ِفْطَرِة  َوَأنَّ اهلُل َقْد َأَحاَط ِبُكّلِ َشْيٍء ِعْلمًا 
د  ُمَحمَّ َنا  َنِبّيِ ۪ديِن  َوَعٰلى  ْخَاِص  اإْلِ َوَكِلَمِة  ْسَاِم  اإْلِ
ِمَن  َكاَن  َوَما  ُمْسِلمًا  َح۪نيفًا  ِإْبٰر۪هيَم  َأ۪بيَنآ  ِة  ِملَّ َوَعٰلى   U
َأْصِل�ْح  َأْسَت۪غيُث  ِبَرْحَمِتَك  َقيُّوُم  َيا  َيا َحيُّ  اْلُمْشِر۪كيَن، 

5 ُه َواَل َتِكْل۪نٓي ِإٰلى َنْف۪سي َطْرَفَة َعْيٍن  ۪لي َشْأ۪ني ُكلَّ
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1. Rabb olarak Allah’tan, Din olarak İslam’dan, 
Rasûl olarak da Hazreti Muhammed (sallalla-
hü aleyhi vesellem)’den razı olduk. Rabb olarak 
Allah’tan, Din olarak İslam’dan, Nebî olarak da 
Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi vesellem)’den 
razı oldum. (3 defa)

2. Allahım, Sana sığınırım küfürden ve fakirlikten. 
Allahım, Sana sığınırım kabir azabından. Sen-
den başka ilah yoktur. (3 defa)

3. Allahım, bedenime afiyet ver. Allahım, kulağı-
ma afiyet ver. Allahım, gözüme afiyet ver. Sen-
den başka ilah yoktur. (3 defa)

4. Allah’a hamd ederek O’nu tenzih ederim. Ger-
çek güç yalnız Allah’ındır. Dilediği olur, olmama-
sını dilediği de olmaz. Bilirim ki, Allah’ın her şeye 
gücü yeter ve o ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.

5. İslam fıtratı ve ihlâs kelimesi ile Peygamberimiz 
Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi vesellem)’in 
dini üzerinde ve hiçbir zaman şirke düşmeden 
hep Hakk’a yönelen ve Müslüman olan atamız 
İbrahim (aleyhisselam)’ın milletinden olarak ak-
şama erdik. Ya Hayy u ya Kayyûm! Rahmetin 
hakkı için Senden yardım dileniyorum; her ha-
limi ıslah buyur ve göz açıp kapayıncaya kadar 
olsun beni nefsime terk etme.
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ُهمََّ َأْنَت َأَحقُّ َمْن ُذِكَر َوَأَحقُّ َمْن ُعِبَد َوَأْنَصُر َمِن  َاللَّ
َمْن  َوَأْوَسُع  ُسِئَل  َمْن  َوَأْجَوُد  َمَلَك  َمْن  َوَأْرَأُف  اْبُتِغَي 
َأْعٰطى، َأْنَت اْلَمِلُك اَل َش۪ريَك َلَك َواْلَفْرُد اَل ِندَّ َلَك ُكلُّ 
َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهَك َلْن ُتٰطاَع ِإالَّ ِبِإْذِنَك َوَلْن ُتْعٰصى 
َش۪هيٍد  َأْقَرُب  َفَتْغِفُر  َوُتْعٰصى  َفَتْشُكُر  ُتَطاُع  ِبِعْلِمَك  ِإالَّ 
ِبالنََّوا۪صي  النُُّفوِس َوَأَخْذَت  َوَأْدٰنى َح۪فيٍظ ُحْلَت ُدوَن 
ُمْفِضَيٌة  َلَك  َاْلُقُلوُب  َجاَل،  ااْلٰ َوَنَسْخَت  َثاَر  ااْلٰ َوَكَتْبَت 
َما  َواْلَحَراُم  َأْحَلْلَت  َما  َاْلَحَاُل  َعَاِنَيٌة،  ِعْنَدَك  رُّ  َوالّسِ

1 ْمُر َما َقَضْيَت  يُن َما َشَرْعَت َواأْلَ ْمَت َوالّد۪ َحرَّ
۪حيُم  ُؤُف الرَّ َاْلَخْلُق َخْلُقَك َواْلَعْبُد َعْبُدَك َوَأْنَت اهلُل الرَّ
ٰمَواُت  السَّ َلُه  َأْشَرَقْت  الَّ۪ذٓي  َوْجِهَك  ِبُنوِر  َأْسَأُلَك   2

آِئ۪ليَن َعَلْيَك َأْن  ْرُض َوِبُكّلِ َحّقٍ ُهَو َلَك َوِبَحّقِ السَّ َواأْلَ
ُت۪جيَر۪ني  َوَأْن  اْلَعِشيَِّة  ٰهِذِه  اْلَغَداِة َو۪في  ٰهِذِه  ُت۪قيَل۪ني ۪في 

3 ِمَن النَّاِر ِبُقْدَرِتَك 
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1. Allahım! Adı anılmaya en layık olan Sen, kul-
lukta bulunulmaya en layık olan da yine Sensin. 
Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım edeni, 
güç sahiplerinin en şefkatlisi, kapısında bir şeyler 
dilenilenlerin en cömerdi ve verenlerin eli en açık 
olanı. Sensin her şeyin, ortağı olmayan yegane 
sahibi ve hâkimi. Sensin eşi ve benzeri olmayan 
biricik varlık. Senden başka ne varsa hepsi yok 
olmaya mahkûmdur. Sana, ancak Senin iznin 
ile itaat edilir ve Sen isyan edenleri de mutlaka 
bilirsin. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin. İsyan 
edilir, affedersin. Her şeye en yakın şahit Sen, en 
yakın koruyucu da yine Sensin. Nefislerin önü-
ne geçer ve perçemlerden yakalarsın. İnsanların 
yaptıklarını yazar ve ecellerini takdir edersin. 
Kalbler sırlarını yalnız Sana  açar, dolayısıyla her 
gizli Sana ayandır. Helal, Senin helal kıldığın, ha-
ram da Senin haram buyurduğundur. Din, Senin 
teşri kıldığın; emir de Senin hükmettiğindir. 

2. Mahlûkat, Senin varlığın; kul da Senin kulun-
dur. Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. 

3. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün 
nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve  
Sana el açıp dua eden kulların hürmetine beni şu 
günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kud-
retinle Cehennem ateşinden korumanı diliyorum.
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َوُهَو َربُّ  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه  ُهَو  ِإالَّ  ِإٰل�َه  اَلٓ  اهلُل  ﴿َحْسِبَي 
1 اْلَعْرِش اْلَع۪ظيِم﴾ (7) 

َعْبُدَك  َوَأَنا  َأْنَت َخَلْقَت۪ني  ِإٰلَه ِإالَّ  ي اَل  َرّب۪ َأْنَت  ُهمََّ  َاللَّ
ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  اْسَتَطْعُت  َما  َوَوْعِدَك  َعْهِدَك  َعٰلى  َوَأَنا 
َشّرِ َما َصَنْعُت َأبُوُٓء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ َوَأبُوُٓء َلَك ِبَذْن۪بي 
2 اَلٓ ِإٰلَه ِإالَّ اهلُل  ٓ َأْنَت  ُنوَب ِإالَّ َفاْغِفْر ۪لي َفِإنَُّه اَل َيْغِفُر الذُّ
َواهلُل َأْكَبُر اَلٓ ِإٰل�َه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَلٓ ِإٰل�َه ِإالَّ اهلُل اَل َش۪ريَك 
ِإٰل�َه ِإالَّ اهلُل  اَلٓ  اْلَحْمُد  َوَل�ُه  اْلُمْلُك  َلُه  ِإٰل�َه ِإالَّ اهلُل  اَلٓ  َلُه 
ًة  ٓي َأْسَأُلَك ِصحَّ ُهمََّ ِإّن۪ 3 َاللَّ َة ِإالَّ ِباهلِل  َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
۪في ۪إيَماٍن َو۪إيَمانًا ۪في ُحْسِن ُخُلٍق َوَنَجاحًا َيْتَبُعُه َفَاٌح 

4 َوَرْحَمًة ِمْنَك َوَعاِفَيًة َوَمْغِفَرًة ِمْنَك َوِرْضَوانًا 
ْرِض  ِبْس��ِم اهلِل الَّ��۪ذي اَل َيُض�رُّ َمَع اْس��ِم۪ه َشْيٌء ِفي اأْلَ
َأُعوُذ   5  (3) اْلَع۪ليُم  ��۪ميُع  السَّ َوُه�َو  �َمآِء  السَّ ِفي  َواَل 

6 اِت ِمْن َشّرِ َما َخَلَق (3)  ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ
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1. "Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. 
Ona tevekkül ettim. O, Arş-ı Azîm’in Rabbidir." 
(7 defa)

2. Allahım! Sen, benim Rabbimsin; Senden başka 
ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulu-
num ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve 
vaadime bağlıyım. İşlediklerimin şerrinden Sana 
sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf, günahla-
rımı da ikrar ederim. Beni bağışla; zira günahları 
sadece Sen bağışlarsın.

3. Allah’tan başka ilah yoktur. Büyük Allah’tır; 
başka ilah yoktur, sadece Allah vardır. Allah’tan 
başka ilah yoktur; O’nun ortağı bulunmaz. 
Allah’tan başka ilah yoktur. Hamd ve mülk O’na 
mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur; gerçek 
havl ve kuvvet ancak Allah’a aittir.

4. Allahım! Senden, imanda sıhhat, güzel ahlak-
la bezenmiş iman, arkasından felah gelecek bir 
muvaffakiyet, katından rahmet ve afiyet ve nez-
dinden mağfiret ve rıza diliyorum. 

5. Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir 
şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın ismiyle ki, O 
Semî ve Alîm’dir. (3 defa)

6. Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tastamam keli-
melerine sığınıyorum. (3 defa)
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﴿َفُسْبَحاَن اهلِل ۪حيَن ُتْمُسوَن َو۪حيَن ُتْصِبُحوَن  َوَلُه 
ْرِض َوَعِشّيًا َو۪حيَن ُتْظِهُروَن  ٰمَواِت َواأْلَ اْلَحْمُد ِفي السَّ
 ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمّيِِت َوُيْخِرُج اْلَمّيَِت ِمَن اْلَحّيِ 

1 ْرَض َبْعَد َمْوِتَهۘا َوَكٰذِلَك ُتْخَرُجوَن﴾  َوُيْحِيي اأْلَ
﴿َاهلُل اَلٓ ِإٰلَه ِإالَّ ُهَو َاْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل 
ْرِض َمْن َذا الَّ۪ذي  ٰمَواِت َوَما ِفي اأْلَ َنْوٌم َلُه َما ِفي السَّ
ِبِإْذِن۪هۘ َيْعَلُم َما َبْيَن َأْي۪ديِهْم َوَما َخْلَفُهْم  ِإالَّ  َيْشَفُع ِعْنَدُهٓ 
َواَل ُي۪حيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِم۪هٓ ِإالَّ ِبَما َشآَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه 
اْلَعِليُّ  َوُهَو  ِحْفُظُهَمۚا  ُدُه  َيُؤۧ َواَل  ْرَض  َواأْلَ ٰمَواِت  السَّ

2 اْلَع۪ظيُم﴾ 
اهلُل  ِإالَّ  ِإٰلَه  اَلٓ  هلِلِ  َواْلَحْمُد  هلِلِ  اْلُمْلُك  َوَأْمَسى  َأْمَسْيَنا 
اْلَحْمُد َوُهَو َعٰلى  َوَلُه  اْلُمْلُك  َلُه  َلُه،  َوْحَدُه اَل َش۪ريَك 

3 ُكّلِ َشْيٍء َق۪ديٌر 
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1. "Haydi, siz akşama girerken, sabaha çıkarken 
Allah’ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın! Gök-
lerde ve yerde hamd, güzel övgü O’na mahsus-
tur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de, O’nu 
takdis ve tenzih edin, namaz kılın! O, ölüden di-
riyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş topra-
ğa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece 
diriltileceksiniz."

2. Sonra Ayetü’l-Kürsî’yi okur: 
 "Allah o ilahtır ki, Kendisinden başka ilah yok-

tur. Hayy’dır, Kayyûm’dur. Kendisini ne bir 
uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde 
ne varsa O’nundur. İzni olmadan huzurunda şe-
faat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlûkların 
önünde, ardında ne var, hepsini bilir. Mahlûklar 
ise O’nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir 
şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve 
yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözet-
mek O’na ağır gelmez; O öyle ulu, öyle büyük-
tür."

3. Biz de, bütün mülk de Allah’a ait olarak ak-
şamladık. Hamd, Allah’a mahsustur. Başka ilah 
yoktur, ancak Allah vardır. O’nun ortağı yoktur; 
mülk de hamd de O’na aittir. O’nun her şeye 
gücü yeter.
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َما  َوَخْيَر  ْيَلِة  اللَّ ٰهِذِه  ۪في  َما  َخْيَر  َأْسَأُلَك  ٓي  ِإّن۪ َرّبِ 
َما  َوَشّرِ  ْيَلِة  اللَّ ٰهِذِه  ۪في  َما  َشّرِ  ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ  َبْعَدَها 
1 َرّبِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َوُسوِٓء اْلِك�َبِر َرّبِ  َبْعَدَها 
 2 اْلَقْبِر  ِفي  َوَعَذاٍب  النَّاِر  ِفي  َعَذاٍب  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ 
اْلِكَبِر  َوُسوِٓء  َواْلَهَرِم  اْلَكَسِل  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ
هلِلِ  اْلُمْلُك  َوَأْمَسى  َأْمَسْيَنا  اْلَقْبِر،  َوَعَذاِب  ْنَيا  الدُّ َوِفْتَنِة 
ْيَلِة  اللَّ ٰهِذِه  َخْيَر  َأْسَأُلَك  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ  3 اْلَعاَل۪ميَن  َرّبِ 
ِبَك   َوَأُعوُذ  َوُهَداَها  َوَبَرَكَتَها  َوُنوَرَها  َوَنْصَرَها  َوَفْتَحَها 

4 ِمْن َشّرِ َما ۪فيَها َوَشّرِ َما َبْعَدَها 
ْه ِإَلْيَنا  ْنُه ۪في ُقُلوِبَنا َوَكّرِ يَماَن َوَزّيِ ُهمََّ َحّبِْب ِإَلْيَنا اإْل۪ َاللَّ
اِش�۪ديَن  الرَّ ِمَن  َواْجَعْلَنا  َواْلِعْصَياَن  َواْلُفُسوَق  اْلُكْفَر 
ِبِلَقآِئَك  ٓي َأْسَأُلَك َنْفسًا ِبَك ُمْطَمِئنًَّة ُتْؤِمُن  ِإّن۪ ُهمََّ  5 َاللَّ

6 َوَتْرٰضى ِبَقَضآِئَك َوَتْقَنُع ِبَعَطآِئَك 
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1. Rabbim! Bu ve bundan sonraki gecelerin hay-
rını Senden diler, bu gecenin ve daha sonraki 
gecelerin şerrinden de Sana sığınırım.

2. Rabbim! Tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerin-
den Sana sığınırım. Rabbim! Cehennem’deki ve 
kabirdeki azaptan Sana sığınırım.

3. Allahım! Tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlı-
ğın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve ahi-
ret azabından Sana sığınıyorum. Biz de, bütün 
mülk de, Âlemlerin Rabbi Allah’a ait olarak ak-
şamladık.

4. Allahım! Senden bu gecenin hayrını, fethini, 
yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, 
bu ve bundan sonraki gecelerde olan ve olacak-
ların şerrinden Sana sığınıyorum. 

5. Allahım! İmanı bize sevdir ve onu kalblerimizde 
tezyin et. Küfür, fısk ve isyanı da bize çirkin göster 
ve bizi hep dosdoğru yolda yürüyenlerden eyle. 

6. Allahım, Senden, Seninle itmi’nan bulmuş, 
Sana kavuşacağına inanan, kazana razı ve ver-
diğine kanaat eden bir nefis diliyorum.


