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 1 ِخَرِة  ْنَيا َوااْلٰ ي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
ِخَرِة  ْنَيا َوااْلٰ ٓي َأْسَأُلَك اْلُمَعاَفاَة َواْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
2 ﴿َحْسُبَنا  ْكَراِم  اِح۪ميَن َيا َذا اْلَجَاِل َواإْلِ َيآ َأْرَحَم الرَّ
َواَل  النَّ۪صيُر﴾  َوِنْعَم  الَمْوٰلى  اْلَو۪كيُل﴾ ﴿ِنْعَم  َوِنْعَم  اهلُل 

3 َة ِإالَّ ِباهلِل اْلَعِلّيِ اْلَع۪ظيِم  َحْوَل َواَل ُقوَّ
ِمَن  ِإْخَواِن��۪ه  َوَعلٰۤى  ٍد  ُمَحمَّ َسّيِِدَنا  َعٰلى  َصّلِ  ُهمََّ  َاللَّ
َوِزَنَة  َنْفِسَك  َوِرَضا  َخْلِقَك  َعَدَد  َواْلُمْرَس���۪ليَن  يَن  ِبّي۪ النَّ

4 َعْرِشَك َوِمَداَد َكِلَماِتَك 
ٍد َوَعلٰۤى ٰاِل۪ه َعَدَد َكَماِل  ُهمََّ َصّلِ َعٰلى َسّيِِدَنا ُمَحمَّ َاللَّ

5 اهلِل َوَكَما َي۪ليُق ِبَكَماِل۪ه َواْلَحْمُد هلِلِ َرّبِ اْلَعاَل۪ميَن 
َواْلَمْغَرِم  َواْلَهَرِم  اْلَكَسِل  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ
ٓي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب النَّاِر َوِفْتَنِة  ُهمََّ ِإّن۪ 6 َاللَّ َواْلَمْأَثِم 
اْلَفْقِر  ِفْتَنِة  َوَشّرِ  اْلِغَنى  ِفْتَنِة  َوَشّرِ  اْلَقْبِر  َوَعَذاِب  النَّاِر 

 7 اِل  جَّ َوِمْن َشّرِ ِفْتَنِة اْلَم۪سيِح الدَّ
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	 Rahman	ve	Rahîm	Allah’ın	adıyla.
1. Allahım! Senden dünya ve ahirette af ve afiyet 

diliyorum.
2. Ey Merhametliler Merhametlisi, Celâl ve İkram 

Sahibi Rabbim, dünyada ve ahirette afv ü afiyet 
ihsan eyle. 

3. "Allah bize yeter; O ne güzel vekildir!" "O, ne 
güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!" Güç ve 
kuvvet yalnız yüce ve azîm olan Allah’ındır. 

4. Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve 
O’nun nebî ve rasûl kardeşlerine, mahlûkatın sa-
yısınca, Ulu Zatının rızası, Arşının ağırlığı ve keli-
melerinin mürekkepleri miktarınca salât eyle. 

5. Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve 
âline, Senin ölçüler üstü kemâlin ölçüsünde, o 
kemâle yaraşır ve Nebiy-yi Ekrem Efendimiz’in 
Senin nezdindeki büyüklüğüne uygun şekilde 
salât eyle.

6. Allahım! Tembellikten, kocamaktan, borç altında 
ezilmekten ve günahlardan Sana sığınıyorum.

7. Cehennem azabından, fitnesinden, kabirde aza-
ba dûçar kalmaktan, zenginlik ve fakirlik fitne-
lerinin şerrinden ve Mesîh-i Deccal’ın fitnesinin 
şerrinden de Sana iltica ediyorum.
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ُهمََّ اْغِسْل َخَطاَياَي ِبَمآِء الثَّْلِج َواْلَبَرِد َوَنّقِ َقْل۪بي ِمَن  َاللَّ
َنِس َوَباِعْد َبْي۪ني  ْبَيُض ِمَن الدَّ ى الثَّْوُب اأْلَ اْلَخَطاَيا َكَما ُيَنقَّ

1 َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 
َواْلُجْبِن  َواْلَكَسِل  اْلَعْجِز  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ
َواْلَهَرِم َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة 

2 اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت 
َواْلَعْيَلِة  َواْلَغْفَلِة  اْلَقْسَوِة  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ
لَِّة َواْلَمْسَكَنِة َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َواْلُكْفِر َواْلُفُسوِق  َوالّذِ
�َم�ِم  الصَّ ِم�َن  ِبَك  َوَأُع�وُذ  َي�آِء  َوالّرِ �ْمَعِة  َوالسُّ �َقاِق  َوالّشِ
ُهمََّ  3 َاللَّ ْس�َقاِم  َواْلَب�َكِم َواْلُج�ُن�وِن َواْلُج�َذاِم َوَس�ّيِِئ اأْلَ
َوَهَوا۪ني  ۪حيَل۪تي  َة  َوِقلَّ ۪تي  ُقوَّ َض�ْع�َف  ِإَلْي�َك  َأْش�ُكو  ٓي  ِإّن۪

4 َعَلى النَّاِس 
اَها  َها َأْنَت َخْيُر َمْن َزكَّ ُهمََّ ٰاِت َنْف۪سي َتْقَواَها َوَزّكِ َاللَّ

 5 َأْنَت َوِليَُّها َوَمْوٰليَها 
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1. Allahım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. 
Beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi, kalbimi 
günahlardan arındır ve benimle günahlarımın 
arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi 
ayır.

2. Allahım! Âciz düşmekten, tembellik yaşamak-
tan, korkak davranmaktan ve ihtiyarlayıp koca-
maktan Sana sığınırım. Kabir azabından Sana 
iltica ediyor; hayatın ve ölümün fitnelerinden de 
yine Sana sığınıyorum.

3. Allahım! Kalb katılığından, gafletten, fakirlikten, 
zillet ve meskenetten Sana sığınırım. Fakirlik-
ten, küfür ve nankörlükten, fısktan, muhalefet 
edip düşmanlık çıkarmaktan, süm’a ve riyadan, 
kulluğumu başkalarının duyup görmesine bağ-
lamaktan da Sana sığınırım. Sağırlık, dilsizlik, 
delilik ve cüzzam gibi ağır hastalıklardan da yine 
sadece Sana iltica ediyorum Allahım.

4. Allahım, gücümün zayıflığını, çaremin azlığını 
ve insanlarca önemsenmeyişimi Sana arz edi-
yorum.

5. Allahım, nefsime takva bahşeyle ve onu temizle; 
onu temizleyecek olan şüphesiz yalnız Sensin. 
Sen, onun velîsi ve mevlâsısın.
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ٓي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع َوِمْن َقْلٍب اَل  ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
ُيْسَتَجاُب  اَل  َدْعَوٍة  َوِمْن  َتْشَبُع  اَل  َنْفٍس  َوِمْن  َيْخَشُع 
َوِمْن  َعِمْلُت  َما  َشّرِ  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  ي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ  1 َلَها 
َما  َشّرِ  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ  2 َأْعَمْل  َلْم  َما  َشّرِ 
ٓي َأُعوُذ ِبَك ِمْن  ُهمََّ ِإّن۪ 3 َاللَّ َعِلْمُت َوِمْن َشّرِ َما َلْم َأْعَلْم 
َوَج۪ميِع  ِنْقَمِتَك  َوَفْجَأِة  َعاِفَيِتَك  ِل  َوَتَحوُّ ِنْعَمِتَك  َزَواِل 
ْكَراِم َيا  َسَخِطَك َيا َرْحٰمُن َيا َر۪حيُم َيا َذا اْلَجَاِل َواإْلِ

4 َحيُّ َيا َقيُّوُم 
ي  ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهْدِم َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن التََّرّد۪ ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَغَرِق َواْلَحَرِق َواْلَهَرِم َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن 
َأْن  َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن  اْلَمْوِت  ِعْنَد  ْيَطاُن  َيَتَخبََّطِنَي الشَّ َأْن 

5 َأُموَت َل۪ديغًا 
ْعَماِل  ْخَاِق َواأْلَ ٓي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت اأْلَ ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
َغَلَبِة  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ  6 ْدَوآِء  َواأْلَ ْهَوآِء  َواأْلَ

 7 ْيِن َوَغَلَبِة اْلَعُدّوِ َوَشَماَتِة اْلِعَباِد  الدَّ
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1. Allahım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen 
kalbden, doyma bilmeyen nefisten ve icabet 
edilmeyen duadan Sana sığınıyorum.

2. İşlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden 
Sana sığınıyorum Allahım.

3. Bildiklerim ve bilmediklerimin şerrinden de yine 
Senin rahmetine iltica ediyorum Allahım.

4. Ey Rahman ü Rahîm, Celâl ve İkram Sahibi, 
Hayy u Kayyûm olan Allahım! Nimetinin zeva-
linden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansı-
zın gelip çatmasından ve her türlü gazabından 
Sana sığınıyorum.

5. Allahım, enkaz altında kalmaktan Sana sığını-
rım. Düşmekten ve yuvarlanmaktan Sana sığı-
nırım. Boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan 
Sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın çarp-
masından Sana sığınırım. Yılan ve akrep gibi 
hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten 
de yine Sana sığınırım.

6. Allahım! Huy, amel, arzu ve hastalıkların kötü 
olanlarından Sana sığınırım.

7. Allahım, borca batmaktan, düşmanın galebe-
sinden ve insanların, başıma gelen musibetlere 
sevinmesinden Sana sığınırım.
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ٓي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهّمِ َواْلَحَزِن َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل  ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
1 َجاِل  ْيِن َوَغَلَبِة الّرِ َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل َوَضْلِع الدَّ

ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع َوِمْن َقْلٍب اَل  ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
َوِمَن  َتْشَبُع  َنْفٍس اَل  ُيْسَمُع َوِمْن  ُدَعآٍء اَل  َيْخَشُع َوِمْن 
۪جيُع، َوِمَن اْلِخَياَنِة َفَلِبْئَس اْلِبَطاَنُة،  اْلُجوِع َفِإنَُّه ِبْئَس الضَّ
َوِمَن اْلَكَسِل َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل َوِمَن اْلَهَرِم َوِمْن َأْن ُأَردَّ 
اِل َوَعَذاِب اْلَقْبِر َوِفْتَنِة  جَّ ِإلٰۤى َأْرَذِل اْلُعُمِر َوِمْن ِفْتَنِة الدَّ

2 اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت 
اَهًة ُمْخِبَتًة ُم۪نيَبًة ۪في َس۪بيِلَك  ُهمََّ ِإنَّا َنْسَأُلَك ُقُلوبًا َأوَّ َاللَّ
ُهمََّ ِإنَّا َنْسَأُلَك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك َوَعَزآِئَم َمْغِفَرِتَك  3 َاللَّ

َاَمَة ِمْن ُكّلِ ِإْثٍم َواْلَغ۪نيَمَة ِمْن ُكّلِ ِبّرٍ َواْلَفْوَز ِباْلَجنَِّة  َوالسَّ
4 َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر 

5 ُهمََّ اْغِفْر ۪لي ُذُنو۪بي َوَخَط۪ئي َوَعْم۪دي  َاللَّ
ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ  َأْم۪ري  ْرَشَد  أِلُ َأْسَتْه۪ديَك  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ

 6 َشّرِ َنْف۪سي 
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1. Her türlü üzüntü, tasa, acizlik, tembellik, kor-
kaklık, cimrilik, borç altında ezilmek ve insanlara 
mağlup olmaktan Sana sığınıyorum.

2. Faydasız ilimden, ürperti duymayan kalbden, 
işitilmeyen duadan, doymayan nefisten, açlık-
tan -ki o ne kötü bir arkadaştır-, hıyanetten -ki o 
ne kötü bir sırdaştır-, tembellikten, korkaklıktan, 
cimrilikten, kocamaktan, erzel-i ömre düşüp bu-
namaktan, Deccal fitnesinden, kabir azabından, 
hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınıyo-
rum Allahım.

3. Allahım! Senden, her zaman âh u enînlerle ya-
karan, Sana karşı saygı ile dopdolu ve her za-
man Senin yoluna yönelen kalbler dileniyoruz.

4. Allahım, Senden rahmetini celbedecek şeyleri, 
mağfiretinin vesilelerini, her türlü günahtan ko-
runmayı, her türlü iyiliği yapmayı, Cennet’e nâil 
ve Cehennem’den âzad olmayı diliyoruz.

5. Ne olur, bilerek ya da bilmeyerek işlediğim gü-
nahlarımı yarlığa Allahım! 

6. Allahım! Yapıp ettiklerimde beni en doğruya hi-
dayet etmeni diliyor ve nefsimin şerrinden Sana 
sığınıyorum.
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ِلَصاِل�ِح  َواْهِد۪ني  َواْرُزْق۪ني  َواْجُبْر۪ني  اْنِعْش۪ني  ُهمََّ  َاللَّ
َيْصِرُف  َواَل  ِلَصاِلِحَها  َيْه۪دي  اَل  ْخَاِق  َواأْلَ ْعَماِل  اأْلَ
اْلُجَذاِم  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ  1 َأْنَت  ِإالَّ  َئَها  َسّيِ

2 ْسَقاِم  َواْلَبَرِص َوَسّيِِئ اأْلَ
ي َوَهْز۪لي َوَخَط۪ئي َوَعْم۪دي َوُكلُّ  ُهمََّ اْغِفْر ۪لي ِجّد۪ َاللَّ
ي  َتْفِتّن۪ َأْعَطْيَت۪ني َواَل  َبَرَكَة َمآ  ٰذِلَك ِعْن۪دي َواَل َتْحِرْم۪ني 

3 ۪فيَمآ َأْحَرْمَت۪ني 
َنا َوَعْمَدَنا  ُهمََّ اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوُظْلَمَنا َوَهْزَلَنا َوِجدَّ َاللَّ

4 َوَخَطَأَنا َوُكلُّ ٰذِلَك ِعْنَدَنا 
َأْم۪ري  ِعْصَمُة  ُه�َو  الَّ�۪ذي  ۪دي�ِن�َي  ۪لي  َأْص�ِل�ْح  ُهمََّ  َاللَّ
۪لي  وَأْص�ِل�ْح  َمَعا۪شي  ۪فيَها  الَّ۪تي  ُدْن�َي�اَي  ۪لي  َوَأْصِل�ْح 
ِزَياَدًة ۪لي ۪في  اْلَحَياَة  َواْجَعِل  َمَعا۪دي  ۪فيَها  الَّ۪تي  ٰاِخَرِتَي 

5 ُكّلِ َخْيٍر َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة ۪لي ِمْن ُكّلِ َشّرٍ 
ِإَذا  ۪ني  َوَتَوفَّ اْلَحَياُة َخ�ْي�رًا ۪لي  َأْحِي۪ني َما َكاَنِت  ُهمََّ  َاللَّ

 6 َكاَنِت اْلَوَفاُة َخْيرًا ۪لي 
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1. Allahım, beni yücelt, eksiklerimi gider, bana rızık 
ihsan et, beni salih amellere ve güzel ahlaka ilet. 
İlet ki, bunların salih olanına ancak Sen ulaştırır, 
kötülerinden de ancak Sen uzak tutarsın.

2. Allahım, cüzzam, alaca ve benzeri kötü hastalık-
lardan Sana sığınıyorum.

3. Allahım, ciddi ya da şaka olarak, hataen veya 
bilerek yaptığım kusurlarımı mağfiret buyur. 
Çünkü o kusurların hepsi bende vardır. Beni ih-
sanlarının bereketinden mahrum etme, mahrum 
ettiklerinle de imtihan eyleme.

4. Allahım, günahlarımızı, zulüm ve haksızlıklarımı-
zı, şaka ile ya da ciddi olarak, kasten veya hata 
yoluyla işlediğimiz kusurlarımızı mağfiret eyle. 
Bütün kusurlarımızı bağışla. Çünkü o kusurların 
hepsi bizde vardır.

5. Allahım, her işimin esası olan dinimi, içinde 
geçimim olan dünyamı ve döneceğim yer olan 
ahiretim ıslah buyur. Hayatımı her türlü hayırları 
artırmaya, ölümümü de bütün şerlerden kurtu-
lup rahata ermeye vesile eyle.

6. Allahım, yaşamam hayırlı olduğu müddetçe 
beni yaşat. Vefatım hayırlı olduğunda da verdi-
ğin can emanetini al.
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َتْنُصْر َعَليَّ  ي َواَل ُتِعْن َعَليَّ َواْنُصْر۪ني َواَل  َأِعّن۪ َرّبِ 
۪لي  اْلُهٰدى  ِر  َوَيّسِ َواْهِد۪ني  َعَليَّ  َتْمُكْر  َواَل  ۪لي  َواْمُكْر 
َلَك  اْجَعْل۪ني  َرّبِ   1 َعَليَّ  َبٰغى  َمْن  َعٰلى  َواْنُصْر۪ني 
ابًا، َلَك ِمْطَواعًا، َلَك ُمْخِبتًا،  ارًا، َلَك َرهَّ ارًا، َلَك َشكَّ َذكَّ
َحْوَب۪تي  َواْغِسْل  َتْوَب۪تي  َتَقبَّْل  َرّبِ   2 ُم۪نيبًا  اهًا  َأوَّ ِإَلْيَك 
ْد ِلَسا۪ني  ۪تي َواْهِد َقْل۪بي َوَس�ّدِ َوَأِجْب َدْعَو۪تي َوَث�ّبِ�ْت ُحجَّ

3 َواْسُلْل َس۪خيَمَة َصْد۪ري 
ْمِر َوَأْسَأُلَك اْلَع۪زيَمَة  ي َأْس��َأُلَك الثََّباَت ِفي اأْلَ ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
ِعَباَدِتَك  َوُحْسَن  ِنْعَمِتَك  ُش�ْكَر  َوَأْس�َأُلَك  ْش�ِد  الرُّ ِفي 
َوَأْسَأُلَك ِلَسانًا َصاِدقًا َوَقْلبًا َس۪ليمًا َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ 
َما َتْعَلُم َوَأْسَأُلَك ِمْن َخْيِر َما َتْعَلُم َوَأْسَتْغِفُرَك ِبَما َتْعَلُم 

4 ُم اْلُغُيوِب  ِإنََّك َأْنَت َعاَّ
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1. Rabbim! Lehimde olan hususlarda bana inayet et, 
aleyhime olacak şeylerde değil. Bana yardım et, 
düşmanlarıma değil. Düşmanlarımın benim için 
hazırladıkları tuzakları boz ve onlara aleyhimde 
komplo kurma imkânı verme. Beni dosdoğru yola 
ilet ve o yolda yürümeyi benim için kolaylaştır. 
Haddini aşanlara karşı da her zaman yanımda ol.

2. Allahım! Beni, Seni çok zikreden, Sana çok şük-
reden, çok saygılı, çok itaatkâr, çok yakaran, çok 
huşûlu ve durmadan âh u enîn ile huzurunda 
yalvaran kullarından eyle.

3. Rabbim, tevbemi kabul buyur, günahımı yıka, 
duama icabet et, delilimi güçlendir; kalbime hi-
dayet, dilime de istikamet ver ve sinemdeki kin 
ve nefreti söküp al.

4. Allahım! Senden, beni işimde sebatkâr, doğru 
yolda da azimli kılmanı diliyorum. İçimi nimet-
lerine karşı şükür hisleriyle doldur ve kulluğumu 
en güzel şekilde yerine getirmeye muvaffak kıl. 
Bana hep doğruyu söyleyen bir dil ve selim bir 
kalb ihsan buyur. Bildiğin şeylerin şerrinden 
Sana sığınıyor, onların hayrını Senden diliyor, 
malumun olan kusurlarımdan dolayı Senin 
mağfiretini talep ediyorum. Şüphesiz ki Sen, 
gayb âlemlerini de bilen yegâne Zâtsın.
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 1 ُهمََّ َأْلِهْم۪ني ُرْش۪دي َوَأِعْذ۪ني ِمْن َشّرِ َنْف۪سي  َاللَّ
اْلُمْنَكَراِت  َوَتْرَك  اْلَخْيَراِت  ِفْعَل  َأْسَأُلَك  ِإّن۪�ٓي  ُهمََّ  َاللَّ
َأَرْدَت  َوِإَذا  َوَتْرَحَم۪ني  َتْغِفَر ۪لي  َوَأْن  اْلَمَسا۪كيِن  َوُحبَّ 

 2 ۪ني َغْيَر َمْفُتوٍن  ِفْتَنَة النَّاِس َفَتَوفَّ
َعَمٍل  َوُحبَّ  ُيِحبَُّك  َمْن  َوُحبَّ  ُحبََّك  َوَأْس�َأُلَك 
َوَبَص۪ري  ِبَسْم۪عي  َمّت�ِْع۪ني  ُه�مَّ  َاللَّ  3 ُح�ّبِ�َك  ِإٰلى  ُب۪ني  ُيَقّرِ
َظَلَم۪ني  َمْن  َعٰلى  َواْنُصْر۪ني  ِمّن۪�ي  اْلَواِرَث  َواْجَعْلُهَما 

 4 َوُخْذ ِمْنُه ِبَثْأ۪ري 
ُنوُن َواَل َيِصُفُه  َيا َمْن اَل َتَراُه اْلُعُيوُن َواَل ُتَخاِلُطُه الظُّ
َوآِئَر  الدَّ َيْخَشى  َواَل  اْلَحَواِدُث  ُتَغّي�ُِرُه  َواَل  اْلَواِصُفوَن 
َوَيْعَلُم َمَثا۪قيَل اْلِجَباِل َوَمَكا۪ييَل اْلِبَحاِر َوَعَدَد َقْطِر ْاأَلْمَطاِر 
ْيُل َوَأْشَرَق  َوَعَدَد َوَرِق ْاأَلْشَجاِر َوَعَدَد َمآ َأْظَلَم َعَلْيِه اللَّ
َعَلْيِه النََّهاُر َواَل ُتَوا۪ري َسَمآٌء َسَمآًء َواَلٓ َأْرٌض َأْرضًا َواَل 

5 َبْحٌر َما ۪في َقْعِر۪ه َواَل َج�َب�ٌل َم�ا ۪في َوْعِر۪ه 
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1. Allahım, bana varlığımın gayesini talim buyur 
ve beni nefsimin şerrinden koru. 

2. Allahım, Senden, beni hayırlı işlere muvaffak kıl-
manı, kötülüklerden uzak tutmanı, fakirleri bana 
sevdirmeni, mağfiret ve merhametinle beni sarıp 
sarmalamanı ve insanları fitnelerle imtihan etmeyi 
murad buyurduğunda o fitnelere dûçar kalmadan 
bendeki emanetin olan canı almanı diliyorum. 

3. Ne olur, bana, Seni, Senin sevdiklerini ve beni 
Sana yaklaştıracak amelleri sevdir.

4. Allahım! Gözümden ve kulağımdan gönlüme 
hep güzellikler akıt ve ömrüm oldukça onları 
sağlıklı eyle. Bana zulmedenlere karşı beni koru 
ve onlardan intikamımı al.

5. Ey gözlerin göremediği, zanların erişemediği, 
vasfa kalkışanların âciz düştüğü, hâdiselerin de-
ğiştiremediği, belalardan korkmayan; dağların 
ağırlıklarını, denizlerin hacmini, yağmur damla-
ların sayısını, ağaçlardaki yaprakların adedini ve 
üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün 
aydınlığının doğduğu her şeyin sayısını bilen; hiç-
bir semanın diğer bir semayı, hiçbir arzın bir baş-
ka arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın 
içindekileri Kendisinden gizleyemediği Allahım! 
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ِاْجَعْل َخْيَر ُعُم۪ري ٰاِخَرُه َوَخْيَر َعَم۪لي َخَواِتَمُه َوَخْيَر 
1 َأيَّا۪مي َيْوَم َأْلَقاَك ۪فيِه 

ُهمََّ َباِرْك ۪لي ۪في ۪ديِنَي الَّ۪ذي ُهَو ِعْصَمُة َأْم۪ري َو۪فٓي  َاللَّ
ٰاِخَرِتَي الَّ۪تي ِإَلْيَها َم۪صي۪ري َو۪في ُدْنَياَي الَّ۪تي ۪فيَها َبَا۪غي 
اْلَمْوَت  ُكّلِ َخْيٍر َواْجَعِل  ِزَياَدًة ۪لي ۪في  اْلَحَياَة  َواْجَعِل 
ٓي َأْسَأُلَك ۪عيَشًة َنِقيًَّة  ُهمََّ ِإّن۪ 2 َاللَّ َراَحًة ۪لي ِمْن ُكّلِ َشّرٍ 
ُهمََّ  َاللَّ  3 َفاِضٍح  َواَل  َمْخٰزى  َغْيَر  َوَمَرّدًا  َسِويًَّة  َو۪ميَتًة 
َعْي۪ني  ۪في  َواْجَعْل۪ني  َشُكورًا  َواْجَعْل۪ني  َصُبورًا  اْجَعْل۪ني 

4 َص۪غيرًا َو۪في َأْعُيِن النَّاِس َك۪بيرًا 
5 ْقَوَم  ۪بيَل اأْلَ َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َواْهِدِني السَّ

(ويصلي أربع ركعات ثم يدعو:)
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1. Ömrümün en hayırlı anını sonu, amellerimin en 
hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlı-
sını da Sana kavuştuğum gün eyle.

2. Allahım! Her şeyim olan dinimi hakkımda bere-
ketli eyle. Dönüş yerim olan ahiretimi ve maîşet 
mekanım olan dünyamı mübarek kıl. Hayatımı 
bütün hayırları artırarak yapmaya ve ölümümü 
her türlü şerden kurtulmaya vesile eyle.

3. Allahım! Senden, tertemiz bir hayat, dosdoğru 
bir ölüm ve huzurunda rezil rüsvay olmayaca-
ğım bir dönüş dileniyorum.

4. Allahım, beni çok sabreden, çok şükreden, ken-
di gözümde küçük fakat insanların gözünde bü-
yük bir kul eyle. 

5. Ya Rabbi, beni bağışla, bana merhamet eyle ve 
beni yolların en doğrusuna hidayet buyur.

 (Dört rek’at namaz kılar ve şöyle dua eder:)
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َتمَّ ُنوُرَك َفَهَدْيَت َفَلَك اْلَحْمُد، َعُظَم ِحْلُمَك َفَغَفْرَت 
َفَلَك اْلَحْمُد، َبَسْطَت َيَدَك َفَأْعَطْيَت َفَلَك اْلَحْمُد، َربََّنا 
َوَعِطيَُّتَك  اْلَجاِه  َأْعَظُم  َوَجاُهَك  اْلُوُجوِه  َأْكَرُم  َوْجُهَك 
َأْعَظُم اْلَعِطيَِّة َوَأْهَناَها، ُتَطاُع َربََّنا َفَتْشُكُر َوُتْعٰصى َفَتْغِفُر 
۪قيَم َوَتْغِفُر  رَّ َوَتْشِفي السَّ َوُت۪جيُب اْلُمْضَطرَّ َوَتْكِشُف الضُّ
ْنَب َوَتْقَبُل التَّْوَبَة َواَل َيْج۪زي ِبٰاآلِئَك َأَحٌد َواَل َيْبُلُغ  الذَّ

1 ِمْدَحَتَك َقْوُل َقآِئٍل 
ي َأْسَأُلَك ِعْلمًا َناِفعًا َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل  ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ

2 َيْنَفُع َوَأْسَأُلَك َعَمًا ُمَتَقبًَّا 
ي  ِسّن۪ ِكَبِر  ِعْنَد  َعَليَّ  ِرْزِقَك  َأْوَسَع  اْجَعْل  ُهمََّ  َاللَّ
اْلَمْسَأَلِة  َخْيَر  َأْسَأُلَك  ٓي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ  3 ُعُم۪ري  َواْنِقَطاِع 
َعآِء َوَخْيَر النََّجاِح َوَخْيَر اْلَعَمِل َوَخْيَر الثََّواِب  َوَخْيَر الدُّ

 4 َوَخْيَر اْلَحَياِة َوَخْيَر اْلَمَماِت 
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1. Allahım, nurun tastamam oldu, hidayet buyur-
dun, hamdolsun Sana. Hilmin öyle engin ki, 
bağışladın, hamdolsun Sana. Nimetlerini bol 
bol bahşettin, hamdolsun Sana. Senin kerem ve 
şerefin bütün şereflerin üstünde, şanın da top-
yekün nâm ü nişanların ötesindedir. İhsanların 
hem en büyük hem de en meşakkatsizdir. Rab-
bimiz, Sana itaat edilir, Sen de takdir buyurup 
karşılığını verirsin. İsyan edilir, onu da bağışlar-
sın. Darda kalmışların imdadına yetişir, zarar 
ve sıkıntıları bertaraf eder, hastalara şifa verir, 
günahları bağışlar, tevbeleri de kabul buyurur-
sun. Bütün bu nimetlerinin karşılığını hiç kimse 
veremez, kimsenin sözü de Seni hakkıyla sena 
etmeye kâfi gelemez.

2. Allahım, Senden faydalı ilim istiyor, fayda 
vermeyen ilimden Sana sığınıyorum. Ne olur, 
amellerimi de kabul buyur.

3. Allahım, bana ihsan edeceğin rızkın en genişini 
yaşlılığımda ve ömrümün sonunda lutfeyle.

4. Allahım, rahmetinden, dileklerin, duaların, mu-
vaffakiyetlerin, amellerin, sevapların, hayatın ve 
ölümün en hayırlı olanını diliyorum.
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ْق ۪إيَما۪ني َواْرَفْع َدَرَج۪تي  ْل َمَوا۪زي۪ني َوَحّقِ ْت۪ني َوَثّقِ َوَثّبِ
َرَجاِت  الدَّ َوَأْس�َأُلَك  يَئ۪تي  َخ۪طٓ َواْغِفْر  َصَا۪تي  َوَتَقبَّْل 

1 اْلُعٰلى ِمَن اْلَجنَِّة ٰا۪ميَن 
ي َأْس�َأُلَك َف�َواِت�َح اْلَخْيِر َوَخَواِتَمُه َوَجَواِمَعُه  ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
ِمَن  اْلُعٰلى  َرَجاِت  َوالدَّ َوَباِطَنُه  َوَظاِهَرُه  َوٰاِخَرُه  َلُه  َوَأوَّ

2 اْلَجنَِّة ٰا۪ميَن 
ي َأْسَأُلَك َخْيَر َمآ ٰا۪تي َوَخْيَر َمآ َأْفَعُل َوَخْيَر َمآ  ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
َرَجاِت اْلُعٰلى  َأْعَمُل َوَخْيَر َمآ ُأْبِطُن َوَخْيَر َمآ ُأْظِهُر والدَّ

3 ِمَن اْلَجنَِّة ٰا۪ميَن 
ِوْز۪ري  َوَتَضَع  ِذْك۪ري  َتْرَفَع  َأْن  َأْسَأُلَك  ي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ
َر  َوُتَنّوِ َفْر۪جي  َن  َوُتَحّصِ َقْل۪بي  َر  َوُتَطّهِ َأْم۪ري  َوُت�ْص�ل�ِ�َح 
ِمَن  اْلُعٰلى  َرَجاِت  الدَّ َوَأْس�َأُلَك  َذْن۪بي  ۪لي  َوَتْغِفَر  َقْل۪بي 

4 اْلَجنَِّة ٰا۪ميَن 
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1. Beni dinin üzerine sabitkadem eyle, mizanımı 
ağır tut, tahkîkî imana ulaştır, derecemi yükselt, 
dua ve namazımı kabul buyur ve hatalarımı ba-
ğışla. Senden, Cennet’te en yüksek dereceleri 
diliyorum. Âmin!

2. Allahım! Bütün hayırlarının başını ve sonunu, 
en cami olanlarını, evvel ve âhirini, açık ve giz-
lisini ve Cennet’in en yüksek derecelerini lutfet. 
Âmin!

3. Allahım! Senden, yapacağım şeylerin, işleye-
ceğim amellerin, ortaya koyacağım fiillerin, 
gizleyeceğim ve açığa vuracağım her şeyin en 
hayırlısını ve Cennet’in en yüksek derecelerini 
diliyorum. Âmin!

4. Allahım! Namımı yücelt, günah yükünü sırtım-
dan kaldır, halimi düzelt, kalbimi temizle, namu-
sumu koru, kalbimi nurlandır, günahımı bağışla 
ve beni Cennet’te en yüksek derecelerle serfiraz 
kıl. Âmin!
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َو۪في  َسْم۪عي  ۪في  ۪لي  ُتَباِرَك  َأْن  َأْس�َأُلَك  ي  ِإّن۪ ُهمََّ  َاللَّ
َبَص۪ري َو۪في ُرو۪حي َو۪في َخْل۪قي َو۪في ُخُل۪قي َو۪في َأْه۪لي 
َوَتَقبََّل َحَسَنا۪تي  َمَما۪تي َو۪في َعَم۪لي  َمْحَياَي َو۪في  َو۪في 
ُهمََّ  َاللَّ  1 ٰا۪ميَن  اْلَجنَِّة  ِمَن  اْلُعٰلى  َرَجاِت  الدَّ َوَأْسَأُلَك 
َشْيَء  َفَا  ِخُر  ااْلٰ َوَأْنَت  َقْبَلَك  َشْيَء  َفَا  ُل  وَّ اأْلَ َأْنَت 
َبْعَدَك َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ ُكّلِ َدآبٍَّة َناِصَيُتَها ِبَيِدَك َوَأُعوُذ 
َخَطاَياَي  ِمْن  ۪ني  َنّقِ ُهمََّ  َاللَّ  2 َواْلَمْغَرِم  اْلَمْأَثِم  ِمَن  ِبَك 
َباِعْد  ُهمََّ  َاللَّ  3 َنِس  الدَّ ِمَن  ْبَيُض  اأْلَ الثَّْوُب  ى  ُيَنقَّ َكَما 
َبْي۪ني َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 

4 ٌد َربَُّه  ٰهَذا َما َسَأَلُه ُمَحمَّ
ْيِل َوالنََّهاِر  ۪ني ِمَن النَّاِر َوَأْس�َأُلَك َمْغِفَرًة ِباللَّ ُهمََّ َنّجِ َاللَّ

5 اِل�َح ٰا۪ميَن  َواْلَمْنِزَل الصَّ
ٓي َأْس�َأُلَك َخَاصًا ِمَن النَّاِر َساِلمًا َوَأْدِخْلِني  ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ

 6 اْلَجنََّة ٰاِمنًا 



77

1. Allahım! Kulağımı, gözümü, ruhumu, bedenimi, 
ahlakımı, ailemi, hayatımı, ölümümü ve ame-
limi mübarek eyle. İyiliklerimi kabul buyur ve 
beni Cennetin en yüksek dereceleriyle lütuflan-
dır. Âmin!

2. Allahım! Evvel Sensin; Senden önce hiçbir şey 
yoktur. Âhir Sensin; Senden sonra da hiçbir şey 
olamaz. Perçemini yed-i kudretinde tuttuğun 
bütün canlıların şerrinden Sana sığınıyorum. 
Günah işlemekten ve borca saplanmaktan da 
yine Sana iltica ediyorum. 

3. Allahım! Beyaz elbisenin kirden temizlenmesi 
gibi beni günah kirlerinden temizle.

4. Allahım, doğu ile batının arasını uzak tuttuğun 
gibi, günahlarla benim aramı da öyle uzak tut. 
Bu, Hazreti Muhammed (aleyhissalatü vesselam)’ın 
Rabbinden bir dileğidir. 

5. Allahım, Cehennem ateşinden beni koru. Gece 
ve gündüz beni mağfiret eyle ve bana güzel bir 
menzil ihsan et. Âmin!

6. Allahım, Senden beni Cehennem’den salimen 
kurtarıp emniyet içinde Cennet’e koymanı dili-
yorum.
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َي�ا َمْن َأْظَهَر اْلَج۪ميَل َوَسَتَر اْلَق۪بيَح، َي�ا َمْن اَل ُيَؤاِخُذ 
ْتَر، َيا َحَسَن التََّجاُوِز، َيا َواِس�َع  ِباْلَج۪ريَمِة َواَل َيْهِتُك الّسِ
ُكّلِ  َص�اِحَب  َي�ا  ْحَمِة،  ِبالرَّ اْلَيَدْيِن  َباِس�َط  َي�ا  اْلَمْغِفَرِة، 
َيا  ْفِح،  الصَّ َك۪ريَم  َي�ا  َشْكٰوى،  ُكّلِ  ُمْنَتَهى  َي�ا  َنْجٰوى، 
1 َيا َربََّنا  ، َيا ُمْبَتِدَئ الّنَِعِم َقْبَل اْسِتْحَقاِقَها  َع۪ظيَم اْلَمّنِ
َاهلُل َأْن اَل َتْشِوَي  َوَيا َسّيَِدَنا َوَيا َغاَيَة َرْغَبِتَنا َأْسَأُلَك َيآ 

2 َخْل۪قي ِبالنَّاِر 
َما  اْلِفَتِن  ِمَن  ِباهلِل  َنُعوُذ  النَّاِر،  َعَذاِب  ِمْن  ِباهلِل  َنُعوُذ 
 3 اِل  جَّ الدَّ ِفْتَنِة  ِمْن  ِباهلِل  َنُعوُذ  َبَطَن،  َوَما  ِمْنَها  َظَهَر 
َقآِء َوُسوِٓء  ُهمََّ ِإنَّا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَبَآِء َوَدْرِك الشَّ َاللَّ
اْلُقُلوِب  َف  َيا ُمَصِرّ ُهمََّ  َاللَّ  4 ْعَدآِء  اْلَقَضآِء َوَشَماَتِة اأْلَ
َب اْلُقُلوِب  ُهمََّ َيا ُمَقِلّ 5 َاللَّ ْف ُقُلوَبَنا ِإٰلى َطاَعِتَك  َصِرّ
َواْرَحْمَنا  َلَنا  اْغِفْر  ُهمََّ  َاللَّ  6 ۪ديِنَك  َعٰلى  َقْل۪بي  َثِبّْت 
النَّاِر  ِمَن  َنا  َوَنِجّ اْلَجنََّة  َوَأْدِخْلَنا  ِمنَّا  َوَتَقبَّْل  َعنَّا  َواْرَض 

7 ُه  َوَأْصِل�ْح َلَنا َشْأَنَنا ُكلَّ
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1. Ey güzeli açığa çıkarıp çirkini örten.. ey günahla-
rından dolayı kullarını hemen muâheze etmeyen 
ve perdeyi yırtmayan.. ey affı güzel.. ey mağfireti 
bol.. ey rahmetini her yana saçan.. ey kullarının 
gizli yakarışlarını duyan.. ey ibadının arz-ı halle-
rini ilettikleri yegane merci.. ey afv u safhı geniş.. 
ey ihsanları çok ve ey kullarının istihkakından 
önce nimetleri daha baştan bahşeden…

2. Ey Rabbimiz, ey Seyyidimiz, ey arzu ve dilekle-
rimizin en son ufku, ey Allahım! Senden, vücu-
dumu ateşte yakmamanı diliyorum.

3. Cehennem azabından, açık-gizli bütün fitnelerden, 
Deccal fitnesinden de Sana sığınıyoruz Allahım.

4. Allahım! Belâ cenderesine, bela ağına dûçar 
kalmaktan, şekavetin gelip çatmasından, hakkı-
mızda takdir buyuracağın acı kazadan ve dav-
ranışlarımızda falso ve fiyaskolar içine girerek, 
hasımlarımızı sevindirmekten Sana sığınıyoruz. 

5. Ey kalbleri dilediği gibi evirip çeviren Allahım! 
Kalblerimizi Hakk’a kulluğa çevir.

6. Ey kalbleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dinin 
üzere sabit kıl.

7. Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım! Bizi ba-
ğışla, bize merhamet et, bizden razı ol, bizden 
kabul buyur, bizi Cennetine koy, Cehennem’den 
koru ve her halimizi, her işimizi ıslah eyle.



80

ُهمََّ ِزْدَنا َواَل َتْنُقْصَنا َوَأْكِرْمَنا َواَل ُتِهنَّا َوَأْعِطَنا َواَل  َاللَّ
َيا  َعنَّا  َواْرَض  َوَأْرِضَنا  َعَلْيَنا  ُتْؤِثْر  َواَل  َوٰاِثْرَنا  َتْحُرْمَنا 
َوُشْكِرَك  ِذْكِرَك  َعٰلى  َأِعنَّا  ُهمََّ  َاللَّ  1 اِح۪ميَن  الرَّ َأْرَحَم 
ُموِر  اأْلُ ِفي  َعاِقَبَتَنا  َأْحِسْن  ُهمََّ  َاللَّ  2 ِعَباَدِتَك  َوُحْسِن 
ُهمََّ  3 َاللَّ ِخَرِة  ْنَيا َوَعَذاِب ااْلٰ َها َوَأِجْرَنا ِمْن ِخْزِي الدُّ ُكّلِ
اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َتُحوُل ِب۪ه َبْيَنَنا َوَبْيَن َمَعا۪صيَك 
ُن ِب۪ه  ُغَنا ِب۪ه َجنََّتَك َوِمَن اْلَي۪قيِن َما ُتَهّوِ َوِمْن َطاَعِتَك َما ُتَبّلِ
ِتَنا  ْعَنا ِبَأْسَماِعَنا َوَأْبَصاِرَنا َوُقوَّ ْنَيا َوَمّتِ َعَلْيَنا َمَصآِئَب الدُّ
َعٰلى  َثْأَرَنا  َواْجَعْل  ِمنَّا  اْلَواِرَث  َواْجَعْلُه   4 َأْحَيْيَتَنا  َمآ 
َمْن َظَلَمَنا َواْنُصْرَنا َعٰلى َمْن َعاَداَنا َواَل َتْجَعْل ُم۪صيَبَتَنا 
ِعْلِمَنا  َمْبَلَغ  َواَل  َنا  َهّمِ َأْكَبَر  ْنَيا  الدُّ َتْجَعِل  َواَل  ۪ديِنَنا  ۪في 

 5 ْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيْرَحُمَنا  َواَل ُتَسّلِ
ُهمََّ ِإنَّا َنْسَأُلَك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك َوَعَزآِئَم َمْغِفَرِتَك  َاللَّ
َاَمَة ِمْن ُكّلِ ِإْثٍم َواْلَغ۪نيَمَة ِمْن ُكّلِ ِبّرٍ َواْلَفْوَز ِباْلَجنَِّة  َوالسَّ

 6 َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر 
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1. Allahım, lütuflarını artır, eksiltme; bizi yücelt, ha-
kir düşürme; bize ihsanlarda bulun, mahrum ey-
leme; bizi tercih et, başkalarını bize tercih etme; 
bizi razı et ve bizden razı ol. 

2. Allahım, Seni zikir, Sana şükür ve güzelce ibadet 
edebilmemiz için bize yardım eyle.

3. Allahım! Bütün işlerimizde akıbetimizi güzel 
eyle. Dünyada rezil rüsvay olmaktan ve ahirette 
azaba maruz kalmaktan bizi koru.

4. Allahım! Bize, bizi günahlardan uzak tutacak 
bir haşyet, Cennet’e ulaştıracak bir tâat ve dün-
ya musibetlerini önemsetmeyecek kadar yakîn 
bahşet. Ömür verdiğin müddetçe kulaklarımız-
dan, gözlerimizden ve kuvvetimizden istifadeye 
bizleri muvaffak kıl. Onları hep sağlıklı eyle. 

5. Bize zulmedenlerden intikamımızı Sen al ve düş-
manlık edenlere karşı bizi muzaffer et. Bizi, dini-
mizle alakalı musibetlere maruz bırakma. Dünyayı 
en büyük hedefimiz, tek düşüncemiz ve ilmimizin 
varıp dayandığı son nokta yapma ve bize merha-
met etmeyecekleri üzerimize musallat etme

6. Allahım! Senden, rahmetini celbedecek amel-
leri, mağfiretine götürecek vesileleri, her türlü 
günahtan selamette kalmayı, bütün iyiliklere 
nâil olmayı, Cennet’e ermeyi ve Cehennem’den 
kurtulmayı diliyoruz.
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ْجَتُه َواَل  ُهمََّ اَل َتَدْع َلَنا َذْنبًا ِإالَّ َغَفْرَتُه َواَل َهّمًا ِإالَّ َفرَّ َاللَّ
ِخَرِة  ْنَيا َوااْلٰ َدْينًا ِإالَّ َقَضْيَتُه َواَل َحاَجًة ِمْن َحَوآِئ��ِج الدُّ

 1 اِح۪ميَن  ِهَي َلَك ِرضًا ِإالَّ َقَضْيَتَها َيآ َأْر َحَم الرَّ
َوِقَنا  ِخَرِة َحَسَنًة  ْنَيا َحَسَنًة َوِفي ااْلٰ ٰاِتَنا ِفي الدُّ ُهمََّ  َاللَّ
َسَأَلَك  َما  َخْيِر  ِمْن  َنْسَأُلَك  ِإنَّا  ُهمََّ  َاللَّ  2 النَّاِر  َعَذاَب 
اْسَتَعاَذَك  َما  َش�ّرِ  ِمْن  ِبَك  َوَنُعوُذ   U ٌد  ُمَحمَّ َنِبيَُّك  ِمْنُه 
اْلَبَاُغ  َوَعَلْيَك  اْلُمْسَتَعاُن  َوَأْنَت   U ٌد  ُمَحمَّ َنِبيَُّك  ِمْنُه 

3 َة ِإالَّ ِباهلِل  َواَلَحْوَل َواَل ُقوَّ
ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُأْشِرَك ِبَك َشْيئًا َوَأَنا َأْعَلُم  ُهمََّ ِإّن۪ َاللَّ
ٍد  ُمَحمَّ النَِّبّيِ  َربَّ  ُهمََّ  َاللَّ  4 َأْعَلُم  اَلٓ  ِلَما  َوَأْس�َتْغِفُرَك 
ِت  ِاْغِفْر ۪لي َذْن۪بي َوَأْذِهْب َغْيَظ َقْل۪بي َوَأِجْر۪ني ِمْن ُمِضاَّ

5 اْلِفَتِن 
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1. Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım, üzeri-
mizde bağışlamadığın günah, gidermediğin gam 
ve tasa, ödemeye muvaffak kılmadığın borç, 
rızana uygun dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızdan 
is’af buyurmadığın bir şey bırakma.

2. Allahım! Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver 
ve bizi Cehennem azabından muhafaza buyur.

3. Allahım! Nebiy-yi Ekremin Hazreti Muhammed 
(sallallahü aleyhi vesellem)’in Senden istediği her 
hayrı biz de istiyor, yine Nebîn Hazreti Muham-
med (aleyhissalâtü vesselam)’ın Sana sığındığı her 
türlü şerden biz de Sana sığınıyoruz. Şüphesiz 
her hususta kullarına yardım edebilecek bir tek 
Sen varsın. Bütün dilekler de Sana ulaşır. Ger-
çek güç ve kuvvet sadece Allah’a aittir.

4. Allahım, bilerek Sana bir şeyi ortak koşmaktan 
rahmetine sığınıyor, bilemediğim hususlarda da 
mağfiretini diliyorum.

5. Nebiy-yi Ekrem Hazreti Muhammed (sallallahü 
aleyhi vesellem)’in Rabbi olan Allahım! Ne olur, 
günahımı bağışla, kalbimdeki gayz ve hidde-
ti gider ve dalâlete sürükleyen fitnelerden beni 
muhafaza buyur.


