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Bu kitabı   

Takıyuddin ve Ahmet'e…  

ve yarın Ġslam sancağını taĢıyacak olan 
bütün nesillere… 

 armağan ediyorum. 

Muhammed Hassan  
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Hepimiz bir koşturmaca içindeyiz. Hiç bi-
rimizin vakti yok. Hoşlanmadıklarımızdan vaz-
geçtim, hoşlandıklarımızdan bahsederken bile 
hep vakitsizlikten yakınıyoruz. Oysaki zaman 
tüm insanlara eşit olarak sunulmuştur. 

 “Çok yapmak istiyorum ama vaktim yok.” 
Hep bu cümleyi kuruyoruz. Oysaki bunların 
hepsi kendimizi kandırmaktan başka bir şey 
değildir 

Ġhtiyaç duyduğumuz Ģey iyi bir plandan 
baĢka bir Ģey değildir. Planlama, zamanı akılcı 
kullanma, kısaca zamanlama demektir. Özellik-
le günlük ve haftalık olarak yapılan programlar 
sizin amacınıza ulaĢmanızı kolaylaĢtıracaktır. 

Elinizdeki bu küçük eser, bir müslümanın 

24 saatini programlarken ona yardımcı olmak ama-

cıyla hazırlanmıştır. 

Mehir Vakfı olarak, bir işi zamansız yapma-

nın o işi bozmak olduğunun bilincindeyiz.Herşey, 

sırasında ve zamanında yapılmalıdır… 

Selam ve Saygılarımla… 

Mustafa Özdemir 

Sunuş 
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En güzel hamd Allah'a, salât ve selam 
Efendimiz Hz. Muhammed'e, onun aile ve as-
habına ve onun yolunda gidenlere olsun. 

Bilindiği gibi her Ģeyin bir cilası vardır. 
Kalbin cilası ise Yüce Allah 'ı zikir etmektir. 
Müslüman kiĢi bu dünyada; Ģükrü gerektiren 
nimet ile sabrı gerektiren imtihan ve günahları 
temizleyip yok eden tevbe-istiğfar arasında gi-
dip gelmektedir. Bütün bunları bir araya topla-
yan merkez ise zikirdir. Çünkü zikir; nimetleri 
korur, zararları ortadan kaldırır, üzüntüleri 
bertaraf eder, kalbi diriltir, Ģeytanı kovar, 
Rahman olan Allah'ı ise hoĢnut eder. Zikir; 
ibadetlerin en kolayı, en çok ümit vereni, en 
temiz amel ve en kıymetli olanıdır. Müslüman 
kiĢi ise; düĢünce, telaffuz ve davranıĢ olarak 
her zaman rabbini dili ile ikrar kalbi ile tasdik 
eder ve güzel davranıĢlarda bulunarak ona zik-
reder. 

Yüce Allah; değerli kardeĢimiz Muham-
med Hasan'ı, hazırlamıĢ olduğu bu kitapla Al-
lah'ı en güzel Ģekilde hatırlatmaya muvaffak 
kılmıĢtır. Biz de bundan dolayı ona Ģükranla-
rımızı arz ediyoruz. Allah hepimizi zikrine sarı-
lanlardan eylesin. Yine hepimizi, iman edip 
kalpleri zikirle sükûnet bulan kullarındın eyle-
sin. Yüce Allah Ģöyle buyurur: 
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"Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmak-
la sükûnet bulur" (Ra'd: 28). 

Salât ve selam Allah'ı en çok anan; takva 
ehlinin önderi, peygamberlerin sonuncusu 
Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, onun ter 
temiz ailesine ve güzide ashabına olsun. Âlem-
lerin Rabbi olan Allah'a her zaman hamd ol-
sun. 

 

Dr. Muhammed Yusri – Kahire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 
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Hamd Allah'adır. Her zaman ona hamd 
eder, ondan yardım diler ve bağıĢlanmayı yal-
nız ondan dileriz. Nefislerimizin Ģerrinden, kö-
tü amel ve davranıĢlarımızdan da ona sığınırız. 
Allah bir kimseye hidayet ederse artık hiç kim-
se onu saptıramaz, kimi de saptırırsa artık hiç 
kimse onu hidayete erdiremez. ġahadet ederim 
ki Allah birdir, mülkünde ortağı yoktur. Yine 
Ģahadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) onun 
kulu ve elçisidir. 

"Ey iman edenler! Allah'tan, ona yaraĢır 
Ģekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak 
can verin." (Al-i Ġmran: 102). 

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan 
ve ondan da eĢini yaratan ve ikisinden birçok 
erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden sakı-
nın. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bu-
lunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına 
riayetsizlikten de sakının. ġüphesiz Allah sizin 
üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 1). 

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve 
doğru söz söyleyin. Çünkü böyle davranırsanız, 
Allah iĢlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağıĢ-
lar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük 
bir kurtuluĢa ermiĢ olur." (Ahzab: 70-71). 
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Her insan bilmelidir ki; Allah'ın kendisine 
verdiği nimetlerden sorumludur. O nimetlerle 
neler yaptı. Hadiste Ģöyle ifade edilmiĢtir: 

1- Ġbn Ömer, Ġnb Mesut (r.a.)'dan, Pey-
gamber (s.a.v.)'in Ģöyle dediğini rivayet eder: 
"Adem oğlu kıyamet gününde beĢ Ģeyden so-
rulmadan Allah'ın huzurundan ayrılamaz: Öm-
rünü nerede tüketti, gençliğini nerede bitirdi, 
malını nereden kazandı ve nereye harcadı, öğ-
rendikleriyle hangi amellerde bulundu." (Sü-
nen'i-Tirmizi: 2416). 

O halde her insan ömrünü fırsat bilip Al-
lah'a ibadet etmeli ve elinden geldiğince bunu 
çokça yapmalıdır. Zira ne malın, ne de evladın 
fayda vermediği bir günde, sadece yapılan iba-
detin sahibine faydası vardır. Hadiste Ģöyle 
buyrulmuĢtur:  

2- Abdullah b. Amr rivayet ediyor. Pey-
gamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Bir ayet dahi 
olsa benden alıp anlatın. Kim kasıtlı olarak be-
nim adıma yalan uydurursa, o kiĢi cehennemde 
yanmaya hazır olsun". (Buhari: 3461). 

Bu sebeple; gerek ilim talebesi, gerekse 
diğer kimseler, Peygamber Efendimizin her 
hangi bir sünnetini öğrendikleri vakit her fır-
satta onu diğer insanlara anlatmalıdırlar. Her 
ortam fırsat bilinerek Peygamberin sünneti an-
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latılmalı ve tebliğ edilmelidir. Zira bu davranıĢ, 
kiĢiye sevap kazandırdığı gibi, kıyamete kadar 
o sünnetle amel edenlerin sevabına ortak ol-
mayı da sağlar. 

Ġslam büyüklerinden bize Ģöyle nakledil-
miĢtir: "BaĢını dahi kaĢırken Peygamberin 
sünnetine uyabiliyorsan bunu yap". ĠĢte bu 
inanç ve düĢünce ile sırf Allah rızası için bu kü-
çük ve mütevazı kitapçık hazırlanmıĢ olup, 
müslümanların günlük hayatlarında Peygam-
berin sünnetine uygun, onun yaĢadığı tarzda 
nasıl yaĢamaları gerektiğini onlara göstermiĢ-
tir. Bu amelimi kendi rızası uğrunda yapılmıĢ 
bir iĢ olarak kabul etmesini ve kıyamet günün-
de iyiliklerim arasında yazmasını Yüce Al-
lah'tan dilerim. O ne güzel dost ne güzel yar-
dımcıdır. 

 

Muhammed Hassan  
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Uykudan Uyanırken Allah'ı Zikret 

3- Ubade b. Samit rivayet ediyor. Pey-
gamber Ģöyle buyurdu: "Kim geceleyin uyku-
sundan uyanır Ģu duayı okursa duası kabul 
olunur:  

ْحَدُه الَ َشرِيَك َلُو، َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد، الَ ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو وَ 
َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر. اْلَحْمُد لِلَِّو َوُسْبَحاَن اللَِّو َوالَ ِإَلَو 

َة ِإالَّ بِاللَّوِ   ِإالَّ اللَُّو َواللَُّو َأْكبَ ُر َوالَ َحْوَل َوالَ قُ وَّ

"La ilahe illallahu vahdehu la Ģerike lehu, 
lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külli 
Ģey'in kadir.  

Elhamdü lillahi ve sübhanellahi vela ilahe 
illallahu vellahü ekber vela havle vela kuvvete 
illa billâh." 

"Allah'tan baĢka ilah yoktur, yalnız o var-
dır. Onun ortağı yoktur. Hamd onun, mülk de 
onundur. O her Ģeye kadirdir. 

Hamde layık ancak odur. Onu her türlü 
noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ondan baĢka 
ilah da yoktur. Allah en büyüktür, güç ve kuv-
vet onun elindedir."  
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Bu duayı okuduktan sonra da: 

 اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي

"Allahümmeğfir li" "Allahım! Beni bağıĢ-
la" der. (Buhari: 1154). 

 

Her Şeye Sağdan Başla 

Abdest alırken, saç tararken, elbise ve 
ayakkabıyı giyerken her Ģeye sağdan baĢlamak.  

4- AiĢe (r.a.) Ģöyle der: Peygamber (s.a.v.) 
ayakkabısını giyerken, saçını tararken, abdest 
alırken ve her iĢinde sağla baĢlamayı severdi 
(Buhari: 168). 

5- BaĢka bir rivayetinde Hz. AiĢe (r.a.) 
Ģöyle der: Peygamber (s.a.v.) abdest alırken, 
saçını tararken, ayakkabısını giyerken, hulasa 
bütün iĢlerinde imkân nisbetinde sağdan baĢ-
lamayı severdi (Buhari: (426).    

6- Yine AiĢe validemiz (r.a.) Ģöyle der: 
Peygamber (s.a.v.) hep sağ tarafı kullanmayı 
severdi. Alırken sağla alır, verirken de sağla ve-
rirdi. Böylece her iĢine sağdan baĢlamayı se-
verdi. (Albani, Sünenü'n-Nesai: 5074). 
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 Geçen Hadislerin Yorumu 

Ġmam Nevevi; Sahih-i Müslim'in Ģerhin-
de: (Cilt, 2, Sayfa: 163) Ģöyle der: Bu durum Ġs-
lam'ın süreklilik bildiren kurallarından biridir. 
Elbise ve mestleri giymek, camiye girmek, mis-
vak kullanmak, göze sürme çekmek, tırnakları 
kesmek, bıyıkları kısaltmak, saçı taramak, tu-
valetten çıkmak, koltuk altındaki kılları almak, 
saçı tıraĢ etmek, namazda selam vermek, ab-
dest azalarını yıkamak, yemek yemek, su iç-
mek, tokalaĢmak, Hacer'ü-l evsedi selamlamak 
gibi değer ve saygı ifade eden Ģeylerde sağ kul-
lanılmalıdır. ġayet bunun tersine; tuvalete gir-
mek, camiden çıkmak, burnu temizlemek, is-
tinca (taharet) almak, entari, pijama ve mesti 
çıkarmak gibi Ģeylerde olursa bu durumda solu 
tercih etmek daha evladır. Bütün bunlar sağ ta-
rafın sol taraf üzerinde taĢıdığı değer ve saygı-
dan dolayıdır. Doğrusunu ise Allah bilir. 

 

Abdest Al ve İki Rekât Namaz Kıl 

7- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor: 
Efendimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Biriniz uyu-
duğu vakit Ģeytan kafasının üzerini üç bağla 
bağlar. Her bir bağı bağlarken de: sen uyumaya 
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devam et, gece daha uzundur der. ġayet uyuyan 
kiĢi kalkar ve Allah'ı anarsa düğümlerden biri 
çözülür. Abdest aldığında ikinci düğüm çözü-
lür. Namaz kılmaya baĢlayınca üçüncü düğüm 
de çözülür. Son derece canlı ve dinç olarak sa-
bahlar. Bunları yapmadığı takdirde kötü ve 
tembel bir halde sabahlar." (Muttefekun Aley-
hi, el-Lu'lu' ve'l-Mercan: 444). 

 

Teheccüt Namazı Kıl 

Azim ve kararlılık durumuna göre, Ģafak-
tan bir veya iki saat, hatta yarım saat önce uya-
nır, iki, dört, altı veya sekiz rekât namaz kıldık-
tan sonra peĢinden de üç rekât vitir namazı kı-
lınarak on bir rekâta tamamlanmalıdır. Zira 
gecenin son üçte biri, ilahi rahmetin indiği va-
kittir. 

8- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. 
"Efendimiz (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Allah-u Te-
ala her gece, gecenin son üçte biri kalınca dün-
ya semasına iner ve Ģöyle der: yok mu dua 
eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden is-
teyen, istediğini vereyim. Yok mu benden ba-
ğıĢlanmayı dileyen onu bağıĢlayayım".( Mutte-
fekun aleyhi, el-Lu'lu ve'l-Mercan: 434). 
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Hanımını Gece Namazına Kaldır 

9- Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre 
(r.anhuma) rivayet ederler: Peygamber (s.a.v.) 
Ģöyle buyurdu: "Kim geceleyin kalkar, eĢini 
uyandırır ve birlikte iki rekât namaz kılarsa, bu 
kimseler Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok 
zikreden kadınlardan yazılırlar."Albani, Sünen 
Ebi Davud: 1451). 

 

Seher Vakti Allah'a Tevbe ve İstiğfarda 
Bulun 

ġafağın atmasından on veya on beĢ daki-
ka önceki zaman zarfı seher vaktidir. Bil ki bu 
vakit çok mübarek ve kıymetli bir vakittir. Yüce 
Allah bu vakti Kuran‟da zikrederek Ģöyle buyu-
rur:  

“Ey Rabbimiz! Ġman ettik; bizim günahla-
rımızı bağıĢla, bizi ateĢ azabından koru! diyen; 
sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, 
hayra harcayan ve seher vaktinde Allah‟tan ba-
ğıĢ dileyenler içindir.” (Al-i Ġmran:16–17). 

BaĢka bir ayette ise Ģöyle buyurmuĢtur: 
“ġüphesiz ki Allah‟a isyandan sakınanlar, Rab-
lerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde 
ve pınar baĢlarında bulunacaklar. KuĢkusuz 
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onlar, bundan önce dünyada güzel davranan-
lardı. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitle-
rinde de istiğfar ederlerdi. Mallarında, muhtaç 
ve yoksullar için bir hak vardı” (Zariyat: 15–
19). 

Tevbe ve istiğfarda bulunurken, sadece 
ağzını hareket etmekle yetinme. Bilakis bütün 
günah ve ayıplarını düĢünerek ondan istiğfar 
dile. 

 

Pazartesi ve Perşembe Günleri Allah Rı-
zası İçin Oruç Tut 

10- Ebu Said el-Hudri (r.a.) anlatıyor. 
Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kim Allah 
yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah (c.c.) buna 
karĢılık o kimseden yetmiĢ yıllık cehennem 
ateĢinin sıcaklığını uzaklaĢtırır.” (Camiu‟s-
Sağir: 6329). 

Tuvalete Girerken Şu Duayı Oku 

11- Ali b. Ebi Talip (r.a.) rivayet ediyor. 
Allah Resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "KiĢi elbi-
sesini çıkarmak istediği zaman, cinlerin gözleri 
arasında ve insanoğullarının avretleri arasında 
engel olan perde, helaya girdiğinde: 
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ِم اللَّوِ ِبسْ   

“Bismillah” demesidir. (Camiu‟s-Sağir: 
3611). 

12- Enes (r.a.) rivayet ediyor. “Efendimiz 
(s.a.v.) helâya girdiği zaman Ģöyle derdi: 

 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخُبِث َواْلَخَباِئِث.

 Allahümme inni Euzu bike mine‟l-hubsi 
ve‟l-Habaisi 

“Allahım! ġeytandan ve zararlı Ģeylerden 
sana sığınırım”. (Buhari: 142). 

 

Tuvalette Konuşma ve Allah’ın Adını 
Anma 

13- Ġbn Ömer (r.a.) anlatıyor: Peygamber 
(s.a.v.) idrarını yaparken ona bir adam tesadüf 
etti de selam verdi. Peygamber onun selamına 
karĢılık vermedi. (Müslim: 370/115). 

14- Muhacir b. Kunfüz anlatıyor: Pey-
gamber (s.a.v.) idrarını yaparken yanına var-
mıĢ oldum da ona selam verdim. Abdest alın-
caya kadar benim selamıma karĢılık vermedi. 
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Sonra benden özür dileyerek Ģöyle dedi: "O du-
rumda iken Allah‟ın adını anmayı hoĢ görme-
dim, ancak taharet veya temizlik halinde iken 
söylenmesini istedim.” (Sünen Ebi Davud, 17). 

 

Tuvaletten Çıkarken Şu Duayı Oku 

15- Hz. AiĢe (r.a.) anlatıyor: Peygamber 
(s.a.v.) tuvaletten çıkarken Ģöyle derdi:  

 ُغْفَراَنكَ 

(Ğufraneke) “Senin mağfiretini dilerim” 
(Albani, Camiu‟s-Sağir: 4707). 

 

 

Elbise Giyerken Sağdan Başla 

16- Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Allah 
Resulü (s.a.v.) bir gömlek veya elbise giydiği 
zaman sağdan giymeye baĢlardı. (Camiu‟s-
Sağir: 4779).    

 

Elbise Giyerken Şu Duayı Oku 
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17- Enes b. Malik (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah Resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kim yemek 
yedikten sonra Ģu duayı okursa geçmiĢ (küçük) 
günahları  bağıĢlanır.: 

َحْوٍل اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َأْطَعَمِني َىَذا الطََّعاَم َوَرزَقَِنيِو، ِمْن َغْيِر 
ةٍ   ِمنِّي َوالَ قُ وَّ

 “Elhamdü lillahillezi et‟ameni haza ve ra-
zekenihi min ğayri havlin mini vela kuvvetin” 

“Benden bir güç ve kuvvet olmaksızın bu 
yemeği bana yediren ve onu bana rızık yapan 
Allah‟a hamd olsun” . 

Kim bir elbise giydiği vakit Ģu duayı okur-
sa geçmiĢ (küçük) günahları bağıĢlanır. 

اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َكَساِني َىَذا الث َّْوَب َوَرزَقَِنيِو، ِمْن َغْيِر َحْوٍل 
ة  ِمنِّي َوالَ قُ وَّ

“Elhamdü lillahillezi kesani haze‟s-sevbe 
ve rezekenihi min ğayri havlin mini vela kuvve-
tin” 

“Allah‟a hamd olsun ki, benden bir kudret 
ve kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi 
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ve bunu bana rızık olarak verdi.” (Albani, Sü-
nen Ebi Davud: 4023). 

 

Evden Çıkarken Şu Duayı Oku 

Bu dua; Namaza giderken, bir iĢe gider-
ken, bir ziyarete giderken veya herhangi bir se-
beple dıĢarı çıkıldığında okunmalıdır. 

18- Enes b. Malik (r.a.) rivayet ediyor. 
Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kim evin-
den çıktığı vakit:  

َة ِإالَّ بِاللَّوِ  ْلُت َعَلى اللَِّو، الَ َحْوَل َوالَ قُ وَّ  ِبْسِم اللَِّو، تَ وَكَّ

“Bismillahi tevekkeltü alellahi vela havle 
vela kuvvete illa billahi” 

“Allah‟a tevekkül edip Allah‟ın adıyla çı-
karım. Güç ve kuvvet ancak onun kudreti ile-
dir” derse; (Melek tarafından) ona Ģöyle söyle-
nir: Her kederden emin kılındın, muhafaza al-
tına alındın ve doğru yola iletildin. Ayrıca Ģey-
tanlar ondan uzaklaĢır.” (Albani, Sünen et-
Tirmizi: 3426). 

19- Ümmü Seleme (r.anha) anlatıyor. 
Peygamber Sallalahu Aleyi Vesellem benim 
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evimden her çıkıĢında, gözünü göğe doğru kal-
dırıp Ģöyle dua ederdi: 

، َأْو اللَُّهمَّ! َأُعوُذ ِبَك َأْن َأِضلَّ أَ  ْو ُأَضلَّ، َأْو َأِزلَّ َأْو ُأَزلَّ
 َأْظِلَم َأْو ُأْظَلَم، َأْو َأْجَهَل َأْو ُيْجَهَل َعَليّ 

“Allahümme inni euzu bike en edile ev 
udalle ev ezile ev uzelle ev ezlime ev uzleme ev 
echele ev yüchele aleyye “ 

“Allah'ım! Sığınırım sana, haktan sap-
mamdan yahut saptırılmamdan, ayağımın 
kaymasından yahut kaydırılmasından, zul-
metmemden yahut zulüm edilmemden, bil-
mememden yahut bana bilgisizlik isnat edil-
mekten”. (Albani, Ebi Davud: 5094). 

 

Eve Girerken Şu Duayı Oku 

 Evde insan bulunsun veya bulunmasın 
eve her girdiğinde Ģu duayı okursan bu dua sa-
yesinde Ģeytanın eve girmesini engellemiĢ olur-
sun. 

 بسم اهلل، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
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“Bismillah, esselamu aleyküm ve rahme-
tüllahi ve berekatuhu”  

“Allah‟ın ismi ile giriyorum. Allah‟ın se-
lamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun” 

20- Cabir b. Abdullah (r.Anhuma); Pey-
gamber (s.a.v.)‟in Ģöyle buyurduğunu iĢittim 
der: 

“Ġnsan evine girerken ve yemek yerken 
yüce Allah'ı anarsa, Ģeytan arkadaĢlarına Ģöyle 
der: Burada size gecelemek yok, aĢ da yok. Fa-
kat adam evine girerken Allah‟ı anmazsa, Ģey-
tan Ģöyle der: ArkadaĢlar, burada gecelemek 
imkânına kavuĢtunuz. Yemeği esnasında Al-
lah‟ı anmazsa, bu defa Ģeytan: Sizin için bu ev-
de hem gecelemek hem de aĢ vardır der. (Müs-
lim: 103/ 2018). 

21- Ebu Ümame el-Bahili anlatıyor. Rasu-
lüllah (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

“Üç kimse vardır ki, bunların hepsi Al-
lah‟ın teminatı altındadır: 

1- Allah yolunda savaĢ için çıkan bir 
adam. Bu kimse Ģehit olup cennete girinceye 
kadar yahut da kazandığı sevap ve ganimetle 
evine dönünceye kadar Allah‟ın teminatı altın-
dadır. 
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2- Namaz kılmak için camiye giden bir 
adam. Bu kimse, Allah‟ın teminatı altındadır. 
Ta onu öldürüp cennete koyunca yahut elde et-
tiği sevap ve mükâfatla onu eve döndürünceye 
kadar. 

3- Evine selam vererek içeri giren bir 
adam. Bu da, her türlü noksanlıklardan mü-
nezzeh olan Allah‟ın himaye ve teminatı altın-
dadır.” (Camiu‟s-seğir: 3053). 

 

Eve Girerken Misvak Kullan 

22- Hz. AiĢe (r.a.) anlatıyor. Allah Resulü 
(s.a.v.) evine girdiği vakit misvak kullanırdı”. 
(Müslim: 253/44). 

 

Araba, Asansör v.s. Binerken Şu Duayı 
Oku 

23- Ali b. Rabia (r.a.) anlatıyor: Üzerine 
binmesi için Ali b. Ebi Talib'e bir hayvan geti-
rildiğinde ben de bulundum. Hz. Ali ayağını 
üzengiye koyduğu zaman üç defa "Bismillah" 
(Allah'ın adıyla) dedi. Hayvanın sırtına binince 
de: "Elhamdulillah" (Allah'a hamd olsu) dedi 
ve sonra Ģu duayı okudu:  
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َر لََنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِنِيَن  َوِإنَّا ِإَلى رَب َِّنا  ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ
َقِلُبونَ    َلُمن ْ  

"Sübhane'l-lezi sehhara lena haza vema 
künna lehu mukrinin. Ve inna ila Rabbina le-
münkalibun" 

 "Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve 
takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yettire-
mezdik. Biz Ģüphesiz Rabbimize döneceğiz" 
(Zuhruf: 13–14).  

Sonra üç defa: "Elhamdü lillah" dedi. 
Sonra üç defa: "Allahu Ekber" dedi. Sonra:  

َك ِإنِّي َقْد ظََلْمُت نَ ْفِسي، فَاْغِفْر ِلي، فَِإنَُّو الَ يَ ْغِفُر ُسْبَحانَ 
نُوَب ِإالَّ َأْنتَ   الذُّ

"Sübhaneke inni kad zalemtü nefsi fağfirli 
fe innehü la layağfiruzzünube illa ente". 

"Allahım, seni tenzih ederim. ġüphesiz 
ben kendime yazık ettim, beni bağıĢla, çünkü 
günahları ancak sen bağıĢlarsın" dedi. Sonra 
güldü. Kendisine soruldu: Ey müminlerin emiri 
neden güldün? ġöyle cevap verdi: Peygamber 
(s.a.v.)'i gördüm, benim bu yaptığım gibi yap-
mıĢtı. Sonra gülmüĢtü. Ben ona sordun: Ey Al-
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lah'ın Resulü, neden güldün? ġöyle dedi: Nok-
sanlardan münezzeh olan senin Rabbin, kulu-
nun Ģöyle demesinden hoĢnut kalır: Allah'tan 
baĢka günahları bağıĢlayanın yok olduğunu bi-
lerek: Allah'ım, benim günahlarımı bağıĢla" 
der. (Albani, Sünen Tirmizi: 3446). 

 

Bindiğin Vasıta Bozulursa  

24- Ebu Melih (r.a.) bir adamdan nakle-
derek anlatıyor. Adam Ģöyle dedi: Peygamber 
(s.a.v.)'in arkasında bir bineğin üzerinde bulu-
nuyordum. Hayvan tökezledi, ben: kahrolası 
Ģeytan dedim. Bana: böyle söyleme. Çünkü sen 
bunu dediğin zaman, Ģeytan büyüklük taslar, 
bir ev kadar büyür ve: bu benim büyüklüğüm-
dür der. Fakat sen: "Bismillah" de. ġayet bunu 
söylersen, o vakit Ģeytan bir sinek kadar küçü-
lür. (Albani, Sünen Ebu Davud: 4982). 

 

Asansör, Köprü ve Benzeri Yerlere Çı-
karken ve İnerken  

25- Cabir b. Abdullah (r. Anhuma) anlatı-
yor: Biz yüksek bir yere çıkarken (veya biner-
ken) tekbir getirirdik. Ġndiğimizde ise Tesbih 
getirirdik. (Buhari: 2993). 
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Yolda Giderken Allah'ı An 

Herhangi bir yolda yürürken, gidilen yön 
veya mekâna göre uygun bir dua ile Allah'ı zik-
retmek. 

26- Ebu Ġshak Mevla'l-Haris rivayet edi-
yor. Peygamber (s.a.v.)Ģöyle buyurdu: "Bir gu-
rup insan bir yerde oturur da orada Allah'ı an-
mazlarsa, Allah'a karĢı bir noksanlık yapmıĢ 
olurlar. Kim bir yolda yürür de, orada Allah'ı 
anmazsa Allah'a karĢı bir noksanlık yapmıĢ 
olur. Kim de bir yatakta uzanır orada Allah'ı 
anmazsa Allah'a karĢı bir noksanlık yapmıĢ 
olur," buyurdu. (Albani, Sahih Hadisler Dizisi: 
79). 

 

Tanıdığın - Tanımadığın Kimselere Se-
lam Ver 

Tanıdık tanımadık her kese selam vermek 
suretiyle selamı yaymak. 

27- Abdullah b. Amr (r.Anhuma) anlatı-
yor. Bir adam Efendimiz (s.a.v.)'e: Ġslam'da 
hangi amel daha hayırlıdır? Ey Allah'ın Resulü 
diye sordu. Peygamber (s.a.v.) Ģöyle cevap ver-
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di: "Yemek yedirmen, tanıdık tanımadık her 
kese selam vermendir." (Müttefakun Aleyhi, el-
lü'lü ve'l-Mercan: 24). 

28- Ġmran b. Hüsayin anlatıyor. Adamın 
biri Peygamber (s.a.v.)'e gelerek: Esselamu 
Aleyküm" dedi. Allah Resulü onun selamını al-
dı ve: on (sevap kazandı) dedi. Sonra baĢka bir 
adam geldi ve: Esselamu aleyküm ve Rahme-
tüllahi dedi. Allah Resulü onun selamını aldı 
ve: yirmi (sevap kazandı) dedi. Sonra baĢka bir 
adam geldi ve: Esselamu Aleyküm ve Rahme-
tu'l-lahi ve berekatuhu, Yani: "Allah'ın selame-
ti, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun" dedi. 
Peygamber (s.a.v.) onun da selamını aldı ve: 
otuz (sevap kazandı) dedi. (Albani, Sünenu't 
Tirmizi: 2689). 

29- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. 
"Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: Sizden biri-
niz bir topluluğun yanına varınca selam versin. 
Eğer orada oturmak isterse otursun. Daha son-
ra oradan kalkıp ayrılmak istediği takdirde, yi-
ne önceki gibi selam vererek ayrılsın. Çünkü 
önce verdiği selamın, ayrılırken verdiği selam-
dan bir farkı yoktur." Albani, Sünenu't-Tirmizi: 
2706). 

 

Karşılaşma Esnasında Tokalaş 
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30- Bera b. Azib rivayet ediyor. Peygam-
ber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Ġki Müslüman kar-
ĢılaĢtığı vakit bir birleriyle tokalaĢırlarsa, bu-
lundukları yerden daha ayrılmadan günahları 
af olunur." (Albani, Sünen Tirmizi:2727). 

 

Yolun Hakkını Ver 

31- Ebu Said el-Hudri (r.a.) rivayet edi-
yor. Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Yollar 
üzerinde oturmaktan sakının. Oradakiler: yol 
üzerinde oturmak bizim için gerekli bir Ģeydir 
dediler. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.): "Yol 
üzerinde oturmanız gerekiyorsa o vakit yolun 
hakkını verin" dedi. Yolun hakkı nedir Ey Al-
lah'ın Resulü dediler. Efendimiz: "Gözü hara-
ma bakmaktan sakındırmak, gelip geçenlere 
eziyet vermemek, selamı almak, iyiliği emredip 
kötülükten sakındırmaktır" buyurdu. (Mütte-
fakun Aleyhi, el-Lü'lü' ve'l-Mercan:1374). 

 

Camiye Gitmek İçin Evden Çıkarken Şu 
Duayı Oku 

Mescide her gidiĢte Ģu dua okunur: 
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اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفي قَ ْلِبي نُورًا، َوِفي َبَصِري نُورًا، َوِفي َسْمِعي 
نُورًا، َوَعْن يَِميِني نُورًا، َوَعْن َيَساِري نُورًا، َوفَ ْوِقي نُورًا، 

نُورًا، َواْجَعْل ِلي نُورًا. َوَتْحِتي نُورًا، َوَأَماِمي نُورًا، َوَخْلِفي  

32- Ġbn Abbas (r.a.) rivayet etmiĢtir. Pey-
gamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

"Allahümmec'al fi kalbi Nuren, ve fi besa-
ri nuren, ve fi sem'i nuren, ve a'n yemini nuren, 
ve a'n yesari nuren, ve fevki nuren, ve tahti nu-
ren, ve emami nuren, ve halfi nuren, vec'al li 
nuren." 

"Allah'ım! Benim kalbime, gözüme, kula-
ğıma nur ver. Sağımdan, solumdan, üzerim-
den, altımdan, önümden, arkamdan da nur ver. 
Allah'ım bana bir nur ver." (Muttefekun Aleyhi, 
el-Lü'lü' ve'l-Mercan: 437). 

 

Namazları Mescitte Cemaatle Kıl 

33- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet etmiĢtir. 
Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:  

"Sabah ve yatsı namazlarının münafıklara 
ağır geldiği kadar baĢka bir namaz ağır gelmez. 
Eğer onlar bu iki namazın faziletini bilmiĢ olsa-
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lardı, sürünerek dahi olsa bu namazlara hazır 
olurlardı. ġüphesizi ki; müezzine emredip ezan 
okumasını, bir adama emredip nazmı kıldırma-
sını içimden geçirdim. Sonra da elime kor bir 
ateĢ alıp, cemaate gelmeyenlerin evlerini baĢı-
na yakayım diye düĢünüp durdum. (Muttefe-
kun Aleyhi, el-Lü'lü' ve'l-Mercan:383). 

 

Mescide Erken Git ve Ezanı Orada Dinle 

34- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah Resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Eğer insan-
lar ezan okumanın ve birinci safta namaz kıl-
manın faziletini bilmiĢ olsalar ve bunu da an-
cak kura ile elde edebileceklerini düĢünselerdi 
bunu yaparlardı. Eğer namazları zamanında ve 
ilk vaktinde kılmalarının faziletini bilmiĢ olsa-
lardı, müsabaka ile dahi olsa oraya katılırlardı. 
Yine eğer insanlar yatsı ve sabah namazının fa-
ziletini bilmiĢ olsalardı ellerli ve dizleri üzerine 
sürünerek dahi olsa yine bu iki namaz için 
mescide gelirlerdi. (Muttefekun Aleyhi, el-
Lü'lü' ve'l-Mercan:251). 

 

Namazdan Önce Misvak Kullan 
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35- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah Resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Eğer ümme-
time veya insanlara güçlük vermeyeceğini bil-
seydim, onlara her namazda misvak kullanma-
larını emrederdim." (Buhari: 887). 

36- Hz. AiĢe (r.a.) rivayet ediyor. Allah 
Resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: Misvak hem ağzı 
temizleyen hem de Rabbin hoĢuna giden bir 
Ģeydir. (Cami'u's-Sağir: 3695). 

 

 

Mescide Girerken Şu Duayı Oku  

37- Hayve b. ġurayh (r.a.) rivayet eder ve der 
ki: Ukbe b. Müslim ile karĢılaĢtım ve dedim: 
Duyduğuma göre sen Abdullah b. Amr b. 
As'tan, Peygamber (s.a.v.)'in mescide girerken 
Ģöyle dediğini rivayet etmiĢsin:  

َأُعوُذ بِاللَِّو اْلَعِظيِم، َوِبَوْجِهِو اْلَكرِيِم، َوُسْلطَانِِو اْلَقِديِم، ِمَن 
ْيطَاِن الرَِّجيمِ   الشَّ

"Euzu billahi'l-azim ve bivechihi'l-kerim 
ve sültanih'i-l kedim, mineĢĢeytani'r-racim”.  
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"Allah'ın rahmetinden kovulmuĢ olan Ģey-
tandan, yüce Allah'a, kerim zatına ve daimi 
olan kudretine sığınırım.”  Peygamber buyurdu 
ki: insan bu sözleri söylediği zaman, ġeytan: Bu 
adam diğer günlerde de benden korundu." der. 
(Albani, Sünen Ebu Davud: 466). 

38- Ebu Humeyd yahut Ebu Üseyd (r.a.) 
rivayet ederler. Allah Resulü (s.a.v.) Ģöyle bu-
yurdu: "Sizden biriniz mescide girerken Pey-
gambere salat ve selam getirsin, sonra da Ģöyle 
desin:  

 اللَُّهمَّ افْ َتْح ِلي َأبْ َواَب رَْحَمِتكَ 

(Allahümmeftah li ebvabe rahmetike) 

"Allah‟ım! Bana rahmetinin kapılarını aç" 
çıkarken de: 

 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلكَ 

 (Allahümme inni es'elüke min fadlike) 

"Allahım! Senin ihsanından senden iste-
rim." (Albani, Sünen Ebu Davud: 465). 

39- Fatme Bint Resulillah anlatıyor: Pey-
gamber (s.a.v.) mescide girdiği zaman Allah 
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Teala'ya hamd eder, besmele getirir, sonra Ģöy-
le dua derdi: 

   اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي ُذنُوِبي، َوافْ َتْح ِلي َأبْ َواَب رَْحَمِتكَ 

(Allahümmeğfir li zunubi,  Veftah li ebva-
be rahmetike) 

"Allah'ım! Günahlarımı bağıĢla ve rahme-
tinin kapılarını bana aç. DıĢarı çıkınca da bu-
nun gibi söyler ve Ģöyle derdi:  

 اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي ُذنُوِبي َوافْ َتْح ِلي َأبْ َواَب َفْضِلكَ 

(Allahümmeğfir li zunubi veftah li ebvabe 
fadlike) 

"Allah'ım! Günahlarımı bağıĢla, ihsan ve 
keremini kapılarını aç"  (Albani, Sünen Ġbn 
Mace: 778/632). 

 

İki Rekât Tahiyyetü'l-Mescit Namazı Kıl 

40- Ebu Katade rivayet ediyor. Allah Re-
sulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Biriniz mescide 
girdiği zaman, oturmadan önce iki rekât (te-
hiyyetü'l-mescit) namaz kılsın. (Muttefekun 
Aleyh, el-Lü'lü' ve'l-Mercan: 414). 
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Ezanla Kamet Arasında Dua Edip Al-
lah'a Yalvar 

41- Enes b. Malik (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah Resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Ezanla ka-
met arasında yapılan dualar geri çevrilmez".( 
Albani, Sünen Ebi Davud:521). 

 

 

Birinci Safta Namaz Kılmaya Gayret Et 

Eğer insanlar ezan okumanın ve birinci 
safta namaz kılmanın faziletini bilmiĢ olsalardı 
ve bunu da ancak kura ile elde edebileceklerini 
düĢünselerdi bunu yapmaktan geri durmazlar-
dı. 

Namaz kılan kiĢi imamın sağında veya ar-
kasında durur. Eğer buna fırsat bulamazsa, 
imama en yakın olan yerde durmaya çalıĢır. 
Çünkü imama yakın durmak nazmın sırrı üze-
rinde etki yapar. Daha sonra da varit olan dua-
larla dua eder.  

42- Sa'd b. Ebi Vakkas anlatıyor. Bir 
adam Peygamber (s.a.v.)'e geldi. O sırada ise 
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peygamber bize namaz kıldırıyordu. Adam ge-
lip safa girince Ģöyle dua etti: 

 اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين

(Allahümme atini efdale ma tü'ti i'bade-
ke's-salihin). 

"Ey Allah'ım! Salih kullarına verdiğinin 
en iyisini bana da ver. Peygamber (s.a.v.) na-
mazı bitirince: "Az önce konuĢan kimdi?" diye 
sordu. Adam: Bendim ey Allah'ın Resulü dedi. 
Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.): "Öyle ise 
atın yaralanacak, sen de Allah yolunda Ģehit 
olacaksın" buyurdu. (Ġbn Hibban: 4640). 

 

Cemaatle Kılınan Namazı Huşu ve Te-
fekkür İçinde Kıl 

Bunun için de okunan Kur'an ayetlerinin 
anlamını düĢünerek dinlemek gerekir.  

Allah Teala Ģöyle buyuruyor: "Gerçekten 
müminler kurtuluĢa ermiĢtir. Onlar ki, namaz-
larında huĢu içindedirler" (Müminun: 1–2). 

Ayrıca namazla ilgili gelen duaları çeĢit-
lendirerek, bu beĢ vakit namazın tamamında 
yapmak. 
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Secdede İken Allah'a Çokça Dua Et 

43- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. 
Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Kulun en 
çok Allah'a yakın olduğu an secdede bulunduğu 
zamandır. O halde secdede iken Allah'a çokça 
dua edin." (Müslim: 482/215). 

 

Müekket Sünnetleri Kıl 

44- Hz. AiĢe (r.a.) rivayet ediyor. Pey-
gamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Kim on iki 
rekât sünneti düzenli kılarsa, Allah mükâfat 
olarak ona cennette bir ev inĢa eder. Bu sün-
netler: Öğleden önce dört rekât, öğleden sonra 
iki rekât, akĢamdan sonra iki rekât, yatsıdan 
sonra iki rekât, sabah namazından önce iki 
rekât". (Camiu's-Sağir: 6183). 

AkĢam, yatsı ve sabah namazının sünnet-
lerini evde kılmaya gayret göstermek. 

45- Ġbn Ömer (r.a.) anlatıyor. Ben Pey-
gamber (s.a.v.) den on rekât ezberledim. Bun-
lar: Öğleden önce iki rekât, öğleden sonra iki 
rekât, akĢamdan sonra evinde iki rekât, yatsı-
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dan sonra evinde iki rekât ve sabah namazın-
dan önce iki rekât.  

Bu vakitlerde kimsenin Peygamberin ya-
nına varmasına izin verilmezdi. Hz. Hafsa (r.a.) 
bana Ģunu dedi: ġafak vakti girip müezzin ezan 
okuyunca, Peygamber (s.a.v.) iki rekât namaz 
kılardı. (Buhari: 1181). 

 

İkindi Namazından Önce Dört Rekât 
Sünnet Kıl 

46- Ġbn Ömer (r.a.) anlatıyor. Peygamber 
(s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Ġkindi nazmından önce 
dört rekat (nafile) namaz kılan kimseye Allah 
rahmet eylesin." (Albani, Sünen-i Tirmizi: 
430). 

 

Sabah Namazından Sonra Güneş Do-
ğuncaya Kadar Namazgâhta Otur Sonra 
İki Rekât Namaz Kıl 

47- Enes b. Malik rivayet ediyor. Allah 
Resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kim sabah na-
mazını cemaatle kılar, sonra olduğu yerde otu-
rup güneĢ doğuncaya kadar orada Allah'ı anar 
ve arkasından da iki rekât namaz kılarsa, o 
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kimseye tam bir hac ve umre sevabı verilir”. 
Efendimiz (s.a.v.) arkasından ilave etti: "Tam, 
tam, tam." (Camiu‟s-Sağir: 6346).          

 

Mescitten Çıkarken Şu Duayı Oku 

Daha önce de dediğimiz gibi, mescitten 
çıkarken Ģöyle denir: 

 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلكَ 

 (Allahümme inni es‟elüke min fadlike) 

“Allah‟ım! Senin ihsanından senden iste-
rim”. 

Yine daha önce belirttiğimiz gibi her mes-
citten çıktığında : “Bismillah” deyip, peygam-
bere salât ve selam getirdikten sonra Ģöyle de-
nir: 

 اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي ُذنُوِبي َوافْ َتْح ِلي َأبْ َواَب َفْضِلكَ 

 (Allahümmeğfir li zunubi veftah li ebvabe 
fadlike) 

“Allah'ım! Günahlarımı bağıĢla, ihsan ve 
keremini kapılarını aç”. 
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48- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah Resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Sizden birisi 
mescide girdiği vakit Peygambere salât ve se-
lam getirsin ve sonra Ģöyle desin: 

َواَب رَْحَمِتكَ اللَُّهمَّ افْ َتْح ِلي َأب ْ   

 (Allahümmeftah li ebvabe rahmetike). 

"Allah‟ım! Bana rahmetinin kapılarını aç".  

Çıktığında ise, peygambere Salât ve selam 
getirsin ve Ģöyle dua etsin: 

ْيطَاِن الرَِّجيمِ   اللَُّهمَّ اْعِصْمِني ِمَن الشَّ

(Allahümme‟simni mie‟Ģ-Ģetinirrecim).  

“Allah‟ım beni kovulmuĢ olan Ģeytandan 
koru” (Albani, Sünen Ġbn Mace: 634/780)  

Bu duayı okuduktan sonra, zikir ve Ģükür 
içinde eve döner. 

 

Sabah ve Akşam Allah’ı Çokça An 

Sabah namazından sonra; sabah zikirleri-
ni yapmadan mescitten çıkma. Aynı Ģekilde 
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ikindiden sonra, akĢam zikirlerini yapmadan 
mescitten çıkma.  

Ġmam Nevevi el-Ezkar adlı eserinde Ģöyle 
der: Bil ki, bu konu oldukça uzundur. Bunun 
tamamı ile amel eden kimseye ne mutlu, bu Al-
lah‟ın o kimseye bir lütuf ve keremidir. Kim bu 
zikirlerin tamamını yapmaktan aciz ise, kısa 
dahi olsa dilediği bir zikri seçerek onu yapsın. 

Ġbn Kayyım el-Cevziyye ise: “el-Vabilu‟s-
Sayyib minel Kelimi‟t-Tayyib” adlı eserde, bu 
zikirlerin vakitlerini belirleme sadedinde Ģöyle 
der: Bu iki vakitten biri; sabah namazı ile gü-
neĢin doğuĢu arası, diğeri ise; ikindi ile akĢam 
arasındaki vakittir. Yüce Allah Ģöyle buyurur: 
“Ey iman edenler! Allah‟ı çokça zikredin. Ve 
onu sabah-akĢam tesbih edin” (Ahzab:41–42). 
Bu ayette geçen: “el-Esil” kelimesi; ikindiden 
sonra akĢama kadar olan vakittir.  

Yüce Allah bir baĢka ayette ise Ģöyle der: 
“AkĢam-sabah Rabbini hamd ile tesbih et” 
(Mümin:55). Bu ayette geçen: “el-Ġbkar” günün 
ilk saatleri, “el-AĢiyy” ise günün son vakti an-
lamına gelmektedir.  

Allah (c.c.) diğer bir ayette ise Ģöyle buyu-
rur: “GüneĢin doğuĢundan önce de, batıĢından 
önce de Rabbini hamd ile tesbih et.” (Kaf: 39).  
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Görüldüğü gibi bu ayetler; hadislerde zik-
redilen: kim sabahladığında Ģu duayı okursa, 
akĢamladığında Ģu zikri yaparsa gibi ifadelerin 
açıklamasıdır. Bu da güneĢin doğuĢundan ve 
batıĢından önceki vakit olup, bu zikirlerin yapı-
lacağı zaman dilimi olan sabah namazından 
önce ve ikindi namazından sonraki vakittir. 

Sabah ve Akşam Şu Zikirleri Yap 

49- ġeddad b. Evs rivayet ediyor. Pey-
gamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “ Seyyidü‟l-
istiğfar (Allah‟tan, bağıĢlanmayı dilemenin en 
iyisi) Ģöyle dua etmendir: 

اللَُّهمَّ َأْنَت رَبِّي الَ ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت، َخَلْقَتِني َوَأنَا َعْبُدَك، َوَأنَا 
َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما 

، َوَأبُوُء َلَك ِبَذنِْبي، فَاْغِفْر َصنَ ْعُت، َأبُو  ُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ
نُوَب ِإالَّ َأْنتَ   ِلي، فَِإنَُّو الَ يَ ْغِفُر الذُّ

 (Allahümme ente rabbi, la ilahe illa ente, 
halakteni ve ene abdüke, ve ene ala ahdike ve 
va‟dike mestata‟tü. Euzü bike min Ģerri ma 
san‟tü. Ebu‟u leke bini‟metike aleyye, ve ebu‟ü 
leke bizenbi, fağfir li, feinnehu la yeğfiruzzü-
nube illa ente) 
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“Allah‟ım! Sen benim rabbimsin. Senden 
baĢka ilah yoktur. Beni yarattın ve ben senin 
kulunum. Gücüm yeterince, senin emrin ve 
va‟dın üzereyim. Yaptığım Ģeylerin kötülüğün-
den sana sığınırım. Senin bana olan nimetini 
ikrar ve itiraf ediyorum. Günahımı da itiraf 
ediyorum, beni bağıĢla; çünkü senden baĢkası 
günahları bağıĢlayamaz.” 

Bir kimse gecelediği zaman bunu söyler 
de ölürse, cennete girer (yahut cennet ehlinden 
olur). Sabahladığı zaman bunu söyler de o gü-
nünde ölürse, yine cennet ehlinden olur.” (Bu-
hari: 6306). 

Ġbn Hacer, Fethü‟l-Bari adlı eserde Ģöyle 
der: Bu dua tevbenin bütün manalarını kapsa-
dığından dolayı buna seyyid ismi verilmiĢtir. 
Seyyid ise; ihtiyaçları gideren ve ihtiyaç anında 
kendisine baĢvurulan baĢkan demektir. 

50- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

“Kim ki, sabahladığı ve gecelediği zaman 
yüz defa Ģu tesbihi yaparsa, kıyamet gününde 
bu yaptığından daha fazlası ile hiç kimse gele-
mez. Ancak onun gibi söyleyen yahut buna zi-
yade yapan bir kimse gelebilir. (Müslim: 
26/2692). 
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51-Abdullah Ġbn Mesut (r.a.) rivayet edi-
yor. Peygamber (s.a.v.) gecelediği zaman Ģöyle 
derdi: 

َنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك لِلَّوِ  . َواْلَحْمُد لِلَِّو. الَ ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َأْمَسي ْ
 َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُو َلوُ 

! َأْسأَُلَك  اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر. َربِّ
َر َما بَ ْعَدَىا. َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ  َلِة َوَخي ْ َر َما ِفي َىِذِه اللَّي ْ َخي ْ

! َأُعوُذ ِبَك ِمَن َما ِفي َىذِ  َلِة َوَشرِّ َما بَ ْعَدَىا. َربِّ ِه اللَّي ْ
اْلَكَسِل َوُسوِء اْلِكَبِر. َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب ِفي النَّاِر َوَعَذاٍب 

.ِفي اْلَقْبرِ   

(Emseyna ve emse‟l-mülkü lillah. Ve‟l-
hamdü lillah. La ilahe illallahu vahdehu la Ģeir-
ke leh. Lehu‟l-mülkü ve lehü‟l hamdü ve hüve 
ala külli Ģey‟in kadir. Rabbi es‟elüke hayra ma fi 
hazihilleyleti ve hayra ma ba‟deha ve euzü bike 
min Ģerri ma fi hazihilleyleti ve Ģerri ma 
be‟deha, rabbi euzü bike mine‟l-keseli ve‟l-
harami ve sui‟l-kiberi, euzü bike min azabin 
finnari ve azabin  fi‟l-kabri.) 

“Biz Allah‟ın kulu olarak geceledik, bütün 
mülk de Allah‟ın olarak geceledi. Hamd Allah‟a 
mahsustur. Allah‟tan baĢka ilah yoktur, yalnız 
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o vardır; onun ortağı yoktur. Mülk ona mah-
sustur; hamd ona mahsustur. O, her Ģeye ka-
dirdir. Rabbim! Bu gecede bulunanın hayırlısı-
nı senden isterim. Bu gecede olanın Ģerrinden 
ve bundan sonra olanın Ģerrinden sana sığını-
rım. Tembellikten, kocalmadan ve bunamaktan 
sana sığınırım. Cehennemdeki azaptan ve ka-
birdeki azaptan sana sığınırım.” 

Sabahladığında da Ģöyle der: 

 َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك لِلَّوِ 

(Esbehna ve esbehe‟l-mülkü lillah) 

“Biz Allah‟ın kulları olarak, bütün mülk 
de Allah‟ın olarak sabahladı.” (Müslim: 
74/2723). 

52- Ebu AyyaĢ (r.a.) rivayet ediyor. Pey-
gamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

“Kim ki, sabahladığı zaman:  

الَ ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُو، َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد، 
 َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير
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(La ilahe illallahu vahdehu la Ģerike lehu, 
lehu‟l-mülkü ve lehu‟l-hamdü vehüve ala külli 
Ģey‟in kadir.) 

“Allah‟dan baĢka ilah yoktur; Yalnız o 
vardır, Onun ortağı yoktur. Mülk onundur, 
hamd onundur ve o,  her Ģeye kadirdir.” derse, 
Ġsmail (a.s.)‟ın evladından bir köle azad etmek 
kadar sevap alır, ona on hasene yazılır, ondan 
on günah düĢürülür, on derece yükseltilir ve 
akĢama kadar Ģeytandan korunmuĢ olur. Bu 
kelimeleri gecelediği zaman söylerse, sabahla-
yıncaya kadar aynen bu mükâfatı alır.” (Ca-
miu‟s-Seğir: 6418). 

Yukarıda geçen hadiste bu zikir ve duanın 
sadece bir defa söylenmesi belirtilmiĢtir. Hâl-
buki aĢağıda gelen hadiste ise bu duanın yüz 
defa söylenmesi sınırı konmuĢtur. Ancak dua-
nın söylenmesi gün boyunca belli bir vakitle sı-
nırlandırılmamıĢtır. 

53- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Kim bir gün-
de yüz defa:  

الَ ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُو، َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد، 
 َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير
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(La ilahe illallahu vahdehu la Ģerike lehu, 
lehu‟l-mülkü ve lehu‟l-hamdü vehüve ala külli 
Ģey‟in kadir.) 

“Allah‟dan baĢka ilah yoktur; Yalnız o 
vardır, Onun ortağı yoktur. Mülk onundur, 
hamd onundur ve o,  her Ģeye kadirdir.” Derse, 
on köle azad etmek kadar sevap alır, ona yüz 
hasene yazılır, ondan yüz günah düĢürülür. O 
gün akĢamlayıncaya kadar Ģeytandan korun-
muĢ olur. Ve kıyamet gününde bu yaptığından 
daha fazlası ile hiç kimse gelemez. Ancak onun 
gibi söyleyen yahut buna ziyade yapan bir kim-
se gelebilir. (el-Lu‟lu‟ve‟l-Mercan: 1724). 

54- Abdullah b. Hubeyb (r.a.) anlatıyor: 
Yağmurlu ve karanlık bir gecede bize namaz 
kıldırması için Peygamber (s.a.v.)‟i aramaya 
gittik ve onu bulduk. Oraya vardığımda bana: 
söyle dedi. Ben bir Ģey söylemedim. Yine bana: 
söyle dedi. Ben bir Ģey söylemedim. Tekrar ba-
na: söyle deyince, ben: ne söyleyeyim (ey Al-
lah‟ın Resulü) dedim. ġöyle buyurdu: "Sabah-
ladığında ve akĢamladığında üç defa: Kul hu-
vellahu ahed (Ġhlâs suresi) ile iki muavizeteyn 
(nas ve felak surelerini) oku. Bu senin için ye-
terlidir." (Camiu‟s-Sağir: 4406). 

55- Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Hz. 
Ebubekir (r.a.) Peygamber Efendimize Ģöyle 
dedi: Ey Allah‟ın Resulü! Sabahladığımda ve 



 ____________________________ Müslamanın Hayatında Bir Gün Üç KardeĢ Masalları 50 

akĢamladığımda okumak için bana bir dua 
emir buyurun. Peygamber (s.a.v.) Ģu duayı oku 
buyurdu:  

َمَواِت َوا َهاَدِة، فَاِطَر السَّ أَلْرِض، ْ  اللَُّهمَّ َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشَّ
، َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت، َأُعوُذ ِبَك َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكوُ 

ْيطَاِن َوِشرِْكوِ   ِمْن َشرِّ نَ ْفِسي، َوِمْن َشرِّ الشَّ

(Allahümme a‟lime‟l-ğabi ve‟Ģ-Ģehadeti, 
fatıressemavati ve‟l-erd, rabbe külli Ģey‟in ve 
melikehu. EĢhedü en la ilahe illa ente.  Euzu 
bike min min Ģerri nefsi ve min Ģerr‟i-Ģeytani 
ve Ģerikihi) 

"Ey gaybi ve hazırı bilen, gökleri ve arzı 
yaratan, her Ģeyin Rabbi ve maliki olan yüce Al-
lah‟ım! ġahitlik ederim ki, senden baĢka ilah 
yoktur. Nefsimin Ģerrinden, Ģeytanın Ģerrinden 
ve Ģirkinden sana sığınırım. 

Bu duayı; sabahladığında, akĢamladığın-
da ve yatağına girdiğin zaman oku" buyurdu. 
(Camiu‟s-Sağir:4402). 

56- Eban b. Osman (r.a.) anlatıyor. Os-
man b. Affan; Resulüullah (s.a.v.)‟in Ģöyle bu-
yurduğunu iĢittin diyordu: Her günün saba-
hında ve her gecenin akĢamında, üç kez Ģunları 
söyleyen bir kula hiçbir Ģey zarar vermez: 
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ِبْسِم اللَِّو الَِّذي الَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِو َشْيٌء ِفي ْاأَلْرِض َوالَ ِفي 
ِميُع اْلَعِليمُ  َماِء، َوُىَو السَّ  السَّ

    (Bismillahillezi la yedurru ma‟a ismihi 
Ģey‟un fi‟l-erdi vela fi‟s-semai ve huve‟s-
semi‟ul‟alim) 

“Ġsmini anmakla, ne yerde ve ne de gökte 
hiçbir Ģey zarar vermeyen Allah‟ın adı ile koru-
nurum. O, her Ģeyi iĢitir, her Ģeyi bilir.” 

Rivayete göre; Eban b. Osman‟a felçlik 
isabet etti. Bu duayı kendisinden iĢiten adam 
onun bu felçlik durumuna bakınca, Eban ada-
ma Ģöyle dedi:  Neden bana bakıyorsun. Yemin 
ederim ki, ben Osman b. Affan hakkında yalan 
söylemediğim gibi, Osambn b. Affan da Al-
lah‟ın resulü hakkında yalan söylememiĢtir. Ne 
var ki, bana felçlik isabet ettiği gün kızgınlı-
ğımdan bu duayı okumayı unutmuĢtum dedi. 
(Camiu‟s-Sağir: 6426). 

57- Ebu Hureyre (r.a.) Ģöyle rivayet eder: 
Allah resulü (s.a.v.) ashabına, sabahladıkları 
zaman Ģu duayı okumalarını öğretiyordu:  

َنا، َوِبَك  َنْحَيا، َوِبَك نَُموُت، اللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك َأْمَسي ْ
.َوِإلَْيَك النُُّشورُ   
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(Allahümme bike esbehna, Ve bike em-
seyna,  Ve bike nehya, Ve bike nemutü, ve iley-
ke‟n-nüĢur.) 

“Allah‟ım! Senin varlığın sebebiyle sabah-
ladık. Senin varlığın sebebiyle geceledik. Senin 
varlığınla yaĢarız. Senin varlığınla ölürüz. Öl-
dükten sonra dirilip hesap vermek sanadır.” 

Gecelediği zaman da Ģöyle demelerini öğ-
retiyordu: 

َنا، َوِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك َنْحَيا، َوِبَك نَُموُت،  اللَُّهمَّ ِبَك َأْمَسي ْ
.َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ   

(Allahümme bike emseyna, ve bike es-
behna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileyke‟l-
mesir.) 

“Allahım! Senin varlığın sebebiyle gecele-
dik. Senin varlığınla yaĢarız, senin varlığın se-
bebiyle ölürüz. Öldükten sonra dirilip hesap 
vermek sanadır.” (Camiu‟s-Sağir: 353). 

58- Ebu Malik el-EĢa‟ri (r.a.) rivayet edi-
yor: Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurudu: "Biri-
niz sabahladığı zaman Ģöyle desin: 
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َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَن، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك 
َر َىَذا اْليَ ْوِم: فَ ْتَحُو، َوَنْصَرُه، َونُورَُه َوبَ رََكَتُو، وَ  ُىَداُه، َوَأُعوُذ َخي ْ

.ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِفيِو، َوَشرِّ َما قَبَلو، َوَشرِّ َما بَ ْعَدهُ   

(Asbahna ve asbaha‟l-mülkü lillahi rab-
bi‟l-âlemin. Allahümme inni es‟elüke hayra ha-
ze‟l-yevmi fethahu ve nasrehu ve nurehu ve be-
reketehu ve hudahu ve euzü bike min Ģerri ma-
fihi ve Ģerri ma kablehu ve Ģerri ma ba‟dehu.) 

“Mülk, âlemlerin Rabbi olan Allah‟ın ol-
duğu halde sabahladı, biz de sabahladık. Al-
lah‟ım! Bugünün hayrını senden isterim: Bu-
günün zaferini isterim, galibiyetini isterim; nu-
runu, bereketini ve hidayetini isterim. Bugünde 
olan ve bundan sonraki günlerde olan kötülük-
ten sana sığınırım..Sonra gecelediği zaman da 
aynen böyle deĢsin.”Sahihu‟l-Camii's-Seğir: 
352). 

59- Ġbn Ömer (r.anhuma) anlatıyor: Pey-
gamber (s.a.v.) akĢam ve sabah Ģu duaları bı-
rakmazdı:  

نْ َيا َوْاآلِخَرِة، اللَُّهمَّ ِإنِّي اللَّهُ  مَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ
َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي ِديِني َوُدنْ َياَي َوَأْىِلي َوَماِلَي، اللَُّهمَّ 
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اْستُ ْر َعْورَاِتي، َوآِمْن َرْوَعاِتي، اللَُّهمَّ اْحَفْظِني ِمْن بَ ْيِن يََديَّ 
ِمْن َخْلِفي َوَعْن يَِميِني َوَعْن ِشَماِلي َوِمْن فَ ْوِقي، َوَأُعوُذ وَ 

 بَِعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي

(Allahümme inni es‟elüke‟l-afiyete fid-
dünya ve‟l-ahireti. Allahümme inni es‟elüke‟l-
afve ve‟l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve 
mali. Allahümme‟stür a‟vrati ve amin rev‟ati. 
Allahümme‟hfazni min beyni yedeyye ve min 
halfi ve an yemini ve an Ģimali ve min fevki. Ve 
eu‟zü biazametike en uğtale min tehti.) 

"Allah‟ım! Ben, dünya ve ahirette senden 
afiyet isterim. Allah‟m! Dinim, dünyam, ehlim 
ve malım hakkında senden afiyet isterim. Al-
lah‟ım! Ayıplarımı ört, korktuğum Ģeylerden 
beni emin kıl. Allah'ım! Önümden, arkamdan, 
sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek mu-
sibetlere karĢı beni koru. Alt tarafımdan gele-
cek ani felaketten senin azametine sığınırım.” 
Veki‟ der ki; “alt taraftan gelecek felaketle” 
Hazreti peygamber yere göçmeyi kastetmiĢtir. 
(Albani; Sünen Ebi Davud: 5074). 

60- Abdurrahman Ġbni Ebi Bekre‟den ri-
vayet edildiğine göre, Abdurrahman babasına 
Ģöyle dedi: Babacığım! Hep senden iĢitiyorum, 
Ģöyle dua ediyorsun:  
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اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي بََدِني، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي، اللَُّهمَّ 
 َعاِفِني ِفي َبَصِري، الَ ِإَلَو ِإالَّ َأْنتَ 

 (Allahümme a‟fini fi bedeni, Allahümme 
a‟fini fi sem‟i, Allahümme a‟fini fi basari. La 
ilahe illa ente) 

  “Allah‟ım, bedenime afiyet ver, Allah‟ım, 
kulağıma (iĢitmeme) afiyet ver, Allah‟ım, gö-
züme afiyet ver. Senden baĢka hiç bir ilah yok-
tur.” Bu sözleri, sabahladığın zaman üç kez ve 
akĢamladığın zaman da üç kez tekrar ediyor-
sun? Bunun üzerine babası cevap verdi: Ben, 
Resulüllah (s.a.v.)‟in bu sözlerle dua ettiğini 
iĢittim. Ben de, onun sünneti ile sünnetlenmeyi 
seviyorum. Abbas (r.a.) Ģöyle ekledi: Sabahla-
dığın zaman üç kez, akĢamladığın zaman üç kez 
tekrar ederek Ģu duayı okursun. Zira ben onun 
sünneti ile sünnetlenmeyi seviyorum: 

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك 
 ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، الَ ِإَلَو ِإالَّ َأْنتَ 

(Allahümme inni euzü bike mine‟l-küfri, 
ve‟l-fakri. Allahümme inni euzü bike min aza-
bi‟l-kabri. La ilahe illa ente.) 
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“Allah‟ım, küfürden ve fakirlikten sana sı-
ğınırım. Allah‟ımm, kabir azabından sana sığı-
nırım. Senden baĢka ilah yoktur.” (Albani; Sa-
hih‟u-Sünen Ebu Davud: 5090). 

61- Enes b. Malik rivayet ediyor: Allah 
Resulü (s.a.v.) Fatma‟ya Ģöyle buyurdu: “Sana 
öğüt olarak vereceğimi dinlemekten seni alıko-
yan nedir? Sen sabahladığın ve akĢamladığın 
vakit Ģöyle demelisin: 

َحي! يا قَيوُم! برحَمِتَك َأستغيُث، وأصلح لي َشأِني ُكلُو،  يَا
 وال تكلني إلى نَفسي طرَفَة َعيٍن أبداً 

(Ya hayyu ya kayyumu bi rahmetike este-
ğisü feaslih li Ģe‟ni küllhu ve la tekinli ila nefsi 
tarfete aynin ebeden.) 

“Ey hayy ve kayyum, ancak senden yar-
dım isterim. Benim bütün hallerimi düzelt ve 
bir lahza dahi beni nefsime asla bırakma.” (Al-
bani, Sahih Hadisler Dizisi: 227). 

62- Abdullah Ġbn Ebza (r.a.) rivayet edi-
yor: Resulüllah Sallalahu Aleyhi ve Selem, sa-
bah vaktine girince Ģöyle derdi: 
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َنا  َأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة ْاإِلْساَلِم، وََكِلَمِة ْاإِلْخاَلِص، َوِديِن نَِبي ِّ
ٍد ، َوِملَِّة َأبِيَنا ِإبْ َراِىيَم َحِنيًفا َوَما كَ  اَن ِمَن اْلُمْشرِِكينَ ُمَحمَّ  

 (Asbahna ala fıtrati'l-Ġsalmi ve kelimeti‟l-
ihlasi ve dini nebiyyina  Muhammedin (Resu-
lüllah Sallalahu Aleyhi ve Selem) ve milleti 
ebina Ġbrahime (aleyhisselam) hanifen ve ma 
kane mine‟l-muĢrikin) 

“ Ġslam ahlakı ve ihlâs (tevhit) kelimesi 
üzere sabahladık. Yine peygamberimiz  

Hz. Muhammed (s.a.v.)‟in dini ve haktan 
ĢaĢmayan, islam olan babamız Ġbrahim (aley-
hisselam)‟ın dini üzere sabahladık. O asla müĢ-
riklerden değildi.” (Albani, Sahihu‟l-Camii‟s-
Sağir: 4674). 

 63- Ubey b. Ka‟b anlatıyor. Ubey (r.a.)‟in 
içinde hurmalarını kuruttuğu bir havuzu vardı. 
Ancak havuzdaki hurmalar eksiliyordu. Bir ge-
ce Ubeyy, havuzun baĢında nöbet bekledi. Bir 
anda delikanlıya benzeyen bir hayvan geldi ve 
kendisine selam verdi. Ubeyy selamını aldı ve 
sordu: Kimsin sen? Cin misin insan mısın dedi. 
Cevap verdi. Hayır, ben cinim dedi. Ubeyy: Pe-
ki, bana elini ver dedi. Elini verdi, görgü ki; eli 
bir köpeğin eli, tüyleri de bir köpeğin tüyleri-
dir. Ubeyy: Cinlerin yaratılıĢı böyle midir? diye 
sordu. Cin: evet, ben cinleri bilirim, fakat ara-
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larında yaratılıĢ olarak benden daha sert birisi 
yoktur dedi. Ubeyy: Peki seni buraya getiren 
nedir? dedi. Cin: Senin sadaka vermeyi sevsen 
bir kimse olduğunu duyduk, yiyeceğinden na-
sibimizi almaya geldik dedi. Ubeyy: Peki, biz 
sizden nasıl korunabiliriz? Cin: Bakara sure-
sinde bulunan Ģu ayetle dedi: 

اهلل ال إلو إال ىو الحي القيوم  (Ayete‟l-kürsi) 

(Bakara: 255). Kim gecelediğinde bu duayı 
okursa sabah oluncaya kadar bizden korunmuĢ 
olur, kim de sabahladığında okursa akĢam 
oluncaya kadar bizden korunmuĢ olur. Sabah 
olduğunda Ubeyy (r.a.) Resulüllah (s.a.v.)‟in 
yanına geldi ve durumu onu bildirdi. Peygam-
ber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “O habis doğru söy-
ledi”. (Albani, Terğib ve Terhibb: 662/14). 

64- Amr b. ġuayb babasından rivayet edi-
yor. Allah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kim 
güneĢin doğuĢundan önce ve güneĢin batıĢın-

dan önce yüz defa: (سبحان اهلل )“Sübhanelleh” (Yü-

ce Allah‟ı her türlü noksan sıfattan tenzih ede-
rim) derse, bunun sevabı Allah rızası için yüz 
deve boğazlamasından daha hayırlıdır. Yine 
kim güneĢin doğuĢundan önce ve güneĢin batı-

Ģından önce yüz defa (الحمد هلل ) “Elhamdulillah” 

(Hammd Allah‟a mahsustur) derse, bunun se-
vabı Allah rızası için yüz atı hazırlayıp donat-
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masından daha hayırlıdır. Yine kim güneĢin 
doğuĢundan önce ve güneĢin batıĢından önce 

yüz defa (اهلل أكبر) “Allah‟u-ekber” (Allah en Yüce 

olandır) derse, yüz köleyi Allah rızası için azat 
etmesinden daha sevaptır. Yine kim güneĢin 
doğuĢundan önce ve güneĢin batıĢından önce 
yüz defa: 

، لو الملك، ولو الحمد، ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو
 وىو على كل شئ قدير

   (La ilahe illallah vahdehu la Ģerike lehu, 
lehu‟l-mülkü velehu‟l-hamdu vehuve a‟la külli 
Ģey‟in kadir). 

"Allah‟tan baĢka ilah yoktur; yalnız o var-
dır, Onun ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd 
onundur ve o, her Ģeye kadirdir." derse; kıya-
met gününde bu yaptığından daha fazlası ile 
hiç kimse gelemez. Ancak onun gibi söyleyen 
yahut buna ziyade yapan bir kimse gelebilir." 
(Albani, et-Terğib ve't-Terhib: 658). 

65- Ebu Derda (r.a.) rivayet ediyor. Pey-
gamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Kim sabahladı-
ğında ve akĢamladığında bana on defa salât ve 
selam getirirse kıyamet günü Ģefaatim ona nail 
olur. (Albani, Camii's-Sağir: 6357). 
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Sabahları Şu Zikirleri Yap 

66- Cuveyriye (r.anha) anlatıyor. Pey-
gamber (s.a.v.) bir sabah vaktinde sabah nama-
zı için (Cuveyriye'nin) yanından çıktı; Cuveyri-
ye de namazgâhında oturup zikrediyordu. Son-
ra Cuveyriye aynı namazgâh üzerinde oturup 
zikrederken Peygamber (s.a.v.) kuĢluk vakti 
eve dönmüĢ oldu. Bunun üzerine Peygamber 
(s.a.v.) hanımı Cuveyriye'ye Ģöyle buyurdu: 

"Bugün senden ayrılalı beri hep bu hal 
üzere mi durdun?" Cuveyriye:  

- Evet, dedi. Hz. Peygamber: Ben senden 
sonra üç kerre dört kelime söyledim ki, eğer 
senin gün boyu söylediklerinle tartılaydı, onlar 
söylediklerine ağır basardı. (Üç kerre söyledi-
ğim) bu kelimeler Ģunlardır: 

ُسْبَحاَن اللَِّو َوِبَحْمِدِه: َعَدَد َخْلِقِو، َوِرَضا نَ ْفِسِو، َوزِنََة َعْرِشِو، 
 َوِمَداَد َكِلَماتِوِ 

(Sübhanellehi ve bihamdihi; adede halki-
hi, ve rıda nefsihi, ve zinete a'rĢihi, ve midade 
kalimatihi.) 
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"Allah'ın yaratıklarının sayısınca, Allah'ı 
bütün noksanlıklardan tenzih eder, o'na hamd 
ederim. 

Allah'ın zatının razı olacağı kadar, Allah'ı 
bütün noksanlıklardan tenzih eder, o'na hamd 
ederim. 

Allah'ın arĢının ağırlığınca, Allah'ı bütün 
noksanlıklardan tenzih eder, o'na hamd ede-
rim. 

Allah'ın kelimelerinin miktarınca, Allah'ı 
bütün noksanlıklardan tenzih eder, o'na hamd 
ederim."( Müslim: 2726/79). 

67- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. 
Peygamber (s.a.v.) bir yolculukta bulunduğu 
zaman seher vaktine girince Ģöyle buyururdu: 

َنا  َنا. رَب ََّنا َصاِحب ْ َسِمَع َساِمٌع ِبَحْمِد اللَِّو َوُحْسِن َبالَئِِو َعَلي ْ
َنا. َعائًِذا بِاللَِّو ِمَن النَّارِ   َوَأْفِضْل َعَلي ْ

(Semi'a sami'un bihamdillahi ve hüsni be-
laihi aleyna, Rabbena sahibna ve efdil aleyna 
a'izen billahi mine'n-nari) 

"Allah'a olan hamdımızı ve Allah'ın bize 
olan güzel imtihanını iĢiten iĢitti. Allah'ım, bize 
sahip ol. AteĢten Allah'a sığınır olduğumuz 
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halde, üzerimize nimetini ihsan et." (Müslim: 
68/2718). 

68- Sahabe-i kiramdan Munzir (r.a.), 
Peygamber (s.a.v.)'in Ģöyle buyurduğunu iĢit-
tim der: "Kim sabahladığında: 

 رضيت باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد نبيا

(Radiytu billahi rabben, vebi'l-Ġslami di-
nen, vebi Muhammedin (s.a.v.) nebiyyen) 

"Rab olarak Allah'a, din olarak islam'a ve 
Resul olarak Muhammed'e (s.a.v.) razı oldum" 
derse, ben o kimsenin elinden tutar cennete 
koyuncaya kadar ona kefil olurum" (Albani, 
Sahihu't-Terğib ve't-Terhib: 657/9). 

 

Akşamları Şu Zikirleri Yap 

69- Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor. Bir 
adam Peygamber (s.a.v.)'e gelerek Ģöyle dedi: 
Ey Allah'ın Resulü! Dün beni ısıran akrepten 
ne çektim. Peygamber (s.a.v.) ona Ģöyle buyur-
du: 

"Gecelediğin zaman Ģunları söyleseydin, o 
sana zarar vermezdi:" 
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 َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّو التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلقَ 

(Euzü bikelimatillahi't-tammati min Ģerri 
ma halaka) 

"Allah'ın gerçek olan kelimelei (Kur'an-ı 
Kerim) ile yarattığı Ģeylerin kötülüğünden O'na 
sığınırım" (Müslim: 2709). 

 

Her Gün Bir Miktar Kur’an-ı Kerim Oku 

Mümin kardeĢim, her gün belli bir mik-
tarda Kur‟an-ı Kerim‟den okumayı adet haline 
getir. Günlük olarak okuyacağın bu okuma se-
nin azim ve gayretine göre; bir cüz, bir cüzden 
daha fazla veya daha az olabilir. Örneğin; her 
namazdan önce veya sonra, Kur‟an‟dan  yarım 
cüz (beĢ yaprak) okumaya gayret et. 

70- Abdullah Ġbn Mesut (r.a.) rivayet edi-
yor. Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Kim 
Allah‟ın kitabından bir harf okursa onunla bir 
hasenat (sevap) elde eder. Her hasenat ise on 
misli ile yazılır. “Elif, lam, mim” bir harftir de-
miyorum. Elif bir harf, Lam bir harf, Mim ise 
bir harftir. (Buna göre: “elif, lam, mim” diye 
okuyan bir kimse tam otuz hasenat alır.) (Al-
bani, Sünenü‟t-Tirmizi: 2910). 
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Peygamber (s.a.v.)’in Günlük Ola-
rak Okunmasını Tavsiye Ettiği Süreler 

71- Cabir (r.a.) rivayet ediyor. Peygamber 
(s.a.v.) her gün; Elif-Lam Tenzil (Secde suresi) 
ve Tebareke (Mülk suresini) okumadıkça uyu-
mazdı. (Albani, Sünenü‟t-Tirmizi:3404). 

72- Hz. AiĢe (r.anha) rivayet ediyor. Pey-
gamber (s.a.v.) Ġsra ve Zümer sürelerini oku-
madıkça yatağına yatmazdı. (Albani, Sünenü‟t-
Tirmizi: 2920). 

73- Muaz b. Enes (r.a.) Peygamber 
(s.a.v.)‟in Ģöyle buyurduğunu rivayet eder. 
“Kim „Kul huvellahu ahad‟ (Ġhlâs suresini) on 
defa okursa, Allah o kimse için cennette bir ev 
inĢa eder. (Sahihu‟l-camii‟s-Sağir: 6472). 

 

Kur’an’dan Bazı Sureleri ve ayetleri Ez-
berle 

Bu da imkânlar dairesinde günlük iki veya 
üç ayet Ģeklinde olabilir. 

74- Abdullah b. Amr (r.anhuma) rivayet 
ediyor. Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kı-
yamet günü Kur‟an okuyan kimseye Ģöyle de-
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nir: oku, yüksel. dünyada ağır ağır (tertil üzere) 
okumaya devam ettiğin gibi oku. Zira senin 
cennetteki merteben okuduğun ayetin sonuna 
kadardır denilir.” (Sünenü‟t-Tirmizi: 2914). 

 

Peygamber (s.a.v.)’in Hadislerini Çokça 
Oku 

Bu konuda; Ġmam Nevevi‟nin: “Riyazü‟s-
Salihin” adlı kitabı ile yine; Nevevi‟nin: “el-
Erba‟inü‟n-Neveviyye” (Nevevi‟nin Kırk Hadisi) 
adlı kitabı. Ayrıca; Ġbn Rececp el-Hanbelî'nin 
“Camiu‟l-Ulum ve‟l-Hikem” adlı eserleri veya 
diğer faydalı kitaplar tavsiye edilebilir. 

 

Dini Öğrenmeye Yardımcı Olan Kitapla-
rı Oku 

75-  Muavine (r.a.), Peygamber (s.a.v.) 
Ģöyle söylerken iĢittim der: “Allah kime hayır 
dilerse onu dinde fakih kılar (onu dinde anlayıĢ 
sahibi yapar). Ben veren değil, sadece taksim 
ediciyim, veren ise Yüce Allah‟tır. Bir de bu 
ümmet; Allah‟ın emri tecelli edip kıyamet ko-
puncaya kadar ilahi emre bağlı kalacak ve ken-
dilerine muhalefet edenlerden onlara zarar 
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gelmeyecektir. (Muttefekun aleyhi, Lu‟lu‟ ve‟l-
Mercan, 615). 

 

Dini Derslere Katılmaya Gayret Göster 

Bunu gerçekleĢtirmek için; eve yakın olan 
bir mescitte yapılan dini bir sohbete haftada bir 
defa dahi olsa katılmak. Faydalı görsel ve iĢitsel 
medya programlarını takip ederek, kaset veya 
sidilerden yararlanmakla mümkün olabilir. 

 

Yemeğe Besmele İle Başla 

Yere serili bir sofrada, herhangi bir yemek 
için bir araya gelmek. Buhari‟nin rivayet ettiği 
hadiste, Allah resulü (s.a.v.)‟in yere serilen sof-
rada yemek yediği belirtilmiĢtir. 

76- Enes (r.a.) anlatıyor. Ben Allah resu-
lü'nün ne sükürrüce (denilen tahta sofra) üze-
rinde yemek yediğini, ne ona inceltilmiĢ (yuf-
ka) ekmek yapıldığını ve ne de yemek masası 
(hivan) üzerinde yemek yediğini hatırlamıyo-
rum" Katade‟ye soruldu: peki neyin üzerinde 
yemek yiyiyorlardi? Katade: "sofralar üzerinde" 
diye cevap verdi. (Buhari: 5386). 
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Hadiste belirtilen Ģekil ve sofralar üzerin-
de yemek yeme hususu mubah olan durumu 
bildirmekte, kesin bir emir ifade etmemektedir. 

 

Yemekten Sonra Allah’a Hamd Et 

Bu konu için; yemek yeme adabı bahsine 
bakılmalıdır. 

77- Ebu Eyyub el-Ensari  (r.a.) rivayet 
ediyor: Allah resulü (s.a.v.) bir Ģey yediğinde 
veya içtiğinde Ģöyle derdi:  

َغُو َوَجَعَل َلُو َمْخَرًجااْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي أَ  ْطَعَم َوَسَقى َوَسوَّ  

(Elhamdu lillahi‟l-lezi et‟ame ve seka ve 
savveğehu ve ca‟ale lehu mahrecen) 

"Yidiren, içiren, afiyetle sindiren ve bun-
lara çıkıĢ yolu yaratan Allah‟a hamd olsun" 
(Sünen Ebi Davud: 3851). 

78- Muaz b. Enes (r.a.) anlatıyor. Allah 
resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kim yemek yer 
de Ģöyle derse, geçmiĢ (küçük) günahları bağıĢ-
lanır: 
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اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َأْطَعَمِني َىَذا َوَرزَقَِنيِو، ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّي 
ةٍ   َوالَ قُ وَّ

(Elhamdü lillahillezi et‟ameni haza ve ra-
zekaniyhi min ğayri havlin mini ve la kuvvetin) 

“Benden bir güç ve kuvvet olmaksızın bu 
yemeği bana yediren ve onu bana rızık yapan 
Allah‟a hamd olsun” (Sünenü‟t-Tirmizi: 3458). 

 

 

 

Kuşluk Namazı Kıl 

79- Ebu Zer (r.a.) rivayet ediyor. Peygam-
ber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Sizden birinizin vü-
cudundaki ek yerinin her biri üzerine ayrı bir 
sadaka gerekir. Her tesbih bir sadaka, her 
hamd bir sadaka, her tehlil (kelime-i tevhid) 
bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Ġyiliği em-
retmek bir sadaka, kötülükten sakındırmak da 
bir sadakadır. Birinizin kuĢluk vakti kılacağı iki 
rekât namaz bu sayılanların hepsine bedel kâfi 
gelir " (Müslim: 84/720). 
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Güneş Yükselince Allah'ı Tesbih Et 

80- Amr b. Abese es-Sülemi (r.a.) anlatı-
yor. Allah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “GüneĢ 
yükselir de, Allah Teala‟nın yaratıklarından 
mevcut bulunan her Ģey, Yüce Allah‟ı hamd ile 
tesbih eder; ancak Ģeytandan olanlarla insanla-
rın kötüleri bu tesbihatı yapmaz." (Sahihu‟l-
Camii‟s-Sağir: 5599). 

 

Gözünü Haramlardan Sakın 

Yüce Allah Ģöyle buyuruyor: “(Resulüm!) 
mümin erkeklere, gözlerini harama dikmeme-
lerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü 
bu, kendileri için daha temiz bir davranıĢtır. 
ġüphesiz Allah, onların yapmakta oldukların-
dan haberdardır. 

Mümin kadınlara da söyle: gözlerini ha-
rama bakmaktan korusunlar; namus ve iffetle-
rini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna 
olmak üzere, ziynetlerini teĢhir etmesinler.” 
(Nur: 30–31). 

 

İşini Sağlam Yap 
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Yaptığı her iĢle müslümanlara hizmet et-
meyi hedeflemek ve niyeti buna göre yapmak 

81- Mikdam (r.a.) anlatıyor. Allah resulü 
(s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Hiç kimse kendi eli ile 
kazandığından (kazancından) daha hayırlı bir 
yiyecek yemiĢ olamaz. ġüphesiz Allah‟ın pey-
gamberi Davud (aleyhisselam) kendi eli ile ka-
zandığından yerdi.” (Buhari: 2072). 

 

Yabancı Kadınlarla Tokalaşma 

82- Ma‟kil b. Yesar (r.a.) anlatıyor. Allah 
resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Sizden birinizin 
demirden yapılmıĢ bir iğne ile yaralanması, 
kendisine helal olmayan yabancı bir kadına do-
kunmasından (tokalaĢmasından) daha hayırlı-
dır.” (Albani, Sahih hadisler serisi: 226). 

Hadisin yorumu:  

Hadisi Ģerh eden Albani; adı geçen eserde, 
(1.cilt, birinci bölüm, sayfa: 448) bu hadisin yo-
rumu hakkında Ģöyle der: Bu hadiste; bir kim-
senin kendisine helal olmayan yabancı bir ka-
dına dokunmasının Ģiddetli bir tehdit hak ettiği 
yer almaktadır. Dolayısı ile hadis; yabancı ka-
dınlarla musafahanın haram oluĢuna delil teĢ-
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kil etmektedir. Çünkü tokalaĢma aynı zamanda 
kadına dokunmaktır. 

 

Yabancı Bir Kadınla Halvette Bulunma 

83- Ġbn Abbas (r.anhuma) anlatıyor. Pey-
gamber (s.a.v.)‟i Ģöyle söylerken iĢittim:  

“Bir erkek; bir kadınla, yanında mahremi 
bulunmadıkça, tenha bir yerde (baĢ baĢa) kal-
masın. Yanında mahremi bulunmadıkça, bir 
kadın (tek baĢına) yolculuğa çıkmasın. Bir kim-
se Resulü Erkeme: Ey Allah‟ın resulü! Karım 
hacca çıkmak için hazırlandı; ben de falan har-
be (gönüllü asker olarak) yazıldım. Bu durum-
da nasıl yapayım? dedi. Allah resulü (s.a.v.): 
git, karınla birlikte hac yap” buyurdu. (Buhari: 
3006). 

84-  Ġbn Ömer (r.anhuma) anlatıyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Dikkat edin 
ve bilin ki; yabancı bir erkekle yabancı bir ka-
dın tenha bir yerde (baĢ baĢa) kaldıkları tak-
dirde onların üçüncüleri Ģeytandır.” (Sünenü‟t-
Tirmizi: 2165). 

Ayrıca; gıybet ve dedikodu gibi Allah‟ın 
sevmediği Ģeylerden dili muhafaza etmek, kötü 
arkadaĢlardan uzak durmak, nefis için değil, 
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sırf Allah için öfkelenmek, kibir ve gururdan 
kaçınmak, çok gülmekten ve Ģaka yapmaktan 
sakınmak gerekir. 

 

Çarşıya Çıkarken Şu Duayı Oku  

85- Ömer b. Hattab (r.a.) rivayet eder. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kim çarĢıya 
girer de: 

الَ ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو، َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُو، َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد، 
ُر َوُىَو َعَلى ُكلِّ  ُيْحِيي َويُِميُت َوُىَو َحيٌّ الَ يَُموُت، بَِيِدِه اْلَخي ْ

 َشْيٍء َقِديرٌ 

(La ilahe illallah, vahdehu la Ģerike lehu, 
lehu‟l-mülkü velehü‟l-hamdü, yuhyi ve yumitu 
ve huve hayyün la yamutü, biyedihi‟l-hayru ve 
hüve a‟la külli Ģey‟in kadir.) 

“Allah‟tan baĢka ilah yoktur, yalnız o var-
dır, Onun ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd 
da ona mahsustur. Öldürür ve diriltir. O hayat 
sahibidir. O her Ģeye kadirdir.” derse, Allah ona 
bin kere (milyon) sevap yazar ve ondan milyon 
günah siler. Derecesini de milyon kere yüksel-
tir.” (Sünenü‟t-Tirmizi: 3428). 



Muhammed Hassan _________________________  73 

 

Allah'ın Yarattıklarına Bakarak Onun 
Kudretini Düşün 

Bu çeĢit bir ibadet günümüzde terk edil-
miĢ durumda. Yüce Allah Ģöyle buyuruyor: “de 
ki: yeryüzünde gezip dolaĢın da, Allah ilk baĢ-
tan nasıl yaratmıĢ bir bakın. ĠĢte Allah bundan 
sonra (aynı Ģekilde) ahiret hayatını da yarata-
caktır. Gerçekten Allah her Ģeye kadirdir.” (An-
kebut: 30). 

 

 

Ölümü ve Kıyamet Gününü Düşün 

Bu da ölümü ve kabri düĢünmekle, ahiret 
gününün dehĢet verici Ģiddetli halini tefekkür 
etmekle mümkün olur. 

86- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Lezzetleri 
yok eden ölümü çokça düĢünün” (Sünenü‟t-
Tirmizi: 2307). 

 

Allah Korkusu İle Ağla 
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87- Ġbn Abbas (r.anhuma) anlatıyor. Al-
lah resulü (s.a.v.)‟i Ģöyle söylerken duydum: 
“Ġki göz vardır ki, ateĢ onlara dokunmaz: biri; 
Allah korkusundan dolayı ağlayan göz, diğeri 
ise: gece boyunca Allah yolunda nöbet tutan 
gözdür.” (Albani, Sünenü‟t-Tirmizi:1639). 

 

Malını Allah Yolunda Harca 

Bu da fakir ve muhtaçlara yapılacak yar-
dım ve harcama ile mümkün olur. 

 

İnsanları Allah’ın Dinine Davet Et 

Bazı faydalı kitap ve kasetleri komĢu ve 
arkadaĢlara hediye etmek. Ayrıca dini kaset ve 
sidileri uygun ortamlarda insanlara dinletmek 
ve birlikte dinlemek. 

 

Anne Babana İyilik Yap Akrabalarını Zi-
yaret Edip Sıla-i rahimde Bulun 

Bunu da; telefon, Internet, telgraf veya 
mektup gibi vasıtalarla gerçekleĢtirilebilir.   
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Hasta Ziyareti Yap 

88- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 

“Yüce Allah, kıyamet günü buyuracak ki: 

- Ey Ademoğlu, ben hastalanmıĢtım, sen 
beni ziyaret etmedin. Kul:  

- Ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben 
seni nasıl ziyaret edebilirim? der. Cenab-ı Hak: 
buyurur:  

- Biliyor musun, falan kulum hastalandı 
da sen onu ziyaret etmedin? Biliyor muydun ki, 
Ģayet sen onu ziyaret etseydin benim rızamı 
onun yanında bulacaktın?, Allah Teala:  

- Ey Ademoğlu, senden yemek istedim de 
bana yemek vermemiĢtin. Kul:  

- Ya Rabbi, sen kainatın Rabbi olduğun 
halde, ben sana nasıl yemek verebilirim? der. 
Cenab-ı Hak: 

- Biliyor musun, falan kulum senden ye-
mek istedi de sen ona yemek vermemiĢtin? Bi-
liyor muydun ki, eğer sen onu doyursaydın 
verdiğini benim yanımda bulacaktın? buyurur. 
Yine Cenab-ı Hak bir kuluna:  
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- Ey adem oğlu, senden su istemiĢtim de 
sen bana su vermemiĢtin, der. Kul:  

- Ey Rabbim, sen alemlerin Rabbi oldu-
ğun halde, ben sana nasıl su verebilirim? der. 
Ceneb-ı Hak: 

- Falan kulum senden su istemiĢti de sen 
ona su vermemiĢtin? Biliyor muydun ki, eğer 
sen onu vermiĢ olsaydın; verdiğinin mükâfatını 
benim katımda bulacaktın? buyurur.” (Müslim: 
43/2569). 

 

Cenazenin Peşinden Git 

 89- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:  

"Kim cenazede, üzerinde namazı kılının-
caya kadar hazır bulunursa, onun için bir kırat 
sevap vardır.Yine kim cenazede, gömülünceye 
kadar hazır bulunsa, ona iki kırat sevap vardır. 
Ġki kıratın miktarı ne kadardır diye soruldu. 
Efendimiz: iki büyük dağ kadardır buyurdu.” 
(Muttefakun aleyhi;  el-Lu‟lu‟ ve‟l-Mercan: 
551). 

Eşine Hediye Ver   
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KiĢinin; bir çiçek, dini bir kaset, küçük bir 
kitap, sabah ve akĢam zikirleri hatırlatan bir 
kart ve benzeri bir Ģeyi hanımına hediye etme-
si. Koca tarafından hanıma verilecek, maddi 
değeri küçük olan bu eĢyanın, onun gönlünde 
büyük bir etki meydana getireceği muhakkak-
tır. 

90- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “HediyeleĢin 
ki, aranızda sevgi peyda olsun”. (Sahihu‟l-
Camii‟s-Sağir:3004). 

 

İnsanların Yüzüne Tebessümle Bak 

 Özellikle hanıma veya kocaya tebessümle 
bakmak. Çünkü kiĢinin bu davranıĢı onun için 
bir sadaka hükmündedir. 

91- Ebu Zer (r.a.) rivayet ediyor. Allah re-
sulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “KardeĢinin yüzüne 
tebessümle bakman senin için bir sadakadır. 
Ġyiliği emredip kötülükten sakındırman senin 
için bir sadakadır. Bir arazide yolunu kaybet-
miĢ bir kimseye yolunu göstermen sensin için 
bir sadakadır. Gözleri görmeyen bir kiĢiye 
görmesinde yardımcı olmak senin için bir sa-
dakadır. Yoldan; taĢ, diken, kemik gibi zarar 
verici bir cismi kaldırman senin için bir sada-
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kadır. Kendi su kovanı kardeĢinin kovasına bo-
Ģaltman senin için bir sadakadır.” (Sünenü‟t-
Tirmizi: 1956). 

 

Çokça Kelime-i Tevhit Söyle 

- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Allah 
resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Kim bir günde 
yüz defa:  

الَ ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُو، َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد، 
 َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير

(La ilahe illallahu vahdehu la Ģerike lehu, 
lehu‟l-mülkü ve lehu‟l-hamdü vehüve ala külli 
Ģey‟in kadir.) 

“Allah‟dan baĢka ilah yoktur; Yalnız o 
vardır, Onun ortağı yoktur. Mülk onundur, 
hamd onundur ve o,  her Ģeye kadirdir.” derse, 
on köle azad etmek kadar sevap alır, ona yüz 
hasene yazılır, ondan yüz günah düĢürülür. O 
gün akĢamlayıncaya kadar Ģeytandan korun-
muĢ olur. Ve kıyamet gününde bu yaptığından 
daha fazlası ile hiç kimse gelemez. Ancak onun 
gibi söyleyen yahut buna ziyade yapan bir kim-
se gelebilir. (el-Lu‟lu‟ve‟l-Mercan: 1724). 
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Tövbe-İstiğfar Et  

Gün boyunca; insanın iĢleyebileceği gü-
nahlardan tevbe-istiğfar etmek. 

 Yüce Allah Ģöyle buyurur: “Hem kendi-
nin hem de mümin erkeklerin ve mümin ka-
dınların günahlarının bağıĢlanmasını dile!” 
(Muhammed: 19).  

Ġmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde Ģöyle 
der: Burada hitap Peygamber (s.a.v.)‟edir, an-
cak ondan kasıt ümmetidir. Bu açıdan bakıldı-
ğında ayet; müslüman bir kiĢinin diğer müs-
lümanlara istiğfarda bulunmasını gerektirmek-
tedir. Diğer bir görüĢ ise; ümmetin tabi olması 
için emir Peygamber‟e yapılmıĢtır Ģeklindedir. 

92- Hz. Peygamberin azatlısı Zeyd (r.a.) 
Allah resulü (s.a.v.) Ģöyle söylerken iĢittim der: 
Kim:  

 َأْستَ ْغِفُر اللََّو الَِّذي الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو، اْلَحيَّ اْلَقيُّوَم، َوَأتُوُب ِإلَْيوِ 

(Estağfirullahellezi la ilahe illa huve‟l-
hayyul kayyum ve etubü ileyhi) 

“Hayat sahibi olup her Ģeyi idare ederek 
ayakta tutan, kendisinden baĢka hiçbir ilah bu-
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lunmayan Allah‟tan mağfiret dilerim.” derse, 
savaĢtan kaçmıĢ olsa bile, günahları bağıĢla-
nır.” (Sünen Ebi Davud: 1517). 

93- Ġbn Ömer (r.anhuma) anlatıyor: “Biz 
bir mecliste Peygamber (s.a.v.)‟in yüz defa:  

اُب الرَِّحيمُ  وَّ ، ِإنََّك َأْنَت الت َّ  َربِّ اْغِفْر ِلي، َوُتْب َعَليَّ

(Rabbiğfir li, ve tub aleyye inneke ente‟t-
tevvabu‟r-rahim) 

“Rabbim, beni mağfiret eyle, tövbemi ka-
bul et. Sen tevbeleri çok çok kabul eden mer-
hamet sahibisin, dediğini sayardık.” (Sünen Ebi 
Davud: 1516). 

 

Çokça La Havla Vela Kuvvete İlla Billah 
De 

94- Ebu Musa el-EĢ‟ari anlatıyor. Allah 
resulü (s.a.v.) Hayberi fethedince, ya da yöne-
lince, insanlar bir vadiye vardıklarında yüksek 
sesle tekbir ve tehlil getirdiler. 

Bunun üzerine Allah resulü (s.a.v.) Ģöyle 
dedi:  
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- "(Ey insanlar) kendinize duyuracak ka-
dar ses çıkarınız. Siz sağıra veya yanınızda bu-
lunmayan bir kimseye seslenmiyorsunuz. Allah 
sizinle beraberdir, iĢiten ve yakın bulunan 
o‟dur."  

Ebu Musa diyor ki: O esnada ben, Pey-
gamber (s.a.v.)‟in bineğinin arakasında bulu-
nuyordum. Benim lisanımla:  

َة ِإالَّ بِاللَّوِ   الَ َحْوَل َوالَ قُ وَّ

(La havle vela kuvvete illa billah) “ibadete 
güç yetirmek ve günahlardan korunmak ancak 
Allah‟ın kuvveti iledir.” duasını okuduğumu 
duyunca bana hitaben: 

- Ey Abdullah b. Kays dedi, ben de icabet-
le: 

- Lebbeyk ya Resulallah, dedim. ġöyle bu-
yurdu:  

- Sana cennet hazinelerinden bir hazineye 
delalet edeyim mi? Buyurunca ben hemen: 

- Babam ve anam sana feda olsun ey Al-
lah‟ın resulü, evet irĢat edin dedim. ġöyle bu-
yurdu: Bu hazine 
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َة ِإالَّ بِاللَّوِ   الَ َحْوَل َوالَ قُ وَّ

(La havle vela kuvvete illa billah) sözüdür. 
(Buhari: 4205). 

 

 

 

Çokça Tesbin ve Tahlil’de Bulun   

95- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: "Kim günde 
yüz defa:  

 ُسْبَحاَن اللَِّو َوِبَحْمِده

(Sübhanellahi ve bihamdihi)  

"Allah‟a hamd ederek onu noksanlıklar-
dan tenzih ederim" derse, o kimsenin hataları 
deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yani mağ-
firet olunur.”  (Muttefakun aleyhi, el-Lu‟lu‟ 
ve‟l-mercan: 1725). 

96- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: Ġki söz vardır 
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ki, onlar dilde hafif, terazide ağır; Rahman olan 
Allah‟a da sevimlidirler: Bunlar:  

 ُسْبَحاَن اللَِّو َوِبَحْمِدهِ 

 ُسْبَحاَن اللَِّو اْلَعِظيمِ 

(Sübhanellhi ve bi hamdihi,  

Sübhanellahil‟azim) 

“Allah‟a hamd ederek onu noksanlıklar-
dan tenzih ederim, Yüce Allah‟ı tenzih ederim” 
(Muttefakun aleyhi, el-Lu‟lu‟ ve‟l-mercan: 
1727). 

97- Semüre b. Cündeb (r.a.) rivayet edi-
yor. Allah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Allah 
katında sözlerin en sevimlisi dörttür: Sübha-
nellahi, Elhamdülillahi, La ilahe illallahu, Alla-
hu Ekber. Bunlardan hangisi ile (zikir veya du-
aya) baĢlarsan caizdir.” (Müslim: 12/2137). 

 

İcabet Saatlerinde Allah’a Dua Et 

Dinde sebat göstererek Allah‟a yalvarmak 
ve Allah‟tan ömrünün hayırla tamamlamasını 
dilemek 
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98- Enes (r.a.) rivayet ediyor. Allah resulü 
(s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Allah bir kuluna hayır 
dilerse onu kullanır. Nasıl kullanır ey Allah‟ın 
resulü, diye sordular. Efendimiz (s.a.v.): 
Ölümden önce onu salih amel yapmaya muvaf-
fak kılar, sonra da o salih amel üzere onun ru-
hunu kabzeder” buyurdu. (Albani, Sahihü‟l-
Camii‟s-Sağir: 305). 

 

Duanın Kabul Olduğu İcabet Saat-
leri  

Aylardan Ramazan ayı, senenin günlerin-
den Arife günü, haftanın günlerinden Cuma 
günü, Kadir gecesi, Ramazan ve Kurban bay-
ramı geceleri, gece saatlerinden seher vakti, 
ezan okunurken, ezan ve kamet arasında, sec-
dede bulunurken, beĢ vakit farz namazdan son-
ra, Kuran- kerim okunduktan sonra, yağmur 
yağarken, iki ordu (Ġslam ve küfür) çarpıĢtığı 
esnada, çaresizlik içinde kalınca. 

 

Yüce Allah’tan Cenneti İste Cehennem-
den de O’na Sığın 

99- Enes b. Malik (r.a.) rivayet ediyor. Al-
lah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “ Kim üç kere 
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Allah‟tan cennete girmeyi isterse, cennet Ģöyle 
der: Allah‟ım, onu cennete koy. Yine kim üç de-
fa cehennemden Allah‟a sığınırsa, cehennem 
Ģöyle der: Allah‟ım, onu ateĢten koru der.” (Al-
bani, Sahihü‟l-Camii‟s-Sağir: 6275). 

 

 

 

Samimiyetle Allah’tan Şehadeti İste 

100- Sehl b. Huneyf (r.a.) rivayet ediyor. 
Peygamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kim sami-
miyetle Allah‟tan Ģehit olmayı isterse, Allah o 
kimseyi Ģehitler mertebesine ulaĢtırır, yatağın-
da ölse bile. (Müslim: 157/1909). 

 

İslam Nimeti ve Diğer Nimetler İçin Al-
lah’a Hamd Et 

 101- Ebu Mailk el-EĢ‟ari (r.a.) rivayet 
ediyor. Allah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: 
“Temizlik imanın yarısıdır; Elhamdulillah 
(Hamd Allah‟amahsustur) sözü (sevabı) terazi-
yi doldurur; Sübhanellah (Allah noksanlardan 
münezzehtir) ve Elhamdü lillah, sözleri de gök-
le yer arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka 
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delildir. Sabır aydınlıktır, Kur‟an ise; senin le-
hinde veya aleyhinde hüccettir. Herkes sabah-
leyin (iĢine) çıkar, kendisini satar. Ya kurtarır 
veya helak eder.” (Müslim: 157/1909). 

 

Aile Efradına, Arkadaşa, Komşuya ve 
Görüştüğü Kimselere Dua Et 

102- Ebu Derda (r.a.) anlatıyor. Peygam-
ber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Müslüman bir kim-
senin; din kardeĢinin gıyabında yaptığı duası 
kabuldür. Bu kiĢinin yanı baĢında bir melek 
durur, din kardeĢine dua ettikçe; o melek: 
Âmin, duadan hâsıl olan sevabın aynısı sana da 
olsun der.” (Müslim: 88/2733). 

 

Musibet Anında Allah’a Sığın 

BaĢa gelen bir musibetten dolayı “inna lil-
lahi ve inna ilehi raci‟un” sözü ile Allah‟a sı-
ğınmak. 

103- Yüce Allah Kuran‟da Ģöyle buyurur: 
“Andolsun ki sizi bir az korku ve açlık; mallar-
dan, canlardan ve ürünlerden azaltma (fakirlik) 
ile deneriz. (Ey Peygamber!) sabredenleri müj-
dele! 
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O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği 
zaman:  Biz Allah‟ın kullarıyız ve döneceğiz, 
derler.” (Bakara: 155–156). 

 

 

 

Gizli Şirkten Sakın 

103- Ebubekir (r.a.) rivayet ediyor. Pey-
gamber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “ġirk; karınca-
nın ayak izlerinden çıkan sesten daha gizli ola-
rak içinize girer. Sana öyle bir dua öğreteceğim 
ki; onu söylediğin takdirde sendeki küçük ve 
büyük Ģirklerin tamamını giderir. ġöyle dersin:  

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما 
 ال أعلم

(Allahümme inni e‟uzu bike en üĢrike bi-
ke ve ene e‟lemü, ve estağfirüke lima la e‟lemü) 

"Allahım, bildiğim halde Ģirk koĢmaktan 
sana sığınırım. Bilmediklerimden dolayı da 
senden tevbe ve istiğfar dilerim.” (Albani, Sa-
hihü‟l-Camii‟s-Sağir: 3731). 
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Kaylule Uykusunu Uyu 

Bu husus; bizzat Peygamber (s.a.v.)‟den 
sabittir. 

104- Enes (r.a.v.) rivayet ediyor. Peygam-
ber (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kaylule yapınız, 
çünkü Ģeytanlar kaylule yapmazlar. (Albani, 
Sahihü‟l-Camii‟s-Sağir: 4431) 

 

Teheccüt ve Sabah Namazına Kalkmak 
İçin Akşam Yemeğini Az Ye   

105- Mikdam b. Ma‟di Kerib (r.a.) rivayet 
ediyor. Rasulüllah (s.a.v.)in Ģöyle dediğini iĢit-
tim: “Hiçbir insan, karnından daha Ģerli bir kab 
doldurmamıĢtır. Âdemoğluna belini dik tuta-
cak birkaç lokma yeter. Eğer çok yemeden 
edemeyecekse, midenin üçte biri yiyeceği, üçte 
biri içeceği, üçte biri de nefesi için tahsis etme-
lidir.” (Sahihü‟l-Camii‟s-Sağir: 2380). 

 

Uyumadan Önce Nefsi Muhasebe Yap 

Hz. Ömer (r.a.)‟in Ģöyle dediği rivayet 
olunmuĢtur: Hesaba çekilmeden önce kendini-
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zi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce 
amellerinizi tartın ve amellerin Allah‟a arz olu-
nacağı büyük gün için hazır olun. Yüce Allah 
Ģöyle buyurur: “Ey insanlar! O gün hesap için 
huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kal-
maz.” (Hakka: 18).    

Bir Meclisten Kalkarken Şu Duayı Oku 

  106- Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor. 
Allah resulü (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Kim bir 
mecliste oturur, orada faydası olmayan ko-
nuĢması çok olur da yerinden kalkmadan ev-
vel:  

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت، 
 َأْستَ ْغِفُرَك َوَأتُوُب ِإلَْيكَ 

(Sübhanekellahümme ve bihamdike, eĢ-
hedü enla ilahe illa ente, estağfirüke ve etubü 
ileyke) 

“Ya Allah, seni noksan sıfatlardan tenzih 
ve hamdinle tesbih ederim. Senden baĢka hiç-
bir ilah bulunmadığına Ģahadet ederim, senden 
mağfiret diler ve sana tevbe ederim; derse, 
orada meydana gelen hataları bağıĢlanır.” (Sü-
nenü‟t-Tirmizi: 3433). 
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Müslüman kiĢinin gece ve gündüz katılıp 
oturduğu meclisler oldukça çoktur. Örneğin: 
Üç öğün yemek esnasında seninle birlikte otu-
ran kimselerle yaptığın sohbet, arkadaĢ veya 
komĢulardan birisi ile ayakta dahi olsa yaptığın 
konuĢma, iĢ veya okul sıralarında arkadaĢlarla 
birlikte bulunduğun zamanlar, eĢ ve çocukla-
rınla birlikte yaptığın sohbetler, yaya olarak 
veya arabada giderken sensinle birlikte bulu-
nan eĢin veya bir arkadaĢınla yaptığın konuĢ-
ma, bir ders veya konferansa esnasındaki soh-
bet ve konuĢmalar v.s. bunlardan bazılarıdır.  

 

Borçları Belirleyen Vasiyetnameyi Yaz 

Abdestli olarak ve Allah’ı Zikrederek Yat 

 


