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 Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
(Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım)

Bismillâhirrahmânirrahîm
(Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla)

“BİSMİLLÂH her hayrın başıdır.
Biz dahi başta ona başlarız.

Bil, ey nefsim, şu mübarek kelime, İslâm nişanı olduğu gibi,
bütün mevcudâtın lisan-ı hâl ile vird-i zebânıdır. 

Madem herşey mânen “Bismillâh” der;
Allah namına, Allah’ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar.

Biz dahi “Bismillâh” demeliyiz.
Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız.

Öyle ise, Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız”
Risale-i Nur, Sözler, Birinci Söz

es-selâmünaleyküm
ve rahmetullahi ve berekatühü, daimen-ebeden

Allah’ın (celle celalühü) selâmı, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar
geçmiş, gelmiş, gelecek bütün mü’min-mü’minat kulların üzerine olsun...
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Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mübarek Lisanından Dualar 

“Allahım!
Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güven-

dim ve Sen yüce Arş’ın sahibisin.
Allah’ın dilediği olur. Onun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet 

sahibi ancak yüce ve ulu Allah’tır. Bilirim ki Allah’ın herşeye 
gücü yeter. Ve Allah, herşeyi ilmi ile kuşatmıştır.

Allahım! Nefsimin şerrinden ve senin yönetimin altındaki 
bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz Rabbim 

(yaptığı her işte) doğru yoldadır.”
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“Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı..
O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın.”

Risale-i Nurların
açtığı çığır çok selametli,

kısa ve hızlı olarak
hakikate ulaştırır.

30. Söz

Bu kitap sadece bir duadır. Dua ise bir ibadettir.
Dua ve ibadetler Allah’ın (celle celalühü) rızasını kazanmak için yapılır. 

Başka maksatlar için yapılmaz.
Musibet ve belâlar o duaların vakitleridir.

Duanızı ibadet olarak yapınız ve asla neticesini düşünmeyiniz.
İmanın/İhlâsın sırrını idrak etmek için;

Risale-i Nur Külliyatı’nı, özellikle İhlâs Risalesi’ni okuyabilirsiniz.
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EDİTÖR’ÜN KALEMİNDEN

Halife olarak yaratılan insanın bütün bir kainattaki varlık-
larla olan münasebeti ve bu münasebetin sınırları ilk insandan 
beri hep araştırılmış, sorgulanmış ve hep merak edilmiştir.

İnsan “bu dünyaya niye geldim, neden buradayım, benden 
beklenen ne?” sorularına cevap ararken aynı zamanda “insan-
dan başka varlıklar var mı? insanın göremediği fizikötesi alemde 
hangi olaylar cereyan etmekte” sorularına cevap bulmak için 
içindeki merak duygusunu harekete geçirmiş ve bu cevapları 
bulabilmek için birçok pozitif bilimin yanısıra vahiy kaynaklı 
dini ilimlerden de yardım alma yoluna gitmiştir.

İnsanoğlunun fizikötesine olan bu merak duygusu, farklı 
yönlerden de karşılık bulmuş ve insanoğlunun dünya hayatı-
nın başlangıcından itibaren fizikötesinin en önemli varlıkla-
rından bir kısmını oluşturan cin/şeytan diye adlandırdığımız 
varlıklarla münasebetinin doğru veya yanlış şekilde ortaya çık-
masına zemin hazırlamıştır. İnsanoğlunun baş düşmanı olan 
İblis (aleyhillane) ve zürriyetini oluşturan cin/şeytan topluluğu, 
ademoğluna zarar vermek için hep bir boşluğunu kollamakta 
ve o boşluğu bulduğu anda insanoğlunu en büyük değeri olan 
“iman”dan mahrum bırakmak ve onu “iman”sız olarak ahire-
te göndermek için çaba sarfetmektedir.

İlk insandan itibaren İblis ve zürriyetinin apaçık düşmanı-
mız olduğu ve bu düşmana karşı hep teyakkuzda bulunmamız 
gerektiği ilahi beyanlarda insanoğluna bildirilmiştir.
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Peki bu düşmanı bize musallat eden nedir?
Hangi yollar, hangi durumlar bizi bu düşmanla karşı karşıya 

getiriyor?
Sayik Erol TANGUT, yıllar içindeki deneyimlerinden olu-

şan bilgilerini bizlerle paylaşmış, bu düşmana karşı koyabilme-
nin en önemli kısmının “doğru tevbeyi yapmak” ve “günah-
lardan uzak durmak”la mümkün olabileceğini, bundan başka 
bir yöntemin kendimizi kandırmaktan başka bir şey yapmaya-
cağını ortaya çıkarmıştır. 

Bir başka seansta ise şeytanın şu sözü ne kadar büyük bir 
tehlikenin içinde olduğumuzu farketmemize sebep oldu: “İn-
sanlar günah işlediklerinde korumaları kalkar, melekler onlar-
dan uzaklaşır, biz de rahatça gelir ve -Allah (celle celalühü) izin verir-
se- musallat oluruz.”

16 sayfalık bir kitapçıkla başladığımız kitap serüvenimiz 
bugün 600 sayfayı geçen bir kitaba ulaştı.

4. baskısı elinizde bulunan kitabımızı tamamen tevbele-
re ayırdık. Bu kitabımızda tevbeleri bölümlere ayırdık. Erol 
TANGUT’un seanslardaki tecrübeleriyle birçok yeni tevbe 
eklediğimiz bu kitabımızda en ince detaylara kadar insanların 
yaptığı hatalardan vücudumuza aldığımız musallatlardan kur-
tulunabilecek tevbeleri yazdık.

Kitabı yayınlamaktaki amacımız; insanlar bu tevbeleri ya-
parak inşaallah sıkıntılarına çare bulsunlar. Sayiklere gelme 
gereği duymadan sıkıntılarını çözebilsinler ve sıkıntılarını çöz-
dükleri anda bizlere de dua etsinler. Çünkü fert fert, toplum 
olarak ve Ümmet-i Muhammed olarak duaya her zamankin-
den daha çok ihtiyacımız var.
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Elinizdeki kitabımızın ebatı 13,5x19,5’tur. Bu kitabın bir 
büyük ebatı olan 16,5x24 ölçüsündeki daha geniş açıklamalı 
olan bir kitap daha hazırladık ve yayına sunacağız.

Büyük kitabımızda Erol TANGUT’un “Her eve bir Sayik” 
projesine göre her türlü bilgiye yer vermeye çalıştık. Tabii bu-
rada “Her eve bir Sayik” derken kendi derdinizi çözecek şe-
kilde bir kitaptır bu, yoksa o kitabı okuyan herkes sayiklik ya-
par diye birşey sözkonusu değildir. Sayiklik için “özel eğitim 
almak” gerekmektedir.

O kadar çok tevbe ve istiğfar etmeye ihtiyacımız var ki, tev-
be bölümündeki tevbeleri okuduktan sonra meğerse bizler ne 
kadar çok hata yapıyormuşuz ve ağzımızdan çıkan sözlere hiç 
dikkat etmiyormuşuz da farkında değilmişiz diyeceksiniz.

Sizlerden bir istirhamımız var;
Bu kitabı lütfen dostlarınıza da iletin ve tavsiye edin ki bu 

vesile ile bütün mü’minlere faydası dokunsun. Şeytan-ı Lâin ve 
avanesine karşı mü’minler olarak hep beraber savaşalım ve ko-
runalım...

Üstad Sayik Erol TANGUT, yaptığı bu işi birçok kişiye öğ-
retmek ve bütün bir dünyaya yayma adına çaba sarfediyor. Ay-
rıca bu tevbeleri dünyanın değişik dillerine de çevirme gayreti 
içerisindeyiz. Bu konuda yardım edebilecek kişilerden de, yar-
dım bekliyoruz. Allah (celle celalühü), Ümmet-i Muhammed’in (sal-

lallahu aleyhi vesellem) yar ve yardımcısı olsun.
Bizlere de dua etmeyi unutmayınız... Mü’minin, mü’mine 

duası daha makbuldur...
AHMET ALAGÖZ

MAYIS 2017
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Şifacı değiliz!. Şifa dağıtmıyoruz!.
Sizi kurtaramayız!

Şâfi olan ve şifa veren ve de sizi kurtaracak olan
sadece Allah’tır (celle celalühü).

Biz, Allah (celle celalühü) izin vermez ve yardım etmez ise
ne sizdeki musallatı bulabiliriz,

ne de derdinize bir merhem ve ilaç önerebiliriz...
Biz; ne hidayet ne de necat veremeyiz...

Sizi belâ ve musibetlerden ne koruyabiliriz,
ne de size halaskâr yani kurtarıcı olabiliriz.
Halaskâr, Hıfzedici, Koruyan ve Gözeten

sadece Allah’tır (celle celalühü).

Vallahi sadece; doğru dua, doğru tevbe, ibadet ve
kulluğa sevkedicilikten ve tebliğ etmekten

başka size birşey veremeyiz...
Bunu asla unutmayın!

Beni kurtar hocam diyerek, Allah’a (celle celalühü) şirk koşmayın!

Sizi kurtaracak olan; Allah’a (celle celalühü) asker olup,
iman ve takva kalesine girmek,

dua ve tevbe silahları ile nefis ve şeytan düşmanlarına
karşı yapacağınız savaşı kazanmaktır.

Sayik Erol TANGUT
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ÖNSÖZ

Değerli kardeşlerim;
“Asr-ı Saadet”te Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem) 

vefatından kısa bir zaman sonra lânetli şeytan; mü’minleri böl-
me ve parçalama tuzaklarını çalıştırmaya hiç gecikmeden baş-
lamıştır.

Müminlerin kalplerine attığı kin ve nifak tohumları geçen 
zaman sürecinde meyve vermeye başlamış ve nitekim amacına 
büyük oranda ulaşmıştır..

“Onların gönüllerini birleştiren Allah’tır. Eğer sen yeryüzünde 
bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştire-
mezdin. Fakat Allah, onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çün-
kü O Aziz’dir, Hakim’dir.”(1) ayet-i kerimesi ile Asr-ı Saadet’te 
birleşen gönülleri ve kalpleri birbirinden ayırmak için, şeytan-ı 
lâin çıkardığı fitneler ile mü’minlerin kalplerine birbirlerine 
kin ve nefret etmeyi yerleştirerek tuzaklarını çalıştırıyordu ve 
mü’minler farkına varmadan “Sen onları derli-toplu sanırsın, 
halbuki kalpleri darmadağınıktır.”(2) ayetine mazhar olurken 
birbirlerine söverek ve kafirlikle itham edip küfür etmekle de;

“O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kara-
ranlara ‘İnanmanızdan sonra kâfir mi oldunuz? Öyle ise inkâr 
etmenizden dolayı tadın azabı!’ denilecektir.”(3) ve müslümanlar 
 (1) Kur’an-ı Kerim, Enfal, 8/63.
 (2) Kur’an-ı Kerim, Haşr, 59/14.
 (3) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/106.



TEVBE-İ SAYİK16

birbirlerini lânetleyerek Âl-i İmran Suresi 105. ayette ifade edi-
len “Kendisine apaçık deliller geldikten sonra, parçalanıp ayrılı-
ğa düşenler gibi olmayın. Onlar için kıyamet günü büyük azap 
vardır.” ilahi tokadını yediler… 

Ve Hucurat Suresi 10. ayette Allah’ın (celle celalühü); “Ancak 
mü’minler kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin 
ve Allah’tan korkun ki, size merhamet edilsin.” emrini unuttu-
lar.. Resul-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz Hadis-i Şe-
rif ’lerinde buyururlar ki:

“Ruhum kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, 
iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de 
hakkıyla iman etmiş olamazsınız.”(4)

Allah-u Teâlâ ayet-i kerimesinde mü’minler arasındaki bir-
liği temin edecek olan amellerden bahsederken ihtilafa düşme-
melerini emir ve tavsiye etmektedir:

“Siz gerçekten inanıyorsanız; Allah’tan korkun, aranızı düzel-
tin, Allah’a ve peygamberine itaat edin.”(5)

Mü’minlerin birleşmeleri, her hususta yardımlaşmaları 
farz-ı ayın hükmündedir.

Allah-u Teâlâ ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor :
“Kendisinin adını öne sürerek birbirinizden dilekte bulundu-

ğunuz Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakı-
nın.”(6)

Fâni olan kan kardeşliğinden ibaret olan akrabalık 
alâkasının kesilmesi bu kadar şiddetle yasaklanırsa, artık 
ebedî ve sermedî olan din kardeşliği bağlarının koparılma-
 (4) Hadis-i Şerif, Müslim.
 (5) Kur’an-ı Kerim, Enfal, 8/1.
 (6) Kur’an-ı Kerim, Nisâ, 4/1.
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sının ne derece günah olduğu kendiliğinden anlaşılmış olur. 
Zira geçici dünya hayatına mahsus olan akrabalığa nisbetle 
ebedî ahirete ait din kardeşliği pek tabiidir ki daha mühim 
ve daha kıymetlidir.

Bir müslüman vefat ettiği zaman, kâfir olan kardeşinden 
başka kimsesi yoksa, mirası müslümanlara kalır.

Nuh Aleyhisselâm’ın oğlu inanmayanlarla beraber suda 
boğulmuştu. “Ya Rabbi! Oğlum benim ehlimdendir, sen benim 
ehlimi kurtarmayı vâdetmiştin!” diye münacaatta bulunduğu 
zaman Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu :

“Ey Nuh! O senin ehlinden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü 
bir iştir.”(7)

İnsana kendi evlâdından daha yakın hiç kimse olmadığına 
göre, ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki, hakiki yakınlık iman ya-
kınlığıdır.

Bu hakikat şu ayet-i kerimede daha şümullü olarak beyan 
buyurulmaktadır:

“Allah’a ve ahiret gününe inanan bir milletin; babaları, oğul-
ları, kardeşleri veya akrabaları da olsa, Allah’a ve Peygamber’ine 
muhalefet eden kimselere sevgi beslediklerini göremezsin.”(8)

Gerçek iman budur. Bizler; bir Hadis-i Şerif ’te 
“Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret et-

mesi kâfidir.”(9) diye buyuran bir peygamberin ümmetiyiz..
Netice-i kelam;
Müslümanlar şeytanın kurduğu tuzaklara düştükçe Şeytan-ı 

Lâin insanların bedenlerine işledikleri hata ve günahlardan 
hızla sirayet etmeye başladı ve Nisâ Suresi 118. ayette
 (7) Kur’an-ı Kerim, Hud, 11/46.
 (8) Kur’an-ı Kerim, Mücadele, 58/22.
 (9) Hadis-i Şerif, Müslim.



TEVBE-İ SAYİK18

«Allah o şeytana lânet etti ve o da, “Andolsun ki senin kul-
larından elbette belirli bir pay alacağım” dedi.» diye bildirilen 
payını almaya başladı...

Kimimiz; “Faiz yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı 
gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, on-
ların: “Alım-satım da ancak faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. 
Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbin-
den bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi ken-
disine, işi de Allah’a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar 
ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.”(10)  ayeti ile şeytanı 
bedenimize aldık...

Kimimiz; “Onlar, O’nu bırakıp da (bir takım) dişilere tapar-
lar. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkası-
na tapmazlar.”(11) ayeti ile çarpıldık..

Kimimiz ise; “Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun 
diye infak ederler, Allah’a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şey-
tan, kime arkadaş olursa, artık ne kötü bir arkadaştır o.”(12) ayeti 
ile helâk olanlar sınıfına girdik...

Neticede birçoğumuz farkına varmadan; 
“Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini 

anlat. O, bundan sıyrılıp-uzaklaşmış, şeytan onu peşine takmış-
tı. O da sonunda azgınlardan olmuştu.”(13) ayet-i kerimesine da-
hil olduk..

Kimimiz; Zuhruf Suresi 36. ayette “Ve kim Rahmân’ın zik-
rinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o (şey-
tan), onun yakın arkadaşı olur” hitabına mazhar oluverdik...
 (10) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/275.
 (11) Kur’an-ı Kerim, Nisâ, 4/117.
 (12) Kur’an-ı Kerim, Nisâ, 4/38.
 (13) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/175.
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Allah (celle celalühü), İbrahim Suresi 3. ayette, tevehhüm-ü ebe-
diyete müptelâ, gafil insanların bir özelliği olarak şu hususu 
nazara verir:

“Onlar dünya hayatını bile bile âhirete tercih ederler.”
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, zikredilen ayetin bu çağa 

baktığını da ifade ederek şöyle diyor: “Bu asrın bir hassası şu-
dur ki, hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye bilerek tercih etti-
riyor. Yani, kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara, bildiği 
halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş.”

Bunun üzerine dile gelen şeytanlar; “İnsanların, dünya 
hoşlarına gidiyor.. Yiyip-içip, kulaklarının üstüne yan gelip ya-
tıyorlar... Kadın-kız, çoluk-çocuk, ev, araba diyorlar ve bunları 
sevdikçe bizim ağımıza düşüyorlar...” diyerek sevinçlerinden zil 
takıp oynuyorlar ve musallat oluyorlar...

İnsanlar ahir zamanda fütursuzca ve utanmadan her tür-
lü günaha giriyorlar; zina yapıyorlar, lânet-beddua okuyorlar, 
sıla-i rahimi kesiyorlar, adaklarını yerine getirmiyorlar, anne-
baba hakkını, kardeş hakkını, Allah hakkını gözetmiyorlar, ye-
tim malı yiyorlar, mirasta Allah’ın istediği paylaşımı yapmıyor 
ve çoluk-çocuğun hakkını vermiyorlar ve kaç nesil devam ede-
cek bir musallata sebep oluyorlar. 

Bizler; bu musallatın farkına bile varmazken, musallatı fark 
edenler ise Müslüman alimlerden medet ve kurtuluş bekleye-
rek onların kapılarını çaldılar.. Cincilere, hüddamı ve hadimi 
olduğunu söyleyenlere, şeyhlere, şıhlara, rukyecilere müraca-
at ettiler. Onlardan aldıkları cevap, “sana büyü-sihir yapılmış, 
cinler sana aşık olmuş” gibi Kur’an ve Sünnette delili olmayan 
sözlerdi ve cevabı Kur’an’da aramadılar. Halbuki yüce kitabımız 
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Kur’an-ı Kerim şeytani cin musallatının kıyamete kadar nasıl 
gerçekleşeceğinin cevabını asırlardır bütün insanlara  Şuara 
Suresi 221, 222 ve 223. ayetlerde ifade etmiştir. Nitekim ayette 
aynen ifade edilen şudur ki : “Şeytanlar kimlere iner size ha-
ber vereyim mi? (İft ira eden) yalancı günahkârların hepsine 
inerler. Onlar, (şeytanlara) kulak verirler (dinlerler) ve onla-
rın çoğu yalancıdırlar.” Kur’an-ı Kerim’in bu hükmü karşısın-
da herkesin susması ve boyun eğmesi gerekirken, kendi işle-
dikleri günah ve hatalardan belâ ve musibetleri yaşadıklarının 
farkına bile varmadılar...

Alimler “Asr-ı Saadet”e baktılar birkaç cinlenme vaka-sına 
ancak rastlayabildiler.. Heyhat! Şeytanın haddine mi ki o asır-
da şeriat, itaat, sevgi ve muhabbet kahramanı olan sahabelerin 
bedenlerine musallat olup girebilsin.. Sahabe-i Kiram efendi-
lerimizden bazılarının samimi duaları ile şifa bulmuş birkaç 
musallatlıyı musallat tedavisinde kendilerine delil yaptılar... 
Ve günümüze kadar bu musallat mevzusu her geçen gün ar-
tarak ve neredeyse müslümanların yüzde doksanında ortaya 
çıkan dehşetli bir hal aldı...

Sözde alimler; şeytanın aldatması ve kandırması ile çoğun-
luğunu şeytanın yazdırdığı Havas kitaplarına tabi oldular. Bu 
kitaplar, komutasına aldığı cincileri  ve havascıları melek zan-
nettikleri şeytanlar ile yüzyıllardır kandırdılar ve aldattılar.. 
Ve şeytanlar kimi zaman kendini Müslüman cin, kimi zaman 
surelerin hadimiyim, uzaylıyım, dedeyim, ruhum diye tanıt-
tıran tuzaklar ile müslümanlara oynadığı oyunu yüzyıllardır 
işletti ve tuzaklarını çalıştırdı.. Rukyeciler, büyücüler, cinciler, 
bakımcılar, hüddamcılar, falcılar, muskacılar, yıldıznameciler, 
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ufocular, bioenerjiciler, reikiciler, yogacılar vs.. vs.. zincirine 
hergün yenileri eklendi, eklenmeye devam ediyor ve şeytan ek-
lemeye devam edecektir...

“İnsanoğlunun başına gelen herşey tevbe ve duaya davettir” 
düsturuyla bu kitabın; Allah’a (celle celalühü) yönelmeye, kar-
deşliğimizi tekrar pekiştirmeye, küs olduklarımız ile barış-
maya, kimseye karşı kin ve husumet beslemeden yaşamaya, 
kafirlerin ve münafıkların dahi hidayetlerine vesile olması 
dualarımla...

Yeniden bir doğuş ve şeytana yeni bir hayat ile EUZÛ BİL-
LAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM deyip nefis ve şeytanın tüm 
hilelerinden ve tuzaklarından Allah’ın (celle celalühü) bütün mü-
minleri korumasını niyaz ediyorum.

Kitabın editörlüğünü ve Grafik çalışmalarını yapan Ahmet 
Alagöz kardeşime şükranlarımı sunuyorum...

Allahım! Hz. İbrahim aleyhisselâmın ateşe atıldığında “YÂ 
NÂRİ KÛNİ BERDEN VE SELÂMEN” “Ey âteş yakma.! 
Selâmetli bir soğuk ol.” duası ile nasıl o ateş ona selâmetli bir 
soğuk olup, ateş, gömleğini bile karartmadıysa.. Bu kitap ile ya-
pılacak tüm tevbe ve duaları; bedenimizi cehennem ateşine 
helâl eden günah ve hatalarımızı terketmemize, cehennem-
den kurtulmamıza ve senin razı olduğun kullar olmamıza 
vesile eyle. (amin)...

Sevgi ve saygılarımla...
Sayik Erol TANGUT

MART 2016
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PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN
(sallallahu aleyhi vesellem)

İBLİS’LE (aleyhi’l-lâne) KONUŞMASI

Muhyiddin-i Arabî hazretlerinin Şeceret-ül Kevn adlı ese-
rinde şöyle bir rivayet geçer...

Abdullah ibni Abbas (radıyallahu anhuma)’dan naklen Muaz bin 
Cebel (radıyallahu anh) rivayet ediyor;

Bir gün Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz Hz. Eyyûb 
El-Ensarî (radıyallahu anh)’nin evinde ashabı ile sohbet ederlerken, 
dışarıdan:

- Ya Rasulallah! Görülecek, halledilecek bir işim var. Halli için 
içeriye girmeme müsaade buyurur musunuz? diye bir ses geldi. 
Bu sesi işiten Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz ashaba 
dönerek:

- Bu sesin sahibinin kim olduğunu biliyor musunuz?
-  Allah ve Rasülü en iyi bilendir. Sesin sahibinin kim oldu-

ğunu bilmiyoruz ya Rasûlullah! dediler. Efendimiz:
- O, mel’un îblîs’tir Allah’ın lâneti O’nun üzerine olsun, bu-

yurunca
Hz. Ömer (radıyallahu anh) hemen yerinden fırlayarak:
- Ya Rasûlullah! izin veriniz. O’nu hemen öldüreyim, dedi.
- Dur ya Ömer! Bilmez misin ki O’na belli bir vakte kadar 

mühlet verilmiştir. Buna kimse muktedir değildir. Öldürmeyi ak-
lından çıkar, dedikten sonra şöyle buyurdu:

- Kapıyı açın, gelsin. O, buraya gelmek için emir almıştır. Söy-
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leyeceği sözleri iyice anlamaya çalışınız.
Rasûlullah’ın izni üzerine açılan kapıdan mel’un îblîs içeri 

girdi. Gözleri yukarı doğru açılmış, kafası büyük bir fil kafası 
gibi, şaşı, köse bir ihtiyar görünümündeydi. İblîs:

- Selam sana yâ Muhammed. Selam size ey Peygamber asha-
bı! diye selam verdi. İblîs’in selamını kimse almadı. Peygamber 
(sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz:

- Selam Allah’ındır ey mel’un! buyurarak, bize niçin geldin ya 
laîn? diye sordu.

İblis:
- Ben de buraya gelmekten çok rahatsız oldum. Allah-u 

Teala’nın, bir melekle; “Habibim Muhammed’e zelil bir şekilde 
gidecek ve insanları nasıl aldattığını anlatacaksın. Sana ne so-
rulursa doğru cevap vereceksin şeklindeki emri üzerine buraya 
geldim.” dedi.

Bunun üzerine Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz.
- Yâ mel’un! Söyle bakalım. İnsanlar arasında en çok sevme-

diğin kimdir? diye sordu, îblîs:
- Sensin ya Muhammed! diye cevap verdi. Rasulullah:
- Benden sonra en çok kimleri sevmezsin? diye sordu, İblîs:
- Adil devlet reislerini, ilmiyle amel eden alimi. Varlığını Allah 

(celle celalühü) yoluna adayan müttakî genci. Sabırlı olan fakiri ki, 
ihtiyacını üç gün üst üste hiç kimseye anlatmaz, halinden kimse-
ye şikayet etmez. Şükreden zengini ki, kazancı helal yoldandır ve 
Allah rızası için harcar, fakir ve yetimleri korur. Kur’ân-ı hıfze-
derek onunla amel edeni ve beş vakit  Allah (celle celalühü) rızası için 
ezan okuyan müezzini. Dinine bağlı, daima abdestli olan zahidi 
ve kendini haramdan sakınan merhametli kalb sahibini. Helâl 
yiyip cömert olan kişiyi ve Hakk için tevazu edip, ahlâkı güzel 



TEVBE-İ SAYİK24

olanı. Herkes uyurken gece kalkıp namaz kılanı. Allah (celle cela-

lühü) için birbirini seven iki genci. Cemaatle namaz kılmaya çok 
istek ve dikkatli mü’mini. Kalbinde bir şey olmaksızın arkadaşla-
rına nasihat verip, Allah (celle celalühü) tekeff ül ettiğini tasdik edeni. 
İhlâslı ve tesettüre riayet eden kadınlara yardımcı olan kimseyi. 
Ölüm her an gelecekmiş gibi hazırlık yapan müslümanı hiç sev-
mem. Bunlar benim can düşmanlarımdır, diye cevap verdi.

Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz ile İblis arasında şu 
konuşma geçti:

- Ümmetim tadil-i erkan üzere namazını eda etse nasıl 
olursun?

- Beni bir sıtma tutar, tir tir titrerim. Kul Allah için secde et-
tikçe bir derece yükselir.

- Peki, oruç tuttukları zaman?
- Elim, ayağım bağlanır. Ta onlar ift ar edinceye kadar.
- Kur’an-ı Kerim okudukları zaman?
- Eririm. Suda eriyen tuz, ateşte eriyen kurşun gibi.
- Hacc etseler?
- Boynuma bir zincir vurulur.
- Sadaka verdikleri zaman nasıl olursun?
- İşte o zaman halim çok kötü olur. Sanki sadaka veren ba-

şımdan aşağıya beni ikiye böler.
Zira sadakada şu hasletler vardır; Sadaka verenin malı be-

reketlenir. Allah-u Tealâ sadakalarını cehennemle aralarında 
perde yapar, her türlü belâ sıkıntı ve üzüntüleri ondan giderir, 
duaları makbul olur, Kıyamet günü hayırları mizanda ağır gelir.

İblîs’in bu sözlerinden sonra Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) 

Efendimiz, ona sıra ile şu soruları sordu.
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- Ya mel’un! Beraber oturduğun arkadaşın kimlerdir?
- Faiz yiyenler.
- Dostların kimlerdir?
- Zina edenler, yalan söyleyenler.
- Yatak arkadaşların ve hizmetçilerin kimlerdir?
- İçki içenler, sarhoşlar.
- Misafirlerin kimlerdir?
- Hırsızlar.
- Elçîn ve habercilerin kimlerdir?
- Sihirbazlar.
- Gözünün nuru nedir?
- Talak’a (karısını boşamak için) yemin edenler.
- Sevgililerin kimlerdir?
- Cuma namazını terkedenler.
- Hazinedarın?
- Zekât vermeyenler.
- Peki, yâ lâin, senin kalbini ne kırar?
- Allah rızası için cihada giden atların kişnemesi.
- Senin cismini ne eritir?
- GÜNAHLARINA TEVBE EDENLERİN TEVBESİ...
- Ciğerini parçalayan nedir?
- Gece ve gündüz Allah’a çokça yapılan istiğfar.
- Peki, yüzünü ne kara eder?
- Gizlice verilen sadaka.
- Gözünü kör eden?
- Teheccüd (gece) namazı.
- Başını eğdiren?
- Çokça cemaatle kılınan namaz ve sana devamlı getirilen 

salâvat.
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- Sana göre insanların en sevimlisi kimdir?
- Namazlarını bilerek kasden bırakanlar.
- Sana göre insanların en şakîsi kimdir?
- Cömertler.
- Seni işinden ne alıkoyar?
- Alimlerin meclisleri.
- Ebu Bekir için ne dersin?
- Cahiliyyet devrinde bile bana itaat etmeyen O. İslam’a gir-

dikten sonra mı itaat edip yalan söyleyecek?
- Peki Ömer için ne dersin?
- Her gördüğüm yerde ondan kaçarım.
- Peki Osman için?
- O’ndan pek çok utanırım.
- Peki ya Ali için ne dersin?
- O’nunla başa çıkamam! Beni kendi başıma bıraksa. Ben de 

O’nu bıraksam. Ama, O, beni bırakmaz.
Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) İblîs’in bu sözlerinden sonra 

şöyle buyurdu.
- Allah’a hamdolsun. Ey şakî, ümmetimin saadete kavuşması 

için ahiretine hazırlanmasını sağladın.
Bunun üzerine İblîs’de şöyle dedi :
- Ya Muhammed! Ümmetinin saadeti için nasıl ferah du-

rursun? Ben o belli vakte kadar sağ kaldıkça, onların kan da-
marlarında dolaşır, vesvese veririm. Beni yaratan Allah’a yemin 
ederim ki, onların alim ve cahillerini, abid ve tacirlerini velhasıl 
hepsini azdırırım. Yalnız Allah’ın salih kulları müstesna. İşte on-
ları azdıramam.

Rasulullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) :
- Sana göre bu salih kullar kimlerdir. Ya Lâin? diye sorunca;
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- O salih kul ki mal ve parayı sevmez, medhedilmekten hoş-
lanmaz, hemen onu bırakır, kaçarım. Bir kimse ki malı, parayı 
ve övülmeyi sever, kalbi dünya arzularına bağlıdır. İşte o benim 
en itaatkâr dostumdur.

Sonra benim yetmişbin tane çocuğum vardır. Onların her bi-
rini bir yere tayin etmişimdir. Her çocuğumun da yetmişbin tane 
şeytanı vardır.

Onların bir kısmını ulemaya, bir kısmını meşayiha, bir kıs-
mını ihtiyar kadınlara musallat ettim. Bir kısmını gençlere ve 
çocuklara gönderdim. Gençlerle aramız gayet iyidir. Çocuklarla 
da bizimkiler istedikleri gibi oynarlar. Bir kısmını da âbid ve za-
hidlere yolladım. Her tarafl arından hücum ederler. Öyle bir hale 
gelirler ki, başlarlar, çeşitli sebeplerden herhangi birine sövmeye. 
İşte böylece ihlâsları gider. Yaptıkları ibadetleri ihlâssız olur. Fa-
kat bu durumlarının farkında olamazlar.

Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile İblis arasındaki konuşma 
şöyle devam etti:

- Rabbinden neler taleb ettin?
- On şey taleb ettim.
- Nedir o taleb ettiklerin ey mel’un?
- Şunlardır: Birincisi, Allah’tan beni, Ademoğullarının ma-

lına ve evlâdına ortak etmesini, diledim. Bu ortaklık talebimi 
yerine getirdi ki bu (İsra Suresi-64 : Onların mallarına ve ço-
cuklarına ortak ol. Onlara vaad et. Halbuki şeytan onlara al-
datıştan başka ne vaad eder) ayet-i celîlesi ile sabittir.

Besmelesiz kesilen her hayvanın etinden, faiz ve haram karı-
şan her yemekten yerim.

Şeytandan, Allah’a sığınılmayan malın da ortağıyım. Öyle ki, 
cinsî münasebet anında besmele çekmeyip şeytandan Allah’a sı-
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ğınmayan kimse ile birlikte, hanımı ile birleşirim. Ve o birleşme-
den hâsıl olan çocuk bize itaat eder, sözümüzü dinler.

Her kim hayvana (veya vasıtaya) binerken haram yola git-
meyi isteyerek binerse ben de onunla beraber binerim. Ona yol 
arkadaşı olurum. Bu da ayet ile sabittir. Allah-u Tealâ bana şu 
emri verdi: (İsra Suresi-64 : Onlar üzerine süvarile-rinle, pi-
yadelerinle yaygara çıkart.)

Kendime kardeşler istedim. Bana mallarını israf edenlerle, 
ma’siyet yoluna para harcayanları verdi.

Bu da şu ayet-i celîle ile sabittir. “Çünkü (mallarını) saçıp 
savuranlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise 
Rabbine (karşı) çok nankördür.”

Ben Ademoğullarını görebileyim, fakat onlar beni görme-sin-
ler diye, diledim,  kabul etti.

Bunun üzerine Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu :
- Eğer bu söylediklerini Allah’ın kitabındaki ayetlerle ispat et-

meseydin, seni tasdiklemezdim.
- Ya Muhammed! Ben hiç kimseyi azdırmaya, dalale-

te düşürmeye kadir değilim. Ancak vesvese vererek kötü bir 
şeyi güzel gösterebilirim. Eğer dalalete düşürmeye imkânım 
olsaydı, dünyada Allah’a ve Peygamberlerine inanan hiç bir 
insan bırakmaz, hepsini dalalete ve küfre sürüklerdim.

Nasıl ki, sen de, hidayete kadir değilsin. Zira Sen ancak 
Allah’ın Rasulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde 
olsaydı yeryüzünde tek kafir bırakmazdın.

Sen, Allah’ın mü’min kulları için bir hüccetsin... Ben de, 
kendisi için ezelde şekavet yazılan kimselere bir sebebim.

Hidayet de, dalalet de ancak Allah’tandır...
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CİN MUSALLATI NEDİR?

CİNLENMEK VE
CİNNET GEÇİRMEK NEDİR?
Cinnet geçirmek hukuki ve kanuni bir terim olarak kalsa 

da bu terim cin musallatını anlatan en açık terimdir. Bu terim 
psikiyatrlar tarafından günümüzde yalnız mahkemede ifade 
verdikleri zamanlarda kullanılmaktadır. Bu terim bir insanın 
akli dengesinin bozuk olması nedeniyle cinnet geçirmiş oldu-
ğu ve hareketlerinden sorumlu sayılmayacağı anlamına gel-
mektedir. Bu terim ayrıca bir kişinin doğru ile yanlış arasında 
ayırım yapamayacak durumda olduğunu da ifade etmektedir. 
Bir kısım hafif psikotik olan hastalar bu kriterlere (ölçütlere) 
uymayacaklarından, bunlara hukuki bakımdan “cinnet geçir-
miş” denemez, fakat bununla beraber bu gibileri de akli ba-
kımdan hasta olarak kabul edilir.

CİN MUSALLATINI GÖSTEREN
RUHSAL BELİRTİLER
• Açıkça fiziki sebepleri belli olmayan ve teşhis edilemeyen 

psikolojik hastalıklar.
• Belirli bir hastalık teşhisi konmadığı halde devamlı ve 

inatla hasta olduğuna dair iddia ve şikayetler.
• Sık sık meydana gelen inatçı ruhsal bunalımlar ve dep-

resyonlar. Sinirlilik, kontrolden çıkmış terslik, mutsuzluk ve 
huzursuzluk.
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• İşinde devamlı çalışamamak çalışma isteksizliği durumu. 
Sürekli yorgunluk. İnatçı uykusuzluk/aşırı uyku hali. Aile ya-
kınları, çevresindeki insanlar ve iş arkadaşları ile sık sık tartış-
malara girişmek.

• Tekerrür eden telaşlanmalar ve gereksiz korkular.
• Nedeni anlaşılamayan iştahsızlık veya aşırı yemek isteği ve 

doyumsuzluk. Aşırı cinsel arzular veya aşırı cinsel iştahsızlık ve 
cinsel duygusuzluk.

• Aklından geçirdiği kendi fikir ve düşüncelerinde sık çeliş-
kiler yaşama ve iç düşüncelerinde iç kavgalar halinde bulun-
mak ve kendi düşünceleri karşısında kendi içinde başka bir iç 
sesi ile savaşmak (musallatın en güçlü belirtilerindendir).

• Musallatın en bariz belirtilerinden birisi de bu varlıkları 
görmektir/gördüğünü iddia etmektir. Bu varlıkları görebilmek 
ancak sizin içinizdeki bir cin/şeytan yardımıyla olur ki bu da 
bir şeytani musallattır.

CİN MUSALLATININ SEBEP OLDUĞU
FİZİKSEL VE RUHSAL RAHATSIZLIKLAR
 Kardeşlerim; hastalıklar, musibetler ve belâlar bizim kendi 

hata ve günahlarımız nedeniyledir. Adem (aleyhisselam) dünyaya 
indiğinden beri belâların, şerlerin ve hastalıkların hizmet ve 
hadimlik görevi ademoğlunun ezeli düşmanı olan İblis’e ve-
rilmiştir.

Evet şerlerin ve belâların hizmetçisi şeytandır ve bütün ruh-
sal ve bedensel hastalıkların, musibetlerin, şerlerin arkasında 
günah ve hataların açtığı kapıdan ademoğlunun bedenine, 
kan damarlarına sirayet eden şeytan gerçeği yatmaktadır...
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Bu sözü şahit olduğum ruhsal ve bedensel hastalık yaşa-
yan binlerce musallat vakasına binaen söylüyorum. 

Tıp ilmi, İslâm ile omuz omuza vermediği sürece insa-noğ-
lu ahir zamanda Allah’tan (celle celalühü) yediği tokatlar ve o to-
katlara hizmet eden şeytani cinlerin pençesinde çaresizlikle 
inlemeye devam etmektedir/edecektir.

“Başınıza gelen her musibet (belâ), kendi ellerinizin kazan-
dığı (günahlar) yüzündendir. Böyle iken Allah, günahların bir-
çoğunu bağışlar (da bundan dolayı manevî-uhrevî musibet ver-
mez)”(14)

RUKYECİLERE, HÜDDAMCILARA, 
HAVASÇILARA, CİNCİLERE
BEŞ SUAL...
CEVAP VERİNİZ, MİLLETİ ALDATMAYINIZ!
1- Madem bu irtibatta olduklarınız Rahmaniydi neden mu-

sallatın gerçek sebebi olan insanların günahlarından, okuduğu 
belâ ve lânetlerden, ana-baba hukukuna riayetsizliğinden, ha-
ram yemekten, faiz yemekten, zina yapmaktan, ift ira atmaktan, 
adaklarını kesmediklerinden yani işlediği hata ve günahlardan 
70 kebairden musallat yaşadıklarını o sevgili hadimleriniz ne-
den söylemediler? Söylemediniz? Ve şeytanın yazdırdığı kitap-
lara tabi olup Kur’an-ı Kerime tabi olmayı insanlara öğretme-
diniz ve tevbeye neden sevketmediniz?..

2-Kendinizi Hz. Süleyman veya Abdülkadir Geylani merte-
besinde bir peygamber veya veli ilan etmekle keşf ve keramet 
göstermeye çalışmakla “Her kim dese ki ben alimim, cahil ol-
 (14) Kur’an-ı Kerim, Şura, 42/30.
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duğunu gösterir.. ve her kim dese ki ben veliyim, deli olduğunu 
gösterir” hakikatinin neresindesiniz?

3-İnsanların göremediklerini görenlere ve duymadıkları-
nı duyanlara halk tabiri ile deli veya şizofren diyorlar ve cin 
çarpmış zavallılar diyorlar... ve bu çarpılma mutlak günah ve 
hatalardan olur.. O halde cevap verin hangi günahı işlediniz de 
cinler, şeytanlar, dedeler başkalarına görünmezken sizlere ha-
dimim, hüddamım diye görünür oldu ve görmeye başladınız?

4-Surelerin hadimlerinin olduğuna ve bu hadimlerin in-
sanlara yardım edeceğine dair bir ayet veya hadis deliliniz var 
mıdır?

5-Neden tedavi ettim diyerek parasını aldığınız umutlarını 
çaldığınız ve sizde musallat yok veya kalmadı dediğiniz insan-
lar bizlere geldiğinde yaptığımız kontrolde hepsi şeytan musal-
latlı çıkıyor?

Hadim ve hüddamı savunan sizlere bu beş sualimin ce-
vabını Cin Suresi 6. ayet “Ve ennehu kâne ricâlun minel insi 
yeûzûne bi ricâlin minel cinni fe zâdûhum rehekâ.” “Doğrusu 
insanlardan bazı kimseler; cinlerden bir takım kimselere sığınır-
lardı da onların azgınlıklarını artırırlardı.”  vermiyor mu?

“Size derdinizi ve devasını haber vereyim mi?
Derdiniz günahlar, devası ise istiğfardır.”

Hadis-i Şerif
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EN BÜYÜK HASTALIK!

İnsanlık tarihinin en büyük hastalığı, dünyaya neden gön-
derildiğinden gafl et içinde olma, varlığını borçlu olduğu 
Rabbi Rahim’ini tanımama ve varacağı en son menzil olan 
ahireti bilmeme hastalığıdır. İmandan nasipsiz insanlar bu 
hastalık yüzünden şeytanlaşırken, imanı içinde duymuş insan-
lar ise tam anlamıyla iman edememenin ve Allah’ı tam anla-
mıyla bilememenin cezasını şirk, isyan, inkâr gibi kötü haslet-
lerle şeytan-i musallat yaşayarak ve dünyalarını da ahiretlerini 
de cehenneme çevirerek çekiyorlar...

«Ey âhiretini düşünen hasta! Hastalık, sabun gibi, günah-
ların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar keff âretü’z-zünub 
olduğu hadis-i sahihle sabittir. Hem hadiste vardır ki, “Ermiş 
ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer; imanlı bir hastanın tit-
remesi de öyle günahları silker.”(15)

Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır; bu hayat-ı 
dünyeviyede dahi kalb, vicdan, ruh için mânevî hastalıklardır. 
Sen eğer sabredip şekvâ etmezsen, şu muvakkat bir hastalıkla 
daimî pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları dü-
şünmüyorsan, yahut âhireti bilmiyorsan veya Allah’ı tanımıyor-
san, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu 
küçük hastalıktan daha büyüktür; ondan feryad et. Çünkü, bü-
 (15) Buharî, Merdâ: 1, 2, 13, 16; Müslim, Birr: 45; Dârimî, Rikâk: 57;
  Müsned, 1:371, 441, 2:303, 335, 3:4, 18, 38, 48, 61, 81.
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tün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alâkadardır. 
Mütemadiyen firak ve zeval ile o alâkalar kesilip, sende hadsiz 
yaralar açılır. Bahusus âhireti bilmediğin için, ölümü idam-ı 
ebedî tahayyül ettiğinden, adeta, güya yara bere içinde, dünya 
kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel, hadsiz yaralı ve 
hastalıklı bu büyük mânevî vücudun hadsiz hastalıklarına kat’î 
ilâç ve kat’î şifa verici bir tiryak olan iman ilâcını aramak ve 
itikadını düzeltmek gerektir ki, o ilâcı bulmakta en kısa yol, bu 
maddî hastalığın yırttığı gafl et perdesinin altında sana gösterdiği 
aczin ve zaafın penceresiyle, bir Kadîr-i Zülcelâlin kudretini ve 
rahmetini tanımaktır.

Evet, Allah’ı tanımayanın, dünya dolusu belâ başında vardır. 
Allah’ı tanıyanın dünyası nurla ve mânevî sürurla doludur; dere-
cesine göre, iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen mânevî 
sürur ve şifa ve lezzet altında, cüz’î maddî hastalıkların elemi 
erir, ezilir.»(16)

Allahım; biz ahir zamandaki kullarının tevbe ve pişmanlık
gözyaşları gökyüzündeki yağmurlar olsa yağsa yine de arına-

mayacak kadar günah pislikleri içerisinde kaldığımızı
biliyoruz...

Allahım; şahit ol ki bizler yine de senden ümidimizi kesmedik 
ve senin rızanı, senin bizleri kurtarmanı, senin hidayetini, 

senin başımızdaki belâları ve musibetleri def etmeni bekliyoruz 
ve ümitvarız.

Yâ Kuddûs... Yâ Hâdi... Yâ Hannân... Yâ Mennân...
Yâ Ğaff ar... Yâ Settâr... Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin...

 (16) Risale-i Nur, Yirmibeşinci Lem’a, Sekizinci Deva
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Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mübarek Lisanından Dualar 

“Allahım!
Allahım! Senden dünya ve ahirette sağlık ve esenlik istiyorum. 

Allahım! Senden dinimde, dünyamda, ailemde
ve malımda af ve afiyet istiyorum.

Allahım! Eksiklerimi, kusurlarımı ve ayıplarımı ört,
korku ve endişelerimi güvene ve huzura çevir.

Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve 
üstümden (gelebilecek her türlü bela ve musibete karşı)

muhafaza eyle. Altımdan kahrına uğramaktan (depremden) 
senin azametine sığınırım.
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NASUH TEVBESİ NEDİR?

Nasuh Tevbesi, yapılan hatalardan vazgeçmektir. Bir daha 
günah işlememeye azmetmek, murâd etmek ve gayret etmek 
demektir. “Nasuh Tevbesi” halisen Allah (celle celalühü) için, şai-
belerden (hata) temiz olarak yapılan tevbe demektir. Nasuh, 
nasihat kökünden türemedir. Günahtan kalbi bir karartı bırak-
mayacak şekilde temizleme, hem de günahın kalpte açtığı yara-
yı tedavi etme, iman ve amelde meydana getirdiği açığı kapama 
demektir.

Nasuh tevbesi bir daha günaha dönmemek üzere yapılan 
tevbedir.

Bir kimsenin bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne 
getirip, ölünceye kadar “Ben Rabbimin emrine niçin karşı gel-
dim, niçin bu günâhı işledim?” diye pişman olup, bir daha öyle 
bir günaha dönmemesidir. İşte bu tevbe-i nasuh yani bir daha 
günaha dönmemek üzere yapılan tevbedir.(1)

Tevbe için sadece dil ile istiğfarda bulunmak yeterli değildir. 
Niyeti ve amelleri de dilini doğrulamalıdır. Tevbenin en mak-
bul olanı, günahtan kesin dönüş yapılarak, Allah’tan (celle celalühü) 
bağışlanma istenmesidir. Buna “Nasuh tevbesi” denir.(2) 

Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) tevbe-i nasuh tarifi:
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), tevbeden bah-

 (1) Ahmed bin Asım Antâkî
 (2) İslam Fıkıh Ansiklopedisi
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sedince, nasuh tevbesinin ne olduğunu soran Hz. Muaz bin 
Cebel’e (radıyallahu anh) buyurdu ki: “Tevbe-i Nasuh, işlenen günah-
tan pişman olmak, Allah-u Teâlâ’dan mağfiret dilemek, bir daha 
öyle bir günah işlememek demektir.”(3)

Hasan Basrî’nin (radıyallahu anh) tevbe-i nasuh tarifi:
Hasan-i Basrî’ye (radıyallahu anh), nasuh tevbesinin ne olduğu 

sorulunca, şöyle cevap vermiştir :
• Kalp ile pişman olmak,
• Dil ile istiğfar edip Allah’tan (celle celalühü) aff ını istemek,
• Azalarla günahları terk etmek,
• İçten bir daha günaha dönmemeye karar vermektir.
“Kad efl eha men zekkâhâ - Nefsini kötülüklerden arındıran 

kurtuluşa ermiştir.”(4)

“Bununla beraber, şüphe yok ki ben, tevbe eden, iman edip 
salih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için 
çok bağışlayıcıyım.”(5)

Beyhakî ve İbn Asakir’in İbn Abbas’tan (radıyallahu anhuma) ri-
vayet ettiği hadis-i şerift e Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle 
buyurur :

“Günahlardan tövbe eden kimse günahsız kimse gibi olur. 
Günaha devam ettiği halde, dili ile istiğfar eden kimse, Rabbi 
ile alay eden kimse gibidir. Kim bir müslümana eziyet ederse, 
hurmalıkların bitirdiğinin (hurma ağaçlarının dal-budak yap-
rakları) sayısı kadar günah kazanmış olur.”(6)

 (3) Beyhakî
 (4) Kur’an-ı Kerim, Şems, 91/9.
 (5) Kur’an-ı Kerim,Taha, 20/82.
 (6) Beyhakî 9/362, bk. Kenzu’l-Ummal, h.no: 10176
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NASUH TEVBESİ NASIL YAPILMALIDIR?
Tevbe-i Nasuh şu dört şeyin birleşmesiyle olur :
• Lisan (dil) ile istiğfar,
• Günahı işleyen aza ile günahı terk etmek, pişman olmak, 
• Bu günahı bir daha işlemeyeceğine kat’i olarak karar 

vermek,
• İnsanı günah işlemeye sevk eden kötü arkadaşlardan 

uzaklaşmaktır.
Tevbe-i Nasuh yapan kişi “altlarından ırmaklar akan cenne-

te” girer.
“Ey iman edenler! (Samimi bir tevbe olan) Tevbe-i Nasuh ile 

Allah’a tevbe edin! Olur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter 
ve Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandır-
mayacağı bir günde, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere 
koyar! Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar (da): “Rabbi-
miz! Nurumuzu bize tamamla ve bize mağfiret eyle! Şüphesiz ki 
sen, her şeye hakkıyla gücü yetensin!” derler.”(7)

TEVBE ETMEK FARZDIR..!
Günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır. Tevbeyi gecik-

tirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbe etmek 
gerekir. Kur’an-ı Kerim’de meâlen buyuruluyor ki:

“Allah’a tevbe edin!”(8)

“Allah-ü Teâlâ, tevbe edenleri sever.”(9)

“Allah’a tevbe-i nasuh yapınız!”(10)

 (7) Kur’an-ı Kerim, Tahrim, 66/8.
 (8) Kur’an-ı Kerim, Nur, 24/31.
 (9) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/222.
 (10) Kur’an-ı Kerim, Tahrim, 66/8.
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Nasuh kelimesine 23 mana verilmiştir. Bunlardan en meş-
huru günahlara pişman olup, istiğfar etmek ve bir daha işle-
memeye karar vermektir. Nasuh tevbesinin ne olduğunu soran 
zata Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: 

Tevbe-i nasuh, günahkârın işlediği günahtan pişman olması, 
Allah’tan mağfiret dilemesi, bir daha böyle bir günah işlememesi 
demektir.(11)

İstiğfarın fazileti çok fazladır. Kur’an-ı Kerim’de meâlen bu-
yuruluyor ki:

İstiğfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim.(12) 
Hadis-i şerifl erde de buyuruldu ki:
Allah-ü Teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istiğfar etmeden 

önce aff eder.(13)

Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük gü-
nahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz.(14)

İstiğfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sa-
yılmaz.(15)

Günde 70 defa istiğfar edenin, 700 günahı aff olur.(16)

İstiğfara devam edeni, Allah-ü Teâlâ, dertlerden, sıkıntılar-
dan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır.(17)

Bir mü’min günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse 
istiğfar ederse, o günahı yazmaz.(18)

 (11) Hadisi Şerif, Beyheki.
 (12) Kur’an-ı Kerim, Hud, 11/52.
 (13) Hadisi Şerif, Taberani.
 (14) Hadisi Şerif, Deylemi.
 (15) Hadisi Şerif, Tirmizi.
 (16) Hadisi Şerif, Beyheki.
 (17) Hadisi Şerif, Nesai.
 (18) Hadisi Şerif, Hakim.
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Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca, 
Allah-ü Teâlâ, tevbenizi kabul eder.(19)

Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalblerin cilası ise istiğ-
fardır.(20)

Derdinizi ve devasını bildireyim mi? Derdiniz, günahlar, de-
vası da istiğfardır.(21)

Bir günahkâr, istiğfar eder, sonra bu günahı tekrar yapar, son-
ra istiğfar eder. Üçüncüde yine yapar, yine tevbe ve istiğfar eder-
se, dördüncü defa yapınca, büyük günah yazılır.(22)

Günaha devam edip, dili ile istiğfar eden, Rabbi ile alay etmiş 
sayılır.(23)

Herkes günah işler. Fakat günahkârların en hayırlısı hemen 
tevbe edendir.(24)

Günahına pişman olup, abdest alıp, namaz kılanı ve günahı 
için istiğfar edeni, Allah-ü Teâlâ aff eder.(25)

Kıyamette, amel deft erinde çok istiğfar bulunana müjdeler 
olsun!(26)

Allah-ü Teâlâ, istiğfara devam edeni, her sıkıntıdan kurtarır, 
her darlıkta bir genişlik verir ve ummadığı yerden rızıklandırır.
(27)

 (19) Hadisi Şerif, İbn Mace.
 (20) Hadisi Şerif, Beyheki.
 (21) Hadisi Şerif, Hakim.
 (22) Hadisi Şerif, Deylemi.
 (23) Hadisi Şerif, Beyheki.
 (24) Hadisi Şerif, Hakim.
 (25) Hadisi Şerif, Nesai.
 (26) Hadisi Şerif, Beyheki.
 (27) Hadisi Şerif, Nesai.
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NEDEN TEVBE?
İşte bunun içindir ki, Cenab-ı Hakk’ın “Ğafur”, “Rahîm” 

gibi iki ismi, tecelli-i a’zamla ehl-i imana teveccüh ediyor. Ve 
Kur’an-ı Hakîm’de Peygamberlere en mühim ihsanı, mağfi-
ret olduğunu gösteriyor ve onları, istiğfar etmeye davet ediyor. 
“Bismillâhirrahmânirrahîm” kelime-i kudsiyesini her sure ba-
şında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle, kâinatı 
ihata eden rahmet-i vasiasını melce ve tahassüngâh gösteriyor ve 
“festeiz (sığın)” emriyle “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm” ke-
limesini siper yapıyor.(28)

Ey insan! Senin elinde gayet zayıf, fakat seyyiâtta ve tahri-
batta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz’î ihtiyarî na-
mında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki, silsile-i 
hasenatın bir meyvesi olan Cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan 
saadet-i ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki, onun 
eli seyyiâttan kısalsın ve o şecere-i mel’unenin bir meyvesi olan 
zakkum-u Cehenneme yetişmesin. Demek, dua ve tevekkül 
meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tev-
be dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar. (29)

 (28) Risale-i Nur, 13. Lem’a, 5. İşaret
 (29) Risale-i Nur, 26. Söz, 2. Mebhas, 7. Vech.
 (30) Kur’an-ı Kerim, Şuara, 26/221-222-223.

“Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi?
(İft ira eden) yalancı günahkârların hepsine inerler.

Onlar, (şeytanlara) kulak verirler
(dinlerler) ve onların çoğu yalancıdırlar.”(30)
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TEVBE-İ SAYİK ÖNSÖZÜ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahım! Bizler; yakın bir zamanda dünya imtihanımızın 

bitmesi ile kefenimizi giyecek ve huzuruna geleceğiz. 
Bizler; nefsimizin ve şeytanın tuzaklarına düşmüş 

günahkârlar olarak veremeyeceğimiz hesaplar ve altından kal-
kamayacağımız günahlar içerisine düştük ve çıkamıyoruz. 

Allahım! Bizlerin; gafl et ve cahillik uçurumlarında cehen-
neme yuvarlanan bu vaziyetimiz ile senin şirk ve isyan günah-
larına bulanmış olanları temizleyecek olan cehenneme ruhu-
muzu ve bedenimizi helâl ettik. Bizler; biliyoruz ve inanıyoruz 
ki senin rahmetin gazabını geçmiştir. Bizler; yine biliyoruz ve 
inanıyoruz ki sen va’dinden dönmezsin ve bizleri hak ettiğimiz 
cehenneme nefsimize zulmetmemiz nedeni ile atacaksın.

Allahım! Bizlerin bu vahim ve acı durumundan haberdar 
olan senin peygamberin (sallallahu aleyhi vesellem) dahi bizlerin bu du-
rumundan üzüntü duymakta ve kendisine ümmet olan bizle-
rin kurtulmasını istemektedir.

Bizler; biliyoruz ve inanıyoruz ki atamız Hz. Adem’i (aleyhis-

selam) dahi Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) hürmetine 
aff ettin ve tevbesini kabul eyledin. Bizler biliyoruz ve inanıyo-
ruz ki o çok sevdiğin ve ümmetinin bu durumundan üzüntü 
duyan peygamberinin üzülmesini istemezsin.
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Allahım! Bizler; senin rahmetinden bu günahkâr vaziyeti-
miz ile dahi asla ümit kesmedik ve kesmiyoruz. Bizler; senin 
kullarınız ve yaptığımız tüm hata ve günahlarımızı sana itiraf 
ediyoruz. Bizler o en çok sevdiğin kulun ve Rasulün Hz. Mu-
hammed (sallallahu aleyhi vesellem) hürmetine senden bizi hak ettiği-
miz cehennemden azad etmeni, azad olacağımız yolları gös-
termeni, azad olacağımız yollarda yürütmeni ve cehennemden 
azad olmuş kulların ve kölelerin olarak tevbelerimizi kabul 
etmeni ve öylece bu fani dünyadan göçmeyi rahmetinden 
niyaz ediyoruz.

Allahım! Bizler; senin büyüklüğüne, yüceliğine, karşılıksız 
verdiğin hayata ve o hayatın içerisinde bizlere verdiğin lütuf, 
rızık ve nimetlere asla ve kat’a layık olan şükrü, ibadeti ve kul-
luğu asla yapamayız.

Bizler; senin var etmen ile var olan, senin şefk atin ve merha-
metin ile hayatları devam eden, senin ihsanın ile hayat bulan, 
aciz ve fakir kullarınız. Bizlerin yaptığı ibadetler, şükürler, zi-
kirler, dualar bize verdiğin rızık ve nimetlerin milyonda birine 
bile mukabil gelmezken ve buna gücümüz yetmezken senin 
fazlına ve keremine dün muhtaç olduğumuz gibi bugün de ya-
rın da muhtacız. 

Allahım! Bizler biliyoruz ve inanıyoruz ki; sen ADL ve 
HAKEM’sin. Bizler senin kulunuz ve senin adaletine ve hük-
müne teslimiz. Senin cehennemin de bize cennettir. Cennetin 
de bize cennettir. Senin hakkımızda vereceğin tüm hükümler-
de bizler sana teslimiz ve sana tam bir emniyet ile güveniyoruz.

Allahım! Huzurundan kovduğun şeytan, “Rabbim! Beni 
azdırmandan dolayı, (ben de) mutlaka onlara yeryüzünde (gü-
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nahları) süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. 
Ancak içlerinden ihlâsa erdirilen kulların hariç” dedi.

Allahım! buyurdun ki;
“Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve sadıklarla beraber 

olun.”(31)

“Ey iman edenler, topluca Allah’a tevbe ediniz ki felaha (kur-
tuluşa) eresiniz.”(32)

“Ancak pişman olan, iman edip amel-i salih işleyen müstesna. 
Allah onların kötülüklerini iyiliklere değiştirir.  Allah Ğafurdur, 
Rahimdir. Kim tevbe eder ve amel-i salih işlerse, şüphesiz o, tev-
besi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.”(33)

“Ey iman edenler, nasuh tevbesi ile Allah’a tevbe edin. Umulur 
ki Allah kötülüklerinizi gizler ve sizi altından ırmaklar akan cen-
netlerine koyar. O gün Allah, Peygamberi ve iman edip onunla 
beraber olanları rüsva (rezil) etmez. Onların nuru önlerinde ve 
sağ tarafl arında koşar ve onlar «Rabbimiz bizim nurumuzu ta-
mamla, bizi aff et. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin» derler.”(34)

“Onlar nefislerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi, gü-
nahlarının bağışlanmasını dileselerdi, peygamber de onlar için 
istiğfar etseydi, muhakkak Allah’ı tevbeleri kabul edici ve mer-
hamet edici olarak bulacaklardı.”(35)

“Kim işlediği zulüm arkasından tevbe eder, salih amele dö-
nerse Allah elbette tevbesini kabul buyurur. Çünkü Allah Ğafur-
dur, Rahimdir.”(36)

 (31) Kur’an-ı Kerim, Tevbe, 9/119.
 (32) Kur’an-ı Kerim, Nur, 24/31.
 (33) Kur’an-ı Kerim, Furkan, 25/70-71.
 (34) Kur’an-ı Kerim, Tahrim, 66/8.
 (35) Kur’an-ı Kerim, Nisa, 4/64.
 (36) Kur’an-ı Kerim, Maide, 5/39.
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“İçinizden her kim bir cahillik ve kabahat yapmış, sonra ar-
kasından tevbe edip kendini düzeltmiş ise Allah ona karşı Ğafur-
dur, Rahimdir.”(37)

“Rabbin, bir cehaletle kötülük işleyen, sonra arkasından tevbe 
edip düzelen kimselere şüphesiz Ğafurdur, Rahîmdir.” (38)

“Ümidinizi kesmeyin, başınıza Allah’ın azabı gelmeden evvel 
tevbe ile Rabbinize iltica edin ve ona halîs müslümanlık yapın, 
sonra kurtulamazsınız.”(39)

“Kusurları bilip itiraf etmek, ondan tevbe edip af dilemek 
ahlâkî bir fazilet eseri olduğu için övülmüştür.”(40)

Allahım! Bu kitapta senin “tevbe edin” davetine icabet ede-
rek kendi adımıza, ana babamız adına, soyumuz ve zürriyeti-
miz adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, 
gelmiş, gelecek tüm inananlar adına ve Ümmet-i Muhammed 
(sallallahu aleyhi vesellem) adına “Mü’minin mü’min için yaptığı dua 
kabul olur” sırrına binaen tevbe etmeye çalışıyoruz. Yaptığı-
mız tevbe ve dualarımızı, bu tevbe ve dualardan şüpheye, ves-
veseye düşmeden ve bizleri senin rahmetinden ve aff edicili-
ğinden ümit kestirmeden fazl-u kereminle ve inayetinle kabul 
buyur. (amin, yâ muîn,  yâ ze’l-celâli ve’l-ikram.)

 (37) Kur’an-ı Kerim, En’am, 6/54.
 (38) Kur’an-ı Kerim, Nahl, 16/119.
 (39) Kur’an-ı Kerim, Zümer, 39/54.
 (40) Kur’an-ı Kerim, Yusuf, 12/53.
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DİKKAT!
Tevbeye başlamadan önce güzel bir gusül abdesti alalım. 

Ondan sonra nikah tazelemesi ve İman tazeleme ve tecdid-i 
iman dua ve tevbesini yapalım.

Tevbe-i Sayik (Nasuh Tevbesi) ve arkasından gelen diğer 
tevbelerle Rabbimize içimizi dökelim, yalvaralım, af dile-
yim, bizi temizlemesini isteyelim.

GİYSİ-BEDEN TEMİZLİĞİ
VE GUSÜL ABDESTİ ALMAK

Değerli kardeşlerim; tevbe etmeden önce ve bütün ibadet-
lerimizde abdest alınmalıdır. Malûmunuz üzere ibadetlerde 
namaz abdesti almamız gerektiği gibi gusül abdesti (boy ab-
desti) mutlaka düzgün ve eksiksiz olarak alınmalı ve bedensel 
temizliğimiz yapıldıktan sonra temiz giysiler ile tevbe yapılma-
lıdır. Bu nedenle burada sizlere farzlara  göre eksiksiz bir gusül 
abdesti nasıl alınmalıdır onu anlatacağız.

Gusül abdestinden önce tırnaklarda ve vücudunuzda suyun 
temasını engelleyecek  iğne ucu kadar dahi olsa; suyun tırnak 
ile veya deri ile temasını engelleyebilecek oje, boya, makyaj, 
kabuk olmuş pislikler temizlenmiş ve tırnaklarınız kesilmiş 
olmalıdır. Aynı zamanda dişlerimizin arasında veya üzerinde 
temizlenebilecek sigara sarısı, diş karası, diş kovuklarında ar-
tıklar daha önceden temizlenmiş olmalıdır. Tırnaklar kesilmiş 
ve suyun tırnak altına geçmesini engelleyebilecek pisliklerden 
el ve ayaktaki tırnak dipleri temizlenmiş olmalıdır.
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FARZLARINA GÖRE GUSÜL ABDESTİNİN ALINIŞI
1-Banyoya girdiğinizde lisanen ve kalben kendi duyabilece-

ğiniz bir ses ile “niyet ettim gusül abdesti almaya” veya “niyet 
ettim boy abdesti almaya” diyerek niyet yaparız.

2-Ağzımıza bolca su vererek ağızda su çalkalanacak. Ağ-
zımızda suyu çalkalarken kafa yukarı kaldırılarak yani gözler 
tavana bakacak şekilde kafa yukarıda tutularak ağzımızdaki su 
gargara yapılacaktır. Bu üç kez tekrar edilebilir.

3-Burnumuza sertçe su çekilecek. Suyun sertçe çekilme-
si suyun genizinize gelmesini sağlayacak kadar sert olmalı ve 
sizi öksürtecek kadar burnunuza su çekilmelidir. Hatta burun 
deliklerinizden birisi tıkalı ise açık olan burnunuzu kapatarak 
kapalı yerden suyu iyice genizinize kadar gelecek şekilde burun 
deliklerinize tek tek de çekebilirsiniz. Ve bunu üç kez tekrar 
edebilirsiniz.

4-Vücudunuzun tamamı iğne ucu kadar kuru yer kalmak-
sızın yıkanmalıdır. Bu yıkanma esnasında sabunlanarak veya 
şampuan ve temizlik malzemeleri kullanılarak hatta keselene-
rek yapılması daha iyi olacaktır.

İğne ucu kadar kuru kalması muhtemel olan bölgelerden 
küpe ve hızma delikleri, küpe ve hızmalar suya tutulduktan 
sonra tekrar deliğe takmak sureti ile mutlaka delikler ıslatılma-
lıdır. Yine vücutta yıkanma esnasında kuru kalması muhtemel 
olan bölgelerden küçük ve büyük abdest bölgeleri parmak 
ile taharet alarak yıkanmalıdır ve özellikle makat ağzı iyice 
temizlenmelidir. Göbek deliği ve kulak içleri parmak ile su tu-
tarak yıkanmalı ve ayak parmak araları ve tırnak dipleri öze-
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nilerek yıkanmalıdır. Bu yıkanma da tüm uzuvlar için üç kez 
tekrar edilerek yapılabilir.

GUSÜL HAKKINDA ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA
Bazı kardeşlerimiz gusül abdesti alırken acaba kuru yer 

kaldı mı diyerek veya kuru bir yer kaldığını hatırladıkların-
da tekrar gusülü en baştan almaya kalkıyorlar. Ve şeytan bu 
durumdan yararlanarak vesveseye düşmelerine sebep oluyor. 
Gusül abdestinde kuru bir yer kaldığını daha sonradan hatır-
ladığınızda sadece o kuru kalan bölgenin yıkanması guslü 
tamamlayacaktır.

Sizin “niyet ettim eksik kalan guslümü tamamlamaya” di-
yerek yapacağınız niyet ile o kuru kalan bölgeyi (küpe deliği, 
boya vb.) yıkamanız yeterlidir.

Bir başka husus ise gusül abdesti almadan önce banyo yap-
mak hatasına düşmektir. Gusül demek yıkanmak ve temizlen-
mektir. Müslüman için yıkanmak ve temizlenmenin adı gusül 
(boy) abdesti ile olur.

Yani banyo yapmak ile gusül abdestini birlikte yaptığınızda; 
gusül abdestinin dört hak mezhepteki cem-i vücut hükmü-
nü (tüm vücudun iğne ucu kadar kuru yer kalmadan yıkanma-
sı) tam olarak yerine getirmiş olacaksınız.

BANYO YAPMAK, DUŞ ALMAK,
GUSÜL ABDESTİ YERİNE GEÇER Mİ?

Önemli bir hatırlatmayı da yapmadan geçmeyelim.
Bazı arkadaşlar diyorlar ki; “ben banyoya giriyorum, duş 
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alıyorum, her tarafımı yıkıyor ve temizleniyorum.. Bu da gusül 
abdesti değil midir, onun yerine geçmez mi?”

Değerli kardeşlerim; İslâm dininde ibadetlere ve hareketle-
re derinlik kazandıran bizim niyetimizdir ve ibadetleri Efen-
dimiz (sallallahu aleyhi vesellem) nasıl yapıyorsa, Allah (celle celalühü) nasıl 
emretmişse öyle yapmamız gerekmektedir. Bu yüzden bu dai-
renin dışında yapacağımız bir hareket ibadet olmaz, ibadet se-
vabı kazandırmaz, sadece o hareketi ve işi yapmış oluruz.

ALLAH’TAN AF DİLE, İSTİĞFAR ET!
Adamın birisi, Tabiîn’in büyüklerinden olan Hasan-ı Basrî’nin 

(rahmetullahi aleyh) huzuruna girdi ve: “Ey imam! Gök yağmur vermi-
yor”, dedi.

Bunun üzerine Hasan-ı Basrî adama: “O halde Allah’tan af 
dile/istiğfar et”, buyurdu.

Sonra bir başkası huzura girdi ve: “Ey imam! Eşimin çocuğu 
olmuyor”, dedi. Ona da: “Allah’tan af dile/istiğfar et”, buyurdu.

Sonra üçüncü bir adam geldi ve: “Ey imam! Fakirlikten yana 
sıkıntım var”, dedi. Ona da: “Allah’tan af dile/istiğfar et”, buyurdu.

Mecliste tüm bu olup bitenlere şahit olan birisi: “Ey imam, 
Hayret sana! Sen bir ihtiyacı için yanına gelen herkese “Allah’tan 
af dile/istiğfar et” mi dersin?!” dedi.

Bunun üzerine Hazret, adama şöyle cevap verdi: «Ey Fülan! 
Sen Allah Teâlâ’nın Nuh Suresi 10-12. ayetini okumadın mı hiç 
“Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. 
(Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, 
mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin ve 
sizin için ırmaklar akıtsın.” »
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İMAN TAZELEME VE TECDİD-İ İMAN
DUA VE TEVBESİ

(AMENTÜ TEVBESİ)

(Dünya ve insanlık alemi son sürat kıyamet saatine doğru giderken, insan-
ların en büyük davası imanla şu dar-ı dünyadan göçebilmektir. Fakat neye/nasıl 
iman edeceğimizi  bilmediğimizden ve ihmallerimizden belki de bilerek/bilme-
yerek dinden çıkıyoruz. Önce  Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberle-
rine, ahiret hayatına, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine tam manasıy-
la inanmalı ve bu imandan sonra müslümanlığımızı yaşamanın gayreti içinde 
olmalıyız. Aşağıdaki tevbe bu eksikliklerimizi kapatma adına size yardımcı 
olacaktır inşaallah.. Allah (celle celalühü) Ümmet-i Muhammedi razı olduğu yola 
hidayet buyursun ve şeytanın tüm tuzaklarına karşı her an uyanık eylesin.)

Allahümme inni uridu en uceddide’l-imanen ve nikahen 
tecdiden bi gavli lâ ilâhe illallah muhammeden resulullah.

Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve’l 
yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ 
ve’l-ba’sü ba’de’l mevt, hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eş-
hedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 
âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratmasıyla 
olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben 
şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve yine şeha-
det ederim ki, Muhammed (sallallâhu aleyhi vesellem) O’nun kulu ve 
peygamberidir.
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ALLAH’A İMAN
Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-

den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananla-
rın; bilerek veya bilmeden, gizli ve açık olarak senin varlığına, 
birliğine, azametine, uluhiyetine, saltanatına, tüm isim ve sı-
fatlarına karşı imanımızda, tevhidimizde, teslimiyetimizde ve 
tevekkülümüzde inkâra ve cehalete girerek, gafl ete düşerek, 
şirk ile kendi nefsimizi veya yarattıklarını sana ortak koşarak, 
kibre girip kibirlenerek, küfre düşerek, büyüklenip böbürle-
nerek, diliyle ve haliyle reddederek, teslim olmayarak, isyan 
ederek, şüphe duyarak, şeytanın vesveselerine aldanarak, senin 
rahmetinden ümitsizliğe düşüp ümidimizi keserek, Allahım! 
Sana olan imanımızı kaybetmemize sebep olan ve olacak tüm 
kötü ve küfre sokan sözlerimizden, fiil ve davranışlarımızdan, 
teslimiyetsizliğimizden yarattığın zerreler ve katreler adedince, 
bilinen ve bilinmeyen isimlerin ve sırların adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, ben senin mutlak varlığına, hayat sa-
hibi ve diri olduğuna, görünen/görünmeyen bütün alemleri 
yönetip idare ettiğine, tek olduğuna ve senden başka büyük 
olmadığına, başlangıcının ve sonunun olmadığına, ortağı-
nın/benzerinin olmadığına ve yarattıklarından hiçbir şeye 
benzemediğine, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin sana 
muhtaç olduğuna, geçmiş, gelmiş, gelecek, gizli ve açık her-
şeyi bildiğine, herşeyi işittiğine, herşeyi gördüğüne, herşey-
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den haberdar olduğuna, “Ol” emri ile dilediğini dilediğin an 
yaptığına, senin dilediğin her şeyin olduğuna ve dilemedi-
ğin hiçbir şeyin de olmadığına, sonsuz güç ve kudret sahibi 
olduğuna, herşeyin yaratıcısının sen olduğuna, senin iznin 
olmadan bir yaprağın dahi kıpırdamayacağına, bütün kulla-
rını rızıklandırdığına, bütün alemleri nimetlerinle donattı-
ğına, peygamberler ve Kur’an-ı Kerim aracılığıyla kulların 
ile konuştuğuna ve senin tüm isimlerine;

Allah (eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, her biri sonsuz 

bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi, isimlerin sultanı), Er-Rahmân (dün-

yada bütün mahlukata merhamet eden, şefk at gösteren, ihsan eden), Er-Rahîm (ahirette, 

müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan), El-Melik (Mülkün, kainatın sahibi, 

mülk ve saltanatı devamlı olan), El-Kuddûs (her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise 

layık olan), Es-Selâm (her türlü tehlikelerden selamete çıkaran), El-Mü’min (Güven 

veren, emin kılan, koruyan), El-Müheymin (her şeyi görüp gözeten), El-Azîz (izzet 

sahibi, her şeye galip olan), El-Cebbâr (azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptı-

ran), El-Mütekebbir (büyüklükte eşi, benzeri olmayan), El-Hâlık (yaratan, yoktan 

var eden), El-Bâri (her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan), El-Musavvir (varlıkla-

ra şekil veren), El-Ğaff âr (günahları örten ve çok mağfiret eden), El-Kahhâr (her 

şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan), El-Vehhâb (karşılıksız hibeler 

veren, çok fazla ihsan eden), Er-Rezzâk (bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını 

karşılayan), El-Fettâh (her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran), 
El-Alîm (gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen), El-Kâbid 
(dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan), El-Bâsıt (dilediğine bolluk veren, açan, genişle-

ten), El-Hâfid (dereceleri alçaltan), Er-Râfi’ (şeref verip yükselten), El-Mu’izz 
(dilediğini aziz eden, izzet veren), El-Müzill (dilediğini zillete düşüren), Es-Semi’ (her 

şeyi en iyi işiten), El-Basîr (gizli açık, her şeyi en iyi gören), El-Hakem (mutlak 

hakim, hakkı batıldan ayıran, hikmetle hükmeden), El-Adl (mutlak adil, çok adaletli), El-
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Latîf (lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen), El-Habîr (olmuş olacak her 

şeyden haberdar), El-Halîm (cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan), El-Azîm 
(büyüklükte benzeri yok, pek yüce), El-Ğafûr (aff ı, mağfireti bol), Eş-Şekûr (az ame-

le, çok sevap veren), El-Aliyy (yüceler yücesi, çok yüce), El-Kebîr (büyüklükte benzeri 

yok, pek büyük), El-Hafîz (her şeyi koruyucu olan), El-Mukît (her yaratılmışın rızkı-

nı, gıdasını veren, tayin eden), El-Hasîb (kulların hesabını en iyi gören), El-Celîl (celal 

ve azamet sahibi olan), El-Kerîm (keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram 

eden), Er-Rakîb (her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan), El-
Mucîb (duaları, istekleri kabul eden), El-Vâsi’ (rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata 

eden), El-Hakîm (her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan), El-Vedûd (kullarını 

en fazla seven, sevilmeye en layık olan), El-Mecîd (her türlü övgüye layık bulunan), El-
Bâis (ölüleri dirilten), Eş-Şehîd (her zaman her yerde hazır ve nazır olan), El-Hakk 
(varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran), El-Vekîl (kendisine tevekkül 

edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran), El-Kaviyy (kudreti en üstün ve hiç azalmaz), 
El-Metîn (kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü), El-Veliyy (inananların dostu, onları 

sevip yardım eden), El-Hamîd (her türlü hamd ve senaya layık olan), El-Muhsî (ya-

rattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen), El-Mübdi’ (maddesiz, örneksiz yara-

tan), El-Muîd (yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan), El-Muhyî (ihya 

eden, dirilten, can veren), El-Mümît (her canlıya ölümü tattıran), El-Hayy (ezeli ve 

ebedi hayat sahibi), El-Kayyûm (varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan), El-Vâcid 
(kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan), El-Macîd (kadri 

ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan), El-Vâhid (zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı 

olmayan, tek olan), Es-Samed (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu), 
El-Kâdir (dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan), El-Muktedir (dilediği 

gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi), El-Mukaddim (dilediğini, 

öne alan, yükselten), El-Muahhir (dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan), El-Evvel 
(ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan), El-Âhir (ebedi olan, varlığının sonu olmayan), 
El-Zâhir (varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen), El-Bâtın (akılların idrak 
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edemeyeceği, yüceliği gizli olan), El-Vâlî (bütün kainatı idare eden), El-Müteâlî (son 

derece yüce olan), El-Berr (iyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı), Et-Tevvâb 
(tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan), El-Müntekim (zalimlerin cezasını veren, 

intikam alan), El-Afûvv (aff ı çok olan, günahları aff etmeyi seven), Er-Rauf (çok mer-

hametli, pek şefk atli), Mâlik’ül-Mülk (mülkün, her varlığın sahibi), Zü’l-celâli 
ve’l-ikrâm (celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi), El-Muksit (her işi birbirine 

uygun yapan), El-Câmi (mahşerde her mahlukatı bir araya toplayan), El-Ğaniyy 
(her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan), El-Muğnî (müstağni kılan, ihtiyaç gideren, 

zengin eden), El-Mâni (dilemediği şeye mani olan, engelleyen), Ed-Dârr (elem, zarar 

verenleri yaratan), En-Nâfi (fayda veren şeyleri yaratan), En-Nûr (alemleri nurlandı-

ran, dilediğine nur veren), El-Hâdî (hidayet veren), El-Bedî’ (eşi ve benzeri olmayan 

güzellik sahibi, eşsiz yaratan), El-Bâkî (varlığının sonu olmayan, ebedi olan), El-Vâris 
(her şeyin asıl sahibi olan), Er-Reşîd (irşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren), Es-
Sabûr (ceza vermede acele etmeyen) olduğuna iman ettim, teslim ol-
dum ve müslümanım.

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü” 

MELEKLERE İMAN
Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-

den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek veya bilmeden, gizli ve açık olarak yarattığın melek-
lerinin varlıklarını, görevlerini, yaratılışlarını inkâr ederek, 
şirke girip kendi nefsimi veya dinsizlerin veya batıl dinlerin 
inançlarını ortak koşarak, kibre girip kibirlenerek, küfre düşe-
rek, büyüklenip böbürlenerek, reddederek, teslim olmayarak, 
isyan ederek, şüphe duyarak, vesveseye düşerek veya o melek-
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lere erkeklik veya dişilik vererek, veya şeytanlara, cinlere, su-
relerin hadimi olan hüddam ve hizmetçiler diyerek melekleri 
ve asıl görevlerini ve şekil ve suretlerini inkâr edip şüpheye dü-
şerek böylece onlara şekil ve suretler vererek meleklere olan 
imanımızı kaybetmemize sebep olan ve olacak tüm kötü ve 
küfre sokan sözlerimizden, fiil ve davranışlarımızdan, yarattı-
ğın melekler sayısınca

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, dört büyük melek olan Cebrâil, 
Mikâil, Azrâil ve İsrâfil’e, yerlerde ve göklerde, dünyada ve 
ahirette, cennet ve cehennemde yarattığın ve vazifeler ile 
vazifelendirdiğin, yemeleri-içmeleri olmayan ve ihtiyaç da 
hissetmeyen ve senin emir ve yasaklarına itaatten lezzet ve 
keyif alan ve sana asla itaatsizlik yapmayan, yarattığın tüm 
meleklerine iman ettim, teslim oldum ve müslümanım. “Eş-
hedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü-
hü ve resulühü” 

SEMAVİ KİTAPLARA İMAN
Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-

den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek ya da bilmeden, gizli ve açık olarak gönderdiğin kitap-
larına ve emir ve yasaklarına karşı muhalefet ederek, değiş-
tirerek, değiştirmeye çalışarak veya değiştirenleri veya değiş-
tirmeye çalışanlara taraft ar olarak, inkâr ederek, şirk koşarak, 
kibre girip kibirlenerek, küfre düşerek, büyüklenerek, reddede-
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rek, teslimiyetsizlikle, şüphe duyarak, vesveseye düşerek, son 
dinin İslâm olduğunu ve kitabının Kur’an-ı Kerim olduğun-
dan şüphe duyarak veya inkâr ederek veya Kur’an-ı Kerim’den 
sonra hükmü tamamen kalkmış olan diğer semavi kitapların 
hükümlerinin kalktığını kabul etmeyerek, en son gönderilen 
kitap olan Kur’an-ı Kerim’den yüz çevirmekle ve hükümleri-
ne teslim olmamak ile gönderdiğin kitaplara olan imanımızı 
kaybetmemize sebep olan ve olacak tüm kötü ve küfre sokan 
sözlerden, fiil, davranışlarımızdan yarattığın zerreler ve katre-
ler adedince, gönderdiğin kitap ve sayfaların harfl eri adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, dört büyük kitap olan Kur’an-ı Ke-
rim, İncil, Tevrat ve Zebur’u senin indirdiğine ve Kur’an-ı 
Kerim’in en son ve senin katında tek geçerli kitap olduğuna 
ve Kur’an-ı Kerim’in nüzul etmesi ile daha önce indirdiğin 
ve daha önce gönderdiğin elçilerine ve onlara gelen emir ve 
yasaklarını bildiren ve üç büyük kitap olan İncil, Tevrat ve 
Zebur’un, Kur’an-ı Kerim’i göndermen ile senin katında bir 
hükmünün olmadığını bildirmene, Kur’an-ı Kerim ile bil-
dirdiğin emir ve yasakların tamamına iman ettim, teslim ol-
dum ve müslümanım. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü 
enne Muhammeden abdühü ve resulühü” 

PEYGAMBERLERE İMAN
Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-

den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-
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lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek ya da bilmeden, gizli ve açık olarak peygamberlerine 
ve onların elçiliklerine, tebliğ ve davetlerine, ahlâklarına, seçil-
mişliklerine, görevlerine muhalefet ederek, bilerek veya bilme-
den, gizli ve açık olarak gönderdiğin peygamberlerin elçilikle-
rine, görevlerine karşı inkâra düşerek, şirk koşarak, kibre girip 
kibirlenerek, küfre düşerek, büyüklenerek, reddederek, tesli-
miyetsizlikle, isyan ederek, şüpheye girerek, vesveseye düşerek 
ve en son gönderilen peygamber Hz. Muhammed’e (aleyhisselatu 

vesselam) tabi olmamak ve onun sünneti ile amel etmemek veya 
reddetmek ile ve teslim olmamak ile peygamberlere olan ima-
nımızı kaybetmemize sebep olan ve olacak tüm kötü ve küfre 
sokan sözlerimizden, fiil ve davranışlarımızdan gönderdiğin 
peygamberler ve onların ağzından ve onlara tabi olanların ağ-
zından çıkan ve çıkacak harfl er adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, ben Hz. Muhammed’in (aleyhisselatu vesse-

lam) senin en son peygamberin ve kulun ve rasulün olduğuna 
ve ona tabi olarak ve Kur’an-ı Kerim ile bildirdiğin 24 pey-
gamberin ve Kur’an-ı Kerim’de ismi geçmeyen gönderdiğin 
diğer peygamberlerin dahi hak olduğuna ve sıdk ve doğru-
luk ile senin emir ve yasaklarını bizlere tebliğ ettiklerine 
iman ettim, teslim oldum ve müslümanım.

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü” 
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BA’SU BAD’EL-MEVT (ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞ)
VE AHİRETE İMAN
Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-

den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek veya bilmeden, gizli ve açık olarak kıyametin kopma-
sına, ölümün insanın küçük kıyameti olduğuna, ahiret hayatı-
na, kabirdeki sorgu ve suale, öldükten sonra dirilmeye, mahşer 
gününe, mahşerde hesap vermeye, ebedi mekanlar olan cennet 
ve cehenneme, mahkeme-i kübraya inanmayarak, reddederek, 
şirke ve isyana girerek, sövüp küfrederek, ilk yaratılışına şahit 
olduğu halde ikinci kez yaratılışını inkâr ederek, şirk koşarak, 
kibre girip kibirlenerek, küfre düşerek, büyüklenerek teslim 
olmayarak ahirete ve tekrar dirilmeye imanımızı kaybetme-
mize sebep olan ve olacak tüm kötü ve küfre sokan söz, fiil 
ve davranışlarımızdan mahşerde ve ebediyette yarattığın ve 
yaratacağın zerreler ve katreler adedince ve ihsan edeceğin ve 
gazap edeceğin ebedi alemdeki isim ve sıfatlarının tecellileri 
adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, ben ölümün hak olduğuna, kıya-
metin kopacağına, kabir hayatına, tekrar dirileceğime, he-
sap gününe, mahşer meydanının kurulacağına, mahkeme-i 
kübra olan büyük mahkemede hesap vereceğime, cennet ve 
cehennemin girenler hakkında ebedi olacağına ve Kur’an-ı 
Kerim ile bildirdiğin tüm ahiret inancına iman ettim, teslim 
ve oldum ve müslümanım. 

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü” 
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KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN
ALLAH’IN İZNİ İLE GELDİĞİNE İMAN
Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-

den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek veya bilmeden, gizli ve açık olarak kadere itiraz ederek, 
hayrın ve şerrin senden geldiğini unutarak veya inkâr ederek 
veya gafl ete düşerek, başına gelen belâ ve musibetlerde ve kader 
ile hükmolunan takdirata, yani Allahım senin verdiğine teslim 
olmayıp, “ben bunu haketmedim” veya “şu insan bunu ha-
ketmiyor, bu dünyada adalet yok, zalim kader” gibi kader-i 
ilahiyeyi tenkit ve inkâr edecek sözler söyleyip hükmüne ve 
adaletine karşı çıkıp inkâr ederek ve reddederek veya başına 
gelen sıkıntılı hallerde “neden bunu bana verdin” deyip gizli 
ve açık işlediği hata ve günahların bedeli olarak geldiğini kabul 
etmeyip Allahım, sana ift ira atarak, tüm hayırları ve güzellik-
leri yaratan, isteyen ve emreden Allah’tan bilmeliyken ve tüm 
şerleri ve kötülükleri kendi nefislerimizin istemesi ile yarattı-
ğını bildiğimiz halde, hayırları kendimizden, şerleri ve kötü-
lükleri ise Allahım senden bilip sana ift ira atmaktan, seçme 
hakkını bana verdiğini ve benim seçtiğimi yarattığını inkâr 
edip, yanlış seçimlerimdeki suçu nefsimde bulmayıp, Alla-
hım sana ve kadere ift ira atmaktan, yarattığın varlıklar üze-
rindeki kader ile takdir ettiğin adalet ve hükümlerinin sırlarını 
idrak edemeyen kısa olan akıl ve fikrim ile senin adaletli olan 
ve kader ile takdir ettiğin hükümlerine ve adaletine ve hakimi-
yetinin tecellilerine ift ira ve zulmetmekten, kaderimizde tak-
dir ettiğin hükümlerine teslim olmamaktan, kader ile takdir 
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ettiğin ruh ve bedenimize, işimize ve mesleğimize, eşimize 
ve evlâdımıza, rızkımıza ve malımıza, hastalığımıza ve ölü-
mümüze, teslim olup tevekkül etmeyip hırs ve kanaatsizlik 
ile hakettiğine teslim olmayarak ve hakkı olmayanı hırsızla-
yarak veya çalmaya ve almaya çalışarak imanımızı kaybet-
memize sebep olan ve olacak gizli ve açık bilerek veya bilme-
den bizi kadere ve takdirata karşı çıkarak, inkâr ederek, şirk 
koşarak, kibre girip kibirlenerek, küfre düşerek, büyüklenerek, 
bize takdir olunanı aşağılayarak ve reddederek, teslim olma-
yarak, isyan ederek, şüpheye ve vesveseye düşerek ağzımızdan 
çıkan kalbimizden geçen ve hayatımıza yansıyan tüm kötü söz, 
fiil ve davranışlarımızdan kadere olan teslimiyetsizliğimizden 
yarattığın varlıklara yazdığın kaderlerin harfl eri adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, ben kaderime, hayrın ve şerrin sen-
den geldiğine, günah ve hatalarda nefsimin sorumlu oldu-
ğuna, hayırları isteyenin senin olduğuna, şerleri isteyen ve 
talep edenin ben olduğuma, şerri yaratmanın şer olmayıp, 
şerri işlemenin şer olduğuna, bana verdiklerine ve hakkım-
daki tüm hükümlerine ve takdiratına, her zaman adalet ile 
hükmettiğine iman ettim, teslim oldum ve müslümanım.

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü”
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EVLİ OLANLARDA TEVBEDEN ÖNCE
KOLAY NİKAH VE NİKAH TAZELEME

Değerli kardeşlerim bilinçsizlik ile söylediğimiz sözler veya 
“resmi nikah, İslâmi nikah yerine geçer” diye şeytana aldanan-
ların ve aldatan birtakım hocaların yanlış fetvaları ile birço-
ğumuz nikahsız ve evliliklerini zinaya dönüştürerek yaşıyoruz. 
Bu nedenle Tevbeden önce size tarif ettiğimiz üzere bir nikahı 
mutlaka yapınız. Sizlere  pratik ve kolay olan herkesin yapa-
bileceği bir nikahı anlatacağız. Alimlerin ekser görüşüne göre 
nikahın şartı üçtür.

1- Mehir : Öncelikle nikahın şartları arasında olan mehir 
belirleyiniz. Mehir evlenecek erkeğin, kadına, ya nikah esna-
sında hemen vermek üzere söz verdiği “Mehr-i Muaccel” ya 
da evlilik süreci içerisinde daha sonra vermeye söz verdiği 
“Mehr-i Müeccel” ismiyle ikiye ayrılan mal, para, altın gibi 
maddi bir bedeldir. Eğer kadın eşinden ayrılır ise en az üç ay-
lık geçimini sağlayabileceği kadar bir miktar olması tavsiye 
edilmiştir. Ve bu mehir mutlaka nikahtan önce belirlenir ve 
nikah ondan sonra yapılır. Mehir olmayan ve belirlenmeyen 
bir nikah geçersiz olacağı gibi kadının hakkı olan mehri erkek 
vermediğinde her iki tarafın da nikahları geçersiz olacağından 
evliliği süresi içerisinde veya nikah esnasında kadın mehrini 
almalıdır. Daha sonra eşinin maddi imkanı kötü olupta mehri 
kadın alamadığında mutlaka o hakkını kocasına hibe etmeli ve 
nikahın salahiyyetini korumalıdır.
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2-Nikah Şahiti : Nikah için iki erkek şahit veya bir erkek iki 
bayan şahit veya da dört bayan şahit nikah esnasında şahitlik 
yapması da nikahın şartlarındandır. (şahitler ergenlik çağına 
girmiş ve akli dengesi yerinde olmalıdır. Bunun dışında sadece 
iki kadın şahit veya bir erkek bir kadın şahit gibi seçenekler ile 
kıyılan islami nikahlar şartları yerine gelmediği için geçerli ol-
mayacaktır.)

3-Nikahın İlanı : Nikahın ilan edilmesidir. Bazı mezhep-
lerin farklı görüşleri olmak ile birlikte (anne-babanın nikahta 
bulunması veya izni olması gibi) iki şahidin hazır bulunması 
ve nikaha şahit olmaları ekser alimlere göre nikahı ilan etmek 
hükmündedir ve inşaallah yeterli olacaktır.

Aşağıdaki şekilde nikahınızı tazeleyebilir veya eksik ise tek-
rar yapabilirsiniz.

Bunun için iki şahit ile aşağıdaki boşluklara uygun olan 
isimleri (anne-baba-eş adayı) doldurarak nikahınızın ilanını 
gerçekleştirebilirsiniz.

Mehr-i Müeccel (sonra verilen mehir)
üzerine kıyılan nikah :
Erkek önce kendisi için nikah ilanını aşağıdaki şekilde 

yapar.
Erkek evleneceği kişiye aşağıdaki sözleri söyler…
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Bismillâhi ve alâ sünnet-i resulullah.
Ben, .…......…..(erkeğin baba adı) ve .….......…..(erke-

ğin anne adı) Oğlu .......…..(erkeğin adı) Allah’ın (celle celalühü) 
emri ve Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) sünneti ile;  
.……........…..(kızın baba adı) ve  .……........…..(kızın anne 
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adı) kızı, sen .……........…..(kızın adı) ileride vermek üzere 
.……........…..(belirlenen mehir söylenir) mehir ile Allah’ın ve 
şahitlerin huzurunda karım olarak kabul ettim, kabul ettim, 
kabul ettim; dedikten sonra şahitlere sorar “şahit misiniz?” 
Şahitler de “şahitiz” derler ve sonrasında tekrar erkek tekrar 
evleneceği kıza şöyle der.

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Bismillâhi ve alâ sünnet-i resulullah.
Sen, .…......…..(kızın baba adı) ve .….......…..(kızın anne 

adı) kızı .......…..(kızın adı) Allah’ın (celle celalühü) emri ve 
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) sünneti ile;  .……........…..
(erkeğin baba adı) ve  .……........…..(erkeğin anne adı) oğlu, ben 
.……........…..(erkeğin adı) ileride almak üzere .……........…..
(belirlenen mehir söylenir) mehir ile Allah’ın ve şahitlerin hu-
zurunda beni kocan olarak kabul ettin mi?

Bu soruya evlenecek kız üç kez, kabul ettim, kabul ettim, 
kabul ettim; dedikten sonra erkek şahitlere sorar “şahit misi-
niz?” Şahitler de “şahitiz” derler.

Ve toplu olarak nikah yapanlar ve şahitler Fatiha Suresi’ni 
okurlar..

•••••
Mehr-i Muaccel (hemen verilen mehir)
üzerine kıyılan nikah :
Erkek önce kendisi için nikah ilanını aşağıdaki şekilde 

yapar.
Erkek evleneceği kişiye aşağıdaki sözleri söyler…
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Bismillâhi ve alâ sünnet-i resulullah.
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Ben, .…......…..(erkeğin baba adı) ve .….......…..(erke-
ğin anne adı) Oğlu .......…..(erkeğin adı) Allah’ın (celle celalühü) 
emri ve Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) sünneti ile;  
.……........…..(kızın baba adı) ve  .……........…..(kızın anne 
adı) kızı, sen .……........…..(kızın adı) hemen vermek üzere 
.……........…..(belirlenen mehir söylenir) mehir ile Allah’ın ve 
şahitlerin huzurunda karım olarak kabul ettim, kabul ettim, 
kabul ettim; dedikten sonra şahitlere sorar “şahit misiniz?” 
Şahitler de “şahitiz” derler ve sonrasında tekrar erkek tekrar 
evleneceği kıza şöyle der.

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Bismillâhi ve alâ sünnet-i resulullah.
Sen, .…......…..(kızın baba adı) ve .….......…..(kızın anne 

adı) kızı .......…..(kızın adı) Allah’ın (celle celalühü) emri ve 
Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) sünneti ile;  .……........…..
(erkeğin baba adı) ve  .……........…..(erkeğin anne adı) oğlu, ben 
.……........…..(erkeğin adı) hemen almak üzere .……........…..
(belirlenen mehir söylenir) mehir ile Allah’ın ve şahitlerin hu-
zurunda beni kocan olarak kabul ettin mi?

Bu soruya evlenecek kız üç kez, kabul ettim, kabul ettim, 
kabul ettim; dedikten sonra erkek şahitlere sorar “şahit misi-
niz?” Şahitler de “şahitiz” derler.

Ve toplu olarak nikah yapanlar ve şahitler Fatiha Suresi’ni 
okurlar..

Mehr-i Müeccel (sonra verilen mehir)
üzerine kıyılan nikaha bir örnek :
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Bismillâhi ve alâ sünnet-i resulullah.
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Ben, ALİ ve AYŞE Oğlu EROL TURGUT Allah’ın (celle celalühü) 
emri ve Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) sünneti ile;  AB-
DULLAH  ve MERYEM kızı, sen ELİF BAŞAR ileride vermek 
üzere 22 AYAR 20 GR ALTIN BİLEZİK mehir ile Allah’ın ve 
şahitlerin huzurunda seni karım olarak kabul ettim, kabul 
ettim, kabul ettim; dedikten sonra şahitlere sorar “şahit mi-
siniz?” Şahitler de “şahitiz” derler ve sonrasında tekrar erkek 
tekrar evleneceği kıza şöyle der.

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Bismillâhi ve alâ sünnet-i resulullah.
Sen, ABDULLAH ve MERYEM kızı ELİF BAŞAR Allah’ın 

(celle celalühü) emri ve Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) sünne-
ti ile;  ALİ ve  AYŞE oğlu, ben EROL TURGUT ileride almak 
üzere 22 AYAR 20 GR ALTIN BİLEZİK mehir ile Allah’ın ve 
şahitlerin huzurunda beni kocan olarak kabul ettin mi?

Bu soruya evlenecek kız üç kez, kabul ettim, kabul ettim, 
kabul ettim; dedikten sonra erkek şahitlere sorar “şahit misi-
niz?” Şahitler de “şahitiz” derler.

Ve toplu olarak nikah yapanlar ve şahitler Fatiha Suresi’ni 
okurlar.. 

Nikahsız evlilik sürdüren kişilerde şeytan, doğan çocuklard 
üzerinde hisse alıp onları daha fazla harama sevkediyor ve bu 
evlliklerde gerçe bir huzur olmadığı gibi maddi ve manevi rı-
zık darlığı ve bereketsizlik asla eksik olmuyor. Ahirette ise evli 
olduğu halde zina yapanlar olarak dirilip hesap vermemize ne-
den oluyor. Allah korusun.

ÖNEMLİ NOT : Nikah tazeleyen erkekler, nikahlarını 
kuvvetlendirmek için, ilk verdikleri mehiri geçecek şekilde 
yeni verecekleri mehiri artırırlarsa güzel olur.
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TEVBE-İ SAYİK (Nasuh Tevbesi)

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
RAHMÂN, RAHÎM, FERD, HAYY, KAYYUM, HAKEM, 

ADL, KUDDÛS, TEVVÂB, SETTÂR, ŞÂFİ, ĞAFFAR, VÂSİ’, 
MUCÎB, HANNÂN, MENNÂN, DEYYÂN ALLAH’ın adıyla.

«Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır. O 
rahmândır, rahîmdir. Din gününün, hesap gününün tek 
hâkimidir. (Allahım)  “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden 
medet umarız.” Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola, nimet 
ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve 
sapkınlarınkine değil.» (41)

Ey Yüce Allahım! Geceyle gündüz yer değiştirdikçe, ak-
şamları sabahlar, sabahları akşamlar takip ettikçe; geceler ka-
ranlığı, gündüzler de aydınlığıyla yenilenip durdukça ve ku-
tuptaki yıldızlar birbirleriyle karşılaştıkça Efendimiz Hazreti 
Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem) ve aile fertlerine salât eyle. 
Bizden O’nun mübarek ruhuna ve ehl-i beytinin ruhlarına he-
diyeler ve selâmlar ulaştır. Haşir günü gelinceye ve ehl-i cen-
net, cennette karar kılıncaya kadar Efendimiz’e ve ehline bol 
bol rahmet ve bereket ihsan eyle...

Allahım! Senin nurlarının deryası, sırlarının kaynağı, mat-
mah-ı nazarın, hidayetinin güneşi, memleketinin müzeyyen 
 (41) Kur’an-ı Kerim, Fatiha, 1/1-7.
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yıldızı ve mahrem-i esrarı, huzurunun hürmete layık imam ve 
rehberi, mahlukatının en hayırlısı ve Sana en sevgili olanı, ku-
lun, habibin ve resulün, nebiler ve resuller zincirinin son hal-
kası, gaybin son habercisi, Nebiyy-i Ümmi Efendimiz Hazreti 
Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem), diğer nebi ve elçilere (alâ nebiyyi-

na ve aleyhim’üs-selam), Efendimiz’in al-ü ashabına (rıdvanullahi tealâ aleyhim 

ecmain), mukarreb meleklere, gök ve yer ehlinden razı olduğun 
senin salih kullarına salât ve selâm eyle.

Ey merhameti sonsuz Allahım!
Ümmet-i Muhammed’in her halini ıslah buyur.
Ümmet-i Muhammed’e merhamet et.
Ümmet-i Muhammed’i bağışla.
Ey Merhametliler Merhametlisi sana inanan bütün kullarını 

bağışla. Bizleri her halimizle inananlara faydalı kıl.
“Ya Rabbi! Sensin İlah, Senden başka yoktur İlah! Sübhansın, 

bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin! Doğrusu kendime 
zulmettim, yazık ettim. Aff ını bekliyorum Rabbim!” (42)

“Ya Rabbî, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin 
en merhametli olanısın” (43)

“Ya Rabbî, beni evlâtsız, tek başıma bırakma ki (lütuf edece-
ğin evlâdım) bana vâris olsun. Bununla beraber iyi biliyorum ki, 
herkes fanidir, herkesten sonra bâki kalan, bütün vârislerin en 
iyisi olan Sensin, Sen!” (44)

“Allahım! Sen, benim rabbimsin; Senden başka ilah yoktur. 
Beni sen yarattın. Ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana 
olan ahdime ve va’dime bağlıyım. İşlediklerimin şerrinden Sana 
 (42) Kur’an-ı Kerim, Enbiyâ, 21/87, Hz. Yunus’un (aleyhisselam) duası
 (43) Kur’an-ı Kerim, Enbiyâ, 21/83, Hz. Eyyûb’ün (aleyhisselam) duası
 (44) Kur’an-ı Kerim, Enbiyâ, 21/89, Hz. Zekeriyya’nın (aleyhisselam) duası
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sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf, günahlarımı da ikrar 
ederim. Beni bağışla; zira günahları sadece sen bağışlarsın.” (45)

“Elif Lâm Mim.. Tâ Hâ... Yâ Sîn...” Ey günahları örten ve 
mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alıkoyan Allahım! 
Senin cezanı ve azabını hakedecek günahlar işledim.

EL-ĞAFUR! (kullarının günahlarını bağışlayan) isminin hürmetine iş-
lediğim günahların aff ı ve tevbesi için huzuruna pişmanlıkla 
tevbe ve secde etmeye geldim.

Allahım! Aff edilmeme izin ver, eğer sen aff etmezsen dün-
yam ve ahiretim helâk olur. Bu yaşıma kadar geride bırakmış 
olduğum zaman, dünya ve ahiretime faydası olmayan derin bir 
uyku ve gafl et içinde geçti.

Allahım! Bu ne kötü bir yol, bu ne kötü bir uyku. Senin 
emirlerinden, sözünden, kitabından, dininden, peygamberle-
rinden ve sana kul olmaktan yüz çevirip, dünyanın derdine, 
verdiklerine, eğlencesine düşüp, hayaline ve görüntüsüne dalıp, 
ahiretimi unuttuğum için büyük bir helâk ve yıkım içerisinde-
yim. Ben ki günahkâr bedeni cehennem ateşinde yanmayı hak 
etmiş olan, aciz ve güçsüz kulun, senin isimlerine sığınır ve af-
fedilmeyi beklerim. Aff etmeyi, mağfireti ve hidayetini diledi-
ği kuluna veren ve onu nankörlüğü ile cehenneme gitmekten 
kurtaran, günahlarının aff ı ve tevbesi için vakit veren Allah’ım! 
Güzel isimlerine, tek ve bir olan, eşi benzeri olmayan, bütün 
kainatta Esma-ül-Hüsna’nın isimleriyle kendini tanıttıran, var-
lığının yüce şanına sığınır ve senden başka kurtarıcım olma-
dığına şehadet ederim. EŞHEDÜ ENLÂİLAHE İLLÂLLAH 
ve yine şehadet ederim ki Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) senin 
 (45) Seyyid’ül-İstiğfar Duası
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kulun ve Rasulündür. VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN 
ABDÜHU VE RASÛLÜHÜ.

Allahım! Sana tam bir hidayet ile razı olduğun bir kul ol-
mayı; bana, anneme, babama (eşime, çocuklarıma) ve tüm 
Ümmet-i Muhammed’e nasip eyle, bizleri iman üzerine yaşat, 
öylece huzuruna al.

Bütün hamd-ü senalar yalnız Sanadır. Büyük sensin. Ger-
çek güç ve kuvvet de yalnız Senindir ve Sendendir. Sen neyin 
olmasını dilersen o mutlaka olur, neyin de olmamasını dilersen 
o da katiyen olmaz.

“Çok iyi biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir”(46)

“Ey Ulu Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmış-
tır! O halde tevbe edenleri ve Senin yoluna tâbi olanları, aff et ve 
onları cehennem azabından koru!”(47)

“Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var, ne yoksa her şeyi 
ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir”(48).

(Ey Nefsim!) “Kâf Hâ Yâ Ayn Sad”, “Tâ Hâ”, “Yâ Sîn”, “Hâ 
Mîm” “Ayn Sîn Kâf ” ile nerede ve ne zaman dilersen Rabbi-
ne teveccüh et; teveccühün mutlaka karşılık bulacak ve sen 
nusrete mazhar olacaksın. 

YÂ RAHMÂN! Dilimle, nefsimle, bedenimle ve azalarımla 
işlediğim bütün günahlarımın aff ı için senin bağışlayıcılığına 
ve büyüklüğüne niyaz ederim.

Allahım! Kullarından gıybet ettiğim, ift irada bulunduğum, 
alay ettiğim, hor gördüğüm, kınadığım, küçümsediğim insan-
lara, dilimle yaptığım bütün zulümlerden ve kötü sözlerden 
 (46) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/259.
 (47) Kur’an-ı Kerim, Mü’min, 40/7.
 (48) Kur’an-ı Kerim, Cin, 72/28.
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EL-ĞAFFAR! (çok aff eden) isminle tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe 
ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

Allahım! Soyumdan ölmüş ve sağlara, arkadaşlarıma, kom-
şularıma, tanıdığım ve tanımadığım insanlara yaptığım gıybet, 
ift ira, kınama, su’i-zan, haset, kibir, koğuculuk ve beddualar-
dan ET-TEVVÂB! (bütün tevbeleri kabul eden) isminle tevbe ettim.. Tev-
be ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’.
Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

Allahım! Anneme ve babama, verdiğin hayata, kadere, ya-
şama ve ölüme, sağlığıma ve hastalığıma, hayırlara ve şerlere, 
afiyete, nimetlere, yediklerime ve içtiklerime, giydiklerime is-
yan ettim. EL-AFÛVV (kullarını çok çok aff eden) isminle tevbe ettim.. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Afûvv.
Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

Allahım! Bedenime ve yarattığın azalarıma şükürsüz dav-
randım isyan ettim.. Gözlerimle, kulaklarımla, ellerimle, ayak-
larımla, dilimle, midemle ve bütün vücut azalarım ile günah iş-
ledim.. Günahlarımdan tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)
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(Ey Nefsim!) “Elif Lâm Mîm”, “Tâ Hâ” “Tâ Sîn Mîm” “Hâ 
Mîm” ile nerede ve ne zaman dilersen Rabbine teveccüh et; 
teveccühün mutlaka karşılık bulacak ve sen nusrete mazhar 
olacaksın.

Allahım! GÖZLERİMLE; Haram olana baktım, kınadım, 
hor gördüm. EL-BASÎR! (her şeyi bütün incelikleriyle gören) isminle tevbe 
ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ 
Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr.
Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

KULAKLARIMLA; Gıybet ve dedikodu dinledim, kötü ve 
yasak olanı işittim. ES-SEMÎ’! (gizli açık her sesi işiten) isminle tevbe 
ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ 
Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Semî’.
Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

ELLERİMLE; Hakkım olmayana el uzattım, insanlara zu-
lüm yaptım, vurdum ve dövdüm. EL-BÂTIN! (her şeyin iç yüzünden 

haberdar olan) isminle tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe 
ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Ğaff ar,
Yâ Bâtın. Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

MİDEMLE; Helal olmayan şeyleri yedim. Haram ve helâle 
dikkat etmedim. Faiz yedim ve yedirdim. Bilerek ya da bilme-
den faiz sistemine destek oldum, faiz alınıp-verilmesine aracı-
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lık ettim, başkalarının faiz alıp-vermelerine sessiz kaldım. Be-
nim, (eşimin ve soyumun), soyumuzdan ölmüş ve sağ olanların 
ve zürriyetimin işledikleri, işlediğimiz ve işlenmesine sebep ol-
duğumuz tüm faiz günahlarından ve haramlardan EL-ALÎM! 
(her şeyi hakkıyla bilen) isminle tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Vâsi’, Yâ Alîm. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Ğaff ar, Yâ Bâtın.

Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

DİLİMLE; Yalan söyledim, kınadım, horladım, aşağıladım, 
alay ettim, gıybet ve dedikodu yaptım, ift ira attım, insanların 
kalplerini kırdım, anneme ve babama karşı geldim, asi oldum, 
ölmek istedim, yaşamaya ve var olmaya isyan ettim, lânet oku-
dum. EL-AZÎM! (kendisine büyük ümitler beslenen) isminle tevbe ettim.. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Azîm, Yâ Settâr, 
Yâ Vâsi’. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Ğaff ar,

Yâ Bâtın. Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (100 defa)

(Ey Nefsim!) “Elif Lâm Mîm Râ”, “Tâ Sîn” “Yâ Sîn” “Hâ 
Mîm” ile nerede ve ne zaman dilersen Rabbine teveccüh et; 
teveccühün mutlaka karşılık bulacak ve sen nusrete mazhar 
olacaksın.

Allahım! KALP ve RUHUMLA BESLEDİĞİM; kibir, adavet, 
öfk e, kin, nefret, ucûb, hırs, aç gözlülük, kendimi beğenme ve 
başkalarından üstün görme, haset, iki yüzlülük, isyan, büyük-
lük, fesatçılık, fitnecilik, riyakârlık, hıyanet, sevgisizlik, merha-
metsizlik, cimrilik, kıskançlık günahlarımdan EL-KUDDÛS! 
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(bütün mahlukatı maddi manevi kirden arındıran) isminle tevbe ettim.. Tevbe 
ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (100 defa)

Üzerinde miras alacağım olan, maddi alacağım olan, benim 
hakkımı yiyen, bana ift ira eden ve şu ana kadar hakkımı helâl 
etmediğim bütün insanların kendilerine, eşlerine, çocuklarına 
yaptığım ve yapacağım bütün beddua ve lânetlerden ve okudu-
ğum belâlardan, EL-ADL! (hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetme-

yen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi), EL-HAKEM! (Son hükmü veren. Hakkı batıldan ayı-

ran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumların hakkını 

alıp sahibine veren) isimlerinle tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Ğaff ar, Yâ Bâtın.

Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (100 defa)

ELİMLE, DİLİMLE, GÖZÜMLE, KULAĞIMLA ve TÜM 
AZALARIMLA; işlediğim zina günahlarından, azalarımı gör-
mesinin haram olduğu insanlara göstermekten, teşhir etmek-
ten, açık-saçık gezmekten, kadın ve erkeğe farz olan tesettüre 
riayetsizlikten ve tesettürsüzlüğü savunmaktan, eşimin ve ço-
cuklarımın tesettürsüz gezmelerine rıza göstermekten ve on-
lara tesettürü emretmemekten, “deyyuslar cennete giremez” ( ) 
hadis-i şerifine muhalefet etmekten ve tesettürsüz gezmekle 
başkalarının göz zinası yapmalarına rıza gösterip  onların gü-
nah kazanmalarına sebep olmakla işlediğim günahlarımdan, 
benim, (eşimin ve soyumun), soyumuzdan ölmüş ve sağ olanla-
 ( ) Deyyus neye denir? Bakınız, “www.sorularlaislamiyet.com” 
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rın ve zürriyetimin işledikleri, işlediğimiz ve işlenmesine sebep 
olduğumuz tüm zina günahlarından ET-TEVVÂB! (bütün tevbeleri 

kabul eden) isminle tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe 
ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Ğaff ar,

Yâ Bâtın. Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

(Ey Nefsim!) “Elif Lâm Mîm Sâd”, “Tâ Hâ”, “Hâ Mîm” 
“Nun. Ve’l-kalemi vema yesdurun (Kalem ve ehl-i kalemin satırlara dizdikle-

ri ve dizecekleri şeyler hakkı için)” ile nerede ve ne zaman dilersen Rabbi-
ne teveccüh et; teveccühün mutlaka karşılık bulacak ve sen 
nusrete mazhar olacaksın.

Beni yoktan var eden YÂ MUBDÎ’! (varlıkları örneksiz ve yoktan yara-

tan), beni bu dünyada yalnız bırakmadın. Benim dünyaya gel-
meme vesile olan annem ve babam için sana sonsuz kere şük-
rediyorum.

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan Allahım! 
Anneme ve babama okuduğum bütün beddualarımdan, 
lânetlemelerimden, kötü sözlerimden ve onlara asi olmaktan 
EL-HAYY! (ezeli ve ebedi hayat sahibi) isminle tevbe ettim.. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Ğaff ar, Yâ Hayy. 

Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

Allahım! Ben onlardan razıyım, sen fde onlardan razı ol.. 
Anneme ve babama okuduğum dil lânetinden bana ve aile-
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me musallat olan şeytanlardan beni arındır YÂ KAHHÂR! (her 

şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden). Aff ı çok günahları mağfiret 
eden YA HALÎM! (yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden) bu günah-
larımdan beni helâk etme, senden aff ını dileniyorum. Günah-
larımızın aff ı için biz kullarına yol göster. Senin aff ına, rızana, 
kudretine, şefk atine ve merhametine muhtacız.. Anneme, ba-
bama, (eşime ve zürriyetine), kardeşlerime, soyumdan ölmüşle-
re ve sağlara, komşularıma, arkadaşlarıma, mü’min-mü’minat 
din kardeşlerime, ademoğullarına ve bütün canlılara dilimle 
okuduğum bütün lânetlemelerimden, sitemlerimden, küfür ve 
kötü sözlerimden tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe 
ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Dil ile lânetleme, beddua etme, intizar etme günahını iş-
leyen, soyumdan anne babamın, anne babamın anne baba-
larının ve soyumun ve zürriyetlerimin adına, kendi adıma 
ve soyum ve zürriyetim adına, (eşimin, soyunun ve zürriye-
tinin adına), aynı soydan gelen kardeşlerim adına, alacaklı 
ve borçlu olduğumuz kimseler adına, para, mal, kul hakkı, 
zulüm ve haksızlık, miras hakkı, alacak ve borçlar nede-
ni ile bize, soyumuza ve zürriyetlerimize belâ, beddua ve 
lânet okuyanların adına, yaptıkları bütün beddualardan, 
lânetlerden ve kötü dualardan onların adına ve Ümmet-i 
Muhammed’den (sallallahu aleyhi vesellem) aynı günahı işleyenlerin 
adına dahi ben sana tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)
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(Ey Nefsim!) “Elif Lâm Mîm”, “Tâ Hâ”, “Yâ Sîn” “Kâf. Ve’l-
Kur’an’il-mecid (Şanlı şerefl i Kur’an hakkı için)” ile nerede ve ne zaman 
dilersen Rabbine teveccüh et; teveccühün mutlaka karşılık 
bulacak ve sen nusrete mazhar olacaksın.

Allahım! Evlâtlarıma, onların mürüvvetlerine, evlilikleri-
ne, rızıklarına, evlât dünyaya getirmelerine, evlâtlarının mü-
rüvvetlerini görememelerine, evlâtlarından çile çekmelerine, 
eşlerinden çile çekmelerine ve başlarına gelen ve gelebilecek 
her türlü belâ ve musibetlere sebep olan ve olabilecek, yürek-
ten ve dilden yaptığım ve yapacağım bütün beddualardan, 
lânetlemelerimden, sitemlerden, belâ-lardan, intizarlardan, 
kahırlardan ve onların dünya ve ahiret saadetlerine mani ola-
cak tüm kötü sözlerimden tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe et-
tim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Evlâtlarıma okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarım-
dan ve lânetlemelerimden tevbe ediyor ve senin aff ına sığınıyo-
rum. Evlâtlarıma doğumlarından ölümlerine kadar okuduğum 
ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lânetlemelerimden 
tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah 
Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Allahım! Geçmişte ve gelecekte, dünya ve ahirette onlar 
üzerindeki bütün (analık ve babalık) haklarımı onlara helâl et-
tim.. helâl ettim.. helâl ettim.. Şahid ol Yâ Rabbi.. Şahid ol Yâ 
Rabbi.. Şahid ol Yâ Rabbi..

Allah’ım dil ile lânetlemekten ve lânetlenmekten gelen şey-
tanlardan beni ve evlâtlarımı arındır. YÂ VEDÛD! (itaatkar kullarını 
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çok seven), yarattığın zerreler adedince tevbe ettim.. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Vedûd,Yâ Vâsi’. 
Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

Allah’ım! Dünya ve ahirette ben evlâtlarımdan razıyım sen 
de onlardan razı ol. Şahid ol Yâ Rabbi.. Şahid ol Yâ Rabbi.. Şa-
hid ol Yâ Rabbi..

Allahım! Evlâtlarıma hayırlı iş ve kısmet, hayırlı eş ve evlât 
ve tam olan hidayetini nasip eyle. Onlara dünyada ve ahirette 
güzellikler ihsan eyle ve onların başlarındaki bütün ve belâ ve 
şerleri, bütün ins-i ve cinn-i şeytanları defeyle. Onların işlediği 
bütün hata ve günahları aff eyle... Ben evlâtlarımın adına dahi 
onların işlediği bütün hata ve günahlar için ve tüm Ümmet-i 
Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) evlâtlarının hata ve günah-
ları için dahi sana tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe 
ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

 {Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’, Yâ Tevvâb, Yâ Settâr,
Yâ Ğaff ar. Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (33 defa)

Gece veya gündüz olabilecek, kalblerin duyacağı ya da göz-
lerin fark edeceği şerlerden, cinlerin, şeytanların ve insanla-
rın kötülüklerinden, kendisinden başka ilah olmayan Cenab-ı 
Allah’a, ne bir iyinin ne de bir kötünün aşamayacağı tertemiz, 
bereket vesilesi, gizli ve sırlı kelimelerine, Ümmü’l-Kitab’a, 
Seb’ul-Mesâniye, Kur’ân-ı Azîm’e, semavat ve arza “İsteyerek 
de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin” buyuran Vâhid-ü 
Kâhhar Rabbime sığınıyorum. 
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Allahım! Benim soyumdan ve zürriyetimden ölmüş ve sağ 
olanların mü’minlere dil ile yaptığımız küfürlerden, onları 
küfür ve kafirlikle itham etmekten dolayı işlediğimiz günah-
lardan sana tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa) 

Allahım!  Kendimin, eşimin, anne babamın, soyumdan öl-
müş ve sağ olanların; bana, eşime, evlâtlarıma, anne-babama, 
akrabalara, komşulara, yakınlara, tüm ademoğullarına ve tüm 
canlılara yaptığı küfür, belâ, lânet, kahır, kötü dua, kötü temen-
ni, horlama, aşağılama, küçümsemelerden, ruha, bedene, be-
den azalarına, ruha giydirilmiş olan bütün his ve duygulara, 
bedene verilmiş olan bütün yetenek ve kabiliyetlere yaptığım/
yaptığımız küfür, belâ, lânet, kahır, kötü dua, kötü temenni, 
horlama, aşağılama, küçümsemelerden, kendi adıma ve tüm 
Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)  

Allahım! Benim, (eşimin ve çocuklarımın), anne babamın ve 
soyumuzdan ölmüş ve sağ olanların ve zürriyetimin başkala-
rının günah işlemelerine, şirk koşmalarına, adam öldürmele-
rine, zina yapmalarına, içki içmelerine, kullarının hukuklarını 
çiğnemelerine, senin rahmetinden ümit kesmelerine, gıybet, 
ift ira, kınama, su’i-zan yapmalarına, bid’alara ve zulümlere ta-
raft ar olmalarına sebep olmakla onların da günah kazanma-
larına sebep olmakla işlediğimiz  ve işlenmesine sebep oldu-
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ğumuz günahların aff ı niyetiyle sana tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
{Tevbe ettim. Estağfirullah Ya Settâr, Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb. 

Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (100 defa)

“Ben gafl et uykusu içinde günahkar oldum ve boğuldum. 
EL-AMÂN, EL-AMÂN! YÂ RAHMÂN! YÂ HANNÂN! YÂ 
MENNÂN! YÂ DEYYÂN! Beni çirkin günahlarımın arkadaşlık-
larından kurtar!” (49) 

Doğrusunu sen bana öğret, bana ve Ümmet-i Mu-hammed’e 
(sallallahu aleyhi vesellem) hidayet et. Allahım! Dil lânetini benim, so-
yumdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimin üzerinden kaldır-
man ümidiyle aff ına sığınıyor ve EL-HAKEM! (hükmeden, hakkı yerine 

getiren) isminle yalvarıyorum.
YÂ HASÎB! (kullarının bütün fiillerinin hesabını gören), beni kötü sözlere, 

bedduaya, lânet okumaya düşüren bütün kötü davranışları-
mı ve hallerimi dilimden, kalbimden, ruhumdan, evimden ve 
bütün Ümmet-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) üzerinden 
kaldırman için EL-MUCÎB! (duaları, istekleri kabul eden) isminle tev-
belerimin ve dualarımın cevaplarını senden niyaz ediyorum ve 
senden merhamet dileniyorum.

YÂ VELÎYY! (müminlerin dostu), dilimi kötü sözlerden küfürden 
ve sana şirk koşmaktan koru. Allahım! Bana, aileme ve bütün 
mü’min-mü’minat kardeşlerime dua etmeyi, tevbe etmeyi ve 
güzel konuşmayı öğret. Kötü sözleri, bedduayı ve dil belâsını 
bizlerden defet. Bizlere hayır, Kur’an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye 
ve iman üzerine konuşmayı öğret.

YÂ TEVVÂB! YA SETTÂR!
BİRAHMETİKE YÂ ERHAME’R-RAHİMÎN..

 (49) Mesnevi-i Nuriye/Zühre 142 - Risale-i Nur
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“Ey Rabbim! Şeytan’ın vesveselerinden sana sığınıyorum”(50)

“Ey Hayy ve Kayyum olan!
Hayy ve Kayyum olan isimlerinin hürmetine, bu perişan kal-

be bir hayat ver, bu müşevveş akla doğru yolu göster.”(51)

“YÂ RAB! Pişmanım, utanıyorum, sayısız günahlarımdan ar 
ediyorum, zelilim. İstikrarsız yaşamaktan gözyaşı döküyorum. 
Garibim, kimsesizim, yalnızım, zayıfım, güçsüzüm, hastayım, 
acizim, (yaşlıyım) ihtiyarsızım “El amân” diyorum, af diliyo-
rum, dergahından yardım istiyorum Ey Allah’ım!”(52)

“Ey Rabbim! Şeytan’ın vesveselerinden sana sığınıyorum. Ve 
Rabbim, (şeytanların) benim yanımda bulunmalarından da 
sana sığınırım.”(53)

“Onlar, tüm güçleriyle hile kurarlar. Ben de kurarım (hileleri-
ne boşa çıkarırım). Öyleyse o kafirlere biraz mühlet ver. (Yakın-
da sana olan desteğimiz gelecektir)”(54)

“Rabbimiz! Üstümüze sağanak sağanak sabır yağdır. Ayakla-
rımıza sebat ver ve bizi kafirlere karşı muzaff er eyle”(55) 

“Bismillahirrahmanirrahim”in faziletine dayanıyor, in-
sanlığın atası Hazreti Adem, Hazreti Şit, Hazreti Nuh, Habil, 
Hazreti Lût, Hazreti İdris, Hazreti Salih, Hazreti Davud, Haz-
reti Süleyman, Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, 
Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yahya, Haz-
reti Zekeriyya, Hazreti İlyas, Hazreti Hızır, Hazreti Uzeyr ve 
Hazreti Muhammed’in (ala nebiyyina ve aleyhim’üs-selam) sığındıkları 
Rabbü’l-alemine sığınıyorum. Bin kez, binler kez “Lâ havle 
 (50) Kur’an-ı Kerim, Mü’minun, 23/97.
 (51) Sözler/On Yedinci Söz/207 - Risale-i Nur
 (52) Sözler/On Sekizinci Söz/213 - Risale-i Nur
 (53) Kur’an-ı Kerim, Mü’minun, 23/97-98.
 (54) Kur’an-ı Kerim, Tarık, 86/15-17.
 (55) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/250.



BÖLÜM 182

velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim” ve “Hasbünallahu ve 
ni’me’l-vekil” ile insanların, cinlerin ve  görünen, görünmeyen 
bütün alemlerin rabbi, ilahı ve hükümdarı olan Allah’a tevec-
cüh ediyorum.

Allahım! Bana verdiğin bütün mal-mülk ve nimetlerin şük-
rünü hakkıyla yerine getirmeyip, bütün mülkün sahipliğini 
kendimde bilmekten tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Varis} (33 defa)

Allahım! Yaptığım ibadetleri ve iyilikleri beğenmekten, 
ucûb yapmaktan, tam bir ihlâs ile senin rızan için değil, kendi 
nefsim için yaparak başkalarına beğendirip riyaya düşmekten 
tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah 
Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Allahım! Başkalarının mallarını, eşyalarını, giysilerini, ha-
yatlarını kıskanmaktan ve kibir yapmaktan, verdiklerine kana-
at etmeyip aç gözlülük yapmaktan tevbe ettim.. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Allahım! Mazluma ve günahsıza, dilim ve ellerimle eziyet 
etmekten, haklarını yemekten, fakir doyurmamaktan, senin 
mülkün olan malımla kimseye yardım etmemekten, zekâtı terk 
etmekten ve cömert olmayıp, cimri olmaktan tevbe ettim.. Tev-
be ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)
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Allahım! Kendimi başkalarından üstün ve yüksek görmek-
ten tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfi-
rullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Allahım! İnsanların bilmediğim, görmediğim ve duyma-dı-
ğım sözleri ve fiilleri hakkında doğrudur veya yanlıştır deyip 
ift ira ve su’i-zana düşmekten ve insanları düşürmekten tevbe 
ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ 
Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Allahım! Benim ve zürriyetimden kullarına yapmış oldu-
ğumuz kınama, horlama, küçümseme, aşağılama, günahları ile 
yargılama, hata ve davranışlarımız için sana tevbe ettim. Alla-
hım! Günahını aldığım insanlar adına da ben sana tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Ey Allahım, nefsim (senin) irade tufanının denizlerinde yü-
zen bir gemidir, orada senden, sana sığınmaktan başka çare 
yoktur.

Ey Allahım, bu nefis gemisinin akıp gitmesini ve limana ya-
naşmasını senin adın ile yap. Muhakkak Rabbim günahları çok 
bağışlayıcıdır. Ahirette sadece müminlere rahmet edendir.

Ey Allahım, beni seninle meşgul et, senden uzaklaştıracak 
şeylerden uzaklaştır; ta ki bilmediğim şeyleri senden istemeye-
yim. Ey Allahım! Beni (senden) başka şeylerden koru.
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Ey Allahım! Beni kederlerden arındır. Beni seçkin kulları-
nı koruduğun şeyle koru; ta ki (senden başka) bir şeyle huzur 
bulmayayım. Ey Allahım, beni mağaradakinin ikincisi olarak 
andığınla beraber an.

Ey Allahım, beni yetenekleri ve basiretleriyle gelen nurları 
görenlerden eyle. Üzerime Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) 
inayet ve sıddıklık sevgisi denizlerinden dök. Ben de onunla, 
şiddetli karanlıktan nurların kaynağına gireyim, beni (benliği-
mi alarak seninle) cem eyle (artık senden başkasını değil sadece 
seni düşüneyim). Beni gizli sırrın ile açığa çıkan gerçekler arası-
na koy, ruhumdan felekleri yönetim gizemlerini kaldır da bana 
eşyanın hakikatini göster.

Her feleği yönettiğin sırrı görmeyi bana nasip eyle, harf ile 
isim arasında bulunan dengenin sırrını göster ki, bugün mülk 
kimindir, kahredici Allah’ın hakikatiyle kuşatılmadan, kıya-
metten önce bana hakikatleri kavramayı nasip eyle.

Ey Allahım, hiçbir murada ve makama aldırmadan bu ma-
kama yükselene salât eyle, onun ailesine ve sahabesine de salat 
eyle.

Ey Allahım! Ey hayatı ezeli ve ebedi olan, ey bütün mevcu-
dat kendisiyle kaim olan, ey celâl ve ikram sahibi! Senden her 
saat, her lahza gökler ve yer ehlinin senin ilmin dahilinde ol-
muş ve olacak tüm varlıkların her göz açıp kapamasında, bizim 
için (bütün güzellikleri) vermeni istiyorum.

Ey Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem), 
ailesine, ashabına, peygamber kardeşlerine bin kere bin salât 
eyle, sonsuz bitmeyen ebedi bütün salâtları eyle, zatının yarat-
tıklarına üstünlüğü gibi salât edenlerin salâtlarına üstün olan 
bütün salâtlar ile salât eyle.
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Ey merhametlilerin en merhametlisi dualarımızı dergahı 
izzetinde kabule mazhar olan dualar arasına dahil eyle, bizim 
tevbemizi kabul buyur.

Allahın adıyla. “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd” korundum, kendi-me 
yeterli kılındım. “Allah onlara karşı seni koruyacaktır.”(56)

Allahın adıyla. “Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf” himaye edildim, (gü-
nahtan sakınmaya) kuvvet ve (ibadet etmeye) kudret ancak pek 
yüce ve pek büyük Allah’ın yardımıyladır.

Allahın adıyla. O hiçbir şeye muhtaç olmayandır, zenginleş-
tirildim. “Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları 
ancak O bilir.” Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak 
düşmez ki onu bilmesin.

Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru 
şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dahilinde Levhi 
Mahfuz’da) olmasın.”(57)

Her şeyi bilen Allah’ın adıyla öğretildim. “Allah bilir, siz bile-
mezsiniz.”(58)

Kuvvetli Allah’ın adıyla güçlendirildim.
“Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öf-

keleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta müminlere kâfi geldi. Allah 
kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.”(59)

“Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih etmektedir. 
O, üstündür, hikmet sahibidir.”(60)

 (56) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/137.
 (57) Kur’an-ı Kerim, En’am, 6/59.
 (58) Kur’an-ı Kerim, Nahl, 16/74.
 (59) Kur’an-ı Kerim, Ahzab, 33/25.
 (60) Kur’an-ı Kerim, Haşr, 59/1.
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Ey Allahım, üstümüze döşenmiş olan gök sergisini, bine-
ğiyle delip geçen Efendimiz Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem), 
onun ailesine ve sahabesine salât ve selâm eyle. İşlerimde ve 
Müslümanların işlerinde lütfunu gönder, ey âlemlerin Rabbi.

Ey yedi semâların ve yüce arşın sahibi olan Rabbim!  Cinle-
rin, insanların ve tâbi’lerinin, onlardan herhangi birinin bana 
taşkınlık etmesinin şerrinden beni muhafaza buyur. Senin 
muhafazan ne büyüktür! Senân yücedir, Senden başka da ilâh 
yoktur.

“O’dur beni yaratan ve hayat imkânlarını veren, maddeten 
ve mânen yol gösteren. O’dur beni doyuran, O’dur beni içiren. 
Hastalandığımda O’dur bana şifa veren. O’dur beni öldürecek ve 
sonra da diriltecek olan. Büyük hesap günü günahlarımı bağış-
layacağını umduğum ulu Rabbim de yine O’dur. Rabbim! Bana 
hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat.”(61)

“En hayırlı koruyucu da Allah’tır. Ve O, merhamet edenlerin 
en merhametlisidir.”(62)

“Ve hıfzan min külli şeytânin mârid - Ve onu, her inatçı ve 
âsi şeytandan koruduk.”(63)

“Ve hafıznâhâ min külli şeytânirracîm - Ve Biz, onu taşlan-
mış (kovulmuş) şeytan(lar)ın hepsinden muhafaza ettik.”(64)

“İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hâfız - Hiçbir kimse yoktur ki 
onun bir gözetip koruyan memuru bulunmasın.”(65)

“Ve mineşşeyâtîni men yegûsûne lehu ve ya’melûne amelen 
dûne zâlike, ve kunnâ lehum hâfızîn - Şeytanlardan da onun 
 (61) Kur’an-ı Kerim, Şuara, 26/78-83.
 (62) Kur’an-ı Kerim, Yusuf, 12/64.
 (63) Kur’an-ı Kerim, Saff at, 37/7.
 (64) Kur’an-ı Kerim, Hicr, 15/17.
 (65) Kur’an-ı Kerim, Târık, 86/4.
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için dalgıçlık yapan ve daha başka işler için çalışanları emrine 
vermiştik ve onların hepsini zapteden Biz’dik.”(66)

“Ve mâ kâne lehu aleyhim min sultânin illâ li na’leme men 
yû’minu bil âhireti mimmen huve minhâ fî şekkin, ve rabbuke 
alâ kulli şey’in hafîz - Halbuki İblis’in onlar üzerinde, hiçbir 
zorlayıcı gücü yoktu. Zaten İblis’e inananları baştan çıkarma 
izni vermişsek, ahiretin varlığına gerçekten inananları, ona şüp-
he ile bakanlardan, kesin bir şekilde ayırt etmek için vermişizdir. 
Çünkü Rabbin, herşeyi görüp gözetendir.”(67)

“Vellezînettehazû min dûnihî evliyallahu hâfizun aleyhim 
ve mâ ente aleyhim bi vekîl - Ve onlar, O’ndan (Allah’tan) başka 
dostlar edindiler. Allah, onların üzerine Hafîz’dir (yaptıklarını 
hayat filmlerinde muhafaza eder). Ve sen, onlara vekil değil-
sin.”(68)

Allahım! Tevbeye yöneldim, bağışlayıcılığının ve mer-
hametinin aff ına sığındım. Bu aciz kulunun tevbelerini kabul 
eyle, doğru yolu bulanlardan ve huzuruna imanla gelen-lerden 
eyle. Günahlarımın pişmanlığı ile beni huzurunda utandırma. 
Günahkâr olarak yüz çevirmekten ve gafl ete düşmekten sana 
sığınırım.

Allahım! Beni bulunduğum bu fena halden kurtar ve bu-
lunduğum bu yanlış halimi düzeltmem için bana yol göster. 
Beni lânetlenmekten, kıyamette hüsrana düşmekten ve beni 
bu dünyevi işlerin karanlığından çıkar ve hidayete erenlerden 
eyle. Allahım! Bana arınmanın ve temizlenmenin yollarını öğ-
ret. Beni kurtaracak olan yalnızca sensin..

YÂ SETTÂR! BİRAHMETİKE YÂ ERHAME’R-RAHİMÎN..
 (66) Kur’an-ı Kerim, Enbiyâ, 21/82.
 (67) Kur’an-ı Kerim, Sebe, 34/21.
 (68) Kur’an-ı Kerim, Şûrâ, 42/6.
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“Ey Rabbimiz, bize dünyada iyi hal ver ve ahirette merhamet 
ihsan et; ve bizi cehennem azabından koru”(69) 

“Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar kıl; neslimizden de 
sana teslim olan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yerlerimizi gös-
ter. Tevbemizi kabul et; çünkü sen tevbeleri ziyadesiyle kabul 
edensin ve çok merhametlisin.”(70)

“Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla ve bizi cehen-
nem azabından koru”(71)

“Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı 
bağışla, ayaklarımızı sağlam tut ve kâfirler topluluğuna karşı 
bize yardım et!”(72)

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve bizi müslüman ola-
rak öldür.”(73)

“Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi iste-
mekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, 
ben ziyana uğrayanlardan olurum!”(74)

“Rabbimiz, muhakkak ki Sen, bizim gizlediğimiz şeyi de gizle-
mediğimiz (alenî olan) şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve sema(lar)
da hiçbir şey, Allah’a gizli değildir”.(75)

“Rabbim! Beni, namazı hakkıyla edâ eden bir kimse eyle; zür-
riyetimden de (böyle kimseler yarat)! Rabbimiz! Duâmı kabûl 
buyur!”(76)

 (69) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/201.
 (70) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/128.
 (71) Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân, 3/16.
 (72) Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân, 3/147.
 (73) Kur’an-ı Kerim, A’râf, 7/126.
 (74) Kur’an-ı Kerim, Hûd, 11/47.
 (75) Kur’an-ı Kerim, İbrahim, 14/38.
 (76) Kur’an-ı Kerim, İbrahim, 14/40.
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“Rabbimiz, hesap yapıldığı (görüldüğü) gün beni, annemi, 
babamı ve mü’minleri mağfiret et (günahlarımızı aff et)”(77) 

“Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkaca-
ğım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hak-
kıyla yardım edici bir kuvvet ver.”(78)

“Rabbimiz bize merhametini yağdır ve bu durumdan bize bir 
kurtuluş yolu göster”(79)

“Kâle rabbişrah lî sadrî - Ey Rabbim! Göğsüme genişlik 
ver.”(80)

“Rabbim, beni tek başıma bırakma ve Sen, varislerin en ha-
yırlısısın.”(81)

“Ey Rabbim! Şeytan’ın vesveselerinden sana sığınıyorum. Ve 
Rabbim, 1(şeytanların) benim yanımda bulunmalarından da 
sana sığınırım.”(82)

“Ey Rabbimiz! İman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et, 
sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”(83)

“Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki 
onun azabı daimî helâk edicidir.”(84)

“Gerçekten de o cehennem, ne kötü bir yer ve ne kötü bir du-
raktır.”(85)

“Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler 
bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”(86) 
 (77) Kur’an-ı Kerim, İbrahim, 14/41.
 (78) Kur’an-ı Kerim, İsra, 17/80.
 (79) Kur’an-ı Kerim, Kehf, 18/10.
 (80) Kur’an-ı Kerim, Taha, 20/25.
 (81) Kur’an-ı Kerim, Enbiya, 21/89.
 (82) Kur’an-ı Kerim, Mü’minun, 23/97-98.
 (83) Kur’an-ı Kerim, Mü’minun, 23/109.
 (84) Kur’an-ı Kerim, Furkan, 25/65.
 (85) Kur’an-ı Kerim, Furkan, 25/66.
 (86) Kur’an-ı Kerim, Furkan, 25/74.
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“Rabbim bana hikmet bağışla, beni salihlere dahil et.”(87) 
“Bana, sonra gelecek nesiller içinde doğruluk ve iyilikle anıl-

mayı nasip et”.(88)

“Ve beni, nimetlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl”.(89) 
“Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) 

muhtacım.”(90)

“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeş-
lerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin 
bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefk atli, çok merhamet-
lisin!”(91)

“Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de 
ancak sanadır.”(92)

“Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için bir imtihan (vesîlesi) kıl-
ma! (Onları bize musallat etme!) Rabbimiz! Bize mağfiret eyle! 
Şüphesiz ki Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) ve Hakîm (her işi 
hikmetli olan) ancak sensin!”(93)

“Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et 
(günahlarımızı sevaba çevir) muhakkak ki Sen, herşeye kadir-
sin”(94)

Allahım! Sana ortak koşmaktan, münafıklıktan, insanı küf-
re sürükleyen sözlerden tevbe ettim.

İman eksikliğinden ve Allahım, seni zikretmeyi ve anmayı 
unutup terk etmekten tevbe ettim.

Bedenen temiz olmayı bırakıp, pis ve kirli olmaktan ve öy-
lece yaşamaktan tevbe ettim. Gusülsüz ve abdestsiz bulunmak-

 (87) Kur’an-ı Kerim, Şuara, 26/83.
 (88) Kur’an-ı Kerim, Şuara, 26/84.
 (89) Kur’an-ı Kerim, Şuara, 26/85.
 (90) Kur’an-ı Kerim, Kasas, 28/24.
 (91) Kur’an-ı Kerim, Haşr, 59/10.
 (92) Kur’an-ı Kerim, Mümtehine, 60/4.
 (93) Kur’an-ı Kerim, Mümtehine, 60/5.
 (94) Kur’an-ı Kerim, Tahrim, 66/8.
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tan ve öylece yiyip-içip dolaşmaktan, gusülsüz ibadette bulun-
maktan tevbe ettim.

Helâl nimetlerine şükretmeyip, haram yemekten, içmekten 
tevbe ettim. Abdest almamaktan tevbe ettim.

Beş vakit farz olan namazlarımı bilerek terk etmekten, aile-
me ve etrafımdakilere namazı tavsiye etmemekten tevbe ettim.

Senin rahmetinden ümidimi kesmekten tevbe ettim.
Falcılık, sihir ve büyü yapan kahin ve medyumların sözleri-

ne inanmaktan tevbe ettim.
İnsanlar arasında, ailem, akrabalarım ve yakınlarımın ara-

sında fesat karıştırmaktan ve her işin arasına uğursuz-luk koy-
maktan ve uğursuz saymaktan tevbe ettim.

Kötü ahlâklı, asi insanlarla arkadaşlık kurmaktan, onların 
kötü alışkanlıklarını beğenip, yapmaktan, hakaret edilecek 
şeye hürmet etmekten, yanlışa doğru demekten, kötüye iyi de-
mekten, harama helâl demekten tevbe ettim.

Âhirete inanmamaktan, dünyada iyi ve faydalı işler için ça-
lışmayıp, kötü ve fena işleri sevmekten tevbe ettim.

Harpte vatan ve din uğrunda çarpışmayıp düşmandan kaç-
maktan tevbe ettim.

İnsan öldürmekten tevbe ettim.
Anne ve babama karşı gelmekten, onlara ve akrabaya yar-

dım etmemekten, akraba ziyaretini terk etmekten tevbe ettim.
Faizle tefecilik yapmaktan tevbe ettim.
İnsanlara ift ira atmaktan tevbe ettim.
Yetime kötü muamele edip, malını yemekten ve mirasta tam 

hakkını vermemekten tevbe ettim.
Zina yapmaktan, gayri meşru bir şekilde yabancı bir kadınla 

beraber olmaktan, bulunmaktan tevbe ettim.
Cinsi sapıklıktan ve bu gibi kötü ahlâksızlıklardan sakınma-

maktan tevbe ettim.
Senin aff ına ve rahmetine inanmadan ve aff edilmediğime 
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inanarak yaptığım tevbelerden ve senin rahmetinden ümit 
kesmekten, günahlarımı senin aff ından büyük tutmaktan tev-
be ettim.

Ölümü hak bilmeyip, senin korkunu daima göz önünde ve 
hatırda tutmamaktan, unutmaktan tevbe ettim.

Beni ve tüm insanları fenalığa sevk eden şeytana ve nefsime 
uymaktan tevbe ettim.

Cahil kalmaktan, bilgisiz kalıp her sanat/fende diğer millet-
lerden aşağı kalacak tembellikte olmaktan tevbe ettim.

Doğruluktan ayrılıp, yanlışlarda ısrarda bulunmaktan tev-
be ettim. Bütün varlığımla faziletli olmamaktan tevbe ettim. 
Zekât vermemekten tevbe ettim. Hac ibadetimi yerine getir-
memekten tevbe ettim.

Kalbimi kinden, hıyanetten, hasetten ve bütün günahlardan 
temizlememekten tevbe ettim.

Hayatımı bile bile tehlikeye atmaktan, bedenime, ruhuma 
zarar verecek teşebbüslerde bulunup, intihara kalkışmaktan 
tevbe ettim.

Allahım! Sana, Peygamberime ve büyüklerime itâat etme-
mekten tevbe ettim.

Farzları öğrenmemekten, öğretmemekten, Kur’ân-ı Ke-
rim’i okumamak ve Allahım, senin buyruklarını yerine getir-
memekten tevbe ettim.

Hayırlı teşebbüsleri teşvik etmeyip, hayır işlemeyip, fena ve 
zararlı şeyleri insanlara bildirmeyip, sakındırmamaktan tevbe 
ettim.

İbadetlerimi gösteriş için yapmaktan tevbe ettim.
Allahım, verdiğin nimetlere şükretmemekten tevbe ettim.
Azamet ve gurur taslamaktan, mü’min kardeşlerimi kü-

çümsemekten tevbe ettim.
Sabırlı olmamaktan tevbe ettim.
İş güç sahibi olmayıp, tembel-miskin olmaktan tevbe ettim.
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Emanete hıyânet edip, her işte adil ve insafl ı olmamak-tan 
tevbe ettim.

Tartıda ve ölçüde hile yapmaktan tevbe ettim.
Nikahı haram olan ve müşrik kadınları nikahlamaktan tev-

be ettim.
Domuz eti ve murdar olan şeyleri yemekten tevbe ettim.
İçki içmekten tevbe ettim.
Kumar oynamaktan, piyango bileti almaktan loto, at yarışı 

oynamaktan tevbe ettim.
Fitneden, riyakârlıktan sakınmayıp, fena dedikodular yap-

maktan tevbe ettim.
Hayız ve nifasta olan eşime yaklaşmaktan tevbe ettim.
Komşu hakkını gözetmemekten tevbe ettim.
İnsanlara eziyet etmekten tevbe ettim.
Hayvanlara zulüm ve işkence etmekten, onların yaratılıştaki 

hikmetlerini bilmeden, var olmalarına ve hayatlarına sövmek-
ten ve beddua etmekten tevbe ettim.

Küçük günahları işlemekte ısrar etmekten tevbe ettim.
İnsanların mallarına tecavüz edip, hırsızlık ve eşkıyalık gibi 

suçları işlemekten tevbe ettim.
Benim, anne-babamın ve zürriyetimden ölmüş ve sağ olan-

ların adaklarını, sözlerini ve yeminlerini yerine getirme-mekle 
işlediğim ve işledikleri günahlardan tevbe ettim.

Verdiğim sözleri tutmayıp, ahdi bozmaktan tevbe ettim.
Yalan şehadette bulunmaktan tevbe ettim.
İslam’a sonradan sokulan bid’atlara, zulümlere, zalimlere, 

İslam düşmanlarına, dinsizlere ve dinsizliğe taraft ar olmaktan 
tevbe ettim.

Millet ve memleket menfaatlerini her şeyin altında tutup, 
yapıcı olmayıp, yıkıcı olmaktan tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe 
ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)
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Ve 54 farzın terki ile işlediğim tüm günahlardan ve bu gü-
nahların işlenmesine imkanım olduğu halde engel olmamak-
tan, göz yummaktan ve sessiz kalarak ortak olmaktan tevbe 
ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Allahım! Kendim için yaptığım bu tevbelerimin aff ını, kul-
larından günahlarını aldığım kardeşlerim için de yaptım.. Al-
lahım! Bana zulüm yapan ve haklarımı alan kullarına da bütün 
haklarımı helâl ettim.. helâl ettim.. helâl ettim..

Yâ Settâr, Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn.
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim.Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn} (100 defa)

Yâ Allah, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Ferd, Yâ Hayy, Yâ 
Kayyum, Yâ Hakem, Yâ Adl, Yâ Kuddûs...

Allahım! İsm-i A’zam’ın hakkına, Kur’an-ı Mu’ciz’ül-Be-
yan’ın hürmetine ve Resul-u Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem) şerefi-
ne... yapmış olduğumuz tevbeleri huzuru dergahında kabul 
eyle... sana yaptığımız dualarımızın ulaşmasına engel olan 
günah ve hatalarımızdan bizleri arındır. Son asrın müced-
didi Bediüzzaman Said-i Nursi ve Nur Talebelerine bizleri 
de dahil eyle. Şeytanın Ümmet-i Muhammed’e (sallallahu aleyhi 

vesellem) kurduğu tüm tuzaklarını, tuzakların ile bertaraf eyle 
Allahım! İnsanları hayra sevkeden tüm sayikleri ve sevket-
tiklerini, şeytanın ve nefsin tüm hile ve tuzaklarından hıf-
zeyle ve kusurlarını ve günahlarını aff eyle. Ve bu tevbeyi şe-
rifi yazanlara, yayanlara ve yayılmasına sebep olanlara tevbe 
edenler ve edilen tevbeler sayısınca amel deft erlerine binler 
sevap yazdırarak rıza-i ilahine kavuşmalarına vesile eyle...

Elfû elfi salâtin ve elfû elfi selâmin aleyke yâ Rasulallah
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Elfû elfi salâtin ve elfû elfi selâmin aleyke yâ Habiballah
Elfû elfi salâtin ve elfû elfi selâmin aleyke yâ Emine Vahyil-

lah.. 
“Elif, Lâm, Mîm... Tâ Hâ.. Yâ Sîn” amin... amin.. amin.. 

Yâ Muîn... Yâ ze’l-celâli ve’l-ikram. Ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-
âlemin.

TEBÜK SEFERİNE KATILMAYAN
ASHABIN TEVBESİ

Tebük seferine, herhangi bir mâzeretleri bulunmadığı ve 
münâfıklardan da olmadıkları hâlde bazı sahabeler katılma-
mışlardır. Ancak bu kimseler, Allâh Rasûlü (sallâllâhu aleyhi ve sel-

lem) henüz Tebük’ten dönmeden evvel hatâlarını anlayarak son 
derece nâdim oldular. Öyle ki, yaptıkları yanlış hareketin bir 
cezâsı olarak kendilerini mescidin direklerine bağladılar ve 
Allâh Rasûlü çözmedikçe, bu şekilde bağlı kalacaklarına yemin 
ettiler. Rasûlullâh seferden dönüp de onların durumlarını öğ-
renince : “Ben de haklarında emir alıncaya kadar onları çözme-
yeceğime yemin ederim.” buyurdu. Bunun üzerine  Tevbe Suresi 
102. ayet nâzil oldu:

“Diğerleri ise günahlarını itirâf ettiler; sâlih bir ameli diğer 
kötü bir amelle karıştırmışlardı. (Tevbe ederlerse) umulur ki 
Allâh, onların tevbelerini kabûl eder. Allâh, Gafûr (ve) Rahîm’dir.”

Bu âyet-i kerîmenin nüzûlünden sonra Rasûlullâh, pişman-
lıklarından kendilerini direklere bağlayan bu sahâbîleri çözdü.

Şâir Ka’b bin Mâlik, Mürâre bin Rebî ve Hilâl bin Ümey-
ye adlarındaki bu üç sahâbî, münâfıklar gibi yalan söyleme-
diler. Onlar, Allâh Rasûlü’ne mâzeretsiz olarak harbe iştirâk 
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etmediklerini beyân ettiler. Yaptıklarına son derece pişman 
olduklarından dolayı da târifsiz bir nedâmet içinde huzûr-i 
Peygamberî’de af dilediler. Allâh Rasûlü, bu üç sahâbîyi aff et-
medi. Hattâ vahy-i ilâhînin gelmesini beklediğinden, onların 
selâmlarını dahî almadı. Her hâlükârda kendisine tâbî olan 
ashâbı da aynı şekilde hareket etti.

Bu üç sahâbî, bütün gazvelere katılmışlardı. İçlerinden Ka’b 
hâriç, diğer ikisi Bedir’e de iştirâk etmişlerdi. Bunun içindir ki 
şu an, Tebük’e iştirâk etmemekle içine düştükleri hatâ yüzün-
den kendilerine uygulanan tavır karşısında dünyâ, gönüllerine 
dar gelmekteydi. Hele Allâh Rasûlü’nün selâmlarını dahî al-
mayacak derecede onlardan yüz çevirmesi netîcesinde, âdeta 
yeryüzü kendilerine yabancılaşmıştı. Öyle ki, hanımları bile 
kendileri için bir yabancı gibiydi. Yapacak hiçbir şeyleri kal-
mamıştı. Bu yüzden onlar da gece-gündüz ağladılar. Eriyen 
bir muma döndüler. Hatâ yapmışlardı, ama ihlâs, doğruluk, 
sadâkat, samîmiyet, teslîmiyet, nedâmet ve tevbeden uzaklaş-
mamışlardı. Böylece elli gün geçti. Nihâyet doğru konuşmuş 
olmaları ve samîmî bir şekilde tevbe etmelerinin bir mükâfâtı 
olarak Tevbe Suresi 118-199. ayeti ile aff a mazhar oldular :

“Ve Allâh, (haklarındaki hüküm) geri bırakılan üç kişinin de 
(tevbelerini kabûl etti). Yeryüzü, olanca genişliğine rağmen on-
lara dar gelmiş, vicdanları sıkıştıkça sıkışmıştı. Nihâyet Allâh’tan 
(O’nun azâbından) yine Allâh’a sığınmaktan başka çâre olma-
dığını anlamışlardı. Sonra eski hâllerine dönmeleri için Allâh, 
onların tevbelerini kabûl etti. Çünkü Allâh, tevbeyi çok kabûl 
edendir, Rahîm’dir. (O hâlde) ey îmân edenler! Allâh’tan korkun 
ve sâdıklarla berâber olun!” (et-Tevbe, 118-119)

Hz. Peygamber , Ka’b bin Mâlik’e bu müjdeli haberi şöyle 
bildirmiştir: “Seni, doğduğun günden beri geçirdiğin en hayırlı 
ve mes’ûd bir günle müjdelerim!..” buyurarak Allah’ın onları af-
fettiğini müjdeledi.
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Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mübarek Lisanından Dualar 

“Ey Allah’ım!
Ben Senin tarafından gelecek öyle bir rahmet isterim ki,
onunla kalbime hidayet edesin, dağınıklığımı toplayasın,

karışık işlerimi düzeltesin, iç alemimi düzeltesin, salih ameller 
nasip edesin, işlerimi gösterişten riyadan koruyasın.
O rahmetle yüzümü nurlandırasın, Seni razı edecek,

Sana yaklaştıracak işlere kavuşturasın.
Rahmetinle beni bütün kötülüklerden koruyasın.

Ey Allahım!
Bana doğru bir iman ve imandan sonra şirk olmayan yakin ve 
dünya ahiret ikramına kendisiyle nail olacağım bir rahmet ver.

Ey Allahım! Ben Senden kaza anında kurtuluş,
şehitlerin makamına ulaşmak,

ahiret saadetine ulaşanların hayatı gibi yaşamak,
düşmanlara karşı yardım ve peygamberlere komşuluk isterim.
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İSM-İ ÂZAM TEVBESİ

(Yüce Rabbimizin ALLAH, RAHMÂN, RAHÎM, FERD, HAYY,
KAYYUM, HAKEM, ADL, KUDDÛS isimlerine inkâr, şirk, isyan

edilmesiyle yaşanılan musallatı çözebilecek bütün tevbeleri içine alan çok 
kuvvetli bir tevbe ve münacattır.)

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım; senin uluhiyetine, ilahlığına, mabudiyetine, iba-

det edilmeye layık olmana, malikiyetine, herşeyin sahibi ol-
mana, rububiyetine, yarattıkları ile herşeyin rabbi olduğunun 
ilanına, vahdaniyetine, kainatta benzersiz ve bir olmana, ha-
kimiyetine, kainat üzerindeki iktidarına ve egemenliğine, sa-
mediyetine, herşeyin sana muhtaç oluşuna, hâlıkiyetine, her-
şeyin seninle varoluşuna, senin zahiri ve batıni bütün isim ve 
sıfatlarına karşı teslim olmayarak ve senin adaletine güvenme-
yerek işlemiş olduğum bütün şirk ve isyanlarımdan ve yarattık-
larını sana ortak koşmaktan, yarattıklarına senden daha fazla 
muhabbet, şefk at veya düşmanlık etmekten, işlerimde senin 
adınla başlamamaktan ve işlememekten, senin adınla verme-
mekten ve almamaktan, senin adına ve namına olmayan sa-
hiplenmelerimden, senin adına ve namına başlamayan bütün 
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amellerimden, senin adına olmayan hüküm ve kararlarımdan, 
tam bir ihlas ile senin adına yapmadığım ibadetlerimden, zi-
kirlerimden, şükürlerimden, hayırlardan, sadakalardan, iyilik-
lerden, yardımlardan, yarattıklarını senin rızan ve isimlerinle 
övmemekten, “ne güzel yaratılmış” dememekten, yarattıkla-
rında kusur bulmaktan, senin adına olmayan aşktan, sevgi-
den, evlilikten, evlât sahibi olmaktan, merhametten, şefk atten 
ve muhabbetten, şükürsüzlükle ve senin adın ile başlamayan 
sabahtan, akşamdan, uyumaktan, kalkmaktan, yürümekten, 
seyahatten, zaman ve para harcamaktan, yemekten, içmekten, 
giymekten, senin ALLAH (celle celalühü) adınla yalan yere yemin 
etmekten ve konuşmaktan, senin ALLAH (celle celalühü) ismine bi-
lerek veya bilmeyerek yüz bin defa hâşâ ve kellâ! inkâr, şirk, 
isyan ve hakaret sözlerinde bulunmaktan, kaza ve kadere karşı 
gelmekten, hayatımdaki olaylara, iyiliklere, hayırlara, şerlere, 
musibetlere, ölümlere, ayrılıklara, üzüntülere, kederlere, mut-
luluklara, sevinçlere karşı tam teslimiyet göstermemekten, şük-
retmemekten ve ALLAH (celle celalühü) ismine isyan etmekten, her 
şeyin kendiliğinden olduğunu dile getirmekten, senin ALLAH 
(celle celalühü) adın ile adak adamaktan, yalan yere yemin etmek-
ten, söz verip yerine getirmemekten, seni yaptığım ve yapaca-
ğım işlerde yalancı şahit göstermekten, senin adını kullanarak 
kendimi insanlara iyi göstermekten, senin adını kötüye kullan-
dığım bütün söz ve davranışlarımdan, insanları, (eşimi, çocuk-
larımı) annemi, babamı, kardeşlerimi, sevdiklerimi, bir şükür 
nimeti olarak görmeyip seni unutturacak veya isyan ettirecek 
bir sevgiyle onlara bağlanmaktan veya bana verdiğin anne-ba-
ba, kardeş, akraba, eş ve çocukları reddederek onlara gizli veya 
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açık kin, öfk e ve nefret beslemekten, ALLAH (celle celalühü) ismine 
büyüklenmekten, kibirlenmekten, böbürlenmekten, senin adı-
nı  karıştırdığım ve ALLAH (celle celalühü) adınla talep ettiğim tüm 
çirkin sözlerimden, fiillerimden, kötülüklerimden, belâ, kahır 
ve lânet sözlerimden, ALLAH (celle celalühü) ismine yaptığım bü-
tün isyan, şirk ve küfür sözlerimden, senin ALLAH (celle celalühü) 
ismini kullanarak yüz bin defa hâşâ ve kellâ! “Allah cezanı 
versin, Allah belânı versin, Allah canımı alsın, Allah canını 
alsın, Allah’ın laneti üzerine olsun, Allah yazdıysa bozsun, 
Allah’ın cezası, Allah’ın belâsı, Allah şahidimdir, Allah adı-
na yemin ederim ki, Allah kahretsin, Allah baba, Allah’ına 
kadar, Allah’ın yok mu” gibi ağzımdan çıkan tüm şirk, isyan, 
lânet, belâ ve kahır sözlerimden ve sana söylediğim tüm ya-
lanlarımdan, sana attığım tüm ift iralarımdan, azabına ve 
dünya ve ahirette ceza çekmemize sebep olan bildiğim ve 
bilmediğim benim, soyumun ve zürriyetimin işlediği, Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gele-
cek tüm inananların işledikleri ve işleyeceği tüm hata ve gü-
nahlardan yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım!} (100 defa) 

Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği,
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği,
Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı,
Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
“Rabbim! Bana hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat”
Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen EL-ALÎM!



BÖLÜM 2102

Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilen-
meye geldim.

Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, 
hüsrana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya 
geldim.

Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, YÂ VEDÛD!

Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti.
Beni arındır YÂ KUDDÛS! Günahlarımı ört YÂ SETTÂR! 

Aff eyle YÂ ĞAFFAR! Tevbemi kabul eyle YÂ TEVVÂB! Mer-
hamet et YÂ RAHMÂN! Bağışla YÂ RAHÎM! Hidayet ver YÂ 
HÂDİ! Emin kıl YÂ MÜ’MİN!

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Bütün hacetlerimizi, istek ve azularımızı bitmek ve tüken-

mek bilmeyen sonsuz rahmetiyle temin eden, kullarına iyi ve 
kötü olarak ayırmadan hazine-i rahmet kapısını açan, yarat-
tıklarını kendisinden başkasına muhtaç etmeyen ve her türlü 
ihtiyaçlarına cevap veren, son derece merhamet ve şefk at eden, 
RAHMÂN olan Allahım; hayat nimetini, sağlığımı, sıhhatimi, 
afiyetimi, mutluluklarımı, maddi ve manevi zenginliğimi, ye-
diğim, içtiğim, giydiğim, kullandığım tüm nimetleri karşılık-
sız veren sensin.. Allahım; senin  ER-RAHMÂN ismine, şük-
retmeyerek yaptığım tüm nankörlüklerden, anne-baba (eş ve 
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evlât) gibi şefk at ve merhamet varlıklarına nankör davranmak-
tan, verdiğin hayata, var olmaya, varlığıma, yaşamaya, sonsuz 
rızıklara, koruyan ve esirgeyen lütfuna şükürsüz davranmak-
tan, lânet ve kahır okumaktan, senin ER-RAHMÂN isminle 
başlamadan geçen her bir gün ve saatlerin gafl etinden, bütün 
mülk ve nimetlerin sahipliğini kendimden bilmekten, nimetle-
ri kötüye kullanmaktan, inkâr etmekten, lânetlemekten, kusur 
bulup beğenmemekten, küçümsemekten, kendiliğinden geldi-
ğini söylemekten, senin adınla başlamamaktan ve bitirmemek-
ten, nimetlere benim demekten, bizlere verdiğin sonsuz mer-
hamet ve şefk atin değerini bilmemekten, görmemekten, inkâr 
etmekten ve nankörlükle karşılık vermekten, sana karşı acz, 
fakr ve şükür halinde olmamaktan, merhamet ve şefk at duy-
gularımı kullarına karşı senin merhametinden ve şefk atinden 
fazla kullanmaktan, senden başkasının merhametine ve şefk a-
tine sığınmaktan, ER-RAHMÂN isminden ümit kesmekten, 
sevdiklerimize senin rahmetini unutturacak kadar körü körü-
ne bağlanmaktan, ER-RAHMÂN ismine yaptığım, soyumun 
ve zürriyetimin yaptığı ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 
kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların yaptığı ve ya-
pacağı bütün şirk, inkâr, isyan, lânet, belâ, kahır söz fiil ve dav-
ranışlardan yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân} (100 defa) 

Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği,
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği,
Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı,
Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı,
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Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
“Rabbim! Bana hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat”
Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen EL-ALÎM!
Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilen-

meye geldim.
Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, 

hüsrana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya 
geldim.

Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, YÂ VEDÛD!

Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti.
Beni arındır YÂ KUDDÛS! Günahlarımı ört YÂ SETTÂR! 

Aff eyle YÂ ĞAFFAR! Tevbemi kabul eyle YÂ TEVVÂB! Mer-
hamet et YÂ RAHMÂN! Bağışla YÂ RAHÎM! Hidayet ver YÂ 
HÂDİ! Emin kıl YÂ MÜ’MİN!

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
“Umûm zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde 

bütün zîhayatın ve bilhassa zîrûhun ve bilhassa âciz ve zayıfl a-
rın ve bilhassa yavruların, hem maddî ve midevî, hem mânevî 
bütün rızıklarını, şefk atkârâne, kuru ve basit bir topraktan ve 
câmid ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan ve bil-
hassa en lâtifi kan ve fışkı ortasından gelen ve bir dirhem kemik 
gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle okka taamların, vakti 
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vaktine, mukannen bir sûrette, hiçbirini unutmayarak ve şaşır-
mayarak, gözümüz önünde, bir dest-i gaybî tarafından verilmesi 
hakîkatidir.

Hem gözümüzle görüyoruz : Birisi var ki, bize, zemin yüzünü 
rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş, bir ziyafetgâh yapmış 
ve rahmâniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde 
dizilmiş bir sofra etmiş; ve zemin içini rahîmiyet ve hakîmiyetin 
binlerle kıymettar ihsanlarını câmi bir mahzen yapmış; ve ze-
mini, devr-i senevîsinde, bir ticaret gemisi hükmünde, her sene 
âlem-i gaybdan levâzımât-ı insâniye ve hayatiyenin yüz bin çe-
şitlerinden en güzellerini içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine 
veya şimendifer gibi ve her baharı ise, erzâk ve elbisemizi taşıyan 
bir vagon hükmünde olarak bizlere gönderir, bizi gâyet rahîmâne 
beslettirir. Ve bütün o hediyelerden, o nimetlerden istifâde etme-
miz için bize de yüzlerle ve binlerle iştahlar, ihtiyaçlar, duygular, 
hissiyâtlar, hisler vermiştir.” (Risale-i Nur Külliyatı)

RAHÎM olan Allahım; verdiğin rızık ve nimetlere  şükret-
meyerek, tabiata ve tesadüfe vererek, senin merhamet ve şef-
katini inkâr ederek, rahmetinden ümit keserek, günah ve hata-
larımı senin rahmetinden ve merhametinden büyük görerek, 
tevbe etmeyerek, tevbelerimde aff edilmeyeceğimi düşünerek 
ve aff edilmeyeceğime inanarak, yaratılışımda ve hayatımda ve 
hayatımın devamında tecelli eden ve tüm kainatı, dünya ve ahi-
reti kuşatan, kullarına şefk at ve merhamet ile muamele eden, 
rahmetinin gazabını geçtiğini ilan eden ER-RAHÎM isminin 
tecellisinden gafl ete düşerek, lain şeytan ve şeytana tabi olan-
lar misali senin rahmetinden ümit keserek yaptığım, soyumun 
ve zürriyetimin yaptığı ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 
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kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların yaptıkları ve 
yapacakları bütün şirk, inkâr, isyan, lânet, belâ, kahır söz fiil, 
davranışlarından ve ümitsizliklerden yarattığın katreler ve zer-
reler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm} (100 defa) 

Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği,
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği,
Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı,
Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
“Rabbim! Bana hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat”
Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen EL-ALÎM!
Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilen-

meye geldim.
Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, 

hüsrana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya 
geldim.

Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, YÂ VEDÛD!

Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti.
Beni arındır YÂ KUDDÛS! Günahlarımı ört YÂ SETTÂR! 

Aff eyle YÂ ĞAFFAR! Tevbemi kabul eyle YÂ TEVVÂB! Mer-
hamet et YÂ RAHMÂN! Bağışla YÂ RAHÎM! Hidayet ver YÂ 
HÂDİ! Emin kıl YÂ MÜ’MİN!

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
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Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Tek ve eşsiz, benzersiz, FERD olan Allahım; yeryüzünde 
yarattığı bütün canlılara ayrı ayrı güzellikler veren, her şeyi 
vazifesiyle, görüntüsüyle, rızkıyla birbirinden ayıran, karıştır-
mayan, benzetmeyen ve kusursuz yaratan, yarattığı bütün can-
lıların simalarında, güzelliklerinde kendi birliğini ve eşi benze-
ri olmayan vahdet-i vücudunun mühürlerini akıl sahiplerine 
ispatlayan, güneşi ve hararetini, suyu ve yağmuru, toprağı ve 
içinde ve üzerinde yarattıklarını, havayı ve aldığımız ve verdi-
ğimiz nefesleri, rüzgarı ve bulutları ayrı unsurlarda ve görev-
lerde yaratan ve tek bir vazife için onları birbiriyle kaynaştıran, 
iç içe getirebilen, şaşırmadan, kusursuz, hatasız ve vaktinde ol 
emriyle olduran, öl emriyle öldüren, yürüten ve gezdiren, ya-
rattıklarıyla eşi ve benzerinin olmadığını ve her şeyin tek bir 
elden çıktığını akıl sahiplerinin gözleri önüne tanzim eden ve 
gösteren, her canlıya ayrı simalar veren, ayrı ayrı rızıklandıran, 
vazifelendiren ve verdiği vazifelerle yarattıklarını birbirleriyle 
yardımlaştıran, tek bir unsur altında toplayabilen, onları kay-
naştıran, tek bir vücut haline getirebilen YÂ FERD!

Yarattığın canlıların vazifelerinden, görevlerinden, varlık-
larından şüpheye düşmekten, düşürmekten, inkâr etmekten, 
senin tek ve bir olan, eşi ve benzeri olmayan vacib’ül-vücuduna 
ve vahdetine karşı inkâra ve isyana düşmekten, yüz bin defa 
hâşâ ve kellâ! Yarattıklarını ve kullarını sana eş ve benzer tut-
maktan, sana benzetmekten, seninle kıyas etmekten, insanları 
putlaştırmaktan, firavunlaştırmaktan, yüceltmekten, kusursuz 
görmekten, yardımcı görüp yardım ve medet beklemekten, 
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kendimi beğenmekten, kusursuz görmekten, beğenilmekten, 
övülmekten, kainatta ve yeryüzündeki olayları ve neticeleri 
kendiliğinden bilip ferdiyetini inkâr etmekten, başkalarını da 
yanıltmaktan, yeryüzündeki canlıları beğenmemekten, haka-
ret ve inkâr etmekten, küçümseyerek “ne biçim” demekten, “ne 
çirkin” demekten, “nasıl yaratmış “demekten, kusur bularak, 
Allahım seni eleştirmekten, benim ve her bir canlının istek 
ve ihtiyaçlarını kolayca temin edebilen senin zat-ı kudretin-
den bilmeyip insanlardan bilmekten, senin varlık ve birliğini 
görmeme mani olan bütün günahlarımdan, senin varlığının 
ve birliğinin, cemalinin ve kemalinin delilleri olan sanatını, ic-
raatını, tasarrufunu, hâlıkiyetini, vahidiyetini, ehadiyetini, şifa 
vermeni, rızık vermeni ve her türlü tasarrufunu aciz mahluka-
ta ve sebeplere bid’alara yani İslam’a sonradan giren inanç ve 
davranışlara, batıl inançlara, tabiata ve tesadüfe, aciz kullarına, 
tasarrufatı olmayan yarattığın mahlukata vererek işlediğim bü-
tün şirk ve isyan günahlarımdan, EL-FERD ismine yaptığım, 
soyumun ve zürriyetimin yaptığı ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) 

kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların yap-
tığı ve yapacağı şirk, inkâr, isyan, lânet, belâ, kahır sözlerinden 
ve davranışlarından yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd} (100 defa) 

Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği,
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği,
Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı,
Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
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“Rabbim! Bana hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat”
Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen EL-ALÎM!
Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilen-

meye geldim.
Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, 

hüsrana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya 
geldim.

Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, YÂ VEDÛD!

Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti.
Beni arındır YÂ KUDDÛS! Günahlarımı ört YÂ SETTÂR! 

Aff eyle YÂ ĞAFFAR! Tevbemi kabul eyle YÂ TEVVÂB! Mer-
hamet et YÂ RAHMÂN! Bağışla YÂ RAHÎM! Hidayet ver YÂ 
HÂDİ! Emin kıl YÂ MÜ’MİN!

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Her şeye hayat veren, belli bir zamana kadar yaşamlarını 

sürdüren, yaşatan, hareket ettiren, süreklilik veren, hayatları-
nı idare eden, işlerini düzenleyen ezelî-ebedî ve diri olan, ger-
çek hayat sahibi, ilmi, merhameti, kudreti ile her şeyi kuşatan, 
ölmüş bir baharı yeniden halk eden, kainat sarayını ikram ve 
hediyeleri ile sürekli doldurup boşaltan, yeniden yaratmaya 
muktedir olan, varlığını ve diriliğini yarattıklarıyla gözler önü-
ne seren HAYY olan Allahım;
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Hayatı veren, devam ettiren ve alacak olan HAYY ve KAY-
YUM olan yalnız sensin. Allahım, hayatın kainatın en önemli 
sonucu olduğunu unutup, hayatı vereni tanımayarak, dünyaya 
ve gafl ete dalarak, verdiğin hayatın, kainatın en parlak nuru 
olduğunu unutup karanlık ve boş zannederek, vermiş olduğun 
hayatı çirkin görüp hakaret ederek, vermiş olduğun hayatın 
en olgun, en mükemmel, tam olması gerektiği gibi, en kemal 
noktada yaratılmasına rağmen EL-HAYY isminin tecellilerini 
eksik ve kusurlu görerek, vermiş olduğun hayatın kainatın en 
güzel cemal ayinesi olmasına mukabil çirkin görüp isyan ede-
rek, hayatı yaratanın ve hayatın devamını sağlayanın ve idare 
edenin sen olduğunu unutarak, tabiata, tesadüfe ve sebeplere 
saparak, emanet olarak vermiş olduğun hayatın düzenli bir şe-
kilde bir birlik göstermesine mukabil başıboş zannederek, EL-
HAYY ismiyle kainatta yaratılan en küçük bir mahlukatı herşey 
ile alakadar yaratmana mukabil tahkir edip başı boş ve gereksiz 
görerek, fevkalâde bir harika-yı sanat-ı ilahiye olan hayatı sıra-
dan ve basit görerek, hayatın; varlığına ve birliğine şahit olan 
delillerin en parlağı olmasına mukabil, o delillere kulak asma-
yarak, o delilleri görmeyerek, görmek, işitmek, tatmak, his-
setmek gibi bütün duyguların esası hayat olduğunu unutarak, 
kulluk, ibadet, hamd ve şükür için bize verdiğin bu hayat-ı dün-
yeviyeyi hayat-ı bakiyeye tercih ederek, zevk ve sefaya düşmek-
ten, nefsimin istek ve arzularına göre hayatımı sürdürmekten, 
hata ve günahlarımın aff ı için verilen zamanı boş ve faydasız 
işlerle geçirmekten, kendimin ve başkalarının hayatını dilim-
le lânetlemekten, günahları terk etmek yerine günahta aşırıya 
gitmekten, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’ye yüz çevire-
rek yaşamaktan, dua ve tevbelerimi geciktirmekten, hayatı ve 
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hayatımı devam ettiren nimetlerini inkâr etmek ve küçümse-
mekten, kendimin ve başkalarının hayatını beğenmemekten, 
verdiğin hayat nimetlerine şükür etmemekten, ibadet ve zikir 
ile bir hayat sürdürmemekten, hayat nimetini bedenime, ruhu-
ma, dünyama ve ahiretime zarar verecek şekilde kullanmaktan, 
hayat verdiğin bütün canlıları küçümsemekten, beğenmemek-
ten, inkâr etmekten ve zarar vermekten, isyan, şirk, beddua, 
lânet okuma, kınama, aşağılama, dedikodu, gıybet, haram 
yeme ve alkol alma gibi isyan ve senin yasakladığın günahlarla 
hayat sürdürmekten, verdiğin hayatı ve nimetleri lânetleyerek 
ölmeyi istemekten, intihara teşebbüs etmekten, başkalarının 
hayatlarına zarar verecek teşebbüslerde bulunmaktan, yaşama 
hakkı verdiğin canlıları incitmekten ve hayatlarına son verecek 
davranışlarda bulunmaktan, verdiğin hayat nimetlerini sıra-
dan ve basit olarak görmekten, Esma’ül-Hüsna’nın cilveleriyle 
hayata ve yaşamaya bakmamaktan, Allahım senin varlığından, 
diriliğinden, ezeli ve ebedi olduğundan şüpheye düşmekten, 
ölmeyecek gibi yaşamaktan, verdiğin hayata ve hayatımın de-
vamına ve EL-HAYY ismine yaptığım bütün şirk, isyan, küfür, 
lânet, belâ, kahır söz, fiil ve davranışlarımdan, gafl etle geçen 
ömrümün saniyeleri saliseleri adedince ben sana tevbe ettim. 
Hayatın dünyayı güzelleştirip ışıklandırarak ebedi hayata bir 
kapı olarak bâki alemleri bize haber vermesine mukabil dünya 
ve ahiret hayatıma zarar verecek yaptığım, soyumun ve zürri-
yetimin yaptığı ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geç-
miş, gelmiş ve gelecek tüm inananların yaptığı ve yapacağı şirk, 
inkâr, isyan, lânet, belâ, kahır sözlerinden, fiillerden, davranış-
lardan ve hayatlardan yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy} (100 defa) 
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Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği,
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği,
Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı,
Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
“Rabbim! Bana hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat”
Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen EL-ALÎM!
Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilen-

meye geldim.
Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, 

hüsrana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya 
geldim.

Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, YÂ VEDÛD!

Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti.
Beni arındır YÂ KUDDÛS! Günahlarımı ört YÂ SETTÂR! 

Aff eyle YÂ ĞAFFAR! Tevbemi kabul eyle YÂ TEVVÂB! Mer-
hamet et YÂ RAHMÂN! Bağışla YÂ RAHÎM! Hidayet ver YÂ 
HÂDİ! Emin kıl YÂ MÜ’MİN!

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Ey alemlerin yegâne yaratıcısı olan Allahım! Zâtında, sıfa-

tında, işlerinde, eşsiz ve benzersiz sürekli sonsuz ve kalıcı ol-
duğunu ve ortağın olmadığını, tedbir, terbiye ve idarenin senin 
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elinde olduğunu, hiçbir şekilde eş ve benzerin ve ortağın olma-
dığını ve kainattaki bütün mevcudatın tedbir, terbiye ve ida-
resi senin tasarrufunda olduğunu, gafl et ve dalalet içinde, dar 
anlayışımla ve noksan aklımla, dağınık fikrimle, EL-KAYYUM 
isminin kainattaki tecellilerini, sebeplere ve tabiata tesadüfe 
havale ederek EL-KAYYUM ismine karşı işlediğim bütün şirk 
ve isyanlarımdan, söz fiil ve davranışlarımdan, saatleri, gün-
leri, ayları ve yılları dilimle lânetlemekten, beğenmemekten, 
hayatını devam ettiren canlılara bilerek veya bilmeyerek zarar 
vermekten, ibadetlerime ve kulluğuma zarar verecek şekilde 
sürekli geçmiş hayatımı konuşmaktan ve kötü olarak bahset-
mekten, gelecek zamanımı düşünüp, elem ve kederlere dala-
rak hayatıma, bedenime, ibadetlerime zarar verecek söz, fiil ve 
düşüncelerde bulunmaktan, geçmiş zamanımdaki hata ve gü-
nahlarımdan istiğfar etmemekten, bitmek tükenmek bilmeyen 
şükür nimetleri içinde rızık endişesine düşmekten, gelecek için 
senden ümidimi kesmekten, hayatımın devamı için verdiğin 
nimetlerini, bedenimi ve azalarımı, hayatın ve hayatımın de-
vamına hizmet edenleri inkâr ve tahkir etmekten, beğenme-
mekten, kusurlu ve noksan görmekten, küçümsemekten, haya-
tımda başıma gelen belâ ve musibetleri kendimden bilmeyip, 
yüz bin defa hâşâ ve kellâ! “Allahım seni suçlayarak; Alla-
hım! Beni bu dünyaya neden getirdin, Allahım! Canımı al 
da kurtulayım, Allahım! Beni duymuyor musun, Allahım! 
Beni görmüyor musun, Allahım! Nerdesin, Allahım! Bana 
bu kaderi neden yazdın, Allahım! Beni unuttun mu, Alla-
hım! Olmaz olsun bu hayat, lânet olsun bu hayata, böyle ha-
yatın Allah belâsını versin” gibi küfür ve isyan sözlerimden, 
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hayat ve yaşam adına verdiğin ve hayatın devamını sağlayan 
bütün nimetleri elimle ve dilimle şirk, inkâr, isyan, belâ, lânet, 
kahır, sözlerimle, hayatımı ve hayatımın devamını kendi hak-
kımda lânetlemekten ve EL-HAYY ve EL-KAYYUM isimleri-
nin tecellisi ile mazhar olduğum nimetlerini kendi hakkımda 
belâya, cezaya, azaba, işkenceye çeviren EL-KAYYUM ismine 
yaptığım, soyumun ve zürriyetimin yaptığı ve Hz. Adem’den 
(aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm ina-
nanların yaptığı ve yapacağı şirk, inkâr, isyan, lânet, belâ, kahır 
sözlerinden, davranışlardan nankörlük ve şükürsüzlükler ile 
yaşamaktan yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kayyum} (100 defa)

Asla ölmeyecek ve daimi hayat sahibi sensin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Bizleri yaşatan ve öldürecek olan da sensin,
Münker ve Nekir melekleri ile hesaba çekecek olan da sen-

sin..
Öleceğim ve dirileceğim güne iman ettim,
Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği,
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği,
Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı,
Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
“Rabbim! Bana hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat”
Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen EL-ALÎM!
Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilen-

meye geldim.
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Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, 
hüsrana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya 
geldim.

Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, YÂ VEDÛD!

Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti.
Beni arındır YÂ KUDDÛS! Günahlarımı ört YÂ SETTÂR! 

Aff eyle YÂ ĞAFFAR! Tevbemi kabul eyle YÂ TEVVÂB! Mer-
hamet et YÂ RAHMÂN! Bağışla YÂ RAHÎM! Hidayet ver YÂ 
HÂDİ! Emin kıl YÂ MÜ’MİN!

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Kur’an-ı Kerim’in nuruyla, Peygamber Efendimiz Hz. 

Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) sünnet-i seniyyesi, ahlâkı 
ve hayatıyla, evliyaların hakkı doğrular ilimleriyle, biz aciz ve 
cahil kullarını aydınlatan, Esma’ül-Hüsna’nın cilveleriyle ak-
lımıza ve kalbimize iman kapılarını açan, doğruyu-yanlıştan, 
güzeli-çirkinden, iyiyi-kötüden, hakkı-batıldan ayıran doğru 
yola davet eden HAKEM olan Allahım;

Mutlak hüküm ve hikmet sahibi yalnız sensin. Allahım, gaf-
let ve dalaletim sebebiyle hayrın ve şerrin senden geldiğini unu-
tarak hakkımda verdiğin hükme rıza göstermeyip, sana güven-
meyerek ve teslim olmayarak, tevekkül etmeyerek, acizliğimi, 
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zayıfl ığımı, güçsüzlüğümü, kusurlarımı, hatalarımı unutarak 
her şeye hakim olmaya çalışarak, Kur’an-ı Hakim’in hükmü ile 
amel etmeyerek, senin yarattığın, takdir ettiğin, hüküm verdi-
ğin, bütün icraatlarını tahkir edip beğenmeyerek, isyan ederek, 
senin hâkimiyetine, adaletine, hüküm ve emirlerine, takdirine 
zıt olan tüm söz, fiil ve davranışlarımdan, senin hükümlerine 
karşı büyüklenmekten, senin doğru dediğine yanlış demekten, 
senin kötü dediğine iyi demekten, batıl dediğine hak demek-
ten, kendi bildiklerimle amel etmekten, emir ve yasaklarını 
sorgulamaktan ve yapmamaktan, günah ve hatalarımın ayrı-
mını yapmayıp kötü alışkanlıklarımı doğru görmekten ve yap-
maya devam etmekten, haram şeylere helâl, helâl şeylere ha-
ram demekten, senin hak yolunda giden kullarının davetlerine 
kulak vermemekten, inanmamaktan ve yüz çevirmekten, EL-
HAKEM isminde şüpheye düşmekten, sorgulamaktan, günah-
larımda ısrar etmekten ve vazgeçmemekten, iman yolundan 
sapmaktan, tevbe etmiş aff ettiğin kullarına günahkâr demek-
ten, hurafe ve batıl inançlara taraf olmaktan ve inanmaktan, 
batıla başkalarını da inandırmaktan, senin hüküm verdiğine 
yanlış demekten, kafir topluluğunun hayatlarını, yaşamlarını 
beğenmekten ve onlar gibi yaşamaktan, İslamiyet’te olmayan 
haram şeyleri İslamiyet’e karıştırmaktan ve İslâm dininde ol-
mayan şeylere var demekten, sevmediğini sevmekten, emir-
lerine karşı gelmekten, kendi nefsime göre değiştirmekten, 
Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyye’ye göre hayat yaşama-
maktan, dinime ve inancıma zarar veren batıl inançları terk 
etmemekten, verdiğim sözleri yerine getirmemekten, kade-
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rime rıza göstermeyip isyana düşmekten, hakkımda verdiğin 
hayırları şer bilmekten, başıma gelen belâ ve musibetlerde seni 
suçlamaktan, EL-HAKEM ismine yaptığım bütün şirk, isyan, 
inkâr, kahır, belâ, lanet, beddua, söz, fiil ve davranışlarımdan, 
soyumun ve zürriyetimin yaptığı ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) 
kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların yap-
tığı ve yapacağı şirk, inkâr, isyan, lânet, belâ, kahır sözlerinden 
ve davranışlardan ve yanlış hükümlerden yarattığın katreler 
ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem} (100 defa)

Allahım, bizlere hak ettiklerimizi verensin, bizleri bizden 
daha iyi bilensin, senin hükmün olmadan hiçbir şey, hiçbir ha-
dise meydana gelmez ve hiçbir kuvvet yoktur ki senin hükmü-
ne karşı gelsin, bozsun ve geri çevirsin.

Mutlak hüküm ve hikmet sahibi yalnızca sensin!
Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği,
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği,
Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı,
Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
“Rabbim! Bana hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat”
Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen EL-ALÎM!
Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilen-

meye geldim.
Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, 

hüsrana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya 
geldim.
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Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, YÂ VEDÛD!

Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti.
Beni arındır YÂ KUDDÛS! Günahlarımı ört YÂ SETTÂR! 

Aff eyle YÂ ĞAFFAR! Tevbemi kabul eyle YÂ TEVVÂB! Mer-
hamet et YÂ RAHMÂN! Bağışla YÂ RAHÎM! Hidayet ver YÂ 
HÂDİ! Emin kıl YÂ MÜ’MİN!

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Her hayat sahibine hukuku hayatını kemal-i mizanla veren, 

her şeye hassas ölçülerle vücud veren, sûret giydiren, yerli ye-
rine koyan, iyiliklere güzel neticeler, fenalıklara fena neticeler 
veren, asla zulmetmeyen, kullarına son derece şefk at ve mer-
hamet eden, doğru yola sevk eden, günahlarımızdan ve kusur-
larımızdan dolayı hemen cezalandırmayan ADL olan Allahım;

Adil-i mutlak yalnız sensin. Senin adaletinden şüphe ederek, 
hükmüne ve adaletine karşı çıkıp isyan ederek, hikmetini bil-
mediğim icraat ve hükümlerin hakkında kötü düşünüp şüphe 
duyarak, yanlış hüküm verdiğim ademoğlunun küçük-büyük 
her amelinden hesaba çekileceğini unutup bilmeyerek, adaleti-
nin ve hükmünün tam tecelli edeceği mahkemeyi kübrayı unu-
tup iman etmeyerek, haksız şikayetler ederek, senin EL-ADL 
ismine şirk koşup isyan etmekten, adaletine karşı gelmekten, 
hata ve günahlarım sebebiyle başıma gelen belâ ve musibetleri 
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senden bilmekten, sana ve yarattıklarına karşı, kullarına kar-
şı haksızlıklarımı kabul etmeyip hak dava etmekten, sürekli 
haksızlığa uğradığımı düşünmekten, verdiğin hayatı ve yaşamı 
beğenmemekten, rızkıma ve kaderime rıza göstermemekten, 
kullarına ve yarattığın canlılara zulmetmekten, hakkım olma-
yan nimetlerde ve işlerde hak dava etmekten, nefsime zulmet-
mekten, başkaları hakkında adaletsizce karar vermekten, ya-
lancı şahitlikte bulunmaktan, yalan söylemekten, çıkarım için 
zalim ve zorba olmaktan, kullarını ve yarattığın canlıları ve 
kainatı eksik ve noksan bulmaktan, kullarının kusurlarıyla alay 
etmekten, zürriyetimde yapılan miras paylaşımlarında hakkım 
olmayan mal ve mülkleri sahiplenmekten ve kullanmaktan, 
yediklerimi, giydiklerimi, rızkımı, hayatımı, kazançlarımı be-
ğenmemekten, başkalarının hayatlarını kıskanmaktan, başka-
larının kötülüğünü istemekten, bedenimi ve azalarımı kusurlu 
bulmaktan, eksik görmekten, başkalarına benim hayatımdan 
daha iyi hayat verdiğini söylemekten ve sana isyan etmekten, 
haksızlık ve adaletsizlik yolunda işlediğim günahlarımdan, ya-
pıcı olmayıp yıkıcı olmaktan, insanlar arasında eşit ve adalet-
li davranmamaktan, adaletsizliği savunmaktan, adalet sahibi 
olmayan insanlara taraf olmaktan, senin EL-ADL ismine gü-
venmemekten, haksızlığa uğradığımda senin adaletine sığın-
mamaktan, senin EL-ADL isminle olmayan isteklerimden, 
huzur-u mahşerdeki ve dünyadaki adaletine güvenmemekten, 
senin adaletini küçümsemekten, adaletsiz olmaktan, adaletsiz 
davranmaktan, adaletsiz davrandığına inanmaktan, adaletine 
ift ira atmaktan, haksız ve zalimi savunmaktan, insanların ara-
sını karıştıran fitneci ve bozgunculara taraf olmaktan, insanla-
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rın adaletini senin adaletinden üstün tutmaktan, adil davranan 
insanlara ift ira atmaktan, hakkımızda verdiğin hükümlere tes-
lim olmamaktan, adaletsizce işler yapmaktan, bizim ve insan-
ların başlarına gelen ve EL-ADL isminin tecellisi olan belâ ve 
musibetlerin ardındaki hikmet ve gayeleri bilmeyerek ve bizim 
ve canlıların başlarına gelen belâ, musibet, ceza ve azaplarda 
gerçek sebep ve hikmetlerini bilmeden senin adaletsizliği-
ne ve adaletsiz davrandığına hükmederek, yüz bin defa hâşâ 
ve kellâ! “bu dünyada adalet yok, zalimlerin dünyası, böyle 
adalet olmaz olsun, Adaletin nerde Allahım” gibi sözler ile 
senin EL ADL! ismine yaptığım bütün şirk, isyan, küfür, lânet, 
beddua, belâ, kahır, inkâr sözlerimden, fiil ve davranışlarım-
dan, soyumun ve zürriyetimin yaptığı ve Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların 
yaptığı ve yapacağı şirk, inkâr, isyan, lânet, belâ, kahır sözlerin-
den ve adaletsiz davranışlardan yarattığın katreler ve zerreler 
adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl} (100 defa)

Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği,
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği,
Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı,
Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
“Rabbim! Bana hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat”
Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen EL-ALÎM!
Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilen-

meye geldim.
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Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, 
hüsrana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya 
geldim.

Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, YÂ VEDÛD!

Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti.
Beni arındır YÂ KUDDÛS! Günahlarımı ört Yâ Settâr! 

Aff eyle YÂ ĞAFFAR! Tevbemi kabul eyle YÂ TEVVÂB! Mer-
hamet et YÂ RAHMÂN! Bağışla YÂ RAHÎM! Hidayet ver YÂ 
HÂDİ! Emin kıl YÂ MÜ’MİN!

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Ey KUDDÛS olan Allahım; kötü hasletler, batıl itikatlar, gü-

nahlar, bidatlar, hatalar ile maddeten, manen, ruhen, kalben, 
aklen kirlenmeme sebep olduğum, kainatın ve mevcudatın bir 
düsturu olan temizliğe nezafete karşı işlediğim, maddi ve ma-
nevi bütün günahlardan, kötü ahlâklı olmaktan, nefsimin kötü 
arzu ve isteklerinden, manevi hastalıklarla ruhumu kirleten 
günah ve hatalarımdan, haram yemekten, dilimle günah söz 
söylemekten, ayaklarımla günah için yürümekten, gözlerimle 
harama bakmaktan, kulaklarımla kötü söz işitmekten, sana şirk 
koşan bir akıldan, azgın bir nefisten, günahlarımın çirkinlikle-
ri ile bedenimi ve ruhumu lânetlediğim bütün sözlerimden ve 
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davranışlarımdan, maddi ve manevi bulaştığım bütün günah 
kirlerinden, gafl et içinde yaşamaktan, yarattıklarını kusurlu 
görmekten, verdiğin şükür nimetlerine pis demekten, kalbimi 
ve aklımı dünya ile alakalı işlerle meşgul etmekten, sağlığımı 
ve zamanımı fani yerlerde tüketmekten, tevbe ve dualarımı ge-
ciktirmekten ve yapmamaktan, başıma gelen musibetlerde seni 
kusurlu bulmaktan, nefsimi kusursuz görmekten, yarattıkları-
na pis demekten, yarattıklarını kusurlu görmekten, yediğim, 
içtiğim giydiğim, kullandığım bütün nimetleri pis ve kirli di-
yerek lânetlemekten ve günahlarımla kirletmekten, beğenme-
mekten, senin EL-KUDDÛS isminden ümidimi kesmekten, 
yaptığım tevbe ve dualardan sonra arınmadığımı düşünmek-
ten ve söylemekten, EL-KUDDÛS ismine yaptığım bütün şirk, 
isyan, lânet, beddua, inkâr, kahır, belâ, intizar sözlerimden ve 
davranışlarımdan, soyumun ve zürriyetimin yaptığı ve Adem 
aleyhisselamdan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm 
inananların yaptığı ve yapacağı şirk, inkâr, isyan, lânet, belâ, 
kahır sözlerinden ve nezafetsiz ve kirli hayatlardan yarattığın 
katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs} (100 defa)

Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği,
Ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği,
Ey akıl ve anlayışların zatını kavrayamadığı,
Ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı,
Ey azamet ve kibriya örtüsü olan
“Rabbim! Bana hikmet ver, beni sâlihler zümresine kat”
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Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen EL-ALÎM!
Hüzün ve kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilen-

meye geldim.
Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, 

hüsrana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya 
geldim.

Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, YÂ VEDÛD!

Çirkin günahlarım ruhumu ve bedenimi kabzetti.
Beni arındır YÂ KUDDÛS! Günahlarımı ört YÂ SETTÂR! 

Aff eyle YÂ ĞAFFAR! Tevbemi kabul eyle YÂ TEVVÂB! Mer-
hamet et YÂ RAHMÂN! Bağışla YÂ RAHÎM! Hidayet ver YÂ 
HÂDİ! Emin kıl  YÂ MÜ’MİN!

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

“Allahım, muhakkak ki Sen sözümü işitiyorsun, yerimi
biliyorsun. Gizli ve açık her halim Sence malumdur.

Yaptığım hiçbir şey Senden gizli değildir. Ben fakir ve muhtacım. Yar-
dımını dileyen, Senden korkan, şefk atini bekleyen, günahlarını ikrar 

ve itiraf eden bir kulunum. Boynu bükük, günahkâr kulunun yalvarı-
şı ile yakarıyorum. Korkarak, ümit ve sabırla bekleyen,

Sana boyun eğen, Senin için gözleri yaşla dolan, bedenini Senin 
yolunda vakfeden, azametine karşı yüzükoyun sürünen kimsenin 

edasıyla dua ediyorum. Allahım, beni şakilerden eyleme.
Bana şefk atli ve merhametli ol, ey dilekleri kabul edenlerin

ve ihsan edenlerin en hayırlısı olan Allahım.”
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EKBER’ÜL-ŞİRK TEVBESİ

(Leyla ile mecnunları.. Kerem ile Aslıları..
Haram olan sevgi ve muhabbetler ile cehenneme namzet eden

en büyük şirk ve isyanın tevbesi...)

Allahım! Senin kullarına olan sevgin, şefk atin, merhametin, 
muhabbetin ile yetinmeyip başkalarından sevgi, şefk at, merha-
met, muhabbet beklemekten ve onlardan imdat ve medet um-
maktan  ve başkalarını dahi senin adına ve namına olmayıp 
nefsim adına sevgi, şefk at, merhamet, muhabbet ile sevmekten, 
bağlanmaktan ve haram sevgi, şefk at, merhamet ve muhabbet-
leri kalbime koymaktan ve sana olan aşk ve muhabbetime zarar 
vermekten ve senin sevginin yerine başka sevgi ve muhabbetler 
koyarak, isyana ve şirke düşmekten... yarattıklarını, yaratıcımız  
olan senin adına sevmemekten...

senin adına olmayan aşktan...
senin namına olmayan muhabbetten...
senin hesabına olmayan merhametten...
kendi nefsim için olan sevgi ve şefk atten...
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Mahbûbin...
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Matlûbin...
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Maksûdin...
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vedûd...
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar...
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr...
Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn...
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RİSÂLET-İ ENBİYÂ TEVBE VE DUASI

Eûzübillahimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
“Rabbimiz, bizleri  Sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve 

soyumuzdan Sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver). 
Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi 
kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin.” (1)

Allahım! Bana ve tüm Ümmeti Muhammed’e (aleyhisselam), 
Adem (aleyhisselam) gibi yaratmış olduğun eşyanın hakikatini 
görebilmeyi,  anlayabilmeyi, tam bir tevekkül ve tefekkür ede-
bilmeyi, kalbi mühürleyen hata ve günahlarmızı her zaman 
içinde nerede ve ne şekilde olursak olalım itiraf edebilmeyi, 
günahlarımızdan tam bir ihlas ile pişmanlık duyabilmeyi, nef-
simizin kötülüklerinden her zaman sana sığınmayı, başımıza 
ne gelirse gelsin hiçbir zaman senin rahmetinden ümid kes-
memeyi, yaptığımız ve yapacağımız tevbe ve duaları ahirete 
göçmüş ve yaşayan ve gelecek olan tüm Ümmeti Muhammed 
(aleyhisselam) adına ve yeryüzünün  zemininde bulunan gafl et 
ve dalalet içinde olan tüm kardeşlerimizin adına da bizlerden 
kabul eyle. Onların ve bizlerin hidayetlerimize engel olan tüm 
şerlerden kötülüklerden sana sığınırız.

Allahım! Yaptığımız ve yapacağımız, söylediğimiz ve söyle-
 (1) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/128.
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yeceğimiz tüm günah sözlerimizden ve hareketlerimizden piş-
manlık duymayı, günahlarımızı saklamadan ikrarı, yaptığımız 
ve işlediğimiz günahlarda haşa ve kellâ Allahım! seni sorumlu 
tutup geçmiş kavimler gibi sana ve başkalarına ift ira atmadan 
verdiğin nimetlere herdaim şükür  sabır ve hamd  içinde ol-
mayı bizleri helâka götüren yollardan herzaman sana sığınarak 
korunmayı ve kurtulmayı, Rabbim yaptığımız işlerde şeytanın 
ve nefislerimizin tuzaklarını bertaraf etmeni şeytan ve zürri-
yetinin yaptığımız ve söylediğimiz ve niyetine girdiğimiz tüm 
sözlerden ve davranışlardan ruhsat alarak bizlere telkin verme-
sinden ve bizleri azgın ve sapkın kullar olarak huzuruna gel-
memize sebep olacak tüm hata ve günahlardan sana sığınıyor 
ve tüm hata ve günahlardan teslimiyetsiz ve ihlâssız yaptığımız 
tüm tevbe ve dualardan 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir
“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz 

ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğra-
yacaklardan oluruz.”(2)

Yâ Rabbi! Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler, sen gü-
zel isimlerini aşikar etmessen ruhumuz karanlıkta kalır.

Yâ Nûr!
Senki alemin nurusun                                                       
Sendendir çehrelerden parlayan nur                             
Sendendir  göze bakış veren sır                                     

 (2) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/23.
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Sendendir gönle neşe veren sürur                                
Seninle nurlanır kalbim seninle aydınlanır aklım      
Nurunu yağdır bizlere

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere Şit (aleyhisselam) gibi saf ve halis bir kimliğe 
sahip olmayı, soy ve atalarımızın yaptığı ve işlediği, söylediği 
ve bizlerin hidayete ermesine soy ve atalarımızın kabirde azap 
çekmelerine kalplerimizin ve akıllarımızın mühürlenmesine 
ve azalarımızın günah ve haramlara sevkine sebep olan ve biz-
lerin de ve gelecek nesillerin senin huzuruna hata ve günahlar 
içerisinde azıksız gelmesine ve gelmemize sebep olan ve olacak 
tüm günah söz fiil hareket ve davranışlardan tüm lânet ve si-
temlerden isyanlardan üzerimde hakkı bulunan tüm hak sa-
hipleri adına kendi adıma  soy ve zürriyetimden hakka girip 
helalleşmeden ve kefaret ödemeden huzuruna gelenler adına, 
soy ve zürriyetlerimizin soy ve zürriyetleri adına, eşimin adına, 
anne babam ve anne babalarımızın anne babaları adına, Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek 
olan tüm ademoğlu ferdleri adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Bizleri senin huzuruna saf ve halis bir şekilde tam 

bir ihlas ile amel etmiş kullar olarak yanına al.
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Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Ey yarattıklarına emri ile boyun eğdiren rahmete’n-li’l-
âlemin.

Allahım! Bizlere İdris (aleyhisselam) gibi fen, sanat ve ilimde 
ilerlemeyi, alçak gönüllü olmayı, kızgınlık halinde doğruluğu, 
sıkıntı halinde cömetliği, ceza gücümüz varken aff etmeyi, biz-
leri katında pişman etmeyecek ameller ile sana gelmeyi, her 
duamızda “bi adedil evrak” diyerek seni hamd ve şükür halinde 
olmayı nasip et,

Yâ Musavvir!  
Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. 
Hiçlige varlik boyasını çalan sen. 
Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. 
Sen ki yüzümü benim için biricik sevdiklerim için tanıdık eylersin. 
Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. 
Allahım! Kullarına ve yarattığın canlılara kaba hor ve ha-

kir davranarak, kızgınlık ve öfk elerimizin kin, nefret, ucb, riya, 
hasedlere dönüşmesine sebebiyet vererek yarattığın canlılara 
zulüm ederek, zalimlik yaparak, haklarını gasp ederek, ağzı-
mızdan çıkan sözleri düşünmeyerek, dikkat etmeyerek, kusur 
ve hatayı kullarında ve sebeplerde arayarak, irademizin, ne-
fislerimizin eline geçmesine sebebiyet verdiğimiz ve kusur ve 
hatalarımızda doğruları söylemekten ve doğruluktan endişe ve 
kaygı içine girerek kullarını kandırmaktan, yalan söylemekten, 
buğz etmekten, yalan sözler ile kendimi ve başkalarını küçük 
düşürmekten ve düşürülmesine, kınanmasına ve aşağılanma-
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sına sebebiyet vermekten, yaşanmış olayları sürekli dile getir-
mekten (şöyle olmasaydı böyle olacaktı, ben bunları haketmi-
yordum, benim insanlardan neyim eksikti ki, şu kullar kadar 
olamadım) demekten kendimi yarattığın kullarına verdiğin 
rızık nimet ve huzurlardan eksik görerek, kendimi ve başka-
larını sürekli aşağılamaktan, senin takdirini ve razı olduğun 
hayatı yaşamı ölümleri kabullenmemekten, kin ve nefretler ve 
isyanlar ile halimizden ve yaşamlarımızdan, şekva etmekten, 
hayata içerlemekten, ümitsizliğe düşmekten, ahiretimize za-
rar getirecek konuları sürekli dile getirmekten, sürekli kusur 
ve hata aramaktan, bahaneler üretme çabasına girmekten, elde 
olanla yetinmeyerek haddimden ve senin razı olduğundan faz-
lasını istemekten, haddimden fazlasına sahip olamadığımda 
senin dualarıma cevap vermediğini düşünmekten, bizler için 
hayırlı olanı vermediğini düşünmekten ve söylemekten ka-
naat etmemekten, şikayet etmekten, kusur hata  ve günahları 
kullarının yüzüne vurmaktan, açığa çıkarmaktan, rezil-rüsvay 
olmalarını temenni etmekten, kendime eminlik vererek bana 
bir şey olmaz bana hiç birşey olmayacakmış gibi yaşamaktan, 
amelsiz sapıklık ve sefihlik içinde geleceğim ve kullarının da 
gelmelerine sebebiyet vereceğim tüm hata ve günahlarımdan, 
tüm yalan sözlerimden, sitemlerden, kahırlardan, isyanlardan, 
kin, nefret, ucb, riya ve büyüklenmelerden, aşağılamalardan ve 
küçük düşürülmelerden,

Üzerimde hakkı bulunan tüm hak sahipleri adına, kendi 
adıma, soy ve zürriyetimden hakka girip helalleşmeden ve ke-
faret ödemeden huzuruna gelenler adına, soy ve zürriyetleri-
mizin soy ve zürriyetleri adına, eşimin adına, anne babam ve 
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anne babalarımızın anne babaları adına, Hz. Adem’den (aley-
hisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek olan tüm ade-
moğlu ferdleri adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ men lâ yehtikü’s-sitr. (Ey ayıp-

ların üzerindeki perdeyi yırtmayan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hayy.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alim.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kerîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem, Yâ Adl, Yâ Muhyi, 

Yâ Mumît.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk, Yâ Tevvâb.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Yâ Kebîr! 
Cümle efk ar dar kalır senin kibriyanı anlamaya 
Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya 
Bir seni büyük bilenlerden eyle beni 
Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi 
Kibriyanı anlayacak akılla donat beni 
Celalini görmekle genişlet kalbimi 
Allahım! Fen, sanat ve ilimde aşırıya giderek senin sanaat-

karlığına yarattığın hiçbir kulun ulaşamayacağını idrak ede-
meyerek, cahillik ve gafl etle eşyanın oluşumunu kendinden 
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bilerek ve düşünerek, tabiatperest, hayalperest, esbabperest, 
maddiyunluk düşünceleri içinde büyüklenerek, “ne güzel yap-
tım, ne güzel yarattım, ben yaptım, doğanın kanunu, bundan 
daha güzeli olamaz, benim yeteneklerim ve kuvvetim var” diye-
rek,  güç kuvvet ve oluşumların kendi kendine meydana gel-
diklerini veya isteyince yapabileceğimi düşünerek, söyleyerek, 
iddia ederek, riya, tekebbür ve kibre girerek, şarkı ve türküler 
ile şirk sözleri türetmeye çalışarak, sürekli şarkı ve türküleri 
zikrederek, senin sözlerinden, seni zikretmekten, sana kul-
luk etmekten yüz çevirerek geçirdiğim tüm zamanlardan tüm 
eğlenceler ve arkadaşlıklardan, alışkanlıklardan pişmanım, 
çevremdeki kullarına da kötü alışkanlıklara alışmasını temin 
etmeye çalışarak, güzellikleri çirkin gösterme çabası içine gi-
rerek, kötü ahlâk ve huy sahibi olmalarına sebebiyet verdiğim, 
onlarında şirk günahları ile huzuruna gelmelerine sebep oldu-
ğum ve olacağım tüm günah ve hatalardan, 

Allahım! Kainatın eşsiz ve benzersiz yaratılmasında kusur 
arayarak, fen ve sanat, ilim icra ettiğimi zannederek, fen, sanat 
ve cüz’-i ilime dayalı düşünerek toplum bozulmalarına, hava 
olaylarına, doğum-yaşam ve ölümlere lânet ederek, isyan ede-
rek, kendi kendine oluştuğunu Kur’an-ı Kerime ve kullarına 
sürekli feylesof madde üzerinden yorumlar yaparak, inkârcı bir 
akıl ve beden ile yaklaşarak ateistliğe ve deistliğe ve dinsizliğe 
özenerek, gözümle görmediğime inanmam diyerek, görünme-
yen canlıları inkâr ve reddederek  cüz’-i akıl ve iradem ile seni 
zikretmekten yüz çevirerek, ölümden sonra bir daha dirilme-
yeceğimiz gibi kötü ve şeytani düşünceleri kalbimize ve aklımı-
za nüfus ettirerek bize ihsan ettiğin akıl ve varlık nimetini inkar 
etmekten Kur’an-ı Kerim ve ibadetlerden yüz çevirmekten, 
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kainatın bütün tasarrufunu kullara ve cisimlere vererek, cev-
herlerin kendini oluşturduğunu söylemekten ve düşünmekten, 
kaderi inkâr ve reddederek inkârcıların mesleğini seçmekten 
ve düşünmekten işlediğim ve işlenmesine sebep olduğum tüm 
gizli açık şirk ve isyanlardan tüm inkârlardan

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd, Yâ Musavvir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukaddir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hasîb, Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Batîn, Yâ Semi, Yâ Basîr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Halîm.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

«Ey fahre meft un, şöhrete mübtelâ, medhe düşkün, hodbin-
likte bîhemta sersem nefsim! Eğer binler meyve veren incirin 
menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan 
üzümün siyah kurucuk çubuğu; bütün o meyveleri, o salkımları 
kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, 
o çekirdeğe medh ve hürmet etmek lâzım olduğu, hak bir dava 
ise; senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki 
bir hakkın var. Halbuki sen, daim zemme müstehaksın. Zira o 
çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz’-i ihtiyarın bu-
lunmakla, o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun, 
gururunla tahrib ediyorsun ve küfranınla ibtal ediyorsun ve te-
mellükle gasbediyorsun. Senin vazifen fahr değil, şükürdür. Sana 
lâyık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkın me-
dih değil istiğfardır, nedamettir. Senin kemalin hodbinlik değil, 
hüdabinliktedir.
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Evet, sen benim cismimde, âlemdeki tabiata benzersin. İkiniz, 
hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani 
fâil ve masdar değilsiniz, belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir 
tesiriniz var: O da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı, güzel bir su-
rette kabul etmemenizden şerre sebeb olmanızdır. Hem siz birer 
perde yaratılmışsınız. Tâ güzelliği görülmeyen zahirî çirkinlikler 
size isnad edilip, Zât-ı Mukaddese-i İlahiyenin tenzihine vesile 
olasınız. Halbuki bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıd bir suret 
giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz hal-
de, Hâlıkınızla güya iştirak edersiniz. Demek nefisperest, tabiat-
perest gayet ahmak, gayet zalimdir.

Hem deme ki: “Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir.” 
Zira, temessül etmediğinden mazhar değil, memer olursun. Hem 
deme ki: “Halk içinde ben intihab edildim. Bu meyveler benim 
ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var.” Hâyır, hâşâ! Belki her-
kesten evvel sana verildi; çünki herkesten ziyade sen müfl is ve 
muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi.»(3)

Allahım! Hamd ve şükürleri vermiş olduğun nimetlerin 
karşılığı  bir ücret görerek nefislerimizi vermiş olduğun ni-
metlere göre şartlayarak istekler ve şartlarımız karşısında tat-
min olduktan sonra hamd ve şükür ederek senin yüceliğine 
ve büyüklüğüne yakışır ve yeterli olabileceğini düşünerek ver-
miş olduğun nimetlerin şükrünü  eda edebildiğimizi ve yeterli 
olabileceğini zannederek nefislerimizin azgınlığa ve kendisin-
den bilmesine yol açarak işlemiş olduğum tüm hata ve günah-
lardan ve müfl is bir şekilde huzuruna nefislerimize tabi olmuş 
bir şekilde gelmekten, Allahım! bizlere ihsan ettiğin nimetleri 
senin yolunda harcamayarak yetimlerin hakkını yemekten göz 
 (3) Haşiye : Nefse ihtardır (nefsine tabi olanlar).
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dikmekten nefislerimizin istek ve arzularına kulak asarak dün-
ya güzellikleri ve eğlenceleri içinde sonu gelmeyecekmiş gibi 
ma’siyet yolunda harcayarak israf ederek saçıp savurmaktan, 
varlık ve yoklukta şükür ve hamd etmeyi kesmekten, nimetle-
rin varlığına ve yokluğuna ümit kesmekten ve isyan etmekten, 
nefsimin avukatlığını yapmaktan, nefsimi kötülememekten ve 
terbiyesi için çaba göstermemekten, nefsime zulüm etmekten, 
nefsimin oyunlarını şeytandan bilmekten ve şeytana yükle-
mekten, ift ira atmaktan, dar aklım ile kanaat etmeyerek kendi 
kendime yetebileceğimi zannetmekten, çaba ve emek göster-
meyerek ahiret nimetleri gibi dünyada istediğim anda önüme 
gelebileceğini zannetmekten ve düşünmekten cennetlik bir 
kulmuşum gibi kendime eminlik vermekten nefsimi yücelt-
mekten, ilahlaştırmaktan, putlaştırmaktan, sana aracı yapmak-
tan, 

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Bâsıt, Yâ Kâbıd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mübeddil, Yâ Münevvil.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hakem, Yâ 

Adl.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Can yakıcı azaptan sana sığınırım.
Allahım! Sapıklık ve sefihlikten sana sığınırım.
Allahım! Nefsimin vesveselerinden beni aldatmasından ve küfre gö-

türmesinden sana sığınırım. 
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Yâ Şükür! 
Sen ki bana iman verdin dalalette bırakmadın 
Bense sana şükrümde hep eksik yetersiz kaldım 
Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime dilime 
Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir 
Bu nimetin şuuruna erdir fakiri 
“Rabbim! Gerçekten ben, yenik düşmüş durumdayım. Artık 

Sen (bu kafir toplumdan) intikam al.”(4)

“Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma, aff et bizi. 
Çünkü Sen Aziz ve Hakim’sin; mutlak galip, tam hüküm ve hik-
met sahibisin.”(5)

“Rabbim, beni, annemi, babamı, mü’min olarak evime gireni, 
iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere 
yıkımdan başkasını arttırma.”(6)

“Rabbim, şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve Senin va’din 
de doğrusu haktır. Sen hakimler hakimisin.”(7)

“Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığı-
nırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana 
uğrayanlardan olurum.”(8)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere Nuh (aleyhisselam) gibi tebliğ etmeyi nasip 
et. Allahım! Bizlerin iman ve takva kalelerine sızmaya çalışan 
düşmanlardan bizleri emin kıl.
 (4) Kur’an-ı Kerim, Kamer, 54/10.
 (5) Kur’an-ı Kerim, Mümtehine, 60/5.
 (6) Kur’an-ı Kerim, Nuh, 71/26-28.
 (7) Kur’an-ı Kerim, Hud, 11/45.
 (8) Kur’an-ı Kerim, Hud, 11/47.
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Allahım! Senin rahmet denizinde yüzmekte olan içlerimiz-
de bulunan teslimiyet gemisine, zahir ve batınımıza, düşman-
larımız tarafından açılan delik ve yaralar ile işlediğimiz sevap-
larımızın heba olması ve ahiret yurdunda sana teslimiyetsiz ve 
zelil ve hüsrana uğramışlar olarak gelmekten sana sığınırım.

Allahım! Biz mü’min ve mü’mine tüm kardeşlerimize, bir-
lik olmayı, hak yolundan sapmamayı, imtihan vesilesi olarak 
gönderdiğin ve içerisinde kalplerimizin ve akıllarımızın mey-
ledeceği güzellikleri bize çirkin göster Yâ Rabbi! göster ki ru-
humuz ve kalplerimiz sapmasın, senin rızandanbaşka şeylere 
meyletmesin.

Allahım! Gönüllerimizi birleştir, sözlerimize ve üzerimize 
sukünet yağdır, bizlere yeryüzünde ekili olan ve şeytanların 
ins ve cin taifelerinin bozgunları ile kuruyan ve bu ahir asır-
da yaprakları dökülmekte olan kardeşlik ağacımızı milyonlar  
Bismillâhirrahmânirrahim  zinciri ile her gün ve her gece ka-
tından akan rahmet ve merhamet ırmakların ile bizleri rızık-
landır, birleştir ve katılaşan ve kuruyan kalplerimizi selamete 
erdir, senin haşyetinle titreyen bir kalp ile sana gelmeyi nasip 
et.

Allahım! Mal, çocuk ve bize zarar getiren tüm hilelerden ve 
kimselerden sana sığınırım.

Allahım! Hayır yaparken, hayra engel olanın şerrinden sana 
sığınırım.

Allahım! Hak yoluna davet ederken ve olunurken kulak tı-
kayan azalarımızın şerrinden sana sığınırım.

Hakikatler içine gizlenmiş yırtık libasların şerrinden sana 
sığınırım. Direnenlerin şerrinden, büyüklendikçe büyüklenen-
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lerin şerrinden sana sığınırım. His ve vehimlerin şerrinden, 
müslümanlara zulüm edenlerin şerrinden, sapık toplulukların 
şerrinden sana sığınırım.

Sen ki sana sığınanı açıkta bırakmaz himaye edersin.

Yâ Raûf! 
Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. 
Sen ki bütün şefk atlilerden şefk atlisin. 
Cemalinle iltifat et bana refetinle muamele et bana. 

Yâ Mâlikü’l-mülk! 
Mülk senindir mülkünde dilediğini eylersin. 
Senindir mülk dilediğini mülküne dahil edersin. 
Bedeni senin mülkündendir. 
Hücre hücre tek sahibim sensin. 
Kalbim senin elindedir. 
İsyanda da itaatte de tek sahibim sensin. 
Sözüm senin verdiklerindendir. 
Sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. 
Ruhum senin emrindir. 
Hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. 
Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. 
Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. 
Başka kapı yok ki çalayım yanına al beni. 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere Hud (aleyhisselam) gibi senin yoluna sami-
miyetle sarılmayı, vakur ve mütevazi olmayı, söyleyeceklerimi-
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zi ölçüp tartmayı, kötülüğe kötülükle karşılık vermeden yumu-
şak davranmayı, üzerimizde bulunan nimetlerini her zaman 
görüp şükür halinde olmayı nasip et.

Allahım! Ölçü ve tartıda hile yaparak ticaretime haram bu-
laştırarak, işlerimde senin adınla başlamayarak, ticaretimde 
ters giden olaylarda ve aksaklıklarda isyana ve küfre dalarak, 
mal varlıklarımı kendimden bilerek hep fazlasını kazanmak 
çabası içinde din kardeşlerimin kazançlarına göz koyarak, 
rekabet ederek, rekabeti tetikleyerek, malların değerlerinden 
fazla kazançlar ile kazanılmasına kaybedilmesine sebebiyet ve-
rerek,  zenginlik ve şöhret hırsı ile yaşayarak, ticaretlere yalan 
sözler karıştırarak, ticaret ve mallar üzerine adaklar yeminler 
söyleyerek, ticarete kumar, içki, zina bulaştırarak, ticaretlerim-
de tekebbür ve kibre kapılarak, riya ve gösteriş yaparak, ticareti 
kızıştırarak, kullarının birbirlerinin kalplerini kırmalarına ve 
kin gütmelerine sebebiyet vererek, mal düşkünlüğü içerisinde 
dünya güzelliklerini kalbime koyarak, temenni ederek kazanç-
larımda kazandığım para ve mallarda yetimin ve fakirlerin 
hakkını yiyerek, kınayarak ve aşağılayarak, kullarının canla-
rını ve mallarını haksız yere gasp ederek, haklarına tecavüz 
ederek, ticarete faiz bulaştırarak, alacak ve borçlu olanlara te-
fecilik ve faiz işletim sistemi üzerinden muamele göstererek, 
işçilerimin hayatlarını ve paralarını gasp ederek, hakkımdan 
fazlasını isteyerek, vücud ve beden azalarımın haramlar ile bü-
yümesine, mallar üzerindeki  zekâtları eksik vererek, terk ede-
rek, mallar var iken bana zekât düşmüyor diyerek hastalık ve 
musibetlere isyan ederek, zekâtın malları ve canları temizledi-
ğini düşünmeyerek, araştırmayarak, soy ve zürriyetlerimizden 
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haramzade nesiller yetişmesine haksız kazançlar ile zulüm ve 
zalimliklere taraf olmalarına sebebiyet veren ve verecek şeyta-
nın mallar ve evlâtlar üzerinden hisseler almasına ve gelecek 
nesillerin ticaret hayatlarında çalışmalarına ve çaba gösterme-
lerine engel olacak tüm maddi ve manevi hastalıklar ile aileler 
kurmalarına, nesiller yetiştirmelerine ve rızık mallar ve paralar 
üzerinde endişeye düşmelerine sebep olduğumuz tüm hata ve 
günahlardan haram lokmalar ile gelişen tüm bedenler ve azalar 
adına tüm ademoğullarından tefecilik yapan, faiz yiyen, alan ve 
satan, işçilerin ve yetimlerin haklarına göz koyanlar ve ticare-
tinde hile yapanlar ve para hırsı içinde yaşayanlar adına alacak 
ve borçlar nedeni bizlere beddua ve lânet edenler, soy ve zür-
riyetlerimizin alacak ve borçları yüzünden beddua lânet eden 
ve haklarını helal etmeyenler adına, parasal lânetler mallar ve 
evlâtlar üzerinden lânetler ve beddualar alarak huzuruna gel-
miş tüm ölmüşlerimizin adına ve gelmiş ve gelecek nesillerin 
haramlar içerisinde çalışmalarına ve haramları helâl bilmele-
rine yol açan ve açacak tüm hata ve günahlardan ve şeytanın 
tüm ticaret malları ve evlâtlar üzerinde hisse almasına, gelecek 
olanların mal düşkünü olmalarına ve lânetlenmelerine ve mu-
sallat yaşamalarına sebep olan ve hidayetlerine engel olan ve 
olabilecek tüm hata ve günahların ve hisselerin kalkması için 
ben, kendi adıma, soy ve zürriyetlerimden saydığım günah-
lar ile gelenler adına ve tüm yaşayan ve gelecekler adına Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar tüm inanan hidayetine 
muhtaç kulların adına, 

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Malik’ül-Mülk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Varîs, Yâ Afûvv.
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Zü’l-Celâli ve’l-İkram.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem, Yâ Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Kuddûs.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Yâ Afûvv!
Sen aff edicisin sen aff etmeyi seversin. 
Sen severek aff edersin. 
Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. 
Senin aff ının gölgesinde bütün günah deft erleri yanıp külolur. 
Sen aff etmeyi öyle çok seversin ki. 
Günahımı dilersen aff edeceğini biliyorum diye de aff edersin beni.
Sen öyle nezaketle aff edersin ki. 
Kendi hafızamdan da silersin günahlarımı mahcup etmezsin beni. 
Hatalıyım itiraf ediyorum kusurluyum kabul ediyorum. 
İsyanım çoktur biliyorum çok unuttum utanıyorum. 
Unuttuğumu da unuttum şimdi hatırlıyorum, aldandım aff ını 

umuyorum. 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere Salih (aleyhisselam) gibi iyi muamelede bu-
lunmayı, nasihat etmeyi, tevbe etmeyi, sana karşı şart ve pa-
zarlık ile verdiğimiz ve soyumuzun vermiş olduğu sözlerinde 
ortaya çıkması ve yerine getirilmesini batıl davaların içine düş-
müş olan kullarının da hidayetlerine vesile olup yumuşak bir 
kalp ile onlara tebliği nasip et.

Allahım! Bizler bu ahir zamanda kardeşlik bağlarımızı ko-
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paran haddi aşan kullar olduk. Bizler sana sözler vererek, sıla-i 
rahimi keserek, komşuluk haklarını gözetmeyerek, haklının 
yanında zalim, zalimin yanında haklı olmaya çalıştık. Nefisle-
rimize ve azalarımıza zulüm ettik, asi ve azgınlık içine düşen 
topluluklar olduk. Bizlere verdiğin nimetler olan vücud ve var-
lığımızı ibadet ve takva yolunda harcayacağımızı ve vesileler ile 
imtihan olunacağımızı unutup hata ve günahlar içerisinde bö-
bürlenip kibrin ve şükürsüzlüğün kapılarını aralayarak helâka 
sürüklenen topluluklar haline geldik. Din kardeşlerimize ve 
yarattığın kullarına kötülüğü  ve ahlâkı zedeleyen konuları 
tebliğ ederek doğruluktan ayrılmalarını ve bid’alara sapmala-
rını ve sapkınlık yapmalarını nasihat ederek maddi ve manevi 
ruhaniyetlerin lânetlenmesine batıl davaları hak dava olarak 
bilmelerine devletçilik, milletçilik, particilik, ümmetçilik, mez-
hepçilik, ırkçılık ayrımları yapmalarına tarafgirlikler içerisinde 
gıybet, ift ira, su-i zan, hasede ve kin gütmelerine birbirlerine 
düşmanlık yapmalarına ve düşman olmalarına, akıl-beden tes-
limiyet ve maneviyatlarının lânetlenmesine, tebliğ ve nasihat-
lerde şart ve pazarlık yapılmasına ve zarar görmelerine, senin 
huzuruna yalan sözler ile gelmelerine, tebliğ ve açıklamalarda 
hep öne çıkmaya çalışarak kendimi batıl davalar içerisinde hak 
yolda olduğumu zannederek tebliğ ve davetlerde kendi fikir ve 
görüşlerime tabi olarak kendimi kanıtlama çabası içine girerek, 
din kardeşlerimin ve bizlerin hidayete ermeleri için dua ve tev-
be etmeyerek yanlış yolda olanları kınayarak, aşağılayarak, hor 
ve hakir görerek, büyüklenerek, dini ve hayati konularda ken-
dimi kurtarıcı veya hidayet verici zannederek, kendimi olay, 
konu ve yaşantı üzerinde şartlayarak, dini konularda kullarını 
zorlayarak, fikir ve düşüncelerini gasp ederek, maddi ve mane-



BÖLÜM 2142

vi zarar görmelerine sebep olarak islâmi yaşantıları içerisinde 
şirke ve isyana düşmelerine ve azgınlık yapmalarına sebebiyet 
verdiğim/verdiğimiz bozulmalara sebep olduğum ve olduğu-
muz tüm hata ve günahlardan, 

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi, Yâ Mûizz.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mûzill, Yâ Mukaddim.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muahhir.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Yâ Muksit!  
Hak senin yanındadır 
Haklıların hakkı senin katındadır 
Her muhtaca payını veren senin adaletindir 
Payıma düşene razı eyle beni 
Fazlından fazla fazla ver bana 

Yâ Câmi! 
Sen ki İbrahim’in (aleyhisselam) kuşlarını dağ başlarından geri 

toplayansın 
Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde 
İyilikten yana ne varsa senin katındadır 
Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde 
Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin 
Kerem et beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde 
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Yâ Selâm! 
Sensin selam sendendir selam 
Emrini dinler ateş ki İbrahim (aleyhisselam) için serin ve selametli 

olur 
İbrahim (aleyhisselam) gibi dostluğuna kabul eyle beni 
İbrahim (aleyhisselam) gibi ateşi gül eyle tenime 
Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda 
Selamını şebnem gibi dokundur kalbime 
“Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler arasına dâhil 

eyle.”(9)

“Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve 
sonunda da Senin huzuruna varacağız.

Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma, aff et bizi. 
Çünkü Sen Aziz ve Hakim’sin; mutlak galip, tam hüküm ve hik-
met sahibisin.”(10)

“Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir.
Rabbim, beni namazı sürekli ikâme edenlerden eyle, soyum-

dan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul buyur.
Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, anne-babamı ve 

mü’minleri bağışla.”(11)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere, İbrahim (aleyhisselam) gibi sana verdiğimiz 
ve verilen sözleri yerine getirebilmeyi, unutmadan tamamlaya-
bilmeyi, milletimiz içinde bulunan karşımıza çıkan firavun ve 
 (9) Kur’an-ı Kerim, Şu’ara, 26/83.
 (10) Kur’an-ı Kerim, Mümtehine, 60/4-5.
 (11) Kur’an-ı Kerim, İbrahim, 14/39-41.
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nemrudlara Hasbiyallahu ve ni’mel vekil diyerek sana teslimi-
yet içerisinde yaslanmayı, 

Yâ Rabbi! Nefsimize ve bize musallat olan ve beyinlerimizi 
yiyen sineklerden kurtulmayı,

Allahım! Bize vermiş olduklarının emanet olduğunu, senin 
için bağışladığımızı, geri almamayı, senin emir ve yasakların 
üzerinde sözümüz ve vaadimiz üzere durmayı, bize nasip et. 
Bedenimizi saran gizli şirk ve günahlardan bizi arındır.

Yâ Hakk! Bizleri günah ateşine sürükleyen arkadaşlıklardan 
bizleri selamete erdir.

Bizlere misafirperver olmayı, cömert davranmayı, hanifl ik 
üzere varmayı, soylarımızdan salih kimseler ve temiz eşler na-
sip et.

Allahım! Hadiselerin ve olayların gerçek iç yüzünü bilme-
yerek, dış yüzüne bakarak, hüküm verip kullarına ve kendime 
zulmederek, kendi fikir ve görüşlerime sürekli tabi olarak, fi-
ravunlaşmaktan, kötü arkadaşlıklar, kötü düşünceler, kötü fi-
kirleri destekleyerek, emanetlere ihanet etmekten  soy ve zür-
riyetlerimizden hak yolda olmayanları kınayarak, aşağılayarak, 
senin rızan için verdiklerimizi geri isteyerek, büyüklenmekten, 
sözlerimize sürekli yalan karıştırmaktan ve söylemekten, ya-
lancılığı mecburiyet görmekten, misafir olarak hanelerimize 
gelenlerin arkalarından çekiştirmekten, kin gütmekten, iste-
memekten, kulların arasında ayrım yapmaktan, nasiplerini 
saklayarak  ikram etmemekten, onlara buğz etmekten, isyan 
etmekten, gizli ve açık kusurlarını araştırarak dedikodularını 
yapmaktan, ift ira atmaktan, kötülüklerini temenni etmekten, 
çıkar ve menfaat üzere misafir ağırlamaktan, işlerimiz ve men-
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faatlerimiz için kullarına ve sana sofra adakları adamaktan, ya-
lan sözler vermekten, olmayana var demekten, var olana yok 
demekten, doğruluktan ayrılmaktan, yalanı doğru bilmekten, 
kibirlenerek yalancılığa aracı olmaktan, senin emir ve yasakla-
rının doğruluğundan şüphe etmekten, doğru olanı idrak ede-
meyerek yanlışı ve yalancılığı sevimli görmekten ve seçmekten, 
işlerimde yaşamımda ve düşüncelerimde kullarının hakkına 
girerek seni kandırabileceğimi zannetmekten, hayat, evlilik, 
aşk, para, iş, aile, evlât ve bildiğim bilmediğim tüm menfaat-
ler için sözler ve yeminler vererek yerine getirmemekten, yalan 
sözler ve vaadler üzere sözler yanyana getirerek bizlere vermiş 
olduğun akıl nimetini  şeytanlığa sarfetmekten, senin bizle-
re yasak ettiğin alışkanlıkları nefsimizin sözlerini dinleyerek 
terketmemekten, olay ve hadiselerde senden dilemeyerek ve 
tevekkül etmeyerek sürekli rahatı ve kolayı seçmekten, çaba 
göstermeyerek elde etme yarışına gitmekten, imtihanımızın 
zorluklarında öğreticiliğinden, şüphe etmekten, isyan etmek-
ten ve gizli açık şirke düşmekten, olay ve hadiselerin merha-
met ve rahmet yüzüne bakmayarak şükretmemekten, şükür 
ve hamdlerimizi sebep ve neden arayarak yapmaktan, rızık ve 
nimetlerine “hoşuma gitmiyor, bana dokunuyor, ben bunu sev-
miyorum, bu neden var ki, ne biçim yaratılmış” diyerek ihsan 
ettiklerine küfür etmekten, rızık ve nimetlerine saygı göster-
memekten, gizli açık şirk koşmaktan, rızık ve nimetlerinde ne-
fislerimizin hoşuna gidince hamd ve şükür etmekten, mü’min-
mü’minat din kardeşlerimizin hayırları ve iyilikleri için dua ve 
temenni etmemekten, selamlaşmayı kesmekten, selama gerek 
duymamaktan, konuşmalarımıza sana sığınarak başlamamak-
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tan, gaye ve amaçlarımızda senin rızan için hizmet etmemek-
ten, hizmetlerimizi kendimize ve nefsimize mal etmekten,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Vasi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Rezzâk, Yâ 

Alim.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Yâ Mütekebbir! 
Ben acizim sen Kadir’sin 
Ben fakirim sen Rahim’sin 
Ben ölüyüm sen Hayy’sın 
Ben çaresizim sen Ehad’sın 
Ben muhtacım sen Samed’sin 
Ben sağırım işiten sensin 
Ben körüm gören sensin 
Ben dilsizim konuşan sensin 
Ben yaratılıyorum yaradan sensin 
Ben yokum var eden sensin 
Ben hiçim ama emellerim büyüktür 
Ben yoksulum ama isteklerim çoktur 
Ben isterim çünkü sen büyüksün 
Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere, İsmail (aleyhisselam) gibi teslimiyeti, sana 
verdiğimiz ve verilen sözleri yerine getirebilmeyi nasip et.
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Allahım! Bilmeden veya bilerek sana söylenmiş ve söyledi-
ğimiz adakları bağımlılık haline getirerek, sürekli sözler vere-
rek, mal kazanma çabası içine girerek, şartlar yerine geldiğinde 
tatmin edici bulmayarak, “istediğim gibi olmadı yapmayaca-
ğım” diyerek, verdiğimiz sözlerden cayarak, çaba ve gayret gös-
termeden verdiğimiz söz ve adaklarda tekrar  tekrar şartlar ko-
şarak, adak söz ve yeminlerimizi unutup yerine getirmeyerek, 
belâ ve musibetlerde seni suçlayarak, söylemiş ve yapmış oldu-
ğumuz hata ve günahlarımızın karşılığı ile cezalanarak, senin 
bizlere zulmettiğini, haksızlık yaptığını düşünerek, “ben sana 
ne yaptımda bu kadar sıkıntı verdin bana” diyerek isyan ede-
rek, sabır göstermeyerek, senden dilemeyerek, kefaret ve kısas 
ödemeden, araştırmadan kendi kendimize hükümler ve karar-
lar vererek, soy ve zürriyetlerimizi araştırmayarak, akraba ve 
yakınlarımıza insanlara tebliğ etmeyerek, soy ve zürriyetleri-
mizin adaklar ve şartlar vererek yerine getirmediği ve bizlerin 
hata ve günahları ile sorumlu tutulduğumuz halde kabullen-
meyerek ve yerine getirme çabası içine girmeyerek, kulların-
dan ve sebeplerden medet umarak, medet bekleyerek, ümit 
ederek, senden ümidimizi keserek, azgın ve azıtan toplumlara 
taraf olarak, senden hidayet talep etmeyerek, mahcupluk his-
setmeyerek, aciz olmadığımı dilediğimde herşeyi yapabileceği-
mi zannederek, adaletine ve hükümlerine razı olmayarak, asi 
ve isyankâr bir şekilde şirk bataklıkları içine düşerek, haşa ve 
kellâ! ilahlar edinme çabasına düşerek, düşünerek, temenni ve 
isteklerimizde duayı yeterli görmeyerek veya kabul edilmeye-
ceği/edilmediği düşünceleri içinde her duaya cevap verdiğini 
idrak edemeyerek, nefislerimizi dinleyerek, kötülemeyerek, se-
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nin adına kestiğimiz hayvan ve kurbanlarda “acaba kabul olmuş 
mudur” diye şüphelere düşerek, cimrilik yaparak, dini görev ve 
hizmetlerimizde namaz oruç zekât sadaka gibi ibadetlerimizin 
yeterli olduğunu düşünerek, senin yüceliğine ve büyüklüğüne 
layık görevler ve hizmetler yaptığımızı zannederek, hizmet ve 
görevlerimizden kaçarak, dünya sevgisi ve eğlenceleri peşinde 
koşarak, ibadetlerimde layıkıyla yaptığımı, zamanımın yetersiz 
olduğunu düşünerek, ahiret hayatımın tehlikeye girmesine ve 
dünya sevgilerinden kalbimin ayrılmamasına, hayatımı cim-
rilik üzere geçirmeye, kazandığımız amellerde cimriliği dü-
şünmeye, mal biriktirme çabasına girmeye, yetim, mazlum ve 
fakirlerin haklarını gözetmeyerek geçirmiş olduğum her nefes-
ten tüm cimriliklerden tüm adak ve yalan söz ve yeminlerden,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl, Yâ Hakem, Yâ Müte-

kebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Müheymin.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Soy ve zürriyetlerimizden ve anne baba ve kardeş-

lerimizin bizlerin ayrıldığımız ve evli olduğumuz eşlerimizin 
adayıp da yerine getirmediği ve getiremediği fakir doyurma, 
giydirme sevindirme, Kur’an-ı Kerim okuma, Hatim ve Ya-
sin adakları, mevlüt, oruç, hac, sofra, sadaka, tesbih, yiyecek ve 
içecek dağıtma, türbe yerlerine eşya bırakma ve ziyaret sözleri, 
mezarlık yaptırma, kefen alma, namaz ve ibadet sözleri, hay-
van adakları, vekalet alıp yerine getiremediğimiz, adanıp söz 
verilip yerine getirmedikleri ve getirmediğimiz tüm adak ve 
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sözlerin ortaya çıkması ve tüm inananların kurtulması ölmüş 
olanlarımızın aff ı ve bizlerin kurtuluşa ermesi tüm inananla-
rın verilmiş sözleri yerine getirebilmeleri ve arınmış bir şekilde 
huzuruna doğdoğru yolda gelmemize ve şeytanın tüm tuzak ve 
hilelerinin boşa çıkması tüm hisselerinin kalkması senin elin-
dedir.

Allahım! Bizleri her türlü musallattan kurtar ve musallatla-
ra karşı bizleri muhafaza eyle.

Yâ Vehhâb! 
Yokluğa sırf yok oldugu için varlık bahşedersin 
Nankörlerin bile rızkını kesmez inkar edenlere bile nefes verirsin 
Varlığım senin lütfundur senin ihsanındır 
Aciz varlığıma lütfunu ihsanını daim eyle 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

“Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi 
ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni 
rahmetinle salih kulların arasına kat.”(12)

“Rabbim, beni yalnız başıma bırakma, Sen mirasçıların en 
hayırlısısın.”(13)

Allahım! Bizlere, İshak (aleyhisselam) gibi senin bizlere razı 
gördüğün ve şükür nimeti olan anne ve babalarımıza itaat ve 
itimad etmeyi, anne ve babalarımıza karşı yumuşak huylu ol-
mayı, onlara güzel söz ve cümleler kurarak, onlara hizmetten 
 (12) Kur’an-ı Kerim, Neml, 27/19.
 (13) Kur’an-ı Kerim, Enbiya, 21/89.
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hiç sıkılmadan ve büyüklenmeden hassas davranmayı ve üzeri-
mize düşen anne-baba ve evlâtlık haklarını gözeterek vazifele-
rimizi ifa edebilmeyi, saygılı davranmayı, anne ve babalarımız 
yanlış yollarda da olsa günah ve hatalar içinde de olsa onlar 
için güzel temennide bulunmayı, haklarını çiğnemeden rızala-
rını kazanmış bir şekilde ahirette anne-baba ve kardeşlerimizle 
beraber olmayı, onların akıllarını ve kalplerini  huşuya erdi-
recek ve hidayetlerine ve hidayetlerimize vesile olacak sözler 
ve davranışlarda bulunmayı, bizlere anne ve babalarımıza tüm 
ölmüş ve sağ olanlara anne ve babalarının rızalarını alamadan 
ahirete göçmüş tüm ehli imanın cümlesine nasip et ve bizlere 
salih kullar olarak tertemiz ve arınmış bir şekilde sana gelme-
nin yollarını öğret.

Allahım! Bizlere, vermiş olduğun anne ve babalarımızdan 
onların da anne ve babalarından soy ve zürriyetlerimizin üvey 
evlad, kaynan, kayınbaba, akrabalardan, üvey anne ve babalar-
dan tüm ademoğlunun anne ve babalık, evlâtlık, kardeşlik, ak-
rabalık künyesi ile huzuruna gelenler adına ve onların razı ol-
mayıp rıza göstermediği evlâtlarının ve anne babalarının adına 
ve yaşayan üzerlerinde soyların devamını sağlayan ve soy ke-
silmesine uğrayan anne ve babaların evlâtların tüm ademoğlu-
nun rızalarını kazanmaları ve senin razı olduğun kullar olma-
ları, iki dünyada birbirlerine haklarını helal etmiş bir şekilde 
huzuruna gelmelerinin  ve işlemiş olduğumuz ve oldukları tüm 
günahların ve hataların aff ı için,

Allahım! Ben Bana ve tüm Ümmet-i Muhammed’e (sallallahu 

aleyhi vesellem) ihsan ettiğin tüm anne ve babalardan tüm akra-
ba, eş ve dostlardan, kardeşlerimden razıyım. Tüm Ümmet-i 
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Muhammed’den (sallallahu aleyhi vesellem) huzuruna anne ve babala-
rının rızasını alamadan gelenlerin ve gelecek olanların aff ı 
için  ben sana tevbe ettim.

Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Birahmetike Yâ Erhame’rrâhîmîn.
Şahid ol Yâ Rabbi! Şahid ol Yâ Rabbi! Şahid ol Yâ Rabbi! 

Onların ve bizlerin hata ve günahlarını Aff et Yâ Rabbi! Aff et 
Yâ Rabbi! Aff et Yâ Rabbi!

Beni yoktan var eden Yâ Mubdi! beni bu dünyada yalnız 
bırakmadın. Benim dünyaya gelmeme vesile olan annem ve 
babam için sana sonsuz kere şükrediyorum.

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan Allahım! 
Anneme ve babama okuduğum bütün beddualarımdan, 
lânetlemelerimden, kötü sözlerimden ve onlara asi olmaktan 
yarattığın katreler ve zerreler adedince 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Hayy.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Ben onlardan razıyım, sen de  onlardan razı 

ol.Anne ve babama okuduğum dil lânetinden bana ve aileme 
musallat olan şeytanlardan beni arındır Yâ Kahhâr! Aff ı çok 
günahları mağfiret eden Yâ Halîm! bu günahlarımdan beni 
helak etme, senden aff ını dileniyorum. Günahlarımızın aff ı 
için biz kullarına yol göster. Senin aff ına, rızana, kudretine, 
şefk atine ve merhametine muhtacız.

Allahım! Anneme, babama (eşimin ve zürriyetine) kardeş-
lerime, soyumdan ölmüşlere ve sağlara komşularıma, arkadaş-
larıma, mü’min-mü’minat din kardeşlerime ademoğullarına 
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ve tüm canlılara dilimle okuduğum bütün lânetlemelerimden 
sitemlerimden küfür ve kötü sözlerimden yarattığın katreler ve 
zerreler adedince

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Hayy.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Dil ile lânetleme, beddua etme, intizar etme güna-

hını işleyen, soyumdan anne babamın, anne babamın anne ba-
balarının ve soyumun ve zürriyetlerimizin adına kendi adıma 
ve soyum ve zürriyetim adına (eşimin, soyunun ve zürriyetinin 
adına) aynı soydan gelen kardeşlerim adına alacaklı ve borçlu 
olduğumuz kimseler adına ve onların ve bizim tevbe etmeden 
ahirete göçmüş zürriyetleri adına para, mal, kul hakkı, zulüm 
ve haksızlık, miras hakkı alacak ve borçlar nedeni ile bize so-
yumuza ve zürriyetlerimize belâ, beddua, lânet okuyanların 
adına, yaptıkları bütün beddualardan lânetlemelerden ve kötü 
dualardan onların adına ve tüm Ümmet-i Muhammed’den (sal-
lallahu aleyhi vessellem) aynı günahı işleyenlerin adına dahi yarat-
tığın katreler ve zerreler adedince

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Hayy.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Yâ Alîm! 
Senin için bilmenin başı yoktur 
Ben ancak sonradan bilirim 
Senin bilmediğin bir an yoktur 
Ben ancak bazen bilirim 
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Sen açık edip söylediğimi de bilirsin 
Sen susup kendime sakladıgımı da bilirsin 
Unutup kendimden sakladıgımı da bilirsin 
Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım 
Kendime aklım ermez sen beni benden çok bilensin 
Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım 
Kendime kendim yetmez sen bana benden çok sırdaşsın 
Bildiğimi bilenlerden eyle beni bilmediğimi bilenlerden eyle beni 
Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni 

Yâ Kâbıd! Yâ Bâsıt!  
Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni 
Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni takdir senindir 
Ya Rabbi! Sen ki imkansızı mümkün kılarsın 
Darda koyma beni dara düştüğümde de şükredenlerden eyle.
Sen ki asılları yanında tutarsın gölgede bırakma beni 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

“Rabbim, fesat çıkaran  kavme karşı bana yardım et.”(14)

Allahım! Bizlere, Lut (aleyhisselam) teslimiyeti ve sabrı ihsan 
eyle, sapık haddi aşan zinaya meyleden şehvet arzularını ve 
şehveti kalplerimize güzel gösteren ve eşcinselliğe ve lezbiyen-
liğin meyiline, gusülsüzlüğe ve temizliğe engel olan ve olacak 
tüm vesveselerden tüm hata ve günahlardan tüm Ümmet-i 
Muhammed’i koru ve bu hata ve günahlara sebep olacak tüm 
vesvese ve günahları açığa çıkar.

Allahım! Kötü hasletler, batıl itikatları, günahlar, bidatlar, 
 (14) Kur’an-ı Kerim, Ankebut, 29/30.
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hatalar ile maddeten, manen, ruhen, kalben, aklen kirlenme-
me sebep olduğum, kâinatın ve mevcudatın bir düsturu olan 
temizliğe, nezafete, necaset ve taharet kurallarına karşı işledi-
ğim maddi ve manevi bütün günahlardan, kötü ahlâklı olmak-
tan, nefsimin kötü arzu ve isteklerinden, manevi hastalıklarla 
ruhumu kirleten günah ve hatalarımdan, haram yemekten, 
dilimle günah söz söylemekten, ayaklarımla günah için yürü-
mekten, gözlerimle harama bakmaktan, kulaklarımla kötü söz 
işitmekten, sana şirk koşan bir akıldan, azgın bir nefisten, gü-
nahlarımın çirkinlikleri ile bedenimi ve ruhumu lânetlediğim 
bütün sözlerimden ve davranışlarımdan, maddi ve manevi bu-
laştığım bütün günah kirlerinden, gafl et içinde yaşamaktan, 
yarattıklarını kusurlu görmekten, verdiğin şükür nimetlerine 
pis demekten, kalbimi ve aklımı dünya ile alakalı işlerle meşgul 
etmekten, sağlığımı ve zamanımı fani yerlerde tüketmekten, 
tevbe ve dualarımı geciktirmekten ve yapmamaktan, başıma 
gelen musibetlerde seni kusurlu bulmaktan, nefsimi kusursuz 
görmekten, yarattıklarına pis demekten, yarattıklarını kusur-
lu görmekten, yediğim, içtiğim, giydiğim, kullandığım bütün 
nimetleri pis ve kirli diyerek lânetlemekten ve günahlarımla 
kirletmekten, beğenmemekten, senin el-Kuddûs! isminden 
ümidimi kesmekten, yaptığım tevbe ve dualardan sonra arın-
madığımı düşünmekten ve söylemekten, el-Kuddûs! ismine 
yaptığım bütün şirk, isyan, lânet, beddua, inkâr, kahır, belâ, 
intizar sözlerimden ve davranışlarımdan, soyumun ve zürri-
yetimin yaptığı ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar 
geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların yaptığı ve yapacağı 
şirk, inkâr, isyan, lânet, belâ, kahır sözlerinden ve nezafetsiz, 
necaset ve taharetsiz,  gusülsüz, usülsüz geçen kirli hayatlardan
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
“Sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah’a arz ediyorum.”(15)

“Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanı-
nı) verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve 
yerin Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müs-
lüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına 
kat.”(16)

“Rabbimiz Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, on-
lara  eğilim gösterir, cahillerden olurum.”(17)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere, Yakub (aleyhisselam) gibi senin yolunda Saf-
fetullah olmayı, anne babalarımızdan, kardeş ve çocuklarımız-
dan, dede ve ninelerimizden, akrabalarımızdan, eşlerimizden, 
ayrılık halinde olsak bile sabır ve tevekkül etmeyi, üzüntü ve 
kederlerimizde yüreklerimize ve kalbimize düşen akları, kul-
larına ve yarattığın canlılara olan haddi aşarak bağlanmayı, 
aşk, sevgi, şefk at, merhamet, muhabbet ve isyanları katından 
bir rahmet ile adeta Yusuf (aleyhisselam) gömleği misali bizlere 
yetiştir ve Rabbim! rahmetin ile açılan akıl ve kalp gözlerimi-
zi senin aşkın, muhabbetin ve senin razı olduğun ameller ile 
doldur. Haşr günü gelip mahkeme-i kübra kurulduğunda Al-
lahım! sana senin nimetlendirdiğin ve desteklediğin aşk, mu-
 (15) Kur’an-ı Kerim, Yusuf, 12/86.
 (16) Kur’an-ı Kerim, Yusuf, 12/101.
 (17) Kur’an-ı Kerim, Yusuf, 12/33.
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habbet ile tertemiz ve arınmış bir şekilde iki dünyada da seni 
nida edip tesbih etmeyi bizlere nasip et. Allahım! Kalplerimizi 
ve akıllarımıza bu zamana kadar koyduğumuz tüm aşk, sevgi 
ve muhabbetlerden özlemlerden 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’z-zâkirin (Ey zikredenle-
rin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ farice külli mağmum.(Ey bü-
tün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi) 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ habibe’l-kulub
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ tabibe’l-kulub (Ey kalplerin 

sevgilisi, Ey kalplerin tabibi)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ habibel bekkâin  (Ey günahları 

için, kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi) 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ mucibe daveti’l-muzz-

tarrin. (Ey darda kalanların dualarına cevap veren) 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ gâfirel müznibin. (Ey günah-

karların bağışlayıcısı)
Ey gaip olmayan Şahit!
Ey uzak olmayan Karib!
Ey mağlup olmayan Galib!
Bizleri bu musibetlerden kurtar. Bunun için bizlere bir 

çıkış yolu nasip et.
Yâ Rabbi! Sabır ile maksadımıza kavuşmayı ağzımızdan 

çıkan sözlere şirinlik katmanı yüzlerimizi eşlerimizi nurun 
ile nurlandırmanı, gam ve sıkıntılardan kurtulmayı, kullukta 
kusur etmeyip şikayette bulunmayışı, güzel vasıfl ı olmayı, akıl 
sahiplerine örnek olmayı, sabır ve takva üzere durmayı bizlere 
nasip et.
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Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

“Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen merhamet-
lilerin en merhametli olanısın.”(18)

Allahım! Bizlere, Eyyûb (aleyhisselam) gibi musibet ve has-
talıklarımıza rıza göstermeyi ve şükretmeyi, kendi yaptığımız 
hata ve günahlardan ve imtihanlarımızda ne olursa olsun sab-
retmeyi nasip et. 

Allahım! Sen hiçbir zaman bizlere zulmetmedin. Biz kul-
ların hastalık ve musibetlere senin huzurundan firaklar ile gi-
rift ar olmaya çalıştık. Musibet ve hastalıklardan çıkış yolu için 
dua ve tevekkül etmeyerek, sabır ve rıza göstermeyerek, musi-
bet hastalık ve şerlere müptela olduk, kapılar açtık, hastalık ve 
musibetlere tahammül etmeyerek, büyüklenerek, haketmedi-
ğimizi düşünerek asi ve isyankar olduk. Hastalık ve musibet-
lerin zahiri sebeplerine bakarak yorumlar yaptık, daimi haya-
tın saadeti için çalışmayarak, gafl et içinde dünya güzelliklerini 
tercih ettik, sıhhat ve afiyette dünyayı hoş görerek ve isteyerek, 
kabrin ve ölümün hatıra gelmesine engel olacak düşünceler 
içinde boğularak, heva ile senin cehennemini hakedecek kullar 
olduk. Hata ve günahlarda hastalık ve musibetlerde şerlerde çı-
kış için sana iltica etmeyip kullarına müracaat ederek onların  
vesile olduğunu unutarak isyana ve şirke düştük. Bizlere verdi-
ğin musibet ve hastalıkların merhamet yüzüne bakmadan za-
hirine hükümler giydirme çabası içine girdik. Musibet ve has-
talıkların her dakikasının sabır ile ibadet hükmünde olduğunu 
bilmeyerek hastalık ve musibetlerin günah ve hatalarımızın aff ı 
için bir nevi kefaret olduğunu unutarak, senin merhamet ve 
 (18) Kur’an-ı Kerim, Enbiya, 21/83.
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şefk atni sorgulayıp endişe duyarak, senin yüceliğini, merha-
metini idrak etmeyerek, “neden ben” diyerek nedenin benim 
hata ve günahlarım olduğunu anlamak istemeyerek, hata ve 
günahlarımın aczime, fakrıma zarar getireceğini cezana, azabı-
na ve gazabına uğrayacak sözler sarfederek, senin aff ediciliğin 
ve rahmetini sorgulayarak, senden ümit kesmeme ve kalpleri-
mizin mühürlenmesine sebep olan tüm düşüncelerimden, tüm 
sabırsızlıklarımdan, tüm söz fiil ve davranışlarımdan, küfür 
ve asilik ve isyanlarımdan gizli açık tüm şirklerden, kendi adı-
ma, soyum ve zürriyetim adına (eşimin, soyunun ve zürriyeti-
nin adına) aynı soydan gelen kardeşlerim adına tüm Ümmet-i 
Muhammed’den aynı günahları işleyenler adına ,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl, Yâ Hakem, Yâ Azîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Bâtın, Yâ 

Alîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vaâsi’, Yâ Şâfi.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Yâ Hâfid! 
Öyle Hafid’sin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni 
Öyle Hafid’sin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni 
Gururdan azad eyle nefsimi zillete düsürme kalbimi 

Yâ Râfi!  
Secdelerimle sultan eyle beni 
Kulluğumla şerefl endir beni 
Katında rütbelendir beni 
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İyiler arasında an beni 
Yükseklere al beni 

Yâ Muizz! 
İzzetim varsa ancak senin verdigin kadardır 
Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana 
İzzetine ayine et fakiri 

Yâ Muzill! 
Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir 
Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir 
Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir 
Cevapsız bırakma beni 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere, Zülkifl  (aleyhisselam) gibi güzel ahlak sahibi 
olmayı, ibadetlerimizi yerine getirebilmeyi, riya, ucb ve tekeb-
bürden uzak huşu içinde sana gelmeyi nasip et.

Allahım! İbadetlerimde, geçmişimde kılmadığım ve boşa 
harcadığım namazları ve vazifeleri yerine getirebilmeyi ve yeri-
ne getirmediğim namazları vazifeleri ve ibadetlerin yerine geç-
mesi her dua edişimizde ve namazlarımız ve ibadetlerimizin 
tümünde Kur’an-ı Kerim okuyuşumuzda ve okuduklarında 
her ezanda başta Efendimiz Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi 
vesselem), tüm nebi ve rasullerine, enbiyalarına, evliyaullaha, 
sahabe efendilerimize, velilerine, müctehidlerine, müceddidle-
rine, risale-i nur talebelerine, hakka sayik olanlara, tüm ehl-i 
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imanın cümlesinin ölmüşlerinin eksik ve yerine getiremediği 
ibadet ve kulluk görevlerinin ve kul haklarının ve kabir azabı 
çekmelerine neden olan günahlarının aff ı ve kefareti olması ve 
ruhaniyetlerine sadaka olarak geçmesi niyetine biz yeryüzünde 
bulunan kullarından onların ve bizlerin deft erlerine her harfi 
satırı ve yaptığımız iyiliklerde milyonlar sevaplar  ihsan eyle.

Ey dostu olmayanların dostu!
Senin ipine sarılmış tüm bağlığıma zarar verecek kötü te-

mennilerimi, günahlarımı, isyan ve şirk sözlerimi ve kötü alış-
kanlıklarımı kaldır.

Ey zararı kaldıran!
Ey herşeyin kendisine boyun eğdiği!
Ey herşeyin kendisine itiat ettiği!
Beni doğumum, yaşamım, sekeratım, ölümüm ve ahireti-

min her salisesinde, her zaman ve mekan içinden ve dışından 
sana boyun eğen ve itaatine, ahdine, vaadine, sadık kullardan 
eyle. Senin razı olduğun ve rıza gösterdiğin işler muhabbetler 
ve şefk atlerinle meşgul et.

Ey saptıran ve hidayet veren!
Annemi, babamı, kardeşlerimi, eşimi, evlâtlarımı, tanıdı-

ğım, tanımadığım Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar 
geçmiş, gelmiş, gelecek olan tüm Ümmet-i Muhammed’i (sal-
lalahu aleyhi vesellem) senin hak yolundan saparak geçirmiş ol-
duğumuz her ilkbaharı ve yazı, her sonbaharı ve kışı, dünleri, 
anları, yarınları, sabahtan öğlene geçen, öğleden ikindiye ge-
çen, akşamdan yatsıya geçen, teheccüdden seherlere namazsız 
geçen her nefesin sözlerin bakışların hareketlerin gafl etinden, 
her şerrin ve vesvesenin bize verdiği zarardan ve darlıktan, biz-
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leri cehenneme sürükleyen tüm günahların bataklığından, acz 
ve fakrsız sana teslimiyetsiz geçen her  günün aydınlığından ve 
karanlığından senin hidayetine muhtacım,

Ey bağışlayanların en hayırlısı!
Ey yardım edenlerin en hayırlısı!
Ey hükmedenlerin en hayırlısı!
Ey rahmet yüklü bulutları yaratan!
Hidayetin ile günah prangası ile prangalanan kalbimin mü-

hürlerini çöz. Ey tüm anahtarlar elinde olan! Günahlar ile 
geçen her anımı aff et. Kuruyan bedenlerimize ve kalbimize 
rahmet yüklü bulutların ile merhamet et. Kalplerimizi özüne 
kavuştur. Merhamet bahçelerine ektiğin şefk at  tohumları ile 
şenlendir. Sana olan aşk ve muhabbet filizleriyle filizlendir. Yü-
celiğini ve övülmeye layık olduğunu unutturma. Dünya heva-
sının ücreti olan cezaları bizlerden kaldır. Rahmaniyet ve Ra-
himiyet musluklarından akan damlaların ile bizleri canlandır.

Tüm Ümmet-i Muhammed’i ve beni ve sana eman eden 
herkesi sana çıkan yolların adresini kaybetmiş bir akıldan dil-
den, tüm uzuvlardan koru, her adımımızı sana olan itaat ve 
birliğimizi sana çevir. Çünkü sen çok yüce, övülmeye ve iba-
det edilmeye layık olansın. Tevbe kapıları kapanınca, güneş 
batıdan doğduğunda, mahkeme-i kübra kurulunca, deft erler 
bir bir açılınca, cennetlikler cennette karar kılıp kapılar kapa-
nınca, hesabımı kolaylaştır. Nurunun hakikatleri ile nurlan-
dır. Günahlarımın hüccetinden ve ağırlığından Hz. Adem’den 
(aleyhisselam) kıyamete kadar geçen her günün içindeki sala-
vatlarca aff ına mağfiretine, azabının şiddetinden sana sığı-
nırım. Sığınakların en güvenlisi kulun ve Rasulün efendimiz 
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Hz. Muhammed’in (sallalahu aleyhi vessellem) sünneti seniyyesi ve 
şefaatine biz yakaran ve asi kullarını nail eyle. Senin izzet ve 
şerefini övecek davranışlarla ümmet sancağı altında bir san-
caktar eyle.

Allahım! Bize sevgini ve bizi sana yaklaştıracak şeylerin 
sevgisini nasip eyle. Allah’ım! Bizi, dünyada senin sevgin ve 
bizi sana ve senin emrettiğin gibi istikâmetli olmaya yaklaş-
tıracak şeylerin sevgisiyle, âhirette ise rahmetin ve cemâlini 
bize göstermeyle rızıklandır. Seni her türlü noksandan tenzih 
ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz 
yoktur. Sen herşeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın 
Allah’ım! Sen benim Rabbimsin, ben ise senin bir kulunum. 
Sen herşeyi yaratan Hâlık’sın, ben ise senin bir mahlûkunum.  
Sen rızık veren Rezzâk’sın, ben ise senin rızkınla beslenen bir 
merzûkunum.  Sen mülk sahibi Mâlik’sin, ben ise senin kölen 
olan memlüküm.  Sen gerçek izzet sahibi olan Azîz’sin, ben 
ise âciz ve zelilim. Sen hazîneleri bitmeyen zenginlik sahibi 
Ganî’sin, ben ise senin ihsanına muhtaç fakr-ı mutlak içinde 
bir fakirim. Sen gerçek hayat sahibi Hayy’sın; ben ise, senin ha-
yat verişin olmasa, bir ölüyüm. Sen varlığı ebedî olan Bâkî’sin, 
ben ise gelip geçici bir fânîyim. Sen sonsuz izzet ve şeref sahi-
bi Kerîm’sin, ben ise zillet ve kötülükler içinde bocalayan bir 
leîmim.  Sen sonsuz ihsan sahibi Muhsin’sin, ben ise günah ve 
kötülük işleyen bir âsiyim. Sen günahları bol bol bağışlayan 
Gafûr’sun, ben ise bir günahkârım.  Sen sonsuz azamet ve bü-
yüklük sahibi Azîm’sin, ben ise küçük ve değersiz bir hakîrim. 
Sen gerçek kudret ve kuvvet sahibi Kavî’sin, ben ise sınırsız acz 
içinde bir zaifim. Sen bağış ve ihsanı veren Mu’tîsin, ben ise 
lûtuf ve ikramına muhtaç bir dilenciyim.  Sen her türlü zarar 
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ve korkudan uzak Emîn’sin, ben ise maddî ve mânevî korkular 
içinde biriyim. Sen cömertlik sahibi Cevâd’sın, ben ise senin 
cömertliğine muhtaç bir miskinim. Sen kullarının duâlarına 
cevap veren Mucîb’sin, ben ise sana yalvaran duâcıyım.  Sen 
şifâ veren Şâfî’sin, ben ise türlü dertlere mübtelâ hastayım.

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Allahım!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâlık, Yâ Rezzâk, Yâ Mâlik.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîz, Yâ Ganiyy.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Bâkî.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muhsin, Yâ Kerîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğafûr, Yâ Azîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kaviyy, Yâ Mu’ti.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb, Yâ Şâfi, Yâ Emin.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Yâ Latîf! 
Senin hükmün her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder 
Hükmüne razi olmayı lütfet bana 
Lütfunu hakkımda hükmün eyle 
Hükmünü hakkımda latif eyle 

Yâ Aliyy! 
En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez 
Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar 
En mükemmel vasıfl ar bile seni vasfetmeye yetmez 
Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıfl ar 
Sen her türlü tasavvurun ötesindesin 
Sen her türlü hayalin üzerindesin 
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Sıfatlarına hayaller erişemez yüceliğine akıl sır ermez 
Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler 
Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler 
Aczime yüce kudretinle medet eyle 
Fakrıma ulvi yakınlığınla imdat eyle 
Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin yakınlığına al beni 
Sen ki yüceler yücesisin senden başkasina boyun eğdirme beni

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

 “Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında ‘Sen hak ile hüküm 
ver,’ Sen ‘hüküm verenlerin’ en hayırlısısın.”(19)

Allahım! Bizlere, Şuayb (aleyhisselam) gibi emir ve yasakları 
çiğnemeden tebliğ etmeyi, güzel konuşmayı, kalpleri ve akılları 
okşayan sözler ve cümleler kurmayı nasip et. 

Allahım! Bugüne kadar ağızlarımızı hayır için sarfetmeye-
rek, güzel ve ılımlı konuşmayarak, senin emir ve yasakların 
dışına çıkarak, kullarına kendi arzu ve isteklerimizden dolayı 
yanlış tebliğ ve öğütlerde bulunarak yanlışa sevklerine sebep 
olan sözlerden, riya, kibir, ucb, kin mükemmeliyetçiliğin aşı-
lanmasına sebep olduğumuz hareket ve sözlerden, yanlış teb-
liğlerle kötü temenni ve düşünceler ile zarar verdiğim ve zarara 
uğramalarına ve bid’alara yol açılmasına kapılar aralamasına 
sebep olan tüm hareket söz ve davranışlarımdan, kendi adıma 
ve yanlışa sevk olunanlar adına, 

Allahım! Bizler günahkâr da olsak ne kadar hata ve günahlar 
işlesek bile senin emir ve yasaklarını tebliğ etmeye ve yaşama-
ya memuruz. Allahım! Senin hidayete erdirmediğin kullarına 
 (19) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/89.
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emir ve yasakları tebliğ ederken, onları aşağılayarak, kınaya-
rak, çaba göstermedikleri için kaplerini kırarak, üzülmelerine 
ve kederlenmelerine yol açtığımız ve zarar görmelerine sebep 
olduğumuz yanlış tebliğ ve kötü söz ve düşünceler ile doğru 
olanı görmemize ve doğruluktan sapmamıza sebep olan kötü 
söz ve düşüncelerden, dillerimize takıntı haline gelen küfürler-
den, bedenlerimizin hatalara ve yanlışlara sevkine sebep olan 
hareketlerden, yanlışa sevk olunanlar beden ve azalarını gü-
nahlar ve hatalara alıştıran küfür ve kötü sözleri takıntı haline 
getirenler adına ve kendi adıma, 

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Alîm, Yâ 

Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr, Yâ Semi’.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
“Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni 

bağışla”(20)

“Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar” (21)

“Senin denemenden başkası değildir. sen dilediğini saptırır, 
dilediğini hidayete erdirirsin. Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi 
bağışla, bizi esirge; Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize bu 
dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana yönel-
dik”(22)

“Rabbim, benim göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır. Dilim-
den düğümü çöz; ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana 
 (20) Kur’an-ı Kerim, Kasas, 28/16.
 (21) Kur’an-ı Kerim, Kasas, 28/21.
 (22) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/155-156.
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bir yardımcı kıl,. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu işimde ortak 
kıl, Böylece Seni çok tesbih edelim. Ve Seni çok zikredelim. Şüp-
hesiz Sen bizi görüyorsun.”(23)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere, Musa (aleyhisselam) gibi nefs-i firavunları 
bertaraf edecek sözler ve teslimiyet nasip et. İslâm bayrakla-
rına sağlam kaleler ve asalar nasip et. Hiç kopmayan kardeşlik 
bağları ve yardımcılar nasip et.

Allahım! Peygamberlerimiz zamanında inanan ve inanma-
yan toplumlar zahirdi, açıktan günah işledikleri ve kendilerine 
elçiler gönderilmesine rağmen atalarından alışa geldikleri put-
ları sana aracı tayin ettiler ve gönderdiğin elçilerine büyüklük 
tasladılar ve atalarının yaptıkları ile övündüler. Mütekebbirle-
rin konağı olan cehennemine rahmetinden uzak, gazabına ve 
azabına yakalanmış bir şekilde girdiler. 

Allahım! Biz kulların ise bu ahir zaman da malları evlâtları, 
gösterişli eşyaları, makamları, kulları, eşleri, nefisleri sana or-
takçı yaparak, asilik, isyan ve şirk günahları ile nefislerimizin 
ve bedenlerimizin firavuncuklar olmasına sebep olduk. Bu ahir 
zamanda günahlar ve hatalarda ısrarcı davranarak ve tevbe ve 
dualarımızı keserek rahmetinden uzak cehennemini hak eden, 
gazabına yakın kullar haline geldik. Biz aciz kulların azıtan ve 
helâk olan kavimlerden dersler alıp kendimize çeki düzen ver-
me çabasına girmek yerine onlardan daha kötü günahlar ve 
hatalar işler olduk. Onların yaptıklarına özenerek çetin hesap 
 (23) Kur’an-ı Kerim, Taha, 20/25-35.
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günü olan mahkeme-i kübraya azıksız ve deft erini sol tarafın-
dan alacak ve son nefesinde huzuruna şehadetsiz ve imansız 
bir şekilde gelecek kullar haline geldik. 

Allahım! Haramların ve günahların ençok işlendiği bu asır-
da, tüm kullarının huzuruna toplanacağı mahşer gününün ve 
senin vaadlerinin hak olduğunun ilanının yaklaştığı bu za-
manlarda, günah ve hatalardan vazgeçip tekrar aynı günah ve 
hatalar içine düşerek, senin rahmet ve merhametinden ümit 
keserek, senin yüceliğini ve büyüklüğünü idrak edemeyerek, 
kendimi kendime malik zannederek, kendimi idare edebile-
ceğimi zannederek, nefsimi ve şeytanı kendime zırh yaparak, 
onların sözlerine vesveselerine kulak verip yarattığın canlılara 
zarar verecek işlere kalkışarak, geri dönüşü olmayan yollarda 
ebedi cehennemini hak edecek, cehennemine götürecek söz ve 
davranışlar ve düşüncelere yer vererek, kendimizi, eşlerimizi, 
soylarımızı, ailelerimizi ve din kardeşlerimizi de peşimizden 
sürükleyip azabını ve gazabını hak etmelerine sebep olan tüm 
fitnelerden, vesveselerden şeytanın tüm tuzak ve hilelerinden 
sana sığınıyorum ve tüm din kardeşlerim, ailem ve kendim için 
senden tam bir hidayet talep ediyorum. 

Allahım! Belki de ben cehennemini hak eden cüz’i irade ile 
de olsa bu dünyada istesem bile hiç bir şey yapamayacak ka-
dar güçsüz ve aciz bir kulunum üzerime düşen kulluk ve ibadet 
görevlerimi bile hiçbir zaman tam ve eksiksiz senin yüceliğine 
ve büyüklüğüne şanına layık bir şekilde eda edemeyecek kadar 
zayıfım ve her zaman her nefesimde senden gelecek her hayra 
muhtacım, tüm kötülük ve şerlerden de sana sığınırım. 
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Allahım! Bugün yaşıyor isem, nimetlerinden faydalanıyor 
isem, aza ve çoğa kanaat edebiliyor isem, elbise giyiyor, ko-
nuşabiliyor, uyuyup uyanabiliyor isem, yarattığın güzellikleri 
görebiliyor isem, hareket edip nefes alabiliyor isem, bunların 
hepsi senin yüceliğinin ve merhametinin göstergeleridir. 

Allahım! Sen ol dediğin için bile olmak, varlık suretine bü-
rünüp kendisini sana muhtaç ve aciz görüp senin yüceliğin-
den baygın düşer, seni hamd ve tesbih ederim. Allahım! Varlık 
sureti içinde yok olmayı dileyerek, senin emirlerine rıza gös-
termeyerek, cehenneminde yok olup gitmeyi temenni ederek, 
tekebbür ve kibir ile işlediğim tüm günahlardan, 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Müte-
kebbir.

Allahım! Dilerim ki ebedi bir lisanım olsun iki dünyada da 
seni bitmek tükenmek bilmeyen zenginliğini ve sözlerini hamd 
ve tesbih etsin. Dilerim ki her nefesim ve kalbimin atışları seni 
zikretsin. Dilerimki her saatin tik tak sesi senin razı olduğun ve 
olacağın işler için geçsin. Sözlerin ve ayetlerin varlığımın her 
zerresine ilmik ilmik işlensin. Bedenim ise nurlarının kayna-
ğında nurlanıp senin ebedi birliğine tek ilah olduğuna şahitlik 
ve şehadet etsin. 

Allahım! Bizlere İslâm bayraklarını tüm yeryüzüne dikmeyi 
tevhid ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren kuvveler ile nefs-i 
firavunları 12 parçaya bölüp bertaraf edecek İslâmın bayrak-
tarlığına vazife görecek asalar nasip et. Ülkemize kıyamete ka-
dar yıkılamayacak, içine girenlerin birdaha geri dönmek iste-
meyeceği fethedilemeyecek kaleler nasip et. 

Allahım! Musa’ya (aleyhisselam), Harun-u Kalib-i ihsan edip 
yardımlaşmanın  önemini gösterdiğin gibi, Yuşa’yı (aleyhisselam) 
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ihsan edip ahiret yolculuğunun önemini öğrettiğin gibi, Hızır’ı 
(aleyhisselam) gönderip hakikat ve hikmet ilim derslerinden 
öğütler verdiğin gibi, Hızkıl’a (aleyhisselam) hicret nasip ettiğin 
gibi, çıktığımız yollarda bizlere sağ salim varmayı, yaşlılığımız-
da bizlerle ilgilenen hayırlı evlât ve varisler nasip et.

Allahım! Biz kullarına da yardımlaşmayı, ahiret yolculu-
ğumuzda metanetli ve sabırlı kardeşlerimizle istişare halinde 
olmayı, darda ve zorda kaldığımızda çözüm yolları bulmayı 
nasip et. 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere, İlyas (aleyhisselam) gibi fani şeylerden nef-
simizi çekerek kanaat içinde yaşamayı, faydalı fikirlerle ibadet 
ve ilim ile meşgul olmayı, senin hatırına kendi nefislerimizin 
hatırını kırmayı nasip et. Allahım! Bizlere, Elyasa (aleyhisselam) 
gibi vefalı ve emanete sahip çıkan soy ve varisler nasip et.

Yâ Hafîz! 
Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir 
Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir 
Bahar kışa döner birgün gün akşama çıkar 
Sabahlar sendendir koru beni sabaha eriştir 
Yıldızlar söner birgün dağlar yerinden oynar 
Gökler senindir koru beni kapına yetiştir 
Göklerde ölür birgün yer yerinden oynar 
Her yer senindir koru beni menzile eriştir 
Kuşlar dağılır birgün denizler kaynar ufuklar senindir 
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Koru beni ötelere eriştir 
İsmim unutulur birgün sesim boşlukta çınlar 
Yakınlıklar sendendir 
Koru beni yakınlıgına eriştir 
Deft erim açılır birgün günahlarım çok tutar 
Takdir senindir koru beni aff ını yetiştir 
Sözüm biter birgün sessizlik uzar kelam senindir 
Koru beni müjdeni yetiştir 

Yâ Mukît! 
Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin 
Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim 
Sen ki sonsuzluk istediğini kalbime ilham edersin 
Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim 
Sen ki zayif ve acizleri yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin 
Sana aşinadır acizliğim ve yetimliğim 
Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin 
Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim 
Niyetlerimi güzelleştir ihlasa eriştir beni 
Ömrümü ebede bitiştir cennetine yerleştir beni 
Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle baskasına el açtırma 
Günahlarımı gufranına bahane eyle yüzümü kara çıkarma 

Yâ Melik! 
Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin 
Gökler yarılırken sahibim sensin 
Yıldızlar dagılırken sahibim sensin 
Varlığım bana ait değil varım yoğum senin 
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Elimde olanlar benim değil sahiplendiklerim de senin 
Yokluğa düşürme beni an senin 
Darlık verme kalbime mekan senin 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere, Yunus (aleyhisselam)  gibi kurtuluş ve sela-
met nasip et.

“Lâ ilâhe illâ ente sûbhaneke. İnni küntü mine’z-zalimin.
“Senden başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulme-

denlerden oldum.”(24)

Allahım! Bu münacatın sırr-ı azimine ihtiyacı olan zelil ve 
gafl ete düşmüş nefsimin kusurlarını görmeme engel olan ve 
firaklara musibetlere müptela olmuş şu aciz bedenime  bir ne-
cat ver. Manevi denizlerin şiddetli karanlıklarında perdelenen 
ayne’l-yakin, hakka’l-yakin, ilme’l-yakin nurlarının kaynağını 
görmeme engel olan hata ve günahlarımdan beni, ailemi, tüm 
Ümmet-i Muhammed’i arındır.

Her geceyi sabaha, her kışı bahara, her anı saniyeye, her 
saniyeyi dakikaya, her dakikayı saatlere, her saati günlere, 
her günü feleklerin devranına inkişaf ettiren, ayları, senele-
ri tesbih taneleri gibi ardarda dizerek herbirine vazifeler tayin 
edip, gece ve gündüz kaleme nazar edip, biz aciz ve asi kulla-
rının isteklerine tektek ayrı ayrı hiç şaşırmadan vakti vaktine 
cevap vererek, kendisini temenni edenleri hilmi ile kuşatıp gaf-
let ve musibetler ile mühürlenen katılaşan ve kuruyan kalplere 
hidayet nasip edip, her kulunun gafl etini şerlerini ve asilikle-
 (24) Kur’an-ı Kerim, Enbiya, 21/87.
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rini hayra çevirip, dualarını işitip yollar ve vesileler tayin ede-
rek, kemâl ve nizam ile kullarını dilediklerini selamete erdirip, 
kendisine dua edenlerin isteklerine cevap vererek, Esmaü’l-
Hüsna’nın Cevşenü’l-Kebir’in Kur’an-ı Kerim’in binbir cil-
velerini ve güzelliklerini gözler önüne sererek, hiçbir ilinti ve 
cevherin kendisine zarar dokunduramayacağının işaretlerini 
akıl sahiplerine tek tek göstererek, varlığının kudretinin bir-
liğinin yücelik ve merhametinin kanıtları ile kendisine şeha-
det ettiren ve boyun eğdiren rahmet ve merhameti karşısında 
tüm asilerin ve isyankarların utanacağı söz ve kelimelerin tüm 
hata ve günahların yok olup gideceği kelime harf ve sayıların 
karşısında acze düşerek kendisine ihtiyaç duyduğu Vahidü’l-
Kahhâr olan Yüce Allahım! bu asrın dağdağalı anları, günah-
lar ve haramların, hataların en çok işlendiği bu zamanda yaşı-
yor isek gazabının rahmetini geçtiği bu ahir zamanda bizlere 
yollar açıp merhametinin büyüklüğünün eşsiz ve benzersiz bir 
olduğunu bizlere gösterip kaplerimize sükûnet ve emniyet ve-
riyor isen, vaveylaların koptuğu cehennemin azabından bizlere 
selamet verip çıkış yolları gösteriyor isen, biz kullarının aciz ve 
fakirliklerini kalplere işleyip isyan ve asiliklerden vazgeçiriyor 
isen, bizlere hediyeler ihsan edip biz kullarına kurtuluş yolları 
veriyor isen, bizler biliyoruz ki yaşıyor ve ayakta durabiliyor 
isek, herşey senin sayendedir, sendendir ve sanadır. Bugün dua 
edebiliyor ve ibadet ediyor isek, sende bizlerden ümid varsın. 

Allahım! Bizlerin bu ahir asırda nefisleri hut(balık), hata ve 
günahları deniz, nazarı gafl etlerimiz ise, gece olup karanlıklar 
içinde firaklarla bedenlerimiz acıklı ve azaplı cezalara maruz 
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kalıp huzuru dergahına gelmemize engel oluyor.  Doğrusu hiç-
bir engel senin biz aciz kullarına ihsan ettiklerinin önüne ge-
çemez.

Allahım! Gafl et ve hatalar ile geçen ömrümde istikbali-
mi zedeleyip his vehim ve hevaların peşinde koşup nefsimin 
beni ele geçirmesine, nefsimin arzularını senin emir ve yasak-
larının üstünde tutarak vermiş olduğun azaların firaklar ile 
lânetlenmesine ve haramlara çalışmasına sebep olduğum mu-
sibet ve cezalarını kabul etmeyerek, “ben bunu hakkedecek ne 
yaptım ki” diyerek, “beni kimse yargılayamaz, Allah beni niye 
cin-şeytan ve insanlarla sınıyor cezalandırıyor” diyerek, düşü-
nerek, vesveselere kulak asarak, tevekkül ve sabır ile musibet 
ve cezalardan ders almayıp şekva ederek, hem ahiretimi hem 
dünyamı hem de istikbalimin heba olmasına ve mahviyetine 
çalışıp zulüm ederek, mazlumun günahlarının zalime yükle-
neceği, devenin iğne deliğinden geçmeye çalışacağı, sol elin 
sağ elden hakkını isteyeceği, boynuzsuz koyunun boynuzlu 
koyundan hak talep edeceği, cehennemin “bana gel” diye hay-
kırıp inlediği, zerre kadar hayır işleyenin mükafat göreceği, 
zerre kadar şer işleyenin zarar göreceği büyük hesap gününde, 
kimsenin kimseye gizli kalmayacağı o dehşetli günün azabın-
dan, korkusundan ayaklarımı sağlam kıl. Üzerime ve ruhuma 
sükûnet ver. Hesabı çabuk görülüp, rızanı kazanmış bir kul ola-
rak huzuruna gelmeme vesile olacak tertemiz ve arınmış bir 
şekilde seni mutlu etmiş ve yüzünü güldürmüş hoşnutluğunu 
kazanmış bir kul olarak gelmeyi, bana ve aileme tüm Ümmet-i 
Muhammed’e nasip et. 
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Allahım! Tüm düşünce, his, vehim, nefsimin istekleri ile 
sana gizli-açık şirk koşmaktan

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Müte-
kebbir.

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Aleyhime ittifak eden istikbal, dünya, his, vehim, 

heva-i nefsi benden def et Yâ Dâfi! 
Benim ve mü’minlerin ahiretini heba edecek söz, düşünce, 

fiil ve davranışları hayırlara çevirip, bize zarar vermesine  ve 
firaklara yol açmasına engel ol Yâ Mâni!

Günah ve hatalarımızdan, gafl etimiz ile karanlık ve firak-
larla geçen zamanımızın üzerine bir kamer ihsan et. Onun 
ışığı ile kurtuluşu, emniyeti ve selâmeti bizlere nasip et. 
Bismillâhirrahmânirrahim’in sırları ile bizleri kötülükler, 
kötü düşünce ve sözlerden men et Yâ Rabbi! 

O’dur cevherlerine nazar edip kudretinin yüceliğini gösteren 
O’dur  dilediğinden ben liğini alıp  kendisiyle cem eden 
O’dur varlığın zübdelerini gözler önüne seren 
O’dur varlığı ile yarattığı bütün kulların mevcudatını bilen 
O’dur bütün kullarının kalplerine ve akıllarına can verip sözler 

sümbüllendiren 
O’dur her mevcudun hülasasını bilen 
O’dur kullarını acze düşürüp musahhar eden rahatlığı için cevhele-

ri mağlup edip katında sayısız nimetler bahşeden 
O’dur kullarını gizli sırlar ile kuşatıp akılları ve nefisleri hayrete 

düşüren 
O’dur şuurlara açıklık ihsan edip maddi manevi hibelerle destek-

leyen 
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O’dur fihristelerin özünü bilen her kuluna ayrı ayrı programlar ih-
san edip kendisine döndüren 

O’dur ölümü öldürüp tekrar diriltecek olan
O’dur her nefeste kullarını öldürüp dirilten kalpleri ve akılları tit-

reten
O’dur kendisine döndüren mülkün sahibi
O’dur yarattıklarına keyfiyet verip hazır eden
O’dur kalemi bitkin düşürüp her dua ve isteğe karşılık veren
O’dur mazlumun ah ına arş ı titreten
O’dur dua ve tevbelere buraklar ihsan edip çaba ve gayretlere rızık 

temin eden
O’dur askerler gönderip asi ve isyankarları zillete ve acz e düşürüp 

terbiye eden
O’dur kullarına şefk at tokatı atıp çeki düzen veren
O’dur her sesi işitip hata ve günahların aff ı için yol gösteren
O’dur kendisine sığınılan tevekkül edenlerin etrafına setler çeken
O’dur hesabı süratli gören
O’dur ümitsizleğe düşenlere ümit veren
O’dur hediyeler ihsan edip kullarını neşelendiren
O’dur keder ve hüzünleri kaldırıp ferahlık ve sıhhat veren
O’dur medet isteyenlere imdat eden
O’dur utanılacak şeylerin üstünü örten
O’dur nuruyla herşeye nur veren
O’dur dilediğinin kalbine perde çeken
O’dur korkusundan bütün mahlukatın kendisine boyun eğdiği
O’dur herşeyin kendisini tesbih ettiği
O’dur izzet ve kerem sahibi
O’dur şan ve şeref sahibi
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Allahım! Her feleği yönettiğin sırrı görmeyi bana nasip et. 
Harf ile isim arasında bulunan dengenin sırrını göster ki bu 
gün mülk kimindir kahredici Allah’ın hakikatiyle kuşatılma-
dan kıyametten önce bana hakikatleri kavramayı nasip et. Beni 
gizli sırrın ile açığa çıkan gerçekler arasına koy. Ruhumdan 
felekleri yönetim gizemini kaldır da bana eşyanın hakikatini 
göster.

Allahım! Yarattığın cevherlerin hakikatlerini bilmeyerek 
zahirene bakıp küfür itham etmekten, vücud varlıklarına, kul-
larına kötü sözler küfürler sarf etmekten, varlığın zübdelerine 
kör kalıp hakikatlere küfür etmekten, şirk ve isyan sözleri sar-
fetmekten, varlık mevcutlarına dar ve noksan aklımla kanaat 
etmeyerek, yarattığın kullarına kin ve nefret besleyerek,

“Allah seni rızıklandırıyor”, “Allah ne kadar çirkin yaratmış 
neden bu hayvanlar var ki”, “Allah seni unutmuş sen olmamış-
sın”, “Allah’ın unuttuğu yer”, “Allah cimridir”, “Allah gelse, Azrail 
gelse, seni elimden alamaz”, “Allahım beni niye yarattın ki, işe 
yaramazın tekiyim yarattın bari takip et”, “Allah dünyada hiç 
bir şey vermedi ahirette mi verecek”, “çalışmasam da olur, çalı-
şıyorum da ne kazanıyorum”, “cehenneme bile gitsem yine seni 
severim”, “felek sen nasıl feleksin, bir vuracağım feleğin şaşacak, 
zalim felek”, “Allahım dualarıma, isteklerime cevap vermezsin 
ben kimim ki beni aff edeceksin”, “yeter artık dualarıma cevap 
ver”, “Allah sevdiği kulunun duasına cevap veriyor, beni sevmi-
yor”, “o kadar dua ettim kabul olmadı”, “tevbe etsem de, beni bu 
günahlarla arındıramazsın”, “dua ediyorum da ne oluyor, ne de-
ğişiyor”, “hep aynı hayat, olmaz olsun böyle hayat”, “beni ancak 
ölüm temizler”, “En güzel ben dua ederim. Öyle bir tevbe ederim 
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ki kabul etmeye mecbursun”, “şu duayı yapıyım da zengin etsin”, 
“fakiri Allah görüyor paraya ne ihtiyacı olacak ki”, “mazlumun 
ahına cevap verirsin de benim ahımı niye yerde bırakıyosun”, 
“kullarına güven olmuyor duasına mı güven olacak”, “Allah’ın 
mesaisi dolmuş dualarıma cevap vermez”, “Allah beni unut-
muş duama mı cevap verecek”, “o kadar dua, tevbe ettim, hepsi 
boşa gitti”, “hem beni dünyaya gönder, hem duama cevap ver-
me, insanlar bana zarar veremiyorken dua ve tevbeler mi beni 
koruyup temizliyecek”, “Biraz daha günah işleyeyim, sonra dua 
tevbe ederim nasıl olsa aff etmeye mecbursun. Sen aff etmezsen, 
ben aff etmem”, “beni aff etmiyorsun kimseyi de aff edemezsin”, 
“yapacağım işleri bitiriyimde sonra bakarız”, “Hacca gidersem 
aff olunurum”, diyerek, düşünerek, kullarına söyleyerek, vesve-
selere kulak vererek, tevbe ve dua ettiğim halde hata ve günah-
larımdan arınmadığımı düşünerek, Allahım! sen beni aff edip 
temizlemişken, endişe ve kararsızlık içinde acaba! galiba! diye 
düşünerek, kusur ve hatalarımızı her gece aff edip üzerine per-
de çektiğini unutarak, sabaha kusur ve hatalarımı günahları-
mı anlatarak, tevbe ve dua ettiğimde seni acze düşüreceğimi 
mecburiyeti isnat ederek, sana teslim olmayıp sonralara ertele-
yerek, “günahkar aileden doğmuşum, benim gibi günahkarı mı 
aff edecek” diyerek, düşünerek, söyleyerek, içerleyerek, işlemiş 
olduğum işlenmesine sebep olduğum yanlış sözler ile kulla-
rının da rahmetinden ümit kesmelerine sebep olduğum tüm 
hata ve günahlarımdan,

Soyumdan zürriyetimden ölmüşler hakkında ve ölüler hak-
kında “Allah artık onu aff etmez” diyerek, dua etmeyi keserek, 
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“ben bir dua etsem; Allah bütün ölüleri aff eder, aff edecek” diye-
rek, düşünerek, söyleyerek, kabirlerdekilerin ve bizlerin azab 
ve ceza  görmesine, üzülmesine sebep olan olacak tüm hata ve 
günahlarımdan,

Şeytanın düşünce, söz ve hareketlerimizden ruhsatlar ala-
rak bizlere vesvese vermesinden, şeytani düşünceler ile akıl 
nimetini lânetlemekten, ervah-ı habiseye dönüşen ve dönüşe-
cek Lümme-i Şeytaniyenin şeytan ve cinlere hizmetine ve ter-
biye edememe neden olacak 19 özellikten 72’i kuvveden gece 
ve gündüz gelen ve gelebilecek tüm vesvese ve şerlerden sana 
sığınırım. Allahım! Lümme i şeytaniyeye, cin ve şeytanların 
sözlerine kulak asarak, hata ve günahlarımda sana sığınmaya-
rak, senin aff ediciliğini merhametini sorgulayarak, günah ve 
hatalarımda ısrarcı davranarak, tevekkül etmeyerek, günah ve 
hatalarımı senin rahmetinden  ve merhametinden, mağfire-
tinden büyük görerek, düşünerek, söyleyerek, güvenmeyerek, 
bağışlayıcılığından ve hidayet etmenden üstün görerek, rahmet 
ve merhametinden ümit kestiğim tüm zamanlarımdan pişma-
nım Allahım, sana sığınıyorum ve tüm günahlarımı hatalarımı 
itiraf ediyorum. Sağımdan, solumdan, önümden, arkamdan, 
üstümden, altımdan Lümme-i Şeytaniyenin senin aff ediciliği-
ne ve bağışlayıcılığına dair tüm vesveselerinden, fısıltılarından, 
her an gelebilecek tüm şer kötülük ve zararlardan tüm gizli-
açık şirk ve isyanlarımdan, asilik ve sitemlerimden, düşünce ve 
sözlerimden, hor ve hakir görmekten, aşağılayıp kınamaktan, 
kin, hased ve nefretlerden ,tekebbür ve riyalardan, ift ira ve su-i 
zanlardan, sana sığınıyorum ve binbir esmana, binbir güzel 
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isimlerine karşı bu yaşıma kadar işlediğim işlenmesine sebep 
olduğum ve işledikleri tüm günah ve hatalardan,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem, Yâ Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs, Yâ Musavvir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Vâsi’, Yâ 

Müheymin.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Yaratılış amacını bilmeden verdiğin rızık ve nimet-

lere razı olmayarak fazlasını istemekten, hiç mağlup olmayaca-
ğımı düşünerek aciz olmadığımızı ve herşeyi elde edeceğimizi 
zannederek “peygamberlere verdiğini bana da verirsin” diyerek, 
“peygamber diye bir şey yok, peygamberlerde yalan söylemiş, 
peygamber eşleri de fal bakmış, senin peygamberinden banane, 
bu kadar peygamber gönderdin de ne oldu, kimseyi adam ede-
bildin mi, peygamberler devrinde yaşasam da itaat etmezdim, 
çobanın sözüne mi inanacağım” diyerek, düşünerek, söyleyerek, 
elçi ve resullerine, peygamberlerine küfür, hakaret, kötü söz, 
zina isnat ederek, işlemiş olduğum, söylenmesine sebebiyet 
verdiğim, soyum ve zürriyetimden de aynı sözler ve düşünce-
ler ile huzuruna gelenler adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Rahmân, Yâ 

Rahîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Celil, Yâ Cemil.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Nûr.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Kur’an-ı Kerim’in sırlarına, ayetlerine, küfür it-

ham etmekten, senin biz aciz kullarını koruyup gözetmene 
aldırış etmeyerek Kur’an ayetlerine kendi fikir ve görüşlerim 
ile yorum yaparak, Kur’an’ın söz ve hükümlerini değiştirerek 
bilmediğim konular hakkında fetvalar verip insanları saptı-
rarak, “Kur’an’ı okuyorum, ben daha iyi biliyorum” demekten 
sevgi, aşk ve muhabet için okumaktan ve zikretmekten “o ka-
dar Kur’an okudum da ne oldu” diyerek, düşünerek, söyleyerek, 
işlemiş olduğum,

Kur’an-ı Kerim’e hakaret içeren sözler sarf ederek işledi-
ğimiz tüm günahlardan, “Kur’an çarpsın, Allah çarpsın” de-
mekten, kullarının güven ve sevgilerini iltifatlarını kazanmak 
için kendimi ispat etmek gösteriş ve riya düşünerek, Kur’an-ı 
Kerim’i ahenk menbaı olarak kullanmaktan, Kur’an-ı Kerim’i 
alay ederek okumaktan, alaya almaktan, Kur’an-ı Kerim’i 
yalan sözlerime şahid tutmaktan, şaka amaçlı kullarına Fati-
ha okutmaktan, ayet ve hadisleri alaya almaktan, anlamadan 
yorumlar yapmaktan, “sıkıldım Kur’an’ı okumaktan” diyerek, 
“Kur’an mahluktur, beşer sözüdür” diyerek, düşünerek, söyleye-
rek, Kur’an-ı Kerim’i menfaatim ve çıkarlarım için kullanarak, 
muskalar yazarak, yazdırarak, Kur’an-ı Kerim’i adak adaya-
rak, hatim adakları vererek, ibadet ve sadakat sözleri vere-
rek, adaklar adamaktan, şartlar ve pazarlıklar yapmaktan,
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Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’, Yâ Nûr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hakk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb, Yâ Rahmân, Yâ 

Rahîm.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaktan, ölümü te-

menni etmekten, yaratımış olduğun kullarının canına kast et-
mekten, “canımı al da kurtulayım; böyle hayat olmaz olsun; ya-
şıyoruz da ne oluyor; Azrail canımı almıyorsa işi bıraksınq seni 
görmek Azraili görmek gibi geliyorq ben meleklerin şahitliğini 
kabul etmem; Allahım şeytanları cinleri niye Kur’an’a yazdın ki, 
bunlar pisliktirler; ahiret diye bişe yok; haşirde neymiş beni ta-
biat yarattı; cehennemde nasıl olsa kafirler yanacak; şeytanı cini 
niye yaratıyorsun ki; şeytanlar cinler benim yanıma yaklaşamaz, 
cin şeytan diye birşey yok; cin ve şeytanları emrim altına alırım 
benim emrimdeler; şeytandan sana niye sığınıyım ki; cin ve şey-
tanlardan sözler alıp cinler yaptı şeytanlar yaptı; hayrı Allah, 
şerri şeytan yarattı; bazı şeyler Allah’ın takdiri ile olmaz; Allah’ın 
dilemediğini insanlar işleyebilir; benim cinlerim var cinlere ho-
calık yapıyorum” diyerek, cin ve şeytanlardan ilim talep etmek-
ten, bildiğim bilmediğim tüm düşüncelerden, işlemiş olduğum 
tüm hata ve günahlardan gizli-açık tüm isyan ve şirklerden,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd, Yâ Mütekebbir.



BÖLÜM 2182

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ 
Kuddûs.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâlık, Yâ Müheymin.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Namaza “çok saçma” demekten, “eğilip kalkıyor-

sunda ne oluyor; bugüne kadar kıldım da ne kazandım, namaz 
kılarken geçirdiğim vakitler boşa gitmiş; namazdan bıktım usan-
dım; namaz bana farz değil; farzını kılıyım da sünneti kalsın; 
namaz kılsam da günahlarımdan arınamam; hele bi evleneyim 
de başlarım; 40’ıma geleyim de düşünürüz; size bi namaz kıldı-
rayım da ihtişam görün; gölgeme bile namaz kıldırırım; o na-
mazın kabul olmaz inşallah; teravihi Ömer icat etti; şimdi işim 
var sonra kılarım; acelesi ne ki Ramazan’da 70 kat sevap var o 
zaman kılayım, kılmadıklarımı karşılar; kıldığım namazlar ka-
zaya kalıyor; namaz bana göre değil; benim kalbim temiz; Allah 
beni huzurunda istemiyor; kılacağım da ne olacak; benim gibi 
günahkarın namazı kabul olmaz; şu işim olursa söz namaz kı-
lacağım; namaza başlıyacağım; okulu bitirirsem, evlenirsem, işe 
girersem, rahata erersem” diyerek amaç ve menfaatlerimde iba-
detleri sadakat sözleri haline getirerek, namaz, ibadet ve sada-
kat üzerine sözler ve adaklar adayarak, kazaya ve kadere küfür 
ederek, işlediğim tüm isyanlardan, tüm sözlerden, tüm hata ve 
günahlardan, soyumdan ibadet ve sadakat üzerine tüm adak 
adayanlar adına, tüm hata ve günahlardan,

Allahım! 54 farzı terketmekten, ibadetlerimi geciktirmek-
ten, çaba ve gayretlerimin karşılığına kanaat etmemekten, asi-
lik ve isyan etmekten, mazlumun garibanın hakkını yemekten, 
haramları helâle tercih etmekten, kederlenmekten, hüzünlen-
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mekten, ibadetleri, kutsal emanetleri alaya almaktan, yediğim, 
içtiğim nimetlere küfür etmekten, dokunuyor demekten, rızık 
ve nimetlerine kanaat etmeyip fazlasını istemekten, açgözlülük 
etmekten, kullarının hayatlarına, canlarına göz dikmekten, ha-
yata içerlemekten, kullarının keyfiyetlerini senin emirlerinden 
yüksekte tutmaktan, kendimi ve kullarını aşağılamaktan, hor 
ve hakir görmekten, oruç, hac, sadaka, ibadet ve sadakat üzeri-
ne sözler vermekten, zekât vermemekten, zekât düştüğü halde 
zekât düşmüyor demekten, ben fakirim Allah versin demekten, 
orucu inkâr etmekten, oruç tuttuğu için kullarını kınamaktan, 
aşağılamaktan, oruç tutacak gücüm var iken orucu terketmek-
ten, oruç farz olmasaydı daha hayırlı olurdu demekten, oruç 
tutan kullarına saygı göstermemekten, orucu ceza olarak gör-
mekten, oruç adakları adamaktan, tutmadığım oruçların ke-
faretlerini geciktirmekten, orucu ibadet olarak görmemekten, 
oruç zengin içindir ben fakirim tutmasamda olur demekten, 
oruç tutan kullarının oruçlarını bozmak için sözler söylemek-
ten, Ezan-ı Muhammedi’yi vakti gelmeden okuyarak dalga 
geçerek oruçlu kimselerin oruçlarını bozmalarından, oruç tut-
tuğum halde küfürlü konuşmaktan, göz zinası yapmaktan, kız-
gınlık ve öfk e ile orucumu bozmaktan,

Zekâtı inkâr etmekten, “bu sıkıntılı zahmetli zararı daha 
ne kadar ödiyeceğiz” demekten, “fakire ve yetime ne diye zekât 
verecekmişim ki bende fakirim” demekten, “madem fakirsin git 
çalış benden niye istiyorsun” demekten, “ben çalıştım kazandım 
o da çalışsın kazansın, kazanırken beraber mi kazandık, fakir o 
benim malıma ortak olamaz” demekten, sadaka ve zekât iba-
detlerine riya katmaktan, “fakirler ölsün; pis fakir; fakirler ze-
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hir zıkkım yesin; mal varsa zekât var, zekât varsa derdin var; 
Allah benden daha zengin, fakire o versin; fakir çok yedi, biraz 
da biz yiyelim; fakir fakirse, bende fakirim” demekten imkanım 
olduğu halde zekâtı vermemekten, fakirin malına, namusuna, 
göz dikmekten, sadakasını yemekten, zekâtı eksik vermekten, 
zekâtın hiçbirşeyi değiştiremeyeceğini söylemekten, soyumun, 
zürriyetimin, ailemin, zekâtlarını araştırmamaktan, üzerimize 
düşen zekât ve sadaka hisselerinin paralarını yemekten, hac-
cı inkâr etmekten, “hacca ne luzüm var, oraya gitmek araplara 
para yedirmek” demekten, hac adakları adamaktan, soyumdan 
adanan adakları araştırmamaktan, okul, yaşlıklık, para, yaşam, 
hastalık üzerine sözler vererek haccı adak ve pazarlık konusu 
yapmaktan, “hacca gidersem söz kurbanlar keseceğim” demek-
ten, şartlar yerine geldiği halde yerine getirmemekten, faiz ve 
tefecilik paralarını helâl görüp hacca gitmekten, gitmeyi iste-
mekten,

Allahım! Küfürler içinde küfretmekten, “Kur’an çöl kanunu-
dur” demekten, “değiştirilmiş” demekten, “Muhammed kafasın-
dan uydurmuş” demekten, “Kâbe arapların olsun, falan yer bize 
yeter”, “arapların Allah belâsını versin”, “pislikler lânet olsun”, 
araplara “düşüncesiz sapıklar” demekten,  “14 asır önceki şeyler 
ile bugün millet idare edilmez”, “müslümanlık, islam aleminin 
gerilemesine neden olmuştur, onunla bugün hiç bişi yapılmaz”, 
“Avrupalılar, müslümanlardan daha hoşgörülü”, “Allaha ibadet-
le vakit öldürülmemeli”, “ben dünyaya yemeye, içmeye, gezme-
ye, eğlenmeye geldim, ibadetle ne işim var”, “faiz helaldir, kredi 
çekip hacca gideyim”, “içki kadar güzel birşey yok; alkol hayattır; 
içki, esrar hoştur, gerisi boştur; az birşey içsem helâldir; sahabe-
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ler de alkol içmişti; peygamber eşleride fal bakmıştı” demekten, 
peygamber eşlerine zina isnat etmekten, zinayı helâl görmekten, 
“maşallahla-inşallahla bu işler yürümez, olmaz” demekten, “Al-
lah razı olsun diyeceğim de ne olacak” demekten “helâli-haramı 
bilmem, haram daha sevimli”, “onun kafası şeriatla örümcek-
lenmiş”, “Allahım sana sığındım beni getirdiğin duruma bak”, 
“Allahın unuttuğu insanım”, “Allah bana bu kadar dert ızdı-
rap verdi, bir de namaz mı kılacakmışım”, “çok namaz kıldım, 
Kur’an okudum, ama halâ fakirim”, “getirin Kur’an’ı haklı isem 
lânetleşelim”, “fakir-fukara cennette, benim ne işim var”, “Al-
lahım bu kadar musibetten sonra daha yapmadığın ne kaldı”, 
“ben yitik ve çalınmış şeyleri bulurum”, “Allahım bu kadını er-
keği bana niye verdin”, “seninle bulunmaktansa kafir olsaydım 
daha iyiydi”, “senin sırtın anamın sırtı gibidir” diyerek, düşü-
nerek, söyleyerek, şeytanın aleyhimize söylediğimiz sözleri ve 
düşünceleri kullanarak ruhsat almasına, nefislerimizin azgın-
laşmasına sebep olduğu, olan ve olacak tüm günah ve hatalar-
dan, tüm söz, fiil ve davranışlardan, soyum ve zürriyetimden, 
soy ve zürriyetlerimizden, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 
kadar geçmiş, gelmiş, gelecek bütün mü’minlerden bu sözleri 
düşünerek, söyleyerek, yapmış olduğu tüm fiil davranışlardan, 
yeryüzünde ve katında bulunan tüm ölmüş ve sağlar adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Şâfi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Nûr, Yâ 

Alîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muhyi, Yâ Mumît.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Yâ Hâsib! 
Emellerim hesaba gelmez arzularım sayıya dökülmez 
Deft erimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun 
İhtiyaçlarımın en küçüğüne hayallerimin hiçbirine elim yetişmez 
Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun

Yâ Hakk! 
Ancak sana yönelmek kuluna haktır 
Kıblenden saptırma beni 
Ancak sana edilen dualar kuluna haktır 
Mahrum bırakma beni 
Ancak senden dilemek kuluna haktır 
Sahipsiz bırakma beni 
Ancak sana dayanmak kuluna haktır 
Çaresiz bırakma beni 
Ancak sana varan yollar kuluna haktır 
Yoldan çıkartma beni 
Her seyden çok seni sevmek kuluna haktır 
Yetim bırakma beni 
Belâ hakkımdaki hükmün haktır 
Ya Rabbi hak ettiğimle değil lütfunla ağırla beni 

Yâ Metîn! 
Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni 
Daglar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma 

beni 
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Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni 
Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Davut’a (aleyhisselam) dağı, demiri musahhar etti-
ğin gibi, biz aciz ve fakir kullarına da, hiç birşey bilmeyen, se-
nin bizlere öğretmen ve göstermenle öğrenen, günah ve hatala-
rı ile katılaşmış anlamak istemeyen, kalplerimize, akıllarımıza, 
nefislerimize, yumuşaklık ver. Katılaşan ve kuruyan kalplerin 
pasını silen, inadını söken, yumuşatan sözler nasip et.

Allahım! Bid’atler ve hastalıkların çoğaldığı bu asırda Üm-
meti Muhammed’in sapan, azgınlaşan ve yanlış yollara sevkine 
sebep olan tüm hata ve günahlardan, bid’alar sebebi ile bizlerin 
de yanlışa sevkine sebep olacak ve kalplerin mühürlünmesi-
ne sebebiyet verecek yaptığımız, yapılmasına sebep olduğu-
muz ve rıza gösterdiğimiz tüm hata ve günahlardan, şeytanın 
ve nefislerinin sözlerini dinleyerek yanlışlar çoğaltarak kafa-
lar karıştıranlar ve müslüman kardeşlerimizin arasına fitneler 
atmaya çalışanlar ve müslümanların birbirlerini öldürmeleri-
ne, birbirlerinin kanlarını dökmelerine, mallarını gasp etme-
lerine ve senin hak dininden sapıp gitmelerine, başka yollara 
gidenler, İslâm dininden saparak, saptırılarak, günah ve hata-
ların haramların çoğalmasına sebep olanlar adına, hakkı batı-
la karıştırmadan hidayete kavuşmaları ve kavuşmamız senin 
dosdoğru yolunda gelmemiz ve gelmeleri ve batıl olanı hak 
zannettikleri tüm günah ve hatalardan, tüm Ümmet-i Mu-
hammed adına ben sana,
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakk.
Allahım! Ülkemize ve milletimize, müslüman topluma ili-

şenlere karşı bize, karşısında durulamayacak  gözlerin ve akıl-
ların hayrette kalıp baygın düşeceği,  zalim ve zorbalara ins-i 
şeytan ve cinnin karşı koyamayacağı kardeşlik bağları nasip et.

İslâma ve milletimizin arasındaki kardeşlik bağlarımızı 
koparmaya çalışanların tuzaklarına tuzakların ile karşılık ver. 
Onlara senin Esmaü’l-Hüsna’ların ile kahır ve belâ okuyan ve 
böylece gelecek olanların terör ve fitneyi tetiklemesine günah 
ve hataları senin rahmetinden büyük görerek ve rahmetinden 
ümit keserek günahlarımızla ancak şehit düşersek cennetini 
hak edeceğimizi düşünerek, söyleyerek, ve soylarımızdan ve 
zürriyetlerimizden adam öldürme, cinayet gibi büyük kebair-
ler içine düşerek ve mazlumun ahını alarak, bir çok sebepler 
ile toprak ve miras hakları üzerinde lânet ve beddualar ederek, 
dünyalık meselelere vakit ayırarak  ve siyaset yaparak,  müs-
lüman kardeşlerimizin aleyhine casusluk yaparak, vatanıma, 
milletime, dinime ve müslümanlığa lânet ve beddua okuyarak, 
kötü temennilerde bulunarak, müslüman kardeşlerime ve li-
derlere sahtekârlık itham ederek, ümmetçilik, milliyetçilik, 
devletçilik, laiklik, ırkçıklık yaparak, savaşlar ve insan ölümle-
rine destek olarak, dinde yeri olmayan bid’alara kapılarak, te-
rör ve terörü destekleyen örgüt ve yapılara yardımcı olarak ve 
överek, çoğalmasına ve  kapıların açılmasına sebebiyet verecek 
sözlerden, lânetlerden, kınamalardan, aşağılama ve beddualar-
dan, İslâma ve müslümanlığa  leke getirecek deccal ve süfyan 
fitnelerinin ve tuzakların içine düşecek kardeşlerimize ve biz-
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lere yardım et. Onlar adına ve tuzaklara düşerek senin huzuru-
na gelenler adına ve gelecekler adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kahhâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Baise’s-Serâya. (ey askerler 

gönderen)
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Yâ Muntekîm! 
Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin 
İntikamın haktır senin 
Sen ki mazlumların ahını işitir ezilenlerin halini görürsün 
Cehennemin haktır senin 
Sen ki dilediğine rahmet eyler dilediğine azab edersin 
Adaletin haktır senin 
Nefsimi isyandan uzak tut 
Nefsimin eline bırakma beni 
Kalbimi nisyandan uzak tut 
En güzel hale kalp eyle kalbimi 
Zalimden ve zulümden uzak tut 
Adaletine razı eyle beni 
Rahmetini ver gazabından uzak tut 
Lütfuna muhatap eyle beni
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Allahım! ihlassız ve kötü ameller ile helâk olmaktan sana 
sığınırım.

Allahım! Kibir ve şükürsüzlükle helâk olmaktan sana sığı-
nırım.

Allahım! Zalim olmaktan ve zulüm etmekten sana sığını-
rım.

Allahım! Asi ve azgın olmaktan sana sığınırım.
Allahım! Sana sözler vermekten sana sığınırım.
Allahım! Nimetlerine şükürsüz davranmaktan ve şükürsüz 

kalmaktan sana sığınırım.
Allahım! Vücud ve varlık nimetlerini, hata ve günahlar içe-

risinde boşa sarfetmekten sana sığınırım,
Allahım! Lânet edilen ve lânet olunan her türlü sözden ve 

maldan sana sığınırım.
Allahım! Terörü desteklemekten, teröre destek vermekten 

sana sığınırım.
Tüm sitem, beddua ve ahlardan, kader ve kaderi tenkit et-

meye çalışan her türlü deccal ve süfyan fitnelerinden,  belâ ve 
musibetlerden, kötü sözlerden sana sığırınırım.

Yâ Muğnî!  
Bütün zenginlikler senin ikramındır 
Elimizde olanlar değil sadece elimizde senin ihsanındır 
Sahip olduklarımız değil sadece varlıgımız da senin ikramındır 
Her zenginin zenginliği senden başkalarına el açtırma beni 
Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni 
Fakirlik korkusundan azad eyle nefsimi 
Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni 



RİSÂLET-İ ENBİYÂ TEVBE VE DUASI 191

Kainata dilenci eyleme kalbimi 
Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni 

Yâ Mâni! 
Sen mani olursan kimse manileri kaldırası degil 
Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil 
Ben bana gerekeni bilmem Hakim sensin 
Men eyle bana verme neler engelse sana gelmeme

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere, Süleyman (aleyhisselam) gibi, bilgili, iyilik 
ve adaleti seven, mülk-makam ve mevkide senin emir ve ya-
sakların üzere durmayı nasip et.

Allahım! Bizler bu zamanda mükellef olduğumuz ve üze-
rimize borç olan sözleri yerine getirmeyerek, soylarımızın 
ve zürriyetlerimizin ve bizlerin hata ve günahları ile bizlerin 
bedenlerine ruhsat alarak gelen şeytanların ve cinlerin söz ve 
vesveselerini dinleyerek, azgınlığımızın ve taşkınlığımızın art-
masına ve başka insanlarında bizim yaptıklarımız ile zarar gör-
mesine yol açacak ve şeytan ve cinlere yardım ederek senin hak 
yolunda gelen kullarının günah kazanmalarına ve günaha or-
tak olmalarına sebebiyet verdiğimiz tüm hata ve günahlardan,

Allahım! Başıma gelen belâ ve musibetlerde, senin bizlere 
rahmet ve merhamet ettiğini, günah ve hatalarımızın dünyada 
kefaretini ödeyebilmemiz için bizlere yol gösterip gafl et per-
demizi kaldırıp bizleri saadet-i ebediye olan ahiret dünyasına 
hazırladığını, çeşitli vesileler ile imtihan ettiğini unutup, senin 
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bizleri doğruya hak olana iletmene rağmen hata ve günahlar-
da ısrarcı davranarak, bizlere tebliğ olunan konularda nefis ve 
hevamızın sözlerini dinleyerek, tevbe ve dualara icabet etme-
yerek, tevbe ve dualarımızda arınmadığımızı düşünerek, senin 
rahmetinden ümit keserek, bizlere vesile olan kullarını sana 
aracı tayin ederek, onların bizi sana yaklaştıracağına inanarak 
ve düşünerek, kullarının sadece cüz’i ilim ve irade ile bizleri 
sevk edeceğini akıl fikir konularında istişare edebileceklerini 
unutarak, idrak edip algılamak istemeyerek, sevk olunduğum 
ve tevbe ettiğim halde nefsime uyarak, istek ve arzularından 
sana sığınmayarak, ibadetlerimi terk edip ibadet ve kulluğum-
da birşey kazanmadığımı düşünerek, kibirlenmekten, günah 
ve hatalarımı senin büyüklüğünden ve aff ediciliğinden büyük 
görmekten, hakkında bilgim olmayan konularda tebliğde bu-
lunarak kullarını günahlara sevk etmekten, günahlarını senin 
rahmet ve merhametinden büyük görmelerine, yanlışa sevk 
olmalarına sebep olduğum ve sebebiyet verdiğim tüm hata ve 
günahlardan, yanlışa sevk olunanlar adına ve kendi adıma,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs, Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Sebep ve olayların zahirine bakarak, hüküm ve-

rerek, cüz’i iradem ile günah işleyerek, senin huzuruna iltica 
etmeyip, olay ve hadiselerde “şeytan yaptı cinler yaptı” diyerek, 
ift ira atarak, nefsimizin vesveselerine kulak asıp sana sığınma-
yarak, günahlarımızı şeytanlara ve cinlere yüklemeye çalışa-
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rak, ahirette azap görmemize dünyada ise kendi yaptıklarımız 
yüzünden zorluk çekmemize gizli-açık şirk günahları ile isyan, 
fitne, fesadın yayılmasına sebep olan, olduğumuz ve olacak 
tüm ift iralardan, kibirlerden, tüm hata ve günahlardan,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hakem, Yâ 
Adl.

Allahım! Cin ve şeytanları cüz’i iradem ve cüz’i ilmim ile 
öldürebileceğimi veya kullarından medet umarak onların öl-
dürebileceğini zannederek, onlar üzerinde tasarruf kurabile-
ceğimi, rızıklanabileceğimi, onları emrim altında tutabileceği-
mi, dilediğim gibi eziyet edebileceğimi komuta edebileceğimi 
zannederek, (ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk et-
sinler diye yarattım) ayetine ve ayetlerine karşı gelerek, asi ve 
isyankar olmaktan, bilinçli bilinçsiz hareket ve düşünceler içi-
ne girerek, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini anla-
mayarak, kendi görüşlerim ile yorumlar yaparak, emir ve ya-
saklarını göz ardı ederek, tekebbür, enaniyet ve kibre kapılarak, 
kullarınında zarar görmelerine ve musallat yaşamalarına sebeb 
olduğum ve sebebiyet verdiğim yanlış hüküm karar ve teşhisler 
ile işlediğim işlenmesine sebep olduğum, işledikleri tüm hata 
ve günahlardan,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Nur, Yâ Basîr, Yâ Semi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hakem, Yâ 

Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm, Yâ Vâsi’.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Yaratmış ve görevlendirmiş olduğun cin ve şey-
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tanların şekil şemal ve yaratılış şekillerini hor ve hakir görerek, 
onların tip ve şekilleri ile dalga geçerek, onların söyledikleri ve 
verdikleri bilgiler ile amel ederek, yaşayış şeklimi değiştirerek, 
onların yaşayış koşullarını yargılayarak, onlardan yardım ve 
temennide bulunarak, yardım alma düşüncesine girerek, ilim 
talep ederek, cin ve şeytanlardan fayda göreceğimi zannederek, 
işlerimde, hayatımda, olay ve hadiselerde “cinler yaptı, şeytan-
lar yaptı, hayırsız-uğursuz ve bereketsizim, beni engelliyorlar, 
bana zarar veriyorlar” diyerek, yaptıklarımın karşılığında ceza 
gördüğümü ve tevbe ve dualara sarılmayarak, suçu cin ve şey-
tanlarda, eşyalarda, insanlarda arayarak, kendimi günahsızmış 
ve tertemiz görerek ift ira, kınama, hor ve hakir görme, aşağı-
lama, kibir, kin, hased, koğuculuk, gıybet gibi işlediğim, işlen-
mesine sebep olduğum, senin koruyuculuğundan ve mağfiret 
etmenden şüphe ederek, işlediğim ve işledikleri tüm hata ve 
günahlardan,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz, Yâ Azîm, Yâ Müte-

kebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Musavvir, Yâ Basîr, Yâ Semi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm, Yâ Afûvv, Yâ Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubdi’, Yâ Adl, Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb, Yâ 

Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk, Yâ Vedûd, Yâ Hasîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Cebbâr, Yâ Bâri, Yâ Vehhâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukît, Yâ Vâsi’.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
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Allahım! Yaratmış olduğun kullarına, cin ve şeytan nazarı 
ile bakarak, insanları şeytana benzeterek, sürekli şeytanın ve 
cinlerin isimlerini zikrederek, insanlara sürekli cin ve şeytan-
ları savunarak, şeytanların isimlerini zikrederek, olay ve hadi-
selerde zahirine bakıp hüküm vererek, “ben yaptım, ben biliyo-
rum, ben yaparım, ben öldürürüm” diyerek,

Allahım! Kendi hal ve hareketlerimize, davranışlarımıza, 
sözlerimize dikkat etmeyerek, her işimizde, senin adın ile baş-
lamayarak, senin adın ile bitirmeyerek, sana şükür ve hamd 
etmeyerek, “şeytan yaptırdı; şeytan söyletti; ben ne yaptım; şu 
şeytan niye peşimi bırakmıyor; şu şeytan insanlara gideceğine 
bana gelsin; şu şeytanı bi yakalarsam yapacağımı biliyorum; şey-
tan benim kapımdan içeri bile giremez; şeytan diyor ki git şöyle 
yap” diyerek işlediğim, işledikleri, işlenmesine sebep olduğum 
günahlarımdan,

Allahım! Senin razı olduğun ve rıza gösterdiğin olay ve ha-
diselere rıza göstermeyerek, haddi aşarak, başıma gelen ve olay 
ve hadiselerde merhamet ve rahmet  yüzünden gafl et ederek, 
kaderime, bana yazılana, küfür ve hakaret ederek, isyan ederek, 
“ben bunları hak etmiyorum; benim günahım neydi ki bu kadar 
eza ve cefa görüyorum; bu kadar sıkıntı yı bana niye veriyorsun” 
diyerek, işlemiş olduğum tüm hata ve günahlardan,

Allahım! İnsanların övgülerini kabul ederek, insanlar ara-
sında sürekli öne çıkmaya çalışarak, “benim fallarım var; be-
nim malım mülküm var; benim makamım var; benim şöhretim 
var; benim ismim var; benim soyum var; benim geleceği bilme 
tahmin etme yeteneğim var; benim rüyalarım var; benim görüş-
lerim var; benim sözlerim var; benim hayatım kimse karışama;z 
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beni kimse yenemez” diyerek, sürekli ben ve benlik kelimelerini 
tekrar etmekten, benliklerimin heva ve hevesine uyarak, riya, 
tekebbür, ucb, ego ve enaniyete bürünerek, nefsimi ilahlaştı-
rarak, günah ve hatalarımı senin rahmet ve merhametinden 
üstün görerek, kainattaki herşeyin senin iznin, senin emrin ile 
ayakta durduğunu unutarak, arzu ve isteklerime göre davra-
narak, nefsimi kötülemeyerek, kusurumu görmek istemeyerek, 
itiraf etmeyerek, nefsimi savunarak, her olayda haklı olduğu-
mu iddia ederek, nefsime boyun eğerek, başıma gelen olaylar-
da seni suçlayarak, hakaret ederek, işlemiş olduğum tüm hata 
ve günahlarımdan,

Allahım! Başıma ve başlarımıza gelen olay ve hadiselerde, 
musibet ve hastalıklarda, şeytanların senin bizler için yazdı-
ğını değiştirebileceğini, başıma gelen musibet ve hastalıkla-
rı şeytanların veya cinlerin veya insanların kaldırabileceğini 
zannederek, inanarak, kullarından medet umarak, şeytan ve 
insanların benim üzerimdeki tasarrufunu düşünerek, sana 
sığınmayarak, sünnetten ve 54 farzı terkederek, senin yüceli-
ğinden ve koruyuculuğundan şüphe ederek, beni görmediğini, 
beni terkettiğini, beni duymadığını, beni bir başıma yalnız bı-
raktığını düşünerek, söyleyerek, işlemiş olduğum tüm hata ve 
günahlardan,

Allahım! Yarattığın kullarını ve canlıları kınayarak, aşağı-
layarak, hor hakir görerek, hakkında bilgim olmayan konu-
larda öne çıkmaya çalışarak, dil ile kullarını lânetlemekten, 
yüz ifadesi ile kınamaktan, aşağılamaktan, beddua ve intizar 
etmekten, adil devlet reislerini kınamaktan, beddua ve lânet 
etmekten, ilmi ile amel eden alimlerle yarışa girmekten, kına-
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maktan, beddua etmekten, gıybet ve dedikodusunu yapmak-
tan, çekiştirmekten hased etmekten, varlığını senin yoluna 
harcayan gençleri kınamaktan, hor ve hakir görmekten, öv-
mekten ve övülmekten, beddua ve lânet etmekten, fakir, yetim, 
öksüz olanları kınamaktan, ift ira atmaktan, zulüm etmekten, 
hor ve hakir ve aşağılık görmekten, yardım etmemekten, boşu-
na yaşadıklarını düşünmekten ve söylemekten, Allahım! Senin 
yolunda senin rızana harcanan paralara lânet, beddua etmek-
ten, hased etmekten, kin gütmekten, fakir, yetim ve öksüzlerin 
paralarını ve haklarını yemekten, sadakalarına göz dikmekten, 
zekâtını vermemekten, zenginlerin mallarını, mevkilerini, ma-
kamlarını lânetlemekten, göz dikmekten, böbürlenmekten, ha-
sed etmekten, kınayıp beddua etmekten, mallarını çalmaktan, 
buğz etmekten, makam ve mevkilerini görüp, “Allah zengini 
görüyor, biz kimiz ki bizi görsün; zenginler ölsün” demekten, 
hayata, paraya, yaşamaya, yaşantılara, rızıklara, canlara lânet 
ve beddua etmekten, kendimi aşağılık görmekten, aşağılamak-
tan, kullarını aşağılık görüp aşağılamaktan, kendime ve baş-
kalarına lânet, beddua, intizar etmekten, kınamaktan, senin 
rızana ve razı olduklarına, yoluna harcanan hayatları, malla-
rı lânetlemekten, beddua ve lânet etmekten, müezzin ve ho-
caların taklidini yaparak, dalga geçerek, “arkalarında namaz 
kılmam” diyerek, kullarına lakaplar takarak, kendini haram-
dan sakındıranları yollarından çevirmeye çalışarak, harama 
ve günahlara meylleri için türlü türlü düşünceler kurmaktan, 
haramı helâl görmekten, cemaatle namaz kılamamaktan, se-
nin için birbirini sevenleri aşağılamaktan, kınamaktan, hor ve 
hakir görmekten, lânetlemekten, ölüm her an gelecekmiş gibi 
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hazırlık yapmamaktan, yarattığın kullarına saygı ve sevgi gös-
termemekten, merhamet etmemekten, sürekli kötülük ve şer-
lerin sevkine çaba göstermekten, ne kadar günahkar da olsam 
günah işlesem de iyiliği güzelliği ve hayrı emretmemekten, se-
nin huzurunu terketmekten, dünya güzelliklerini istemekten, 
kötü temennilerde bulunmaktan, kötü düşünceler ve sözler 
sarfetmekten, kötülüğün yayılması için çalışmaktan, kullarının 
ve bizlerin, din kardeşlerimizin, ailelerimizin, zararına olan 
düşünceler sarf etmekten, onların ve bizlerin imanlarına, kar-
deşliğine, zarar getiren ve getirecek şeylerde nefsimin arzu ve 
isteklerine başvurmaktan, hislerimi ve içsesimi dinlemekten, 
emir ve yasaklarına göre hareket etmemekten, kendi menfaat 
ve çıkarlarım için emir ve yasaklarında taviz vermekten,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ 

Ferd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Kahhâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz, Yâ Azîm, Yâ Müte-

kebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Musavvir, Yâ Basîr, Yâ Semi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm, Yâ Afûvv, Yâ Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubdi’, Yâ Adl, Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb, Yâ 

Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk, Yâ Vedûd, Yâ Hasîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Cebbâr, Yâ Bâri, Yâ Vehhâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukît, Vâsi’.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
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Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım!
dua varken beddua ve lânet etmekten
kardeşlik varken düşmanlık ve hased etmekten
güzel sözler varken küfür  ve isyanı seçmekten
nimet varken şükretmemekten
rızık varken nankörlük etmekten
nefis varken kötülememekten
namaz varken riayet etmemekten
seni övecek sohbetler var iken gıybet etmekten
gençlik varken ihtiyarlığı düşünmemekten
hayır varken şer istemekten
helal varken haram arzu etmekten ve  dilemekten
doğruluk ve cömetlik varken yalanı seçmekten
gayret ve çaba varken hırsızlığa meyletmekten
tesettür varken çıplaklığı seçmekten istemekten
hayat varken ölümü dilemekten
hüsn ü zan varken su izan düşmekten
rahmetin varken gazabını dilemekten
varlık varken yokluğu dilemekten
ümit varken ümitsizliğe düşmekten
iman varken imkansızlığı seçmekten
adaletin varken haksızlığa uğradığımı düşünmekten
kabir varken dini dünyaya feda etmekten
ahiret varken dünyaya ülfet etmekten
terbiye varken terbiyesizliği seçmekten
sabır varken sabırsızlık göstermekten
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birlik varken ayrımcılığı seçmekten
iyilik varken kötülüğü seçmekten
merhametin varken zulüm ettiğini söylemekten
rızan varken ucb girmekten
Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ 

Ferd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Kahhâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz, Yâ Azîm, Yâ Müte-

kebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Musavvir, Yâ Basîr, Yâ Semi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm, Yâ Afûvv, Yâ Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubdi, Yâ Adl, Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb, Yâ 

Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk, Yâ Vedûd, Yâ Hasîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Cebbâr, Yâ Bâri, Yâ Vehhâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukît, Vâsi’.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere Lokman (aleyhisselam) gibi, soylarımızdan, 
zürriyetlerimizden ihsan ettiğin tüm ademoğullarının, kalple-
rine ve akıllarına işleyecek doğru öğütler ve nasihatlerde bu-
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lunmayı, birlik içinde kardeşlik bağlarını koparmadan dertleri-
mizden ve sıkıntılarımızdan arınmış vesilelerin ile şifa bulmuş 
tertemiz bir şekilde senin dosdoğru yolunda gelmeyi nasip et.

Allahım! Musibet ve belâlarda gafl eti tercih ederek, musibet, 
belâ ve hastalıkların rahmet ve merhamet nazarına  bakmaya-
rak, musibet, belâ ve hastalıklara ülfet ederek, “bana birşey ol-
maz; bana zarar gelmez; daha beter olsaydım; Allahım! canımı 
al da kutulayım; yeter bu kadar çektiğim” diyerek, kendimi has-
talık ve musibetlerde mecnunluğa vurarak, bana vermiş oldu-
ğun akıl ve azalara ift ira atarak, vücud varlığımı inkar ederek 
ve yerinde kullanmayarak, asiliğe, isyana, şirke teşvik ederek, 
işlediğim hislerimin ve düşüncelerimin yanılgısına uğrayarak, 
vesveselere kulak asarak, sıkıntı, musibet ve belâlarda sana yö-
nelmeyerek, tevekkül etmeyerek, kendimi kullarına şifa verici 
zannederek, iyiliği ve şifayı senden dilemeyerek, kullarından 
bekleyerek, bizlere vermiş olduğun kulluk vazifelerimizi müşa-
hade etmeyerek, sürekli dünya ve içindekiler ile meşgul olarak, 
sefahat ve dalaleti tercih etme çabası içinde yarattığın kullarına 
kendimi kanıtlama çabası içine girerek, hastalık ve musibet-
lerde sabretmeyerek, isyan ederek, asilik yaparak, nefsimin ve 
şeytanın oyunlarına vesveselerine yenilerek, vesveselere alda-
narak, vesveselerden korkarak, korkularımı endişelerimi senin 
büyüklüğünden üstün tutarak, sürekli korkaklık yaşamama, 
sürekli endişe çekmeme, sürekli şüphelenmelerime, sürekli 
hislerimin aldatmasına ve maneviyattan uzaklaşmama sebep 
olan, olacak, olduğumuz, tüm düşüncelerden, tüm korkular-
dan, tüm hislerden, tüm vehimlerden, tüm ucblardan, tüm 
şüphelerden, tüm endişelerden,
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Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mü’min, Yâ Müheymin, Yû 

Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muahhir, Yâ Şâfi, Yâ Aliyy.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kerîm, Yâ Rahmân, Yâ 

Rahîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîm, Yâ Alîm, Yâ Afûvv.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm, Yâ Afûvv, Yâ Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr, Yâ Semi’, Yâ Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Cahillik ve gafl etle geçen zamanımda, senden yar-

dım dilemeyerek, nefsimin ve şeytanın vesveselerine koşarak, 
tevbelerimi geciktirip kendimi sorgulamadan ve senden dile-
meden, rızkın, şifanın ve koruyuculuğun sende olduğunu ve 
her an bizleri gözetlediğini umursamadan, dar aklım ve gafl e-
timin eteğinden tutarak, çektiğim yılların acısını çektim, sana 
karşı asi oldum, bizlere vermiş olduğun nimetlere şükretmeye-
rek, geçirmiş olduğum her günümden pişmanım.

Ey aff ı çok, günahları mağfiret eden Rabbim!
Kur’an-ı Kerim’i öğrenme çabası içine girmeyerek ve sen-

den dilemeyerek, kullarından medet umarak, senden bekleme-
yerek, kalbimi, aklımı, bedenimi, azalarımı lânetleyerek sana 
asi oldum.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (100 defa)
Ahiretimi unutup, dünyaya ve içindekilere bağlanmak-

tan, kutsal değerleri göz ardı etmekten, muskalar yazdırarak 
ve yazılmasına karşı çıkmayarak, rızkımı açacacığını işlerimi 
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kolaylaştıracağını, kaderi değiştireceğini, şifa vereceğini, ha-
yatımı değiştireceğini, değiştirdiğine inanarak, söyleyerek ve 
düşünerek, sana şart koyarak, senin büyüklüğüne güvenmeyip  
sığınmamaktan, insanlar arasında öne çıkmaya çalışmaktan, 
ölmeyecek gibi yaşamaktan, aczimi bilmemekten, dünyalık 
hırslara kapılmaktan, firavunlaşmaktan, şöhretten, şöhret his-
si ile yaşamaktan, insanların iltifat ve övgülerini beklemekten 
ve hoşlanmaktan, sevilmek ve beğenilmek için çabalamaktan, 
makam ve mevki peşinde koşmaktan, insanların beni iyi gör-
mesine ve övmesine yol açmaktan ve engellememekten, sürek-
li başkalarını kusurlu bulmaktan, kendi nefsimdeki kusurları 
görmemekten, nefsimi temize çıkarmaktan ve aczimi, fakrımı, 
kusur ve hatalarımı tekebbüre kapılıp, sana itiraf etmemekten, 
büyüklenen ve kibirlenen insanları sevmekten, övmekten ve 
övülmelerine hizmet etmekten ve onlara taraf olmaktan, yüz 
bin defa hâşâ ve kellâ! insanları yüceltip sana eş koşmaktan, 
insanların beni sana yaklaştıracağına inanarak, senin hidaye-
tinin ve iman ve İslâm nurlarının sadece senden değil onların 
elleri ile bana geleceğine inanmaktan, kullarını sana aracı tayin 
ederek, Mekke müşriklerine benzeyip putların kendilerini sana 
yaklaştırdığına inandıkları gibi, aciz ve fakir kullarının beni 
sana yaklaştırdığına inanıp, sadece ilim ve dua ile yardım 
edebileceklerini unutmaktan ve sadece senden yardım iste-
meyip kullarını ve sebepleri senin yardımına ve hidayetine 
ortakçılar yapmaktan,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Rezzâk. (100 

defa)
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Şâfi. (100 defa)
Başıma gelen her belâ ve musibet kendi elim ve dilim ile-

dir. “Ceza amelin cinsindendir” düsturunu düşünmeyerek 
haşa ve kella! seni sorumlu tuturak, yaptığım ve söylediğim 
her kelimemden, hareketlerimden, yapılmasına ve söylenmesi-
ne sebep olduğum her günahtan, kullarına karşı senin öğretici 
olduğunu görmeyerek, kendi yaptıklarımı nefsime ve şeytana 
yükleyerek, senin cezalarına karşı asi ve isyankar olmaktan, 
muskanın benim üzerimde ve kulların üzerinde koruyucu ve 
şifalı olduğunu iddia ederek ve düşünerek, kendimi senden 
başka eşyalar ile güvende olabileceğimi düşünerek, yarattıkla-
rına nazik davranmayarak, tabiatın bir düsturu olan temizliğe 
ve nezakete özen göstermeyerek, pis kelimeler konuşmaktan, 
pislik içinde yaşamaktan, ifrat ve tefrite düşmekten ve kullarını 
düşürmekten, Kur’an okuma yarışına girmekten, “ben daha iyi 
bilirim; ben yapar, ben söylerim” diyerek, tekebbür ve enaniyet 
ile boğulmaktan, yaptıklarımı iyi bir şeymiş sayarak ve düşü-
nerek, Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim sırrına 
dayanmayarak, gücün ve kuvvetin kendiliğinden oluştuğunu 
söyleyerek, kaza ve kaderi göz ardı ederek, işlemiş olduğum ve 
işlenmesine sebebiyet vermiş olduğum tüm günahlarımdan ve 
günahlardan pişmanım. Allahım!

Benim (eşimin ve çocuklarımın) ve soyumuzun zürriyetimi-
zin ölmüş ve sağ olanlarından ve ehl-i imandan; kendi soyları-
na, zürriyetlerine, üstlerinde hakkı olan ve olmayan insanlara 
bana (eşime ve zürriyetine), (anne babama ve eşimin anne baba 
ve zürriyetine) ölmüş olanlarının ruhları ve sağ olanlarının ru-
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haniyetleri adına ben sana işlemiş olduğumuz tüm günah-
lardan,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Şâfi. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir. (100 defa)
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin. (100 defa)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere Uzeyr (aleyhisselam) gibi kanıtlar ile elde 
edebilmeyi, Tevhid-i şuhud bir akıl ile belâgat ve münazara-
larda düzgün ve güzel sözler söylemeyi nasip et. Tam bir tesli-
miyet ile endişe ve şüpheye düşmeden, nesilden nesile geçecek 
güzel öğütler nasip et.

Allahım! Velayet (velilik, dervişlik, dostluk, sadakat, başka-
sına sözünü geçirmek) ve salahatte (sâlihlik, günahsız ve temiz 
oluş, dindarlıkta çok ileri olmak hâli) olan kullarına bağlanmak-
tan, onların bizlere cüz’i ilim ve dua ile yardım edeceklerini 
unutarak, medet umarak, onları yücelterek, aşağılayarak, kü-
für itham ederek, makamlarına ve mevkilerine göre kullarını 
kıskanarak, rekabete girerek, kullarını sana aracı tayin ederek, 
kulların ile menfaat ve nefsin gururunu tetikleyen münazarala-
ra girerek, kendimizi haklı çıkarmak pahasına boş ve anlamsız 
kelimeler sarf ederek ve bunlara sevinerek, dünyalık güzellik-
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lerin tarafgirliğini yaparak, hal ve ihlâsın kaçmasına ve zede-
lenmesine kalbin ve ruhun öldürücü zehiri olan tekebbüre ve 
kibre girerek, ben lik hastalığı içinde bulunmaktan, su-i zanda 
bulunmaktan, Kur’an-ı Kerim ve semavi kitaplar ile kullarınla 
yarışa girmekten, iddialaşmaktan, “ayet ve hadisleri daha iyi bi-
liyorum” demekten ve kutsal değerlere küfür itham etmekten, 
saygısız davranmaktan, insanlara karşı birer araç olarak gör-
mekten ve kullanmaktan, fetvası üstümüze düşmeyen konular 
hakkında fetva vermekten, başkalarının ve bizim şehadetimize 
zarar getirecek kelamlar sarf etmekten, kullarının şehadetini 
ve imanını zedeleyecek konularda onlara yardımcı olmaktan, 
tartışmaktan, hakkında bilgimiz ve fikrimizin olmadığı ko-
nularda fitne ve bozgunculuk yapmaktan ve kulların arasında 
bozulmalara sebep olan sözcükler sarf etmekten, konular hak-
kında yalan yere yapamayacağımız yeminler vererek iddialaş-
maktan, feylesofh ane düşüncelere girmekten ve tartışmaktan, 
doğruya yanlış yanlışa doğru demekten, kendime ve kullarına 
hayali kahramanlıklar vererek, kendime ve kullarına makam, 
mevki, şöhret, hırs, hased gibi düşünceleri aşılayarak, şeytan 
ve nefsimizin oyunu içine düşerek, aklımızın lânetlenmesine, 
kalbimizin mühürlenmesine, beden ve azalarımızın yanlışa ve 
bid’atlere sevkine yol açan ve açacak tüm söz, fiil ve davranış-
lardan  işlemiş ve işlenmesine sebep olduğum tüm gizli-açık 
şirk günahlarımdan, kendi adıma ve tüm inananlar adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Bâtın, Yâ Vâsi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Müheymin.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Zâhir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Karîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mübîn.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden 

abduhü ve resulühü. (7 defa)
Allahım!
Bütün işler senin iraden ile meydana gelir
Bütün kalpler ve diller senin elinde evrilip çevrilir
Bizler işittik ve itiat ettik
Senden başka ilah yoktur denginde yoktur
Gökler yerler ve içindekilerin hepsi senin kelamınla kaimdir
Sen denizlere söyledin sözünü anladılar
Onlara emrettin emrini yerine getirdiler
Çevrelerini kumlu karalarla sınırladın onlara çizdiğin sınırları  ge-

çemediler
Dağ gibi dalgalar oldular sınırına erişince zillete ve uysallığa bü-

ründüler
Korkarak boyun eğerler boyun eğdiklerini ikrar ederler emrini ye-

rini getirirler
Yâ Rabbim! Bizler ihtiyaca muhtaç kulların biliyoruz ve 

inanıyoruz ki; senden başka ilah yoktur, Muhammed (aleyhis-
selam) senin kulun ve elçindir.

Allahım! Bizler gafl ette de olsak, üzerimize düşen vazife-
lerden kaçsak da bu küre-i zeminde ülfet ve nisyanlar ile ne-
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fislerimizi ve kulluk için vermiş olduğun ve üzerinde hiçbir 
noksanlık bulunmayan azalarımızı dünya sevgisine asilik ve 
isyanlara harcar olduk. Senin büyüklüğüne ve yüceliğine lâyık 
ibadeti hakkıyla asla yerine getiremeyeceğimizi anlamayarak, 
biz aciz kullarına çizdiğin sınırları aşar olduk. Azgın ve helâk 
isteyen topluluklar haline geldik. Emniyete ve selâmete kavuş-
tuktan sonra hemen nefislerimizi dinleyip tekrar aynı hata ve 
günahlar içinde boğulur olduk.

Allahım!
Gizliyi açığı işiten, gıybet dinleyen kulaktan,
Sabır dilemeyip isyan eden dilden
HAKKA kör kalmış gözden
Tokluk ve haram seven mideden
Harama müptela olmuş bedenden
Zulüm ve haksızlık eden elden
Zarar getiren düşünceden
İnkar eden nefisten
Mühürlenmiş kalpten
Her an gelebilecek ölümden sinsi vesveselerden, kötü has-

letlerden, kalpleri eğriltecek yükten, maneviyatı öldürecek 
öfk eden, zarar getirecek her türlü kötü şer ve kederden, senin 
yüceliğine, senin uluhiyetine, mabudiyetine, malikiyetine, iba-
det edilmeye layık olmana, rububiyetine, vahdaniyetine, yarat-
tıkları ile herşeyin Rabbi olduğunun ilanına, kainatta benzer-
siz ve bir olmana, hakimiyetine, samediyetine, herşeyin sana 
muhtaç oluşuna, halıkıyetine, herşeyin seninle varoluşuna, yü-
celiğine sığınırım.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.
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Rabbim sen beni güçlendirmezsen ben zayıfım.
Sen benim dilime belağat ve fesahat vermezsen ben mak-

sadımı anlamaktan ve anlatmaktan acizim.
Sen beni doğrultmazsan ben yanılırım.
Sen bana yardım etmezsen ben rüsva olurum.
Sen bana izzet vermezsen ben zelil ve hakir olurum.
Sen beni aff etmezsen ben mahrumiyete düçar olurum.
Sen kuruyan kalbime su vermezsen ben baharı bekleyen 

ölü bir toprak olurum.
Hidayetine mazhar et beni.
İstikbalde rızanı kanacağım amellere müştak et bedeni-

mi.
Mizanda hesabını verebileceğim sözlere intizam eyle di-

limi.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere, Zülkarneyn (aleyhisselam) gibi, dünyayı 
fesada, anarşiye, zulümlere, ifsada götürecek ihlâs, ahlâk ve 
takvanın zarar görmesine sebep olacak tüm düşmanlarımızın 
önüne, arkasına, sağına, soluna, zahirine, batınına tüm tabaka-
larına setler ve engeller çek, onların bizleri görmesine ve bizle-
re zarar getirmesine mani ol Yâ Kahhâr!

Allahım! Bizleri günahlarımız ve hatalarımız ile kıskançlık, 
hırs, hased, ucb ile riya, kin, öfk e ile yaşam ve ölüm ile makam 
ve mevki ile cehennem kuyularına sürükleyen, darda kaldığı-
mızda menfaate meyleden, sana olan acz, fakr ve şükrümüzün 
önünü kesmeye çalışan, Ye’cüc ve Me’cüc’ün tehlikesinden 
deccal ve süfyaniyetten ins, cin ve şeytanlarının tuzaklarına 
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tuzakların ile karşılık ver. Sağından, solundan, önünden, arka-
sından aşamayacağı setler çek. Bizlere korunma yolları göster. 
Sana olan bağlılık ve teslimiyet ipimizi kesip, bizleri senin rah-
met ve şefk atinden mahrum bırakıp, azap çekmemize sebep 
olan, günahlarımızı açığa çıkar. Bizleri düştüğümüzde kalk-
mayı, üzüldüğümüz anda sevinmeyi, fakirliğimizde paylaşma-
yı, hayırlarda yarışmayı, tevekkül ve dualarda buluşmayı, hep 
senden isteyen olmayı, başkalarından medet ummadan sana 
varmayı nasip et.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kahhâr.
«Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğru-

su Sen, duaları işitensin” dedi.»(25)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere Zekeriyya (aleyhisselam) gibi, sadık dostluk-
lar, iff etli soylar nasip et. Yahya (aleyhisselam) gibi, ailelerimize 
hayırlı evlât olmayı nasip et. Meryem (aleyhisselam) gibi, temiz, 
sözüne sadık, iff etli olmayı nasip et.

Allahım! Verdiğin eşten, eşimin ana babasından ve soyun-
dan (ve çocuklarımdan) razıyım, sen de onlardan razı ol. Di-
limizle birbirimizi lânetleyerek, bana ve aileme musallat olan 
şeytanlardan bizleri arındır Yâ Kuddûs!

Allahım! Soyumdan ve zürriyetimden ve bizlerin nefisleri 
için yapılan evliliklerde, senin rızanı ve hakimiyetini unuta-
rak, gözetmemekten, yanlış evlilik ve yuvaların kurulmasına 
 (25) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/38.
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sebep olduğumuz ve sebebiyet verdiğimiz menfaat ve makam 
kazanmak namına yapılan ve yapmış olduğumuz evliliklerden, 
dünyalık sevgiler üzerine nefislerimizin arzu ve istekleri için 
yaşanan aşklardan, evliliklerden, sevgilerden, mürüvvet ve ev-
liliklerde eşlerimizin haklarını gözetmemekten, destek olma-
maktan, eşlerimizin mehirlerini vermemekten, eksik vermek-
ten, itaat etmemekten, talak vermekten, yemin etmekten, talak 
verildiği halde kefaret  ödemeden ayrıldığımız eşler ile nikahı 
düşmüş  şekilde ilişkiye girmekten, onlara zulüm ve haksızlık 
etmekten, “olmazsa olmaz, olmazsa ölürüm” diyerek yapmış ol-
duğumuz evliliklerden yanlış yapılan evlilik ve mürüvvetlerde 
haramzade çocuklar dünyaya getirmekten, gelmesine sebebiyet 
vermekten, evliliklere rıza göstermemekten, dünyaya getirilen 
evlâtlarımıza ve çocuklara beddua ve lânet etmekten, ırkçılık 
yapmaktan, (adet görmekten ve kadınsal hastalıklara lânet ve 
beddua etmekten, evlât dünyaya gelmesinde, loğusalığa cinsel 
ilişkilere lânet beddua intizar etmekten), (evlilikte cinsel arzu ve 
isteklerimde kabaran şehvetime ve cinsel organlarıma ve cinselli-
ğe lânet kahır ve beddua etmekten, helâl olan ilişkilerde kendimi 
yetersiz düşünmekten ve yaratılışımda kusur aramaktan endişe 
kaygı ve şüpheler ile his ve vehmin aldatmasına kapılarak seni 
suçlamaktan), hatayı sende aramaktan, zahiri sebeplere baka-
rak, hakiki sebeplerden gafl et etmekten, mahremiyeti ve evlilik 
ile ilgili ilişkilerdeki gizliliği çocuklara ve kullarına anlatarak, 
ahlâk ve haya kurallarını çiğnemekten, çiğnemelerine sebe-
biyet vermekten, evlât dünyaya getirmeye endişe etmekten, 
vermiş olduğun  çocuklarımızı beğenmemekten, erkek ve kız 
evlâdı ayrımı yapmaktan, kız veya erkek olmasını istememek-
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ten, hamileliğe, bebekliğe, çocukluğa, yaşama, hayata, mürüv-
vetlere lânet okumaktan, isyan etmekten, evlât sahibi olamadı-
ğımız için yetimleri adak ve şart koşmaktan, yetimler üzerine 
adak adamaktan, evlilik ve evlâtlar üzerine, işleri ve yaşamları 
üzerine, ibadet sözleri vermekten, mevlid ve Kur’an adakları 
adamaktan, kız veya erkek olursa diye adaklar adayarak şart 
koşmaktan, ahd vermekten,  nikah ve evliliklerimizde şahit 
tutmamaktan, evliliği ilan etmemekten, gizli aşk, gizli sevgi, 
gizli ilişkiler, gizli evlilikler yaşamaktan, anne babalarımızın 
razı olmadığı ve rıza göstermediği yuvalar  kurmaktan, evli-
lik yapmaktan, evlilik ve mürüvetler üzerine adanan adak ve 
nezirleri yerine getirmemekten, evlilik ve mürüvvetlerde eksik 
olan zekâtlarımızı aldığımız ve verdiğimiz faiz paralarını, mi-
ras hakkı ve kul hakkını gözetmemekten, yalan sözler ve ift ira-
lar üzerine evlilik ve mürüvvetlerde eşler ve aileler üzerine if-
tira atmaktan, evlilikler kurmaktan, araştırmamaktan ve kulak 
asmamaktan, günahlar içerisinde tevbe etmeden, arınmadan, 
evlilikler yapmaktan, nikahı bozmaktan, içkili, gusülsüz, euzü 
besmelesiz ilişkilerde bulunmaktan, şeytanın çocuklar mallar 
ve evlâtlar üzerinden hisseler almasına sebep olduğumuz tüm 
lânetlerden, kötü dualar ve temennilerden, lânetlenmiş beddua 
edilmiş evliliklerde dua ve tevbe etmeyerek çıkış yolu arama-
dan muskalara başvurmaktan, kullarından medet ummaktan, 
bizler için hayırlı gördüğün ve razı olduğun eşlerimizden razı 
olmamaktan, rıza göstermemekten, kınamaktan, aşağılamak-
tan, asi ve isyankâr olmaktan, doğan ve doğacak tüm ademoğlu 
fertlerinin evliliklerine, çocuklarına, yaşamlarına, hayatlarına 
okuduğumuz, söylediğimiz, yaptığımız, tüm beddualardan, 
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lânetlerden, sitemlerden, kahırlardan, intizarlardan, hasedler-
den, kinlerden, nefretlerden, evliliklerimizde çocuk dünyaya 
gelmesine engel olduğumuz kürtaja başvurduğumuz ve kür-
taja sebep olduğumuz ve gözyumduğumuz zorunluluk bulun-
madığı halde keyfi bebek ölümlerine sebebiyet verdiğimiz ve 
rıza gösterdiğimiz kürtaj cinayetlerinin çoğalmasına ve insan 
ölümlerinin artmasına sebebiyet verdiğimiz ve ortak oldu-
ğumuz tüm hata ve günahlardan, kefaret ve bedelini araştır-
madan, senin hükümlerine başvurmadan, kendi cüz’i akıl ve 
irademizi nefislerimizi dinleyerek, evlilikler, çocuklar, aile ve 
yaşam, üzerine birbirlerimize, haklarımızı helâl etmemekten, 
evlilikler ve çocuklar ve aileler üzerinde sıla-i rahimi kesmek-
ten, haklarımızı gözetmemekten, özürlü çocuklar dünyaya gel-
mesine  sebep vermekten, gelmiş ve gelecek nesiller üzerinde 
işlediğimiz hata ve günahlar sebebi ile taciz, tecavüz,  sapıklık, 
sapkınlık, çocuk ölümleri ve düşükler, zekât, faiz, miras, kul 
hakkı, beddua, kınama, kibir, kin, ensest ve eşcinsel ilişkiler, 
zalim ve zulümlere taraf olmaya, yaşanmasına sebebiyet vere-
cek, verdiğimiz, verilmesine ve zarar görmelerine kanaat etti-
ğimiz tüm hata ve günahlardan, şeytanın hisseler alarak mallar, 
aileler, doğumlar, çocuklar üzerinde hakimiyet kurmasına ve 
musallat yaşamalarına ve hata ve günahlar ile gelecek nesilleri 
ve bizleri ve ailelerimizi cehennem ateşine götürecek, son ne-
feste huzuruna şehadetsiz gelmemize sebebiyet verecek fısk ve 
haramlar ile dünya keyfiyetine düşerek, birbirimizi günah ve 
hatalarda taklid ederek, birbirimizin ateşe gitmesine göz yu-
marak, çaba göstermeyerek, haram nazarlara meyl ederek ra-
himlerini aldırarak ve çocuk dünyaya gelmesine engel olarak 
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kullarının ve bizlerin senin rahmet ve merhametinden ümit 
kesmesine ve şeytana yardım etmesine sebebiyet verdiğimiz, 
verdikleri, verilmiş, söylediğimiz, söyledikleri, söylenmiş, oku-
duğumuz, okudukları, okunulmuş, yaptığımız, yaptıkları, ya-
pılmasına, sebebiyet verdiğimiz yapılan, engelli, engellenmiş, 
engellenmesine sebebiyet verdiğimiz  ve sebep olunan,

Tüm yanlış evliliklerden tevbe ettim.
Tüm ift iralardan, kaderi tenkit etmekten, razı olamamaktan 

tevbe ettim.
Tüm rıza gösterilmeyen mürüvetlerden ve evliliklerden tev-

be ettim.
Tüm bebek ölümlerine sebebiyet verdiğimiz ve verdikleri 

günah ve hatalardan tevbe ettim.
Tüm lânet, beddua, kahır, intizar, kin, koğuculuk, hased, 

nefret, asilik ve isyankârlıklardan tevbe ettim.
Tüm harama meyllerden ve haram ilişkilerden tevbe ettim.
Tüm yalan sözlerden tevbe ettim.
Tüm sapkınlık ve sapıklıklardan tevbe ettim.
Tüm zulümlerden ve zalimliklerden tevbe ettim.
Tüm rahmetten ümit kesilmesine ve kesmemize sebep olan 

düşünce ve sözlerden tevbe ettim.
Saydığım tüm hata ve günahlardan, şeytanın hisseler alma-

sına, musallat yaşamalarına, yaşamamıza, yaşanmasına sebep 
olduğumuz bildiğim, bilmediğim, bilinmeyen,  soy ve zürri-
yetlerimizden, tüm ademoğlu fertlerinden, bu günahlar ile 
huzuruna gelenler adına ve gelecekler adına ben sana eşim ve 
kendim adına tevbe ettim.

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (33 defa)
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubdi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Kahhâr, Yâ 

Tevvâb.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Yâ Mucîb!
Yâ Rezzâk!
Yâ Hâlık!
Allahım! Beni bu dünyada bir başıma bırakmadın. Bütün 

rızkımı karşıladın, ben ise senin ahdin ve vaadine boyun eğme-
yerek, sana teslim olmayarak, benlik ve dünya hevasına aldan-
dım. Dilimle ift ira attım, kınadım, hor ve hakir gördüm, haram 
olana baktım, yadırgadım, kulaklarımla haram dinledim. Al-
lahım! Bana vermiş olduğun eşime razı olmayarak, evliliğime, 
eşime, eşimin ailesine, soyuna ve zürriyetine, kalben ve dil ile 
zulüm ettim, ift ira attım, kınadım, kibirlendim, süfyan ve dec-
cal fitnelerine destek oldum ve bu ahir zaman aleminde, senin 
ceza vermene ve gazabına ve azabına uğradım. Allahım! Şahid 
ol ki ben pişmanım ve üzerimde hakkı olan tüm ademoğlu-
na söylediğim, söyledikleri ve söylediğimiz tüm kötü temenni-
lerden, tüm kötü dualardan, tüm ift iralardan tevbe ettim.
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Allahım! Çocuk yapmaktan, korkarak ve istemeyerek, be-
karken ve evliyken, doğumum, yaşamım ve öleceğim güne ka-
dar geçecek süre içinde ve ahirde çocuğu olan yuva kuranları 
kınayarak, çocukların ve evliliğin ve tüm eko denge içerisinde-
ki oluşmaların, her birinin bir şükür ve rızık nimeti olduğunu 
görmeyerek ve istemeyerek, isyana ve şirke düşerek, evliliği ve 
evlenenleri lânetleyerek, evlenip boşananları lânetleyerek, ço-
cuğu olmuş kişilerin mazlum ve günahsız bebeklerini unutup 
beddua ve lânet ederek, onlara ve tüm Ümmet-i Muhammed’e 
“çoluğundan, çocuğundan çıksın; çocuk ve evlât yüzü görmeye-
sin; çocuğundan bulasın; bana yaptığının aynısını çocuğundan 
göresin; Allah belânı çocuğunla getirsin; çocuğun olmasın da 
evlât hasreti çekesin” gibi çocuk ve evlilik ve aile üzerine soyum-
dan, zürriyetimden ve benim ve tüm aile ferdlerinin söylediği, 
söylediğimiz, söylenmesine göz yumduğumuz ve söyledikleri 
tüm beddualardan, tüm lânetlerden, tüm kötü temenniler-
den ve isteklerden, ben, sana, eşim ve soyu ve zürriyeti, be-
nim ve soyumun ve zürriyetimin ve Hz. Adem’den (aleyhisselam)

kıyamete kadar gelmiş, geçmiş ve gelecek olanlar adına, tüm 
Ümmet-i Muhammed’den bizim gibi aynı günahları işlemişler 
adına, ben, sana,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâlık.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin. (100 defa)

Allahım! Soyumdan ve zürriyetimden rızık endişesi içine 
girerek, rızık korkusu ile evlâtlarına kıyan, Ve lâ taktülü ev-
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ladeküm haşyetek imlâk. Nahnü nerzukühüm ve iyyaküm 
inne katlehüm khane hıt’en kebira. - Çocuklarınızı fakirlik 
korkusuyla öldürmeyin. Biz onlara da size de rızık veririz. 
Onları öldürmek şüphesiz büyük bir günahtır ayetine ve 
ayetlerine bilerek ve bilmeden, gafl et içerisinde karşı gelerek, 
büyüklenerek, kibirlenerek, hırs içinde geçirmiş olduğumuz 
saatlerden, günlerden, aylardan, yıllardan pişmanım. Allahım! 
Ben, sana, eşim, soylarımız ve zürriyetlerimiz adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.(33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk.(33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâlık.(33 defa)
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin. (100 defa)
Allahım! Bilmeden veya bilerek, soyuma, zürriyetime ve so-

yumdan olan ve olmayan tüm akrabalarıma, eşime, dostlarımı-
za, anne babalarımıza, yetim ve mazlumlara, dil ile ve kalben 
lânet, belâ ve kahır okuyarak ve söyleyerek, onların ve bizim 
yaratılış gayemizin sana kulluk ve ibadet etmek ve senin doğ-
doğru yolunda sana gelmek olduğunu gözardı edip, lâin şey-
tan ve şeytana tabi olmuşlar gibi yaşamaktan, benimsemekten, 
nefsimin kusurlarını görmeyerek, ifrata ve tefrite düşerek, şey-
tana yardımcı olarak geçirmiş olduğum tüm saliselerim, tüm 
dakikalarım, tüm zamanımdan pişmanım. Allahım! Ben bili-
yorum ki; gafl etin prangalarıyla üzerime ve üzerlerimize çöken 
ağırlık günahlarımızın ağırlığıdır. Allahım! Hz. Adem’den (aley-
hisselam)kıyamete kadar gelmiş, geçmiş ve gelecek olanların soy 
ve zürriyetleri ve eşleri ve hanelerine dilim ve azalarım ve tüm 
uzuvlarım ile zulüm ederek, kınayarak, işlemiş olduğum, ol-
duğumuz, ürememize ve çoğalmamıza lânet ederek, söylenmiş 
tüm sözlerden, ben, sana,
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Semi’.(33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Habîr.(33 defa)
Yâ delile’l-mütehayyirin. (Ey şaşkınların yol göstericisi)
Yâ ğıyese’l-müstağisin. (Ey yardım isteyenlerin yardımcısı)
Yâ sariha’l-müstasrihin. (Ey medet isteyenlerin imdat edicisi)
Yâ care’l-müstecirin. (Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu)
Yâ melcee’l-âsin. (Ey asilerin sığınağı)
Yâ ğafire’l-müznibin. (Ey günahkarların bağışlayacısı)
Yâ emane’l-haifin. (Ey korkanlara emniyet veren)
Yâ Rahîme’l-mesakin. (Ey miskinlere merhamet eden)
Yâ enise’l-müstevhişin. (Ey yalnızlık duyanların dostu)
Yâ mucibe daveti’l-muzztarrin. (Ey darda kalanların dualarına 

cevap veren)
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. 

Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Yâ Kerîm!
Yâ Rahîm!
Soyumdan ve zürriyetimden ve çevremdekileri tanıdığım, 

tanımadığım tüm insanların, evlât sahibi olmaları konusunda 
teşvik etmeyerek, onların ve bizim soyumuzdan evlât aldıran-
ları överek, işlemiş olduğum günahlardan ve günahlarımızdan 
hamile olanı lânetlemekten,  kınamaktan, aşağılamaktan, hor 
ve hakir görmekten, hased etmekten, alkollü ilişki yaşamaktan, 
tüm ademoğlu ferdlerinin zannına girerek, işlediğimiz, işle-
dikleri, işlenmesine sebep olduğumuz, senin zahiri ve batini 
tüm isim ve sıfatlarına isyan etmekten, şirke düşmekten, asi 
olmaktan,  bana vermiş ve razı olduğun, eşime razı olmadan, 



RİSÂLET-İ ENBİYÂ TEVBE VE DUASI 219

evlilikler üzerinde senin rızanı düşünmeyerek, eşime, eşimin 
anne babasına, onların anne babalarına, benim, annemin ve 
babamın ve anne babalarının, çocukluklarına ve çocukluğu-
muza, doğduğumuz güne , kahır ve intizar isyan lânet etmek-
ten, “soyun zürriyetin kurusun” demekten, evlât sahibi olama-
dığım için şifayı kullarında arayarak, medet umarak,  isyankâr 
ve asi olmaktan, senin rahmetinden ümit kesmekten ve şirke 
düşmekten,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.(100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Halîm.(100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.(100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm.(100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy.(100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Şâfi.(100 defa)
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin. (100 defa)
Yâ delile’l-mütehayyirin. (Ey şaşkınların yol göstericisi)
Yâ ğıyese’l-müstağisin. (Ey yardım isteyenlerin yardımcısı)
Yâ sariha’l-müstasrihin. (Ey medet isteyenlerin imdat edicisi)
Yâ care’l-müstecirin. (Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu)
Yâ melcee’l-âsin. (Ey asilerin sığınağı)
Yâ ğafire’l-müznibin. (Ey günahkarların bağışlayacısı)
Yâ emane’l-haifin. (Ey korkanlara emniyet veren)
Yâ Rahîme’l-mesâkin. (Ey miskinlere merhamet eden)
Yâ enise’l-müstevhişin. (Ey yalnızlık duyanların dostu)
Yâ mucibe daveti’l-muzztarrin. (Ey darda kalanların dualarına 

cevap veren)
Allahım! Biz kullarına emrettiğin ve görünmesini yasak 

ettiğin azalarımıza ve mahrem yerlerimize sahip çıkmayarak, 
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erkek ve kadınlara göstererek, şehvet, zinaya meyil, tecavüz, 
sapıklık ve sapkınlıkların çoğalmasına sebebiyet verdiğimiz 
günahlardan,

Allahım! Süslerimizin ve ziynetlerimizin görünmesini ya-
sak ettiğin kullarına göstererek, mutluluklarımızın ve huzuru-
muzun bozulmasına sebep olduğumuz günahlardan,

Allahım! Bizlere girilmesini yasak ettiğin yerlerde buluna-
rak işlediğimiz günahlardan,

Allahım! Bizlerin soy ve zürriyetlerinden ölmüş ve sağ olan-
larından, anne babalarımızın, kardeş ve akrabalarımızın, temiz 
ve iff etli kadınlara atmış olduğu tesettür ve mahremiyete leke 
getiren ift ira dedikodulardan, “biz ne kapalılar gördük, asıl ka-
palılardan olanlardan  korkacaksın; çarşafın dışına değil, içinde-
kine bakacaksın; çarşafı, tesettürü kendisine moda yapmış; süslü 
cariye; kapanmakla bir şey olsaydı; kapanmakla insan olunmu-
yor; Allah insanın dışına bakmaz, içine bakar; tesettür ve çar-
şafl ılardan nefret ediyorum; lânet olsun çarşafa tesettüre; üstü 
cami altı kilise” gibi ve benzeri şirk, isyan, lânet, beddua, sitem, 
intizar, dedikodu, ift ira, aşağılama, kınama, hased, kin, nefret 
içeren sözler ve kelimeler sarf ederek, işlediğimiz ve işlenmesi-
ne sebebiyet verdiğimiz günah ve hatalardan,

Allahım! Eşlerimize, kardeşlerimize, anne babalarımıza, 
çocuk ve akrabalarımıza, tesettürü tebliğ etmeyerek, onla-
rı ve kullarını, kendi arzu ve isteklerimiz ve zevklerimiz için 
kapanmasını, kendi arzu, istek ve zevklerimiz için açılmasını 
isteyerek, senin emrin iken tesettürü sana adak, nezir ve şart 
konusu yapmaktan, ibadet ve sadakat üzerine yeminler ederek, 
tesettürü şartlamaktan, “tesettüre girersem insanlar beni aşa-
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ğılar” diyerek ve düşünerek, bizlere fıtri ve farz olan tesettürü 
terketmekten, terkedilmesine sebep olan söz ve cümlelerden, 
nefsimin sözlerine kulak asmaktan, olay ve hadiselerin zahi-
ri sebeplerine bakarak, hakiki sebeplerinden gafl et ederek, 
tesettürlü iken tesettürü terk ederek, senin emrinden ve rah-
metinden yüz çevirmekten, tesettüre girmeme engel olan hata 
ve günahlarımı ikrar etmeyip gururlanarak, senden istemeye-
rek, kullarında arayarak, tesettürü  yaş, zaman, mekan ve evli-
lik konularında şartlayarak, senin emrin ve rızana kavuşmak 
için giymeyerek, kullarının baskısı ve zorlaması yüzünden gi-
yerek, kalben ve aklen tesettürü kabullenmeyerek, kin, garaz, 
buğz, adavet, kibir, su-i zan, hased, tereddüd gibi hastalıklara 
mübtelâ olarak yaşamaktan, çıplaklığa ve zina günahlarına se-
bep olacak günah ve hatalardan,

Allahım! Ben, sana, eşim ve zürriyeti adına, anne ve babam, 
kardeş ve akrabalarım adına, tüm ehl-i imandan aynı günahlar 
ile senin huzuruna gelenler ve gelecekler adına, tesettüre riayet 
etmeyen ve saygısız davranan zina günahları ile cehennemini 
hak eden kullarının aff ı için, onların ve bizlerin şirk, isyan, kin, 
adavet, buğz, ucb, riya, hased, kibir gibi işlediği ve işlemesine 
sebep olduğu ve olduğumuz tüm günah ve hatalardan kendi 
adıma, tüm ehl-i imanın ölmüş ve sağ olanları adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ men setera ale’l-kabih. (Ey 
çirkinin üzerine örten)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hasena’t-tecavüz. (Ey  günah-
karları cezalandırmaktan vazgeçmesi en güzel olan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vasia’l-mağfirah. (Ey  mağfi-
reti geniş olan)
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Sâtira’l-averât. (Ey  utanılacak 
şeyleri örten)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mutahhir. (Ey herşeyi maddi ve 
manevi kirlerden temizleyen)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kerîme’s-Safh . (Ey aff ı bol olan)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîme’l-menn. (Ey iyiliği bol 

olan)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ men yünci’l-helka. (Ey helâk 

olana necat veren)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ men hüve edalle ve ehda. (Ey 

saptıran ve hidayet veren)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mufassıl. (Ey bütün müşkilleri 

halleden hak ile batılın arasını ayıran)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mübeddil. (Ey istediğini istediği 

şekilde değiştiren)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ hâdiye meni’s-tehdah. (Ey 

kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ kâliye meni’s-teklah. (Ey giz-

lenecek yer arayanların üstünü örten)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Batın, Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem, Yâ Adl.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Tesettürsüzlükten ve ayıplarımın görünmesinden 

sana sığınırım.
Allahım! Huzur ve mutluluklarımın bozulmasına sebep 

olan günahlardan sana sığınırım.
Allahım! İft ira ve dedikodulardan sana sığınırım.
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Allahım! Çarşaf ve tesettüre leke getirecek söz ve düşünce-
lerden sana sığınırım.

Allahım! Senin hakkında hüküm ve kararlarda bulunmak-
tan sana sığınırım.

Allahım! Tesettür ile sana şart koşarak adak adamaktan 
sana sığınırım.

Allahım! İbadet ve sadakat üzerine yeminler etmekten sana 
sığınırım.

Allahım! Farz olan tesettürü terk etmekten sana sığınırım.
Allahım! Rahmetinden yüz çevirmekten sana sığınırım.
Allahım! Kendimi şartlayarak zulüm etmekten sana sığını-

rım.
Allahım! Emir ve yasaklarına karşı gelmekten ve asi olmak-

tan sana sığınırım.
“Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana 

yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmişsindir. 
Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sen’de olanı bilmem. Gerçek-
ten, görünmeyenleri (gaybi) bilen Sen’sin Sen.”(26)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Bizlere İsa (aleyhisselam) gibi bağlılık, bu ahir za-
manda ölmüş ve kararmış kalplerimize dirilik, bedenlerimize 
sakinlik nasip et.

Allahım! Fıtratımız gereği senin bize öğretmenle biliyoruz 
ki; kainatın yaratılışı ve varoluşundan bu zamana kadar  yaz, 
güze ve kışa, gündüz, akşam ve geceye  değişmesi,  gibi tohu-
 (26) Kur’an-ı Kerim, Maide, 5/116.
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mundan gençliğe sümbüllenen her insan, hayvan, nebatat ve 
cinler için elbette bir doğum ihtiyarlık ve ölüm gelecektir.

Bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane ve hiçbir dalı ve mey-
veyi, yaprağı, gıdasız bırakmayan, mizanlı bir kazan-ı erzak 
vardır. Hem defalarca şükrü ve hamdetmemizi kesmek için 
kalp, beden ve ruh sıhhatimizin bozulması için, kıyamete ka-
dar biz ademoğlu ile uğraşan, bizleri saptırmaya çalışan ve sana 
karşı olan bağlılığımız ve teslimiyetimizin önüne sağından, 
solundan, önünden, arkasından, zahir ve batın tüm uzuvları-
mızdan, saldıraya geçen hata ve günahlarımız ile nefsimizin ve 
bizlerin kusurlarını görmemize engel olan kalp, akıl ve ruhla-
rımıza benlik, ego, enaniyet, tekebbür, riya, ucb gibi arızlar ve 
vesveselerden göz, akıl, dil, aza ve bedenlerimizin örtüsünü te-
reddüd ile tesettürden vazgeçirerek, senin huzuruna göz, akıl, 
dil ve azalarımız ile işlediğimiz zina ift irasında bulunma, kul 
hakkına tecavüz, elle zina, gözle zina, akıl ile zina, dille zina 
ve euzü besmelesiz ilişkilerde, şeytanın soy ve zürriyetlerimiz-
den vesveseler ve hatalar ile aldığı ruhsatlar ile zina, eşcinsellik, 
şehvet ve şehvet arzularını tetikleyerek ve tetiklenmesine sebep 
olan  zinaya yol açan vesvese ve tüm günahlarımızdan nimet-
lerine ve yaratılmışlara ve ölülere kötü söz, küfür ve ithamlar 
ile ahlâk, edep ve haya duyularımızın kalkmasına neden olan 
soyut ve somut söylenmiş ve işlenmiş tüm günahlardan, tüm 
kusurlardan, ben, sana, soyum ve zürriyetim adına, soy ve zür-
riyetimden işlenen ve söylenen ve zina, zulüm ve tecavüzlerin 
gelecek olanlara sirayet ve hisselerinin kalkması, işlenen, söy-
lenen ve yapılan tüm kusur  hata ve günahlardan,
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ âlime’s-sırrı ve’l-hafiyyat. 
(Ey sır ve gizlilikleri bilen)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Müstean. (Ey kendinden yardım 
istenen)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kaşife’l-belâya. (Ey belâları 
kaldıran)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ satire külli ma’yub. (Ey bütün 
ayıpların ayıplarını örten)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ melcee külli mazlum. (Ey bü-
tün zulme uğrayanların sığınağı)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ satire’l-averat. (Ey utanılacak 
şeyleri örten)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukill. (Ey kullarının hata ve 
yanlışlarını bağışlayan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Falika’l-Habb. (Ey tohumu ya-
rıp sümbüllendiren)

Allahım! Sayısız nimetlerin için ben sana tüm inanlar adı-
na, hamd ve tesbih ederim, bu anıma kadar başıma gelen belâ 
ve musibetlerin hiçbiri boşuna değildi. Allahım! Cahillik ve 
gafl etle, sefahat ve haddi aşarak, kullarına ve mizanda olan ve 
bizlere imtihan vesilesi olan emelinde sevap kazanmak veya ka-
derimizde yaşadığımız olaylar ve tecrübelerde senin adaletin 
ile soylarımızın ve zürriyetlerimizin verdiği ve bizlerin verdiği 
sözler, yeminler, lânet, beddua, intizar etme, isyan, yetim hakkı 
yeme, başa kakma, mükemmel olma, şirk günahları ile bizlerin 
üzerine sirayet eden ve bizlerin hata ve günahları ile kader ve 
kaderde başımıza gelen olaylara ve sebeplere zahiren bakarak, 
söylediğimiz ve içerlediğimiz küfür, isyan, şirk, kader ve kaderi 
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tenkit etme, beddua ve lânetler ile günahlar içerisinde boğu-
larak, sana ve kullarına kötü ithamlarda bulunarak, senin ya-
rattığın kullarına hiçbir zaman zulüm etmeyeceğini unutarak 
veya zulme uğradığımı düşünerek ve zulüm ettiğini söyleye-
rek düşünerek, ift ira atarak, kınayıp aşağılayarak, kibirlenerek, 
nefis ve egoların ateşleyicisi olan tüm günahlarımızdan, ben, 
sana, eşim ve zürriyeti adına, kendi soy ve zürriyetim adına, 
tüm ehl-i imanın da aynı günahları işleyerek, şeytan ve avane-
lerine yardım edenler adına ve senin huzuruna gelenler adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ hüve fi’l-mizani kazaüh. (Ey 
mizanda hükmü olan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ men hüve kadauhu kâin. (Ey 
kaza ve hükmü var olan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukill. (Ey kullarının hata ve 
yanlışlarını bağışlayan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ sâtire külli ma’yub. (Ey bütün 
ayıpların ayıplarını örten)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ ze’l-hamdi ve’s-senâ’. (Ey 

hamd ve senâ sahibi)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Ahir zamanın fitne ve belâlarından sana sığınırım.
Allahım! Verdiğin rızık ve nimetlere şükürsüz ve hamdsiz 

kalmaktan sana sığınırım.
Allahım! Tesettüre engel olan günahlardan sana sığınırım.
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Allahım! Yaratmış olduğun kullarına zulüm etmekten sana 
sığınırım.

Allahım! Kalp, beden ve akıl ruh sıhhatinin bozulmasına 
neden olan günahlarımızdan sana sığınırım.

Allahım! Şeytana ve nefislerimize uyarak işlediğimiz gü-
nahlardan sana sığınırım.

Allahım! Bizlerin ahiretini ziyan edecek amellerimizin heba 
olmasına sebep olacak müsrifl ik ve müfsidlikten sana sığını-
rım.

Allahım! Soylarımızın ve zürriyetlerimizin söylediği ve yap-
tığı tüm hata ve günahlardan sana sığınırım.

Allahım! Bizlere  bu fani ve geçici gençliği, iff etle, hayrata is-
tikamet dairesinin içinde sarfetmeyi ve katında ebedi bir genç-
lik kazanmayı bizlere nasip et.

Allahım! Doğumumdan bu yaşıma kadar emir ve yasakla-
rın üzerinde durmayarak harcadığımız isyanlarımız ve asilik-
lerimiz ile sefahate sarf ettiğimiz her dakikamız için dünyanın 
bize güzel görünmesine sebep olan ve dünyada işlediğimiz taş-
kınlıklar ve su-i istimaller ile gayr-ı meşru keyifl er ve muhab-
betlerin neticesinde yediğimiz tokatlar ile hakiki lezzetler olan 
ahiretin arkası için çalışmayarak,

Allahım! Ebedi memleket olan ahiretimizi dünya için sarf 
ederek, insanların azgınlıklarına ve isyanlarına da sebebiyet 
vererek, girdiğimiz ve işlenmesine sebep ve aracı olduğumuz 
tüm günah ve hatalardan sana sığınıyor ve günah ve hatalar ile 
geçirdiğimiz kalplerimizin ve akıllarımızın mühürlenmesine 
sebep olan ve olacak tüm ahlardan, beddualardan, sitemlerden, 
isyan ve şirk sözlerinden, lânetlerden ve bizlerin ahiretinin zi-
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yan olmasına sebep olacak tüm söz, fiil ve davranışlardan,
Allahım! Helâl  dairesi içerisinde ibadet ve takva yolunda 

harcayacağımız zamanı boşa sarf ederek, haram meyillere sa-
parak, kadere rıza göstermeyerek, asi olup şirk, isyan ve lânetler 
içerisinde geçirmiş olduğum tüm zamanlardan ve vakitlerden, 
geçen her dakikası ve saniyesi adına, ben, sana, benim gibi gü-
naha ve hataya düşen tüm kulların adına soy ve zürriyetleri-
mizden ölmüş ve sağ olanlar adına da,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Batın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vasi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Gençliğim isyan ve günahlar ile geçti, belki de ahi-

rete getirecek bir sevabım bile yok.
Allahım! Sen karşılıksız hibeler verensin, sen ki dilediğin 

kuluna sevapları kat kat yazansın, sen ki af ve rıza sahibisin.
Allahım! Beni, ailemi ve tüm Ümmet-i Muhemmed’i aff et, 

senin rızanı kazanmış bir kul olarak yanına tertemiz ve arınmış 
bir şekilde al.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed. 

Allahım! Üzerimize Peygamber Efendimiz Hz. Muham-
med Mustafa’nın (sallallahu aleyhi vesellem) inayet ve  sıddıklık de-
nizlerinden dök, yetenek ve basiretleriyle gelen nurları gören-
lerden eyle. Allahım! Bizlere peygamberimizin sünneti üzere 
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sana gelmeyi, Hz. Ebubekir (radıyallahu anh) gibi sıddık olmayı, 
Hz. Ömer (radıyallahu anh) gibi adaletli davranmayı ve adaletli 
olmayı, Hz. Osman (radıyallahu anh) gibi hayalı ve vefalı olmayı, 
Hz. Ali (radıyallahu anh) gibi doğru ve ilimli olmayı nasip et.

“Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine mülkü verirsin ve di-
lediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini 
alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç ye-
tirensin.”(27)

“Rabbim şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım. Ve on-
ların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rab-
bim.”(28)

“Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en 
hayırlısısın.”(29)

“Ya Rabbi! Gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım 
yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni 
destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.”(30)

“Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na 
dayanırım. Çünkü O, büyük Arşın, muazzam hükümranlığın 
sahibidir.”(31)

“Allah’ım, ey yerleri ve gökleri yaratan! Ey görünen görünme-
yen ne varsa bilen! Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kul-
ların arasında Sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde 
bekliyor ve sabrediyorum.”(32)

 (27) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/26.
 (22) Kur’an-ı Kerim, Mü’minun, 23/97-98.
 (29) Kur’an-ı Kerim, Mü’minun, 23/118.
 (30) Kur’an-ı Kerim, İsra, 17/80.
 (31) Kur’an-ı Kerim, Tevbe, 9/129.
 (32) Kur’an-ı Kerim, Zümer, 39/46.
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“Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver! Rabbimiz Rahman’dır. Si-
zin bunca isnat ve ifratlarınıza karşı Müstean’dır. (Yardım isteni-
lecek olan yine O’dur.)”(33)

“Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, Yarattığı şeylerin şer-
rinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Ve düğüm-
lere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, Ve kıskandığı 
vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”(34)

“Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların Melikine (mut-
lak sahip ve hakimine), İnsanların İlâhına. O sinsi vesvesenin 
şerrinden, O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar. 
Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şer-
rinden Allah’a sığınırım!”(35)

“Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden 
ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Rabbimiz!) 
Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi 
doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanla-
rın, sapmayanların yoluna eriştir.”(36)

“İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış 
ancak Sana’dır” dediler. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya ya-
nıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, 
bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, 
kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi aff et. Bizi 
bağışla. Bizi esirge, Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna 
karşı bize yardım et.”(37)

“Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, 
bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, şüphesiz Sen kimi ateşe 
 (33) Kur’an-ı Kerim, Enbiya, 21/112.
 (34) Kur’an-ı Kerim, Felâk, 113/1-5.
 (35) Kur’an-ı Kerim, Nas, 114/1-6.
 (36) Kur’an-ı Kerim, Fatiha, 1/1-7.
 (37) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/285-286.
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sokarsan, artık onu ‘hor ve aşağılık’ kılmışsındır; zulmedenlerin 
yardımcıları yoktur. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kö-
tülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Rab-
bimiz, elçilerine va’dettiklerini bize ver, kıyamet gününde de bizi 
‘hor ve aşağılık’ kılma. Şüphesiz Sen, va’dine muhalefet etmeyen-
sin.”(38)

“Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi 
ve senin razı olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham 
et; benim için soyumda salahı ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana 
yöneldim ve gerçekten ben müslümanlardanım.”(39)

“Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlı-
ğı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder 
kıl”(40)

“Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimi-
zi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. 
Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefk atlisin, çok esirgeyicisin.”(41)

“Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de 
onları esirge.”(42)

“Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı 
nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlan-
dır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni 
nûr eyle benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı 
nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.”

“Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O’nun şerîki yoktur. Mülk 
O’nundur, hamd de O’nundur. O her şeye kaadirdir. Allah’ım, 
 (38) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/191-194.
 (39) Kur’an-ı Kerim, Ahkaf, 46/15.
 (40) Kur’an-ı Kerim, Furkan, 25/74.
 (41) Kur’an-ı Kerim, Haşr, 59/10.
 (42) Kur’an-ı Kerim, İsra, 17/24.
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Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de 
yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat 
veremez. Yani servetine güvenerek sana âsî olanları o servetleri 
kurtaramaz.”

“Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de 
iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru.”

“Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde 
aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağ-
firet eyle. Allah’ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, 
hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret 
eyle!”

“Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı 
benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı 
gördüğün zaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açık-
da senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde 
de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zengin-
likte de i’tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir 
ni’met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş’e ve 
huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden 
sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakma-
nın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları 
zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak 
vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi 
doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.”

“Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem ça-
buk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Resûlünün senden is-
tediğini istiyorum, Resûlünün sana sığındığı şeyden ben de sana 
sığınıyorum. Allah’ım benim için kaza ettiğin şeyin âkibetini 
doğru yola ulaştır.”
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“Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa¬fımı kuv-
vetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm’ı rızâmın 
en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. 
Ben zelîlim beni azîz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır.”

“Ey Rabbim! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan cimrilik-
ten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan kasvetten, gafl etten, 
zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, kü-
fürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duy-
ması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sığınırım. 
Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve 
kötü hastalıklardan sana sığınırım.”

“Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği 
zaman istiğfar edenlerden kıl.”

“Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit 
kıl.”

“Rabb’im! Ferahlık ver, işimi kolaylaştır”(43)

“Rabb’im! İlmimi artır!”(44)

“Rabb’im! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorum-
lu tutma. Rabb’imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de 
ağır yük yükleme. Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi 
taşıtma. Bizi aff et, bizi bağışla. Bize acı. Sen Mevla’mızsın...”(45)

“Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. Ey Rabb’imiz! Hesap kurula-
cağı kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve bütün inanan-
ları bağışla”(46)

“Allah’ım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım 
dileriz. Bizi dosdoğru giden yola ilet. Kendilerine nimet verdik-
 (43) Kur’an-ı Kerim, Taha, 20/25.
 (44) Kur’an-ı Kerim, Taha, 20/114.
 (45) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/286.
 (46) Kur’an-ı Kerim, İbrahim, 14/40-41.
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lerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna de-
ğil.”(47) “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik 
ver.”(48) “Allah’ım! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda 
vermeyen ilimden ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım”(49) 
“Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet 
etmek için bana yardım et”(50) “Bizi yediren, içiren, koruyan ve 
barındıran Allah’a şükürler olsun”(51) “Allah’ım senden faydalı bil-
gi, temiz Rızık ve kabul edilmiş ibadet dilerim”(52)

Yâ Nâfi! 
Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki 
Kömürü elmasa çeviren simya gibi 
Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki 
Adem’in (aleyhisselam) pişmanlıgını açık eden dua gibi 
Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki 
İbrahim’e (aleyhisselam)  ateşi serin eyleyen sır gibi 
Bana bahsettiğin hayat öyle bir Kevser ki 
İsa’nın (aleyhisselam) ölüleri dirilten dokunuşu gibi 
Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki 
Eyyub’un (aleyhisselam) yaralarını iyileştiren deva gibi 
Gözlerime değen nazarin öyle bir ışık ki 
Yunus’u (aleyhisselam) üç karanlıktan çıkaran nur gibi 
Yüzüme tebessümü koyan yaradışın öyle güzel ki 
Yusuf ’u (aleyhisselam)  yüzüne tutulan ahime gibi 
Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki 

 (47) Kur’an-ı Kerim, Fatiha, 1/5-7.
 (48) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/20.
 (49) Hadis-i Şerif, Müslim.
 (50) Hadis-i Şerif, Ebu Davud.
 (51) Hadis-i Şerif, Müslim.
 (52) Hadis-i Şerif, Müslim.
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Muhammed’in (aleyhisselam) canlar okşayan tebessümü gibi 
Her hayır senin elindendir katında hayra eriştir beni 
Her menfaat taktirindedir, rahmetinden menfaatlendir beni 
Her fayda senin izninle gelir lütfundan faydalandır beni 
Sensiz benden bana çare yok bana iyiliğin gerek 
Sensiz kimseden kimseye fayda yok bana kalbi selim gerek 

Ya Hâdi! 
Sensin kalplerimize Hak yolunu gösteren 
Sensin vicdanımıza Hakkı aşina eyleyen 
İnayetini kar eyle bana hidayetini yar eyle bana 
Yolunu yol eyle bana lütfunu bol eyle bana 

Ya Sabûr!
Eyyub’a (aleyhisselam) sabrı sen öğrettin 
Eyyub’a (aleyhisselam) sabrı sen verdin 
Sen ki sabrı için Eyyub’u (aleyhisselam) översin 
Sensin Sabur asıl sabreden sensin 
Sabur sensin sabredenleri seversin 
Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok 
Sabredersin ki cezalandırmak ta acelen yok 
Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok 
Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlıgın yok 
Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin 
Muhabbetine mahzar olan sabilinden eyle beni

“Bismillâhirrahmânirrahim”in faziletine dayanıyor, insanlı-
ğın atası ve bizlere hak dininin yayılması için görevlendirilmiş 
peygamberler nebiler rasuller elçiler zincirinin halkaları olan Hz. 
Adem, Hz. Habil, Hz. Şit, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Sa-
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lih, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Lut, Hz. Yakub, Hz. 
Yusuf, Hz. Eyyub, Hz. Zülkifl , Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, 
Hz. Hızır, Hz. Yuşa, Hz. Kalib, Hz. Hızkıl, Hz. İlyas, Hz. Elyasa, 
Hz. Yunus, Hz. İsmuil, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Lokman, 
Hz. Şaya, Hz. Ermiya, Hz. Danyal, Hz. Uzeyr, Hz. Zulkarneyn, 
Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. Meryem, Hz. İsa, Hz. Muhammed 
(ala nebiyyina ve aleyhim’üs-selam), Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Os-
man, Hz. Ali (rıdvanullahi teala aleyhim ecmain) hazeratının sığın-
dıkları rabbü’l alemine sığınıyorum. Bin kez binler kez “La hav-
le vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym” ve “Hasbünallahu ve 
ni’me’l-vekil” ile rabbime teveccüh ediyorum.

Allahım! Bu tevbe ve dualarımdan hasıl olacak sevabı 
Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, ge-
lecek bütün mü’min-mü’minat kardeşlerimizin ruhlarına ve 
ruhaniyatlarına hediye ediyor ve ins-i ve cinni şeytanların 
şerrinden, deccal ve süfyan fitnelerinden, ahir zamanın fit-
nelerinden sana sığınıyorum.

Allahım!
Senden, imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş iman,

arkasından felah gelecek bir muvaff akiyet, katından rahmet ve 
afiyet ve nezdinden mağfiret ve rıza diliyorum.

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

yolda yürüyenlerden eyle.
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BU KİTAP SÛRE-İ RAHMÂN’IN
BİR CİLVESİDİR...

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Bu çok nimetler verdiğin ve nimetlerine mazhar 

edip yoktan var ettiğin, insan olarak yaratmak ile şerefl endir-
diğin, çok nankör, çok aciz, çok günahkar olan kulun;  senin,  
peygamberimizin, diğer peygamberlerin, yani  senin emir ve 
yasaklarının tebliği ve tebliğcisi olan semavi dinlerin, isimleri-
nin, sıfatlarının, zikir ve ibadetlerinin geçtiği tüm kutsal değer-
lere ve tüm mukaddes şeylere ve mukaddesata, rahmetine, mer-
hametine, birliğine, hayat vermene, hayatı devam ettirmene, 
hükümlerine, adaletine, geçmişe, doğduğum güne, dünyaya ve 
dünyaya gelmeme, geleceğime ve gelecek günlere, yaratılış sır-
rıma ve yaratılışıma, varoluş hikmetime ve varoluşuma, hayat 
vermene ve hayatıma, senin tüm isim ve sıfatlarının hayat ve 
hayatım üzerindeki tüm sır ve tecellilerine, kadere, kaderime, 
kaderimdeki takdirata, akıl nimetine ve aklıma, fikir nimetine 
ve fikrime, düşüncelerime, kararlarıma, seçme nimetine ve se-
çimlerime, ruh nimetine ve ruhuma, ruhumda verdiğin tüm 
nimetlerine, ruhumdaki tüm hissiyatlarıma ve  duygularıma, 
başka insanların ruhuna, his ve duygularına, bedenime ve be-
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denimde yarattığın tüm uzuvlarıma ve organlarıma, başka in-
sanların uzuv ve organlarına, aşka, sevgiye ve sevmeye, güven 
duygusuna ve güvenmeye, evliliğe, evlenmeye, evliliğe vesile 
olana, evlendirene, evliliği yaratana, evlenip çoğalmaya, cin-
selliğe ve cinsel ilişki yaşamaya, cinsel kimliğime, çocukların 
dünyaya gelmesine ve çocuk dünyaya getirmeye, sevmediğim 
ve güvenmediğim insanlara, anama, babama, eşime, eşimin 
ana babasına ve soyuna, atalarıma, kardeşlerime, çocuklarıma, 
tüm hısım ve akrabalarıma, sevmediğim huy ve davranışları 
olan kadınlara, erkeklere, çocuklara, gençlere, yaşlılara, diğer  
insanlara ve tüm yarattığın canlı ve cansız mahlukata, evime, 
ev eşyalarıma, bineğime, binek araçlarına, trafiğe, trafikteki 
yaya, sürücü ve trafiğe çıkanlara, mesleğime, işime, işsizliğe, iş 
arkadaşlarıma, patronuma, çalışanlarıma, çalışmaya, çalışana, 
çalışmayana, okula, derslere, öğretmene, okuyana, okumaya-
na, mesleklere, meslek sahiplerine, misafire, yolcuya, hancı-
ya, hacıya, hocaya, karıya, kocaya, idareciye, polise, hakime, 
savcıya, cezaya, cezaevine, açlığa, aç kalmaya, aşçıya, lokanta-
ya, lokantacıya, kapıya, kapıyı çalana, kapıyı açana, kapıcıya, 
gelene, gidene, yoldan geçene, seyyar satıcıya, arsıza, hırsıza, 
kumarbaza, doktora, hemşireye, hastaneye, hastaya, hastalı-
ğa, hasta bakıcıya, tüm canımı sıkanlara ve öfk elenip kızdık-
larıma, aya, güneşe, yıldızlara, sele, suya, akarsuya, susuzluğa, 
yağmura, rüzgara, dağa, taşa, toprağa, kuraklığa ve bataklığa, 
toprağın içindekilere ve üzerindekilere, toprakta yetişene, yü-
rüyene, sürünene ve büyüyene, depreme ve afetlere, havaya, 
buluta, şimşeğe, gök gürültüsüne, havada uçana, uçağa, öten 
kuşa, sineğe, karıncaya, haşerata, havanın durumuna, soğuğa, 



SURE-İ RAHMÂN’IN BİR CİLVESİ 239

sıcağa, kuraklığa, aşırı yağmura, doluya, denize, gemiye, deniz-
de yüzene, denize girene-çıkana, denizin dalgasına, fırtınasına 
ve denizlerin içinde barındırdıklarına ve dışarıya attıklarına, 
yaratılan tüm canlı ve cansızların hikmet ve gayelerine nan-
körlük ile inkâr ve ift ira ile reddederek, kibirlenip isyan ede-
rek, kınayıp aşağılayarak, hor ve hakir görüp küçümseyerek, 
söverek, küfrederek, lânet, kahır ve belâ okuyarak, nefsime, 
ruh ve bedenime zulmedip zalimlerden oldum. Senin ya-
rattıklarını, nimetlerini, hikmet ve gayelerini, senin esma 
ve sıfatlarının tecellilerini düştüğüm gafl et ile göremedim 
ve nefsimin ve şeytanın esiri oldum. Tüm pişmanlıklarım 
ile huzuruna geldim Yâ Rahmân’ur-Rahîm. Ölüm meleği 
canımı almadan ve ruhum bedenimden ayrılmadan bana 
huzuruna gelmeyi nasip edip getirdiğin için geldim. Dağla-
rın kabul etmediği kulluk ve ibadet vazifesini kabul edip ve 
dağlar kadar günahlarım sırtımda huzuruna geldim. “Tevbe 
edenlerin tevbesini kabul ederim” dediğin için geldim. Rah-
metinden ümidimi kesmedim, geldim. Senin rahmetinden 
ümit kesen ve kullarına senin rahmetinden ümit kestirmek 
isteyen şeytanı reddettim ve geldim. Beni aff eyle Allahım! 
Beni aff edersen, o şenin şanındır. Aff etmezsen şüphesiz ki 
sırtımdaki benim günahlarımdır ve senden başka gidecek 
hiçbir kapı yok ki gideyim. Senden başka KUDDÛS! yok ki 
arınayım. Senden başka AFÛVV!, TEVVÂB!, ĞAFFAR! yok 
ki sığınayım. Senden başka günahları örten SETTÂR! yok ki 
kime gideyim.

Allahım! Ben nefsime, kalbime ve ruhuma zulmederek bi-
lerek veya bilmeden işlediğim tüm günahlarımdan pişmanım. 
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Yukarıda saydığım ve sayamadığım, bilerek veya bilmeden be-
denimi cehenneme helâl edip cennete haram edecek tüm şirk, 
isyan ve günahlardan; ben kendi adıma, ve aynı şirk, isyan ve 
günahlara giren ve girecek olan ana-babam, soyum ve zürriye-
tim adına (eşim ve soyu adına) Hz. Adem’den (aleyhisselam) kı-
yamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananlar adına 
yeryüzüne yağdırdığın ve yağdıracağın yağmur ve kar tane-
leri adedince, bildiğimiz ve bilmediğimiz sırların adedince, 
bildiğimiz ve bilmediğimiz yarattığın zerreler ve katreler 
adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân! Yâ Rahîm!
Yâ Ferd! Yâ Hayy! Yâ Kayyum! Yâ Hakem! Yâ Adl!

Yâ Kuddûs! Yâ Tevvâb! Yâ Ğaff ar! Yâ Settâr!
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah}
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.

(Tevbenin arkasından ESTAĞFİRULLAH zikrine
devam edebilirsiniz 7 gün boyunca günlük 1000 tekrar ile

toplam yedi bin olarak yapılmasını tavsiye ediyoruz.)

Allahım!
Her işte akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay 
olmaktan, ahirette de azaba uğramaktan muhafaza buyur.
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Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mübarek Lisanından Dualar 

“Allahım!
Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi 

aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün 
suçlarımı bağışla!

Allahım! Ciddî ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bile-
rek işlediğim günahlarımı aff eyle! Bütün bu kusurların bende 

bulunduğunu itiraf ederim.
Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, 

gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim, ve 
benden daha iyi bildiğin günahlarımı aff eyle! Öne geçiren de 

sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.”
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ENSEST NEDİR?

Ensest, aile üyeleri (anne, baba, kardeş, hala, amca, teyze, 
dede, büyükanne, kuzen vb.) tarafından çocuğa ve gence yöne-
lik yapılan her türlü cinsel eylemdir. Ensest ilişkide temel kav-
ram, kan bağından ziyade çocuğun karşısındaki erişkini nasıl 
algıladığı ve onu hangi konuma koyarak değerlendirdiğidir. 
Yakın bildiği, tanıdığı komşu, öğretmen, bakkal vb’nin cinsel 
yaklaşımı da çocukta ensest etkisi ve çok ciddi ruhsal sorunlara 
yol açar. Burada önemli olan çocuğun güven duyduğu yetiş-
kinden güven duygusunu yıkan davranış görmesidir. Ergenlik 
çağına giren bir gencin kendi rızası ile ensest ilişki yaşaması 
veya enseste sessiz kalıp rıza göstermesi bu kişinin tüm bede-
nini ele geçiren bir şeytan çarpmasına neden olduğu gibi bu 
ensesti yaşatan kişinin de lânetlenmesine sebep olur.

Bu nedenle;
• Kız ve erkek çocuklarınızı kesinlikle aynı yatakta yatırma-

yınız ve birlikte banyoya sokmayınız.
• 10 yaşından sonra kesinlikle çocuklarınız ile aynı yatakta 

yatmayınız ve başkalarının ise 3 yaşından sonra çocuklarınızın 
yatağında (yakın akrabası olsa dahi) yatmasına izin vermeyiniz.

• 3 yaşından sonra çocuğunuz ile çıplak olduğunuz halde 
banyo yapmayınız..

“Kız ve erkek çocuklar on yaşına basınca onların yataklarını 
anne, baba, kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayırmak 
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vaciptir. Erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı yatakta yatmaları 
aslâ caiz değildir; her biri yatağın birer kenarında olsa bile...”(1)

ÇOCUKLARDA MAHREMİYET
“Çok küçük çocukların avret yeri yoktur. Bunun sınırı dört 

yaşa kadardır. Bu yaştan küçüklerin bedenine dokunmak veya 
bakmak mübahtır. Sonra kendilerine cinsel istek duyulabilecek 
çağa kadar, yalnız haya yerleri, avret yeri sayılır. Daha sonra on 
yaşına kadar sadece ön ve arka uzuvları ve bunların çevresi ile 
uyluklar avret kabul edilir. Çocukların on yaşından sonra erkek 
olsun, kız olsun, avret yerleri, namazda ve namaz dışında, ergin-
lik çağına ulaşmış kimselerin avret yeri gibi sayılır.”(2)

Şafiîlere göre, küçük kız çocuğunun avret yerleri namazda 
ve namaz dışında büyük kadınlar gibidir.

Mâlikîlere göre, yedi yaşındaki erkek çocuğun namazda av-
ret yeri ön ve arka uzuvları ile uyluk kasık ve kaba etleridir. 
Böyle bir çocuğun bu yerlerini ergin erkekte olduğu gibi ört-
mesi menduptur. Namazla emrolunan küçük kız çocuğunun 
avret yerleri ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Ancak bu kız ço-
cuğunun ergin kadın gibi örtünmesi menduptur. Namaz dışın-
da ise, sekiz yaştan küçük çocuklarda avret yeri yoktur.(3)

Erkeklerin kız çocukların cinsel organlarına, kadınların da 
erkek çocukların cinsel organlarına bakması haram değildir. 
Ancak bu konularda hassas olmaları ve mecbur kalmadıkça 
bakmamaları tavsiye edilmiştir.
 (1) Feteva’n-Nevevî, s. 215; İbranim Canan, Hz. Peygamberin Sünnetinde
  Terbiye, s. 309.
 (2) İbn Abidîn, Reddü’l-Muhtâr, Mısır, (t.y), I/378
 (3) ez-Zühaylî, İslam Fıkhı, 1/596.
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Babanın kız çocukların cinsel organına bakması ise diğer-
leri gibidir. Fakat baba, şehevi duyguları gelişmiş bir kızının 
cinsel organına bakması dinen asla caiz değildir(4). Bu yaşa ge-
linceye kadar bakması ise haram değildir.

Bu yönüyle bir babanın kız çocuğunun bezini değiştirme-
si ve onu üzerinde hiçbir şey yokken yıkaması caizdir, haram 
değildir. Fakat bakmasının caiz olması dikkatli olmayacağı an-
lamına gelmez. İmkanlar ölçüsünde bakmaması ve hassas dav-
ranması daha iyidir.

BULUĞ ÇAĞINDAN SONRA
KARDEŞLERİN MAHREMİYETİ
Erkeğin, erkek kardeşine nisbetle avret yeri : Diz ile göbeğin 

arasıdır. Diz ile göbeğin arasındaki yerlere bakmak haramdır. 
Cumhur ulemaya göre böyledir. Malikîlerin bazılarına göre 
baldır avret değildir.

Kızların, kız kardeşlerine nisbetle avreti : Diz ile göbeğin ara-
sıdır. Ne hamamda ne başka yerde diz ile göbeğin arasındaki 
kısma bakmak caiz değildir.

Kızların, erkek kardeşine nisbetle avreti : Bilinen zinet yer-
lerinden yüz, el ve ayaklarla, iş ve hizmet anında açılan başını, 
saçını, kulaklarını, boynunu, kollarını ve inciklerini açabilir. 
Onların da bunlara bakmaları helaldir; çünkü yakınlıkların-
dan dolayı birarada bulunmaları gerekir ve fitne düşünülemez. 
Fakat karnını ve sırtını göstermek caiz değil, arsızlıktır.

Erkeğin, kız kardeşine nisbetle avreti : Diz ile göbeğin arası-
dır. Nâmahrem, yani yabancı bayanlara nisbeti ise, kimi diz ile 
 (4) Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiye, II/93.
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göbeğin arası, kimi bütün vücudu avrettir, diyor. Şafiî mezhe-
bi bu görüştedir. Yani nasıl erkeğin kadına bakması haram ise 
kadının da erkeğe bakması haramdır.

•••••
Mahrem : Haram olan, yani bir kadının evlenmesi dinen 

caiz olmayan akrabalar demektir.
Nâmahrem : Haram olmayan, yani bir kadının evlenme-

sinde; dinen bir mahzur olmayan erkek demektir.
•••••

AİLE İÇİ ENSEST GİZLENİYOR
VE ENSEST İLİŞKİLER VE YAKINLAŞMALAR
EN GÜÇLÜ ŞEYTANA DÖNÜŞTÜREN
LÂNETLERDENDİR
Çocuk aile dışında cinsel istismara uğradığında, aile birey-

leri genellikle çocuklarını korumak için maddi ve manevi tüm 
güçlerini birleştirerek, çocuğun yanında olduklarını hisset-
tirirken, aile içi cinsel istismarda olay saklanmakta, yetişkini 
korumak pahasına çocuk kurban edilmektedir.

Anne o kadar çaresizdir ki, bunu bilse bile bir şey yapama-
yabilir. “Nereye gideriz, bize kim bakar, sokakta kalırız” endişe-
leri, her şeye baskın gelmekte, anne diğer çocukları da düşü-
nerek olayı görmezden gelmek zorunda kalmaktadır. “Kızım o 
senin kocan, döver de sever de”, “kızım o senin baban”, “elalem 
ne der, konu komşuya ne deriz”.  İşte aile içi cinsel istismarda 
çoğu zaman bu endişeler çocuğun yaşadıklarının önüne geçer. 
Bazen de annenin zayıfl ığı, acizliği yüzünden çocuk yaşadıkla-
rını sırf anneyi koruyabilmek adına söyleyemez.
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Erkek olsun, kız olsun, dört yaşına kadar çocuğun avreti 
yoktur. Dört yaşından on yaşına kadar sadece ön ve arka edep 
yerleri avrettir, diğer yerleri avret değildir. Fakat bunu on yaş 
diye sınırlandırmak da uygun değildir. Çocuğun gelişmesine 
göre farklıdır. On yaşından sonra erkek çocuk baliğ, kız çocuk 
baliğa hükmündedir.(5)

Yüzünde henüz tüy bitmemiş erkek çocuk, kız gibi güzel 
olursa bunun hükmü kadınların hükmüdür; başından aşağıya 
avrettir. Şehvetle bakmak haramdır. Lâkin onun ile halvette ve 
şehvetsiz bakmakta beis yoktur. Bu sebeple kadın gibi örtün-
mekle emrolunmaz.(6)

Böyle bıyıkları yeni çıkmaya başlamış, henüz sakalı çıkma-
yan gence emred denilir ki ona şehvetle bakmanın zararı bir 
kadına şehvetle bakmaktan daha şiddetlidir. Çünkü onun ile 
şehvetini tatmin ebedi haramdır. Her kadınla beraber iki şey-
tan vardır. Halbuki emred ile beraber on sekiz şeytan vardır.(7)

«Yezid b. ul-Berrâ, babasından rivâyet etmiştir: Amcamla 
karşılaştım, yanında bir sancak vardı “nereye gitmek istiyor-
sun” dedim. “Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Beni, babasının 
karısıyla evlenen bir adama gönderdi, boynunu vurmamı ve 
malına el koymamı emretti” dedi.»(8)

 (5) El-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbe’a, s.185.
 (6) Haşiyetü Reddi’l-Muhtar ale’d-Dürri’l-Muhtar, c.1, s.438.
 (7) Ruhu’l-Beyan Tefsiri, c.3, s.197-198.
 (8) Kaynak:Ed-Dârimî, Sünnen’üd-Dârimî, c.2 s:592
  (Nikah,43.bab, rakam:2158) :Sünen’ün-Nesâî, c:6(5 ile birlikte) s:109. 
  (Nikah, 58. bab, rakam:3331’de “dayımla karşılaştım şeklinde, 
  rakam:3332’de “amcamla karşılaştım” şeklinde geçmektedir);
  Krş.El-Beyhakî, Kitâbu Sünen’il-Kübrâ(el-Cevher’un-Nakî ile birlikte), c:7,
  (Nikah),s:162; İbnu Kayyım el-Cevziyye, Zâdu’l-Meâd, C:5,s:14.
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MAHREMİYET VE MAHREMLER
İslâm, aslında karı-kocanın aile içindeki bireylerin, hatta 

küçük çocukların dahi görüp duyamayacağı bir özel yaşamı 
öngörmektedir. Hz. Peygamber’in on yaşına ulaşınca erkek ve 
kız çocuklarının yataklarının ayrılıp, farklı yerlerde yatırılma-
sını istemesi de aynı şekilde iff et bilincini, hayâ duygusunu ve 
aile içindeki mahremiyeti yerleştirme gayesini taşımaktadır. 
Dinimizin, asırlar öncesinden vurguladığı mahremiyet eğiti-
mi, günümüzde cinsel istismar ve taciz olaylarının yoğunlaş-
ması, çocukların televizyon ve internet gibi sanal ortamlardan 
gelen saldırılara açık olması nedeniyle ayrı bir önem taşımak-
tadır. Bu bağlamda ailelerin, çocuklarına bedenlerinin kendi-
sine ait ve dokunulmaz olduğunu, anne-baba dahil mahrem 
kategorisinde yer alan kişiler bile olsa aralarında bir gizlilik 
duvarı olduğunu öğretmeleri gerekir. Küçük yaşta yavaş yavaş 
benimsetilmesi gereken bu eğitim kapsamında çocukların kı-
yafetlerini değiştirirken yalnız kalacakları bir odaya gitmeleri 
öğütlenmeli, tuvalet ihtiyacını giderirken, duş alırken kapıyı 
kapalı tutma gibi alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Aile büyük-
lerinin, çocukların özel yaşam alanlarına izinsiz girmemeleri 
ve onların bedeni üzerinde zorla öpme vb. masumane gözüken 
tavırlara yönelmemeleri de çocukların mahremiyet duygusu-
nun ve özel hayat bilincinin oturmasına katkı sağlayan tavır-
lardır. Fiziki olarak aile bireyleri arasında yer almasa da dikkat 
edilmediğinde küçük bir çocuğu en fazla etkileyen şeydir tele-
vizyon. Bu nedenle zararsız gözüken reklamlar ve çizgi film-
ler dahil, çocuğun izleyeceği her türlü programı onun yaşı ve 
algı düzeyine göre seçmeli ve bu konuda titizlik göstermeliyiz. 
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Benzer şekilde çocuğun, televizyona nispetle daha kontrolsüz 
bir sanallık içeren internet kullanımını da bizzat takip etmek 
ve çocuk filtre programları ile denetim altında tutmak gere-
kir. Çünkü sanal ortamlarda sergilenen ölçüsüz ve ahlâk dışı 
sahnelerin mahremiyet algısını ve eğitimini zedelemesi kaçı-
nılmazdır.

Mahremiyet meselesinde, en çok birbirine mahrem olmayan 
yakın akrabalar arasında dikkat edilmelidir. Çünkü bu kimse-
ler her ne kadar nesep ve evlilik dolayısıyla akraba sayılsalar 
da, birbirlerine nâmahremdirler. Yani birbirlerine nikâhları 
düşmektedir. İşte çok kere mahrem sayılmayan erkek ve kadın 
akrabalar arasındaki münasebetler önemsenmemekte, hassas 
davranılması gereken yerlerde ihmal edilmektedir. Halbuki er-
kek ve kadın ancak kendisine ebedî olarak nikâhı düşmeyen 
kimselerle bir arada bulunup rahat hareket edebilir.

Mahremi sayılmayan kimseler, kadın ve erkek için bir ya-
bancıdan farksızdır ve münasebetler de sınırlıdır. Erkeğin ge-
çici olarak mahremi sayılan hanımının akrabalarıyla da mü-
nasebeti mahduttur. Bunlar, hanımının kız kardeşi (baldızı), 
hanımının halası, teyzesi, kayınbiraderinin ve baldızının kı-
zıdır. Erkek, hanımı hayatta olduğu müddetçe ve boşanıp ay-
rılmadıkça bu kadınlarla evlenemez. Çünkü iki kız kardeşi ve 
hanımın teyze ve halasını bir nikâh altında bulundurmak âyet 
ve hadislerde yasaklanmıştır.

Ancak, erkek bu kadınlarla da üçüncü bir kişi bulunmadan 
tek başına bir arada bulunamaz, yolculuk yapamaz. Yüz ve el-
lerinden başka uzuvlarına bakamaz. Onlarla tokalaşamaz veya 
birbirlerinin elini öpemezler. Böyle bir durumun sınırını da 
Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) çizmişlerdir.
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Hz. Âişe (radıyallahu anha) validemizin anlattığına göre, bir 
gün Hz. Ebû Bekir’in (radıyallahu anh) kızı Hz. Esma, tenini gös-
terecek kadar şeff af bir elbise ile Peygamberimizin (sallallahu 
aleyhi vesellem) huzuruna gider. Bunu görür görmez Peygamberi-
miz yüzünü bir tarafa çevirerek, “Ya Esma, bir kadın bulûğ çağı-
na erince vücudunun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi 
doğru değildir.” buyurur ve yüzüyle ellerini gösterir.(9)

Bilindiği gibi Hz. Esma, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi 
vesellem) hanımı Hz. Âişe’nin kız kardeşi olmaktadır. Peygam-
berimiz ona kendisi yanında, yalnız yüz ve ellerini açabilece-
ğini hatırlatmıştır. Akraba olarak bildiği için çok defa dikkatli 
davranmaktadır. Lakayıtlık sonunda bazı vahim ve çirkin neti-
celerin doğmasına sebebiyet verebilmektedir. Çünkü bu akra-
balarla kadının yalnız başına birarada bulunması başkasından 
daha tehlikelidir. Fitne ihtimali daha kuvvetlidir. Peygamber 
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) bu meselede çok titiz davran-
maktadır.

Bir keresinde “Kadınların bulunduğu yere girmekten sa-
kının.” buyurunca, ensardan bir zat, “Yâ Resulallah, kayınlar 
(erkeğin akrabaları) hakkında ne buyurursunuz?” diye sordu. 
Bunun üzerine Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) , “Kayın 
ölümdür.”(10) buyurdular.

Sahih-i Müslim Şarihi İmam-ı Nevevî bu hadisin izahında 
şöyle demektedir: “Burada kayından murad, kocanın babaları 
ve oğullarından geri kalan akrabasıdır. Çünkü baba ve oğullar 
kadının mahremleridir. Onlar kadınla birarada bulunabilir ve 
 (9) Ebû Dâvud, Libâs: 32.
 (10) Müslim, Selâm: 20.
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ölümle de vasıfl anamazlar. Burada murat, kocanın kardeşi, kar-
deşi oğulları, amca, amcaoğlu ve bunlara benzer mahrem olma-
yan kimselerdir.”

“Halkın âdeti bu hususta kayıtsız olarak serbest davranmak-
tadır. Bir kimse âdete göre kardeşinin hanımıyla başbaşa kalır. 
İşte ölüm de budur. Böylesinin yasaklanması yabancı erkekler-
den daha lâyıktır. Hadisin doğru mânâsı da budur.”(11)

Kayınlar, zaman zaman kadının evine girip çıktıklarından, 
aile içinde bazı sırlara vakıf olabilirler. Kadınla bu kayınlar ara-
sında istenmeyen bir durum meydana gelirse, aile içinde büyük 
bir huzursuzluk ve önü alınmayan bir tehlike vücuda gelmiş 
olur. Neticede akrabalar arasında kötü zanlar düşünülür, şüp-
heler başlarsa akrabalık münasebetleri kopmaya yüz tutar. İşte 
Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) meydana gelmesi muhte-
mel olan bu tehlikeyi ölüme benzetmiştir. Durumun ehemmi-
yetini göstermek için de ürkütücü bir tabir kullanarak dikkatli 
olunmasını, tâvizkâr davranılmamasım tavsiye buyurmuştur.

Birbirine nâmahrem olan erkekle kadının yanında, emniye-
ti sağlayacak üçüncü birisi bulunmadan yalnız başlarına kal-
malarını Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) yine şiddetle 
yasaklamıştır: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse mah-
remi olmayan yabancı bir kadınla bir arada bulunmasın, zira 
üçüncüleri şeytandır.”(12)

Kadınla erkeğin bir arada bulunması ateşle barutun yan 
yana bulunması gibidir. Şeytan bu durumda her iki cinsteki 
kötü duygulan tahrik edip, onları yoldan çıkarabilir.
 (11) Nevevî, Şerhu Sahib-i Müslim, 14: 154.
 (12) Buharı, Nikah: 111.
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Erkeğin yakın akrabalarının kadınla bir işleri olduğu tak-
dirde veya kocası evde bulunmadığı zaman, eve uğradıklarında 
ihtiyaçlarını kapı dışından görmeleri gerekir.

Evde, hayra şerre aklı eren üçüncü bir kimse yoksa, içeri 
girmelerine cevaz verilmez. Bu durumda dahi kadının tesettü-
re tam manâsıyla riayet etmesi gerekir.

MİSAFİRLİKTE MAHREMİYET SINIRI
İmanın zevkine varan ve İslâm’ın hayata akseden cihetlerine 

riayet etmek için elinden gelen gayreti sarf eden insan, dünyevî 
hayatında huzur ve rahat kapılarını açıp sıkıntı ve darlıktan 
uzak bir düzen kurduğu gibi, ebedî hayatı için de saadet çi-
çeklerini derlemeye başlar. Dinî yaşayışımızda en çok zorluk 
çektiğimiz ve inancımızın icaplarını yerine getirmek için karşı-
laştığımız problemlerin başında, şahsî hayatımızda mühim bir 
yer tutan çevremizle olan münasebetler gelir.

Dinimizin bizlere emrettiği sıla-ı rahmi yerine getirmek 
için yakın ve uzak akrabalarımızı, dost ve ahbablarımızı ziya-
ret ediyoruz. Bir araya gelip sohbet ve görüşmelerde bulunu-
yoruz. Zaman zaman da onların bize geldiği, iâde-i ziyarette 
bulundukları olmaktadır. Bazen bu gelip gitmelere düğün, ta-
ziye, davet gibi durumlar da sebep teşkil etmektedir. Bu karşı-
laşma ve görüşmeler çok defa ailece olmaktadır. Haliyle gerek 
biz dostlarımızın veya nâmahrem sayılan akrabalarımızın kız 
ve hanımlarıyla, gerekse onlar bizimkilerle karşı karşıya ge-
lebilmekte, bazı zaruri hallerde bir mecliste geçici de olsa yer 
darlığı veya birtakım sebeplerle birarada oturabilmekteyiz. Bu 
durumda dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?
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Sözünü ettiğimiz bu kimseler dinen birbirlerine yabancı 
olduğu için, yani mahremleri sayılmayıp, nikâhları birbirine 
düştüğü için, mahremiyet sınırını aşmamaya dikkat etmek 
gerekir. Bu hususa uyulmadığı takdirde bazı istenmeyen hal-
lerin ve mahzur teşkil eden durumların meydana gelme ihti-
mali vardır. Bunun için Kur’ân-ı Kerim, “(Resulüm) mü’min 
erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve namuslarını 
da korusunlar.”(13) buyurmakta, aynı şekilde kadınlar için de 
“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve 
namuslarını da muhafaza etsinler. Görünmesi zarurî olan, kı-
sımlar müstesna olmak üzere zinetlerini açığa vurmasınlar.”(14) 
ikazı yapılmaktadır.

Bu âyetler istizan (birisinin evine girmek için izin isteme) 
âyetlerinden sonra zikredilmektedir. Buhari’nin şerhinde bu 
hususa dikkat çeken Aynî, “istizan” âyetlerinden sonra bu 
âyetin zikredilmesindeki asıl maksat, ev sahibi erkeğin aile ka-
dınlarına bakmaları helâl olmayan misafirin nazarından sakın-
ması ve yabancı erkeklere göstermemesidir, demektedir.(15)

Yine Buharîde bu âyetin tefsirinden sonra, “Allah hem hain 
gözlerin (tecessüslerini) hem de (fasit)gönüllerin gizlediği tema-
yülleri bilir.”(16) mealindeki âyeti zikretmektedir. İbni Abbas ise 
bu âyeti tefsir ederken şu açıklamayı yapmaktadır : Hain gözlü 
o kimsedir ki, bir mecliste otururken yanından güzel bir kadın 
geçse veya misafir bulunduğu bir evde güzel bir kadın görse ya-
nındakilere sezdirmeden kadına sinsi sinsi bakar. Yanındakiler 
  (13) Kur’an-ı Kerim, Nur, 24/30.
 (14) Kur’an-ı Kerim, Nur, 24/31.
 (15) Aynî, Umdetü’l-Kâri. 22. 231.
 (16) Kur’an-ı Kerim, Mü’min, 40/19.
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de kendisine bakınca hemen gözünü ayırır. Fakat Allah bilir ki, 
o hain gözlü kimse kadının mahremiyet dairesine girmeye gücü 
yetse harama tevessül edecektir.(17) Bu hususta Bediüzzaman’ın, 
“Bir meclis-i ihvana (dost meclisine) güzel kadın girdikçe riya 
ile rekabet, haset ile hodgâmlık debretir damarları.”(18) şeklindeki 
tespiti ne kadar manidardır.

Her ne kadar bakmak zina derecesinde bir mesuliyet getir-
mese de, o tarafa açılan bir kapı olduğundan mü’minler sakın-
dırılmışlardır. İnsanların diğer âzalarının da zinadan nasibinin 
olduğu ve bunların küçük günahlar sınıfına girdiği hakkında 
bir hadis rivayet eden Ebû Hüreyre (radıyallahu anh), Peygambe-
rimizin (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildirmek-
tedir:

“Hiç şüphe yok ki, Allah, Âdemoğlunun zinadan nasibini 
yazmıştır. Buna behemehal erişecektir. Gözlerin zinası bakmak, 
kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası 
tutmak, ayağın zinası da yürümektir. Kalb ise heves eder, temen-
ni eder. Tenasül uzvu bunu tasdik eder veya yalanlar.”(19) Mecazî 
zina sınıfına giren bu hallerden, bakışta şehvet ve lezzet bu-
lunur, helâl olmayan gayrimeşru konuşmalarda bulunulur ve 
dinlenir ve nefis de şiddetli arzu ederse, mesuliyet sahası daha 
da büyümektedir. Bu hususlar küçük günahlar sınıfına girdi-
ği için, zinaya yol açmadığı müddetçe, tevbe edildiği zaman 
Allah’ın mağfiretine yaklaşmaktadır.

İşte, bu nevi istenmeyen hallere meydan verilebileceği için, 
kadın ve erkek davetlilerin ayrı ayrı oturmaları ve zaruret ol-
 (17) Aynî, Umdetü’l-Kâri, 22: 231, Tecrit Tercemesi, 12: 171.
 (18) Risale-i Nur Külliyatı, Sözler, s. 678.
 (19) Müslim, Kader: 21; Buharı, istizan: 12.
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madan birbirlerini görmemeleri en emin yoldur. Ancak bu 
kötü duygulara kapılmaktan emin olunduğu zaman, kadının 
tesettüre riayet ettiği ve tahrik edici davranışların bulunmadığı 
zamanlarda, ev hanımının erkek misafirlere hizmet edebilme-
sinin caiz oluşu hakkında Buhari ve Müslim’de, şöyle bir hadis 
zikredilmektedir:

“Hz. Ebû Üseyd, düğününde Peygamberimizi (sallallahu aleyhi 
vesellem) ve bazı sahabîleri davet etti. Misafirlere hizmeti hanımı 
(gelin) yapıyordu. Geceden, bir taş kabın içine hurma ıslatmış-
tı. Peygamberimiz yemeği bitirince, hurmaları ezdi, sulandırdı, 
şerbet yapıp misafirlere ikram etti.”(20) Bu hadisi zikreden mu-
haddisler, fitneden emin olmak şartıyla bir kadın, kocasının 
misafirlerine hizmet edebileceği hükmünü çıkarmaktadırlar.(21)

 (20) Buharı, Nikâh, 77; Müslim, Eşribe: 86.
 (21) Aynî, Umdetü’l-Kârî, 20: 164-165.

“Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet alemini 
bilen, her şeyin sahibi ve rabbi olan Allahım!

Şehadet ederim ki, senden başka ilah yoktur. Nefsimin ve 
şeytanın şerrinden, onun her türlü tuzağından, günah işleyerek 

kendi nefsime zulmetmekten veya başka bir müslümana
kötülük dokundurmaktan sana sığınırım.”
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ENSEST İLİŞKİ, TECAVÜZ, SAPKINLIK
TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
«Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçek-

ten ben zalimlerden oldum!»(22)

«(Allah buyurdu ki): Ey Âdem! Sen ve eşin cennette yerleşip 
dilediğiniz yerden yeyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın! Sonra za-
limlerden olursunuz. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerle-
rini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz 
size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olur-
sunuz diye yasakladı, dedi. Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt 
verenlerdenim, diye yemin etti. Böylece onları hile ile aldattı. 
Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. 
Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri 
onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık 
bir düşmandır, demedim mi? diye nidâ etti.»(23)

«Allah kimi şaşırtırsa, artık onun için yol gösteren yoktur. Ve 
onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakır.»(24)

 (22) Kur’an-ı Kerim, Enbiya, 21/87.
 (23) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/19-22.
 (24) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/186.
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«Lût’u da (gönderdik). O, kavmine demişti ki: Gerçekten siz, 
daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsu-
nuz! (Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de erkeklere yakla-
şacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlikler yapacak 
mısınız! Kavminin cevabı ise, şöyle demelerinden ibaret oldu: 
(Yaptıklarımızın kötülüğü ve azaba uğrayacağımız konusunda) 
doğru söyleyenlerden isen, Allah’ın azabını getir bize!»(25) ayet-
lerinin sırrınca üzerimde bulunan tüm günah ve hatalarım-
dan sana sığınırım Allahım. Senin mekrinden senin erah-
met dolu engin denizlerine sığınırım Allahım.

Beni bağışla. Bana, aileme ve soylarımıza merhamet et. 
Bizleri aff ına müstehak et. Doğumumdan bu zamanıma 
kadar yarattıklarından medet bekleyerek, tüm ümit eden-
lerin ümidi olduğunu idrak etmeyerek, tüm sapkınlıklarım 
ve sapıklıklarımdan sonra senin huzuruna varmaya utanç 
duyarak ümidimi yitirdim yine de kelimelerin ve sayıların 
senin karşında acze düşecek büyüklükte olup, senin merha-
metin karşısında titrediklerinin idrakına varmama rağmen 
sen beni huzuruna aldın, bana mağfiret, şefk at ve merhamet 
ettin, acizim Yâ Rabbi! Bu musibeti senden başka benden 
kaldıracak yoktur.

Allahım! Gafl etle geçen zamanımda ahlâk dışı davranışlarda 
bulunarak, senin gözeticiliğinden ve koruyuculuğundan gafl et 
ederek, dünyaya nefsani ve şehevi rağbet ederek, küfür, zina, 
taciz, tecavüzlerin, eşcinselliğin, homoseksüelliğin, lezbiyenli-
ğin revaç bulmasına çalışarak, destekleyerek, fikir ve sebebiyet 
vererek, işlediğim günahlarımdan ve doğumumdan bu yaşıma 
 (25) Kur’an-ı Kerim, Ankebût, 29/28-29.
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kadar aldığım her nefeste harama meyil için çaba göstererek, 
çabalarımın karşılığını merhametsizce azap görmek ile ödedi-
ğimi düşünmeyerek, ahir zamanın gafl et ve fitneleri içinde be-
denimin ve ruhumun ins-i şeytan olmasına ve şeytanlara hiz-
met etmesine sebebiyet verdiğim ve senden bana günahlarımın 
sebeplerini ve karşılığını göstermeni dilemeyerek ve istemeye-
rek, suçu kendimde ve nefsimde görmeyerek, seni ve yaratıl-
mışları suçlayarak, ift ira atarak, işlediğim, işlediğimiz ve bizler 
gibi günahlar içinde ahir zamanın dağdağalı ve belâlarla geçen 
zamanın her kesiminde ağzımızdan çıkacak sözlerden aklımıza 
gelen habis düşüncelerden ve azalarımızın haramzade ve hara-
ma meyl etmesinden ve şeytanın niyet ve düşüncelerimizden, 
söz, fiil, hareket ve davranışlarımızdan vesveselere kapı açacak 
ruhsatlar almasına ve musallat yaşamamıza sebeb olan, olmuş, 
olacak, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar bildiğim, 
bilmediğim tüm hata günah ve kusurlarımızdan, aynı günah-
lar ile gelenler adına, tüm soylarımızdan, zürriyetlerimizden 
ölmüş ve sağ olanlar adına,  gelmiş, geçmiş, gelecek olan tüm 
Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına, dünyanın 
yaratılışından kıyamete kadar, yeryüzüne yağdırdığın ve yağ-
dıracağın yağmur ve kar tanelerince, yarattığın ve yaratacağın  
yıldızların sayısınca, yeşeren ve yeşerecek tohumlar  çekirdek-
ler ve  yapraklar sayısınca, yarattığın ve yaratacağın  kulların 
sayısınca, ben, sana tevbe ettim, tevbe ettim, tevbe ettim.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr, Yâ Hafîz, Yâ Ğaff ar, 
Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
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Allahım! Bana verdiğin eşten, eşimin anne-babasından,  so-
yundan, anne-babamdan, soyumdan (ve çocuklarımdan) razı-
yım. Sen de onlardan razı ol. Dilimizle birbirimize lânetleyerek 
bana ve aileme musallat olan şeytanlardan bizleri arındır Ya 
Kuddûs! (tüm eksikliklerden uzak-temiz olan)

Allahım! Soyumdan ve zürriyetimden ve bizlerin nefisleri 
için yapılan evliliklerde, senin rızanı ve hakimiyetini unutarak 
gözetmemekten, yanlış evlilik ve yuvaların kurulmasına sebep 
olduğumuz ve sebebiyet verdiğimiz menfaat ve makam kazan-
mak namına yapılan ve yapmış olduğumuz evliliklerden, dün-
yalık sevgiler üzerine nefislerimizin arzu ve istekleri için yaşa-
nan aşklardan, evliliklerden, sevgilerden, mürüvvet ve 
evliliklerde, eşlerimizin haklarını gözetmemekten, destek ol-
mamaktan, eşlerimizin mehirlerini vermemekten, eksik ver-
mekten, itaat etmemekten, talak vermekten, yemin etmekten, 
talak verildiği halde kefaret  ödemeden ayrıldığımız eşler ile 
nikahı düşmüş bir şekilde ilişkiye girmekten ve bu ilişkilerde 
doğan çocuklarımızın ve soyumuzdan doğmuş olanların bu 
günahlardan arınmadan nesiller yetiştirmesine ve gelmiş ve 
geleceklerinde şeytanın evlâtlar, mallar ve nesiller üzerinde 
hisseler almasına sebep olan ve olduğumuz tüm hata ve günah-
lardan, söz, fiil ve davranışlardan, ailemin ihyası için çalışma-
yarak ve çaba göstermeyerek, onlara zulüm ve haksızlık etmek-
ten, aile içi ve aile dışı haya kurallarını çiğnemekten, evli 
olduğumuz halde mazlum insanlara ahlâksız teklifl erde bulun-
maktan, taciz etmekten, tecavüz etmekten, onların bedduaları-
nı ve ahlarını almaktan, homoseksüelliğe,  eşcinselliğe,  lezbi-
yenliğe ve ensest ilişkilere destek olmaktan, cinsel ilişkilerimde 
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nefsani arzularımı dinleyerek, çocuklarıma, eşime, akrabaları-
ma şehvet arzusu ile yaklaşarak ve düşünerek, onları taciz ve  
tecavüz ederek,  haklarını istismar ederek, cinsel güç nimetini 
haram ve yasak yollarda kullanarak, toplum içinde bulunan 
aile bireylerinin zedelenmesine, sapkınlıkların ve sapıklıkların 
ortaya çıkmasına sebep olduğum, olduğumuz, soyumdan aynı 
günahları işleyerek gelen ve gelecekler adına,  tüm Ümmet-i 
Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) işlediği hata ve günahla-
rımızın aff ı için; benim (eşimin ve soyunun), anne-babamın, 
atalarımın ve soyumdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimin, 
Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, yaşayan 
ve gelecek tüm sana inananların; zina yapanları, eşcinsel 
olanları, lezbiyenleri, eşlerini aldatanları, evli olanlara sar-
kanları, tecavüzleri, tacizleri, sapıklıkları, ahlâksızlıkları, 
zinadan ktötüaü yola düşenleri, dua edip ıslahlarını istemek 
hidayetlerini istemek yerine onları kınayarak, aşağılayarak, 
hor görüp küçümseyerek, zina günahı bulunmadığı halde 
şahidim olmadan olsa bile yapıcı olmak yerine kullarının 
kusurlarını ve günahlarını ortaya çıkarmaktan ve zina isnat 
etmekten hakkında bilgim olmayan konularda kullarına ta-
ciz ve tecavüz ift irası atmaktan, işlediğim ve işledikleri gü-
nahlarımdan ve günahlarından, dünyalık işler ve muhabet-
lerde annemin, kardeşlerimin, akrabalarımın ve kullarının 
cinsel bölgeleri üzerine yeminler etmekten “anam avradım ol-
sun ki” demekten, ecdadlarıma küfür itham etmekten, kardeş-
lerimizi işlerime ve muhabetlerime karıştırmaktan ve kullarını 
cinsel obje olarak görmekten ve senin dilsiz kulların olan hay-
vanlara tecavüz, taciz etmekten, istismarda bulunmaktan, “ol-



ŞİRK, ENSEST,  KİBİR, KINAMA, LÂNET TEVBELERİ 261

mazsa olmaz, olmazsa ölürüm” diyerek, yapmış olduğumuz 
evliliklerden, yanlış yapılan evlilik ve mürüvvetlerde haramza-
de çocuklar dünyaya getirmekten, haram sevmelerini öğütle-
mekten,  gelmesine sebebiyet vermekten, evliliklere ve bekarlı-
ğa  rıza göstermemekten, dünyaya getirilen evlâtlarımıza ve 
çocuklara beddua ve lânet etmekten, ırkçılık yapmaktan (adet 
görmekten ve kadınsal hastalıklara lânet ve beddua etmekten  
evlât dünyaya gelmesinde loğusalığa cinsel ilişkilere lânet bed-
dua intizar etmekten), evlilikte cinsel arzu ve isteklerimde ka-
baran şehvetime ve cinsel organlarıma ve cinselliğe lânet, kahır 
ve beddua etmekten, helal olan ilişkilerde kendimi yetersiz dü-
şünmekten ve haram ilişkilere meyl etmekten, yaratılışımda 
kusur aramaktan, endişe kaygı ve şüpheler ile his ve vehmin 
aldatmasına kapılarak, seni suçlamaktan, hatayı sende aramak-
tan, zahiri sebeplere bakarak hakiki sebeplerden gafl et etmek-
ten, mahremiyeti ve cinsel uzuvlarımı kullarına göstermekten, 
evlilik ile ilgili ilişkilerdeki gizliliği ve cinsellik olaylarını 
evlâtlarımıza ve kullarına anlatarak ahlâk ve haya kurallarını 
çiğnemekten, çiğnemelerine sebebiyet vermekten, evlât dünya-
ya getirmeye  endişe etmekten, vermiş olduğun çocuklarımızı 
beğenmemekten, erkek ve kız evlâdı ayrımı yapmaktan, kız 
veya erkek olmasını istememekten, hamileliğe,  bebekliğe, ço-
cukluğa, yaşama, hayata, mürüvvetlere lânet okumaktan, isyan 
etmekten, evlât sahibi olamadığımız için yetimleri adak ve şart 
koşmaktan, yetimler üzerine adak adamaktan, evlilik ve 
evlâtlar üzerine işleri ve yaşamları üzerine ibadet sözleri ver-
mekten, Mevlid ve Kur’an-ı Kerim adakları adamaktan, kız 
veya erkek olursa diye adaklar adayarak şart koşmaktan, ahd 
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vermekten, nikah ve evliliklerimizde şahit tutmamaktan, evli-
liği ilan etmemekten, gizli aşk, gizli sevgi, gizli ilişkiler, gizli 
evlilikler yaşamaktan ve bu ilişkilerde kimsenin beni ve bizleri 
görmediğine kendimi inandırmaktan, senin biz kulların ve ya-
ratılan herşey üzerindeki idare ve iradeni unutarak, gafl et ede-
rek, ilişkilerimizde ve yaşamımızda bizleri görmediğini düşü-
nerek ve söyleyerek, anne ve babalarımızın razı olmadığı ve 
rıza göstermediği yuvalar kurmaktan, evlilik yapmaktan ve bu 
evliliklerden doğan ve doğacak çocukların da tacizci, tecavüz-
cü, sapkın, ahlâksız, lezbiyen, eşcinsel ve ensest ilişkilerde bu-
lunmalarına, mazlum ve yetimlere, annelerine, kardeşlerine, 
akrabalarına şehvet hissi ile yaklaşmalarına ve düşünmelerine 
sebep olan, şeytanın bu tür ilişkilerde biz ademoğlundan aldığı 
ruhsatlar ile bu günahlardan arınmadan senin huzuruna sap-
kın ve saptırılmış olarak gelmemize sebep olan tüm gizli-açık 
şirk ve isyanlardan, tüm küfür sözlerimizden, evlilik, mürüv-
vet, aile ihyası, evlâtlar, mallar üzerine adanan adak ve nezirle-
ri yerine getirmemekten, geciktirmekten, evlilik ve mürüvvet-
lerde eksik olan zekâtlarımızı aldığımız ve verdiğimiz faiz 
paralarını, miras hakkı ve kul hakkını gözetmemekten, yalan 
sözler ve ift iralar üzerine, evlilik ve mürüvvetlerde eşler ve ai-
leler üzerine ift ira atmaktan, evlilikler kurmaktan, araştırma-
maktan ve kulak asmamaktan, günahlar içerisinde tevbe etme-
den, arınmadan, evlilikler yapmaktan, nikahı bozmaktan, 
içkili, gusülsüz, eûzü besmelesiz ilişkilerde bulunmaktan, ver-
diğin eşleri yetersiz bularak kendimizi başka şeyler ile  tatmin 
etme çabası içine girerek şeytanın çocuklar mallar ve evlâtlar 
üzerinden hisseler almasına sebep olduğumuz tüm lânetlerden, 
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kötü dualar ve temennilerden, lânetlenmiş, beddua edilmiş ev-
liliklerde dua ve tevbe etmeyerek, çıkış yolu aramadan muska-
lara başvurmaktan, kullarından medet ummaktan, bizler için 
hayırlı gördüğün ve razı olduğun eşlerimizden razı olmamak-
tan, rıza göstermemekten, onlara senin yasak ettiğin yerlerden 
yanaşarak haddi aşmaktan, dövmekten, zulüm etmekten, za-
limlik yapmaktan, kınamaktan, aşağılamaktan, asi ve isyankar 
olmaktan, doğan ve doğacak tüm ademoğlu fertlerinin evlilik-
lerine, çocuklarına, yaşamlarına, hayatlarına okuduğumuz, 
söylediğimiz, yaptığımız tüm beddualardan, lânetlerden, si-
temlerden, kahırlardan, intizarlardan, hasedlerden, kinlerden, 
nefretlerden, evliliklerimizde çocuk dünyaya gelmesine engel 
olduğumuz kürtaja başvurduğumuz ve kürtaja sebep olduğu-
muz ve gözyumduğumuz, zorunluluk bulunmadığı halde keyfi 
bebek ölümlerine sebebiyet verdiğimiz ve rıza gösterdiğimiz 
kürtaj cinayetlerinin çoğalmasına ve insan ölümlerinin artma-
sına, tecavüz, sapkınlık, taciz, küfür ve ensest ilişkilerin yayıl-
masına sebebiyet verdiğimiz, verilen, verdikleri ve ortak oldu-
ğumuz tüm hata ve günahlardan, kefaret ve bedelini 
araştırmadan, senin hükümlerine başvurmadan, kendi cüz’i 
akıl ve irademizi nefislerimizi dinleyerek, evlilikler, çocuklar, 
aile ve yaşam üzerine birbirlerimize haklarımızı helal etme-
mekten, evlilikler ve çocuklar ve aileler üzerinde sıla-i rahimi 
kesmekten, haklarımızı gözetmemekten, özürlü çocuklar dün-
yaya gelmesine sebep vermekten, gelmiş ve gelecek nesiller 
üzerinde işlediğimiz hata ve günahlar sebebi ile taciz, tecavüz, 
sapıklık, sapkınlık, çocuk ölümleri ve düşükler, zekât, faiz, mi-
ras, kul hakkı, beddua, kınama, kibir, kin, ensest ve eşcinsel 
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ilişkiler, zalim ve zulümlere taraf olmaya, yaşanmasına sebebi-
yet verecek, verdiğimiz, verilmesine ve zarar görmelerine ka-
naat ettiğimiz, tüm hata ve günahlardan,  şeytanın hisseler ala-
rak mallar, aileler, doğumlar, çocuklar üzerinde hakimiyet 
kurmasına ve musallat yaşamalarına ve hata ve günahlar ile 
gelecek nesilleri ve bizleri ve ailelerimizi cehennem ateşine gö-
türecek son nefeste huzuruna şehadetsiz gelmemize sebebiyet 
verecek fısk ve haramlar ile dünya keyfiyetine düşerek, birbiri-
mizi günah ve hatalarda taklid ederek, birbirimizin ateşe git-
mesine göz yumarak, çaba göstermeyerek, haram nazarlara 
meyl ederek, rahimlerini aldırarak ve çocuk dünyaya gelmesi-
ne ve üremelerin kesilmesine engel olarak, kullarının ve bizle-
rin senin rahmet ve merhametinden ümit kesmesine ve şeyta-
na yardım etmesine sebebiyet vererek işlediğimiz tüm gizli ve 
açık şirklerden kibirlenmelerden, beddulardan, lânetlerden, 
sitemlerden, ahlâksızlıklardan, terbiyesizliklerden,  verdiğimiz, 
verdikleri, verilmiş, söylediğimiz, söyledikleri, söylenmiş, oku-
duğumuz, okudukları, okunulmuş, yaptığımız, yaptıkları, ya-
pılmasına sebebiyet verdiğimiz, yapılan, engelli, engellenmiş, 
engellenmesine sebebiyet verdiğimiz ve sebep olunan,

Tüm yanlış evliliklerden tevbe ettim sana sığınırım Allahım.
Tüm ift iralardan, kaderi tenkit etmekten, razı olamamaktan 

tevbe ettim sana sığınırım Allahım. 
Tüm rıza gösterilmeyen mürüvvetlerden ve evliliklerden 

tevbe ettim sana sığınırım Allahım.
Tüm bebek ölümlerine sebebiyet verdiğimiz ve verdikleri 

günah ve hatalardan tevbe ettim sana sığınırım Allahım.
Tüm lânet, beddua, kahır, intizar, kin, koğuculuk, hased, 
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nefret, asilik ve isyankarlıklardan tevbe ettim sana sığınırım 
Allahım.

Tüm harama meyllerden ve haram ilişkilerden tevbe ettim 
sana sığınırım Allahım.

Tüm yalan sözlerden tevbe ettim sana sığınırım Allahım.
Tüm sapkınlık ve sapıklıklardan tevbe ettim sana sığınırım 

Allahım.
Tüm zülümlerden ve zalimliklerden tevbe ettim sana sığı-

nırım Allahım.
Tüm eşcinsellik tecavüz ve taciz günahlarımdan ve günahla-

rımızdan tevbe ettim sana sığınırım Allahım.
Tüm rahmetten ümit kesilmesine ve kesmemize sebep olan 

düşünce ve sözlerden tevbe ettim sana sığınırım Allahım.
Saydığım tüm hata ve günahlardan, şeytanın hisseler alma-

sına musallat yaşamalarına, yaşamamıza, yaşanmasına sebep 
olduğumuz, bildiğim, bilmediğim, bilinmeyen, soy ve zürri-
yetlerimizden, tüm ademoğlu fertlerinden bu günahlar ile hu-
zuruna gelenler adına ve gelecekler adına, ben, sana, eşim ve 
kendim adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Basîr.(1000 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahman, Yâ Rahim.(700 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubdî.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azim.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Bâtın.(1000 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl.(1000 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.(1000 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem.(100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs.(100 defa)



BÖLÜM 3266

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Kahhâr, Yâ 
Tevvâb, Yâ Mucîb, Yâ Rezzâk, Yâ Hâlık.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

•••••
NOT : Bu esmalara tesbihat sayısı koymadım, koysaydım; 70 

defa yazacaktım. Siz kalbinizden ve aklınızdan geçen kadarını 
yaparsınız inşâallah.

•••••
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ hasene’t-tecavüz (ey 

günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan), Yâ men yakdı 
ve lâ yukda aleyh (ey her şey hakkında karar veren, fakat kendisi hak-
kında hüküm verilmeyen), Yâ sürure’l-arifin (ey kendisini tanıyanla-
rın sevinci), Yâ enise’l-müridin (ey kendisini arzulayanların dostu), 
Yâ muğise’l-müştakin (ey kendisine müştâk olanların imdâdına ko-
şan), Yâ habibe’t-tevvâbin (ey tövbekârların sevgilisi), Yâ râzıka’l-
mukıllin (ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren), Yâ recâe’l-müznibin 
(ey günahkârların ümidi), Yâ kâşife’l-mekrûbin (ey sıkıntıda olanların 
ferahlatıcısı), Yâ müneff isen ani’l-mağmûmin (ey gamlılara nefes 
aldıran), Yâ müferricen an’il-mahzûnin (ey mahzunlara kurtuluş 
yolu gösteren), Yâ ilâhel-evveline ve’l-ahîrin (ey evvel ve âhirlerin 
ilâhı), Yâ men haleka’l-mevte ve’l-hayat (ey ölümü ve hayatı ya-
ratan), Yâ men yesmeu enine’l-vâlihin (ey üzüntüsünden kendin-
den geçenlerin inlemelerini işiten), Yâ men yerâ bükae’l-haifin (ey 
Kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören), Yâ men ya’lemü 
dâmira’s-samitin (ey suskunların içinden geçenleri bilen), Yâ men 
yerâ nedeme’n-nâdimin (ey günahlarından pişmanlık duyanların 
nedâmetini gören), Yâ men yakbelü uzre’t-tâibin (ey tevbekârların 



ŞİRK, ENSEST,  KİBİR, KINAMA, LÂNET TEVBELERİ 267

özrünü kabul eden), Yâ Vehhâb (ey bol bol hediyeler veren), Yâ men 
halekâni ve sevvâni (ey beni yaratıp âzâlarımı düzene koyan), Yâ men 
razekâni ve rabbâni (ey bana rızık veren ve terbiye eden), Yâ men 
yuhikku’l-hakka bi-kelimâtih (ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu 
gösteren), Yâ men lâ muakkibe li-hükmih (ey hükmünü geri bırak-
tıracak kimse olmayan), Yâ men lâ radde li-kadâih (ey kazâsını geri 
çevirecek kimse olmayan), Yâ men yehulü beyne’l-mer’i ve kalbih 
(ey kişiye kalbinden daha yakın olan), Yâ men yakbelü’t-tevbete an-
ibâdih (ey kullarından tövbeyi kabul eden), Yâ men hüve a’lemu bi-
men dâlle an sebilih (ey yolundan sapanları en iyi bilen), Yâ men 
ceale’l-eşyae ezvâca (ey eşyayı çift  çift  yaratan), Yâ men ceale’n-
nara mirsâda (ey ateşi gözcü kılan), Yâ Seri (ey hesâbı en süratli bir 
şekilde gören), Yâ Nezir (ey kullarını itaate sevk etmek için azâbıyla kor-
kutan), Yâ mâlike yevmid-din (ey amellerin karşılıklarının verildiği 
Kıyamet Gününün sahibi), Yâ men yuhibbü’s-sâbirin (ey sabreden-
leri seven), Yâ men hüve bâbuhü meft uhun li’t-talibin (ey kapısı, 
Kendisini arayanlara açık olan), Yâ men hüve afvühü melceün li’l-
müznibin (ey aff ı günahkarlar için sığınak olan), Yâ samia’ş-şekaya 
(ey şikâyetleri işiten), Yâ baise’s-seraya (ey askerler gönderen), Yâ ze’l-
afvi ve’r-rıda (ey af ve rızâ sahibi), Yâ kâşife külli mekrub (ey bütün 
sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı), Yâ fârice külli mağmum (ey bütün 
üzüntüye düşenlerin sevindiricisi), Yâ râhime külli merhum (ey bü-
tün merhamet olunanların merhamet edicisi), Yâ nâsıra külli mahzul 
(ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı), Yâ sâtire külli ma’yub (ey 
bütün ayıplıların ayıplarını örten), Yâ melcee külli mazlum (ey bütün 
zulme uğrayanların sığınağı), Yâ sâtiral-averât (ey utanılacak şeyleri ör-
ten), Yâ Mutahhir (ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen)

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
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“Sübhaneke yâ lâ ilâhe illâ entel-emanül eman hallisna mine’n-
nar - Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. 
Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.”

“Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente’l-alimü’l-
hakim - Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka (hiç) 
bir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, Alim’sin (en iyi bilensin), 
Hakim’sin (hikmet sahibisin)”

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

ŞEYTAN VE ÖFKE TEVBESİ

Allahım! Öfk e ile gelen şeytandan sana sığınıyorum.
Allahım! Kaderime, anne-babama, soyumdan ölmüş ve sağ 

olanlara, başkalarına beslediğim gizli ve açık kin ve öfk elerden 
ve hayatımdaki ters giden şeyler nedeni ile kusur ve hatayı nef-
simde bulmayıp başıma gelen belâ ve tersliklerin sebebinde haşâ 
ve kellâ Allahım! seni sorumlu tutarak sana karşı, verdiklerine 
karşı öfk e duymaktan, öfk e beslemekten, öfk e ile her türlü kal-
bimizde olan ve ağzımızdan çıkmış isyan ve şirk sözlerinden...

Kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına ve eşim ve zürriyeti 
adına ve tüm ölmüş ve yaşayan Lâ ilâhe illâllah diyenler adına 
yarattığın zerreler adedince

{Tevbe Ettim Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr,
Yâ Tevvâb, Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin} (100 defa)
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TEKEBBÜR - KİBİR TEVBESİ
(Şeytanı, şeytan yapan, şirk ve isyanın tevbesi)

Alimlerin, şeyhlerin, mürşidlerin, liderlerin, hocaların ve tüm 
mü’minlerin sığınma ve tevbesi...

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Yâ Mütekebbir! Allahım! Sen bütün noksan sıfatlardan mü-

nezzehsin, sonsuz büyüklük ve azamet sahibisin, büyüklük ve 
yücelikte eşin ve benzerin yoktur, bizler ancak sana ibadet eder 
yalnız senden yardım dileriz. Bütün övgüler el-Mütekebbir! 
olan sanadır. Bütün acizlikler ve fakirlikler biz kullarınındır. 
Bizler senin huzurunda alnımız secdede sana kulluk ederiz, el-
lerimizi açar senden aff ını ve merhametini dileniriz. Allahım! 
Kitab-ı Kerim’inde buyuruyorsun ki; «Onların (mezarlarından) 
meydana fırlayacakları gün, kendilerinin yapmış olduğu hiçbir 
şey Allah’a gizli kalmaz. “Bugün mülk kimindir?” (buyrulur). 
“Bir olan, her şeyi kudreti altında tutan Allah’ındır.” (denir).»

Yâ Mütekebbir! Allahım! Senin rububiyetine, ulûhiyetine 
ve büyüklüğüne lâyık olacak ibadeti ve kulluğu asla lâyıkı ile 
yapamayacağımı unutarak, yaptığım ibadetlerde ve kulluk-
ta kendi ibadetimi ve kulluğumu beğenerek, senin büyüklü-
ğüne ve yüceliğine lâyık ibadet yaptığımı düşünüp, yaptığım 
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ibadet ve dualarda kibir ve benlik duygusu ile böbürlenerek, 
sonsuz rızık ve nimetlerin karşısında gerçek manada şükrede-
meyeceğimi unutup şükrettiğimi düşünerek, şükür ve ibadet-
lerimde ve yaptığım kullukta tekebbüre-kibre girmekten ve el-
Mütekebbir! ismine karşı şirke düşmekten,

Verdiğin şükür nimetleri olan; iman, İslâm, ilim, ibadet, 
takva, günahları terk etmek, mal, mülk, ev, iş, eş, meslek, sanat, 
evlât ile gururlanmaktan, kibirlenmekten ve büyüklenmekten, 
kendimi başkalarından üstün ve büyük görmekten, insanları 
ve yarattığın bütün canlıları küçümsemekten, aşağılamaktan, 
bana verip başkalarına vermediklerin ile böbürlenmekten, 
verdiğin nimetleri, rızıkları, makamları, mevkileri, hidayetle-
ri, hayırları, hasenatları kendimden ve nefsimden bilmekten, 
senin azametine karşı gelip kainattaki olayları ve durumları 
kendiliğinden olup bitiyor bilmekten, “ben” ve “benim” keli-
melerini sürekli kullanmaktan ve senin olan mülkünü ve bana 
verdiklerini sahiplenerek kibirlenmekten, kazancımı ve rızkı-
mı kendimde bilmekten, gelip geçici fani şeylere kalbimi ve 
gönlümü bağlamaktan, kibrin ve övünerek böbürlenmenin 
her şeklinden, kendimi beğenmekten, nasip ettiğin her türlü 
nimeti kendimden bilmekten, riyaya düşmekten, gösteriş yap-
maktan, övülmeyi sevmekten, kendimi kusursuz görmekten, 
kibirlenerek tevbe ve dualarımı yapmamaktan, ahiretimi unu-
tup dünyaya ve içindekilere bağlanmaktan, senin büyüklüğüne 
güvenmemeyip sığınmamaktan, insanlar arasında öne çıkma-
ya çalışmaktan, ölmeyecek gibi yaşamaktan, aczimi bilmemek-
ten, dünyalık hırslara kapılmaktan, firavunlaşmaktan, şöhret-
ten, şöhret hissi ile yaşamaktan, insanların iltifat ve övgülerini 
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beklemekten ve hoşlanmaktan, sevilmek ve beğenilmek için 
çabalamaktan, makam ve mevki peşinde koşmaktan, insanla-
rın beni iyi görmesine ve övmesine yol açmaktan ve engelle-
memekten, sürekli başkalarını kusurlu bulmaktan, kendi nef-
simdeki kusurları görmemekten, nefsimi temize çıkarmaktan 
ve aczimi, fakrımı, kusur ve hatalarımı tekebbür ile sana itiraf 
etmemekten, büyüklenen ve kibirlenen insanları sevmekten, 
övmekten ve övülmelerine hizmet etmekten ve onlara taraf 
olmaktan, yüz bin defa hâşâ ve kellâ! insanları yüceltip sana 
eş koşmaktan, insanların beni sana yaklaştıracağına inanarak 
senin hidayetinin ve iman ve İslâm nurlarının sadece senden 
değil! onların elleri ile bana geleceğine inanmaktan, kullarını 
sana aracı tayin ederek Mekke müşriklerine benzeyip putların 
kendilerini sana yaklaştırdığına inandıkları gibi aciz ve fakir 
kullarının beni sana yaklaştırdığına inanıp sadece ilim ve 
dua ile yardım edebileceklerini unutmaktan ve sadece sen-
den yardım istemeyip kullarını ve sebepleri senin yardımı-
na ve hidayetine ortakçılar yapmaktan, insanları haddinden 
fazla övmekten, büyüklenmelerine hizmet etmekten, kendi-
mi başkalarından ilimde üstün görmekten ve düşünmekten, 
ibadette üstün görmekten ve düşünmekten, kullukta üstün 
görmekten ve düşünmekten, takvada üstün görmekten ve 
düşünmekten, akılda ve zekâda üstün görmekten ve düşün-
mekten, fikirde üstün görmekten ve düşünmekten, günah-
sızlıkta üstün görmekten ve düşünmekten, soyda üstün gör-
mekten ve düşünmekten, mübareklikte üstün görmekten ve 
düşünmekten, el öptürerek ve insanların hürmet ve iltifatla-
rını kabul ederek üstünlüğünü ilan etmekten ve insanların 
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teveccüh ve muhabbetlerini kabul ederek iltifat-ı rahmaniy-
yeyi ve teveccüh-ü ilahiyyeyi unutarak ibadet ve kullukta 
kendini üstün görmekle lânetlenen şeytana benzemekten 
ve tekebbür ve kibir ile lânetlenenin yoluna girmekten, iba-
detin ve kulluğun sırrı olan kendi acizliğini ve kusurunu 
görmek ile kullukta ilerlemeyi unutmaktan ve unutturacak 
herşeyden sana sığınıyorum ve enaniyetin, egonun ve ben-
liğin ateşleyicisi ve ateşe atıcısı olan tüm söz, fiil, duygu ve 
hareketlerin her şeklinden el-mütekebbir! ismin ile azamet 
ve büyüklüğün, ululuğun ve yüceliğin sadece sana ait oldu-
ğunu ilan ederek, kalbinde zerre miktar kibir olanın cenne-
te girmeyeceğinden senin el-mütekebbir! ismine sığınarak, 
acizliğimi, fakirliğimi ve tüm kusurlarımı sana itiraf ederek 
kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına ve Hz. Adem’den 
(aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek aynı 
günah ve hataları işleyen ve işleyecek tüm inananlar adına, 
yarattığın zerreler ve katreler adedince,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Ey gözlerin zatını idrak ve ihata edemediği, ey vasfedenlerin 

kendisini hakkıyla vasfedemediği, ey akıl ve anlayışların zatı-
nı kavrayamadığı, ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı, ey 
azamet ve kibriya örtüsü olan, “Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve 
beni sâlihler zümresine kat”.

Ey kullarının gizli-açık kusurlarını bilen el-Alîm! Hüzün ve 
kederlerimi sana arz etmeye, senden aff ını dilenmeye geldim. 
Ey benim güzel Mahbubum! Tevbe kapıları kapanmadan, hüs-
rana uğrayanlardan olmadan, ölmeden sana kavuşmaya gel-
dim.
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Ey kullarının tevbesini kabul eden, kullarını cezalandırma-
da sabreden, tevbe yollarını ilham eden, hak ve doğruya sevk 
eden, fenalıktan men eden, Yâ Vedûd! çirkin günahlarım ru-
humu ve bedenimi kabzetti.

Beni arındır Yâ Kuddûs! Günahlarımı ört Yâ Settâr!, Af-
feyle Yâ Ğaff ar! Tevbemi kabul eyle Yâ Tevvâb! Merhamet Yâ 
Rahmân! Bağışla Yâ Rahîm! Hidayet ver Yâ Hâdi! Emin kıl Yâ 
Mü’min!

“Allahümme inni es’elüke’l-hüda ve’t-tukâ ve’l-afâfe ve’l-ğına - 
Allahım! Senden hidayet, takva, iff et ve gönül zenginliği isterim.”

“Allahım! Sen, Meliksin. Sen’den başka ibadete layık İlah yok-
tur. Sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Nefsime zul-
mettim, günahımı itiraf ettim. Benim bütün günahlarımı aff et. 
Muhakkak ki günahları senden başka aff edecek yoktur.

Allahım! Beni en iyi ahlâka yönelt. Sen’den başka beni en iyi 
ahlâka yöneltecek yoktur. Kötü ahlâkı benden uzaklaştır. Senden 
başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Buyur, Senin 
emrindeyim. Hayırların hepsi senin elindedir. Şer sana nispet 
edilmez. Ben seninim ve sana döneceğim. Sen Mübareksin, yü-
cesin. Sana tevbe eder ve günahımın bağışlanmasını senden di-
lerim.”

“Allahım! Doğu ile batının arasını birbirinden uzaklaştırdığın 
gibi benimle hatalarımın arasını da birbirinden uzaklaştır. Alla-
hım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi beni de hatalarım-
dan temizle. Allahım! Beni kar, buz ve soğuk su ile hatalarımdan 
yıka.”

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.
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TERÖR TEVBESİ

Allahım! Benim, soyumun ve zürriyetimin; mazlumlara 
yaptığı zulümlerden;

Ümmetçilik değil milliyetçilik adı altında yaptıkları ve 
yaptığımız zulümlerden;

Zulmettikleri insanların hata ve günahlarından; ataları-
mızın işlediği zulümler ve hatalar nedeni ile mazlumların ve 
ailelerinin yaptığı beddualardan; mazlum evlâtlarımıza “in-
sanlar zulmeder, kader adalet eder” sırrı ile musallat olan 
terör belâsına sebep olan hata ve günahlarından ve günah-
larımızdan; bizlere zulmedenlerin zürriyetlerine ve mazlum 
çocuklarına okuduğumuz belâ, lânet, beddua, kahır ve kötü 
dualardan, ( )

Ve tüm teröre kurban giden şehitlerin ve mazlumların gü-
nahlarından

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl!
Tevbe ettim, Estağfirullah Yâ Hakem!
Tevbe ettim, Estağfirullah Yâ Settâr!
Tevbe ettim, Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
Tevbe ettim, Estağfirullah Yâ Afûvv!
Tevbe ettim, Estağfirullah Yâ Kahhâr!
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin...

 ( ) Mazluma yapılan beddua geri döner ve mazlum evlâtlarınızı vurur.
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NEFSE UYMA TEVBESİ

Gizli şirke düşüp nefsimizi ilah yapan bizleriz.
Sizler-bizler farkına varmadan şirke düşeriz ve nefsimizin 

istediklerini, Allah’ın (celle celalühü) istediklerine tercih ederiz. 
Bu sebeple herkes kendi nefsine hitaben demeli ki;
Ey Zalim ........................ (noktalı yerlere herkes kendi ismini söyle-

yebilir) 
Sen kendine zulmettin! 
Nefsine tabi oldun..
Her ne kadar Allah’a (celle celalühü) tabi oldum ve müslü-

man oldum desen de, senin ilahın nefsindi.
Çünkü sadece nefsin izin verdiği kadar Allah (celle celalühü) 

yolunda gidiyordun.
Nefsin izin vermediğinde dönüyordun.
Ve nefsinin istemediği, Allah’ın (celle celalühü) istediği ile 

çatıştığında çoğu zaman nefsini seçiyordun.
Allahım! Nefsim ile sana şirk koşmaktan, nefsimi putlaştır-

maktan, nefsimin isteklerini senin istediklerinin üzerinde tut-
maktan, nefsime uyup yüz çevirdiğim kulluktan pişmanım...

Allahım! Huzuruna geldim. Kusurumu aff eyle. Beni kendi-
ne kul kabul eyle. İtiraf  ettiğim ve edemediğim bütün kusur ve 
hatalarımdan

Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr!
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin...
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GAFLET TEVBESİ

Ğayrilmağdubi aleyhim, veladdâllin...
Allahım! Gizli ve açık, bilerek veya bilmeyerek şirke düş-

mekten; namazı terkten, namaz kıldığı halde namazından 
gafil olmaktan; orucu terketmekten, oruç tuttuğu halde 
oruçtan gafil olmaktan, zekât vermemekten, sadaka ver-
memekten, zekât ve sadaka verdiği halde gösteriş ve riyayı 
sadaka/zekât ibadetlerine karıştırmaktan, lanetlenmekten, 
lânetlendiği halde lânetlendiğini bilmemekten, senin emir 
ve yasaklarını kibir ve benlik ve nefsine uyup terkederek ga-
zabına uğrayanlardan olmaktan ve gazabına uğradığı halde 
kabre girinceye kadar gafl etten uyanmamaktan, senin doğ-
doğru yolundan sapmış olarak huzuruna gelmekten ve şey-
tanın bana ve Ümmet-i Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem) 
kurduğu tüm tuzaklardan sana sığınırım.

Allahım! Gafl ette kalmama, gazabına uğramama, lânet-
lenmeme sebep olan bildiğim veya farkına varamadığım 
hata ve günahlarımı bağışla. Bana ve Ümmet-i Muhammed’e 
(sallallahu aleyhi vesellem) tam olan hidayetini nasip eyle.

Yâ Ğaff ar! Yâ Settâr! Yâ Mucîb!
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin...
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İFRAT VE SAPKINLIK TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım; hak yoldan ayrılarak, emir ve yasaklarına itaat et-

meyerek, haddimi aşarak, azgınlık ve sapkınlık yaparak işledi-
ğim günahlarımdan,  hatalarımdan,  hak yoldan çıkanlardan 
olmaktan, senin hak ve doğru yolundan çıkmış sapkın kulları-
na taraf olmaktan, doğru dediğine yanlış, yanlış dediğine doğ-
ru demekten, sevmediklerini sevmekten, haram dediklerine 
helâl demekten, batıl inançlara inanmaktan ve hayatımda ya-
şamaktan, şirk ve isyan bataklığına düşmekten, nefsimin arzu 
ve isteklerine yenilmekten, cin ve ins şeytanlarına kulak vere-
rek doğru yoldan çıkmaktan, temiz ve helâl olan rızık ve ni-
metlerinle yetinmeyip haram yollara sapmaktan ve pişman ol-
mamaktan, hakkında bilgim olmayan meseleler için insanlarla 
çirkin ve seviyesiz tartışmalara girmekten, helâl dairesinde 
verdiğin nimetler ile yetinmeyip haram meyillere sevk olmak-
tan, senin sahibi olduğun bütün Mâlik’ûl-Mülk’ün sahipliğini 
kendimde bilmekten, “benim” demekten, emanet bilmeyerek 
verdiklerinle büyüklük ve ululuk taslamaktan, yeryüzünde şı-
marıp böbürlenerek yürümekten ve insanlara yüksekten ve kü-
çümseyerek bakmaktan, her türlü  ölçüyü aşarak, azgınlık, taş-
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kınlık, sapkınlık ve nefretle işlediğim bütün günahlarımdan, 
sözlerimden, davranışlarımdan, şirk ve isyanlarımdan, ben 
kendi adıma, benim gibi bu günahları işlemiş olan soyumdan 
ölmüş ve sağların adına, zürriyetim adına, (eşimin ve eşimin so-
yundan ölmüş ve sağların adına) Ümmet-i Muhammed’in (sal-
lallahu aleyhi vesellem) adına, benim soyumun ve eşimin soyunun 
üzerinde kul hakkı bulunan mazlumların adına da ben sana; 
yarattığın katreler ve zerreler adedince

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar! (10 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb! (10 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Râfi’! (10 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mu’izz! (10 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muzill! (10 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukaddim! (10 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muahhir! (10 defa)
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.

“Ya Rabbî! Gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin ni-
metlerine şükür yoluna beni sevk et.

Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt
ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasib eyle! Rabbim!

Senin kapına döndüm, ben sana teslim olanlardanım.”
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GİZLİ ŞİRK TEVBESİ

Yâ Allah! Yâ men hüve afvühü melceün li’l-müzni-bin (aff ı 
günahkârlar için sığınak olan), Yâ Muğis! (darda kalan çaresizlerin imda-
dına koşan), Yâ mûcîbe men lâ mûcîbe leh (isteklerini dinleyip cevap 
verecek kimsesi olmayanların cevaplayıcısı), Yâ Mucîb! (kulların duala-
rına cevap veren), Yâ tabîbe men lâ tabîbe leh (tabibi olmayanların 
tabibi), Yâ iddetî inde şiddetî (sıkıntım anında hazırlığım), Yâ recâî 
inde musîbeti (musibetim anında ümidim), Yâ ğıyâsî inde’ft ikârî 
(ihtiyacım anında medetkârım), Yâ sârîha’l-müstasrihîn (meded iste-
yenlerim imdad edicisi), Yâ mûinemen isteâneh (kendisinden inâyet 
isteyenlere inâyet eden), Yâ hâfiza men istahfezah (korunmak isteyen-
leri muhafaza eden), Yâ ğâfira men istağferah (kendisinden mağfiret 
isteyenleri bağışlayan), Yâ men hüve ileyhi yefzeu’l-müznibûn 
(günahkârların kendisine sığındığı), Yâ men hüve ileyhi yaksidû’l-
münîbûn (tevbe edenlerin kendisine yöneldiği), Yâ maksûde men 
enâbe ileyh (dergâhına dönenlerin maksudu), Yâ hâdiye’l-mudillîn 
(hak yoldan sapanları hidâyete erdiren), Yâ Recâ! (kullarının ümidi olan), 
Yâ Murtecâ! (kullarının ümit beslediği), Yâ azîm’er-racâ (kendisine 
büyük ümitler beslenen), Yâ Ğafûru Yâ Tevvâb! (bağışlayan, tevbele-
ri kabul eden), Yâ hayra’n-nâsirîn (yardım edenlerin en hayırlısı), Yâ 
mu’tiye’l-mes’ulât (dilekleri veren), Yâ melceî inde’t-tirârî (zor 
durumumda sığınağım), Yâ ğıyase’l-mûstağısîn (yardım isteyenlerin 
yardımcısı).

Allahım! Gafl et ve dalaletim sebebiyle! istikbalin aleyhi-
me ittifak etmesine sebep olduğum nefis ve şeytana uyarak! 
elimle, dilimle, kalbimle işlediğim bütün günahlarımdan 
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aklen ve lisanen ve kalben ve bana verdiğin tüm ibadet ve 
şükür cihazatına, his ve latifelerime halel veren, zarar veren, 
bütün günah ve hatalarımdan! söz, fiil ve davranışlarımdan! 
sana olan ibadetime, ubudiyetime mani olan bütün günah 
ve hatalarımdan, kendi yaptığım ve soyumun yaptığı günah 
ve hatalar yüzünden başıma gelen bütün maddi ve manevi 
musibetlere! beni ve bizi gafl et uykusundan uyarmana, va-
zifeyi asliyeme sevketmene, ikaz ve rahmani iltifatına bedel, 
isyan ederek! merak ederek, itiraz ederek, memnun olma-
yarak! musibetleri ve dertlerimi, sıkıntılarımı sana dua ile 
şikayet etmeyip! yardım istemeyerek! haşa seni aciz halka 
şikayet ederek, ift ira ederek, kaderi tenkit ederek, kızarak 
isyan ederek işlediğim bütün isyan, zulüm, şirk, ift ira gü-
nahlarımdan! ve lümme-i şeytana uyarak kulak verip, onu 
dinleyip, ona uyup, vesvese marazına yakalanmama sebep 
olduğum bütün günahlarımdan! akıl nimetini geçmiş za-
manın musibetlerindeki elem ve keder verici hatıraları dü-
şünerek, yerinde kullanmayarak, sabırsız bir insan olmama 
neden olduğum bütün günahlarımdan! ibadette, musibette 
ve günahlara girmemek için sabretmeyerek işlediğim bü-
tün günahlarımdan! musibetleri merakla karşılayıp, büyük 
nazarıyla bakarak, beni ümizsizliğe ve isyana götüren tüm 
günahlarımdan! ailemden, soyumdan, bütün ehl-i imandan 
ve Ümmet-i Muhammed’den (sallallahu aleyhi vesellem) ve Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gele-
cek inananlardan aynı günahı işleyenler adına ben sana tev-
be ettim. Tevbe ettim, tevbe ettim, tevbe ettim. Estağfirullah Yâ 
Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar! Yâ Tevvâb!
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn}

(100 defa)
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BENLİK - ENANİYET TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım; senin azametine, uluhiyetine,  mabudiyetine, ma-

likiyetine, rububiyetine, vahdaniyetine, hakimiyetine, samedi-
yetine,  hâlıkiyetine, azamet ve  kibriyana  ve senin zâhiri ve 
bâtıni bütün isim ve sıfatlarına karşı işlemiş olduğum bütün 
günahlarımdan, söz fiil ve davranışlarımdan, gizli ve açık şirk 
ve isyanlarımdan...

Allahım; hadiselerin, olayların gerçek iç yüzünü bilmeye-
rek görünüşüne, dış yüzüne bakarak hüküm verip, zulmederek 
her şeyin iç yüzünü bilen EL-ALÎM ismine şirk koşarak kendi 
görüş ve fikirlerime tabi olarak “aklım bana yeter” diyerek işle-
diğim tüm şirk, isyan ve günahlarımdan...

Ey acizliğime, merhameti ile fakirliğime, rahmet ile imdat 
eden Allahım; acizliğimizi ve fakirliğimizi görmeyip, senin 
kudretinden başka dayanak noktası arayıp sebeplere müracaat 
edip onlardan yardım ve imdat bekleyerek, senin merhametin-
den başka sığınak noktası arayıp kendimi alçak duruma soka-
rak, bana verilen nimetleri ve iyilikleri yok sayarak, her şeyin 
anahtarı senin yanında her şeyin dizgini senin elinde olduğunu 
unutup, herşeyin senin iznin ve emrin ile olduğunu inkâr edip 
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“ben yaparım, ben bilirim, ben hallederim” diyerek vücut ve 
varlık nimetine, irade, akıl ve ilmime güvenerek işlediğim tüm 
şirk, isyan ve günahlarımdan... 

Allahım; uzun bir imtihan yolculuğunda olduğumuzu unu-
tup, kabri ve ebed memleketi olan ahireti dikkate almayıp, 
ebed yolculuğunda bize lâzım olacak imanımızı ve salih amel-
lerimizi tedarik etmek için çalışmayıp, akıl ve ilmime güvenip, 
dalalete sapanlardan olup, imanın hakikatini ve nurunu kayıp 
ederek, kendi aklıma güvenip, ilahi irade ve hakimiyetini red-
dederek işlediğim tüm gizli ve açık şirk isyan ve günahlarım-
dan...

Allahım; Kur’an-ı Kerim’in güneşinden ve Rahman’ın hazi-
nesinden tedarik edebileceğimiz akıl, kalp ve ruhumuzun ve 
bütün duygularımızın ihtiyaçlarını kendimiz tedarik edebile-
ceğimizi zannederek, sebeplere, vasıtalara “yarattı veya verdi” 
diyerek, hikmetini görmeyip zulmederek, hiddet ve gadaba  
uğramış doğru ve hak dinden sapmış ve rahmetten mahrum 
kalmışların kötü  yolunda gitmekten ve kendi benliğime güve-
nerek yaptığım şirk isyan ve günahlarımdan...

Allahım; kendi benlik duygularıma ve enaniyetime güve-
nip, kulun olduğumu unutup, kalbi öldüren zehirli bal olan 
gösterişe ve şöhrete dalıp, “ben biliyorum, ben yaptım, ben 
kazandım, ben olmasaydım olmazdı, ben verdim” diyerek, 
herşeye hükmeden iradeni  inkâr ederek,  kendine güvenen 
inkârcıların mesleğini seçerek,  şirk koşarak ve isyan ederek iş-
lediğim  günahlarımdan...

Allahım; Kur’an-ı Kerim’in ve Sünnet-i Seniyye’nin göster-
diği ve açtığı yoldan gafl et edip, nefsimin, enaniyetimin, benlik 
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duygularımın ve çıkarlarımın, yol  göstermesine aldanıp ak-
lımla ve irademle gafl ete ve dalalete düşerek işlediğim tüm şirk, 
isyan ve günahlarımdan...

Allahım; kainatin gerçek ve tek sahibi sen olduğunu unutup, 
kendimi, kendime malik zannederek, kendimi idare ettiğimi  
zannederek, kendimi muhafaza edebileceğimi  zannederek, 
kendi hayatımı  ve levazımatımı tedarik ettiğime inanarak, 
belâlardan musibetlerden kurtulabileceğimi zannederek, EL-
MÂLİK’ÜL-MÜLK ve ER-RAHÎM isimlerini unutarak işledi-
ğim tüm şirk, isyan ve günahlarımdan...

Allahım; ilim, irade ve kudretin ve sair sıfatların ile kainatı 
kuşatmışken; nefis, heva, his ve vehmin aldatması ile benliği-
me  güvenip, “ben biliyorum,  ben kuvvetliyim, ben  kabili-
yetliyim, en akıllı benim, en doğruyu ben biliyorum”  diye-
rek tekebbür edip kendimi büyük görüp KUR’AN-I KERİM 
VE SÜNNET-İ SENİYYE’ye muhalif fikir ve düşüncelerde 
nefsimin avukatlığını yapıp, nefsimin isyankârlığına kapılıp 
dalalete, dinsizliğe sapık yollara kendimi ve başkalarını sevk 
ederek işlediğim şirk ve isyan günahlarından, söz fiil ve davra-
nışlarından...

Allahım;  seni tanıyabilmem için verdiğin en büyük emanet 
olan  benlik duygularıma ki sadece seçmekten başka bir gücü 
ve kuvveti olmayan ve imtihan için verilen seçme özgürlüğü-
me  ihanet ederek ve asıl maksadının zıddına kullanarak kendi 
kendime hayali bir ilahlık vererek  işlediğim ve senin isim ve sı-
fatlarına karşı mübareze edip karşı gelerek, haddi aşarak, arsız-
lık yaparak, acizlik ve fakirliğimi unutarak, kendimi batıl yolda 
olduğum halde hak yolda zannederek, girdiğim  her türlü batıl 
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davalardan ve şirk, isyan ve günahlarım ile söz fiil ve davra-
nışlarımdan, kendi adıma, soyumdan, zürriyetimden, ehl-i 
imandan ve Ümmet-i Muhammed’den (sallallahu aleyhi vesellem) 
ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş 
ve gelecek tüm iman sahiplerinden aynı günahları işleyenler 
ve işleyecekler adına, pişmanım ve ben sana yarattığın kat-
reler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm,
Yâ Ferd, Yâ Hayy, Yâ Kayyum, Yâ Hakem, Yâ Adl,

Yâ Kuddûs, Yâ Tevvâb, Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn}

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

KINAMA TEVBE VE DUASI

Allahım! Hak’ka kör olan ve kendi kusurunu görmeyen bir 
gözden... Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’ye sağır bir ku-
laktan... Sıdka ve teslimiyete dönmeyen bir dilden... Senin için 
sevmeyen bir kalpten... Haram olan muhabbet ve şefk atten... 
Basireti olmayan bir akıldan... Kibre düşen bir nefisten... Zi-
naya müptelâ olmuş bir bedenden... Haram yiyip içmeye alış-
mış bir mideden... Fayda vermeyen bir ilimden... Kınamaktan, 
aşağılamaktan, hakir ve hor görmekten... Şeytanın hissesi olan 
evlâttan ve dünyaya getirmekten.. Kınananların başa gelmesin-
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den... Nefsimden, kibirden, ucb ve riyadan... Şeytanın tüm hile 
ve tuzaklarından... Yalan yere yemin etmekten... Yerine geti-
rilmeyen ve getiremediğim nezirden ve adaklardan... Adaklar 
ve yeminler ile Rabbim sana şart koşup pazarlık yapmaktan... 
Müslümana kâfir veya müşrik demekten... Kendi için istediğini 
müminler için istememekten... Her türlü hasedden, kinden ve 
nefretten... Sıla-i rahimi terketmekten... Anaya, babaya, evlâda, 
müslümanlara buğz, lânet ve beddua etmekten... Kabul olan 
belâdan, kahırdan, lânetten ve bedduadan...İhlassız ameller ile 
huzuruna gelmekten...

Başıma gelen belâ ve musibetler ile davet olunan tevbe ve 
dualara icabet etmeden kusuru nefsimde görmeyip yaradanı 
ve yaratılmışları suçlayarak nefsimi temize çıkarmaktan ve ya-
radana ve yaradılmışlara ift ira ve zulmedip zalimlerden olmak-
tan... Kendim ve eşim adıma, soyum ve zürriyetim adına ve 
tüm inananlar adına..

Sana sığınıyorum... Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Ferd, Yâ 
Hayy, Yâ Kayyum, Yâ Hakem, Yâ Adl, Yâ Kuddûs, Yâ Ğaff ar, 
Yâ Settâr, Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin... 

Benim, eşimin, soyumuzun ve zürriyetimizin ve mü’min-
lerin düştüğü tüm bu hata ve günahlardan yarattığın zerreler 
adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr,
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn}



BÖLÜM 3286

İNSANLARI AŞAĞILAMAKTAN
ve BÖBÜRLENMEKTEN,TEVBE ve DUA

(“Kınadığınız şeyi yaşamadan ölmezsiniz” Hadis-i Şerif)

Allahım! Gafl ette ve delâlette olanları, isyan ve şirk içerisin-
de yaşayanları, günahında  ısrar edip haramlardan vazgeçme-
yenleri, ift iracıları, yalancıları, kibirlileri, başkalarını kınayan 
ve aşağılayanları, her çeşit günah içine düşmüş olanları, hak 
yoldan batıla sapanları, batıl yolda olduğu halde kendinin hak 
yolda olduğunu sananları, nefis ve şeytanı kendine ilah yapan-
ları, ahir zamanın ve deccalin fitneleri içerisinde boğulanları; 
kınamaktan, aşağılamaktan, küçümsemekten, alay etmek-
ten, onlara karşı büyüklenmekten, onlara kahır, belâ ve 
lânet okuyarak şeytana yardım edip şeytanı yüceltmekten, 
onların hidayetlerine ıslah ve terbiye olmalarına, kurtulma-
larına dua etmemekten, onlara tebliğ ve davette bulunmayıp 
günah ve gafl etlerine göz yummaktan, yarattığın zerreler ve 
katreler adedince tevbe ediyorum. Saydığım tüm bu günah-
ları işleyenlere ve bizlere Allahım senden tam olan hidayeti-
ni talep ediyorum. Bu saydığım cümle hata ve günahlardan 
Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına, bizlerin 
adına ve nefsim adına, soy ve zürriyetim adına sana sığını-
yorum ve tevbe ediyorum.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb!
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin...
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LÂNET, BELÂ, KAHIR VE BEDDUA
TEVBESİ

Allahım!  Kendime, atalarıma, zürriyetime, anne-babama, 
(eşime, eşimin anne babasına ve akrabalarına) kardeşlerime, 
kardeşlerimin eşlerine, benim ve soyumun evliliklere, evlen-
dikleri eşlerine, mürüvvetlerine ve çocuklarına, hala, teyze, 
dayı, amca ve eşlerine ve çocuklarına, (çocuklarımın eşlerine, 
soylarına, zürriyetlerine, akrabalarına ve torunlarıma) miras 
paylaştıklarıma, alacaklı ve borçlu olduklarıma, bana ve soyu-
ma haksızlık yapanlara ve zulmedenlere, hakkımızı yiyenlere, 
gasp edenlere, çalanlara ve onların soy ve zürriyetlerine, üzer-
lerinde hakkımız olanların soylarına, eşlerine, çocuklarına ve 
zürriyetlerine, ift ira ettiklerimize ve zürriyetlerine, iş ortakla-
rımıza (eş, soy ve zürriyetlerine), iş arkadaşlarıma  (eş, soy ve 
zürriyetlerine), işverenlerime  (eş, soy ve zürriyetlerine), kom-
şularıma  (eş, soy ve zürriyetlerine), bana ve yakınlarıma büyü 
yaptığına inandıklarıma (eş, soy ve zürriyetlerine) ve her türlü 
azaları ile bana, eşime, soy ve zürriyetime haksızlık ve zulüm ve 
tecavüz edenlerin soylarına, zürriyetlerine, eş ve çocuklarına, 
tüm kızdığım ve öfk elendiğim insanların; soylarına, zürri-
yetlerine, eş ve çocuklarına ve nefis ve şeytanın tuzak ve hi-
lelerine düşenlere, eşlerine, soylarına ve zürriyetlerine...

Din ve imanlarından, hayatlarından, ömürlerinden, malla-
rından, paralarından, mülklerinden, vasıtalarından, kazanç-
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larından, evlerinden, işlerinden, evlâtlarından, eşlerinden, 
evliliklerinden, hayır ve bereket görmemelerini dileyerek, 
haklarımı haram ederek, “haklarım eş ve çocuklarına ve zür-
riyetlerine zehir ve zıkkım olsun” diyerek, çoluk çocuğundan 
çıksın diyerek, ölümlerini ve helâk olmalarını dileyerek, 
kalben ve dil ile tüm suçlulara ve mazlum ve günahsızlara 
yaptığım ve yapacağım tüm lânetlemelerimden, bedduala-
rımdan, kahırlarımdan, belâ ve intizarlarımdan, bu saydık-
larımın cümlesine tüm haklarımı helâl ederek, onlar ve ken-
di adıma yarattığın zerreler ve katreler adedince

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mâlik’ül-Mülk!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr!
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin...

SİYASET TEVBESİ

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğum hata-
lardan, işlediğim günahlarımdan, tevbe etmeyi ve senden af 
dilemeyi geciktirdim ve unuttum. İşlediğim günahlarımın ve 
yaptığım hatalarımın cezası olarak, senin izninle açılan kapı-
lardan yine senden ruhsat alarak bedenime yerleşen şeytan ve 
zürriyetinin de beni yanlışlara ve günaha sevk etmesiyle lânet 
batağına düştüm.

Siyasi tarafgirlik ile taraft ar olduğum siyasilerin geçmişte iş-
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ledikleri zulümlere ve gelecekte işleyecekleri zulümlere ortak 
oldum, zulmü destekleyerek nefsime zulmettim ve pişmanım...

Müslüman kardeşlerime küfrettim ve onları kafirlikle, din-
sizlikle suçladım onlara lânet ettim, beddua ettim, kahır oku-
dum, kin güttüm ve nefret besledim ve kendi kendimin küfre 
girmesine sebep oldum... Pişmanım Allahım!

Bu batakta ben de siyasete, siyasetçilere, yöneticilere, siyasi 
parti milletvekillerine, bakanlara, bazen taraf olduğum parti-
den bazı kişilere, bazen de muhalif partilere ve taraft arlarına, 
partime muhalif olan cemaat ve gruplara, müslümanlara eziyet 
eden, İslami yaşayışın önüne set vurmak için çalışan siyasetçi-
lere, lânet okudum, ift ira ettim, kınadım, yerdim,  su-i zanda 
bulundum. Bu sayede onlarında hata ve günahlarının yükü-
nü sırtıma aldım.

Siyasetin heyecanlı dönemlerinde, sana asi olarak üzerime 
aldığım kötü enerjilerinde beni yanlışa sevk etmesiyle yaptı-
ğım gıybet, ift ira, su-i zan sözlerimden ve okuduğum lânet ve 
beddualardan, alay etmekten, hor görmekten, kınamaktan, kü-
çümsemekten, dilimle yaptığım bütün zulümlerden, kötü söz-
lerden sonsuz rahmetine sığınıyor ve EL-ĞAFFAR! (çok mağfi-
ret ve merhamet eden, suçları en çok aff eden) isminle beni bağışlamanı 
diliyorum. Allahım! Ben siyaseti ve siyasi tarafgirliği imanın 
ve islâm kardeşliğinin üzerinde tutarak şirke ve isyana gir-
dim. İslâm kardeşliği hükümlerini inkâr ettim, çiğnedim ve 
reddettim... Pişmanım ve huzuruna geldim.

Allahım! İşlediğim bütün bu günahlarımdan sana tevbe et-
tim, tevbe ettim, tevbe ettim. 

Tevbe ettim, Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
(Siyaseti sevdiğin, bu zamana kadar konuştukların adetince

tekrar et!)
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İSYAN, ŞİRK, BEDDUA, BELÂ, LÂNET
OKUMAKTAN TEVBE

(Söylediğiniz isyan sözü sayısınca bu tevbeyi yapınız.)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Kendime, anne-babama, akrabalarıma, (eşime, ço-
cuklarıma, eşimin akrabalarına) kardeşlerime, komşu-larıma, 
kızdığım insanlara, alacaklı olduğum insanlara, borçlandıkla-
rıma, kınadıklarıma okuduğum belâ, lânet ve beddualarımdan,

Evime, eşyalarıma, arabama, işime, mesleğime, iş arkadaş-
larıma, malıma, mülküme, paraya, çalışmaya, okumaya yaptı-
ğım; isyan, lânet, belâ ve tüm kötü dualarımdan ve sözlerim-
den,

 Doğduğum güne, hayatıma, yaşamaya, var olmaya, varlığı-
ma, dünyaya gelmeye, yaratılışıma, kadere, kaderime, kederi-
me yaptığım belâ, lânet, isyan ve şirk sözlerimden,

Tüm esma ve sıfatlarına, EL-HAYY! ismin içerisinde te-
celli eden tüm rızık ve nimetlerin ile isim ve sıfatlarına yap-
tığım şirk, isyan, belâ, lânet, kahırlardan ve tüm ceza verme-
ne, gazabına, azabına sebep olacak sözlerimden,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb, Yâ Settâr, Yâ Ğaff ar!
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin...
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BİD’AT VE SAPKINLIK TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Bizlere iyi muamelede bulunmayı, nasihat etmeyi, 

tevbe etmeyi, sana karşı şart ve pazarlık ile verdiğimiz ve so-
yumuzun vermiş olduğu sözlerin de ortaya çıkması ve yerine 
getirilmesini batıl davaların içine düşmüş olan kullarının da 
hidayetlerine vesile olup yumuşak bir kalp ile onlara tebliği na-
sip eyle.

Allahım! Bizler bu ahir zamanda kardeşlik bağlarımızı ko-
paran haddi aşan kullar olduk ve bizler sana tutamayacağımız 
sözler vererek, sıla-i rahimi keserek, komşuluk haklarını gö-
zetmeyerek, haklının yanında zalim, zalimin yanında haklı ol-
maya çalıştık. Nefislerimize ve azalarımıza zulüm ettik,  asi ve 
azgınlık içine düşen topluluklar olduk. Bizlere verdiğin nimet-
ler olan vücud ve varlığımızı ibadet ve takva yolunda harcaya-
cağımızı ve vesileler ile imtihan olunacağımızı unutup hata ve 
günahlar içerisinde böbürlenip kibrin ve şükürsüzlüğün kapı-
larını aralayarak helâka sürüklenen topluluklar haline geldik.   
Din kardeşlerimize ve yarattığın kullarına kötülüğü ve ahlâkı 
zedeleyen konuları tebliğ ederek, doğruluktan ayrılmalarını ve 
bi’dalara sapmalarını ve sapkınlık yapmalarını nasihat ederek, 
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maddi ve manevi ruhaniyetlerin lânetlenmesine batıl davaları 
hak dava olarak bilmelerine, devletçilik, milletçilik, particilik,  
politikacılık, ırkçılık ayrımları yapmalarına tarafgirlikler içe-
risinde gıybet, ift ira, su-i zan, hased ve kin gütmelerine, bir-
birlerine düşmanlık yapmalarına ve düşman olmalarına, akıl, 
beden, teslimiyet ve maneviyatlarının lânetlenmesine, tebliğ ve 
nasihatlerde şart ve pazarlık yapılmasına ve zarar görmelerine,  
senin huzuruna yalan sözler ile gelmelerine tebliğ ve açıkla-
malarda hep öne çıkmaya çalışarak, kendimi batıl davalar içe-
risinde hak yolda olduğumu zannederek, tebliğ ve davetlerde 
kendi fikir ve görüşlerime tâbi olarak kendimi kanıtlama çaba-
sı içine girerek, din kardeşlerimin ve bizlerin hidayete ermeleri 
için dua ve tevbe etmeyerek, yanlış yolda olanları kınayarak, 
aşağılayarak, hor ve hakir görerek, büyüklenerek, dini ve hayati 
konularda kendimi kurtarıcı veya hidayet verici zannederek,  
kendimi olay, konu ve yaşantı üzerinde şartlayarak, dini ko-
nularda kullarını zorlayarak, fikir ve düşüncelerini gasp ede-
rek,  maddi ve manevi zarar görmelerine sebep olarak, İslâmi 
yaşantıları içerisinde şirke ve isyana düşmelerine ve azgınlık 
yapmalarına sebebiyet verdiğim, verdiğimiz, bozulmalara se-
bep olduğum ve olduğumuz tüm hata ve günahlardan;

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyetlerimiz  adı-
na ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gel-
miş, gelecek aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek tüm 
inananların adına;

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi, Yâ Muizz.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muzill, Yâ Mukaddim.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muahhir.

“Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler arasına dâhil 
eyle.”(26)

“Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve 
sonunda da Senin huzuruna varacağız. Rabbimiz! Bizi kâfirlere 
deneme konusu kılma, aff et bizi. Çünkü Sen Aziz ve Hakim’sin; 
mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin.”(27)

“Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir. Rabbim, beni 
namazı sürekli ikâme edenlerden eyle, soyumdan olanları da. 
Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesabın yapılacağı 
gün, beni, anne-babamı ve mü’minleri bağışla.”(28)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

 (26) Kur’an-ı Kerim, Şuara, 26/83.
 (27) Kur’an-ı Kerim, Mümtehine, 60/4-5.
 (28) Kur’an-ı Kerim, İbrahim, 14/3-41.
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RIZIK VE KISMET KAPALILIĞI
TEVBE VE DUASI

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Ey Arş-ı Âlâ’ya Azamet ve Kibriya’sı ile taht kuran Allah’ım!
Ey varlığı ile bizleri yokluktan varlığa erdiren, varoluştaki 

sonsuz haz ve zevki gönüllerimize duyuran Yâ Bedî’!
Bize bahşettiğin isteme duygusu ve istenilenleri vereceğin 

inancı ile rahmetine sığınıyor, dergah-ı ilahinin kapısında elle-
rimiz açıp, hallerimizi sana arz ediyoruz. Sen ki işitenlerin en 
hayırlısısın Yâ Semî’.

Hiçbir şekilde dualarımıza icabet etme mecburiyetin yok-
ken “Deki : Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiye-
tiniz var”(29) hitabınla dualarımız ile bize kıymet verensin. Dua 
ve dileklerimizi hayırla kabul buyur, kabulünü vicdanlarımıza 
duyur, kalplerimizi iman ve itminan ile doyur Yâ Mucîb!

Yâ Rabbi! Ömür sermayesini tüketirken hayat yolunda beni 
kendi idrak ve ihsaslarıma bırakma! Nefsimi cismaniyetin ar-
zusundan, aklımı inhiraft an, dilimi sürçmelerden, gönlümü 
heva ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. İlimde 
kibir ve gururdan, amelde riya ve gafl etten, yolunda yürüyor 
 (29) Kur’an-ı Kerim, Furkan, 25/77.
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görünüp senden uzak kalmaktan, kurbette firkat yaşamaktan, 
rızanı anar iken gazabına düçar olmaktan, haybet vadilerini 
kazanç yolu sanıp ömrü ziyan etmekten sana sığınırım!

Senden ayrı düşüp, dönüp sana gelenleri kapından kovma-
yacağını bilirim. Derbeder duygular, ahenksiz davranışlar, boz 
bulanık hayaller, sarsılmış ümitler arasında, külliyet kesbeden 
niyaz edalı bir soluk ile darmadağın bir ben getirdim sana. 
Tüm hata ve kusurlarım ile kapında kabule karin bir dua ile el 
açmama, nasuh bir tevbe ile yeniden insan olmama müsaade 
buyur. Ruhumda açılan menfezleri onar, kalbimin sana olan 
arzularını doyur. Nefis, şeytan ve hevamın imansızlığı, cehlimi 
ve dermansızlığımı fırsat bildi. Beni hilm-ü silminle güçlendir 
Yâ Rab!

Amansız yollarda günaha meyyal serkeş nefsim sana olan 
kusurda biri bin etti. Ayaktan başa, doğumumdan bu yaşa, bü-
yük küçük hatalardan, gizli-açık günahlardan, emrine muhalif 
isyan kokan fiil ve söylemlerimden ben sana af ve mağfiretinin 
genişliğince tevbe ediyorum ey rahmeti gazabına galebe çalan 
Yâ Rahmân!

Lisanımı isyan ve küfürden, lânet ve bedduadan, ah ve inti-
zardan, yalan ift ira ve gıybetten, sevmediğin, hoşnut olmadığın 
tüm kirli kelâmdan temizle, her hal ve tavrımızı rıza-i istika-
metinde daim eyle. Af nağmelerini ruhumuzdan kesip bizi in-
kisara itme Yâ Rab!

“Doğrusu, güldüren ve ağlatan O’dur”(30). Zikrin Kur’an-ı Ke-
rim ile alemi güldüren, aff ınla Adem’i güldüren, sevginle Habi-
 (30) Kur’an-ı Kerim, Necm, 53/43.
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bin Ahmed’i güldüren, lütfunla ervah, eşbah, eslafı güldüren, 
bu manzarayı makus kıl ve bizide güldürdüklerinin hürmetine 
ağlatma Yâ Rab! 

“Elest-ü bi’Rabbiküm - Ben sizin rabbiniz değil miyim?” hi-
tabına muhatap “Belâ! - Evet sen bizim Rabbimizsin!” ahdimize 
mukabil göçerken Bezm-i Elestden dünyaya, yol oldu ana rah-
mi denen karanlık. Göçerken dünyadan Alem-i Berzaha yol 
olacak kabir denen karanlık.

Bir söz!.. Bir ahid!.. Beklenen sadece ahde vefa!..
Mü’min olana hatırlattın sen her gün her vakit günde 40 

defa!.. “Ey Rabbimiz!. Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder, 
her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım di-
leriz”(31)

Bir ayet!.. Bir taahhüt!..
“Lâ İlâhe İllallah” ile başlayan “iyyâ kena’büdü” ile yürürlüğe 

giren,
Bir itaat!.. Bir taat!..
Yaratılmış ve yaratılacak olan her zerrenin yegâne efendisi 

olan ey Rabbim!.
Lütfunla beni besleyip büyüten, ilminle bana öğretip beni 

terbiye edensin. Ayaktan başa, doğumumdan bu yaşa, varlığı-
mı devam ettirensin. İradem iradene ram, kırılmaz tek otori-
tesin. Hayata dair hükmü aslolan, hakimiyeti kayıtsız şartsız 
elinde tutan tek kudretsin.

İsminin tecelli ettiği her zerre sayısınca ben sana binler kere 
binler tevbe ettim estağfirullah Yâ Rab!

 (31) Kur’an-ı Kerim, Fatiha, 1/5.
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“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu 
esfeli safiline indirdik”(32) ayetinin hükmünce dilimiz, ağzımız, 
gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, kalbimiz, ruhumuz ya-
ratılış gayesinden fersah fersah uzaklaştı. Uzanırken eller yasak 
meyvaya, isyan ile yükseldi bed sözler Mevla’ya, aradıkça kusu-
ru göz, değdi kulağa haram söz. Çaldıkça eller, ibadetten geri 
kaldı ayaklar. Bomboş bir sine ve tutarsız düşünceler ile sana 
kulluktan bir hayli geri kaldık. Suçlarken zamanı kusur elbise-
sini el-Kayyum olan sana biçtik, lânetler yağdırırken şartlara 
“Başınıza her ne musibet gelirse kendi ellerinizle yaptıklarınız 
yüzündendir”(33) ayetin ile zikrini hükmünü inkâr ettik. Yoğu 
var, uzağı yakın kılan, duaları kabul eden, ızdırabı dindiren, ih-
tiyacı gideren, kırılanı onaran, devrileni kaldıran, senden ayrı 
kalan ruhumuzu yuvarlandığı çukurdan çıkart ve bizi aziz eyle. 
Varlığımızı varlığının ziyası ile nurlandır, sensizliğin zulmani 
karanlığından halas eyle. Dibe vurmuş varlığımızın yeniden 
inşası için ruhlarımıza “ahsen-i takvim”in sırını fısılda..

Allahım! Sana dayanmaktan, hazinenden nasibime düşen 
için çalışmaya sarılmaktan, hikmetine ram olmaktan gayrı çı-
kar yol yok bilirim. “Biz her insanın kaderini kendi çabasına 
bağlı kıldık”(34) diye buyururken ayetinde, gören göz, düşünen 
kalp, akleden akıl ile bilirim ki kısmeti ne kitaplar ne cümleler 
değil, kişinin kendi çabası belirler. Bedenim dahi senin mül-
künden bana nasip olan bir hazine iken, irade-i cüz’iyem ile 
hayır ve şerrin çabalarımın neticesi olduğundan bîhaber, girdi-
ğim tüm isyan günahımdan ben sana kudret ve azametinin şa-
 (32) Kur’an-ı Kerim, Tin, 95/4-5.
 (33) Kur’an-ı Kerim, Şu’ra, 42/30.
 (34) Kur’an-ı Kerim, İsra, 17/13.
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nınca, af ve mağfiretinin genişliğince binler kere binler tevbe 
ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. 

İste ey kulum diyen sen iken, biz kulların senden istemekten 
dahi acizken, cahilane ve gafilane kendi kusurumuz ile kusur-
suzluğuna isyan ederken, kusurumuzla istediğimiz her kusur-
dan sana sığınırız Yâ Rab!.

Gözümü haramdan sakındım, lakin gönlümü hayalden ala-
madım. Gönlüme çöreklenen hayaller ile meşgul olmaktan, 
sana olan ibadet ve taatimde feyizden geri kaldım. Kısmetim 
kapandı, rızkım kesildi, açılsın diye medyum ve hocaları, büyü 
ve muska yaptırmak için, kapı kapı dolaşarak, yığım yığım o 
kapılara yığılarak, muhtaç olandan muhtaciyetimi gidersin 
diye medet umarak, kendime kendimden daha yakin olan Sen-
den yüz çevirmekten, çevrilen yüzler sayısınca, o yüzleri çevi-
ren şeytanlar sayısınca, yüzlerin dönmesine vesile olan sesler 
ve vesveseler sayısınca, yüzlerin döndüğü kapıların sayısınca, 
bütün yapılan büyüler ve muskalar adedince, ben, sana, bbin-
ler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. 

Hayatımda sana yakin olmak adına, dualarımın kabule ka-
rin kılınması için neyi sana vesile amaçlı istimal etmem gere-
kiyor ise onların hürmetine, bu uğurda gayr-ı rızanı kazanacak 
yollara tevessül etmekten koru beni Yâ Hafîz!. Ki sen koruyan-
ların en hayırlısısın.

“Güçlükle beraber elbette bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir 
işi bitirince diğerine teşebbüs et ve hacetini yalnız Rabbinden 
iste!”(35) ayetinin hakkı gereğince, duamın vücuda gelmesi için 
üzerime düşeni yaparak tevekkül ile beklemek yerine “nasi-
 (35) Kur’an-ı Kerim, İnşirah, 94/5-8.
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bimde vardır varsa gelir beni bulur” diyerek miskin ve tem-
bel bir bekleyiş ile ayetine, hikmetine ve adaletine ters hareket 
ederek haşa ve kellâ! Seni hizmetime hadim görmekten tevbe 
ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. 

Verdiklerin vereceklerine teminat iken, rahmetin istihkak-
larımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte iken, 
“kaderimde kısmetsizlik, nasipsizlik, var” diyerek, “rızkım dar” 
diyerek haşa ve kellâ; ‘’Kadere küstüm’’, “Rest çektim kadere”, 
‘’Kader beni bu hale getirdi’’, “Kaderimde yok!”, “Kadersizim”, 
“Nasipsizim!”, “Rızıksızım!”, “İsyanım var benim kadere ne gül-
dürdü ne öldürdü”, “Batsın bu dünya!”, “Benim de mutlu olma-
ya hakkım yok mu?”, “Ben insan değil miyim?”, gibi isyan ve 
küfür sözlerimden, tüm bu isyan sözlerimle dünyaya gelmemi 
arzulayan iraden ve arzunu yok saymaktan, çareyi sende değil 
yarattıklarında aramaktan, kendi kusurumu kusursuzluğunda 
görmezden gelip seni kusurlu görerek rızık ve nasibime tecelli 
ettiğin er-Rezzâk ismine isyan ederek şirk koşmaktan, yapı-
lan isyanlar sayısınca, isyan edilen günler sayısınca, isyan et-
tiren şeytanlar sayısınca, ben, sana, binler kere binler tevbe 
ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk. Tevbe ettim. Estağfirullah 
Yâ Murîd. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.

Yâ Fettâh! Hangi kapı senin iznin olmadan açılabilir? Han-
gi engel emrin ve iraden olmadan kalkabilir? Bütün kapalı ka-
pıların anahtarı Senin elinde olduğu gibi, tüm kilitli yürekler 
de ilahi esintinle açılarak huzura erer. Daralan, hiçliğe yol alan 
rızkımın, kapanan kısmetimin açılması için, dergâhına gelen 
ve senden yardım dileyen bu aciz kuluna merhamet et. Kal-
bimde yer alan yakıcı duyguların masumiyeti hatırına sana arz 
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ediyorum ve senden bu masum duyguları helali ile buluştur-
man ve rızık kapımı bereketi ile daim kılman için duamı kabul 
buyurmanı niyaz ediyorum. İsminin tecelli ettiği her zerre sa-
yısınca, ben sana binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah 
Yâ Fettâh.

Yâ Rahmân! Rahmetinin celbini duama vesile kılarak sen-
den rızkımı bol, kısmetimi açık etmeni niyaz ederken yüreği-
me de aşk ve muhabbetinle nazar etmeni istirham ediyorum. 
Bilirim ki senin iznin olmadan ne bir kalp sever ne de sevene 
muhalefet eder. Kişinin kalbi ile benliği arasına set çeken, filiz-
lensin diye aklına sevgi tohumları ekensin. İsminin tecelli ettiği 
her zerre sayısınca, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. 
Estağfirullah Yâ Rahmân.

Yâ Kuddûs! Temizlik ve nezafeti bir tohum cihetinde yürek-
lerimize ve kâinatın yüreğine ekensin. Kâinatı bu tohum saye-
sinde tertemiz tutan kutsiyetin hatırına, her zerreye bahşettiğin 
sonsuz lütufl ar hakkı için, kalbi duygularıma hikmetinle cevap 
ver, rızkımı ve kısmetimi en güzel şekilde aç ve bereketlendir. 
İsminin tecelli ettiği her zerre sayısınca, ben, sana, binler kere 
binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs.

Azımı çok, yoğumu var kılan, hiçbir karşılık beklemeden 
kullarına bahşeden Yâ Vehhâb! 

Bahar mevsiminde feyiz ve bereketinle taşa toprağa, ağaca, 
çiçeğe genişlik verirken, tecellin ile tüm gözlere Nur, kapalı gö-
nüllere de sürur eylersin. İsminin tecelli ettiği her zerre sayı-
sınca, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah 
Yâ Vehhâb.
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Yâ Vedûd! Varlığın, aşkın ve sevdanın yaratıcısı olduğu 
kadar gönüllerde yaşatan da yine sensin. İnsanların kalbine 
hükmederek onları istediğin sevdaya götüren, istediğin sevda-
dan döndürensin. Nitekim “Kalpleri birbirine ısındıran ancak 
Allah’tır”(36) ayetinin hikmeti gereğince ne olur, bana sevdasın-
dan dönmeyecek, kalbi kalbim, kalbim kalbi olan, sana has kul, 
habibine layık ümmet olmaya istidadı olan, her iki cihanda rı-
zana sebep, cennetime anahtar, yüreğime eş iman dolu koca 
bir yürek bağışla. İsminin tecelli ettiği her zerre sayısınca, ben, 
sana, binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vedûd.

Güzelliğin, güzelliği ile hayat bulduğu Yâ Musavvir!
Güzeli ve güzelliği, güzelliğin ile yaratan kudretin, gözleri-

mize fer ve neşe, yüreklerimize merhamet ve sevgi pırıltıları 
saçar. Allahım, dara düşen her kul, senin sonsuz rahmet ve 
kereminden nasiplenmeye, gözüne ve gönlüne güzellik kat-
maya çalışır. Ne olur, benim arayışıma da cevap vererek, beni 
muradıma kavuştur. İsminin tecelli ettiği her zerre sayısınca, 
ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. Eestağfirullah Yâ 
Musavvir.

Her şeyi birbirine uygun yaratan Yâ Bâri! 
Hikmetinin ve kudretinin sınırsızlığı, kâinatın her tarafına 

hikmetli nakışlar serpilmesine vesile olduğu gibi, bu nakışların 
her zerresi gözlerimizi varlığının sonsuz güzelliğine şahit kıl-
makta. Varlığının sonsuz güzelliği hatırına bana ve iç dünyama 
uyumlu hayırlı bir nasip bağışla. İsminin tecelli ettiği her zerre 
sayısınca, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. Estağfi-
rullah Yâ Bâri.
 (36) Kur’an-ı Kerim, Enfal, 8/63.
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Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd!
“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir 

sevgi koyacaktır”(37) diyen Sen iken, va’dinden asla ve kat’a dön-
meyeceğini bilirken, aciz kulun vereceğin her hayra muhtaç 
iken, Senden gayrı her varlık ben kadar acizken, kadın ve erkek 
iki zıt varlığı ilm-i kudretinle aynı çatı altında bir kılmaya kud-
reti yeten Yâ Câmi! katında sana yakin olup rahmetinle mu-
amale ettiğinin gönlüne rahmet kıl beni. İsminin tecelli ettiği 
her zerre sayısınca, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. 
Estağfirullah Yâ Câmi..

Dilediği herşeyi yapmaya gücü yeten Yâ Muktedir!
“Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır”(38). Sen-

den gelen her söz bana iz, düştüm kelâmın peşine Yâ Rab! mu-
radını muradım kıl, muradın ile beni huzurunda saf saf diz. 
İsminin tecelli ettiği her zerre sayısınca, ben, sana, binler kere 
binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muktedir.

Yâ Azîm! Senin izzetine ve celâline, azametine ve kudretine 
iltica ederek, senin yüceliğine ve büyüklüğüne sığınarak, bütün 
mahlûkata güç ve takat gönderen merhametine ve şefk atine 
sığınarak senden duamın kabulünü niyaz ediyorum. İsminin 
tecelli ettiği her zerre sayısınca, ben, sana, binler kere binler 
tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîm.

Hâ, Mîm, Ayn, Sîn, Kâf!
“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 

yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun 
(varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşü-
 (37) Kur’an-ı Kerim, Meryem, 19/96.
 (38) Kur’an-ı Kerim, Talak, 65/7.
 (39) Kur’an-ı Kerim, Rum, 30/21.
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nen bir toplum için elbette ibretler vardır”(39). Bilirim ki bende 
tecelli ettiğin ölçüde, nazarında bir o kadarım. Sen ki şu nizam 
dairesinde, hikmet ve adaletinin gereğince kullarına, kullarının 
niyet ve samimiyetince muamele edensin. Ayetinin üzerimdeki 
tecellisine engel tüm günahlarımın aff ı için bana yol göster. Te-
celline ruhsatı kaldırabilmem için fırsat yarat. Evvel ahir kula 
takdiratın kulunun sana olan sınırınca, fazlası cömertliğinin 
ihsanınca. Benlik deryamızda nefsi planlar ile gezinirken biz, 
rahmetinin celbine mukabil cereyan eden cömertliğin, günah 
ile sınırlı hayatımıza bile her dem nüfus etmekte. Sen ki sultan 
ben ki huzurunda dilenci, kelâmım olsun yaratılışıma vesile 
rahmetinden bir paye nasibime düşsün dilerim..

“Kulum bana yürüyerek gelirse ben koşarak giderim” kuts-i 
hadisinin va’di gereğince açtığım eller, döktüğüm diller, yap-
tığım tevbeler ile sana sürüne sürüne gelmekteyim. Va’dinin 
tecellisine aç olan bu kulunu kudretin ve azametince, şanın ve 
şerefince doyur Yâ Rabbi! Aff ına talibim, mağfiretinin genişli-
ğince mağfiret et Yâ Rabbi!

(Âmin. Âmin. Âmin. Yâ Muîn, Yâ ze’l-celâli ve’l-ikram)

“Allah Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki : Ben, kulumun  benim 
hakkımda yaptığı zanna göreyim. O, beni zikretti mi onunla be-
raberim. Eğer o beni nefsinde zikrederse ben de onu onunkinden 
daha hayırlı bir cemaat içerisinde zikrederim. O bana bir karış 
yaklaşırsa ben ona bir  zira yaklaşırım, o bana bir zira’ yaklaşır-
sa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben 
ona koşarak giderim.”(40)

 (40) Buhari, Tevhid 50; Müslim, Zikr 2, (2675); Tirmizi, Da’avat 142, (3598)
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KÖTÜ TEMENNİ, İÇERLEME,
KABULLENMEYENLERİN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım!
Hayır varken şer istemekten,
Rızan varken ucb’a girmekten,
Nefis varken kötülememekten,
Nimet varken şükretmemekten,
Hayat varken ölümü dilemekten,
İyilik varken kötülüğü seçmekten,
Rızık varken nankörlük etmekten,
Varlık varken yokluğu dilemekten,
Namaz varken riayet etmemekten,
Birlik varken ayrımcılığı seçmekten,
Ümit varken ümitsizliğe düşmekten,
İman varken imkânsızlığı seçmekten,
Sabır varken sabırsızlık göstermekten,
Hüsn-ü zan varken su-i zana düşmekten,
Rahmetin varken gazabını dilemekten,
Ahiret varken dünyaya ülfet etmekten,
Dua varken beddua ve lânet etmekten,
Terbiye varken terbiyesizliği seçmekten,
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Kabir varken dini dünyaya feda etmekten,
Gençlik varken ihtiyarlığı düşünmemekten,
Güzel sözler varken küfür ve isyanı seçmekten,
Gayret ve çaba varken hırsızlığa meyletmekten,
Kardeşlik varken düşmanlık ve haset etmekten,
Seni övecek sohbetler var iken gıybet etmekten,
Doğruluk ve cömertlik varken yalanı seçmekten,
Merhametin varken zulüm ettiğini söylemekten,
Tesettür varken çıplaklığı seçmekten istemekten,
Helal varken haram arzu etmekten ve dilemekten,
Adaletin varken haksızlığa uğradığımı düşünmekten,
Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Tevbe ettim, Estağfirullah Allahım.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Kahhâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm, Yâ Afûvv.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubdi’, Yâ Adl, Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Ferd
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz, Yâ Azîm, Yâ Müte-

kebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb, Yâ 

Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Musavvir, Yâ Basîr, Yâ Semî’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Cebbâr, Yâ Bâri, Yâ Vehhâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk, Yâ Vedûd, Yâ Hasîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukît, Yâ Vâsi’.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
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ŞAN, ŞÖHRET, RİYAKARLIK
VE UCB TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım geçici dünya heveslerine dalarak, ölümü ve son-

rasını unutarak, kabir kapısına kadar olan dünyevi dostluk 
ve makamları severek, isteyerek, arzu ederek senin adına ve 
rızana olmayan meft unu olduğum bütün makam, mevki ve 
muhabbetlerimden, arzularımdan, isteklerimden, insanla-
rın medih ve övgülerini beklemekten, bekleme çabası içinde 
ümitlenmekten, Allahım senin rızanı ve teveccüh-ü rahmetini 
kazanmayarak, halkın ve insanların yakınlığını ve iltifatlarını 
istemekten, insanların hüsn-ü zanlarını nefsim ve çıkarlarım 
adına nefsani arzularım ve temennilerim için kendi tarafıma 
celbetmekten ve celbe çalışmaktan, ehl-i imanın dini duygula-
rını istismar ederek insanları dalalete sevk etmekten, insanları 
fitne odaklarına çekme girişimine tazarru etmekten, insanların 
hürmet ve ikramlarını arzu etmekten, tevazu ve mahviyet sa-
hibi olmak yerine kibirli olmaktan, kibrim ile insanlara örnek 
olarak onlarında kalplerinin mühürlenmesine ve kibirlenme-
lerine sebebiyet vermekten, insanları kibir ve benlik ile ezmek-
ten veya ezmeye çalışmaktan, acz ve fakrımı unutarak gurur ve 
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enaniyet yapmaktan, bana ikram etmiş olduğun akıl ve varlık 
nimetini tekebbüre, kibre, kine sarfederek kendimi kendimden 
üstün görme çabasına girerek, insanlardan makam ve mevki 
beklemekten, yaptığım ibadetleri ve dini vazifeleri beğenmek-
ten ve insanlara beğendirmekten, nefsimin ayıp ve kusurlarını 
görmeyerek büyüklenmekten, “biz” yerine “ben” demekten,  
yaptığım hata ve günahları kabullenmeyerek, yaptıklarımın 
senden gizli kalacağının vesvesesine düşerek, senin yüceliğin 
ve büyüklüğünden gafl ete düşmekten, su-i zan ile cüz’i irade-
min nefsimin eline geçmesinden, Allahım senin rızanı ve tak-
vanı düşünmeyerek, halka ve insanlara iyi görünmek adına ve 
namına yaptığım ve söylediğim bütün işlerimden ve sözlerim-
den, hareket ve davranışlarımdan, düşüncelerimden, malımı 
ve paramı insanlara gösteriş olsun diye harcamaktan veya iyilik 
yapmaktan, yaptığım iyilikleri insanların yüzlerine vurmaktan,  
tevekkül ve dua etmeyerek girişimde bulunduğum işlerimde 
riya ve kibir ile hiçbirşeye muhtaç olmayacakmış gibi yaşa-
maktan, nispet yapmaktan, “desinler” hastalığı içinde çabala-
maktan, insanların da kalplerine bu şekilde para ve dünyalık 
sevgilerin yerleşmesine ve hırslanmalarına sebebiyet vermek-
ten ve iktisat, kanaat ve tevekkül etmeyerek  şükürsüz olmaları-
na sebebiyyet vermekten, aç gözlülükten, iki yüzlülükten, şan, 
şöhret ve makam hırsından,  kendimi ilimde, takvada, parada, 
malda, eşte, evlâtta, meslekte herkesten üstün görmekten üstün 
görme hissi ile yaşamaktan, nefsim ve çıkarlarımı menfaat ka-
zanmak  adına dini şöhreti, namı, şanı, ismi, parayı, hayatı, eşi, 
evlâdı, malı, toprağı, binekleri, mesleği icraatı, riya ve göste-
riş için kullanmaktan ve günahlarımdan istiğfar etmek yerine 



BÖLÜM 3308

amel ve iyiliklerimin beni kurtaracağını düşünmekten, amel-
lerime ve ibadetlerime güvenmekten, Allahım senin mülkünle 
kendi adıma ift ihar etmekten ve övünmekten, övülmeyi sev-
mekten ve başkalarında olan mülkünü ve  sanatını kendilerin-
den bilinmesine sebebiyet vermekten ve övgüyü kulların için 
dile getirmekten ve böylece onlarında riyaya girmelerine sebeb 
olmaktan, aczimi unutarak kulluk ve ibadetlerim için bahşet-
tiğin bütün cihazat ve hissiyatlarımı kötüye kullanmaktan, in-
sanların  harama meyletmesine göz yummaktan ve sebep ol-
maktan, şan ve şöhret kazanmak namına haram aşklar,  haram 
sevgiler,  haram muhabbetler, haram şefk atler edinmekten ve 
ihtiyaç duymaktan, mülkün gerçek ebedi-ezeli sahibinin sen 
olduğunu inkâr etmekten ve kendimden bilmekten, büyüklen-
mekten, kibirlenmekten, övülmekten, iki yüzlülükten, yalancı-
lıktan, gururlanmaktan, gizli ve açık şirk sözlerimden, Allahım 
kendime ve kullarına güvenerek eminlik hissi ile yaşamaktan, 
“bu devirde Allah’ın hiç bi kuluna güven olmaz’ diyerek yarat-
tığın salih ve emin kullarına ift ira atmaktan, insanları küçük 
görmekten, insanları makam-mevki uğruna şeytanın yoluna 
çekmekten şeytanlığa hizmet etmekten,

Allahım, bu günahlarım ile ehl-i imanın günahlarına gir-
mekten ve girdiğim kul haklarından,

Allahım, kalbi öldüren, ihlâs ve takvaya zarar veren bütün 
his ve kötü davranışlarımdan,

Kendi adıma, eşim adına, soyum ve zürriyetim adına, eşi-
min soy ve zürriyeti adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıya-
mete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları işle-
yen, işleyeceğimiz ve işleyecek tüm inananlar adına,
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Yarattığın katreler ve zerreler adedince, yağdırdığın ve yağ-
dıracağın yağmur ve kar taneleri adedince pişmanım.

Allahım tüm isimlerinin hakkı için,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.

{Estağfirullah} (100 adet)

ve senin isimlerini dua ve tevbelerimin kabulünde kendi-
me şefaatçi yapıyorum.

Yâ hayra’l-hamidin (ey övenlerin ve övenleri mükafatlandıranların 
en hayırlısı), Yâ zühre men lâ zühre leh (ey övünülecek bir şeyi ol-
mayanların övüncü), Yâ Hamîd (ey en çok övülen ve en çok övgüye layık 
olan), Yâ recâe’l-müznibin (ey günahkârların ümidi), Yâ sürure’l-
arifin (ey kendisini tanıyanların sevinci), Yâ Samed (ey hiçbir şeye muh-
taç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu), Yâ Emced (ey şan, 
şeref ve yüceliği en büyük olan), Yâ ma’bude men abedeh (ey Kendi-
sine ibâdet edenlerin mâbudu), Yâ meşkure men şekerah (ey Kendi-
sine şükredenlerin meşkûru), Yâ mezkura men zekerah (ey Kendisini 
zikredenlerin mezkûru), Yâ mahmude men hamideh (ey Kendisini 
övenlerin mahmûdu), Yâ men lâ yuraddü’l-ibadü kadâeh (ey kul-
ların, hükmünü geri çeviremediği), Yâ mahbube men ehabbeh (ey 
Kendisini sevenlerin sevgilisi), Yâ habibe’l-bekkâin (ey günahları için 
ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi), Yâ 
senede’l-mütevekkilin (ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı), 
Yâ hâdiye’l-mudıllin (ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren), Yâ 
akdera’l-kadirin (ey bütün güçlülerden daha güçlü), Yâ ebsara’n-
nazırin (ey bütün bakanlardan daha iyi gören), Yâ a’leme’l-âlimin 
(ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim), Yâ ensar’an-nâsırin (ey bütün 
yardım edenlerden daha çok yardım eden), Yâ Muğni (ey mahlûkatının 
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ihtiyacını giderip zengin kılan), Yâ men lâ yehfa aleyhi şey (ey hiçbir 
şey Kendisine gizli bulunmayan), Yâ kâşife’l-belâ (ey belâları kaldıran), 
Yâ habibe’l-etkıya (ey takvâ sahiplerinin sevgilisi), Yâ men hüve 
li-men recâhü kerim (ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden), Yâ 
men hüve bi-men asâhü halim (ey kendisine isyan edenlere yumu-
şak davranıp hemen cezalandırmayan), Yâ seria’l-hisab (ey hesabı süratli 
gören), Yâ Ğafûru Yâ Tevvâb (ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden), 
Yâ men lehü’l-mülkü ve’l-celâl (ey mülk ve celâlin gerçek sahibi), Yâ 
habibe’l-kulub (ey kalplerin sevgilisi), Yâ enise’l-kulub (ey kalplerin 
dostu).

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kebîr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mâlikü’l-Mülk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâris.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Melîk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mecîd.
Allahım! Velayet (velilik, dervişlik, dostluk, sadakat, başkasına sözü-

nü geçirmek) ve salahatte (sâlihlik, günahsız ve temiz oluş, dindarlıkta çok 
ileri olmak hâlinde) olan kullarına bağlanmaktan, onların bize son 
nefeste, mahşerde yardım edeceğine ve imanımızı kurtarmaya 
vesile olacağına inanmaktan, onların elinden dua ve tevbele-
rin kabul olacağına inanmak ile onları cennet ile müjdelenmiş  
görüp peygamberlerden üstün tutmaktan, kurtuluşu iman ve 
takvada değil onların ellerinde ve ilim ve iradelerinde ve tasar-
rufl arında görüp şirke düşmekten, onların bizlere cüz’i ilim ve 
dua ile yardım edeceklerini unutup onlardan medet umarak, 
onları yücelterek veya aşağılayarak, küfür itham ederek, ma-
kamlarına ve mevkilerine göre kullarını kıskanarak, rekabete 
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girerek, kullarını sana aracı tayin ederek, kulların ile menfaat 
ve nefsin gururunu tetikleyen münazaralara girerek, kendi-
mizi haklı çıkarmak pahasına boş ve anlamsız kelimeler sarf 
ederek ve bunlara sevinerek, dünyalık güzelliklerin tarafgirli-
ğini yaparak hal ve ihlâsın kaçmasına ve zedelenmesine kal-
bin ve ruhun öldürücü zehiri olan tekebbüre ve kibre girerek 
ve benlik hastalığı içinde boğularak; su-i zanda bulunmaktan, 
Kur’an-ı Kerim ve semavi kitaplar ile kullarınla yarışa girmek-
ten, iddialaşmaktan “ayet ve hadisleri daha iyi biliyorum” de-
mekten ve kutsal değerlere küfür ve itham etmekten, saygısız 
davranmaktan, insanlara karşı birer araç olarak görmekten ve 
kullanmaktan, fetvası üstümüze düşmeyen konular hakkında 
fetva vermekten, başkalarının ve bizim şehadetimize zarar ge-
tirecek kelamlar sarf etmekten, kullarının şehadetini ve imanı-
nı zedeleyecek konularda onlara yardımcı olmaktan, hakkında 
bilgimiz ve fikrimizin olmadığı konularda fitne ve bozguncu-
luk yapmaktan ve kulların arasında bozulmalara sebep olan 
sözcükler sarf etmekten, konular hakkında yalan yere yapa-
mayacağımız yeminler vererek iddialaşmaktan, feylesofh ane 
düşüncelere girmekten ve tartışmaktan, doğruya yanlış yanlışa 
doğru demekten,  kendime ve kullarına hayali kahramanlık-
lar vererek kendime ve kullarına makam, mevki, şöhret, hırs, 
hased gibi düşünceleri aşılayarak şeytan ve nefsimizin oyunu 
içine düşerek aklımızın lânetlenmesine, kalbimizin mühürlen-
mesine, beden ve azalarımızın yanlışa ve bid’atlara sevkine yol 
açan ve açacak tüm söz, fiil ve davranışlardan, işlemiş ve iş-
lenmesine sebep olduğum tüm gizli-açık şirk günahlarımdan,  
kendi adıma ve tüm inananlar adına,
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Bâtın, Yâ Vâsi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Müheymin.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Zâhir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Karîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubîn.
Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden 

abduhü ve resulühü. (7 defa)
Allahım! Bütün işler senin iraden ile meydana gelir. Bütün 

kalpler ve diller senin elinde evrilip çevrilir. Bizler işittik ve itiat 
ettik. Senden başka ilah yoktur, denginde yoktur. Gökler yerler 
ve içindekilerin hepsi senin kelamınla kâimdir. Sen denizlere 
söyledin sözünü anladılar. Onlara emrettin, emrini yerine ge-
tirdiler. Çevrelerini kumlu karalarla sınırladın, onlara çizdiğin 
sınırları  geçemediler. Dağ gibi dalgalar oldular sınırına erişin-
ce zillete ve uysallığa büründüler. Korkarak boyun eğerler bo-
yun eğdiklerini ikrar ederler emrini yerini getirirler.

Yâ Rabbim! Bizler ihtiyaca muhtaç kulların biliyoruz ve 
inanıyoruz ki senden başka ilah yoktur, Muhammed senin 
kulun ve elçindir.

Allahım! Bizler gafl ettede olsak, üzerimize düşen vazife-
lerden kaçsak da, bu küre-i zeminde ülfet ve nisyanlar ile ne-
fislerimizi ve kulluk için vermiş olduğun ve üzerinde hiçbir 
noksanlık bulunmayan azalarımızı dünya sevgisine, asilik ve 
isyanlara harcar olduk.  Senin büyüklüğüne ve yüceliğine lâyık 
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ibadeti hakkıyla asla yerine getiremeceyeceğimizi anlamaya-
rak, biz aciz kullarına çizdiğin sınırları aşar olduk. Azgın ve 
helâk isteyen topluluklar haline geldik. Emniyete ve selâmete 
kavuştuktan sonra hemen nefislerimizi dinleyip tekrar aynı 
hata ve günahlar içinde boğulur olduk.

Allahım! Gizliyi-açığı işitip gıybet dinleyen kulaktan, sabır 
dilemeyip isyan eden dilden, hakka kör kalmış gözden, tokluk 
ve haram seven mideden, harama müptelâ olmuş bedenden, 
zulüm ve haksızlık eden elden, zarar getiren düşünceden, inkâr 
eden nefisten, mühürlenmiş kalpten, her an gelebilecek ölüm-
den sinsi vesveselerden, kötü hasletlerden, kalpleri eğriltecek 
yükten, maneviyatı öldürecek öfk eden, zarar getirecek her tür-
lü kötü şer ve kederden, senin yüceliğine, senin uluhiyetine, 
mabudiyetine, malikiyetine, ibadet edilmeye lâyık olmana, ru-
bubiyetine, vahdaniyetine, yarattıkları ile herşeyin rabbi oldu-
ğunun ilanına, kainatta benzersiz ve bir olmana, hakimiyetine, 
samediyetine, herşeyin sana muhtaç oluşuna, halıkıyetine, her-
şeyin seninle varoluşuna, yüceliğine sığınırım.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Rabbim! Sen beni güçlendirmezsen, ben zayıfım. Sen be-
nim dilime belâğat ve fesâhat vermezsen, ben maksadımı 
anlamaktan ve anlatmaktan acizim. Sen beni doğrultmaz-
san, ben yanılırım. Sen bana yardım etmezsen, ben rüsvay 
olurum. Sen bana izzet vermezsen, ben zelil ve hakir olu-
rum. Sen aff etmezsen, ben mahrumiyete düçar olurum. Sen 
kuruyan kalbime su vermezsen, ben baharı bekleyen ölü bir 
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toprak olurum. Hidayetine mazhar et bizi. İstikbalde rızanı 
kazanacağım amellere müştak et bedenimi. Mizanda hesa-
bını verebileceğim sözlere intizam et dilimi.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

Risalle-i Nur Külliyatı 26. Söz’ün Zeylinden bir parça ile 
bitirelim.

Birinci Hatvede : “Felâ tüzekkü enfüseküm-Nefislerinizi te-
mize çıkarmayın” âyeti işaret ettiği gibi; Tezkiye-i nefs etme-
mek. Zira insan, cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Bel-
ki evvelâ ve bizzât yalnız zâtını sever, başka herşeyi nefsine feda 
eder. Mabud’a lâyık bir tarzda nefsini medheder. Mabud’a lâyık 
bir tenzih ile nefsini meayibden tenzih ve tebrie eder. Elden 
geldiği kadar kusurları kendine lâyık görmez ve kabul etmez. 
Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hattâ fıt-
ratında tevdi edilen ve Mabud-u Hakikî’nin hamd ve tesbihi 
için ona verilen cihazat ve istidadı, kendi nefsine sarfederek 
“Meni’t-tehaze ilahü hevâhü-Nefsinin arzusunu kendisine ma-
bud edinen kimse”sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine 
güvenir, kendini beğenir. İşte şu mertebede, şu hatvede tezki-
yesi, tathiri: Onu tezkiye etmemek, tebrie etmemektir.

İkinci Hatvede : “velâ tekûnû kellezine nesullahe feensa-
hüm enfüsehüm-Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da 
onları kendi nefislerini unutturmuştur” dersini verdiği gibi: 
Kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse, 
başkasına verir. Fena ve zevali görse, kendine almaz. Ve kül-
fet ve hizmet makamında nefsini unutmak, fakat ahz-ı ücret 
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ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle 
iltizam etmek, nefs-i emmarenin muktezasıdır. Şu makamda 
tezkiyesi, tathiri, terbiyesi; şu haletin aksidir. Yani nisyan-ı nefs 
içinde nisyan etmemek. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve 
mevtte ve hizmette düşünmek.

Üçüncü Hatvede : “mâ esabeke  min hasenetin fe minallahi 
vema esabeke min seyyiteni fe min nefsike-Sana her ne iyilik 
erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi nef-
sindendir” dersini verdiği gibi; Nefsin muktezası, daima iyiliği 
kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bu hatvede: Nefsinde yal-
nız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp; bütün mehasin ve 
kemalâtını, Fâtır-ı Zü’l-celâl tarafından ona ihsan edilmiş ni-
metler olduğunu anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh ye-
rinde hamdetmektir. Şu mertebede tezkiyesi, “gad efl eha ven 
zekkeha-Nefsini günahlardan arındıran kurtulmuştur” sırrıy-
la şudur ki: Kemalini kemalsizlikte, kudretini aczde, gınasını 
fakrda bilmektir.

YANLIŞ DUA TEVBESİ

Allahım! Benim, (eşimin ve soyunun) anamın, babamın ve 
soyumdan ölmüş ve sağların, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıya-
mete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların bilerek 
veya bilmeyerek dualarımda yaptığım ve dualarında yaptık-
ları ve neyin bizim hakkımızda şer neyin hakkımızda hayır 
olduğunun idrakinden acziyet ile rabbim hakkımda hayırlı 
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olanı ver ya da rabbim sen ne istersen o olsun veya Allahım 
sana teslim olmayarak ve tevekkül etmeyerek ısrarla ve ağ-
layarak defalarca geleceğimizde, eş ve evlât seçimimizde, her 
türlü hakkımızda hayırlı olmayan ısrarlı taleplerimizde, senin 
rızana varmayan arzu ve isteklerimizde, gafl ete düşeceğimiz, 
mutsuz olacağımız, sıkıntı yaşayacağımız, üzüleceğimiz, taşı-
yamayacağımız, katlanamayacağımız, tahammül edemeyece-
ğimiz ve hidayetten uzaklaşacağımız niyetler ve dualar ile; 

Bizleri şirk ve isyanlara, sabredemeyeceğimiz ağır im-
tihanlara, şerlere, şerirlere, şeytani cinlere ve insanlara, 
musallatlara, sıkıntılara, belâlara, lânetlere, mürüvvetsiz-
liklere, acılara, ızdırap veren aşklara, elem veren sevgilere 
ve sevgililere, hayırsız bir ömüre, hayırsız dostluklara ve ar-
kadaşlıklara, hayırsız zenginliklere ya da fakirliklere, hayır-
sız evlâtlara, hayırsız eşler ile evliliklere, hayırsız mallara, 
rızana götürmeyen dua ve ibadetlere, fayda vermeyen ilim-
lere ya da hizmetlere tahammül edemeyeceğimiz hastalık-
lara, şükredemeyeceğimiz hastalıklara, şükredemeyeceği-
miz nimetlere, altında ezilip kalacağımız tüm musibetlere 
ve sıkıntalara sebep olan tüm yanlış dualarımızdan, yanlış 
dualarımız ile şirk koşmaktan yerde ve gökte yarattığın ve 
sana dua ve ibadet edenler adedince Binler kere binler tevbe 
ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb! Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ 
Mucîb! Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb!

{Estağfirullah} (1000 defa)
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Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mübarek Lisanından Dualar 

“Allahım! Helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan 
müstağni olmamı ihsan eyle.

Allahım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, 
her türlü günahtan uzak ve salim olmayı,

her türlü iyilik ve nimetleri, cennete Allahım! Benim
yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir.”

“Allahım! Gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı
benim için hayırlı eyle.

Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle.
Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza ermeyi,

yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.”
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ANNE-BABANIN, EVLÂDA
TEVBE VE DUASI

Allahım! Evlâtlarıma, onların mürüvvetlerine, evlilikleri-
ne, rızıklarına, evlât dünyaya getirmelerine, evlâtlarının mü-
rüvvetlerini görememelerine, evlatlarından çile çekmelerine, 
eşlerinden çile çekmelerine ve başlarına gelen ve gelebilecek 
her türlü belâ ve musibetlere sebep olan ve olabilecek, yü-
rekten ve dilden yaptığım/yapacağım bütün beddualardan, 
lânetlemelerimden, sitemlerden, belâlardan, intizarlardan, ka-
hırlardan ve onların dünya ve ahiret saadetlerine mani olacak 
tüm kötü sözlerimden tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)
     
Evlatlarıma okuduğum ve okuyacağım bütün beddualarım-

dan ve lânetlemelerimden tevbe ediyor ve senin aff ına sığınıyo-
rum. Evlâtlarıma doğumlarından ölümlerine kadar okuduğum 
ve okuyacağım bütün beddualarımdan ve lânetlemelerimden 
tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah 
Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Allahım! Geçmişte ve gelecekte, dünya ve ahirette onlar 
üzerindeki bütün (analık ve babalık) haklarımı onlara helâl et-
tim.. helâl ettim.. helâl ettim.. Şahid ol Yâ Rabbi.. Şahid ol Yâ 
Rabbi.. Şahid ol Yâ Rabbi..
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Allahım! Dil ile lânetlemekten ve lânetlenmekten gelen şey-
tanlardan beni ve evlâtlarımı arındır. YÂ VEDÛD! (itaatkar kul-
larını çok seven), yarattığın zerreler adedince tevbe ettim.. Tevbe 
ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Vedûd, Yâ Vâsi’. 
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (33 defa)

Allah’ım! Dünya ve ahirette ben evlatlarımdan razıyım sen 
de onlardan razı ol. Şahid ol Yâ Rabbi.. Şahid ol Yâ Rabbi.. Şa-
hid ol Yâ Rabbi..

Allahım! Evlâtlarıma hayırlı iş ve kısmet, hayırlı eş ve evlat 
ve tam olan hidayetini nasip eyle. Onlara dünyada ve ahirette 
güzellikler ihsan eyle ve onların başlarındaki bütün ve belâ ve 
şerleri, bütün ins-i ve cinni şeytanları defeyle. Onların işlediği 
bütün hata ve günahları aff eyle... Ben evlâtlarımın adına dahi 
onların işlediği bütün hata ve günahlar için ve tüm Ümmet-i 
Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) evlâtlarının hata ve gü-
nahları için dahi sana tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

 {Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’,
Yâ Tevvâb, Yâ Settâr, Yâ Ğaff ar.

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (33 defa)

Dil ile lânetleme, beddua etme, intizar etme günahını iş-
leyen, soyumdan anne babamın, anne-babamın anne baba-
larının ve soyumun ve zürriyetlerimin adına, kendi adıma 
ve soyum ve zürriyetim adına, (eşimin, soyunun  ve zürriye-
tinin adına), aynı soydan gelen kardeşlerim adına, alacaklı 
ve borçlu olduğumuz kimseler adına, para, mal, kul hakkı, 
zulüm ve haksızlık, miras hakkı, alacak ve borçlar nedeni ile 



AİLE TEVBELERİ 321

bize, soyumuza ve zürriyetlerimize belâ, beddua ve lânet oku-
yanların adına, yaptıkları bütün beddualardan, lânetlerden 
ve kötü dualardan onların adına ve Ümmet-i Muhammed’den 
(sallallahu aleyhi vesellem) aynı günahı işleyenlerin adına dahi 
ben sana tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

EVLÂDIN, ANNE-BABAYA TEVBE VE DUASI

Beni yoktan var eden YÂ MUBDÎ’! (varlıkları örneksiz ve yoktan 
yaratan), beni bu dünyada yalnız bırakmadın. Benim dünyaya 
gelmeme vesile olan annem ve babam için sana sonsuz kere 
şükrediyorum.

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan Allahım! 
Anneme ve babama okuduğum bütün beddualarımdan, 
lânetlemelerimden, kötü sözlerimden ve onlara asi olmaktan 
EL- HAYY! isminle tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Ğaff ar,

Yâ Hayy. Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (33 defa)

Allahım! Ben onlardan razıyım sen de onlardan razı ol.. 
Anneme ve babama okuduğum dil lânetinden bana ve aileme 
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musallat olan şeytanlardan beni arındır YÂ KAHHÂR! (her şeye 
galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden). Aff ı çok günahları mağ-
firet eden YA HALÎM! (yarattıklarına son derece yumuşak muamele 
eden) bu günahlarımdan beni helâk etme, senden aff ını dileni-
yorum. Günahlarımızın aff ı için biz kullarına yol göster. Senin 
aff ına, rızana, kudretine, şefk atine ve merhametine muhtacız..

Anneme, babama, (eşime ve zürriyetine), kardeşlerime, so-
yumdan ölmüşlere ve sağlara, komşularıma, arkadaşlarıma, 
mü’min-mü’minat din kardeşlerime, ademoğullarına ve tüm 
canlılara dilimle okuduğum bütün lânetlemelerimden, sitem-
lerimden, küfür ve kötü sözlerimden tevbe ettim.. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)

Dil ile lânetleme, beddua etme, intizar etme günahını iş-
leyen, soyumdan anne babamın, anne-babamın anne baba-
larının ve soyumun ve zürriyetlerimin adına, kendi adıma 
ve soyum ve zürriyetim adına, (eşimin, soyunun  ve zürriye-
tinin adına), aynı soydan gelen kardeşlerim adına, alacaklı 
ve borçlu olduğumuz kimseler adına, para, mal, kul hakkı, 
zulüm ve haksızlık, miras hakkı, alacak ve borçlar nedeni ile 
bize, soyumuza ve zürriyetlerimize belâ, beddua ve lânet oku-
yanların adına, yaptıkları bütün beddualardan, lânetlerden 
ve kötü dualardan onların adına ve Ümmet-i Muhammed’den 
(sallallahu aleyhi vesellem) aynı günahı işleyenlerin adına dahi 
ben sana tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)
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EŞLERİN BİRBİRLERİNE TEVBE VE DUASI

Beni yoktan var eden YÂ MUBDÎ’, YÂ VEDÛD, YÂ VÂSİ’; 
Beni bu dünyada yalnız bırakmadın. Bana verdiğin eş (ve ço-
cuklar) için sana sonsuz kere şükrediyorum.

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan Allahım! Eşime, 
evliliğime, evlendiğim güne, bizi evlendirenlere, tanıştıranlara 
ve zürriyetlerinden ölmüş ve sağlara (çocuklarıma) okuduğum 
bütün beddualarımdan, lânetlemelerimden, kötü sözlerimden 
ve asi olmaktan EL-VEDÛD! isminle tevbe ettim.. Tevbe ettim. 
Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Vedûd,
Yâ Vâsi’. Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (33 defa)

Allahım! Verdiğin eşten, eşimin ana babasından ve so-
yundan (ve çocuklarımdan) razıyım, sen de onlardan razı ol. 
Dilimizle birbirimizi lânetleyerek, evlilik kaderimize teslim 
olmamak ile bana ve aileme musallat olan şeytanlardan bizle-
ri arındır YÂ KUDDÛS! (tüm eksiklerden uzak-temiz olan Allah’ım).  
Aff ı çok günahları mağfiret eden YA HALÎM! (yarattıklarına son 
derece yumuşak muamele eden) bu günahlarımdan beni helâk etme, 
senden aff ını dileniyorum. 

Günahlarımızın aff ı için biz kullarına yol göster. Senin af-
fına, rızana, kudretine, şefk atine ve merhametine muhtacız. 
Anneme, babama, eşime, evliliğime, evlendiğim güne, eşi-
min anne babasına ve zürriyetine, kardeşlerime, soyumdan 
ölmüşlere ve sağlara, komşularıma, arkadaşlarıma, mü’min-
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mü’minat din kardeşlerime, ademoğullarına ve tüm canlılara 
dilimle okuduğum bütün lânetlemelerimden, sitemlerimden, 
küfür ve kötü sözlerimden tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe et-
tim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

Allah’ım şahid ol ki; Ben, anne-babama, eşime, (çocukla-
rıma) eşimin anne-babasına, kardeşlerine ve soyundan tüm 
ölmüş ve sağ olanlara dünya ve ahiret geçmiş ve gelecek tüm 
haklarımı helâl ettim, helâl ettim, helâl ettim...

Birbirlerine lânet okuyan ve beddua alan ve eden benim ve 
eşimin ve soyumuzdan tüm ölmüş ve sağ akrabalarımızın ve 
atalarımızın, şeytanın evlâtlarımızdan hisse almasına sebep 
olan hata ve günahları nedeni ile onların ve kendi adıma ben 
sana tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağ-
firullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (100 defa)

Dil ile lânetleme, beddua etme, intizar etme günahını iş-
leyen, soyumdan anne babamın, anne-babamın anne baba-
larının ve soyumun ve zürriyetlerimin adına, kendi adıma 
ve soyum ve zürriyetim adına, (eşimin, soyunun  ve zürriye-
tinin adına), aynı soydan gelen kardeşlerim adına, alacaklı 
ve borçlu olduğumuz kimseler adına, para, mal, kul hakkı, 
zulüm ve haksızlık, miras hakkı, alacak ve borçlar nedeni ile 
bize, soyumuza ve zürriyetlerimize belâ, beddua ve lânet oku-
yanların adına, yaptıkları bütün beddualardan, lânetlerden 
ve kötü dualardan onların adına ve Ümmet-i Muhammed’den 
(sallallahu aleyhi vesellem) aynı günahı işleyenlerin adına dahi 
ben sana tevbe ettim.. Tevbe ettim. Tevbe ettim. Tevbe ettim. 
Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (33 defa)
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PARA KAZANMADA, EVLİLİKTE,
EVİNDE, EŞİNDE, ARACINDA

SIKINTI YAŞAYANLARA TEVBE DUASI
(Bu duayı, sıkıntı yaşayanlar, anne babalarına yaptıracaklar)

Allahım! Anne-babama, anne babamın anne babalarına, 
üzerlerinde hakkım olan insanlara, beni dolandıranlara ve on-
ların çocuklarına ve zürriyetlerine, kardeşlerime, eşime ve eşi-
min ana babalarına, soyumuzdan tüm ölmüş ve sağ olanlara, 
kardeşlerimin çocuklarına, kendi çocuklarıma, kendimin ve 
çocuklarımın evliliklerine, evliliğime, paralarıma ve çocukla-
rımın paralarına, aldığım ve verdiğim evlere ve çocuklarımın 
evlerine, onların aldırdığı evlere,  çocuklarımın arabasına, ma-
lına-mülküne,  aldığım ve sattığım arabalarıma, çocuklarımın 
aldığı ve aldırdığı arabalara ve bunlardan dolayı onlara, mü-
rüvvetlerine, ticaretlerine, aldıkları eşlerine ve eşlerinin soyu-
na, çocuk dünyaya getirmelerine ve çocuk dünyaya getirmeme, 
benden rızasız evliliklerine, evlenmelerine, evlenip ayrılmala-
rına, evliliklerini sürdürmemelerine, boşanmalarına, onları 
dünyaya getirmeme, onları dünyaya getirdiğim güne, evlendi-
ğine evleneceğine... yaptığım ve yapacağım tüm belâ, beddua, 
lânet ve kötü dualardan, kınamalarımdan, ift iralarımdan sana 
tevbe ettim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (500 defa)
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PARASAL BEREKETSİZLİK VE
PARASAL SIKINTI VE BELA TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahım! Benim, anne ve babamın ve onların anne ve baba-

larının, (eşimin ve soyunun) zürriyetimden ölmüş ve sağ olan-
ların, para, para kazanma, para kaybetme, para harcama, zen-
ginlik,  fakirlik, bolluk-bereket, mal mülk edinme, çalışmak, 
çalışmamak, almak ve satmak, kiralamak, aracılık etmek, kiracı 
olmak, hakkını tahsil edememek, hak yemek, hakkının yenme-
si, çalınması, haram para ve mallar edinmek, haksız yere miras 
edinmek ile ilgili günahlardan v bu günahlar ile ilgili yaptık-
ları ve söyledikleri beddua, belâ, lânet, intizar, su-i zan, kötü 
söz, kınama, yargılama, eleştiri, öfk e, kızgınlık, kırgınlık dolu 
sözlerden, ift iralardan, hakaretlerden, hareketlerden kendi adı-
ma ve soyum adına ve hatta soyumdan ölmüş ve sağ olanlara 
beddua, belâ ve lânet okuyanlar adına ve dahi Hz. Adem’den 

(aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm ina-
nanlar adına, tevbe ettim, tevbe ettim, tevbe ettim.

Tevbe ettim. Estağfurullah Yâ Ğaff ar. (istediğiniz kadar)

{Estağfirullah} (100 tekrar)
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MİRAS PAYLAŞIMI HAKKINDA LÂNET
VE TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Benim (eşimin ve soyunun) anne ve babamın, so-

yumuzdan (kanımızdan) olan bütün ölmüş ve sağların, birbir-
lerine haksız ve adaletsizce davranarak, miras paylaşımında 
senin el-Adl! (hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, 
sınırsız, sonsuz adalet sahibi) ismine karşı gelerek, senin emir ve 
yasaklarına riayetsizlik göstererek, yapmış oldukları ve benim 
de yaptığım, haksız miras, haksız kazanç, haksız mal ve mülk 
(para, arsa, tarla, ev, araba, bahçe, ziynet, yiyecek, içecek, giysi) 
edinme ve elde ettikleri, benim de edindiğim haksız ve haram 
mal varlıklarını birbirlerinin ve birbirimizin, varislerinin ve va-
rislerimin arasında ve aramızda, paylaştıkları, paylaştırdıkları 
ve benimde paylaştığım bütün haksız miras edinmemizden ve 
paylaşmalarımızdan, haksızlığa uğrayanların ve tüm haksızlık 
yapanların adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’. (33 defa)
Allahım! Benim ve soyumun (eşimin ve soyunun) işlediği-

miz bu günahlar sebebiyle kendimize ve zürriyetimize zulme-
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derek, soyumuzun haramzade olmasına, haram yemelerine, 
haram olan herşeye istekli ve arzulu olmalarına sebep olduk. 
Ben bu günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kendi adı-
ma, soyum adına (eşimin ve soyunun adına) ve bizimle aynı 
günahları işleyen bütün Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi 
vesellem) adına, tüm haksızlığa uğrayanlar ve hak yiyen ve yedi-
recekler adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Afûvv. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâris. (33 defa)
Allahım! Benim (eşimin ve soyunun), anne ve babamın, so-

yumuzdan ölmüş ve sağların, haksız miras paylaşımı ile birbir-
lerine eliyle ve diliyle, malıyla, haksız miras ve mal paylaşımları 
ile, hak yiyerek, hakkına girerek, gasbederek, çalarak, mazlum-
lara beddua ederek veya mazlum, yetim ve hak sahiplerinin 
bedduasını alarak zulmedenlerin, zulme uğrayanların, beddua 
edenlerin ve edilenlerin, haksızlık edenlerin ve haksızlığa uğ-
rayanların, kul hakkına girenlerin ve girilenlerin, kınayanların 
ve kınananların, mazlumların ve yetimlerin intizarlarını ala-
rak, lânetlemelere, lânetlenmemize sebep olan, hatalarımızın, 
günahlarımızın, isyanlarımızın aff ı için ben kendi adıma, hak-
kı yenenler ve hak yiyenler adına, soyum adına (eşimin ve soyu-
nun adına) ve bizimle aynı günahları işleyen bütün Ümmet-i 
Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakk. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl. (33 defa)
Allahım! Benim (eşimin ve soyunun), anne ve babamın, so-

yumuzdan ölmüş ve sağların elleriyle ve dilleriyle; birbirlerine, 
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nefislerine, evlâtlarına, torunlarına, hak sahiplerine, mallarına 
ve mülklerine, mal ve mülklerinin ortakçılarına, yetimlere ve 
mazlumlara, yaptıkları bütün zulümlerden ve zulümlerimiz-
den, söyledikleri ve söylediğimiz bütün beddualardan, lânet 
okumalardan; belâ, kahır, lânet, intizar, küfür, kınama, aşağı-
lama, haram etme, zehir zıkkım etme, “canından ve malından 
çıksın” deme gibi söz ve davranışlarımızdan ve dünya malı için 
soy ve zürriyetimizin lânetlenmesine ve lânetlenmemize se-
bep olan isyan ve günahlarımızın aff ı için ben kendi adıma, 
soyumdan ve soyumdan olmayanlardan; haksızlığa uğrayanlar 
ve haksızlık yapanlar adına, soyum adına (eşimin ve soyunun 
adına ve soyunun hakkına girdikleri adına) ve bizimle aynı gü-
nahları işleyen bütün Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi ve-
sellem) adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâris. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mâlikü’l-Mülk. (33 defa)
Allahım! Bizler mal ve mülklerimizin, paralarımızın, ziy-

netlerimizin zekâtlarını vermeyerek, haram yiyerek ve yedire-
rek, bütün mallarımızın, mülklerimizin, paralarımızın, eşya-
larımızın, kendimizin ve zürriyetlerimizin lânetlenmesine ve 
lânetlenmemize sebep olduk. Allahım! bu günahlarımızın aff ı 
için ben kendi adıma, soyum adına (eşimin ve soyunun) adına 
ve bizimle aynı günahları işleyen bütün  Ümmet-i Muham-
med (sallallahu aleyhi vesellem) adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb. (33 defa)
Allahım! Anne ve babamdan (eşimden ve soyundan), so-

yumdan ölmüş ve sağ olanlardan, üzerime kalan haksız ve ha-
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ram olan miras mallarını yemekten, içmekten, giymekten, kul-
lanmaktan, harcamaktan, bana getirdiği ve götürdüğü bütün 
kazançlardan,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâris. (33 defa)
Allahım! Soyumdan üzerime kalan, kalacak olan bütün ha-

ram ve haksız miras mallarının şerrinden, felaketinden, beni 
helak etmesinden sana sığınıyorum.. Hakkım olmayan bütün 
miras paylarını ve mallarını reddediyorum. Rabbim beni her 
iki dünyada huzuruna kul hakkıyla çıkarma ve üzerimde hakkı 
olanlardan helalleşmeden canımı alma. Ben geçmiş ve gelecek, 
dünya ve ahiret bütün haklarımı, ve miras, para ve mal payla-
şımında bana (eşime), anneme, babama, evlâtlarıma, kardeş-
lerime, soyumdan ölmüş ve sağlara tüm haksızlık yapanlara 
haklarımı helal ettim, şahit ol Yâ Rabbi... helal ettim, şahit 
ol Yâ Rabbi... helal ettim, şahit ol Yâ Rabbi... ve dünya malı 
için hakkıma girenlere yaptığım tüm beddualarımdan. belâ, 
kahır ve lânetlemelerimden tevbe ettim, şahit ol Yâ Rabbi...

Allahım! Sana olan inancımın ve ibadetlerimin ve bütün 
sevaplarımın mahşer gününde huzuruna kul hakkı ile gele-
rek boşa gitmesinden ve hüsrana uğrayanlardan olmaktan se-
nin et-Tevvab! ismine sığınırım. Soyumun, kendimin, bütün 
Ümmet-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem), günahlarımı-
zın ve pişmanlıklarımızın adına, bütün zerreler katreler ade-
dince, tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar,

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
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BEKAR ERKEĞİN VE KADININ TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Allahım! Bu ahir zamanda haram olan her şey bize helal 

görünecek kadar bir gafl ete dalmışız. Nefsimiz neyi severse 
neyi isterse peşine düşmüşüz, perişan olmuşuz. Allahım! Sen 
bizi aff et. Allahım! Dünya adına sevdiğimiz her şey bizi terk 
etmekte, tuttuğumuz her el, ellerimizi parçalayarak  bize veda 
etmekte, nefsimiz için sevdiklerimiz bize büyük acılar vermek-
te. Allahım! Beni senin razı olmadığın sancılı sevgilerden ve 
aşklardan bağlılıklardan koru. Allahım! Beni, senin razı oldu-
ğun, kalbimin seveceği, İslâm ve takva yolunda beraberce yü-
rüyeceğim, hakkımda ve ömrümde hayırlı olan eş ile karşılaştır 
ve beni onunla hoşnut eyle.

Ya Bâki Entel Bâki! Allahım! sonsuz muhabbete lâyık olan 
yalnızca sensin. Allahım! Senin adına olmayan bütün muhab-
betlerimden, senin sevmediğini sevmekten, içkili ve kumar 
dolu ve eğlenceli bir hayat tercihi yapma düşüncesi içine gir-
mekten, uygulamaktan, elle, dille, gözle, beden ve azalarım ile 
zina yapmaktan, evlenirsem bu alışkanlıklarımın evliliğime 
yansıyacağı korkusuna kapılarak, vesveselerimden sana sığın-
mamaktan ve tevbe ve dualarımı geciktirmekten, nikahsız bir-
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likteliklerden, nikahsız ilişkilerde bulunmaktan, ilişkilerimde 
ve yaşamımda bizi gözettiğinin gafl etinde olmaktan ve aşırı 
gitmekten, ayrıldığım insanlara beddua etmekten, ahını al-
maktan, ayrıldığımda hayata ve yaşamaya  küsmekten, isyan 
etmekten, intiharı düşünmekten ve yapmaktan, ayrıldığımda 
evliliğe, evlenenlere ve cinsiyetlere belâ, lânet ve kahır oku-
maktan, “kimseyle evlenmem” demekten, “evlilik bana göre de-
ğil” demekten, evlilik üzerine şart koymaktan, kendimde geçim 
sıkıntısı ve fakirlik korkusu ile aile kurmaktan korkmaktan, te-
dirgin olmaktan, evlât sahibi olmaktan ve korkmaktan, evlilik 
düşündüğüm kişinin dindarlığına önem vermemekten, nefsa-
ni arzularım için evliliği temenni etmekten, ailemin rıza gös-
terdiği evliliği kabul etmemekten, reddetmekten, anne ve ba-
bama evlilik ve bekarlık üzerine asi olmaktan, isyan etmekten, 
anne ve babamın, kardeşlerimin ve benim davranış, söz, fiil 
ve hareketlerimizin korkusu ve endişe içerisinde evlilikten ve 
evlenmekten ümid kesmekten, öfk e ve kızgınlık ile bekar iken 
olmayan eşime beddua, lânet ve sitem etmekten, sürekli ayrılık 
korkusu ile nefsimi dinlemekten vazgeçmemekten, kullarına 
aşırı bağlanmaktan, sevgide aşırıya gitmekten, şefk atte aşırıya 
gitmekten, evlileri kınamaktan ve aşağılamaktan, boşananları 
kınamaktan ve aşağılamaktan, evlilik hazırlığı yapan kullarına 
buğz etmekten, aralarını bozmaya çalışmaktan, evlenmek iste-
memekten, evliliği kötülemekten, evliliği ertelemekten, nefsim 
için evlilik düşünmekten, evlenmek yerine harama meyil et-
mekten, evli erkek (veya kadınlarla) zina yapmaktan, sohbe-
te durmaktan, korku ve endişe içinde kaybederim umudu ile 
yaşamayı düşünerek insanlara aşırı muhabbet göstermekten, 
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rağbet etmekten, “olmazsa herşeyimi kaybederim, olmazsa ölü-
rüm, biterim” diye düşünmekten, söylemekten, yaşamaktan, 
bekarlığa isyan etmekten, lânet okumaktan, bekar olan insan-
ları kınamaktan, aşağılamaktan, “bekarlık sultanlıktır” diyerek 
kâinatın tek sultanı ve saltanat-ı ebedi olan senin isimlerine 
karşı gizli ve açık şirke düşerek kendimi ve kullarını, evlilikte, 
bekarlıkta üstün görmekten, düşünmekten, zenginlikte üstün 
görmekten ve düşünmekten, yaşamakta üstün görmekten ve 
düşünmekten, gösteriş yapmaktan, kullarının iltifatlarını ve 
övgülerini kabul etmek namına dilimi ve bedenimi söylenme-
yecek ve cesaret edilmeyecek hareketler, söz, fiil ve davranışlar 
üzerine uygulamaya çalışmaktan ve alıştırmaktan, bizlere na-
sip edeceğin eş ve evlât ve soyumuz için dua ve istiğfar etme-
mekten, hayırlı olanı temenni etmemekten, hayırlı evliliklere 
lânet, belâ ve kahır okumaktan, isyan etmekten, nefsimin arzu 
ve istekleri için evlenmekten, nefsimin arzu ve istekleri için ev-
lilikte iken bekarlığı düşünmekten, “keşke bekar olsaydım, bun-
dan daha iyiydi” diye düşünmekten, söylemekten ve çevremde 
bu tür düşüncedeki insanların fikirlerine ortak olmaktan ve 
onlarında evliliklerini bozma çabası içine girerek toplumsal 
bozulmalara sebebiyet verdiğim ve verdiğimiz tüm söz, fiil ve 
davranışlarımdan, düşüncelerimden, evlilik üzere soyumdan, 
zürriyetimden adanan ve adadığımız adak ve nezirleri yerine 
getirmemekten, nefsime kulak asmaktan, “evlenirsem alışkan-
lık ve bağımlılıklarımdan kurtulamam” düşüncesi içerisinde 
bekarlığı tercih etmekten, senin rahmet ve merhametinden 
endişe etmekten, şüphe duymaktan, soyumdan ve zürriye-
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timden evlilik ve bekarlığın kötü bir şey olduğunun  propagan-
dasını yapanlar adına,

Allahım! Dilimle, elimle, kalbimle, bedenimle düşüncele-
rimle yapmış olduğum evlenmeme engel olan bütün hata ve 
günahlarımdan ve soyumdan ve zürriyetimden evlilik ve be-
karlık üzerine lânet okuyan, lânet okunan, belâ okuyan, belâ 
okunan, kahır okuyan, kahır okunan, isyan eden, isyan edilen, 
gizli-açık şirk koşan ve koşulan ve bu günahlar ve hatalar  ile 
senin huzuruna gelmiş ve gelecek tüm Ümmet-i Muhammed 
(sallallahu aleyhi vesellem) adına, ben, sana, kendi adıma, ailem ve 
tüm din kardeşlerim adına, ben kendi adıma, senin rızan ile 
vereceğin eşim adına, eşimin soy ve zürriyetinden ve benim 
soy ve zürriyetimden aynı hata ve günahları işleyenler adına, 
bildiğim ve bilmediğim tüm hata ve günahlardan tüm ölmüş 
ve yaşayanlar adına, tüm Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi 
vesellem) adına,

Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar yeryüzüne yağ-
dırdığın ve yağdıracağın yağmur ve kar taneleri adedince, ya-
rattığın melekler ve yaratacağın meleklerin sayısınca, yarattı-
ğın insanlar ve hayvanlar ve azaları sayısınca, ben sana tevbe 
ettim, tevbe ettim, tevbe ettim.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settar, Yâ Tev-
vab, Yâ Kuddûs, Yâ Hayy, Yâ Kayyum, Yâ Basîr, Yâ Semi’, Yâ 
Vedûd, Yâ Sutan (ey gerçek saltanat sahibi),  Yâ Rabbel-hılli ve’l-
haram (ey helâl ve haramın Rabbi), Yâ zühre men lâ zühre leh (ey 
övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü), Yâ enise men lâ enise leh 
(ey dostu olmayanların dostu), Yâ Hakim (ey mevcudatına hükmeden), 
Yâ Alim (ey her şeyi bilen), Yâ Asım (ey yarattıklarını koruyan), Yâ 
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Kasım (ey her şeyi adâletle taksim eden), Yâ Kabıd (ey istediğinin maddî 
ve mânevî rızkını daraltan), Yâ Bâsıt (ey istediğinin maddî ve mânevî rız-
kını genişleten), Yâ nâsıra menis-tensarah (ey kendisinden yardım 
isteyenlere yardım eden), Yâ hâfiza menis-tahfezah (ey korunmak 
isteyenleri muhafaza eden), Yâ kesira’l-hayr (ey hayrı çok olan), Yâ 
kâdıyen-bi’l-hakk (ey hak ile hükmeden), Yâ dâime’l-lütf (ey lütfü 
dâim olan), Yâ nâfise’l-kerb (ey sıkıntıyı gideren), Yâ kâşife’d-durr 
(ey zararı kaldıran), Yâ mukallibe’l-kulub (ey kalpleri değiştiren), Yâ 
müzeyyine’l-kulub (ey kalpleri süsleyen), Yâ tabibe’l-kulub (ey 
kalplerin tabibi), Yâ Mülekkin (ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazi-
felerini öğretip telkin eden), Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ hayra’l-
matlubin, Yâ hayra’l-maksudin, Yâ hayra’l-mahbubin, bi-
rahmetike yâ erhamerrahimin.

{Estağfirullah} (100 defa)

Allahım! Bize sevgini ve bizi Sana yaklaştıracak şeylerin 
sevgisini nasip eyle. Allahım! Bizi, dünyada Senin sevgin ve 
bizi Sana ve Senin emrettiğin gibi istikâmetli olmaya yaklaş-
tıracak şeylerin sevgisiyle, âhirette ise rahmetin ve cemâlini 
bize göstermekle rızıklandır. Seni her türlü noksandan tenzih 
ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz 
yoktur. Sen herşeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. 
Allahım! Sen benim Rabbimsin, ben ise Senin bir kulunum. 
Sen herşeyi yaratan Hâlık’sın, ben ise Senin bir mahlûkunum.  
Sen rızık veren Rezzâk’sın, ben ise Senin rızkınla beslenen bir 
merzûkunum.  Sen mülk sahibi Mâlik’sin, ben ise Senin kölen 
olan memlüküm.  Sen gerçek izzet sahibi olan Azîz’sin, ben ise 
âciz ve zelilim. Sen hazîneleri bitmeyen zenginlik sahibi Ğanî’sin, 
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ben ise Senin ihsanına muhtaç fakr-ı mutlak içinde bir fakirim. 
Sen gerçek hayat sahibi Hayy’sın; ben ise, Senin hayat verişin ol-
masa, bir ölüyüm. Sen varlığı ebedî olan Bâkî’sin, ben ise gelip 
geçici bir fânîyim. Sen sonsuz izzet ve şeref sahibi Kerîm’sin, ben 
ise zillet ve kötülükler içinde bocalayan bir leîmim.  Sen son-
suz ihsan sahibi Muhsin’sin, ben ise günah ve kötülük işleyen bir 
âsiyim. Sen günahları bol bol bağışlayan Ğafûr’sun, ben ise bir 
günahkârım. Sen sonsuz azamet ve büyüklük sahibi Azîm’sin, 
ben ise küçük ve değersiz bir hakîrim. Sen gerçek kudret ve kuv-
vet sahibi Kavî’sin, ben ise sınırsız acz içinde bir zaifim. Sen bağış 
ve ihsanı veren Mu’tîsin, ben ise lûtuf ve ikramına muhtaç bir di-
lenciyim.  Sen her türlü zarar ve korkudan uzak Emîn’sin, ben ise 
maddî ve mânevî korkular içinde biriyim. Sen cömertlik sahibi 
Cevâd’sın, ben ise Senin cömertliğine muhtaç bir miskinim. Sen 
kullarının duâlarına cevap veren Mucîb’sin, ben ise Sana yalva-
ran duâcıyım.  Sen şifâ veren Şâfî’sin, ben ise türlü türlü dertlere 
mübtelâ bir hastayım.

Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Halık, Yâ Rezzak, Yâ Mâlik.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Aziz, Yâ Ğaniyy.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Bâki.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muhsin, Yâ Kerim.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğafur, Yâ Azim.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kaviyy, Yâ Mu’ti.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb, Yâ Şafi, Yâ Emin.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
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EVLİ VEYA BOŞANMIŞ
KADIN VE ERKEĞİN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
 Allahım! Bana verdiğin eşim, her iki dünyamda  ebedi sa-

adete kavuşmak umudum, hayat-ı ebediyede mutluluğum ve 
huzurumun anahtarıdır.

Allahım! Eşimi bütün kötülüklerden koru, onu benden beni 
de ondan razı eyle, onun kalbini bana yumuşak ve merhametli  
eyle.

“Allahım! Ben eşime dünya ve ahiret geçmiş ve gelecek bütün 
haklarımı helal ettim, helal ettim, helal ettim. Şahit ol Yâ Rab-
bi... Şahit ol Yâ Rabbi... Şahit ol Yâ Rabbi...” (3 defa)

Allahım! Senin rızan ile sevdim, senin rızan için evlendim, 
senin rızan için sürdürmeyi ve senin razı olduğun yolda sana 
kavuşmayı bize nasip eyle!

Allahım! evlilik ile bana  verdiğin bütün nimetlerin hakiki 
lezzeti eşime olan sadakatim ve teslimiyetim ile ziyadeleşmek-
te, şükürsüzlüğüm, nankörlüğüm ve asiliğim ile bütün lezzetler 
ve nimetler benden alınmakta, hayatım ise acılaşmakta.

Allahım! Bana  verdiğin eşim için sana binlerce kere şükür-
ler olsun.
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Allahım! bizi bu hayat yolculuğumuzda iman, takva ve 
ahlâk içinde yaşat.

Allahım! Muhakkak ki; “Nefis her dâim kötülüğü emreder”, 
sen, bizi nefsimizin istek ve arzularından koru. Evliliğimizi 
iman üzerine sabit kıl. Evliliğimizde şüphe ve korkuya düşecek 
olursak sen bizim vekilimiz ol. Şeytanın bize vesvese vererek 
bizi aldatmasından sana sığınırım. Bizi dünyanın aldatıcı ve 
geçici heveslerinden muhafaza eyle. Nefislerimiz bizi fena ve 
çirkin yollara ve haramlara sevk ettiğinde sen bize doğru yolu 
göster.

Allahım! Evliliğimizin vekili ve koruyucusu yalnızca sensin. 
Şeytanın  evliliğimiz üzerinde kurduğu tuzaklarına karşı sen 
tuzaklarınla cevap ver. Evliliğimizi ins-i ve cinni şeytanların 
tuzaklarından muhafaza eyle. Umutsuzluğa düştüğümde umu-
dum, yalnızlığımda terk etmeyenim,  kaybettiğimde en hayır-
lısını ve güzelini verenim, düştüğümde beni ayağa kaldıranım, 
rahmet nurlarıyla beni sarıp sarmalayanım, çaresiz kaldığımda 
kurtarıcım yalnızca sensin Allahım!. Evlilik hayatımda eşime 
karşı elim ve dilim ile düşüncelerim ile yapmış olduğum bütün 
zulüm ve kötü sözlerimden ve düşüncelerimden pişmanım. 
Sen beni aff eyle Allahım!. Eşimin benden rızası olmadan geçen 
her günüm senin huzurunda lânetlenmeme sebep oldu. Alla-
hım! Beni aff eyle. 

Allahım! Kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına ve Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek 
aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek ve şeytanın evlilikler 
üzerine kurduğu ve kuracağı tüm tuzakların bozulması ve tüm 
Ümmet-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) bu tuzaklara 
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düşerek gafl ette kalmalarına sebep olan tüm hata ve günahlar-
dan, kusurlardan, tüm inananlar adına yarattığın katreler ve 
zerreler adedince, yeryüzüne kıyamete kadar yağdırdığın ve 
yağdıracağın yağmur ve kar tanelerince, filizlenen tohumlar ve 
filizlenecek tohumlar adedince, yarattığın insanlar ve yarataca-
ğın insanlar ve azaları sayısınca, ben, kendi adıma, eşim adına, 
eşimin soy ve zürriyetinden ve benim soy ve zürriyetimden bil-
diğim ve bilmediğim tüm hata ve günahlardan, tüm ölmüş ve 
yaşayanlar adına, tevbe ettim, tevbe ettim, tevbe ettim.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahman, Yâ Rahim, Yâ Ve-
kil, Yâ Hafîz, Yâ Halim. Yâ câre’l-müstecirin (ey korunmak iste-
yenlerin koruyucusu), Yâ mahbube men ehabbeh (ey Kendisini seven-
lerin sevgilisi), Yâ merğube men erâdeh (ey Kendisini arzulayanların 
merğubu), Yâ maksude men enâbe ileyh (ey dergâhına dönenlerin 
maksudu), Yâ hâdiye’l-mudıllîn (ey hak yoldan sapanları hidayete er-
diren), Yâ mefzea’l-melhufin (ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı),  
Yâ Müna’im (ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden), Yâ Mu’ti  
(ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren),  Yâ Muğni (ey mahlûkatının 
ihtiyacını giderip zengin kılan), Yâ men biyedihi mekâlidü külli şey 
(ey her şeyin anahtarı elinde olan), Yâ men lâ yasrifüs-sûe illa hu 
(ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse defedemeyen), Yâ Recâ 
(ey kullarının ümidi olan),  Yâ Mürtecâ (ey kullarının ümit beslediği),  
Yâ Azime’r-recâ (ey kendisine büyük ümitler beslenen), Estağfirullah 
el-Azim.

Allahım! Evliliklerimde,  ayrılıklarımda, öfk e ve kızgınlık 
ile ani kararlar almaktan, yıkıcı olmaktan, yanlış yollara baş 
vurup günahlara girmekten, sabır ve dua ile sana müracaat et-
meyip, insanlardan medet ummaktan sana sığınırım. Allahım! 
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Bizleri bu zamanın fitnelerinden muhafaza eyle. Allahım! Ver-
diğin eşe sabırlı, hoşgörülü, itaatkâr ve merhametli davranma-
yı, yapmamı istediği veya istemediği sözlerimde ve davranışla-
rımda onu dinleyerek tam teslimiyetle kabul etmeyi, ona her 
işimde ve sözümde doğru ve dürüst olmayı bana nasip eyle. 
Allahım! Biz evlilik nimetine nankörlük ettik ve şükürsüz dav-
randık sen bizi aff et Allahım. Allahım! eşimi küçümsemekten, 
aşağılamaktan, hor görmekten, kınamaktan, hakaret etmekten, 
öfk elendirmekten, haddinden fazla övmekten, üzmekten, kır-
maktan, beğenmemekten, dini vazifelerini küçümsemekten ve 
alıkoymaktan, aldatmaktan, hayra teşvik etmemekten, eşimle 
yatağımı ayırmaktan, boşanmak istemekten, zaruretsiz bo-
şanmaktan, inatlaşmaktan, evden izinsiz çıkmaktan, onu terk 
etmekten, eşime hoşgörüsüz davranmaktan, bağırmaktan, asi 
olmaktan, ölümünü istemekten, canına, malına, kanına bed-
dua ve lânet okumaktan, küsmekten, yalan söylemekten, sev-
gi ve şefk at göstermemekten, yaptığım iyilikleri yüzüne vur-
maktan, sadakatsiz olmaktan, ift ira atmaktan, ceza vererek ve 
zulüm ederek haddi aşmaktan ileri gitmekten, eşimin anne ve 
babasına ailesine hürmetsiz ve saygısız davranmaktan, yemek 
ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılamamaktan, kazancını israf 
etmekten, kötülüğünü istemekten, eşimi geçmişteki hatalarıyla 
kınamaktan, eşime cömert davranmamaktan, elimle, dilim-
le zulüm ederek dövmekten ve küfür etmekten, birbirimizin 
diyanetine bakıp taklit etmemekten, günah ve hatalarımızda 
birbirimizi uyarmamaktan, eşime olan sevgi ve muhabbetimi 
ölçüsüz kullanarak isyana gizli ve açık şirke düşmekten, zina 
yapmaktan, zinaya sevk edici haramlara bakmaktan, yabancı 
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erkeklerle (veya kadınlarla) nikahsız gayrimeşru sohbetlerde 
bulunmaktan, eşimi kıskandırma maksadı ile nispet yaparak 
olay ve hadiselerin amacı dışına çıkarak evliliğimizin ve so-
yumuzdan gelen ve geleceklerin evliliklerinin bozulmasına 
sebep olacak davranışlarda bulunmaktan, Allahım! nefsime 
güvenmekten ve sana sığınmamaktan, öfk elendiğimde na-
maz ve sabrı terk edip, zina ve haram olan muhabbetlere yö-
nelmekten, kendimi haram yollarla cezalandırıp içki, zina, 
kumar ve intihar gibi çirkin yollara gitmekten, eşimi kendime 
lâyık görmemekten, eşimin ailesini, kardeşlerini, akrabalarını 
kabul etmemekte,n eşimden evlât sahibi olmamak için türlü 
türlü bahaneler bulmaktan ve zürriyetimizin devamının ke-
silmesine sebep olarak şeytana yardım etmekten, ibadetlerini 
beğenmemekten, dini emir ve yasakları anlatmamaktan, eşime 
ift ira atmaktan, eşimin hak ve hukukuna riayet etmemekten, 
adil davranmamaktan, namaza teşvik etmemekten, dünya ve 
ahiretini düşünmemekten, eşime günahlarında ortak olmak-
tan, rızkıma kanaat göstermeyip eşimi küçümsemekten, kendi 
nefsimi kusursuz görerek eşimi ceza ve belâ olarak görmekten, 
tevbe etmek yerine haşa ve kella Allahım! “bana neden bu eşi 
verdin” diyerek, seni suçlayarak, isyan ve şirke  girmekten, Al-
lahım! eşime elimle, dilimle, kalbimle, yaptığım bütün zulüm-
lerden, cezalardan, kızgınlıklarımdan, beddua ve lânetlerden, 
kalbimde gizli beslediğim kin ve öfk elerden, intikam duygula-
rımdan, hırs ve gururdan, haklarımı haram etmekten, takva ve 
ahlâka zarar veren her türlü kötü ve çirkin davranışlarımdan, 
dünya ve ahiretimizi fenaya ve yıkıma götüren her türlü  hali-
mizden Allahım!  Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar 
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geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları işleyen ve işle-
yecek  tüm inananlar adına, yarattığın katreler ve zerreler ade-
dince, yeryüzüne kıyamete kadar  yağdırdığın ve yağdıracağın 
yağmur ve kar tanelerince, filizlenen tohumlar ve filizlenecek 
tohumlar adedince, yarattığın insanlar ve yaratacağın insanlar 
ve azaları sayısınca,  ben, kendi adıma, eşim adına, eşimin soy 
ve zürriyetinden ve benim soy ve zürriyetimden aynı hata ve 
günahları işleyenler adına, bildiğim ve bilmediğim tüm hata ve 
günahlardan, tüm ölmüş ve yaşayanlar adına, tüm Ümmet-i 
Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) adına, evliliklerinde ve 
eş seçimlerinde yanlış evlilikler ve evliliklerinde musallat ya-
şayanların üzerlerindeki belâ ve musibetlerin kalkması ve tüm 
inananların kurtulması  için tevbe ettim, tevbe ettim, tevbe et-
tim.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Rezzak, Yâ 
Hayy, Yâ Kayyum, Yâ Ferd, Yâ Adl Yâ Hakem, Yâ Ğaff ar, Yâ 
Settar, Yâ Tevvab.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ habibe’l bekkain (ey günahları 
için, kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi), Yâ 
Rabbel-hılli ve’l-haram (ey helâl ve haramın Rabbi), Yâ Mukad-
dim (ey dilediğini öne geçiren), Yâ men hüve afvühü melceün li’l-
müznibin (ey aff ı günahkarlar için sığınak olan) Yâ Şedid (ey azap ve 
ikâbı şiddetli olan), Yâ zel-batşi’ş-şedid (ey kıskıvrak yakalayan şiddetli 
azap sahibi), Yâ men hüve leyse bi-zallamin li’l-abid (ey kulları-
na hiçbir şekilde zulmedici olmayan), Yâ ismete’l-haifi’l-müstecir (ey 
korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı),  Yâ men hüve bi-ibâdihi 
basîr (ey kullarının her halini gören), Yâ men hüve bi-havâici’l-
ibâdi habîr (ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan),  Yâ men 
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hüve alâ-külli şey’in kâdir (ey her şeye gücü yeten),  Yâ habibe’l-
kulub (ey kalplerin sevgilisi), Yâ ğaff ara’z-zünub (ey günahları bağış-
layan), Yâ settare’l-uyub (ey ayıpları örten),  Yâ keşşafe’l-kürub 
(ey sıkıntıları kaldıran), Yâ mukallibe’l-kulub (ey kalpleri değiştiren), 
Yâ müzeyyine’l-kulub (ey kalpleri süsleyen), Yâ münevvira’l-
kulub (ey kalpleri nurlandıran),  Yâ tabibe’l-kulub (ey kalplerin tabibi)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ hayra’l-matlubin, Yâ hayra’l-
maksudin, Yâ hayra’l-mahbubin, birahmetike yâ erhamer-
rahimin.

{Estağfirullah} (100 defa)
Allahümme alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî seyyi-

dina Muhammed.
•••••

Ayrılanlar, dul olanlar, eşi ölmüş olanlar, evlendiğinizden 
bu zamana geçen her ay ve gün sayısınca yaptığınız, söylediği-
niz isyanlar sayısınca tekrar edin. Eşi vefat etmiş olanlar eşinin 
ailesinden helallik alıp kabir ziyareti yapsınlar.

•••••
TEVEKKÜL DUASI
Ey gaip olmayan Şahit, ey uzak olmayan Karib, ey mağlup 

olmayan Galip bizleri bu musibetlerden kutra. Bunun için biz-
lere bir çıkış yolu nasip eyle.

Yâ Rabbi! Sabır ile maksadımıza kavuşmayı, ağzımızdan 
çıkan sözlere şirinlik katmanı, yüzlerimizi, eşlerimizi nurun 
ile nurlandırmanı, gam ve sıkıntılardan kurtulmayı, kullukta 
kusur etmeyip şikayette bulunmayışı, güzel vasıfl ı olmayı, akıl 
sahiplerine örnek olmayı, sabır ve takva üzere durmayı bizlere 
nasip eyle.
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Rabbimizin rızasına talip olan eşlere, Risale-i Nur Külliyatı 
Lem’alar Bölümü’nden bir nasihat;

Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, 
muhabbet ve alâka; yalnız dünyevî hayatın ihtiyacından ileri gel-
miyor. Evet bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus 
bir refika-i hayat değildir. Madem hayat-ı ebediyede dahi kocası-
na refika-i hayattır; elbette ebedî arkadaşı ve dostu olan kocasının 
nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasinine celbetme-
mek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lâzım gelir. Madem 
mü’min olan kocası, sırr-ı imana binaen onun ile alâkası hayat-ı 
dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvanî ve güzellik vaktine mah-
sus muvakkat bir muhabbet değil; belki hayat-ı ebediyede dahi bir 
refika-i hayat noktasında esaslı ve ciddî bir muhabbetle, bir hür-
metle alâkadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında 
değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddî hürmet ve 
muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil, o da kendi mehasinini 
onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi mukteza-yı 
insaniyettir. Yoksa pek az kazanır, fakat pek çok kaybeder. Koca ve 
karı birbirine denk olmalı. Bu denk olmak, en mühimmi diyanet 
noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki; kadınının diyanetine bakıp 
taklid eder, refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için müte-
deyyin olur. Bahtiyardır o kadın ki; kocasının diyanetine bakıp 
“ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim” diye takvaya girer. Veyl o er-
keğe ki; sâliha kadınını ebedî kaybettirecek olan sefahete girer. Ne 
bedbahttır o kadın ki; müttaki kocasını taklid etmez, o mübarek 
ebedî arkadaşını kaybeder. Binler veyl o iki bedbaht zevc ve zevce-
ye ki; birbirinin fıskını ve sefahetini taklid ediyorlar. Birbirine ateşe 
atılmasında yardım ediyorlar!...
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YANLIŞ EVLİLİK, AŞK, SEVGİ
TEVBE ve DUASI

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Bütün sevgilerim ve muhabbetlerim ancak ve ancak beni 

şefk at ve sevgi nimetleri ile kuşatan Rahman ve Rahim olan 
Allah’adır!

Allahım; ben sevgi ve merhamet duygularımı kullarına kar-
şı yanlış ve ölçüsüzce kullandım. Senin sevgini unutarak, se-
nin takdirine teslim olmayarak, şükretmek yerine, nankörlük 
ederek, hakkımda şer olana hayır diyerek, ısrar ederek, benim 
diyerek, “olmazsa olmaz” diyerek, “olmazsa ölürüm” diyerek, 
kendim için ve nefsimin hesabına sevdim, sevilmek istedim. 
Gözlerimdeki yaşlara ve kalbimde sancılara sebep olan acılar, 
benim sevgi  duygularımı yalnızca kullarına ve yarattıklarına, 
yücelterek sarf ettiğim aşkın ve muhabbetlerin cezasıdır.

Allahım; kendim ve nefsim için sevdiğim insanlardan ayrı-
lınca ve onlara kavuşamayınca seni suçlu buldum ve nankörce, 
hayata, yaşamaya, var olmaya, dünyaya gelmeye, evlenmeye, 
aşka, sevmeye, sevilmeye, sevdiklerime, ayrılmaya, ayrıldıkla-
rıma, mutluluğuma, mürüvvetlerime ve ayrıldığım insanların 
mürüvvetlerine, lânet, belâ ve beddua ederek şirk ve isyana 
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düştüm. İsyanlarım ve intizarlarım, sevinçlerimi hüzünlere, 
mürüvvetlerimi mutsuzluklara ve sevdiklerimi de ayrılıklara 
götürdü. Verdiklerine de isyan ederek, lânet okuyarak dilim-
le ve kendi ellerimle zehire çevirdim ve her saadetimde zehiri 
kendi ellerimle içtim.

Allahım; senin ızdırapsız muhabbetini bırakarak, insanlar-
dan sevgi ve merhamet bekleyerek, hata ve yanlışlarımın gü-
nahını, sevdiklerime tutunduğum ellerimin sevdiğim kişilerce 
parçalanmasıyla ödüyorum. Seni unutturacak ve senin adına 
olmayan her bir sevgi ellerimden nankörlük ve şükürsüzlük-
lerimle alındı. Aşırı şefk at ve bağlılıklarımın cezasını, acımasız 
ayrılık tokatlarıyla yiyorum. Ayrıldığım insanların arkasından 
okuduğum isyan, lânet ve bedduaları karşımda bir musibet ve 
belâ olarak yaşıyorum. Ben, beni üzenlere, ağlatanlara, yarı yol-
da bırakanlara geçmiş ve gelecek bütün haklarımı helal ettim.

Allahım, aff edenlerin ve sabredenlerin koruyucusu yalnız-
ca sensin. Sancı veren, üzüntü veren bütün aşkların şerrinden 
sana sığınırım.

Allahım, bana sevdiklerini sevdir ve beni sevdiklerimle im-
tihan etme. “Allahım; gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, 
hakkımda hayırlı olana da gönlümü razı eyle”

Allahım; beni dünya için sevenlerin, nefisleri için isteyen-
lerin, şerrinden muhafaza eyle. Beni senin rızan için sevenler-
den eyle ve senin rızan için isteyen eşle  karşılaştır, verdiğin eşe  
teslim ve itaatkâr  kıl ve beni verdiğin eşle gerçek ve bâki olan 
hayata kavuştur. Kalbinde  merhameti olmayan insanlarla beni 
karşılaştırma Allahım. Bütün kainatı şefk atiyle kuşatan YÂ 
RAHÎM!  kalbimin  her bir köşesine  gerçek aşk olan senin mu-
habbetini doldur. Elemsiz, kedersiz, üzüntüsüz, acısız, şefk at ve 
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merhamet dolu o sevginle beni yalnızca kendine mahbûb eyle! 
Kendine kul eyle! Yüzümü, yollarımı, ayaklarımı kendi yolla-
rına çevir. Beni yalnız seninle ve ibadetlerimle meşgul eyle! 
Dünyanın sancılı aşklarından muhafaza eyle!

YÂ VEDÛD! Yâ Hayra’l-Mahbubin!
Allahım; sen muhabbet edilen ve sevilenlerin en hayırlısı-

sın. Bütün sancılı ve sıkıntılı aşklardan sana sığınıyorum ve 
geçmişimde kalbimle ve ruhumla hissettiğim ve yaşadığım bü-
tün haram aşk ve muhabbetlerimden 

Tevbe Ettim Estağfirullah Yâ Hayra’l-Mahbûbin! (Ey sevi-
lenlerin en hayırlısı!)

Tevbe Ettim Estağfirullah Yâ Hayra’l-Matlûbin! (Ey isteni-
lenlerin  en hayırlısı!)

Tevbe Ettim Estağfirullah Ya Hayra’l-Maksûdin! (Ey mak-
satlara kavuşturanların  en hayırlısı!)

Allahım; bana insanların en üstünü, kullarının en güzeli 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesel-
lem) sünnetlerini ve ahlâkını sevdir, onun sevdiklerini sevdir, 
onu sevenleri sevdir. Allahım; bana senin hak ve doğru sözün 
olan Kur’an-ı Kerim’ini sevdir.  Allahım; bana sana yaklaştıra-
cak dualarımı ve ibadetlerimi sevdir. Allahım; bana Kur’an-ı 
Kerimin mucizesi olan Risale-i Nur’ların nurlarını sevdir.

YÂ MÜ’MİN; Senden korkan ve seni seven kullarının gö-
nüllerinde beni emin kıl.

Allahım; yarattıklarını ve kullarını bana Esma’ül-Hüsna’nın 
cilveleriyle sevdir. Allahım; ben dünyevi aşkları ve sevgileri 
aciz ve fakir kullarında aradığım için musibetleri ve belâları 
kendi dilimle çağırarak senin ER-RAHMÂN! ve ER-RAHÎM! 
ismine karşı geldim, EL-ADL! isminle hak ettiğim tokatları 
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yedim. Nankörlük ettiğim, şükredemediğim, senin rızan ile 
sevmediğim ve teslim olmadığım her nimeti kendi ellerimle 
kaybettim. Ben sevgi ve muhabbet gibi insanın bütün vücu-
duna giydirilmiş aşk ve sevgi nimetini senin adına ve namına 
kullanmayarak kendime türlü eziyetler verdim. Bu aciz ve gü-
nahkar kulunun cahilliklerini ve hatalarını aff eyle YÂ AFÛVV!

Dünyevi aşkların ve sevgilerin, üzerimde bırakmış olduğu 
şirk, isyan, belâ, lânet, kahır ve günah kirlerinden ruhumu, be-
denimi, kalbimi temizle YÂ KUDDÛS!

Allahım; müfl is olarak ifl as etmiş bir halde senin huzuru-
na geldim. Bugüne kadar işlediğim bütün haram muhabbet 
ve sevgilerimden, merhametsizce azap çekmeme sebep olan, 
kendime haram ettiğim muhabbet sevgi ve aşklarımdan, senin 
adına ve namına olmayan şefk at ve merhametlerimden, kendi 
adıma, soyum ve zürriyetim adına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) 
kıyamete kadar, geçmiş, gelmiş ve gelecek bütün inananlar adı-
na yarattığın katreler ve zerreler adedince, senin sevgin ve 
muhabbetin ile cezbedeki mevleviler misali dönen ve hare-
ket eden bütün yıldızlar ve gezegenler sayısınca

Tevbe Ettim. Estağfirullah YÂ MÜHEYMİN! (Koruyan ve 
Gözeten sensin YÂ RABBİM!)

Tevbe Ettim. Estağfirullah YÂ VELÎYY! (İnananların dostu, 
inananları seven ve yardım eden sensin YÂ RABBİM!)

Tevbe Ettim. Estağfirullah YÂ MUCÎB!  (Kullarının duasını 
kabul edip, cevap veren sensin YÂ RABBİM!)

Tevbe Ettim. Estağfirullah YÂ VEDÛD! (Kullarını en fazla se-
ven, sevilmeye en lâyık olan sensin YÂ RABBİM!)  

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 
seyyidina Muhammed.
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AİLE İÇİ TEVBELER
(Kaynana ile Gelin ve Damat Tevbesi)

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî seyyi-

dina Muhammed.
Allahım! Ben, kaynanama (veya kayınpederime), akrabaları-

ma, soy ve zürriyetimden olan, olmayan tüm ademoğlu’ndan 
razıyım. Sen de onlardan razı ol. Dünya ve  ahiret,  geçmiş, 
gelmiş ve gelecek üzerlerimizde bulunan bütün haklarımı kal-
ben ve dil ile helal ettim... helal ettim... helal ettim... sen aff e-
denleri sevdiğin için aff ettim. Şahit ol Yâ Rabbi... Şahit ol Yâ 
Rabbi...Şahit ol Yâ Rabbi...

Tüm ademoğlundan inananların aff ı, inanmayanların ise 
hidayete ermesi ve imtihanlarımızı senin rızanı kazanmış ve 
huzuruna tertemiz ve arınmış bir şekilde gelmemiz için tüm 
Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına,

Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, iyilik yapanların 
mükâfatını zâyi etmeyen Allahım!

Bütün iyiliklerin karşılığı hayır, bütün kötülüklerin karşılığı 
şer olduğunu unutarak, bana emanet ettiğin anne ve babama, 
hürmetsizlik ederek, onların bir ömür şefk atlerine mukabil 
kalplerini kırarak, rızalarını almayarak, onların evimizin be-
reket ve rahmet hazinesi olduğunu unutarak, dualarını iste-
meyerek, kabul etmeyerek, asilik yaparak,  sıla-i rahimi terk 
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etmekten, kaynanama (veya kayınpederime) iyi ve hoşgörülü 
davranmamaktan, onları kınamaktan, aşağılamaktan, bakıma 
muhtaç olduğunda onlara bakmamaktan, ölçülü merhamet, 
şefk at ve sevgi göstermemekten, ift ira atmaktan, kalblerini kır-
maktan, saygısızlık yapmaktan, tatlı dil ve güleryüz ile konuş-
mamaktan, eşim ile arasını açacak söz ve ift iralarda bulunmak-
tan ve sevinmekten, menfaatim için onlara bakmaktan, gizli 
düşmanlık etmekten, nefsani arzularım için evlilik yapmaktan, 
ceza gördüğümde senin bizlere zulüm ettiğini düşünmekten, 
(vefat etmiş) kaynanam ve kayınpederimin vasiyetlerini yerine 
getirmemekten, sorumluluğu kabul etmemekten, onların gıy-
bet ve dedikodularını yapmaktan, kin gütmekten, ift ira atmak-
tan, eksik zekâtlarını ve ıskatlarını yerine getirmek istememek-
ten, öbür taraft a ceza çekmelerini temenni etmekten, hakkımı 
yediklerini iddia etmekten, onların kalan malları paraları üze-
rinde hakimiyet kurmaya çalışmaktan, onlardan kalan miras-
ları ve emanetleri hak sahiplerine iade etmeyerek gasp etmek-
ten, onlar üzerinden haram kazanç temin etmeye çalışmaktan, 
elimle ve dilimle zulüm etmekten, vurmaktan, küfür etmekten, 
hakaret etmekten, rızasını almamaktan,  suçlamaktan, suçlu 
bulmaktan, haksız yere hak talep etmekten, fazlasını istemek-
ten aç gözlülük yaparak evlenmeden önce onları denemeye ça-
lışmaktan, alışverişte mehirde fazlasını talep etmekten, onları 
yük altında bırakmaktan ve bu yük ve borçlar ile huzuruna ge-
lerek kul hakkı ile ceza görmelerine sebep olmaktan, temizlik 
ve yemek ihtiyacını karşılamamaktan, küs kalmaktan, hürmet-
siz davranmaktan, huzur evi veya bakım evlerine bırakmaktan, 
dışlamaktan ölümlerini istemekten, ölümlerinin benim için 
kurtuluş olcağını düşünmekten, ölümün her canlının başına 
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geleceğinin gafl eti ile hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaktan, kay-
nanamın, kayınpederimin ve akrabalarımın bizim evliğimi-
ze büyü yaptıkları düşüncesine girmekten, zan yapmaktan ve 
söylemekten, onlara büyü yaptırmaktan, muska yazdırmaktan, 
ift iralarımda ısrarcı davranmaktan, kibre kapılmaktan,  eşime, 
kaynanama ve kayınpederime kanım hiç ısınmadı diyerek on-
ları hor ve hakir görmekten, zina ift irası atmaktan, cinsel is-
tismarda bulunmaktan, taciz etmekten, tecavüz etmekten ve 
ensest ilişkilere eğilim sağlamaktan, sağlayacak kapılar açmak-
tan, soy ve zürriyetlerimizden gelecek olanların bu günahlar 
ile lânetlenmesine sebep olmaktan, olmuş, olanlar adına, kay-
nanam ve kayınpederim ve eşilerimden kurtuluş yolu aramak-
tan ve şeytani planlar yapma düşüncesine girmekten, hayırla-
rı için dua etmemekten dua ve tevbeyi kesmekten, onlardan 
kurtulmak için adaklar yeminler ve sözler vermekten, onlara 
kendi annem ve babam gibi bakmayarak, ayrımcılık yaparak, 
evliliğimde eşime, kaynanama, kayınpederime, akrabalarıma, 
“seninkiler-benimkiler” davası içine girerek tartışmalara gir-
mekten, nispet yapmaktan ve tartışmalarımda hep haklının 
“ben” olduğunu iddia etmekten, hayırlı olan evliliğime fitne 
getirterek ve getirecek davranışlarda bulunmaktan, yarattığın 
kullarına kaynanaları,  kayınpederleri, görümceleri, akrabaları 
“akreptir, örümcektir” diyerek dedikodularını yapmaktan, kö-
tülemekten ve bu fikir ve sözler ile bekar olan din kardeşle-
rimin bilinçaltına evliliğin ve aile kurmanın, kaynana, kayın-
peder, akraba ve yoksullara bakmanın kötü birşey olduğunun 
hissini aynalamaktan ve onlarında aynı davranışları sergileme-
lerine sebep olmaktan, belâ, lânet, kahır ve beddua okumaktan, 
intizar etmekten, haklarımı haram etmekten, hak haramlılığını 
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iyi birşey olarak görmekten ve hesabını verebileceğimin gaf-
letinde olmaktan, kendimi haklı iken ahirette hesap görücü 
zannetmekten, onlar üzerinden evliliğime gelen aksilik ceza ve 
musibetlerde zahirine bakarak, gafl et ederek, onların evliliği-
min düzenini bozmalarından şikayet  ederek, sorumlu tutarak,  
elimle, dilimle, kalbimle düşüncelerim ve azalarım ile yapmış 
olduğum bütün kötülüklerimden, kendi adıma, soyum ve 
zürriyetim adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete ka-
dar geçmiş, gelmiş, gelecek yeryüzünde bulunan ve ahirete 
göçmüş kaynanası ve kayınpderi ve akrabaları ile düşmanlık 
yaşamış, onlara kin, nefret ve buğz etmiş olan tüm Ümmet-i 
Muhammed’den (sallallahu aleyhi vesellem) soy zincirinin kesil-
mesine ceza ve azap görmelerine ve evliliklerin bozulmasına 
sebep olan, olduğumuz, olacağımız, yaptığım, yaptığımız, 
yapacağımız, söylediğim, söylediğimiz, söylenen, düşün-
düğüm, düşündüğümüz, düşünülen, aynı günah kusur  ve 
hataları işleyen ve işleyecek ve işleten tüm inananlar adına, 
ben, sana, yarattığın katreler ve zerreler adedince, ölmüş 
yarattığın ve yaratacağın tüm kaynana ve kayınpederler ve 
akrabalar ve evlilikler, bekarlar sayısınca, yağdırdığın ve 
yağdıracağın rahmet ve bereket yağmurları tanelerince,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settar, Yâ Tevvab.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Varis, Yâ 

Malikü’l-Mülk, Yâ Vedûd, Yâ Şafi, Yâ Hafîz.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ hayra’l-matlubin, Yâ 

hayra’l-maksudin, Yâ hayra’l-mahbubin. Yâ men hüve li-
men deâhü mucîb (ey kendisini çağıranlara cevap veren), Yâ men 
hüve li-men etaâhü hâbib (ey kendisine itaat edenleri seven), Yâ men 
hüve li-men ehabbehü karîb (ey kendisini sevenlere yakın olan), Yâ 
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men hüve bi-men erâdehü alîm (ey kendisini arzulayanları çok iyi 
bilen), Yâ men hüve li-men recâhü kerim (ey kendisine ümit besle-
yenlere iyilik eden), Yâ men hüve bi-men asâhü halîm (ey kendisine 
isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan), Yâ men hüve 
fi-hilmihi hakîm (ey yumuşaklığında hikmetli davranan), Yâ men 
hüve fi-hükmihi azîm (ey hükmünde büyük olan), Yâ men hüve 
fi-azametihi rahim (ey azametinde merhametli olan), Yâ men hüve 
fi-ihsânihi kadîm (ey ihsânında kadîm olan), Yâ Müsebbib (ey se-
bepleri takdir eden), Yâ Mukarrib (ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaş-
tıran), Yâ Muakkıb (ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren), Yâ Mukallib 
(ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren), Yâ Mürettib (ey her şeyi 
düzene koyan), Yâ men lâ yübrimuhu ilhâhu’l-mülihhin (ey ıs-
rarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan), Yâ rahime’ş-
şeyhil-kebir (ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden), Yâ men ceale 
mine’l-mâi beşera (ey insanı bir damla sudan yaratan), Yâ men hüve 
a’lemü bil-müfsidîn (ey ifsat edenleri en iyi bilen). Allahümme alâ 
seyyidina Muhammedin ve alâ alî seyyidina Muhammed.

İstiğfar Dua : Allahım! Bizlere razı gördüğün ve şükür ni-
meti olan anne ve babalarımıza itaat ve itimad etmeyi, anne ve 
babalarımıza karşı yumuşak huylu olmayı, onlara güzel söz ve 
cümleler kurarak, onlara hizmetten hiç sıkılmadan ve büyük-
lenmeden hassas davranmayı ve üzerimize düşen anne-baba 
ve evlâtlık haklarını gözeterek vazifelerimizi ifa edebilmeyi, 
saygılı davranmayı, anne ve babalarımız yanlış yollarda da olsa 
günah ve hatalar içinde de olsa onlar için güzel temennide bu-
lunmayı, haklarını çiğnemeden rızalarını kazanmış bir şekilde 
ahirette anne-baba ve kardeşlerimizle beraber olmayı, onların 
akıllarını ve kalplerini  huşuya erdirecek ve hidayetlerine ve hi-
dayetlerimize vesile olacak sözler ve davranışlarda bulunmayı, 
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bizlere, anne ve babalarımıza tüm ölmüş ve sağ olanlara, anne 
ve babalarının rızalarını alamadan ahirete göçmüş tüm ehl-i 
imanın cümlesine nasip et ve bizlere salih kullar olarak terte-
miz ve arınmış bir şekilde sana gelmenin yollarını öğret.

Allahım! Bizlere vermiş olduğun anne ve babalarımızdan 
onların da anne ve babalarından soy ve zürriyetlerimizin üvey 
evlat, kaynana, kayınbaba, akrabalardan, üvey anne ve baba-
lardan, tüm ademoğlunun anne ve babalık, evlâtlık, kardeşlik, 
akrabalık künyesi ile huzuruna gelenler adına ve onların razı 
olmayıp rıza göstermediği evlâtlarının ve anne babalarının 
adına ve yaşayan üzerlerinde soyların devamını sağlayan ve 
soy kesilmesine uğrayan,  anne ve babaların, evlâtların, tüm 
ademoğlunun rızalarını kazanmaları ve senin razı olduğun 
kullar olmaları, iki dünyada birbirlerine haklarını helal etmiş 
bir şekilde huzuruna gelmelerinin ve işlemiş olduğumuz ve ol-
dukları tüm günahların ve hataların  aff ı için,

Allahım, ben, bana ve tüm Ümmet-i Muhammed’e (sal-
lallahu aleyhi vesellem) ihsan ettiğin tüm anne ve babalardan, 
tüm akraba, eş ve dostlardan, kardeşlerimden razıyım tüm 
Ümmet-i Muhammed’den huzuruna anne ve babalarının 
rızasını alamadan gelenlerin ve gelecek olanların  aff ı için, 
ben, sana, tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ 
Tevvâb. Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Şahid ol Yâ Rabbi... Şahid ol Yâ Rabbi... Şahid ol Yâ Rab-
bi... Onların ve bizlerin hata ve günahlarını aff et Yâ Rabbi... 
Aff et Yâ Rabbi... Aff et Yâ Rabbi...

{Estağfirullah} (100 defa)
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
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KAYNANA VE KAYINPEDERİN TEVBESİ
(Gelin, Damat ve Torunlarına)

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Allahım! Ben gelinlerime, damatlarıma, torunlarıma, 

akrabalarıma, soy ve zürriyetimden olan olmayan tüm ade-
moğlundan razıyım, sen de razı ol Yâ Rabbi. Dünya ve ahiret, 
geçmiş, gelmiş ve  gelecek üzerimizde bulunan bütün hakları-
mı kalben ve dil ile helal ettim... helal ettim... helal ettim... 
Sen aff edenleri sevdiğin için aff ettim. Şahit ol Yâ Rabbi... 
Şahit ol Yâ Rabbi...Şahit ol Yâ Rabbi...

Tüm ademoğlundan inananların aff ı, inanmayanların ise 
hidayete ermesi ve imtihanlarımızı senin rızanı kazanmış ve 
huzuruna tertemiz ve arınmış bir şekilde gelmemiz için tüm 
Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına,

Allahım! Gelinime (veya damadıma), torunlarıma ift ira 
atmaktan, kınamaktan, aşağılamaktan, beğenmemekten, ha-
karet ve küfür etmekten, beddua ve lânet okumaktan, eşiyle 
ayrılmalarını istemekten, mürüvvetlerine lânet etmekten, gizli 
düşmanlık beslemekten, aralarını bozmaktan, aralarını boz-
mak için büyücülere gitmekten, büyüye başvurmaktan, muska 
yazdırmaktan, aldıkları eşyalarına belâ ve lânet okumaktan, eş-
lerini ve aile saadetlerini beğenmemekten, rıza göstermemek-
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ten, ölçülü sevgi, şefk at, muhabbet ve merhamet gösterme-
mekten, kin tutmaktan, küsmekten, hatalarını aff etmemekten, 
ölümlerini istemekten, dedikodu ve gıybetlerini yapmaktan, 
dövmekten, haklarımı haram etmekten, onların haklarını 
gasp etmekten, mallarını paralarını çalmaktan, hırsızlık yap-
maktan, Kur’an-ı Kerim’e uygun bir hayat yaşamalarını öğüt 
vermemekten, aile saadetleri için nasihat etmemekten, malı-
mı esirgemekten, yiyecek ve içeceklerimi saklamaktan, ikram 
etmemekten, elimle ve dilimle zulüm etmekten, mallarına, rı-
zıklarına, paralarına, canlarına evlâtlarına belâ ve lânet oku-
maktan, isyan etmekten, mürüvvet ve bereket görmemelerini 
temenni etmekten, evliliklerinin bereketimizi ve rızkımızı kes-
tiğini iddia etmekten ve söylemekten, gelinlerimin, damadları-
mın, torunlarımın gizli-açık kusurlarını yüzlerine vurmaktan, 
onların hata ve günahlarını akrabalara, dostlara ve diğer kul-
larına ifşa etmekten, kötülemekten, sıkıntıya ve müşküle düş-
melerine sebebiyet vermekten, onların evliliklerinde gelişen 
olaylar ile ilgili insanlara gelin, damat ve torun sahibi olma-
nın kötü birşey olduğunu söylemekten, verdiğimiz sözlerden, 
onların evlilikleri ve mürüvvetleri üzerine adak adamaktan, 
şart ve pazarlık yapmaktan, ahd vermekten, onlar üzerindeki 
anne ve babalık haklarımızı gözetmemekten, evlâtlarımdan 
ayırmaktan, ayrımcılık yapmaktan, torunlarımı beğenmemek-
ten, torun sahibi olduğum için torun sahibi olmayan insanlara 
nispet yapmaktan, onları aşağılık görmekten, küçümsemekten, 
yalan sözler ile evliliklerine fitne sokmaya çalışmaktan, kulla-
rının  evlilik hazırlığı içinde olanları ve evlilik programların-
daki insanları aşağılamaktan, alay etmekten, beddua ve lânet 
okumaktan, evliliğimizin, gelin ve damadımın ve torunlarımın 
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evliliklerinin zarar görmelerine ve ceza ve musibete uğrama-
larına sebep olduğumuz tüm sözlerden, “Allah, bana öyle bir 
gelin/damat torun verdi ki, düşman başına” diyerek, bunun gibi 
düşünerek, söylediğimiz seni suçlu bularak, sana ift ira attığı-
mız, verdiklerine rıza göstermeyerek, kaderimizde bizlere yaz-
dıklarını kabul etmeyerek, kaderi tenkit ettiğimiz ve hakkımız-
da hayırlı olan şeyleri kendi söylediklerimiz ve yaptıklarımız 
ile şerre dönüşmesine sebep olduğumuz isyana, gizli ve açık 
şirke düşmekten, mallarımızda, paralarımızda onlara ayrımcı-
lık yapmaktan, haklarını vermemekten, helallik istememekten, 
kendimizi her olayda haklı görmekten, gelin, damat ve torun-
larımıza el ile, dil ile, beden ile, mal ile  taciz tecavüz etmekten, 
ensest ilişkilerde bulunmaktan, bulunmalarına göz yummak-
tan, zina ift irası atmaktan, evliliklerinin bozulmalarına sebep 
olmaktan ve soylarımızda olan taciz, tecavüz günahlarının aff ı 
için çaba göstermemekten, gafl etinde olmaktan, vasiyetlerimi-
zi yazmamaktan, söylememekten, söylediğimiz vasiyetlerde 
gelinlerimizi, damat ve torunlarımızın yapamayacağı ve ileride 
gelin, damat ve torunlarımın evliliklerinin ve aile saadetlerinin 
bozulmasına ve soy ve zürriyetlerinin kesilmesine sebep olan, 
olacak, olduğumuz, eûzü besmelesiz ilişkiler ile evlâtlarının 
şeytanın hissesi ile dünyaya gelmelerine ve dünyaya getirme-
mize sebep olduğumuz ve ins-i bir şeytan olarak yaşamaları-
na, hayat sürdürmelerine ve hayır görmemelerine, eksik azalar 
ile dünyaya gelmelerine, onlara yük olacağı sözleri söyleyerek, 
kefaret ve bedel  gerektiren, onların da günah kazanmalarına 
ve yerine getiremeden ve yerine getiremiyeceğimiz sözler ile 
musallat yaşamalarına ve yaşamamıza son nefeslerinde ve ne-
fesimizde huzuru dergahına şehadetsiz ve lanetlenmiş bir şe-
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kilde geleceğimiz, geldikleri ve gelecekler adına, tüm hata ve 
günahlarımızdan tüm söz, fiil ve davranışlarımızdan,

Kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına ve Hz. Adem’den  
(aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek, yer-
yüzünde bulunan ve ahirete göçmüş tüm gelin, damat ve to-
runları ile düşmanlık yaşayan, yaşanan, yaşamış ve onlara 
kin, nefret ve buğz etmiş olan tüm Ümmet-i Muhammed’den 
(sallallahu aleyhi vesellem) soy zincirinin kesilmesine ceza ve azap 
görmelerine  ve evliliklerin ve aile ihyasının bozulmasına 
sebep olan, olduğumuz, olacağımız, yaptığım, yaptığımız, 
yapacağımız, söylediğim, söylediğimiz, söylenen, düşün-
düğüm, düşündüğümüz, düşünülen, aynı günah kusur  ve 
hataları işleyen ve işleyecek ve işleten tüm inananlar adına, 
ben, sana,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Ölmüş yarattığın ve yaratacağın tüm gelin, damat ve to-

run ve evlilikler, bekarlar sayısınca,
Yağdırdığın ve yağdıracağın rahmet ve bereket yağmur-

ları tanelerince,
Yağdırdığın ve yağdıracağın kar taneleri adedince,
Yarattığın yıldızlar ve yaratacağın yıldızlar sayısınca,
19 bin alemdeki tüm mahlukatın sayısınca,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Mâlikü’l- 

Mülk, Yâ Vedûd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz, Yâ Şafi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ men lâ yehtikü’s-sitr (ey 

ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan), Yâ hasene’t-tecâvüz (ey 
günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan), Yâ Sâtir (ey ayıp 
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ve kusurları örten), Yâ Habîr (herşeyin iç yüzünden gizli tarafl arından 
haberdar), Yâ hayra’l-vârisin (ey vârislerin en hayırlısı), Yâ hayra’l-
hâmidin (ey övenlerin ve övenleri mükafatlandıranların en hayırlısı), Yâ 
hayra’r-râzikin (ey rızık verenlerin en hayırlısı), Yâ hayra’l-fasılin 
(ey zor işleri halledenlerin en hayırlısı), Yâ men hüve li-men deâhü 
mucîb (ey kendisini çağıranlara cevap veren), Yâ men hüve li-men 
etââhü habîb (ey kendisine itaat edenleri seven), Yâ men hüve li-men 
ehabbehü karîb (ey kendisini sevenlere yakın olan), Yâ Müsebbib (ey 
sebepleri takdir eden), Yâ Mürettib (ey her şeyi düzene koyan), Yâ Mu-
rağğib (ey kullarını iyiliğe teşvik eden), Yâ Müzekkir (ey kullarına öğüt 
veren), Yâ men lâ yübrimuhu ilhâhu’l-mülihhîn (ey ısrarla istek-
te bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan), Yâ rahime’ş-şeyhil-
kebir (ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden), Yâ men hüve kadâuhu 
kâin (ey kaza ve hükmü var olan), Yâ rabbe’l-erbâb (ey rablık iddia 
edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi), Yâ ekrame’l-ekramin (ey ik-
ram edenlerin en iyi ikram edicisi), Yâ erhame’r-rahimin (ey merhamet 
edenlerin en merhametlisi), Yâ eşfea’ş-şâfiin (ey şefaat edenlerin en şefaat 
edicisi), Yâ men ceale mine’l-mâi beşera (ey insanı bir damla sudan 
yaratan), Yâ men hüve a’lemü bil-müfsidîn (ey ifsat edenleri en iyi 
bilen), Ve terhamena rahmeten tuğnina biha an rahmeti men 
sivake min-halkike (Bize öyle bir merhamette bulun ki, Senden başkası-
nın merhametine ihtiyacımız kalmasın.)

{Estağfirullah} (100 defa)
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.



BÖLÜM 4360

ÇOCUK VE KISIRLIK TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Rahmân, Rahîm, Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, 

Kuddûs, Tevvâb, Settâr, Şâfi, Ğaff ar, Vâsi’, Hannan, Mennan, 
Deyyan olan Allahım!

Bütün hamdler, övgüler alemlerin Rabbi olan Allah’adır. O, 
Rahmân’dır, Rahîm’dir. Din gününün, hesap gününün tek haki-
midir. (Allahım!)’Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet 
umarız. Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola, nimet ve lüt-
funla nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sap-
kınlarınkine değil.

Ey Yüce Allahım!
Geceyle gündüz yer değiştirdikçe, akşamları sabahlar, sa-

bahları akşamlar takip ettikçe; geceler karanlığı, gündüzler de 
aydınlığıyla yenilenip durdukça ve kutuptaki yıldızlar birbirle-
riyle karşılaştıkça Efendimiz Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi 
vesselem) ve aile fertlerine salat eyle. Bizden O’nun mübarek ru-
huna ve ehl-i beytinin ruhlarına hediyeler ve selamlar ulaştır. 
Haşir günü gelinceye ve ehl-i cennet, cennette karar kılıncaya 
kadar Efendimiz’e ve ehline bol bol rahmet ve bereket ihsan 
eyle... Allahım! Senin nurlarının deryası, sırlarının kaynağı, 
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matmah-ı nazarın, hidayetinin güneşi, memleketinin mü-
zeyyen yıldızı ve mahrem-i esrarı, huzurunun hürmete lâyık 
imam ve rehberi, mahlukatının en hayırlısı ve Sana en sevgili 
olanı, kulun, habibin ve resulün, nebiler ve resuller zincirinin 
son halkası, gaybın son habercisi, Nebiyy-i Ümmi Efendimiz 
Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesselem), diğer nebi ve elçilere 
(ala nebiyyina ve aleyhim’üs-selam), Efendimizin al-ü ashabına (rıdva-
nullahi teala aleyhim ecmain), mukarreb meleklere, gök ve yer eh-
linden razı olduğun senin salih kullarına salât ve selâm eyle...

Ey merhameti sonsuz Allahım!
Ümmet-i Muhammed’in her halini ıslah buyur.
Ümmet-i Muhammed’e merhamet et.
Ümmet-i Muhammed’i bağışla.
Ey merhametlilerin en merhametlisi sana inanan bütün kul-

larını bağışla. Bizleri her halimizle inananlara faydalı kıl.
Yâ Rabbi! Sensin ilah,Senden başka yoktur İlah! Sübhansın, 

bütün noksanlardan münezzehsin,Yücesin! Doğrusu kendime 
zulmettim, yazık ettim. Aff ını bekliyorum Rabbim!

Yâ Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin 
en merhametli olanısın.

Yâ Rabbi, beni evlatsız,tek başıma bırakma ki (lütuf edece-
ğin evladım) bana varis olsun. Bununla beraber iyi biliyorum ki, 
herkes fanidir, herkesten sonra bâki kalan, bütün varislerin en 
iyisi olan SENSİN, sen!

Allahım! Sen, benim rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. 
Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana 
olan ahdime ve va’dime bağlıyım. İşlediklerimin şerrinden sana 
sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf, günahlarımı da ikrar 
ederim. Beni bağışla, zira günahları sadece sen bağışlarsın.
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“Elif  Lâm  Mîm... Tâ Hâ... Yâ Sîn...” Ey günahları örten ve 
mağfiret eden dilediğini günah işlemekten alıkoyan Allahım! 
Senin cezanı ve azabını hakedecek günahlar işledim. EL-
ĞAFUR (kullarının günahlarını bağışlayan) isminin hürmetine iş-
lediğim günahların aff ı ve tevbesi için huzuruna pişmanlıkla 
tevbe ve secde etmeye geldim. Allahım! Aff edilmeme izin ver, 
eğer sen aff etmezsen dünyam ve ahiretim helak olur. Bu yaşı-
ma kadar geride bırakmış olduğum zaman, dünya ve ahiretime 
faydası olmayan derin bir uyku ve gafl et içinde geçti.

Allahım! Bu ne kötü bir yol, bu ne kötü bir uyku. Senin 
emirlerinden, sözünden, kitabından, dininden, peygamberle-
rinden ve sana kul olmaktan yüz çevirip, dünyanın derdine, 
verdiklerine, eğlencesine düşüp, hayaline ve görüntüsüne da-
lıp, ahiretimi unuttuğum için büyük bir helâk ve yıkım içerisin-
deydim. Ben ki günahkar bedeni cehennem ateşinde yanmayı 
haketmiş olan, aciz ve güçsüz kulun, senin isimlerine sığınır ve 
aff edilmeyi beklerim. Aff etmeyi, mağfireti ve hidayetini diledi-
ği kuluna veren ve onu nankörlüğü ile cehenneme gitmekten 
kurtaran, günahlarının aff ı ve tevbesi için vakit veren Allahım! 
Güzel isimlerine, tek ve bir olan, eşi benzeri olmayan bütün 
kainatta Esma’ül-Hüsna’nın isimleriyle kendini tanıttıran, var-
lığının yüce şanına sığınır ve senden başka kurtarıcım olma-
dığına şehadet ederim. EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH 
ve yine şehadet ederimki Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem) 
senin kulun ve Rasulündür. VE EŞHEDÜ ENNE MUHAM-
MEDEN ABDÜHU VE RASULÜHÜ.

Allahım! Sana tam bir hidayet ile razı olduğun bir kul olma-
yı; bana, anneme, babama (eşime ve çocuklarıma) ve tüm Ümmet-i 
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Muhammed’e nasip eyle, bizleri iman üzerine yaşat, öylece hu-
zuruna al. Bütün hamd-ü senalar yalnız Sanadır. Büyük sen-
sin.Gerçek güç ve kuvvet de yalnız Senindir ve Sendendir. Sen 
neyin olmasını dilersen o mutlaka olur, neyin de olmamasını 
dilersen o da katiyen olmaz.

“Çok iyi biliyorum ki, Allah herşeye Kâdir’dir.”
“Ey Ulu Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin herşeyi kuşatmış-

tır! Aff et ve onları cehennem azabından koru!”
“Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var, ne yoksa her şeyi 

ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir”
(Ey Nefsim!) “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd”, “Tâ Hâ”, “Yâ Sîn”, “Hâ 

Mîm”, “Ayn Sîn Kâf” ile nerede ve ne zaman dilersen Rabbine 
teveccüh et; teveccühün mutlaka karşılık bulacak ve sen nusre-
te mashar olacaksın.

YÂ RAHMÂN! Dilimle, nefsimle, bedenimle ve azalarımla 
işlediğim bütün günahlarımın aff ı için senin bağışlayıcılığına 
ve büyüklüğüne niyaz ederim. Allahım! Kullarından gıybet et-
tiğim, ift irada bulunduğum, alay ettiğim, hor gördüğüm, kı-
nadığım, küçümsediğim, insanlara dilimle yaptığım bütün zu-
lümlerden ve kötü sözlerden EL-ĞAFFAR! (çok aff eden) isminle 
tevbe ettim. Tevbe ettim.  Estağfirullah Yâ Ğaff ar.

{Tevbe Ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (33 defa)

Allahım! Soyumdan ölmüş ve sağlara, arkadaşlarıma, kom-
şularıma, tanıdığım ve tanımadığım insanlara yaptığım gıybet, 
ift ira, kınama, su-i zan, haset, kibir, koğuculuk ve beddualar-
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dan ET-TEVVÂB! (bütün tövbeleri kabul eden) isminle tevbe ettim. 
Tevbe ettim.  Estağfirullah Yâ Ğaff ar.

{Tevbe Ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (33 defa)

Allahım! Anneme ve  babama,  verdiğin hayata, kadere, ya-
şama ve ölüme, sağlığıma ve hastalığıma hayırlara ve şerlere, 
afiyete, nimetlere, yediklerime ve içtiklerime, giydiklerime is-
yan ettim EL-AFÛVV (kullarını çok çok aff eden) isminle tevbe et-
tim. Tevbe ettim.  Estağfirullah Yâ Ğaff ar.

{Tevbe Ettim. Estağfirullah Yâ Afûvv.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (33 defa)

Allahım! Bedenime ve yarattığın azalarıma şükürsüz dav-
randım isyan ettim. Gözlerimle, kulaklarımla, ellerimle, ayak-
larımla, dilimle, midemle ve bütün vücut azalarım ile günah iş-
ledim. Günahlarımdan tevbe ettim. isminle tevbe ettim. Tevbe 
ettim.  Estağfirullah Yâ Ğaff ar.

{Tevbe Ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (33 defa)

“Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed”

Bütün sevgilerim ve muhabbetlerim ancak ve ancak beni 
şefk at ve sevgi nimetleri ile kuşatan Rahmân ve Rahîm olan 
Allah’adır!

Allahım! Ben sevgi ve merhamet duygularımı kullarına kar-
şı yanlış ve ölçüsüzce kullandım. Senin sevgini unutarak, senin 
takdirine teslim olmayarak, şükretmek yerine, nankörlük ede-
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rek, hakkımda şer olana hayır diyerek, ısrar ederek, “benim” 
diyerek, “olmazsa olmaz” diyerek, “olmazsa ölürüm” diyerek, 
kendim için ve nefsimin hesabına sevdim, sevilmek istedim. 
Gözlerimdeki yaşlara ve kalbimde sancılara sebep olan acılar, 
benim sevgi duygularımı yalnızca kullarına ve yarattıklarına 
yücelterek sarf ettiğim aşkın ve muhabbetlerin cezasıdır.

Allahım! Kendim ve nefsim için sevdiğim insanlardan ayrı-
lınca ve onlara kavuşamayınca seni suçlu buldum ve nankörce, 
hayata, yaşamaya, var olmaya, dünyaya gelmeye, evlenmeye, 
aşka, sevmeye, sevilmeye, sevdiklerime, ayrılmaya, ayrıldıkla-
rıma, mutluluğuma, mürüvvetlerime ve ayrıldığım insanların 
mürüvvetlerine, lânet, belâ ve beddua ederek şirk ve isyana 
düştüm. İsyanlarım ve intizarlarım, sevinçlerimi, hüzünlere, 
mürüvvetlerimi, mutsuzluklara ve sevdiklerimi de ayrılıklara 
götürdü. Verdiklerine de isyan ederek, lânet okuyarak, dilim-
le ve kendi ellerimle zehire çevirdim ve her saadetimde zehiri 
kendi ellerimle içtim.

Allahım! Senin ızdırapsız muhabbetini bırakarak, insanlar-
dan sevgi ve merhamet bekleyerek hata ve yanlışlarımın gü-
nahını sevdiklerime tutunduğum ellerimin sevdiğim kişilerce 
parçalanmasıyla ödüyorum. Seni unutturacak ve senin adına 
olmayan her bir sevgi ellerimden nankörlük ve şükürsüzlük-
lerimle alındı. Aşırı şefk at ve bağlılıklarımın cezasını, acımasız 
ayrılık tokatlarıyla yiyorum. Ayrıldığım insanların arkasından 
okuduğum isyan, lânet ve bedduaları karşımda bir musibet ve 
belâ olarak yaşıyorum. Ben beni üzenlere, ağlatanlara, yarı yol-
da bırakanlara geçmiş ve gelecek bütün haklarımı helal ettim.

Allahım! Aff edenlerin ve sabredenlerin koruyucusu yalnız-
ca sensin. Sancı veren üzüntü veren bütün aşkların şerrinden 
sana sığınırım.
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Allahım! Bana sevdiklerini sevdir ve beni sevdiklerimle im-
tihan etme.

“Allahım! Gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda 
hayırlı olana gönlümü razı eyle”

Tevbe Ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Mahbûbin! (Ey sevilen-
lerin en hayırlısı!)

Tevbe Ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Matlûbin! (Ey istenilen-
lerin  en hayırlısı!)

Tevbe Ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Maksûdin! (Ey maksat-
lara kavuşturanların  en hayırlısı!)

Allahım! Müfl is olarak ifl âs etmiş bir halde senin huzuru-
na geldim. Bugüne kadar işlediğim bütün haram muhabbet 
ve sevgilerimden, merhametsizce azap çekmeme sebep olan, 
kendime haram ettiğim muhabbet sevgi ve aşklarımdan, senin 
adına ve namına olmayan şefk at ve merhametlerimden, kendi 
adıma, soyum ve zürriyetim adına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) 
kıyamete kadar,  geçmiş, gelmiş ve gelecek bütün inananlar 
adına, yarattığın katreler ve zerreler adedince, senin sevgin 
ve muhabbetin ile cezbedeki mevleviler misali dönen ve ha-
reket eden bütün yıldızlar ve gezegenler sayısınca,

Tevbe Ettim. Estağfirullah YÂ MÜHEYMİN! (10 defa)
(Koruyan ve Gözeten sensin YA RABBİM!)
Tevbe Ettim. Estağfirullah YÂ VELİYY! (10 defa)
(İnananların dostu, onları sevip yardım eden  sensin YA RABBİM!)
Tevbe Ettim. Estağfirullah YÂ MUCÎB! (10 defa)
(Kulların duasını kabul edip, cevap veren sensin YA RABBİM!)
Tevbe Ettim. Estağfirullah YA VEDÛD! (10 defa)
(Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan sensin YA RABBİM!) 
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“Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed”

Allahım! Verdiğin eşten, eşimin ana babasından ve soyun-
dan (ve çocuklarımdan) razıyım sen de onlardan razı ol. Di-
limizle birbirimize lânetleyerek bana ve aileme musallat olan 
şeytanlardan bizleri arındır YÂ KUDDÛS (tüm eksikliklerden 
uzak-temiz olan Allahım)

Allahım! Soyumdan ve zürriyetimden ve bizlerin nefisleri 
için yapılan evliliklerde senin rızanı ve hakimiyetini unutarak 
gözetmemekten, yanlış evlilik ve yuvaların kurulmasına sebep 
olduğumuz ve sebebiyet verdiğimiz menfaat ve makam ka-
zanmak namına yapılan ve yapmış olduğumuz evliliklerden, 
dünyalık sevgiler üzerine nefislerimizin arzu ve istekleri için 
yaşanan aşklardan, evliliklerden, sevgilerden, mürüvvet ve ev-
liliklerde eşlerimizin haklarını gözetmemekten, destek olma-
maktan, eşlerimizin mehirlerini vermemekten, eksik vermek-
ten, itaat etmemekten, talak vermekten, yemin etmekten, talak 
verildiği halde keff aret ödemeden ayrıldığımız eşler ile nikahı 
düşmüş  şekilde ilişkiye girmekten, onlara zulüm ve haksızlık 
etmekten, “olmazsa olmaz”, “olmazsa ölürüm” diyerek yapmış 
olduğumuz evliliklerden, yanlış yapılan evlilik ve mürüvvet-
lerde haramzade çocuklar dünyaya getirmekten, gelmesine se-
bebiyet vermekten, evliliklere rıza göstermemekten,  dünyaya 
getirilen evlâtlarımıza ve çocuklara beddua ve lânet etmekten, 
ırkçılık yapmaktan (adet görmekten ve kadınsal hastalıklara 
lânet ve beddua etmekten, evlât dünyaya gelmesinde loğusalığa, 
cinsel ilişkilere lânet, beddua intizar etmekten), evlilikte cinsel 
arzu ve isteklerimde kabaran şehvetime ve cinsel organlarıma 
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ve cinselliğe lânet, kahır ve beddua etmekten, helal olan iliş-
kilerde kendimi yetersiz düşünmekten ve yaratılışımda kusur 
aramaktan, endişe kaygı ve şüpheler ile his ve vehmin aldat-
masına kapılarak seni suçlamaktan, hatayı sende aramaktan, 
zâhiri sebeplere bakarak hakiki sebeplerden gafl et etmekten,  
mahremiyeti ve evlilik ile ilgili ilişkilerdeki gizliliği çocuklara 
ve kullarına anlatarak ahlâk ve haya kurallarını çiğnemekten, 
çiğnemelerine sebebiyet vermekten, evlât dünyaya getirmeye  
endişe etmekten, vermiş olduğun çocuklarımızı beğenmemek-
ten, erkek ve kız evlât ayrımı yapmaktan, kız veya erkek olma-
sını istememekten, hamileliğe,  bebekliğe, çocukluğa, yaşama, 
hayata, mürüvvetlere lânet okumaktan, isyan etmekten, evlât 
sahibi olamadığımız için yetimleri adak ve şart koşmaktan, 
yetimler üzerine adak adamaktan, evlilik ve evlâtlar üzerine, 
işleri ve yaşamları üzerine ibadet sözleri vermekten, mevlid ve 
Kur’an-ı Kerim adakları adamaktan, kız veya erkek olursa diye 
adaklar adayarak şart koşmaktan, ahd vermekten, nikah ve 
evliliklerimizde şahit tutmamaktan, evliliği ilan etmemekten, 
gizli aşk, gizli sevgi, gizli ilişkiler, gizli evlilikler yaşamaktan, 
anne-babalarımızın razı olmadığı ve rıza göstermediği yuvalar 
kurmaktan, evlilik yapmaktan, evlilik ve mürüvvetler üzerine 
adanan adak ve nezirleri yerine getirmemekten, evlilik ve mü-
rüvvetlerde eksik olan zekâtlarımızı aldığımız ve verdiğimiz 
faiz paralarını miras hakkı ve kul hakkını gözetmemekten, 
yalan sözler ve ift iralar üzerine evlilik ve mürüvvetlerde eşler 
ve aileler üzerine ift ira atmaktan, evlilikler kurmaktan, araş-
tırmamaktan ve kulak asmamaktan, günahlar içerisinde tevbe 
etmeden, arınmadan ,evlilikler yapmaktan, nikahı bozmaktan, 
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içkili, gusülsüz, eûzü besmelesiz ilişkilerde bulunmaktan, şey-
tanın, çocuklar, mallar ve evlâtlar üzerinden hisseler almasına 
sebep olduğumuz tüm lânetlerden, kötü dualar ve temenniler 
den, lânetlenmiş, beddua edilmiş evliliklerde dua ve tevbe et-
meyerek çıkış yolu aramadan muskalara başvurmaktan, kulla-
rından medet ummaktan, bizler için hayırlı gördüğün ve razı 
olduğun eşlerimizden razı olmamaktan, rıza göstermemekten, 
kınamaktan, aşağılamaktan, asi ve isyankar olmaktan, doğan 
ve doğacak tüm ademoğlu fertlerinin evliliklerine, çocuklarına, 
yaşamlarına, hayatlarına okuduğumuz, söylediğimiz, yaptığı-
mız tüm beddualardan, lânetlerden, sitemlerden, kahırlardan, 
intizarlardan, hasedlerden, kinlerden, nefretlerden, evlilikleri-
mizde çocuk dünyaya gelmesine engel olduğumuz kürtaja baş 
vurduğumuz ve kürtaja sebep olduğumuz ve gözyumduğumuz 
zorunluluk bulunmadığı halde keyfi bebek ölümlerine sebebi-
yet verdiğimiz ve rıza gösterdiğimiz kürtaj cinayetlerinin ço-
ğalmasına ve insan ölümlerinin artmasına sebebiyet verdiği-
miz ve ortak olduğumuz tüm hata ve günahlardan keff aret ve 
bedelini araştırmadan, senin hükümlerine başvurmadan, ken-
di cüz-i akıl ve irademizi, nefislerimizi dinleyerek, evlilikler, 
çocuklar, aile ve yaşam  üzerine birbirlerimize haklarımızı he-
lal etmemekten, evlilikler ve çocuklar ve aileler üzerinde sıla-i 
rahimi kesmekten, haklarımızı gözetmemekten, özürlü ço-
cuklar dünyaya gelmesine  sebep vermekten, gelmiş ve gelecek 
nesiller üzerinde işlediğimiz hata ve günahlar sebebi ile taciz, 
tecavüz, sapıklık, sapkınlık, çocuk ölümleri ve düşükler, zekât, 
faiz, miras, kul hakkı, beddua, kınama, kibir, kin, ensest ve eş-
cinsel ilişkiler, zalim ve zulümlere taraf olmaya, yaşanmasına 
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sebebiyet verecek, verdiğimiz, verilmesine ve zarar görmeleri-
ne kanaat ettiğimiz, tüm hata ve günahlardan, şeytanın hisseler 
alarak mallar, aileler, doğumlar, çocuklar üzerinde hakimiyet 
kurmasına ve musallat yaşamalarına ve hata ve günahlar ile ge-
lecek nesilleri ve bizleri ve ailelerimizi cehennem ateşine götü-
recek son nefeste huzuruna şehadetsiz gelmemize sebebiyet ve-
recek fısk ve haramlar ile dünya keyfiyetine düşerek birbirimizi 
günah ve hatalarda taklid ederek, birbirimizin ateşe gitmesine 
göz yumarak, çaba göstermeyerek, haram nazarlara meylede-
rek, rahimlerini aldırarak ve çocuk dünyaya gelmesine engel 
olarak, kullarının ve bizlerin senin rahmet ve merhametinden 
ümit kesmesine ve şeytana yardım etmesine sebebiyet verdi-
ğimiz, verdikleri, verilmiş, söylediğimiz, söyledikleri, söylenmiş, 
okuduğumuz, okudukları, okunulmuş, yaptığımız, yaptıkları, 
yapılmasına sebebiyet verdiğimiz, yapılan,  engelli, engellenmiş, 
engellenmesine sebebiyet verdiğimiz  ve sebep olunan, tüm yanlış 
evliliklerden tevbe ettim. 

Tüm ift iralardan, kaderi tenkit etmekten, razı olamamaktan 
tevbe ettim. Tüm rıza gösterilmeyen mürüvvetlerden ve evlilik-
lerden tevbe ettim. Tüm bebek ölümlerine sebebiyet verdiğimiz ve 
verdikleri günah ve hatalardan tevbe ettim. Tüm lânet, beddua, 
kahır, intizar, kin, koğuculuk, hased, nefret, asilik ve isyankarlık-
lardan tevbe ettim. Tüm harama meyllerden ve haram ilişkiler-
den tevbe ettim. Tüm yalan sözlerden tevbe ettim. Tüm sapkınlık 
ve sapıklıklardan tevbe ettim. Tüm zulümlerden ve zalimlikler-
den tevbe ettim.  Tüm rahmetten ümit kesilmesine ve kesmemize 
sebep olan düşünce ve sözlerden tevbe ettim. 

Saydığım tüm hata ve günahlardan şeytanın hisseler alması-
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na, musallat yaşamalarına, yaşamamıza, yaşanmasına sebep ol-
duğumuz, bildiğim, bilmediğim, bilinmeyen, soy ve zürriyetle-
rimizden tüm ademoğlu fertlerinden bu günahlar ile huzuruna 
gelenler adına ve gelecekler adına ben, sana, eşim ve kendim 
adına tevbe ettim.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubdi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs.
Tevbe ettim.Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Kahhâr, Yâ Tevvâb.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Yâ MUCÎB (duaları ve istekleri kabul eden), YÂ REZZÂK (bütün 

mahlukatın rızkını veren), YÂ HÂLIK (yaratan yoktan var eden).
Allahım! Beni bu dünyada bir başıma bırakmadın. Bütün 

rızkımı karşıladın, ben ise senin ahdin ve va’dine boyun eğme-
yerek, sana teslim olmayarak, benlik ve dünya hevasına aldan-
dım. Dilimle ift ira attım, kınadım, hor ve hakir gördüm, haram 
olana baktım, yadırgadım, kulaklarımla haram dinledim.

Allahım! Bana vermiş olduğun eşime razı olmayarak, evli-
liğime, eşime, eşimin ailesine, soyuna ve zürriyetine kalben ve 
dil ile zulüm ettim, ift ira attım, kınadım, kibirlendim, süfyan 
ve deccal fitnelerine destek oldum ve bu ahir zaman aleminde 
senin ceza vermene ve gazabına ve azabına uğradım.
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Allahım! Şahid ol ki, ben pişmanım ve üzerimde hakkı 
olan tüm ademoğluna söylediğim, söyledikleri ve söylediği-
miz tüm kötü temennilerden, tüm kötü dualardan, tüm ift i-
ralardan tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.

Allahım! Çocuk yapmaktan korkarak ve istemeyerek, be-
karken ve evliyken doğumum, yaşamım ve öleceğim güne ka-
dar geçecek süre içinde ve ahirde çocuğu olan yuva kuranları 
kınayarak, çocukların ve evliliğin ve tüm ekodenge içerisinde-
ki oluşmaların her birinin bir şükür ve rızık nimeti olduğunu 
görmeyerek ve istemeyerek, isyana ve şirke düşerek, evliliği ve 
evlenenleri lânetleyerek, evlenip boşananları lânetleyerek, ço-
cuğu olmuş kişilerin mazlum ve günahsız bebeklerini unutup, 
beddua ve lânet ederek, onlara ve tüm Ümmet-i Muhammed’e 
“çoluğundan çocuğundan çıksın”, “çocuk ve evlât yüzü görmeye-
sin”, “çocuğundan bulasın”, “ bana yaptığının aynısını çocuğun-
dan göresin”, “Allah belânı çocuğunla getirsin”, “çocuğun olmasın 
da, evlât hasreti çekesin” gibi çocuk ve evlilik ve aile üzerine 
soyumdan zürriyetimden ve benim ve tüm aile ferdlerinin söy-
lediği, söylediğimiz, söylenmesine göz yumduğumuz ve söyle-
dikleri tüm beddualardan, tüm lânetlerden, tüm kötü temen-
nilerden ve isteklerden, ben, sana, eşim ve soyu ve zürriyeti, 
benim ve soyumun ve zürriyetimin adına ve Hz. Adem’den 
(aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek olanlar 
adına, tüm Ümmet-i Muhammed’den bizim gibi aynı günah-
ları işlemişler adına, ben, sana,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâlık.
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin. (100 defa)
Allahım! Soyumdan ve zürriyetimden rızık endişesi içine 

girerek, rızık korkusu ile evlatlarına kıyan,
“Ve lâ taktülü evlâdeküm haşyete imlâk. Nahnü nerzukühüm 

ve iyyaküm inne katlehüm kâne hıt’en kebira.- Çocuklarınızı fa-
kirlik korkusuyla öldürmeyin. Biz onlara da size de rızık veririz. 
Onları öldürmek şüphesiz büyük günahtır.” ayetine ve ayetlerine 
bilerek ve bilmeden gafl et içerisinde karşı gelerek, büyüklene-
rek, kibirlenerek, hırs içinde geçirmiş olduğumuz saatlerden, 
günlerden, aylardan, yıllardan pişmanım Allahım. Ben, sana, 
eşim, soylarımız ve zürriyetlerimiz adına

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk. (33 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâlık. (33 defa)
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin. (100 defa)
Allahım! Bilmeden veya bilerek, soyuma, zürriyetime ve 

soyumdan olan ve olmayan tüm akrabalarıma, eşime, dost-
larımıza, anne-babalarımıza, yetim ve mazlumlara dil ile ve 
kalben lânet, belâ ve kahır okuyarak ve söyleyerek, onların ve 
bizim yaratılış gayemizin sana kulluk ve ibadet etmek ve senin 
dosdoğru yolunda sana gelmek olduğunu gözardı edip, lâin 
şeytan ve şeytana tabi olmuşlar gibi yaşamaktan, benimsemek-
ten, nefsimin kusurlarını görmeyerek, ifrata ve tefrite düşerek, 
şeytana yardımcı olarak geçirmiş olduğum tüm saliselerim, 
tüm dakikalarım, tüm zamanımdan pişmanım Allahım. Ben 
biliyorum ki gafl etin prangalarıyla üzerime ve üzerlerimize çö-
ken ağırlık, günahlarımızın ağırlığıdır. Allahım! Hz. Adem’den 
(aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek olanların 
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soy ve zürriyetleri ve eşleri ve hanelerine dilim ve azalarım ve 
tüm uzuvlarım ile zulüm ederek, kınayarak, işlemiş olduğum,  
olduğumuz, ürememize ve çoğalmamıza lânet ederek, söylen-
miş tüm sözlerden ben, sana,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Semî’. (33 defa)
(Gizli-açık her sesi işiten)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Habîr. (33 defa)
(Gizli-açık herşeyden haberdar olan)
Yâ delile’l-mütehayyirin (ey şaşkınların yol göstericisi), Yâ 

ğıyase’l-müstağısin (ey yardım isteyenlerin yardımcısı), Yâ sâriha’l-
müstasrihin (ey medet isteyenlerin imdat edicisi), Yâ câre’l-
müstecirin (ey korunmak isteyenlerin koruyucusu), Yâ melcee’l-âsin 
(ey âsilerin sığınağı), Yâ ğâfire’l-müznibin (ey günahkârların bağışlayı-
cısı), Yâ emâne’l-hâifin (ey korkanlara emniyet veren), Yâ rahîme’l-
mesakin (ey miskinlere merhamet eden), Yâ enise’l-müstevhişin (ey 
yalnızlık duyanların dostu), Yâ mucibe daveti’l-muzztarrin (ey dar-
da kalanların duâlarına cevap veren),

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. 
Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

Yâ Kerîm! Yâ Rahîm! Soyumdan ve zürriyetimden ve çev-
remdeki tanıdığım, tanımadığım, tüm insanları evlât sahibi 
olmaları konusunda teşvik etmeyerek, onların ve bizim soyu-
muzdan evlât aldıranları överek, işlemiş olduğum günahlardan 
ve günahlarımızdan, hamile olanı lânetlemekten, kınamaktan, 
aşağılamaktan, hor ve hakir görmekten, hased etmekten, al-
kollü ilişki yaşamaktan, tüm ademoğlu ferdlerinin zannına 
girerek işlediğimiz, işledikleri, işlenmesine sebep olduğumuz, 
senin zâhiri ve bâtıni tüm isim ve sıfatlarına isyan etmekten, 
şirke düşmekten, asi olmaktan, bana vermiş ve razı olduğun 
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eşime razı olmadan, evlilikler üzerinde senin rızanı düşünme-
yerek, eşime, eşimin anne-babasına, onların anne-babalarına, 
benim annemin ve babamın ve anne-babalarının çocuklukla-
rına ve çocukluğumuza, doğduğumuz güne, kahır ve intizar, 
isyan, lânet etmekten, “soyun, zürriyetin kurusun” demekten, 
evlât sahibi olamadığım için şifayı kullarında arayarak, medet 
umarak,  isyankar ve asi olmaktan, senin rahmetinden ümit 
kesmekten ve şirke düşmekten,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Halîm. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy. (100 defa)
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Şâfi. (100 defa)
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin. (100 defa)
Yâ delile’l-mütehayyirin (ey şaşkınların yol göstericisi), Yâ 

ğıyase’l-müstağısin (ey yardım isteyenlerin yardımcısı), Yâ sâriha’l-
müstasrihin (ey medet isteyenlerin imdat edicisi), Yâ câre’l-
müstecirin (ey korunmak isteyenlerin koruyucusu), Yâ melcee’l-âsin 
(ey âsilerin sığınağı), Yâ ğâfire’l-müznibin (ey günahkârların bağışlayı-
cısı), Yâ emâne’l-haifin (ey korkanlara emniyet veren), Yâ rahîme’l-
mesâkin (ey miskinlere merhamet eden), Yâ enise’l-müstevhişin 
(ey yalnızlık duyanların dostu), Yâ mucibe daveti’l-muzztarrin 
(ey darda kalanların duâlarına cevap veren), Sübhaneke lâ ilâhe illâ 
ente’l-emânül eman, hallisna minen-nar. Bütün kusurlardan 
münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehen-
nemden kurtar.

Allahım! Bize sevgini ve bizi Sana yaklaştıracak şeylerin 
sevgisini nasip eyle. Allahım! Bizi, dünyada Senin sevgin ve 
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bizi Sana ve Senin emrettiğin gibi istikâmetli olmaya yaklaştı-
racak şeylerin sevgisiyle, âhirette ise rahmetin ve cemâlini bize 
göstermekle rızıklandır. Seni her türlü noksandan tenzih ede-
riz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok-
tur. Sen herşeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. 

Allahım! Sen benim Rabbimsin, ben ise Senin bir kulunum. 
Sen herşeyi yaratan Hâlık’sın, ben ise Senin bir mahlûkunum.
Sen rızık veren Rezzâk’sın, ben ise Senin rızkınla beslenen bir 
merzûkunum. Sen mülk sahibi Mâlik’sin, ben ise Senin kölen 
olan memlüküm. Sen gerçek izzet sahibi olan Azîz’sin, ben 
ise âciz ve zelilim. Sen hazîneleri bitmeyen zenginlik sahibi 
Ğanîyy’sin, ben ise Senin ihsanına muhtaç fakr-ı mutlak içinde 
bir fakirim. Sen gerçek hayat sahibi Hayy’sın; ben ise, Senin ha-
yat verişin olmasa, bir ölüyüm. Sen varlığı ebedî olan Bâkî’sin, 
ben ise gelip geçici bir fânîyim. Sen sonsuz izzet ve şeref sahi-
bi Kerîm’sin, ben ise zillet ve kötülükler içinde bocalayan bir 
leîmim. Sen sonsuz ihsan sahibi Muhsin’sin, ben ise günah ve 
kötülük işleyen bir âsiyim. Sen günahları bol bol bağışlayan 
Ğafûr’sun, ben ise bir günahkârım. Sen sonsuz azamet ve bü-
yüklük sahibi Azîm’sin, ben ise küçük ve değersiz bir hakîrim 
Sen gerçek kudret ve kuvvet sahibi Kavîyy’sin, ben ise sınırsız 
acz içinde bir zaifim. Sen bağış ve ihsanı veren Mu’tîsin, ben 
ise lûtuf ve ikramına muhtaç bir dilenciyim. Sen her türlü zarar 
ve korkudan uzak Emîn’sin, ben ise maddî ve mânevî korkular 
içinde biriyim. Sen cömertlik sahibi Cevâd’sın, ben ise Senin 
cömertliğine muhtaç bir miskinim. Sen kullarının duâlarına 
cevap veren Mucîb’sin, ben ise ise Sana yalvaran duâcıyım. Sen 
şifâ veren Şâfî’sin, ben ise türlü türlü dertlere mübtelâ bir has-
tayım.
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Öyleyse ise Sen benim günahlarımı aff et, hatâlarımı bağışla, 
hastalıklarıma şifâ ver, ey bütün kemâl sıfatlarla muttasıf olan 
Allah, ey her şeye bedel, her şeye yeten Kâfi, ey mahlûkatını 
besleyip büyüten ve mânilerini def ’ eden Rab, ey va’dini mut-
laka yerine getiren Vâfi, ey kullarına pek şefk atli olan Rahîm, 
ey maddî ve mânevî hastalıklara şifa veren Şâfî, ey ikram ve 
ihsânı bol olan Kerîm, ey belâ ve musîbetleri def ’ edip âfiyet 
veren Muâfi, benim bütün günahlarımı bağışla, her türlü has-
talığa karşı bana âfiyet ver, beni ebediyen rızâna mazhar eyle. 
Bunu rahmetinle ihsân eyle ey Erhame’r-Râhimîn.

“Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.”

KÜRTAJ TEVBESİ

Gurre, anne rahmindeki cenine onun hayatına son vere-
cek şekilde müdahale etmektir. Bu da bir cinayet meselesidir. 
Cenin, anne karnında henüz kimliği olmayan bir canlı ise de 
bilhassa kırkıncı gününden sonra o da sıradan bir insan gibi 
kabul edilmiştir. Ona müdahale ancak anne sağlığının tehli-
kede olması gibi makul bir gerekçe ile mümkündür. Böyle bir 
gerekçe olmadan yapılan müdahale kürtaj gibi tıbbî bir yön-
temle de yapılsa kabul edilemez. Yapan için istiğfar ve tevbenin 
ötesinde bir maddi ceza konmuştur. O cezanın adı Gurre’dir. 
Cenini düşüren veya kürtaj yapan Gurre’yi öder. Ona yardım 
edenler de günah işledikleri için tevbe ve istiğfar etmelidirler. 
Ödenen Gurre’den sonra da altmış gün peşpeşe kefaret oru-
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cu tutmaları tavsiye edilir. Bu da tevbelerinin kabulü içindir. 
Gurre’nin yani kürtaj ile ya da başka bir yöntemle kasten ceni-
ni düşürenin/aldıranın ödeyeceği cezanın muasır miktarı 200 
gram altın veya bedelidir. Bu rakamı 212,5 gram olarak ölçen 
ilim adamları da vardır. Mümkün olduğu kadar en ihtiyatlı ola-
nını yapmak gerekir. Gurre’yi cinayeti kasten işlemesi duru-
munda kadın malından öder. Kastı olmadan bir hata ile işledi 
ise ya da imkânı gerçekten ödemeye müsait değilse bu bedeli 
onun Akile’si öder. Akile de bu ödemeyi üç yıla yayabilir. Öde-
necek olan Gurre, doğması engellenen çocuğun var olan mi-
rasçılarına ödenir. Genelde bu mirasçı baba ve kardeşleri olur. 
Dinen ona mirasçı olduklarında payları ne kadar ise o kadar o 
paradan alırlar. Katil durumundaki anne ya da ona onay veren 
baba bu Gurre’den pay alamazlar. Her hâlükârda bu işe iştirak 
edenlerin muhakkak istiğfar etmeleri gerekir. Bu dosyanın adı 
bir cinayet dosyasıdır.

•••••
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahım! Rızık endişesi ile kürtaj yaparak senin verdiğin 

cana kıymaktan, evlâdımın ölümüne sebep olmaktan, verdi-
ğin canın yaşamasına izin vermemekten, yaşatan da sensin, 
öldüren de sensin, hayat veren de sensin, senin er-Rezzak ve 
el-Hayy isimlerine isyan edip şirk koşmaktan, bu günahımdan 
kalben pişmanım. Allahım! Bu günahımdan sana yarattığın 
zerreler adedince,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Rezzak, Yâ Rah-
man, Yâ Hayy. (1000 defa)



AİLE TEVBELERİ 379

BÜYÜ, NAZAR VE HASED BOZMA DUASI

Allahım!
Bana, (eşime ve çocuklarıma), anneme, babama, (eşimin an-

ne-babasına ve soyuna) ve soyumuzdan ölmüş ve sağlara büyü, 
hased ve nazar yapan ve yaptıranların günahlarını aff eyle... 
Allahım! Sen aff etmeyi seversin, aff edenleri de seversin. Ben 
onları aff ettim sen de onlara aff ınla muamele buyur. Allahım! 
Onlar şüphesiz bu hatayı ve günahı nefislerine ve şeytana uya-
rak yaparlar. Onlardan ve tüm mü’minlerden bu hata ve günahı 
işleyenler adına ben sana tevbe ediyorum.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
(Bu dua yapıldıktan sonra Nasuh-i Sayik baştan sona ya-

pılır. Dua-i Sayik’te olduğu şekilde anne-baba ve akrabalarla 
helâllikler ve tevbeler alınır ve ardından şu dua ve ayetler oku-
nur.)

Allahım!
Bana (eşime ve çocuklarıma), bugüne kadar yapılmış olan 

hased, kıskançlık, nazar, ift ira ve her türlü el ve dil büyüleri-
nin bozulması, ortaya çıkması ve iptali niyetiyle niyet ettim 
Kur’an-ı Kerim okumaya...

Sırası ile 33 Ayet’el-Kürsi, 33 Nas Suresi, 33 Felak Suresi, 33 
İhlâs Suresi ve 33 Fatiha Suresi okunur.
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(Biiznillah yüzlerce kez tecrübe edilmiştir. İhlâs ve samimi-
yetle yapıldığında, el ile ve dil ile yapılan bütün sihir ve büyüleri 
iptal eder. Kendi kendinize yapacağınız bu dua ve tevbeler hiç-
bir hocaya, medyuma ihtiyaç kalmadan, kendi terkedemediğiniz 
günahlar ve üzerinizde başkalarının kul hakkından dolayı gelen 
enerjiler, enerjilerle kısas gerektiren günah ve hatalar hariç her 
derde devadır ve biiznillah şifaya vesiledir.)

Kul hakkından dolayı helâlleşemediğimiz kişilerle, Dua-i 
Sayik’teki niyetle yapılacak olan Sadaka, Oruç, Kurban, Tevbe 
Namazı, Kur’an-ı Kerim okumayla gıyabında ölmüş olanların 
ruhlarına, sağ olanların ruhaniyatlarına hediye etmek suretiyle 
bir nevi onlarla helâlleşebilirsiniz.

“Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl.
Halkından Allah’a ve ahiret gününe iman edenleri

her türlü ürünle rızıklandır” 
“De ki: Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allahım!

Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın!
Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın!
Her türlü hayır yalnız Sen’in elindedir!

Sen elbette her şeye kadirsin!
Geceyi gündüze katar günü uzatırsın, gündüzü geceye katar 

geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın.
Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin!”
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Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mübarek Lisanından Dualar 

“Allahım! Sen, Meliksin. Sen’den başka ibadete layık İlah yoktur. 
Sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum.

Nefsime zulmettim, günahımı itiraf ettim.
Benim bütün günahlarımı aff et. Muhakkak ki günahları senden 

başka aff edecek yoktur. Allahım! Beni en iyi ahlaka yönelt. 
Sen’den başka beni en iyi ahlaka yöneltecek yoktur.

Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlâkı ben-
den uzaklaştıracak yoktur. Buyur, Senin emrindeyim.

Hayırların hepsi senin elindedir. Şer sana nispet edilmez.
Ben seninim ve sana döneceğim. Sen Mübareksin, yücesin.

Sana tevbe eder ve günahımın bağışlanmasını senden dilerim.”
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ALLAH’IN RAHMETİNDEN
ÜMİT KESENLERİN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Tevbelerimi geciktirmekten, nefsimi temize çıkar-

maktan, namazı terk etmekten, ibadetlerimi yapmamak-tan, 
İslamiyet’i tam olarak yaşamamaktan, günahlarımı büyük gö-
rüp senin rahmetinden ümidimi kesmekten, günahlarımda ıs-
rar etmekten, günahlarımdan kalben pişman olmamaktan, tev-
belerimi kabul etmediğini söylemekten, samimi bir dil ve kalp 
ile tevbelerimi ve dualarımı yapmamak-tan, bağışlayıcılığına 
güvenmemekten, senin isim ve sıfatlarınla tevbe etmemekten, 
senin rızan ile yapmadığım bütün işlerimden, kullarından tev-
be etmiş kimseleri ayıplamaktan, kınamaktan ve onlara ift ira 
atmaktan, “Allahım tevbelerimi neden kabul etmiyorsun” diye-
rek ET-TEVVÂB isminden ümit kesmekten, isyan etmekten, 
lânet ve belâ okumaktan, emir ve yasaklarına uymamaktan, 
elimle ve dilimle günah işlemekten, dualarımın ve tevbelerimin 
kabulüne engel olan hata ve günahlarımdan, Kur’an-ı Kerim’in 
emir ve yasaklarına uymamaktan, Peygamber Efendimiz’in 
(sallallahu aleyhi vesellem) sünnetini terk etmekten, günah ve ku-
surlarımı senin rahmet ve merhametinden büyük tutmaktan, 
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tevbe ettiğimde tevbemin kabul edilmediğini düşünmekten ve 
öyle davranmaktan, tevbe ederek günahlardan arınmak yeri-
ne “Allahım günahlarımı bu dünyada çekeyim” demekten, tev-
be, dua ve ibadetlerin kabul makamında senin arındıran ve 
tevbeleri kabul eden ve kabul edeceğine dair va’din varken 
Allahım seni suçlayarak ve seni vaadinden döner veya dö-
nebilir diyerek, ya tevbem kabul olmazsa, ya tevbem kabul 
edilmezse, ya tevbemle arınamazsam gibi sözler ile senin 
EL-KUDDÛS ismin ile arındırmana ve ET-TEVVÂB isminle 
tevbeleri kabul va’dine ve kabul etmene karşı ET-TEVVÂB 
ismine yaptığım bütün şirk, isyan, belâ lânet, kahır, intizar ve 
inkâr, şüphe sözlerimden ve davranışlarımdan yarattığın kat-
reler ve zerreler adedince 

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb} (100 defa)

Ve kul olarak tevbe ettikten sonra nefis ve şeytana uyarak 
tekrar aynı hata ve günaha düştüğümde tevbeleri tekrar tekrar 
kabul eden EL-ĞAFFAR ismini unutarak veya nefis ve şeyta-
nın unutturması ile şirk, isyan ve ümitsizliğe girerek senin 
rahmetinden ümit kesmekten ve tekrar tevbe ettiğimde aff edil-
meyeceğimi düşünerek veya söyleyerek aff ediciliğinden ümit 
keserek işlediğim tüm şirk, isyan, hata ve günahlarımdan 
yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (100 defa)

İft ira atmaktan, kibirlenmekten, insanlar hakkında sû-i 
zan yapmaktan, dedikodu yapmaktan, haram yemekten, faiz 
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yemekten, çirkin söz ve davranışlarda bulunmaktan, nefsimi 
temize çıkarmaktan, kendimi beğenmekten, her zaman haklı-
yım demekten, kendimi kusursuz görmekten, sürekli insanları 
suçlamaktan yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb} (70 defa)
  
Allahım! Sabahlara, akşamlara, günlere, aylara, yıllara lânet 

ve belâ sözleri okuyarak hayatımı lânetlemekten, uyumaya ve 
uyanmaya lânet okumaktan, iklimlere ve mevsimlere lânet ve 
belâ okumaktan, yediklerime, içtiklerime, giydiklerime lânet 
okumaktan, hayatıma ve yaşamaya lânet ve belâ okumaktan, 
doğduğum güne lânet okumaktan yüz bin defa hâşâ ve kellâ! 
“Dünyaya geldiğim güne lanet olsun” demekten, geçmiş gün-
lerime lânet ve belâ okumaktan, ölmeyi istemekten, intihar 
teşebbüsünde bulunmaktan “Allahım canımı al da kurtula-
yım, arabaların altında kalsam da ölsem” demekten, başka-
sının yerine ölmeyi istemekten, “ölmüş biri için keşke senin 
yerine ben ölseydim, toprağın altında senin yerine ben yat-
saydım, sen kalk ben mezarında yatarım” demekten, aklıma 
lânet okumaktan “Allahım aklımı al da her şeyi unutayım” 
demekten, vücut azalarımı lânetleyerek “kör olsaydım da gör-
meseydim” demekten, “dilim tutulsaydı da söylemeseydim” 
demekten, “ayaklarım kırılsaydı da gitmeseydim” demekten, 
“ellerim kırılsaydı da almasaydım” demekten, “ölseydim de 
kurtulsaydım” demekten, hastalık ve sakatlık hali istemekten 
yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb} (70 defa)
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Allahım! Annem ve babamı beğenmeyerek onlardan dün-
yaya geldiğim güne lânet ve belâ okumaktan, elimle ve dilim-
le onlara eziyet etmekten yüz bin defa hâşâ ve kellâ! “keşke 
sizden dünyaya gelmeseydim” demekten, “annem ve babam 
değilsiniz” demekten, “annem ve babam yok” demekten, “an-
nem-babam benim için öldüler” demekten, “annem-babam 
ölseler de kurtulsam” demekten, “Olmaz olsun senin gibi 
anne veya baba” demekten yarattığın katreler ve zerreler 
adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb} (70 defa)

Allahım! Kardeşlerimi beğenmemekten, onlarla küs kal-
maktan ve kalplerini kırmaktan, kıskanmaktan, haklarına göz 
koymaktan, kardeş hukukunu çiğnemekten ve onlara saygı 
göstermemekten, senin rızan için onları sevmemekten, şefk at 
ve merhamet etmemekten, dövmekten, elimle ve dilimle eziyet 
etmekten, lânet ve belâ okumaktan yarattığın katreler ve zer-
reler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb} (70 defa)

Allahım! Evlâdıma (evlâtlarıma) elimle ve dilimle yaptığım 
zulümlerden, döverek eziyet etmekten, belâ ve lânet okumak-
tan, dünyaya getirdiğim güne lânet ve belâ okumaktan yüz bin 
defa hâşâ ve kellâ!  “keşke seni dünyaya getirmeseydim, doğ-
duğun güne lanet olsun, yerin dibine gir, öl de kurtulayım, 
olmaz olsun senin gibi evlât, gün yüzü görme, evin-ocağın 
yıkılsın” gibi sözler söyleyerek yaşamlarını ve mürüvvetlerini 
lânetlemekten yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb} (70 defa) 
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Allahım! Kendimin ve başkalarının lânetlenmesine sebep 
olan yüz bin defa hâşâ ve kellâ! Senin yüce isminin yanına ya-
kışmayacak şekilde kötü ve çirkin sözler ekleyerek “Allah ca-
nımı alsın, Allah belâmı versin, Allah cezamı versin, Allah 
kahretsin, Allah yazdıysa bozsun, lânet olsun bana, Allah 
cezanı versin, Allah belânı versin, Allah’ın cezası, Allah’ın 
belâsı, Allah seni kahretsin, lanet olsun sana, Allah canını 
alsın, Allah gün yüzü göstermesin, Allahım nerdesin, Alla-
hım beni duymuyor musun, Allahım beni görmüyor mu-
sun, Allahım beni unuttun mu, Allah kaderimi kötü yazmış, 
Allah beni sevmiyor, Allah bana yardım etmiyor, Allah bana 
rızık vermiyor, Allah bana sağlık vermiyor” diyerek kendi 
kendimi lânetlemekten ve başkalarını lânetlemekten ve sonra-
sında elimle ve dilimle yaptığım isyanların başıma belâ ve mu-
sibet olarak bana gelmesinde seni suçlamaktan, kendi kusur ve 
hatalarımı görmemekten ve başıma gelen belâ ve musibetleri 
hak etmediğime inanarak senin kudretine ve rahmetine ift ira 
atmaktan yarattığın katreler ve zerreler adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb} (100 defa)
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.

“Allahım! Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, 
dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden,

tenimin kötülüğünden sana sığınırım”
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HAYATA İSYAN TEVBESİ

“En çok musallat yaşadığımız konulardan birisi de hayata is-
yandır. Allah’ın (celle celalühü) bize verdiği hayatı beğenmelerek, 
anne-babamızı beğenmeyerek, üzerimizdeki nimetleri beğenme-
yerek ve nankörlük ederek, dilimizden dökülen kötü sözlerle ba-
şımıza aldığımız musallatların dertlerine deva olması dileğiyle...”

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Her şeye hayat veren, belli bir zamana kadar yaşamlarını 

sürdüren, yaşatan, hareket ettiren, süreklilik veren, hayatlarını 
idare eden, işlerini düzenleyen ezelî-ebedî ve diri olan, gerçek 
hayat sahibi Allahım!

İlmi, merhameti, kudreti ile her şeyi kuşatan, ölmüş bir ba-
harı yeniden halkeden, kâinat sarayını ikram ve hediyeleri ile 
sürekli doldurup boşaltan, yeniden yaratmaya muktedir olan, 
varlığını ve diriliğini yarattıklarıyla gözler önüne seren, Hayy 
olan Allahım; hayatı veren devam ettiren ve alacak olan Hayy 
ve Kayyum olan yalnız sensin. 

Allahım! Hayatın kainatın en önemli sonucu olduğunu 
unutup, hayatı vereni tanımayarak, dünyaya ve gafl ete dalarak, 
verdiğin hayatın kâinatın en parlak nuru olduğunu unutup, ka-
ranlık ve boş zannederek, vermiş olduğun hayatı çirkin görüp 
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hakaret ederek, vermiş olduğun hayat en olgun, en mükem-
mel, tam olması gerektiği gibi yaratılmasına rağmen, el-Hayy! 
isminin tecellilerini eksik ve kusurlu görerek, vermiş olduğun 
hayatın kâinatın en güzel cemal ayinesi olmasına mukabil çir-
kin görüp isyan ederek, hayatı yaratanın ve hayatın devamı-
nı sağlayanın ve idare edenin sen olduğunu unutarak, tabiata, 
tesadüfe ve sebeplere saparak, emanet olarak vermiş olduğun 
hayatın düzenli bir şekilde bir birlik göstermesine mukabil ba-
şıboş zannederek, el-Hayy! ismiyle kâinatta yaratılan en küçük 
bir mahlukatı herşey ile alâkadar yaratmana mukabil tahkir 
edip başıboş ve gereksiz görerek, fevkalade bir harika-yı sanat-ı 
ilahiye olan hayatı sıradan ve basit görerek, hayatın; varlığına 
ve birliğine şahit olan delillerin en parlağı olmasına mukabil, 
o delillere kulak asmayarak, o delilleri görmeyerek, görmek, 
işitmek, tatmak, hissetmek gibi bütün duyguların esası hayat 
olduğunu unutarak,

Kulluk, ibadet, hamd ve şükür için bize verdiğin bu hayat-ı 
dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye tercih ederek, zevk ve sefaya düş-
mekten, nefsimin istek ve arzularına göre hayatımı sürdür-
mekten, hata ve günahlarımın aff ı için verilen zamanı boş ve 
faydasız işlerle geçirmekten, kendimin ve başkalarının hayatı-
nı dilimle lânetlemekten, günahları terk etmek yerine günah-
ta aşırıya gitmekten, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’ye 
yüz çevirerek yaşamaktan, dua ve tevbelerimi geciktirmekten, 
hayatı ve hayatımı devam ettiren nimetlerini inkâr etmek ve 
küçümsemekten, kendimin ve başkalarının hayatını beğen-
memekten, verdiğin hayat nimetlerine şükür etmemekten, 
ibadet ve zikir ile bir hayat sürdürmemekten, hayat nimetini 
bedenime, ruhuma, dünyama ve ahiretime zarar verecek şe-
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kilde kullanmaktan, hayat verdiğin bütün canlıları küçümse-
mekten, beğenmemekten, inkâr etmekten ve zarar vermekten, 
isyan, şirk, beddua, belâ, lânet okuma, kınama, aşağılama, de-
dikodu, gıybet, haram yeme ve alkol alma gibi isyan ve senin 
yasakladığın günahlarla hayat sürdürmekten, verdiğin hayatı 
ve nimetleri lânetleyerek ölmeyi istemekten, intihara teşebbüs 
etmekten, başkalarının hayatlarına zarar verecek teşebbüslerde 
bulunmaktan, yaşama hakkı verdiğin canlıları incitmekten ve 
hayatlarına son verecek davranışlarda bulunmaktan, verdiğin 
hayat nimetlerini sıradan ve basit olarak görmekten, Esmaü’l-
Hüsna’nın isimleriyle hayata ve yaşamaya bakmamaktan,

Allahım! senin varlığından, diriliğinden, ezeli ve ebedi ol-
duğundan şüpheye düşmekten, ölmeyecek gibi yaşamaktan, 
verdiğin hayata ve hayatımın devamına yaptığım ve el-Hayy! 
ismine yaptığım bütün şirk, isyan, küfür, lânet, belâ, kahır söz, 
fiil ve davranışlarımdan, gafl etle geçen ömrümün saniyeleri, 
saliseleri adedince ben sana tevbe ettim.

Hayat dünyayı güzelleştirip ışıklandırarak, ebedi hayata bir 
kapı olarak bâki alemleri bize haber vermesine mukabil dünya 
ve ahiret hayatıma zarar verecek yaptığım, soyumun ve zürri-
yetimin yaptığı ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar 
geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananlar adına, şirk, inkâr, is-
yan, lânet, belâ, kahır sözlerinden, fiillerden, davranışlardan ve 
hayatlardan,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy. (100 defa)
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ANA-BABA HAKKINA RİAYETSİZLİK
TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Benim dünyaya gelmeme vesile olan, türlü 

fedakârlıklar ve zorluklarla beni büyüten anne ve babamın şef-
katlerine mukabil onlara itaatsizlik ederek, kaderim ile bana 
takdir ettiğin anne ve babamı beğenmeyerek, istemeyerek, 
haddim olmadan sana isyan ettim ve şükürsüzlüğe düştüm. 
Allah’ım senden tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan 
ET-TEVVÂB! isminle af diliyorum. Allahım, senin rahmani-
yetinin bir tecellisi olan anne ve babam için sana binlerce kere 
şükürler olsun.

Allahım, anne ve babamı beğenmemekten, küçük gör-
mekten, sevmemekten, onlardan dünyaya geldiğim için isyan 
etmekten “sizin gibi anne ve babam olmasaydı, keşke sizden 
dünyaya gelmeseydim, olmaz olsun senin gibi anne, olmaz ol-
sun senin gibi baba” diyerek onları reddetmekten, onlarla güzel 
konuşmayıp küfürlü ve kırıcı konuşmaktan, kalplerini kırmak-
tan, hakaret ederek aşağılayıcı konuşmaktan, günahlarından 
dolayı onları kınamaktan ve sorgulamaktan, onlardan utan-
maktan, onları utandıracak hareketler ve davranışlarda bulun-
maktan,  sözlerini ve nasihatlerini dinlememekten, kendi fikir-
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lerimi onların sözlerinden üstün görmekten, hürmet ve saygı 
göstermemekten, yemek-giyinmek içmek gibi ihtiyaçlarını 
karşılamamaktan, onlara bakmamaktan, huzur evi veya bakım 
evlerine bırakmaktan, tehdit etmekten, şefk atli ve merhamet-
li olmamaktan, sıla-i rahimi terk etmekten, onların rızalarını 
almamaktan, küsmekten, dövmekten, ellerimle ve dilimle yap-
mış olduğum bütün zulümlerden,

Allahım! Babamın ben dünyaya gelirken, bu yaşıma ka-
dar bana rızık için çalıştığı tüm saatlerin saliseleri sayısınca, 
annemin beni doğururken acı çektiği sancıların, sıkıntıların, 
üzerimde bulunan hakkı sayısınca, bana bu yaşıma kadar bak-
tığı her salise sayısınca, onlara yaptıklarımdan pişmanım. Ben, 
sana,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Senin bizlere razı gördüğün ve şükür nimeti olan 

anne ve babalarımıza itaat ve itimad etmeyi, anne ve babaları-
mıza karşı yumuşak huylu olmayı, onlara güzel söz ve cümleler 
kurarak, onlara hizmetten hiç sıkılmadan ve büyüklenmeden 
hassas davranmayı ve üzerimize düşen anne-baba ve evlâtlık 
haklarını gözeterek vazifelerimizi ifa edebilmeyi, saygılı dav-
ranmayı, anne ve babalarımız yanlış yollarda da olsa günah ve 
hatalar içinde de olsa onlar için güzel temennide bulunmayı, 
haklarını çiğnemeden rızalarını kazanmış bir şekilde ahirette 
anne-baba ve kardeşlerimizle beraber olmayı, onların akılları-
nı ve kalplerini  huşuya erdirecek ve hidayetlerine ve hidayetle-
rimize vesile olacak sözler ve davranışlarda bulunmayı, bizlere 
anne ve babalarımıza, tüm ölmüş ve sağ olanlara, anne ve ba-
balarının rızalarını alamadan ahirete göçmüş tüm ehl-i ima-
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nın cümlesine nasip et ve bizlere salih kullar olarak tertemiz ve 
arınmış bir şekilde sana gelmenin yollarını öğret

Allahım! Bizlere vermiş olduğun anne ve babalarımızdan 
onların da anne ve babalarından soy ve zürriyetlerimizin üvey 
evlât, kaynana, kayınbaba, akrabalardan, üvey anne ve baba-
lardan tüm ademoğlunun anne ve babalık, evlatlık, kardeşlik, 
akrabalık künyesi ile huzuruna gelenler adına ve onların razı 
olmayıp rıza göstermediği evlâtlarının ve anne babalarının 
adına ve yaşayan üzerlerinde soyların devamını sağlayan ve 
soy kesilmesine uğrayan anne ve babaların, evlâtların tüm ade-
moğlunun rızalarını kazanmaları ve senin razı olduğun kullar 
olmaları iki dünyada birbirlerine haklarını helal etmiş bir şe-
kilde huzuruna gelmelerinin ve işlemiş olduğumuz ve oldukla-
rı tüm günahların ve hataların  aff ı için,

Allahım! Ben, sana ve tüm Ümmet-i Muhammed’e (sallalla-
hu aleyhi vesellem) ihsan ettiğin tüm anne ve babalardan tüm ak-
raba, eş ve dostlardan, kardeşlerimden razıyım. Tüm Ümmet-i 
Muhammed’den huzuruna anne ve babalarının rızasını alama-
dan gelenlerin ve gelecek olanların ve geleceğimiz tüm hata ve 
günahlarımızın şeytanın tüm hisselerinin kalkmasının aff ı için,

Ben, sana, kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyet-
lerimiz adına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geç-
miş, gelmiş, gelecek olan tüm inananlar adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Şahid ol Yâ Rabbi... Şahid ol Yâ Rabbi... Şahid ol Yâ Rabbi... 

Onların ve bizlerin hata ve günahlarını aff et Yâ Rabbi... Aff et Yâ 
Rabbi... Aff et Yâ Rabbi...

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.
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YOKLUKTAN VARLIĞA İSYAN
TEVBE VE DUASI

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
“Gökleri ve yeri yoktan, eşsiz ve benzersiz yaratan (el-Bedî) 

O’dur. Bir işin olmasını murat ettiğinde, ona sadece “ol” der ve o 
da hemen oluş sürecine girer.”  ayetinin hükmü gereğince şu kos-
koca kozmik kainatta “bedî’u-semâvâti ve’l-ard” diyerek yüce 
adın el-Bedî’yi zerreden kürreye ilmik ilmik nakşeden sensin 
ilahi. Varlığı yoktan var eden ve bunun için bir örneğe ihti-
yaç duymayan, örneksiz, misalsiz, emsalsiz, hayret verici, eşsiz 
ve benzersiz yaratan, zatında, sıfatında, fiilinde mutlak sonsuz 
olan, eşi benzeri emsali bulunmayan, sanatkârane bir şekilde 
yaratan, misilsiz, hayret verici âlemler icat eden, hiçbir benzeri 
olmayan şeyler ortaya koyan yegâne ilah el-Bedî’ sensin.

Ey varlığı yaratırken, yaratmazdan evvel yaratmayı murad 
eden Yâ Murîd. İsminin tecelli ettiği her zerre sayısınca, kud-
ret ve azametinin büyüklüğünce, af ve mağfiretinin genişliğin-
ce, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim estağfirullah Yâ 
Murîd.

Ey varlığı yaratırken, zatından gayrı hiçbir kudrete ihtiyaç 
duymaksızın, zatına has güç ve kudreti ile yaradılışa güç yeti-
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ren Yâ Kâdir. İsminin tecelli ettiği her zerre sayısınca, kudret ve 
azametinin büyüklüğünce, af ve mağfiretinin genişliğince, ben, 
sana, binler kere binler tevbe ettim estağfirullah Yâ Kâdir.

Ey varlığı yaratırken, bir örnek almadan, orijinal bir şekil-
de yoktan yaratan el-Bedî’. İsminin tecelli ettiği her zerre sayı-
sınca, kudret ve azametinin büyüklüğünce, af ve mağfiretinin 
genişliğince, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim estağfi-
rullah Yâ Bedî’.

Ey varlığı, her yaratışı, farklı siret ve suret ile ilk yaratılışa 
ayine kılan el-Mubdî’. İsminin tecelli ettiği her zerre sayısınca, 
kudret ve azametinin büyüklüğünce, af ve mağfiretinin geniş-
liğince, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim estağfirullah 
Yâ Mubdî’.

Ey varlığı yaratırken, çekirdekten var edip, çekirdeği yarıp 
fıtrat üzere kodlayarak yaratan el-Fâtır. İsminin tecelli ettiği 
her zerre sayısınca, kudret ve azametinin büyüklüğünce, af ve 
mağfiretinin genişliğince, ben, sana, binler kere binler tevbe 
ettim estağfirullah Yâ Fâtır.

Ey varlığı mevcuttan var ederken, onlara ahlâk kodlarını 
kodlayarak yaratan el-Hâlık. Yaratılan insanın balçık denilen 
bir maddeden yaratılıp, kendisine ahlâk kodlarının kodlanma-
sı el-Hâlık isminin tecellisidir. İsminin tecelli ettiği her zerre 
sayısınca, kudret ve azametinin büyüklüğünce, af ve mağfireti-
nin genişliğince, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim es-
tağfirullah Yâ Hâlık.

Ey yarattığı varlığı kaş, göz, e-yüz, kol-bacak, dil-diş ile su-
retine ziynet giydiren el-Musavvir. İsminin tecelli ettiği her 
zerre sayısınca, kudret ve azametinin büyüklüğünce, af ve 
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mağfiretinin genişliğince, ben, sana, binler kere binler tevbe 
ettim estağfirullah Yâ Musavvir.

Ey varlık içindeki yaratılmışları birbirinin aynı olmadan, 
parmak izi, göz retinası, kar tanesi gibi türün fertlerini farklı 
cihette benzersiz yaratan el-Bârî. Anne karnındaki bebek dâhil 
bütün bebeklerin yüz şekillerinin, öbek öbek yıldızları içine 
alan yüz milyarlarca galaksilerin şekillerinin uyum içerisinde 
birbirinden farklı bir güzellikte yaratılması, yaratılan insan-
ların hiç birinin parmak izlerinin, göz retinalarının dahi aynı 
olmaksızın yaratılmaları el-Bârî isminin tecellisidir. İsminin 
tecelli ettiği her zerre sayısınca, kudret ve azametinin büyük-
lüğünce, af ve mağfiretinin genişliğince, ben, sana, binler kere 
binler tevbe ettim estağfurullah Yâ Bârî. 

“Lâ ilâhe illâ ente Sübhaneke. Yâ Hannân, Yâ Mennân, Yâ 
Bedi’us-semâvâti ve’l-ardı, Yâ ze’l-celâli ve’l-ikram” şanın gere-
ğince el-Bedî’ ismini senden gayrısına; isim sıfat ve fiil olarak 
verdiğim, verdiğimiz ve dahi el-Bedî’ isminle yokluğu varlığa 
müşerref kıldığın her “Ol! emrini” inkâr ettiğim, ettiğimiz ve 
inkârına sebep olduğum, olduğumuz fiil ve söylemlerimiz ile 
vuku bulan şirk ve isyanlarımızdan, el-Bedî’ isminin tecelli et-
tiği ilk andan tecelli edeceği son ana değin ki, yaratma fiilinin 
sonu olmaması sebebi ile bâkiyet arzunun tezahürü olan ismi-
ne ayine “Kün fe yekün” emrinin kapsadığı zerreden kürreye 
bütün varlıkların adetleri sayısınca, an ve zamanın vakti süre-
since ve bu zaman zarfında yapılan tüm tevbelerin aff ına lüt-
fun cihetince, kainatı zinetlendirdiğin el-Bedî’ ismin hakkınca  
tevbe ettim estağfurullah;
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{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Murîd, Yâ Kâdir, Yâ Bedî’,
Yâ Mubdî’, Yâ Fâtır, Yâ Musavvir, Yâ Bârî, Yâ Ğaff ar}

(100 defa)
Biz insanlar her türlü icat, inşâ, ihya, imar faaliyetlerinin 

hepsini de aczimiz cihetinde var olan şeylerden yapmaktayız. 
Ancak yoktan eşsiz ve benzersiz yaratan yalnız el-Bedî’ olan 
Allah’tır. Yaratılış evrelerinde cüzden bütüne galip gelen el-
Bedî’ olan Allah’tır. Halin muktezasına uyan delilleri apaçık 
şekilde belirtme ve sözü güzelleştirme yollarına ait tüm bilgile-
ri muhteviyatında barındıran üst aklın, akıllara yegâne tecellisi 
Yâ Bedî’.

Gafilane ve cahilane haşa ve kellâ! güzel isimlerinin tecellisi 
ile şeref kılarak yokluktan varlığa erdirdiğin kendime, kendi 
dilimle; “Olmaz olsaydım, nerden doğdum?; Allahım beni neden 
yarattın?; Öldür beni! Ölmek istiyorum!; Yok olmak istiyorum!; 
Hiç güzel değilim, kendimi beğenmiyorum; Allahım beni neden 
güzel yaratmadın?; Allahım beni neden eksik yarattın?; Allahım 
beni neden çirkin yarattın?; Allahım beni baştan yarat” gibi be-
nim unutup senin hatırladığın tüm şirk ve isyan sözlerimden, 
yaratılmış mahlûkatlarına haşa ve kellâ!; “birbirinin tıpkısının 
aynısı, çirkin mahlûk, ne kadar çirkin?; seni çirkin; ııyyy iğrenç; 
Allahım bunu neden yarattın?; göz zevkimi bozuyorsun; Ya-
ratmasan da olurdu; eksik ol; olmasan da olur; olmasaydı da 
olurdu; olmaz olsun; yok olasıca; kıran giresice; soyu kuruyasıca; 
nerden oldun?; neden doğdun?” gibi benim unutup senin ha-
tırladığın tüm şirk ve isyan sözlerimden, yaradılış silsilesinde 
isimlerinin tecelli ettiği an ve mekan sayısınca, af ve mağfireti-
nin genişliğince, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim es-
tağfirullah Yâ Ğaff ar.
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Allahım senin indinde fevkâlâde âciz, zâif ve nefsine zulme-
den biri olduğumu itiraf eder, Senin Azâmet ve kibriyândan, 
eşsiz yüceliğinden, sonsuz bağışlayıcılığın dolayısıyla, kere-
minden niyâz ederim…

Ey göklerin ve yerin Bedî’i, isminin en büyük tecellisi, yok-
luğun rahmetle varlığa dönüşmesi ise şayet, bizi var oluş haki-
katine, bizleri yoktan vara gelişimizdeki amaç ve hedefl erimi-
ze doğru yürüterek, varlığımızın sırrına lütfun ve ihsanın ile 
erdir. Vahiy sofrasından bizleri doyuran sensin, bizi hakikat 
dururken, tamamlanmış dine eksik muamelesi hükmü ile el-
Bedî’ isminden rol çalan tavrı gereğince bid’atlara aldananlar-
dan eyleme.

Allahım! Senden İsm-i Â’zâm’ın hürmetine, Habibin Mu-
hammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem) hürmetine, henüz hiç 
kimseye bildirmediğin indindeki en yüce ismin ve isimlerinin 
hürmetine senden niyaz ederim ki...

Senin en çok sevdiklerinden olmayı, kendini sevdirme-
ye seçtiklerinden, Senin indinde en değerli olanlarla bir ara-
da olmayı, Senin yolunda Senin ve Rasûlünün rızasına uygun 
çalışmalar yaparak, maddi-manevi, dünya-ahiret tüm amel ve 
işlerimi kolay kılmanı diliyorum.

Ey kudret ve hâkimiyet ve mâlikiyeti bütün zâhirî seyyid ve 
meliklerin hadsiz derecede fevkinde bulunan, şeref-i intisâbı 
hiçbir seyyidin intisâbına benzemeyen ve O’na mensup olana 
kudretiyle her şeyi musahhar eden Hâkim-i Ezelî,

Ey lisân-ı hal ve kâl ile edilen bütün dualara nihayetsiz 
rahmet ve kudretiyle ve nihayetsiz hikmetinin muktezâsınca 
icâbet eden Mücîb-i Rahîm,
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Ey bütün hayır ve hasenât O’nun elinde bulunan ve O’nun 
tevfikiyle vücuda gelen, her hayrâtı yazan, her hasenâtı kayde-
den, her a’mâl-i sâlihayı muhâfaza eden ve her hizmetin ücreti-
ni ve her hasenâtın mükâfâtını veren Hafîz-i Alîm,

Ey kemâlât-ı kibriyâsı mümkün ve mutasavver bütün merte-
belerin üzerinde bulunan ve mahlûkatı Mektûbat-ı Samedâniye 
ve Memurîn-i İlâhiye mertebelerine çıkaran ve îman ve itaatle 
O’na intisab edenleri a’lâ-yı illiyîne yükseltip fazl ve keremiyle 
ulvî derecelere mazhar eden Fâtır-ı Hakîm,

Ey maddî ve mânevî nimetlere, rızıklara, ömürlere, hayır 
ve hasenelere bereket ihsân eden, nihayetsiz rahmet ve gınâ ve 
cûd ve sehâsıyla ziyadelikler veren Muhsin-i Kerîm,

Ey âsî kullarının hatalarını mağfiret etmek şanından olan 
Ğafûr-u Rahîm,

Ey havl ve kuvvetiyle bütün belâları def eden Mevlâ-yı 
Azîm,

Ey büyük-küçük bütün mevcudatın gizli ve açık bütün ses-
lerini birden işiten ve hiçbir sadâ O’ndan gizli kalmayan Semî-i 
Alîm,

Ey bütün mahlûkatın sual ve dua lisanıyla ettikleri fakr 
ve ihtiyâcâtına dâimî cevap veren ve yerine getiren Kerîm-i 
Pürnevâl,

Ey en gizli mahlûkatının en gizli arzularını ve en hafî niyaz-
larını bilen, işiten ve icâbet eden Alîm-i Zü’l-cemal,

Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin. Senden 
başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman, El-aman! Bizi azap 
ateşinden ve Cehennemden halâs et.

Sığınırım hikmetinin sırrınca Kerim Allah’ın vechine ve 
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Allah’ın kelimelerinin tamamına, -ki iyi kötü hiçbir şey onları 
tecavüz edemez-, hayırla olan müstesna, Sema’dan nüzul ede-
nin ve Sema’ya uruc edenin şerrinden, hayırla olan müstesna 
arz’da üreyenin ve arz’dan çıkanın şerrinden, hayırla olan müs-
tesna gecenin ve gündüzün fitnelerinden, hayırla olan müstes-
na geceleyin kapıyı çalanın şerrinden, sığınırım sana Yâ Hafîz!

“Yâ Muhammed! Sen olmasan, Cennet’i yaratmazdım! Sen 
olmasan, Cehennem’i yaratmazdım! Sen olmasan, dünyayı 
yaratmazdım!” dediğin O “nur” ile âlemlere “aşk” üfl edin. O 
“Nûr”un aziz bedenini ağırlama görevini “arz”a yükledin ve “O 
azîz beden, benim bağrımda yatıyor.” diyen, arzın habibine olan 
sevgisinden daha ziyade bir sevgi ile şerefl endir, şen kıl gönül-
lerimizi. Habibini ağırladığın yerküreye, hayat kaynağı kıldığın 
güneşe “O’nu (sallallahu aleyhi vesellem) sevginle ısıt ve ışıt” emrin 
gibi, Sen de O’nun  (sallallahu aleyhi vesellem) sevgisi ile ısıt ve ışıt 
ruhumuzu Yâ Nûr. Yere, hasretle bakan gökyüzü, O’nun ayak 
izlerini taşıyan toprağa, nefesini ve sesini saklayan atmosfere, 
bu sevgi ve aşktan dolayı rahmet yağdırır, yağmur adı altında. 
O taneler, O Nûr’un yüzü suyu hürmetine yıkar-temizler dün-
yayı. Rahmetinin kutsiyeti ile yarattığın o Nûr hürmetine pür-i 
pak eyle gönlümüzü ve ruhumuzu Yâ Kuddûs!

Eşsiz sanatın olan, “örneksizliğin” örneklerinin sergilendiği 
muhteşem sanat galerin olan Dünya, secde secde çoğalarak 
Sana koşabileceğimiz tek mekân. Habibine “kulum” hitabına 
mukabil, kazanacağımız en büyük şeref ve payenin “kulluk” ol-
duğuna işaret eden Zat’ına kulluğumuzu ispatta muvaff ak kıla-
rak kul olmanın hazzına erdir bizleri  Yâ Murîd.
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Zât’ının hakkı için; indindeki yüce isminin işaret ettiği 
mana hakkı için, isminin hükmünü kabul ve zatını takdisimize 
tevbelerimizi şahit kıl Yâ Rabbi...

Şahit kıl Yâ Rabbi... Şahit kıl Yâ Rabbi... Şahit kıl Yâ Rabbi... 
Amin... Amin... Amin... 

Estağfirullâh Yâ Rabbel arşı’l-azîm...
Mağfiret et ey azîm arşın Rabbi olan Allah...
Esağfirullâh Yâ Rabbe’l-arşı’l-kerîm...
Mağfiret et ey kerim arşın Rabbi olan Allah...
Estağfirullâh Yâ Rabbe’l-âlemin…
Mağfiret et ey Rabbü’l-alemin olan Allah...
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bi adedi il-

mike ve ma’lumatike.
Allahım, Efendimiz Muhammed’e ilmin ve ma’lumatın 

adedince salat et.

ALLAH’IN KANUNLARI VE ALLAH’A İFTİRA
TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Senin razı olduğun ve rıza gösterdiğin olay ve ha-

diselere rıza göstermeyerek, haddi aşarak, başıma gelen ve olay 
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ve hadiselerde merhamet ve rahmet yüzünden gafl et ederek,  
kaderime bana yazılana, küfür ve hakaret ederek, isyan ede-
rek,  “ben bunları hak etmiyorum; insanlar ve hayvanlar bunları 
haketmiyor; onların günahı neydi; benim günahım neydi ki bu 
kadar eza ve cefa görüyorum; bu kadar sıkıntıyı bana niye veri-
yorsun; bu dünyada adalet yok; dünya kötülerin dünyası”  diye-
rek  işlemiş olduğum tüm hata ve günahlardan,

Allahım! İnsanların övgülerini kabul ederek, insanlar ara-
sında sürekli öne çıkmaya çalışarak, “benim mallarım var;  be-
nim malım mülküm; benim makamım var; benim şöhretim var; 
benim ismim var; benim soyum var; benim geleceği bilme tah-
min etme yeteneğim var; benim rüyalarım var; benim görüşle-
rim var; benim sözlerim var; benim hayatım, kimse karışamaz; 
beni kimse yenemez; ben istediğimi yaparım” diyerek sürekli 
“ben” ve “benlik” kelimelerini tekrar etmekten,  benliklerimin 
heva ve hevesine uyarak, riya, tekebbür, gurur, kibir, ucb, ego 
ve enaniyete bürünerek, nefsimi ilahlaştırarak, günah ve hata-
larımı senin rahmet ve merhametinden üstün görerek,  kainat-
taki herşeyin senin iznin, senin emrin ile ayakta durduğunu 
unutarak,  arzu ve isteklerime göre davranarak, nefsimi kötü-
lemeyerek, kusurumu görmek istemeyerek, hatalarımı itiraf 
etmeyerek,  nefsimi savunarak,  her olayda haklı olduğumu id-
dia ederek, nefsime boyun eğerek,  başıma gelen olaylarda seni 
suçlayarak,  hakaret ederek, kendi nefsimin sürekli avukatlığını 
yaparak,  işlemiş olduğum tüm hata ve günahlarımdan,

Allahım! Başıma ve başlarımıza gelen olay ve hadiselerde 
musibet ve hastalıklarda şeytanların senin bizler için yazdı-
ğını değiştirebileceğini, başıma gelen musibet ve hastalıkla-
rı şeytanların veya cinlerin veya insanların kaldırabileceğini 
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zannederek ve  inanarak kullarından medet umarak, şeytan ve 
insanların benim üzerimdeki tasarrufunu  düşünüp  sana sı-
ğınmayarak,  Sünnet-i Seniyye’yi ve 54 farzı terkederek senin 
yüceliğinden ve  koruyuculuğundan şüphe ederek, beni gör-
mediğini beni terkettiğini,  beni duymadığını beni tek  başıma 
yalnız bıraktığını düşünerek veya  söyleyerek işlemiş olduğum 
tüm hata ve günahlardan,

Allahım! Küfürler içinde küfretmekten, Kur’an-ı Kerim’e “çöl 
kanunudur” demekten,  “değiştirilmiş” demekten,  “bu devirde 
islâm geçerli değil” demekten, “Muhammed kafasından uydur-
muş” demekten,  “Kâbe arapların olsun,  falan yer bize yeter; 
arapların Allah belâsını versin; pislikler, lânet olsun” demekten,  
araplara “düşüncesiz sapıklar” demekten, “14 asır önceki şeyler 
ile bugün millet idare edilmez; müslümanlık islâm aleminin geri-
lemesine neden olmuştur; din ile bugün hiç bir şey yapılmaz” de-
mekten, “Avrupalılar Müslümanlardan daha hoşgörülü; Allah’a 
ibadetle vakit öldürülmemeli; ben dünyaya yemeye, içmeye, 
gezmeye, eğlenmeye geldim; ibadetle ne işim var; faiz helaldir; 
kredi çekip hacca gideyim; içki kadar güzel bir şey yok, alkol ha-
yattır; içki, esrar hoştur, gerisi boştur;  az birşey içsem helaldir; 
sahabeler de alkol içmiştir; peygamber eşleride fal bakmıştır” 
demekten,  peygamber eşlerine zina isnat etmekten, zinayı he-
lal görmekten, “maşallahla inşallahla bu işler yürümez, olmaz” 
demekten, “Allah razı olsun diyeceğim de ne olacak” demekten, 
“helali-haramı bilmem; haram daha sevimli; onun kafası şeriat-
la örümceklenmiş; Allahım sana sığındım, beni getirdiğin duru-
ma bak; Allah’ın unuttuğu insanım; Allah bana bu kadar dert 
ızdırap verdi,  bir de namaz mı kılacakmışım; çok namaz kıl-
dım Kur’an-ı Kerim okudum ama halâ fakirim,  getirin Kur’an-ı 
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Kerim’i haklı isem lanetleşelim; fakir-fukara cennette, benim ne 
işim var; Allahım! Bu kadar musibetten sonra daha yapmadı-
ğın ne kaldı; ben yitik ve çalınmış şeyleri bulurum; Allahım! Bu 
kadını erkeği bana niye verdin, seninle bulunmaktansa, kafir ol-
saydım daha iyidir; senin sırtın anamın sırtı gibidir” diyerek,  
düşünerek,  söyleyerek,  şeytanın aleyhimize söylediğimiz söz-
leri ve düşünceleri kullanarak ruhsat almasına, nefislerimizin 
azgınlaşmasına sebep olan  ve sebep olacak, olduğu tüm günah 
ve hatalardan, tüm söz, fiil ve davranışlardan, soyum ve zür-
riyetimden, soy ve zürriyetlerimizden, Hz. Adem’den (aleyhisse-
lam) kıyamete kadar  geçmiş, gelmiş, gelecek tüm inananların 
bu sözleri düşünerek, söyleyerek, yapmış olduğu tüm fiil ve 
davranışlardan, ben, sana, yeryüzünde ve katında bulunan tüm 
ölmüş ve sağlar adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Şâfî.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Nûr, Yâ 

Alîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Yuhyî, Yâ Yumît.
Allahım! Yarattığın kullarını ve canlıları kınayarak, aşağıla-

yarak, hor hakir görerek, hakkında bilgim olmayan konularda 
öne çıkmaya çalışarak, dil ile kullarını lânetlemekten,  yüz ifa-
desi ile kınamaktan, aşağılamaktan, beddua ve intizaretmek-
ten,  kınamaktan,  beddua etmekten,  gıybet ve dedikodusunu 
yapmaktan,  çekiştirmekten,  hased etmekten,  varlığını senin 
yoluna harcayan gençleri kınamaktan, insanları ve müslüman-
ları  hor ve hakir görmekten, zalimleri ve günahkarları  övmek-
ten ve övülmekten, fakir, yetim, öksüz olanları kınamaktan,  
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ift ira atmaktan, zulüm etmekten, insanları aşağılık görmekten,  
ihtiyaç sahiplerine  yardım etmemekten, beğenmediğim in-
sanların  boşuna yaşadıklarını düşünmekten ve söylemekten,  
Allahım! Senin yolunda senin rızana harcanan paralara lânet, 
beddua etmekten,  hased etmekten,  kin gütmekten, fakir yetim 
ve öksüzlerin paralarını ve haklarını yemekten, sadakalarına 
göz dikmekten, zekâtını vermemekten, zenginlerin mallarını, 
mevkilerini, makamlarını lânetlemekten, göz dikmekten,  bö-
bürlenmekten, hased etmekten ve onları kınayıp, beddua et-
mekten, mallarını çalmaktan, buğz etmekten, makam ve mev-
kilerini görüp, “Allah zengini görüyor, biz kimiz ki bizi görsün; 
zenginler ölsün” demekten, hayata, paraya, yaşamaya, yaşantı-
lara, rızıklara, canlara, lânet ve beddua etmekten,  kendimi aşa-
ğılık görüp aşağılamaktan, kullarını aşağılık görüp aşağılamak-
tan, kendime ve başkalarına lânet, beddua, intizar etmekten,  
kınamaktan senin rızana ve razı olduklarına yoluna harcanan 
hayatları malları lânetlemekten ve onlara beddua ve lânet et-
mekten, müezzin ve hocaların taklidini yaparak, dalga geçerek, 
“arkalarında namaz kılmam” diyerek, kullarına lakaplar taka-
rak, kendini haramdan sakındıranları yollarından çevirmeye 
çalışarak, harama ve günahlara meyilleri için türlü türlü dü-
şünceler kurmaktan, haramı helal görmekten, lânetlemekten, 
ölüm her an gelecekmiş  gibi hazırlık yapmayarak “ben ölme-
yeceğim” demekten, yarattığın kullarına saygı ve sevgi göster-
memekten, merhamet etmemekten, sürekli kötülük ve şerle-
rin sevkine çaba göstermekten,  ne kadar günahkarda olsam 
günah işlesemde iyiliği güzelliği ve hayrı emretmemekten, se-
nin huzurunu terketmekten, dünya güzelliklerini istemekten, 
kötü temennilerde bulunmaktan,  kötü düşünceler ve sözler 
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sarfetmekten, kötülüğün yayılması için çalışmaktan,  kulları-
nın ve bizlerin din kardeşlerimizin ailelerimizin zararına olan 
düşünceler sarf etmekten, onların ve bizlerin imanlarına kar-
deşliğine zarar getiren ve getirecek şeylerde nefsimin arzu ve 
isteklerine başvurmaktan,  hislerimi ve iç sesimi dinlemekten 
emir ve yasaklarına göre hareket etmemekten kendi menfaat ve 
çıkarlarım için emir ve yasaklarına karşı çıkmaktan veya ter-
ketmekten, nefsime zulmederek işlediğim tüm şirk, isyan ve 
günahlarımdan ve aynı günah ve hataları tüm işleyen müs-
lümanların günahlarından kendi adıma, soyum adına ve 
Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, 
gelecek tüm inananlar adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Ferd
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Kahhâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz, Yâ Azîm, Yâ Müte-

kebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Musavvir, Yâ Basîr, Yâ Semî’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm, Yâ Afûvv, Yâ Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubdî’, Yâ Adl, Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb, Yâ 

Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk, Yâ Vedûd, Yâ Hasîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Cebbar, Yâ Bârî, Yâ Vehhâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukît, Yâ Vâsi’.
Allahümme alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
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KUR’AN-I KERİM’E İFTİRA
TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Kur’an-ı Kerim’in sırlarına, ayetlerine küfür itham 

etmekten koru bizi. (Senin biz aciz kullarını koruyup gözetme-
ne aldırış etmeyerek) Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini kendi fikir ve 
görüşlerim ile yorumlayarak, söz ve hükümlerini değiştirerek, 
bilmediğim konular hakkında fetvalar verip insanları saptıra-
rak, “Kur’an-ı Kerim’i ben daha iyi biliyorum; ben güzel oku-
yorum” demekten, sevgi, aşk ve muhabbet için okumaktan ve 
zikretmekten, “O kadar Kur’an-ı Kerim’i okudum da ne oldu” 
diyerek, düşünerek, söyleyerek işlemiş olduğum tüm günah-
lardan,

Kur’an-ı Kerim’e hakaret içeren sözler sarf ederek işledi-
ğimiz tüm günahlardan, “Kur’an çarpsın; Allah çarpsın” de-
mekten, kullarının güven ve sevgilerini, iltifatlarını kazan-
mak için, kendimi ispat etmek, gösteriş ve riya düşünerek 
Kur’an-ı Kerim’i ahenk membaı olarak kullanmaktan, Kur’an-ı 
Kerim’i her türlü heva ve heveslerime alet ve hadim etmek-
ten, Kur’an-ı Kerim’i nefsimin ve kibrimin bir süsü olarak 
görmekten, Kur’an-ı Kerim’i alay ederek okumaktan, alaya 
almaktan, Kur’an-ı Kerim’i yalan sözlerime şahit tutmaktan, 
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şaka amaçlı kullarına Fatihâ Suresini okutmaktan, okunsun diye 
verilen cüzleri, Yasin ve diğer sureleri okuyacağım taahhüdü 
ile alıp okumamaktan, ayet ve hadisleri alaya almaktan, anlama-
dan yorumlar yapmaktan, “sıkıldım Kur’an-ı Kerim’i okumaktan” 
demekten, “Kur’an mahluktur, beşer sözüdür” diyerek, düşünerek, 
söyleyerek, Kur’an-ı Kerim’i menfaatim ve çıkarlarım için kulla-
narak, muskalar yazarak, yazdırarak, Senin biz aciz kullarını el-
Hafîz isminle koruyup gözetmene aldırış etmeyerek, üzerine 
farz kıldığın Zat’ına has korumanı yok sayarak, ayetlerin “Beni 
koruyor, üzerimden belâyı def ediyor, üzerimde olmaz ise ko-
runamam, cinler beni çarpar, beni cinlerden ve şeytanlardan 
koruyor, üzerimde taşımazsam üzerime belâlar yağar” gibi söy-
lem ve üzerimde taşımak gibi fiillerimin neticesi, kelâmın olan 
Kur’an-ı Kerim ile ismin olan el-Hafîz’a, yani seni, sana şirk 
koşmaktan, isminin tecelli ettiği zerre sayısınca ben sana bin-
ler kere binler tevbe ettim estağfirullah Yâ Hafîz.

Kur’an-ı Kerim’i adak adayarak hatim adakları vermekten, 
ibadet ve sadakat sözleri vererek; adaklar adayarak, Allah’a 
şart koşmaktan ve pazarlıklar yapmaktan!

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’, Yâ Nûr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hakk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Allahım! Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaktan, ölümü temen-

ni etmekten, yaratmış olduğun kullarının canına kast etmekten, 
“canımı al da kurtulayım; böyle hayat olmaz olsun; yaşıyoruz da 
ne oluyor; Azrail (aleyhisselam) canımı almıyorsa işi bıraksın; seni 
görmek Azrail’i (aleyhisselam) görmek gibi geliyor; ben meleklerin şa-
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hitliğini kabul etmem; Allahım şeytanları-cinleri niye Kur’an-ı 
Kerim’e yazdın ki, bunlar pisliktirler; ahiret diye bir şey yok; ha-
şirde neymiş beni tabiat yarattı; cehennemde nasıl olsa kâfirler 
yanacak; şeytanı-cini niye yaratıyorsun ki; şeytanlar-cinler be-
nim yanıma yaklaşamaz; cin-şeytan diye bir şey yok” diyerek 
varlığını ispat eden ayet ve hadisleri inkâr etmekten, “cin ve şey-
tanları emrim altına alırım; benim emrimdeler; şeytandan sana 
niye sığınıyım ki; cin ve şeytanlardan sözler alıp, cinler yaptı, 
şeytanlar yaptı; hayrı Allah şerri şeytan yarattı” diyerek imanın 
“Hayır ve Şer Allah’tandır” hüküm ve şartını inkâr etmekten, 
“bazı şeyler Allah’ın takdiri ile olmaz; Allah’ın dilemediğini in-
sanlar işleyebilir; benim cinlerim var, cinlere hocalık yapıyorum” 
demekten, cin ve şeytanlardan ilim talep etmekten, bildiğim 
bilmediğim tüm düşüncelerden, işlemiş olduğum tüm hata ve 
günahlardan, gizli açık tüm isyan ve şirklerden;

Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâlık, Yâ Müheymin.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd, Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ 

Kuddûs.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
NOT: Bu tevbeyi yapan herkes, Kur’an-ı Kerim’e yapılan say-

gısızlığa karşılık keff aret gelmesi niyeti ile, 1 adet anne, 1 adet 
baba soyu için toplam 2 adet Kur’an-ı Kerim’i Allah rızası için 
niyet ederek, niyetine kendini de dâhil ederek, sadaka hükmünde 
hibe etsin!
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PEYGAMBERLERE İFTİRA TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Gönderdiğin nebi ve peygamberler hakkında bi-

linçsizce sözler söylemekten, peygamberlerin söylemediği 
sözleri, fiil ve davranışları onlara yakıştırıp söylediklerini id-
daa etmekten, peygamberleri günah işlemek ile suçlamaktan, 
peygamberlere yalan isnat etmekten, peygamberlere sihir ve 
büyü isnat etmekten, peygamberler hakkında uydurma hika-
yeler anlatmaktan ve bu uydurmaları yaymaktan ve insanları 
inandırmaya çalışmaktan, mucizelerini inkâr etmekten veya 
alay etmekten, onların tebliğ ve davetlerinden yüz çevirmek-
ten, nefsine zulmetmiş birisi olarak peygambere tabi olma-
dan,  yaratılış amacını bilmeden, verdiğin rızık ve nimetlere 
razı olmayarak, fazlasını istemekten, hiç mağlup olmayacağı-
mı düşünerek aciz olmadığımızı ve herşeyi elde edeceğimizi 
zannederek,  kibir ve benlik ile kendimde farklı bir özelliğim 
olduğunu söylemekten, kendimi peygamber, mehdi zannet-
mekten, “peygamberlere verdiğini bana da verirsin” diyerek dü-
şünmekten ve dillendirmekten,  önüme sofra iner diye bekle-
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mekten, peygamberlerimizin yasak ettiklerini kendimize helal 
etmekten, peygamberimizin sünneti üzere davranışlar sergi-
lememekten, peygamberlerimize, emir ve yasaklarına itaat et-
memekten,  mezhep ayrımı yapmaktan, miracı inkâr etmek-
ten, “peygamber diye bir şey yok deyip, peygamberlerde yalan 
söylemiş; peygamber eşleri de fal bakmış; senin peygamberinden 
banane; bu kadar peygamber gönderildi de ne oldu, Allah  kim-
seyi adam edebildi mi; peygamberler devrinde yaşasam da itaat 
etmezdim; çobanın sözüne mi inanacağım” haşa ve kellâ diye-
rek, düşünerek, söyleyerek elçi ve resullerine peygamberlerine 
küfür,  hakaret, kötü söz, zina, ahlâksızlık, yalan isnat ederek 
işlemiş olduğum, söylenmesine sebebiyet verdiğim, soyum ve 
zürriyetimden dahi  aynı sözler ve düşünceler ile huzuruna ge-
lenler adına, ben, sana, kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve 
zürriyetlerimiz  adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 
kadar gecmiş, gelmiş, gelecek aynı  günah ve hataları işleyen ve 
işleyecek tüm inananlar ve tüm Ümmet-i Muhammed (sallalla-

hu aleyhi vesellem) adına, yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Rahmân, Yâ 

Rahîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Celil, Yâ Cemil.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Nûr.

{Estağfirullah} (100 defa)

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.
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ŞEYTANLARA VE CİNLERE İFTİRA TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
«İş bitince şeytan onlara şöyle diyecek: “Şüphesiz ki Allah size 

gerçek olanı va’d etti, ben de size va’d ettim, ama sonra caydım! 
Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi (küfür ve 
isyana) çağırdım, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın, ken-
di kendinizi kınayın! Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni 
kurtarabilirsiniz! Ben, önceden beni Allah’a ortak koşmanızı da 
kabul etmemiştim.” Doğrusu zalimler için acı bir azab vardır!»

Allahım! Bizler bu zamanda mükellef olduğumuz ve üze-
rimize borç olan sözleri yerine getirmeyerek, soylarımızın 
ve zürriyetlerimizin ve bizlerin hata ve günahları ile bizlerin 
bedenlerine ruhsat alarak gelen şeytanların ve cinlerin söz ve 
vesveselerini dinleyerek, azgınlığımızın ve taşkınlığımızın  art-
masına ve başka insanların da bizim yaptıklarımız ile zarar 
görmesine yol açacak ve şeytan ve cinlere yardım ederek, senin 
hak yolunda gelen kullarının günah kazanmalarına ve günaha 
ortak olmalarına sebebiyet verdiğimiz tüm hata ve günahlar-
dan,

Allahım! Sebep ve olayların zâhirine bakarak, hüküm ve-
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rerek cüz’i iradem ile günah işleyerek, senin huzuruna iltica 
etmeyip olay ve hadiselerde “şeytan yaptı, cinler yaptı” deyip, 
ift ira atarak, nefsimizin vesveselerine kulak asıp sana sığınma-
yarak, günahlarımızı şeytanlara ve cinlere yüklemeye çalışa-
rak, ahirette azap görmesine,  dünyada ise kendi yaptıklarımız 
yüzünden zorluk çekmemize,  gizli-açık şirk günahları ile isyan 
fitne fesadın yayılmasına sebep olan olduğumuz ve olacak tüm 
ift iralardan kibirlerden tüm hata ve günahlarımızdan,

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyetlerimiz  adı-
na ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar haram ve hak-
sız kazançlar ile  geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları 
işleyen ve işleyecek tüm inananlar ve tüm Ümmet-i Muham-
med (sallallahu aleyhi vesellem) adına, yarattığın katreler ve zerreler 
adedince, yeryüzünde bulunan tüm cin ve şeytanlar sayısınca, 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hakem, Yâ 
Adl.

Allahım! Cin ve şeytanları cüz’i iradem ve cüz’i ilmim ile 
öldürebileceğimi veya kullarından medet umarak onların öl-
dürebileceğimi  zannederek, onlar üzerinde tasarruf  kurabile-
ciğimi, rızıklanabileceğimi, onları emrim altında tutabileceği-
mi, dilediğim gibi eziyet edebileceğimi,  komuta edebileceğimi 
zannederek “ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk et-
sinler diye yarattım” ayetine ve ayetlerine karşı gelerek asi ve 
isyankar olmaktan, bilinçli-bilinçsiz hareket ve düşünceler içi-
ne girerek, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini an-
lamayarak, kendi görüşlerim ile yorumlar yaparak, cinlerden 
ve şeytanlardan yardım alarak veya yardım isteyerek,  emir ve 
yasaklarını göz ardı ederek, tekebbür, enaniyet ve kibre kapıla-
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rak,  kullarının da zarar görmelerine ve musallat yaşamalarına 
sebeb olduğum ve sebebiyet verdiğim yanlış hüküm karar ve 
teşhisler ile işlediğim, işlenmesine sebep olduğum, işledikleri 
tüm hata ve günahlardan; 

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyetlerimiz  adı-
na ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar aynı hata ve 
günahlarla,  haram ve haksız kazançlar ile  geçmiş, gelmiş, ge-
lecek aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek tüm inananlar 
ve tüm Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına, 
yarattığın katreler ve zerreler adedince, yeryüzünde bulunan 
tüm cin ve şeytanlar sayısınca,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Nûr, Yâ Basîr, Yâ Semî’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hakem, Yâ 

Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm, Yâ Vâsi’.
Allahım! Yaratmış ve görevlendirmiş olduğun cin ve şey-

tanların şekil, şemal ve yaratılış şekillerini hor ve hakir görerek,  
onların tip ve şekilleri ile dalga geçerek, onların söyledikleri ve 
verdikleri bilgiler ile amel ederek, yaşayış şeklimi değiştirerek,   
onların yaşayış koşullarını yargılayarak, onlardan yardım ve 
temennide bulunarak, yardım alma düşüncesine girerek, cin-
lerden  ilim talep ederek, cin ve şeytanlardan fayda göreceğimi 
zannederek, işlerimde hayatımda olay ve hadiselerde “cinler 
yaptı, şeytanlar yaptı, hayırsız, uğursuz ve bereketsizim beni en-
gelliyorlar,  bana zarar veriyorlar” diyerek,  yaptıklarımın kar-
şılığında ceza gördüğümü ve tevbe ve dualara sarılmayarak, 
suçu cin ve şeytanlarda eşyalarda ve insanlarda arayarak, ken-
dimi günahsız ve tertemiz görerek, ift ira, kınama, hor ve hakir 
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görme,  aşağılama, kibir,  kin,  hased,  koğuculuk, gıybet gibi 
işlediğim, işlenmesine sebep olduğum, senin koruyuculuğun-
dan ve mağfiret etmenden şüphe ederek işlediğim ve işledikleri 
tüm hata ve günahlardan;

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız  ve zürriyetlerimiz  adı-
na ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar haram ve hak-
sız kazançlar ile  geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları 
işleyen ve işleyecek tüm inananlar ve tüm Ümmet-i Muham-
med (sallallahu aleyhi vesellem) adına, yarattığın katreler ve zerreler 
adedince, yeryüzünde bulunan tüm cin ve şeytanlar sayısınca,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz, Yâ Azîm, Yâ Müte-
kebbir.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Musavvir, Yâ Basîr, Yâ Semi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm, Yâ Afûvv, Yâ Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mubdî’, Yâ Adl, Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb, Yâ 

Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk, Yâ Vedûd, Yâ Hasîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Cebbar, Yâ Bârî, Yâ Vehhâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukît, Yâ Vâsi’.
Allahım! Yaratmış olduğun kullarına cin ve şeytan nazarı ile 

bakarak, insanları şeytana benzeterek, sürekli şeytanın ve cin-
lerin isimlerini zikrederek, insanlara sürekli cin ve şeytanları 
savunarak, şeytanların isimlerini zikrederek, olay ve hadiseler-
de zâhirine bakıp hüküm vererek, “ben yaptım; ben biliyorum; 
ben yaparım; ben öldürürüm” diyerek,

Allahım! Kendi hal ve hareketlerimize, davranışlarımıza,  
sözlerimize dikkat etmeyerek, her işimizde senin adın ile baş-
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lamayarak,  senin adın ile bitirmeyerek,  sana şükür ve hamd 
etmeyerek,  “şeytan yaptırdı; şeytan söyletti; ben ne yaptım; şu 
şeytan niye peşimi bırakmıyor; şu şeytan insanlara gideceğine 
bana gelsin; benim değil şeytanın suçu; şeytan benim kapımdan 
içeri bile giremez; şeytan diyor ki git şöyle yap” diyerek işledi-
ğim, işledikleri, işlenmesine sebep olduğum günahlarımdan,

Şeytanlara ve cinlere ift ira atarak onların günahlarını 
alarak işlediğimiz ift iralardan;

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyetlerimiz  adı-
na ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar haram ve hak-
sız kazançlar ile  geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları 
işleyen ve işleyecek tüm inananlar ve tüm Ümmet-i Muham-
med (sallallahu aleyhi vesellem) adına, yarattığın katreler ve zerreler 
adedince, yeryüzünde bulunan tüm cin ve şeytanlar sayısınca 
ve şeytanın Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar verdiği 
tüm vesveseler ve vesveseler ile işlediğimiz günahlar ve hatalar  
sayısınca,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

“Allah’ım, Senden sürpriz hayırlar diler ve beklenmedik
şerlerden Sana sığınırım.Allahım! Senden iman içinde sağlık, 
güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve 

rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.”
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İMTİHAN VE HASTALIKTA
İSYAN EDENLERİN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Başıma gelen her belâ ve musibet kendi elim ve dilim ile 

yaptıklarımdandır.
Allahım! Sen hiçbir zaman bizlere zulmetmedin. Biz kul-

ların, hastalık ve musibetlere senin huzurundan firaklar ile 
girift ar olduk, musibet ve hastalıklardan çıkış yolu için dua 
ve tevekkül etmeyerek, sabır ve rıza göstermeyerek, musibet, 
hastalık ve şerlere müptela olduk, kapılar açtık, hastalık ve mu-
sibetlere tahammül etmeyerek, büyüklenerek, haketmediğimi-
zi düşünerek, asi ve isyankar olduk. Hastalık ve musibetlerin 
zâhiri sebeplerine bakarak yorumlar yaptık, daimi hayatın saa-
deti için çalışmayarak, gafl et içinde dünya güzelliklerini tercih 
ettik, sıhhat ve afiyette dünyayı hoş görerek ve isteyerek kabrin 
ve ölümün hatıra gelmesine engel olacak düşünceler içinde bo-
ğularak, heva ile senin cehennemini hakedecek kullar olduk.
Hata ve günahlarda, hastalık ve musibetlerde, şerlerde çıkış 
için sana iltica etmeyip, kullarına müracat ederek, onların vesi-
le olduğunu unutarak, isyana ve şirke düştük. Bizlere verdiğin 
musibet ve hastalıkların merhamet yüzüne bakmadan zâhirine 
hükümler giydirme çabası içine girdik. Musibet ve hastalıkla-
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rın her dakikasının sabır ile ibadet hükmünde olduğunu bil-
meyerek, hastalık ve musibetlerin günah ve hatalarımızın aff ı 
için bir nevi keff aret olduğunu unutarak, senin merhamet ve 
şefk atini sorgulayıp endişe duyarak, senin yüceliğini merha-
metini idrak etmeyerek, “neden ben” diyerek, nedenin benim 
hata ve günahlarım olduğunu anlamak istemeyerek, hata ve 
günahlarımın aczime, fakrıma zarar getireceğini, cezana, aza-
bına ve gazabına uğrayacak sözler sarfederek, senin aff edici-
liğini ve rahmetini sorgulayarak, senden ümit kesmeme ve 
kalplerimizin mühürlenmesine sebep olan tüm düşüncelerim-
den, tüm sabırsızlıklarımdan, tüm söz, fiil ve davranışlarım-
dan, küfür ve asilik ve isyanlarımdan gizli açık tüm şirklerden, 
kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına (eşimin, soyunun ve 
zürriyetinin adına), aynı soydan gelen kardeşlerim adına, Hz. 
Adem’den (aleyhiselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek 
tüm Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına, aynı 
hata ve günahları işleyenler adına, musibet ve belâlarda söyle-
diğimiz tüm isyan ve şirk sözlerimiz sayısınca, Yâ men hüve 
leyse bi-zallâmin li’l-abid (ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olma-
yan), Yâ muğniye’l-bâisi’l-fakir (ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri 
zenginleştiren),  Yâ kâşife’l-belâyâ (ey belaları kaldıran), Yâ kâşife’l-
belâ (ey belâları defeden), Yâ şerife’l-cezâ (ey mükâfatı şerefl i olan),

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl, Yâ Hakem, Yâ Azîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Bâtın, Yâ 

Alîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’, Yâ Şâfî.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
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NAMAZI KINAMAK VE REDDETMEK TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb olan Allahım! Nefsime 

ve şeytana uyarak, senin emir ve yasaklarına riayetsizlik ede-
rek,  gafl et ve cahillik ile kılmadığım namazlarımın, kazalarını 
kılmayı niyet ederek, namazı terk etmek ile işlediğim günah-
larımdan, namazı inkâr etmekten, namaz kılanları kınamak-
tan, aşağılamaktan, küçümsemekten, hor hakir görmekten,   
namazlarını beğenmemekten, namazı terk etmelerine sebep 
olmaktan, namaza ve namaz kılanlara hakaret ve küfür etmek-
ten, namaz için söylediğim lânet, belâ, kahır, isyan ve gizli açık 
şirk sözlerimden, “namaza ne gerek var, kalbin temiz olmalı” 
demekten,  kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına ve Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek 
aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek tüm inananlar adı-
na, yarattığın katreler ve zerreler adedince, Allahım; tüm  isim-
lerinin hakkı için;

 Tevbe ettim. Estağfirullah  Yâ Tevvâb.
 Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Allahım! Namaza “saçma” demekten, “eğilip kalkıyon da ne 

oluyor; bugüne kadar kıldımda ne kazandım; namaz kılarken 
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geçirdiğim vakitler boşa gitmiş; namazdan bıktım-usandım; 
namaz bana farz değil; farzını kılayım, sünneti gereksiz” de-
mekten, “namaz kılsam da günahlarımdan arınamam; namaz 
kılmayanlar daha mutlu demekten; hele bir evleneyim de başla-
rım; 40’ıma geleyimde düşünürüz; size bir namaz kıldırayımda 
ihtişam görün; gölgeme bile namaz kıldırırım; senin  namazın 
kabul olmaz inşallah” demekten, “Teravihi Ömer icat etti;  şimdi 
işim var sonra kılarım; acelesi ne ki ramazanda 70 kat sevap var 
o zaman kılayım kılmadıklarımı karşılar; kıldığım namazlar ka-
zaya kalıyor; namaz bana  göre değil; benim kalbim temiz; Allah 
beni huzurunda istemiyor; kılacağım da ne olacak; benim gibi 
günahkarın namazı kabul olmaz; şu işim olursa söz namaz kı-
lacağım; namaza başlıyacağım; okulu bitirirsem, evlenirsem, işe 
girersem, rahata erersem namaza başlıyacağım” diyerek amaç 
ve menfaatlerimde ibadetleri sadakat sözleri haline getirerek, 
namaz, ibadet ve sadakat üzerine sözler ve adaklar adayarak, 
kazaya ve kadere küfür ederek, işlediğim tüm isyanlardan, 
küfür,  şirk,  isyan sözlerimden tüm hata ve günahlarımdan, 
soyumdan ibadet ve sadakat üzerine tüm adanan adaklardan, 
kendi adıma, eşim adına, soylarımız  ve zürriyetlerimiz  adına 
ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar eksik kazaya bı-
rakılmış, söz verilerek adak konusu yapılarak terk edilmiş, na-
mazların, namazlarımızın aff ı için geçmiş, gelmiş, gelecek aynı 
günah ve hataları işleyen ve işleyecek tüm inananlar adına, ya-
rattığın katreler ve zerreler adedince, Allahım; tüm isimlerinin 
hakkı için;

 Tevbe ettim. Estağfirullah  Yâ Tevvâb.
 Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
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Allahım! İbadetlerimde, geçmişimde kılmadığım ve boşa 
harcadığım namazları ve vazifeleri yerine getirebilmeyi ve ye-
rine getirmediğim namazların, vazifelerin ve ibadetlerin yerine 
geçmesi, her dua edişimizde ve namazlarımız ve ibadetlerimi-
zin tümünde, Kur’an-ı Kerim okuyuşumuzda ve okudukların-
da, her ezanda başta Efendimiz Hz. Muhammed’e (salllahü aley-
hi vesselem), tüm nebi ve rasullerine, enbiyalarına, evliyaullaha, 
sahabe efendilerimize, velilerine, müctehidlerine, müceddidle-
rine, risale-i nur talebelerine, hakka sayik olanlara, tüm ehl-i 
imanın cümlesinin ölmüşlerinin eksik ve yerine getiremediği  
ibadet ve kulluk görevlerinin ve kul haklarının ve kabir azabı 
çekmelerine neden olan günahlarının aff ı ve keff areti olması 
ve ruhaniyetlerine sadaka olarak geçmesi niyetine; biz yeryü-
zünde bulunan kullarından, onların ve bizlerin deft erlerine her 
harfi, satırı ve yaptığımız iyiliklerde milyonlar sevaplar ihsan 
eyle. (amin, yâ muîn, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram) 

Ey dostu olmayanların dostu! Senin ipine sarılmış tüm 
bağlılığıma zarar verecek kötü temennilerimi, günahlarımı, 
isyan ve şirk sözlerimi ve kötü alışkanlıklarımı kaldırıver. Ey  
zararı kaldıran...

Ey herşeyin kendisine boyun eğdiği, ey herşeyin kendi-
sine itaat ettiği!  Beni,  doğumum, yaşamım, sekerâtım, ölü-
müm ve ahiretimin her salisesinde her zaman ve mekan içinde 
ve dışında sana boyun eğen ve itaatine, ahdine, va’dine sadık 
kullardan eyle. Senin razı olduğun ve rıza gösterdiğin işler, mu-
habbetler ve şefk atlerinle meşgul  eyle.

Ey saptıran ve hidayet veren! Annemi, babamı, kardeşleri-
mi, eşimi, evlatlarımı, tanıdığım, tanımadığım, Hz. Adem’den 
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(aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek olan tüm 
Ümmet-i Muhammed’i (sallalahu aleyhi vesellem), senin hak yo-
lundan saparak geçirmiş olduğumuz her ilkbaharı ve yazı,  her 
sonbaharı ve kışı,  dünleri, yarınları, sabahtan öğlene geçen, 
öğlenden ikindiye geçen, akşamdan yatsıya geçen, teheccüd-
den seherlere namazsız geçen her nefesi, her anı, sözlerin, ba-
kışların, hareketlerin, gafl etinden, her şerrin ve vesvesenin bize 
verdiği zarardan ve darlıktan, bizleri cehenneme sürükleyen 
tüm günahların bataklığından,  acz ve fakrsız  sana teslimiyet-
siz gafl et ile geçen her günün aydınlığından ve karanlığından 
senin hidayetine muhtacım...

Ey bağışlayanların en hayırlısı, ey yardım edenlerin en 
hayırlısı, ey hükmedenlerin en hayırlısı, ey rahmet yüklü 
bulutları yaratan!

Hidayetin ile günah prangası ile prangalanan kalbimin mü-
hürlerini çözüver...

Ey tüm anahtarlar elinde olan!
Günahlar ile geçen her anımı aff et...
Kuruyan bedenlerimize ve kalbimize rahmet yüklü bulutla-

rın ile merhamet et...
Kalplerimizi özüne kavuştur, merhamet bahçelerine ektiğin 

şefk at tohumları ile şenlendir...
Sana olan aşk ve muhabbet filizleriyle filizlendir...
Yüceliğini ve övülmeye lâyık olduğunu unutturma...
Dünya hevasının ücreti olan cezaları bizlerden kaldırıver...
Rahmâniyet ve Rahîmiyet musluklarından akan damlala-

rın ile bizleri canlandır ve bizlere senin razı olacağın yeni ha-
yatlar ihsan eyle...
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Tüm Ümmet-i Muhammed’i (sallalahu aleyhi vesellem) ve beni 
ve sana eman eden herkesi, sana çıkan yolların adresini kaybet-
miş bir akıldan, dilden, tüm uzuvlardan koru...

Her adımımızı sana olan itaat ve birliğimize çevir. Çünkü 
sen çok yüce, övülmeye ve ibadet edilmeye lâyık olansın.

Tevbe kapıları kapanınca, güneş batıdan doğduğunda, 
mahkeme-i kübra kurulunca, deft erler bir bir açılınca, hesabı-
mı kolaylaştır. Cennetlikler cennette karar kılıp kapılar kapa-
nınca, nurunun hakikatleri ile nurlandır...

Günahlarımın hüccetinden ve ağırlığından Hz. Adem’den 
(aleyhisselam) kıyamete kadar geçen her günün içindeki salavat-
larca aff ına, mağfiretine sığınıyorum ve azabının şiddetinden 
dahi sana sığınırım, sığınakların en güvenlisi, kulun ve rasulün 
efendimiz Hz. Muhammed’in (sallalahu aleyhi vessellem) sünnet-i 
seniyyesi ve şefaatine biz yakaran ve asi kullarını nail eyle. Se-
nin izzet veşerefeni övecek davranışlarla ümmet sancağı altın-
da bir sancaktar eyle...

Ve beni, soyumdan gelecek olanları, dosdoğru bir yol üzere, 
namazını ikame edenlerle beraber eyle..

Allahım! Ben, sana, kendi adıma, eşim adına, soylarımız  ve 
zürriyetlerimiz adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 
kadar eksik kazaya bırakılmış, söz verilerek adak konusu yapı-
larak terk edilmiş namazların ve  namazlarımızın aff ı için  geç-
miş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek 
tüm inananlar adına, yarattığın katreler ve zerreler adedince, 
yeryüzünde ve gökyüzünde namaz kılanlar ve tesbih edenler 
sayısınca,
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vehhâb. (ey bol bol hediyeler ve-

ren),  Yâ men karrabeni ve ednâni (ey beni kendisine yaklaştırıp yakın 
kılan), Yâ men asameni ve kefâni (ey beni günah tehlikelerinden ko-
ruyup bana kâfi gelen), Yâ men hafizani ve kelâni (ey beni muhafaza 
edip ayıplarımı örten), Yâ men veff ekani ve hedâni (ey bana tevfîk 
edip hidâyet eden), Yâ men lâ radde li-kadâih (ey kazâsını geri çevire-
cek kimse olmayan), Yâ men hüve kadâuhu kâin (ey kaza ve hükmü 
var olan), Yâ men hüve lütfuhu zâhir (ey lütfü açık olan), Yâ men 
hüve emruhu ğâlib (ey emri üstün ve galip olan), Yâ mu’tıyes-sevab 
(ey sevapları veren), Yâ Sabbâr (ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü 
veren), Yâ Rezzâk (ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran).

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

TERK-İ ORUÇ TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Kazalarını tutmaya niyet ederek tutmadığım oruç-

lardan, orucu terk ederek işlediğim günahlarımdan, oruç tutan 
insanlara hakaret ve küfür etmekten, oruçlarını beğenmemek-
ten, orucu terk etmesine sebep olmaktan, oruç tutanları kına-
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maktan, orucu inkâr etmekten, orucu gereksiz görmekten, ma-
zeretsiz orucumu bozmaktan, oruca isyan etmekten, oruçluya 
zulüm etmekten, 

54 farzı terketmekten, oruç ibadetlerimi geciktirmekten,  
çaba ve gayretlerimin karşılığına kanaat etmemekten, asilik 
ve isyan etmekten, mazlumun garibanın hakkını yemekten, 
haramları helale tercih etmekten, oruç ibadetlerini, kutsal de-
ğerleri ve ibadetleri alaya almaktan, yediğim içtiğim nimetlere 
küfür etmekten, rızık ve nimetlerine kanaat etmeyip fazlasını 
istemekten, açgözlülük etmekten,  kullarının rızıklarına, ha-
yatlarına ve canlarına göz dikmekten, vücudumun, nefsimin 
ve kullarının keyfiyetlerini senin emirlerinden yüksekte tut-
maktan,  kendimi ve kullarını aşağılamaktan, hor ve hakir 
görmekten, oruç ve sadakat üzerine sözler vermekten, orucu 
inkâr etmekten, oruç tuttuğu için kullarını kınamaktan ve  aşa-
ğılamaktan,  oruç tutacak gücüm var iken orucu terketmekten,  
“oruç  keşke olmasaydı” demekten, oruç tutan kullarına saygı 
göstermemekten, orucu ceza olarak görmekten, oruç adakları 
adamaktan, tutmadığım oruçların keff aretlerini yerine getir-
memekten, orucu ibadet olarak görmemekten, “oruç zengin 
içindir, ben fakirim tutmasamda olur” demekten, oruç tutan 
kullarının oruçlarını bozmak için sözler söylemekten,  Ezan-ı 
Muhammedi vakti gelmeden okuyarak, dalga geçerek, oruçlu 
kimselerin oruçlarını bozmalarına sebep olmaktan, oruç tut-
tuğum halde küfürlü konuşmaktan,  göz zinası yapmaktan,  
kızgınlık ve öfk e ile orucumu bozmaktan, nefsi isteklerim ve 
bahanelerim için orucumu bozmaktan, orucu zayıfl amak ve  
kilo verme amaçlı tutmaktan, oruca riya karıştırmaktan, oruç-
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lu kullarını övmekten, kibre girmelerine aracı olmaktan,  oru-
ca ve oruç ibadetlerine karşı söylediğim, düşündüğüm, bozdu-
ğum, tutmadığım günahlardan ve bildiğim, bilmediğim tüm 
hata ve günahlarımdan;

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyetlerimiz  adı-
na ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gel-
miş, gelecek aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek tüm 
inananların aff ı için;

Yarattığın katreler ve zerreler adedince, tüm oruç tutanlar  
sayısınca, tüm oruçlarını kazaya bırakanlar sayısınca, huzu-
runa oruç borçları ile gelenler sayısınca, oruç ile ilgili verilen 
sözlerin yerine getirilmediği tüm günler sayısınca, Allahım; şu 
isimlerinin hakkı için;

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr.
Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram (ey helâl ve haramın Rabbi), Yâ 

Rabbe’n-nuri ve’z-zalâm (ey nur ve karanlığın Rabbi), Yâ imade 
men lâ imade leh (ey desteği olmayanların desteği), Yâ Basît (ey iste-
diğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten), Yâ mükrime menis-tek-
rameh (ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden), Yâ muğniye’l-
baisi’l-fakir (ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren), Yâ 
muine’d-duafa (ey zayıfl arın yardımcısı), Yâ kenze’l-fukara (ey fa-
kirlerin hazînesi), Yâ Vehhâb (ey bol bol hediyeler veren).

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.
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TERK-İ ZEKÂT VE SADAKA TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
«“Ve lâ yahsebennellezîne yebhalûne bi mâ âtâhumullâhu 

min fadlıhî huve hayran lehum, bel huve şerrun lehum se 
yutavvekûne mâ bahilû bihî yevmel kıyâmeh (kıyâmeti), 
ve lillâhi mîrâsus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu bi mâ 
ta’melûne habîr (habîrun). Lekad semiallâhu kavlellezîne 
kâlû innallâhe fakîrun ve nahnu agniyâu.” “Allah’ın, kendile-
rine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, 
kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri 
için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına 
dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’a aittir. Allah yap-
tıklarınızdan haberdardır  Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz 
zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu.»

“Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, diledi-
ğinden de mülkü çeker alırsın, ve dilediğini azîz edersin, diledi-
ğini zelil edersin, hayır yalnız senin elindedir, muhakkak ki sen 
her şey’e kadirsin.”

Allahım! Bu zamana kadar vermediğim zekâtlarımı verme-
yi niyet ederek,  zekâtı terk etmekle işlediğim günahlarımdan,  
cimrilik ederek ve mal biriktirerek, fakirin mazlumun yetimin  
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hakkını yemekle işlediğim günahlarımdan, farz olan zekâtı 
inkâr etmekten, zekât verenlere engel olmaktan, şeytan ve nef-
simin vesveselerini dinleyerek vermediğim zekâtların ve zekât 
için söylediğim lânet, belâ, kahır, isyan ve şirk sözlerimden, 
kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına ve Hz. Adem’den (aley-
hisselam) kıyamete kadar zekâtını vermeyen ve eksik veren geç-
miş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek 
tüm inananlar adına, yarattığın katreler ve zerreler adedince, 
yeryüzünde zekâtını vermeyen ve eksik verenler sayısınca, 
huzuruna zekât borçları ile gelenler sayısınca, Allahım; şu 
isimlerinin hakkı için;

 Tevbe ettim. Estağfirullah  Yâ Tevvâb.
 Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Allahım! Zekâtı inkâr etmekten,  bu sıkıntılı zahmetli  zekâtı  

“daha ne kadar ödeyeceğiz” demekten ve öyle düşünmekten, 
“fakire ve yetime ne diye zekât verecekmişim” “bende fakirim” 
demekten, “madem fakirsin git çalış benden niye istiyorsun” de-
mekten, “ben çalıştım kazandım o da çalışsın kazansın; kazanır-
ken beraber mi kazandık; fakir o benim malıma ortak olamaz” 
demekten,  sadaka ve zekât ibadetlerine riya katmaktan, “fakir-
ler ölsün;  pis fakir;  fakirler zehir zıkkım yesin; mal varsa zekât 
var, zekât varsa derdin var; Allah benden daha zengin fakire o 
versin; fakir çok yedi biraz da biz yiyelim; fakir fakirse ben de fa-
kirim” demekten, imkanım olduğu halde zekâtı vermemekten, 
fakirin malına namusuna göz dikmekten, fakirin nafakasını ve 
sadakasını vermemekten, zekâtı eksik vermekten, zekâtın hiç-
birşeyi değiştiremeyeceğini söylemekten, soyumun, zürriye-
timin, ailemin zekâtlarını araştırmamaktan, üzerimize düşen 
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zekât ve sadaka, fitre hisselerinin paralarını yemekten,  zekât 
vermeyerek gelen parasal sıkıntılarımda paraya, işime, çalış-
maya, okumaya, hayata, var olmaya, varlığa,  kaderime,  kederi-
me,  eşime,  aileme,  evlâtlarıma,  soyuma, zürriyetlerime senin 
rızık vericiliğine isyan ederek, buğz ederek,  lânet, belâ, kahır, 
beddua okuyarak,  gizli-açık şirk sözleri söyleyerek, işlediğim, 
işlenmesine sebep olduğum, haramzade nesiller dünyaya gel-
mesine sebep olarak işlediğim, bildiğim, bilmediğim tüm hata 
ve günahlarımdan, kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına ve 
Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar zekâtını vermeyen 
ve eksik veren geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları 
işleyen ve işleyecek tüm inananlar ve aff ı  adına, yarattığın kat-
reler ve zerreler adedince, yeryüzünde zekâtını vermeyen ve 
eksik verenler sayısınca, huzuruna zekât borçları ile gelenler 
ve gelecekler sayısınca, Allahım; şu isimlerinin hakkı için;

 Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Allahım.
 Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
 Tevbe ettim. Estağfirullah  Yâ Mâlik’ül-Mülk, Yâ Zü’l-

Celâli ve’l-İkram. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, 
Yâ Rahîm, Yâ Kuddûs. Yâ hayyül-lezi yerzuku külle hayy (ey 
bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi), Yâ muğniye meni’s-
teğnah (ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren), Yâ Veh-
hab (ey bol bol hediyeler veren).

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

“Sadakalar ancak şunlar içindir: Fakirler, yoksullar, o işte ça-
lışan görevliler, müellefe-i kulûb (kalbleri İslâm’a ısındırılacak-
lar), köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar. Allah 
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tarafından böyle farz kılındı. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve 
hikmet sahibidir.”

“İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekâtı ve-
renlerin Rabbleri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiç-
bir korku olmadığı gibi, onlar mahzun da olmazlar.”

EKSİK ZEKÂT, FAİZ ALIP-VERMEK,
SOY LÂNETİ, ZULÜM, TECAVÜZ, ENSEST V.B.

KISAS VE KEFFARET NİYETİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahım! Benim, eşimin ve çocuklarımızın, annelerimi-

zin-babalarımızın ve soylarının, soyumuzdan tüm ölmüş ve 
sağ olanların ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geç-
miş, gelmiş ve gelecek tüm mü’minlerin şirk ve isyana girerek, 
Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ift ira ve hakaretler yaparak 
ve yalan yeminler ederek, dinsizlik yaparak, Allah’a ve kutsal 
değerlere söverek, adam öldürerek, Allah’ı ve Kur’an-ı Kerim’i 
şahit tutarak ve Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin ederek, in-
sanları kibirlenip, kınayıp aşağılayarak, zina yaparak, lânet ve 
beddua yaparak, ensest ilişkiler yaparak ve bu ilişkilerden ço-
cuklar dünyaya getirerek, eşcinsel ve sapkın ilişkilerde buluna-
rak, yalanlar ve ift iralar ile evlilikler kurarak ve bu evliliklerden 
çocuklar dünyaya getirerek, zekâtı vermeyip fakirin hakkını yi-
yerek, faiz yiyerek, haram ve haksız miras yiyerek, evlendikleri 
ve evlendiğimiz eşleri aldatarak çocuk dünyaya getirerek, taciz 
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ve tecavüz yaparak işledikleri ve işlediğimiz zina günahlarının 
ve günahlarımızın ve yedikleri ve yediğimiz haramların aff ına 
ve zina ile ve haramzade çocuklar dünyaya getirmek ile işle-
dikleri ve işlediğimiz günahların aff ına, zina yapmasına sebep 
oldukları ve olduğumuz insanların günahlarının aff ına, taciz 
ve tecavüz ettikleri ve ettiğimiz, zulüm ve haksızlık yaptıkları 
ve yaptığımız kişilerin yaptıkları beddua ve lânetlerin kalkma-
sına, haksızlığa, tacize, tecavüze, zulme uğrayarak beddua ve 
lânet edenlerin dahi günahlarının aff ına vesile olması ve bu ki-
şilerin yaptıkları beddua ve lânetlerin kalkmasına vesile olma-
sı, faiz almasına ve vermesine ve büyük günahları işlemelerine 
sebep oldukları ve olduğumuz insanların, kibirlenerek kınayıp 
aşağıladıkları ve kınadığımız insanların aff ına ve hidayetlerine 
vesile olması ve faiz alıp vermekle işledikleri ve işlediğimiz gü-
nahların aff ına vesile olması ve tüm zekât düşen fakirlerin gü-
nahlarının aff ına vesile olması ve o fakirlerin başlarındaki belâ 
ve musibetlerin define vesile olması ve zekâtı terk ile işledikleri 
ve işlediğimiz günahların dahi aff ına vesile olması ve keff erat 
olması niyeti ile ve cümlemizden ve cümle mü’minlerden ve 
zürriyetlerimizden şeytanın Tüm bu saydığım ve sayamadığım 
günahlar ile yalan, zina, sapkınlık, taciz, tecavüz, ensest ve eş-
cinsel ilişkiler, faiz, zulümler, zalimlere taraft ar olmak, veril-
meyen zekât, haksız miras, kınamak, büyüklenip kibirlenmek 
ve yukarıda tüm saydığım sebepler ile; şeytanın bizden, soy ve 
zürriyetlerimizden, mal ve evlâtlarımızdan ve mü’minlerden 
dahi mallarına ve evlâtlarına ortak olarak aldığı tüm ortaklı-
ğının ve hisselerinin dahi kalkmasına ve saydığım ve sayama-
dığım, bildiğimiz ve bilmeden işlediğimiz tüm günahlarımıza 
keff aret olması ve aff ına vesile olmasına tüm mü’minlerin 
başlarındaki ve başımızdaki belâ ve musibetlerin dahi kalkma-
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sına vesile olması er-Rahmân ve er-Rahîm isminin tecellisine 
mazhar olmak ümidi ile niyet ettim Allahım senin rızan için 
280 fakir doyurmaya (evli olanlar 560 fakir doyurmaya niyet-
lenecekler) veya 41 gün oruç tutmaya (maddi gücü olmayanlar 
oruç tutacaklar ve evli olanlar karı koca tutacaklar ve bir fakir 
aileyi doyuracaklar veya doyuracak kadar erzak veya para yar-
dımı yapacaklar.)

Türkiye’de kişi başı doyurma ücreti : 15 TL.
Afrika’da kişi başı doyurma ücreti : 4 TL.
• (Evli olanlar) 560 fakiri doyurmaya niyet ettim.
 Türkiye=8.400 TL. Afrika=2.240 TL.
• (Bekar olanlar) 280 fakiri doyurmaya niyet ettim.
 Türkiye=4.200 TL. Afrika=1.120 TL.
• (Maddi imkanı olmayan) 41 gün oruç tutmaya ve
 1 aileyi 1 öğün doyurmaya niyet ettim.

TERK-İ ZEKÂT TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Bize, kendi mülkünden kırkta birini başka kulla-

rına vermek suretiyle emanet verdin. Biz ise malın mülkün sa-
hipliğini kendimizde bilerek edepsizlik ettik. Emanete hıyanet 
ettik, cimrilik ederek malın mülkün sahipliğine kalkışıp had-
di aşanlardan olduk. İslâmın beş şartından  bir şartını; ‘zekât’ 



KEBAİR TEVBELERİ 433

emrini çiğnedik. Cimrilik ederek zekât vermemiz gereken in-
sanların yokluktan ağlamalarına zorluk çekmelerine belki de 
isyan etmelerine, minnet esareti altında kalmalarına sebep 
olduk, uhuvveti kırdık, yetimin yoksulun fakirin hakkını ver-
medik, çaldık. Ve bu malı kendi boğazımızdan, soyumuzun, 
zürriyetimizin boğazından geçirerek soyumuzu, zürriyetimizi 
lânetledik. Ve şeytanın mallarımızdan ve evlâtlarımızdan his-
seler almasına sebep olduk.

Allahım; bu cimrilikten, bu hırsızlıktan, bu günahtan, be-
nim, soyumun (eşimin, soyunun) ve zürriyetimizin adına 
Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına ve Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gele-
cek tüm inananlar adına sana tevbe ediyorum. 

Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
Estağfirullah Yâ Mâlik’ül-mülk!
Estağfirullah Yâ Rezzâk!
Estağfirullah Yâ Mukît!

TERK-İ HAC VE UMRE TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Nefsime ve şeytana uyarak, senin emir ve yasakla-

rına riayetsizlik ederek, gafl et ve cahillik ile; Allahım! maddi ve 
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manevi imkanlarım olduğu halde, hac ve umre vazifemi ertele-
yerek veya hacca ve umreye gitmeyerek farz olan hac ve umre 
ibadetimi terk etmekten, inkâr etmekten, isyana düşmekten, 
hacca ve umreye  gidenleri kınamaktan, aşağılamaktan, kü-
çümsemekten, beğenmemekten, hacca ve umreye gidenlere 
küfür ve hakarette bulunmaktan, ift ira atmaktan, hacı adayla-
rını çekiştirmekten, dedikodusunu yapmaktan, hac ibadeti ile 
dalga geçmekten, hacca ve umreye  gitmek isteyenlere engel ol-
maktan, haccı ve umreyi inkâr etmekten, “hacca ve umreye ne 
lüzum var, oraya gitmek araplara para yedirmek” demekten, hac 
ve umre adakları adamaktan, soyumdan adanan adakları araş-
tırmamaktan, okul, yaşlıklık, para, yaşam, hastalık üzere  sözler 
vererek haccı ve umreyi adak ve pazarlık konusu yapmaktan, 
“hacca ve umreye  gidersem söz kurbanlar keseceğim” demekten, 
hac şartları yerine geldiği halde haccı yerine getirmemekten,  
faiz ve tefecilik paralarını helal görüp hacca ve umreye gitmek-
ten,  gitmeyi istemekten, “bu kadar günah ile hacca ve umreye 
gidersem aff olunurum” diye kesin hüküm vermekten, maddi ve 
manevi hiç bir engel olmaksızın, bugüne kadar yerine getir-
mediğim hac ve umre ibadetlerim için pişmanlık duyarak ve 
imkanlarım doğrultusunda yerine getirmeyi isteyerek ve niyet 
ederek terk ettiğim hac ve umre ibadetlerimden,  hac ve umre 
için söylediğim lânet, belâ, kahır, intizar isyan ve şirk sözlerim-
den, kendi adıma, eşim adına, soylarımız  ve zürriyetlerimiz 
adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, 
gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek tüm 
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inananlar adına, yarattığın katreler ve zerreler adedince, hac-
ca giden gidecekler sayısınca, hac vazifesini yerine getirerek 
ve getirmeden  vefat edenler sayısınca,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
{Estağfirullah} (100 defa)

Allahım! Tevbelerimi ve dualarımı Kadir gecesi Kâbe’de, 
Arefe günü Arafat’ta yapmışım gibi kabul eyle... (âmin).

Hem O zamanların tamamının; gecelerini Kadir gecesi, 
gündüzlerini Arefe günü olmuş gibi kabul eyle... (âmin).

Ve gecelerinin tamamını; Kâbe’de Kur’an-ı Kerim, Cevşen, 
Risale-i Nur okumuşum gibi,

Ve gecelerinin tamamını; Kâbe’de teheccüd kılmışım gibi, 
dua etmişim gibi,

Ve gecelerinin tamamını; Kâbe’de tavaf etmişim gibi,
Ve gecelerinin tamamını; Kâbe’de ağlayarak tevbe, istiğfar 

etmişim gibi,
Ve gecelerinin tamamını; Kâbe’de en makbul salavatları 

okumuşum gibi,
ve gecelerinin tamamını; Kâbe’de “Sübhanallahi, ve’l-

hamdülillahi, ve lâ ilâhe illallahu va’l-lahu ekber” demişim 
gibi,

Ve gecelerinin tamamını; Kâbe’de en razı olacağın şekilde 
ihya etmişim gibi,  en güzel ameller, en güzel niyetler etmi-
şim gibi,

Ve gündüzlerinin tamamını; arefe günü oruç tutmuşum 
gibi, dua etmişim gibi, vakfe yapmışım gibi,

Ve gündüzlerinin tamamını; Arafat’ta ağlayarak tevbe, is-
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tiğfar etmişim gibi, en makbul salavatları okumuşum gibi,
Ve gündüzlerinin tamamını; Arafat’ta en razı olacağın şe-

kilde ihya etmişim gibi, en güzel ameller,en güzel niyetler 
etmişim gibi kabul eyle... (âmin).

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Yâ Müyessir (ey hayırlı işleri kolaylaştıran), Yâ Mutahhir (ey 

her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen), Yâ Münevvir (ey 
nûruyla her şeyi nurlandıran), Yâ Rabbe’l-beyti’l-haram (ey Beytü’l-
Haramın Rabbi), Yâ Rabbe’ş-şehri’l-haram (ey haram ayların sahi-
bi), Yâ Rabbe’l-Mescidi’l-haram (ey Mescidü’l-Haramın Rabbi), Yâ 
Rabbe’l-beledi’l-haram (ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi), Yâ 
Rabbe’r-rükni ve’l-makam (ey Rükn-ü Hacerü’l-Esved ve Makam-ı 
İbrahim’in Rabbi), Yâ Rabbel-meş’aril-haram (ey Meş’ari’l-Haramın 
Rabbi), Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram (ey helâl ve haramın Rabbi),Yâ 
Rabbe’n-nuri ve’z-zalam (ey nur ve karanlığın Rabbi), Yâ Rabbe’t-
tahiyyeti ve’s-selam (ey tahiyyât ve selâmın Rabbi), Yâ Rabbe’l-
celali ve’l-ikram (ey celâl ve ikrâmın Rabbi).

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.

“Allahım! Senden dünya ve âhirette afiyet dilerim.
Allahım! Senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve

malım hakkında af ve afiyet dilerim.
Allahım! Ayıplarımı ört, korkularımdan emin kıl.” 
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NAMAZ,ORUÇ, ZEKÂT VE HACCI
TERK ETMENİN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Gücümün yettiğince sana olan ahdim ve va’dim 

üzereyim. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.
Allahım! Benim ömür sermayem ve kuvvetim senin sayı-

sız ihsan ve ikramlarına karşı hakkıyla şükürde bulunmaya 
yetmez. Allahım! Bizler ne kadar kusurlu olsak ta, sen sonsuz  
rahmetinle bizlere merhamet edensin. Az bir külfet karşılığın-
da ücreti pek büyük cennet gibi ebedi saadetin anahtarlarını 
bizlere vaat edensin ve biz kullarına yaptığı hatalarında bile 
merhamet ederek, sabır göstererek, kendine geri çevirensin. 

Allahım! Senin emir ve yasaklarına itaatsizlik ederek, farz 
olan ibadetlerimizi ve ahlâk kurallarını terk ederek, gevşeklik 
göstererek, dünya ve ahiretimize zararlar verdik, verdiğin ni-
metlere ve rızıklara şükretmenin karşılığında nankörlük ettik. 
Sana kulluk etmek ve şükretmek için yaratıldığımızı düşünme-
yerek, sırf dünya için yaratıldığımızın gafl etine düşerek, namaz 
kılmayarak, ibadetlerimizi yerine getirmeyerek ve eksik yapa-
rak, ibadetlerimizde cimri davranarak, dünyanın geçici saatle-
rini cennetin ebedi saatlerine tercih ettik ve dünya lezzetinden 
kat kat daha lezzetli ve doyurucu olan ahiret nimetlerini lez-
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zetlerini nefsani arzularımız için yok saydık. Rızkın bereketi, 
canların temizliği olan zekâtlarımızı vermeyerek, cimrilik ettik 
ve zekât vermemek için mal sahibi, mülk sahibi olma korku-
su ve endişesine kapıldık. Yoksul ve fakir olmayı tercih ettik, 
yoksulun ve fakirin hakkını yedik, hac gibi  üstün bir ibadet ile 
günahlardan arınmanın ve bağışlanmanın karşılığında, mad-
di ve manevi çıkarlarımız adına hac ibadetimizi geciktirdik ve 
unuttuk, sözler ve şartlar verdik, haram paralar ile hac ibadeti 
yapmayı normal görecek kadar dünyaya ve içindekilere bağ-
landık. Orucu terk etmek ile orucun sevabından ve hayrından 
mahrum kaldık. Oruç tuttuğumuz halde çıkarlarımız ve men-
faatimiz için tuttuk, her zaman fakr ve acz içinde olduğumuz 
halde orucun ve ibadetlerin zenginlere farz olduğunun gafl eti 
içinde yaşadık.

Allahım! Biz dünyanın gafl etine dalarak unutanlardan ol-
duk. Allahım! Sen sonsuz rahmetin ve şefk atinle bizi bizden 
daha çok düşündün, biz ise kendimize zulmedenlerden olduk.  

Allahım! Azametin ve kereminle bizleri yine de huzuruna 
çağırdın, bizlere çıkış yollarını gösterdin, bizi tevbeye duaya ve 
pişmanlığa davet ettin, kalplerimizi dilediğin gibi değiştirdin. 
Senin mağfiretine ve aff ediciliğine sığınarak sana yalvarıyo-
rum ve senden istiyorum.

Allahım! Başıma gelen belâ ve musibetlerde senin bizlere 
rahmet ve merhamet ettiğini günah ve hatalarımızın dünyada 
keff aretini ödeyebilmemiz için bizlere yol gösterip gafl et per-
demizi kaldırıp bizleri saadet-i ebediye olan ahiret dünyasına 
hazırladığını çeşitli vesileler ile imtihan ettiğini unutup, senin 
bizleri doğruya hak olana iletmene rağmen hata ve günahlarda 
ısrarcı davranarak, bizlere tebliğ olunan konularda nefis ve he-
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vamızın sözlerini dinleyerek, tevbe ve dualara icabet etmeye-
rek, tevbe ve dualarımızda arınmadığımızı düşünerek, ihtiyaç 
duymayarak, namaz, hac, zekât, sadaka, oruç gibi ibadetlerde 
kabul olunmadığını, senin huzuruna, senin rızan için yaptığım 
ibadetlerimde kabul edilmediğimi, kabul olunmadığını, kabul 
etmeyeceğini düşünerek, söyleyerek, vesveselere kulak asarak, 
kendi kendime hükümler vererek, senin işine karışarak, senin 
rahmetinden ümit keserek, her zaman vücud ve varlığımızın, 
sana ve emir ve yasaklarına muhtaç olduğunun gafl eti ile biz-
lere vesile olan kullarını sana aracı tayin ederek, onların bizi 
sana yaklaştıracağına inanarak ve düşünerek,  kullarının sade-
ce cüz’i ilim ve irade ile bizleri sevk edeceğini, akıl fikir konu-
larında istişare edebileceklerini unutarak, idrak edip algılamak 
istemeyerek, sevk olunduğum ve tevbe ettiğim halde nefsime 
uyarak, istek ve arzularımdan sana sığınmayarak, ibadetle-
rimi terk edip ibadet ve kulluğumda birşey kazanmadığımı 
düşünerek, beni günah ve hatalarımdan hiçbirşeyin temizle-
yemeyeciğini düşünerek, kibirlenmekten, günah ve hatalarımı 
senin büyüklüğünden ve aff ediciliğinden büyük görmekten, 
hakkında bilgim olmayan konularda tebliğte bulunarak, kul-
larını günahlara sevk etmekten, günahlarını senin rahmet ve 
merhametinden büyük görmelerine, yanlışa sevk olmaları-
na ve farz olan  ibadetlerini ve ibadetlerimizi yanlış yollarda 
doğru yaptığımızı zannederek, bırakmalarına, bırakmamıza ve 
cennetinden mahrum kalacağımız söz, hareket, fiil ve davra-
nışlardan, tebliğler ve öğütlerden, sebep olduğum ve sebebiyet 
verdiğim soy ve zürriyetimden, aynı hata ve günahlardan, yan-
lışa sevk olunanlar adına, kendi adıma, eşim adına, benim ve 
eşimin soy ve zürriyetleri adına, yanlışta olduğu halde doğ-
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ru olduğunu zannedenlerin hakka ve doğruya sevk olması 
adına, ibadetlerimizi ve ibadetleri terk eden, eksik zekât veren, 
zekât düştüğü halde vermeyen, namaz kılan, kılmaya gücü 
yettiği halde kılmayan, terkeden, oruç tutan, tuttuğu halde bo-
zan, bozduğu oruçları yerine getirmeyen, keff aretini ödeme-
yen, hacca gitmeye gücü varken gitmeyen, gitmek için sözler 
ve yeminler verenlerin tümü adına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) 
kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek olan tüm Ümmet-i 
Muhammed’den (sallallahu aleyhi vessellem) tüm saydıklarımın 
eksik olan ibadetlerinin tamamlanması, tamamlayamadıkları 
ibadetlerin aff ı ve aff ımız için, ben, sana,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs, Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Yâ men lehü’l-beytü ve’l-haram (ey Kâbe-i Muazzama ve 

Harem-i Şerîfin sahibi), Yâ Kâbil (ey rızâsı için yapılan işleri kabul eden), 
Yâ men en’ame bi-havlih (ey güç ve havliyle nimet veren), Yâ men 
ekreme bi-tavlih (ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden), Yâ men 
âde bi-lütfih (ey tekrar tekrar lütuft a bulunan), Yâ men yehdi men 
yeşâ’ (ey dilediğine hidayet eden), Yâ men yudillu men yeşâ’ (ey di-
lediğini saptıran), Yâ Vehhâb (ey bol bol hediyeler veren), Yâ Samed 
(ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu), Yâ 
Ehakk (ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan), Yâ 
muğniye meni’s-teğnah (ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zen-
ginleştiren), Yâ men yakbelü uzre’t-tâibin (ey tevbekârların özrünü 
kabul eden),  Yâ Sabbâr (ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren), 
Yâ Rezzâk (ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran).

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
seyyidinâ Muhammed.
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TESETTÜR TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Yâ Rabbe’l-alemin, Senin tesettür emrine yüz çevirdim. 

Nefsime, yabancı erkeklere kendimi beğendirmek ve hoş gel-
diği için açılıp-saçıldım. Senin emrine karşılık nefsimi tercih 
ettim. Tesettürsüzlük yaparak emrine âsi oldum. Tüm kalbimle 
ve samimiyetimle huzuruna geldim Yâ Rabbi, tevbe ettim ka-
bul eyle Yâ Tevvâb, hâlimi merhametinle ıslâh eyle.

Yâ Mucîbe’d-deavât. Tevbe ettim. Estağfirullah.
Yâ Rabbi, zaman zaman nefsimdeki kusuru görmeyip “te-

settür ayeti önce erkeklerin göz kapaklarına indi” diyerek, veya 
“erkekler bana niye baktı” gibi vesveselerin peşinden erkekle-
ri kınama, iradesiz varlıklar olarak görme, küçük görme, kin 
kusma, ift ira atma, Allahım senin yaratılış hikmetlerini küçük 
görme gibi fikir ve zikirlerle kendi nefsimdeki kusuru örtbas 
etmeye çalışarak, bu sözlerle erkeklere kinlenerek ve diğer er-
kek ve kadınlara aynı kinin yayılmasına kukla olmaktan dolayı,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Yâ Afûvv, bir erkek olarak tesettürsüz kadınlara şehvetle 

bakmaktan tevbe ettim. Kadınları tesettüre uygun olmamala-
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rından dolayı kınamaktan ve onlara bakmam haram olduğu 
halde bakarak günaha girmekten ve baktığım kadınların güna-
ha girmesine sebep olmaktan, hem kendi adıma hem de baktı-
ğım kadınlar adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah.
Tesettür sebebiyle kadınlara düşmanlık ve kin beslemekten 

ve bunun yayılmasına kukla olmaktan dolayı tevbe ettim.
Bir erkek olarak göbek ve diz kapağımın arasını tam olarak 

örtmeyen elbiseler giymekten, vücudumu belli edecek dar ve 
şeff af elbiseler giymekten, karşı cinsi andıran ve özendiren el-
biseler giymekten,

Tevbe ettim. Estağfirullah.
Yâ Rabbi, tesettüre uygun olmayarak gezip, belki de karşı 

cinsin şehvetlerini azdırmak, nefislerini azdırmak, göz zinası 
günahına düşmelerine sebep olmak, cinsellikle ilgili günahlara 
meyletmelerine sebep olmaktan dolayı,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Eğer bu günahlara düşmelerine sebep olduğum kimseler 

varsa onlar adına,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Yâ Tevvâb, Kur’an-ı Kerim’deki mahremiyet ayetlerini tam 

olarak okuyup öğrenmemekten ve bu sebeple bana nikahları 
düştükleri halde bazı yakın akrabalarımı mahrem sanmaktan 
dolayı işlemiş olduğum günahlardan,

Tevbe ettim. Estağfirullah.
Yâ Settâr, Senin beni tesettür emrinle korumak istediğini 

idrak edemeyip senin emrine hor bakmaktan, burun kıvır-
maktan, tesettür ayetlerini inkâr edecek derecede tevil etmek-



KEBAİR TEVBELERİ 443

ten veyahut inkâr etmekten dolayı işlemiş olduğum günahlar-
dan dolayı,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr.
Yâ Erhame’r-rahimin, anne-babamın ve anne-babamın so-

yundan ve zürriyetinden tesettürsüzlük ve açık-saçıklık  güna-
hını işleyenler adına tevbe ettim.

Eşimin ve anne babasının, soyunun ve zürriyetinin adına da 
tevbe ettim.

Ümmet-i Muhammed’den (sallallahu aleyhi vesellem) ve Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gele-
cek  tüm mü’minler adına dahi,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ Settâr.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

{Estağfirullah} (100 tekrar)

TESETTÜR TEVBE VE DUASI

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü mine’z-zâlimin.
Allahım! Biz kullarına emrettiğin ve görünmesini yasak 

ettiğin azalarımıza ve mahrem yerlerimize sahip çıkmayarak, 
erkek ve kadınlara göstererek, şehvete, zinaya meyil, tecavüz, 
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sapıklık ve sapkınlıkların çoğalmasına sebebiyet verdiğimiz 
günahlardan, başkalarının göz zinası işlemesine ve zinaya 
sevk olmalarına yardım etmekten ve sebep olmaktan,

Allahım! Süslerimizin ve ziynetlerimizin görünmesini ya-
sak ettiğin kullarına göstererek, mutluluklarımızın ve huzuru-
muzun bozulmasına sebep olduğumuz günahlardan,  

Allahım! Bizlere girilmesini yasak ettiğin ve yasak ettiğin 
yerlerde bulunarak işlediğimiz günahlardan,  

Allahım! Bizlerin soy ve zürriyetlerinden ölmüş ve sağ olan-
larından anne-babalarımızın, kardeş ve akrabalarımızın, temiz 
ve iff etli kadınlara atmış olduğu tesettür ve mahremeyete leke 
getiren ift ira ve dedikodulardan “biz ne kapalılar gördük asıl 
kapalılardan olanlardan korkacaksın; çarşafın dışına değil için-
dekine bakacaksın; çarşafı tesettürü kendisine moda yapmış; 
süslü cariye; kapanmakla bir şey olsaydı, kapanmakla insan 
olunmuyor; Allah insanın dışına bakmaz içine bakar; tesettür 
ve çarşafl ılardan nefret ediyorum; lânet olsun çarşafa tesettüre; 
üstü cami altı kilise” gibi ve benzeri şirk isyan, lânet, beddua, 
sitem, intizar, dedikodu, ift ira, aşağılama, kınama, hased, kin,  
nefret içeren sözler ve kelimeler sarf ederek işlediğimiz ve iş-
lenmesine sebebiyet verdiğimiz günah ve hatalardan, 

Allahım! Eşlerimize, kardeşlerimize, anne-babalarımıza,  
çocuk ve akrabalarımıza tesettürü tebliğ etmeyerek, onları ve 
kullarını kendi arzu ve isteklerimiz ve zevklerimiz için kapan-
masını, kendi arzu istek ve zevklerimiz için açılmasını isteye-
rek, senin emrin iken tesettürü sana adak, nezir ve şart konusu 
yapmaktan, ibadet ve sadakat üzerine yeminler ederek tesettürü 
şartlamaktan, “tesettüre girersem insanlar beni aşşağılar” diye-
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rek ve düşünerek, bizlere fıtri ve farz olan tesettürü terketmek-
ten, terkedilmesine sebep olan söz ve cümlelerden, nefsimin 
sözlerine kulak asmaktan, olay ve hadiselerin zâhiri sebepleri-
ne bakarak, hakiki sebeplerinden gafl et ederek, tesettürlü iken 
tesettürü terk ederek, senin emrinden ve rahmetinden yüz çe-
virmekten, tesettüre girmeme engel olan hata ve günahlarımı 
ikrar etmeyip gururlanarak, senden istemeyerek,  kullarında 
arayarak, tesettürü yaş, zaman, mekan ve evlilik konularında 
şartlayarak, senin emrin ve rızana kavuşmak için giymeyerek,  
kullarının baskısı ve zorlaması yüzünden giyerek,  kalben ve 
aklen tesettürü kabullenmeyerek, kin, garaz, bugz, adavet, ki-
bir, su-i zan, hased, tereddüd gibi hastalıklara müptelâ olarak 
yaşamaktan, çıplaklığa ve zina günahlarına sebep olacak günah 
ve hatalarımızdan, 

Allahım! Ben, sana, kendi adıma, eşim ve zürriyeti adına, 
anne ve babam, kardeş ve akrabalarım adına, tüm ehl-i iman-
dan aynı günahlar ile senin huzuruna gelenler ve gelecekler 
adına, tesettüre riayet etmeyen ve saygısız davranan zina gü-
nahları ile cehennemini hak eden kullarının aff ı için, onların 
ve bizlerin şirk, isyan, kin, adavet, buğz, ucb, riya, hased, kibir 
gibi işlediği ve işlemesine sebep olduğu ve olduğumuz tüm gü-
nah ve hatalardan kendi adıma tüm ehl-i imanın ölmüş ve sağ 
olanları adına, 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ men setera ale’l-kabih (ey 
çirkinin üzerini örten). Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hasena’t-
tecavüz (ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi en güzel olan). 
Tevbe ettim estağfirullah Yâ Vasia’l-Mağfirah (ey mağfireti geniş 
olan). Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Sâtira’l-averât (ey utanılacak 
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şeyleri örten). Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mutahhir (ey herşeyi 
maddi ve manevi kirlerden temizleyen). Tevbe ettim. Estağfirullah 
Yâ Kerime’s-safh  (ey aff ı bol olan). Tevbe ettim. Estağfirullah  Yâ 
âzime’l-menn (ey iyiliği büyük olan). Tevbe ettim. Estağfirullah 
Yâ men hüve yünci’l-helka (ey helak olana necat veren). Tevbe et-
tim. Estağfirullah Yâ men hüve edalle ve ehda (ey saptıran ve 
hidayet veren). Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mufassıl (ey bütün 
müşkülleri halleden hak ile batılın arasını ayıran). Tevbe ettim. Estağ-
firullah  Yâ Mübeddil (ey istediğini istediği şekilde değiştiren). Tevbe 
ettim. Estağfirullah Yâ hâdiye meni’s-tehdah (ey kendisinden 
hidayet isteyenlerin hidayet edicisi). Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ 
kaliye meni’s-teklah (ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten). 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Bâtın, Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem, Yâ Adl.
Allahım! Tesettürsüzlükten ve ayıplarımın görünmesinden 

sana sığınırım.
Allahım! Huzur ve mutluluklarımın bozulmasına sebep 

olan günahlardan sana sığınırım.
Allahım! İft ira ve dedikodulardan sana sığınırım.. 
Allahım! Çarşaf ve tesettüre leke getirecek söz ve düşünce-

lerden sana sığınırım.
Allahım! Senin hakkında hüküm ve kararlarda bulunmak-

tan sana sığınırım.
Allahım! Tesettür ile sana şart koşarak adak adamaktan 

sana sığınırım.
Allahım! İbadet ve sadakat üzerine yeminler etmekten sana 

sığınırım.
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Allahım! Farz olan tesettürü terk etmekten sana sığınırım. 
Allahım! Rahmetinden yüz çevirmekten sana sığınırım.. 
Allahım! Kendimi şartlayarak zulüm etmekten sana sığını-

rım.
Allahım! Emir ve yasaklarına karşı gelmekten ve asi olmak-

tan sana sığınırım.
Not-1 : Bunları yaparken sakın adak adamayın, söz ver-

meyin.Yapacak durumunuz yok ise bir Fatiha 3 İhlas okuyup 
hediye edin. Gücünüz var ise hemen yapın. Şeytandan Allah’a 
sığının. Tebliğte bulunurken dikkatli sözcükler kullanın, zorla-
mayın, uzaklaşmasına sebep olacak kelimelerden kaçının. Dü-
şünerek tevekkülünüzü yapın. Allah’dan kalplerindeki mührü 
kaldırmasını dileyin. Yapmadan önce onun ve ailesinin hata ve 
günahları için tevbe-istiğfar edebilirsiniz. Onun adına engelleri-
nin kalkması niyeti ile gönül sadakası verebilirsiniz 

Allahım niyetine girdiğim ve gireceğim işlerde şeytanın 
ruhsat almasına ve vesvese vermesine sebep olacak ve nefsi-
min vesvesesi ve şerlerden senin yüce azametine sığınırım.

Rabbi yessir velâ tuassir, rabbi temmim bil hayr, 

Not-2 : Soy ve zürriyetlerinizden ahirete göçmüş olanlar ve 
tüm yaşayanlar adına tesettürsüzlük ve benzeri günahlar ile gi-
den tüm Ümmet-i Muhammed adına bir kardeşinize tesettürü 
tebliğ edin. Tesettüre teşvik amaçlı hediye tesettür verin. Kur’an 
kurslarına başlayan hanım kızlar veya durumu olmayan kardeş-
lerimize tesettür ve seccade, Kuran-ı Kerim hediye edebilirsiniz. 

İbadet ve sadakat üzerine verilen yemin için 3 gün oruç 
veya cami temizleyebilirsiniz. 
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Niyet : Allahım! Tüm Ümmet-i Muhammed’in (aleyhissa-
latuvessalam) günahlarının aff ı, ölmüş ve sağ olanların tesettü-
re karşı çıkanların  ve tesettürsüz bir şekilde senin huzuruna 
gelenlerin Kur’an-ı Kerim, Hatim, ibadet ve sadakat üzerine 
verilen yeminlerin ve Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlıkla-
rın aff ı ve sadakası niyetine, bu seccadenin üzerinde namaz 
kılanların, tesbih çekenlerin sayısı ve okuduğu  her Kur’an-ı 
Kerim’in harfl eri sayısınca, ölmüş ve sağ olanların adaklarının  
kalkması, ruhlarının ve ruhaniyetlerinin huzura kavuşması ve 
onların ve bizim amel deft erlerimize sadaka hükmüne geçmesi 
niyeti ile niyet ettim Kur’an-ı Kerim vermeye, tesbih verme-
ye, tesettür dağıtmaya, tebliğde bulunmaya.

FAİZ TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Bizler helal kıldıklarını terk ederek veya kabul et-

meyerek, dünyevi çıkar ve kazançlarımız adına dünyamızı ve 
ahiretimizi unutarak, faiz ve banka gibi haram yollara başvura-
rak, asıl zarara uğrayanlardan olduk. Senin emir ve yasaklarına 
riayetsizlik etmek, bizim başımızda belâ ve musibetlere daveti-
ye olduğu halde biz, nefislerimizi ve kendimizi temize çıkardık. 
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Allahım! Sonunda hüsrana ve üzüntüye uğrayan biz olduk.
Allahım! Sen bizleri iktisat ve kanaat ile helal yoldan geçi-

nen kullarından eyle!
Allahım! Bizleri ahir zamanın fitne ve tuzakları olan banka-

lardan muhafaza eyle! 
Allahım! Faizin her türlüsünü haram kıldığın halde, “faiz 

helal” diyerek nefsim ve isteklerim adına faize bulaşarak, iş-
lemiş olduğum bütün günahlarımdan, kat kat arttırılmış faizi  
almaktan, vermekten, aracı olmaktan, faiz yemekten ve aileme 
yedirmekten, faiz için yatırım yapmaktan, faiz ödemekten, faiz 
almaktan, faiz ile yaptığım her türlü alış-verişlerimden, “faiz-
de alış-veriş gibidir” demekten, faiz parası ile yediğim, içtiğim, 
giydiğim, kullandığım her türlü haramlardan, faiz ile ev almak-
tan, faiz ile araba almaktan, kredi ve faiz ile işyeri açmaktan,  
faiz  ile edindiğim her türlü kazançlarımdan, faiz kullanarak 
yaptığım bütün yatırımlardan, banka kredisi kullanmaktan, 
bankacılık işletim sistemi adı altında çalışarak faiz lobilerine 
yardımcı olmaktan, para transferine aracı olmaktan ve yardım 
etmekten, faiz işletim sistemi içerisinde helal kazanç aldığımı 
çaba göstererek alnımın terini ve çabalarımın karşılığını aldı-
ğımı iddia etmekten ve düşünmekten, borsaya para yatırarak 
helal olan paramı faize ve harama bulaştırmaktan, ticareti-
me faiz bulaştırmaktan, tefecilik yapmaktan, çek-senet yapa-
rak faiz koymaktan, faiz almaktan ve  faiz vermekten, faiz ile 
borçlanmaktan,  faiz ile alacaklı olmaktan, ayetleri ve hadis-
leri gördüğüm bildiğim ve öğrendiğim andan itibaren faizden 
vazgeçmemekten, kendi kanunlarımı koymaya çalışarak faizle 
alınmış herşeyi  canıma kanıma aileme evime gelenlere,  kul-
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larına helal kılmaktan, yedirmekten, içirmekten ve  kullandır-
maktan, faiz ile ifl as ederek müfl is bir hayat yaşamaktan, isyan 
etmekten, aldığım ve verdiğim faizler nedeni ile borçlanarak 
sana isyan etmekten, faiz alıp vererek sana ve rasulüne savaş 
açmaktan, faiz yediğim halde borçlanarak paramı rızkımı be-
reketimi kesmene isyan etmekten, sana ift ira atmaktan,  duala-
rıma cevap vermediğini düşünmekten, beni bir başıma yalnız 
bıraktığını düşünmekten, rızık ve bereketin kendi yaptıklarım-
da olduğunu zannetmekten ve sünnet-i seniyyeye uymamanın 
cezası olarak bereketsizliğe sebep olmaktan, faizin ilerlemesine 
aracı ve yardımcı olmaktan, faizin her türlüsünden,

Allahım! Faiz ve banka adına bulaştığım ve benimde bu-
laştırdığım her türlü parasal lânetlerden,  zekâtı, sadakayı, faiz 
paraları ile vermekten, faiz ile alınan mülkiyetlerin, tarlaların,  
evlerin, arabaların, yiyeceklerin, içeceklerin, giyeceklerin, sana 
kulluk ve ibadet için verdiğin bedenimi lânetli bir hale getir-
mesinden ve faiz ile alınmış eşyalar ile senin huzuruna gelme-
yi seçmekten,  faiz paraları ile ibadet etmekten, kurban kes-
mekten, hacca gitmekten, sadaka ve zekât vermekten, yetim ve 
fakirleri yedirmekten, içirmekten, giydirmekten, faize hizmet 
etmekten,  faiz paraları ile hayır yaptığımı zannetmekten, faiz 
paraları ile mazlum ve fakirlerin yetimlerin haklarını gasp et-
mekten, faiz ile rızık ve bereket beklentisi içinde olmayı  dile-
mekten, paraya, mala, mülke, arabaya, cana, kana, eşe, evlâda, 
soyuma, senin yarattıklarına, yaratacaklarına faizi bulaştır-
maktan, mülküne ve mukteratına, gizli-açık şirk sözleri, isyan, 
lânet, belâ, kahır, sitem, öfk e, kin, hased, intizar etmekten ve  
bana vermemiş, kullarına vermiş olduğun mülkleri, ziynetleri, 
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elbiseleri, arabaları, evleri, paraları, kıskanarak, hırs yaparak, 
faiz ile elde etme çabasına girerek, kredi kartı kullanarak,  
kredi kartlarını normal bir şey görerek, cehenneme giriş bi-
letimi kendi ellerim, ayaklarım, fikirlerim, düşüncelerim ile 
satın alarak, faiz için yürümekten, faiz için vermekten, faiz 
için almaktan, faiz için düşünmekten, faiz için konuşmaktan, 
faiz için hizmet etmekten, faiz için himmet etmekten, faiz ile  
ahirete olan yatırımımı dünyada faiz ile cehenneminden mülk 
edinerek ceza çekmeme gazaba ve azaba uğramama,  faize vesi-
le olmama, olduklarıma, faiz ile işlediğim bildiğim-bilmediğim 
tüm günah ve hatalarıma,

Faiz ile kazandığım, aldığım-verdiğim tüm haram ka-
zançlardan beni, ailemi, soyumu, zürriyetimi ve tüm 
Ümmet-i Muhammed’i arındırmanı diliyor ve istiyorum.

Ben, sana, kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyet-
lerimiz adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar faiz, 
haram ve haksız kazançlar yiyerek, kullanarak, giyerek, içerek, 
vücudlarımızın faiz ile büyüyen, gelişen her azası ve zerresi 
adına geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları işleyen ve 
işleyecek tüm inananlar ve tüm Ümmet-i Muhammed adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Yeryüzünde haram kazançlar elde ederek yaşayanlar sayı-

sınca ve onların adına,
Yarattığın ve yaratacağın harama meyil ve sevk olan, olacak 

kulların sayısınca,
Tevbe ettim. Estağirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağirullah Yâ Kuddûs, Yâ Rezzâk.
Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram (ey helâl ve haramın Rabbi), Yâ 
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Rabbe’ş-şehri’l-haram (ey haram ayların sahibi), Yâ ğunyete men 
la ğunyete leh (ey zenginliği olmayanların zenginliği), Yâ Basît (ey is-
tediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten), Yâ kesire’l-hayr (ey hayrı 
çok olan), Yâ mâlik’ül-mülk (ey mülkün sahibi), Yâ kadıyen-bi’l-
hakk (ey hak ile hükmeden).

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
“Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkar-

sa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, “alışveriş de faiz gibidir” 
demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de ha-
ram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen 
bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine 
ve hakkındaki hüküm de Allah’a kalmıştır. Her kim de yeniden 
faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz ka-
lacaklardır.” “Allah faizi mahveder, oysa sadakaları bereketlen-
dirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez.”(1)

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve artık faizin peşini bı-
rakın, eğer gerçekten müminler iseniz.” “Eğer böyle yapmazsanız, 
o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu 
bilin. Eğer tevbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Haksızlık et-
mezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız.”(2)

“Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. 
Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.”(3)

“Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan 
alıkoymaları, yasaklandıkları halde faiz almaları ve insanların 
 (1) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/275-276.
 (2) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/278-279.
 (3) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/130.
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mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine 
helâl kılınan temiz şeyleri haram kıldık. Onlardan kâfir olanlara 
can yakıcı bir azap hazırladık.”(4)

“İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz, Allah 
yanında artmaz. Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekâta ge-
lince, işte onlar, malları kat kat artmış olanlardır.”(5)

“Faiz 73 kısımdır. En aşağısı, kişinin anası ile zina etmesi gi-
bidir.” “Allahü teâlâ, dört kimseyi Cennete koymaz: Bunlar, de-
vamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve ana-babasına asi 
olandır.”(6)

“Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lânet 
olsun.”(7)

“Hep faiz yiyen sonunda fakirliğe düşer.” (8)

ZİNA TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Benim, (eşimin ve soyunun) anne-babamın, ata-

larımın ve soyumdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimin, Hz. 
 (4) Kur’an-ı Kerim, Nisa, 4/161.
 (5) Kur’an-ı Kerim, Rum, 30/39.
 (6) Hadis-i Şerif, Hakim.
 (7) Hadis-i Şerif, Buhari.
 (8) Hadis-i Şerif, İbn Mace.
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Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gele-
cek tüm sana inananların;

El ile, dil ile, göz ile ve tüm azalarımız ile yaptıkları ve yaptı-
ğım tüm zina günahlarımdan ve günahlarından, müşrik halde, 
Besmele çekmeden, nikahsız veya nikah bozuk vaziyette veya 
alkollü halde iken ilişkiye girerek dünyaya haramzade çocuklar 
getirme günahlarımdan ve günahlarından,

Doğan ve doğacak çocukların zinakâr olmalarına sebep olan 
yaptığım ve yaptıkları belâ, lânet, kahır, beddua ve tüm zina 
temennilerimden ve temennilerinden, hamilelikte yaşadıkları 
ters ilişkilerden, isyanlardan, şirk sözlerinden, belâ, lânet, ka-
hır, beddualardan, anne-babaya, kayınvalide ve kayınpedere 
itaatsizlik ve isyanlarından, haram yemekten, alkol almaktan, 
zina yapmaktan ve doğacak çocukların zinakâr olmalarına ve 
şeytanın üzerlerinde hisse almalarına sebep olacak hatalarım-
dan ve hatalarından ve tüm günahlarımızdan,

Hak sahiplerinin, mazlumların, yetimlerin, misafirin, yol-
cunun haksızlığa uğrayan mirasçının, ift iraya uğrayanın, teca-
vüze ve tacize uğrayanın, hakları gasbedilenlerin, bana (eşime 
ve soyuna) anne-babama, atalarıma, soyumdan ölmüş ve sağ-
lara ve zürriyetime, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar 
geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm sana inananlara, zinakâr olma-
mıza ve olmalarına sebep olan tüm beddua, lânet, belâ, kahır 
ve tüm kötü dualarından,

Benim, (eşimin ve soyunun) anne-babamın, atalarımın ve 
soyumdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimin, Hz. Adem’den 
(aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm 
sana inananların; zina yapanları, eşcinsel olanları, lezbiyenle-
ri, eşlerini aldatanları, evli olanlara sarkanları, tecavüzcüleri, 
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tacizcileri, sapıkları, ahlâksızları, zinadan kötü yola düşenleri, 
dua edip ıslahlarını istemek yerine onları kınayarak, aşağı-
layarak, hor görüp küçümseyerek işlediğim ve işledikleri gü-
nahlarımdan ve günahlarından, 

Kendi adıma (eşim ve soyu adına) ana babam adına, atala-
rım ve soyum ve zürriyetim adına ve Hz. Adem’den (aleyhisse-
lam)  kıyamete kadar geçmiş, yaşayan ve gelecek tüm sana ina-
nanların adına yarattığın zerreler adedince

{Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr!

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin...} (100 defa)
(Tevbeden sonra Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar

tüm zina yapan inananlar adına sadaka veriniz.)

PORNOĞRAFİ TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Benim (eşimin), anne-babamın (eşimin anne ve 

babasının), evlâtlarımın, soyumdan ölmüş ve sağların, zürriye-
timin (eşimin soyundan ölmüş ve sağların) ve tüm inananların,

Kızgınlık ve öfk e ile, üzüntü ve kederle, gafl et ile, cahillik 
ve bıkkınlık ile, nefis, şehvet ve şeytana zaaf göstererek, helal 
dairedeki keyifl eri kafi bulmayıp haddi aşarak, 
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Gözümüz ile müstehcen yayınları takip etmekten ve etme-
lerinden, haramlara bakmaktan ve bakmalarından, pornografi, 
zina, eş aldatma, anal, oral, fetiş, ölü sevicilik, aldatma, ensest, 
striptiz, homoseksüel, transseksüel, lezbiyen, çocuk pornosu, 
pedofili, grup halinde ilişki, hayvanlar ile ilişki içeren videoları, 
filmleri, şarkı kliplerini, web sitelerini, reklamları ve oyunları 
izlemekten ve izlemelerinden, izlettirmekten, izlemeye teşvik 
etmekten ve etmelerinden, röntgencilik yapmaktan ve yapma-
larından, müstehcen karikatür, fıkra, hikayeleri okumaktan ve 
okunmalarını teşvik etmekten ve etmelerinden; helal olmayan 
ilişkileri teşvik eden web sitelerine abone olmaktan ve olmala-
rından, yarattığın zerreler ve katreler adedince,

{Binler kere binler tevbe ettim.
Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Basîr.

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (100 adet)

Dilimiz ile müstehcen sözler söylemekten ve söylemelerin-
den, anaya, bacıya, soya, sülaleye, soya ve zürriyete küfür et-
mekten ve etmelerinden, müstehcen fıkra, hikayeler anlatmak-
tan ve anlatmalarından, bu fıkra ve hikayelerin anlatılmalarını 
teşvik etmekten ve etmelerinden, yarattığın zerreler ve katre-
ler adedince,

{Binler kere binler tevbe ettim.
Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Kuddûs.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (100 adet)

Kulaklarımız ile müstehcen sözleri ve şarkıları dinlemekten, 
zina, eş aldatma, anal, oral, fetiş, ölü sevicilik, aldatma, ensest, 
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striptiz, homoseksüel, transseksüel, lezbiyen, çocuk pornosu, 
pedofili, grup halinde ilişki, hayvanlar ile ilişki içeren hikaye ve 
fıkraları dinlemekten ve dinlemelerinden, bu hikayelerin din-
lemesini teşvik etmekten ve etmelerinden; anaya, bacıya, soya, 
sülaleye ve zürriyete küfürleri dinlemekten ve dinlemelerin-
den, bu küfürleri engelleyebilecekken engellememekten ve en-
gellememelerinden, helal olmayan ses kayıtlarını dinlemekten 
ve dinlemelerinden, helal olmayan ilişkileri teşvik eden telefon 
hatlarına ve web sitelerine abone olmaktan, takip etmekten ve 
etmelerinden, yarattığın zerreler ve katreler adedince,

{Binler kere binler tevbe ettim.
Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Semî’.

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (100 adet)

Elimiz ve tenasül uzuvlarımız ile çocukları, ensest ilişkiye 
girecek şekilde nikahı kendimize haram olanları, hemcinsimi-
zi, hayvanları taciz etmekten ve etmelerinden, mastürbasyon 
(istimna) yapmaktan ve yapmalarından ve bununla tatmin ol-
maktan ve olmalarından, böylelikle elimizle nikah kıymaktan 
ve kıymalarından, helal olmayan yayınları almaktan ve almala-
rından, erotizm, pornografi ve sapkın ilişkileri içeren bilgisayar 
oyunları oynamaktan ve oynamalarından ve bunlarla tatmin 
olmaktan ve olmalarından, bu oyunların oynanmasına engel 
olabilecekken olmamaktan ve olmamalarından, oyuncakları  
kullanarak kendi kendine tatmin olmaktan ve olmalarından, 

Aklım, dimağım ve tahayyülüm ile zina, eş aldatma, anal, 
oral, fetiş, ölü sevicilik, aldatma, ensest, striptiz, homoseksüel, 
transseksüel, lezbiyen, çocuk pornosu, pedofili, grup halinde 
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ilişki, film artistleri veya şarkıcılar ile haram ilişkileri, hayvan-
lar ile ilişkileri hayal, tasavvur ve dahi tecessüm etmekten ve 
etmelerinden, yarattığın zerreler ve katreler adedince,

{Binler kere binler tevbe ettim.
Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Alîm.

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (100 adet)

Paramla, müstehcenlik, pornografi ve sapkınlık içeren 
gerçek veya dijital yayınlara, oyunlara, oyuncaklara, filmlere, 
kliplere, dergilere, gazetelere, karikatürlere, hikayelere, fıkra-
lara, ses kayıtlarına, telefon hatlarına hizmet etmekten ve et-
melerinden, bunları üretmekten ve üretmelerinden, bunları 
yaymaktan ve yaymalarından, müstehcen reklamlar yapmak-
tan ve yayınlamaktan, böylece aile ve nesilleri bozmaya hizmet 
etmekten ve etmelerinden, bu haramları rızık için işlemekten 
ve işlemelerinden, 

{Binler kere binler tevbe ettim.
Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Rezzâk.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (100 adet)

Eşlerimizi şeriata göre meşru olmayan şekilde mazeret ve 
bahane uydurarak, yalan söyleyerek uzak tutup, onların ha-
ram ilişkilere, mastürbasyona, pornografiye, harama, zinaya ve 
sapkın ilişkilere yönelmesine sebep olmaktan ve olmalarından; 
çocuklarımızı bu konuda bilgilendirmeyip ve engellemeyip bu 
günaha düşmelerinde pay sahibi olmaktan,

{Binler kere binler tevbe ettim.
Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Vedûd.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (100 adet)
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Uzuvlarımızla taciz ve tecavüz yaparak, harama bakarak, ha-
ram muhabbete girerek, haram ve sapkın ilişkiler hayal ederek, 
röntgencilik yaparak, mastürbasyon yaparak, ensest yaparak, 
küfür ederek, müstehcen film ve kliplerini seyrederek, hakkına 
girdiğimiz ve girdikleri hak sahiplerinin, mazlumların, yetim-
lerin, beslemelerin, himaye edilenlerin, misafirlerin, akrabala-
rın, komşuların, gelinlerin, damatların, çocukların, arkadaşla-
rın, ölmüşlerin, bana (eşime), anne ve babama (eşimin anne ve 
babasına), çocuklarıma ve zürriyetime (eşimin zürriyetine), so-
yumdan ölmüş ve sağlara (eşimin soyundan ölmüş ve sağlara), 
lânetlenmemize sebep olan tüm beddua ve kötü dualarından;

Zina yapanların, eşcinsel olanların, lezbiyenlerin, eşlerini 
aldatanların, harama sapanların, sarkıntılık yapanların, teca-
vüzcülerin, tacizcilerin, ensest yapanların, sapıkların, zinadan 
kötü yola düşenlerin, pornografi bağımlılarının, istimna (mas-
türbasyon) bağımlılarının, hayvanlar ile ilişkiye girenlerin dua 
edip ıslahlarını istemek yerine, onları kınayarak, aşağılayarak, 
hor görüp küçümseyerek işlediğimiz ve işledikleri günahları-
mızdan ve günahlarından,

{Binler kere binler tevbe ettim.
Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (100 adet)

Allah’ım, her türlü ölçüyü aşarak, azgınlık, taşkınlık, sap-
kınlık, şehvet ve nefretle işlediğimiz ve işledikleri, hatırladığı-
mız veya hatırlamadığımız ancak Rabbim senin bildiğin tüm 
davranışlarımdan ve davranışlarından, şirk ve isyanlarımdan 
ve isyanlarından ve saydığım tüm bu günahlarımdan ve gü-
nahlarından, ve bu günahları sıradanlaştırarak pişman olma-
maktan;
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Benim (eşimin ve soyunun), anne-babamın, (evlâtlarımın) 
soyumdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimin, üzerimizde kul 
hakkı bulunanların ve tüm inananların adın, Hz. Adem’den 
(aleyhisselam) kıyamete kadar yağdırdığın ve yağdıracağın yağ-
mur taneleri adedince,
{Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Râfi, Yâ Muizz, Yâ Muzill.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhîmîn} (33 adet)

Ey merhameti bol olan Allahım, 
Uzuvlarımızla taciz ve tecavüz yaparak, harama bakarak, 

haram muhabbete girerek, haram ve sapkın ilişkiler hayal ede-
rek, röntgencilik yaparak, mastürbasyon yaparak, ensest yapa-
rak, küfür ederek, film ve kliplerini seyrederek, hakkına girdi-
ğimiz ve girdikleri hak sahiplerinin, mazlumların, yetimlerin, 
beslemelerin, himaye edilenlerin, misafirlerin, akrabaların, 
komşuların, gelinlerin, damatların, çocukların, arkadaşların, 
ölmüşlerin, film artistlerinin, şarkıcıların bize bu dünyada tüm 
haklarını helal etmelerini nasip eyle. 

(Tevbeden sonra tüm bu günahlara düşenlerin ve
böylelikle kul hakkına giren tim inananlar adına sadaka veriniz.)

“Allahım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin
hayırla sonuçlanmasını, önceki, açığı ve gizlisi ile

her türlü hayrı, cennette yüksek dereceler istiyorum.
(Allahım!) Duamı kabul eyle.”
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ALKOL, UYUŞTURUCU VE BAĞIMLILIK
TEVBESİ

Okuduğunuz lânet, belâ ve isyanlar sayısınca ve içtiğiniz sigara tanelerin-
ce; alkol ve uyuşturucu kullandığınız gün, haft a, ay, yıl sayısınca tevbe edin, 
sabredin, bıraktığınız da ise “ben bıraktım demeyin”, içtiğiniz sigaraların üze-
rindeki çizgiler sayısınca fakir ve yetim kardeşlerimize sadaka verin, duaları-
nı isteyin, durumunuz yok ise sadaka, adak ve şart pazarlığı içine girmeyin. 
Unutmayın! Her azanızdan sorumlusunuz... Her sigara içişinizde nefsinize 
ceza verin, hastanelere veya ailenize veya çevrenize sigara, alkol ve uyuştu-
rucunun nedenlerini tebliğ edin. Hüsn-ü zan ile sigara, alkol veya uyuşturu-
cuya başladığınız ilk anda ne sebep ile başladığınızı düşünün. O zamanlarda 
yaptığınız veya yapılan hata ve isyanlarınızı da itiraf edin. Aileniz ile de bu 
konuda istişarede bulunun. Bu tür bir kınama veya beddua girşimleri var 
mı? diye araştırın, var ise helallik aldırın ve tevbe ettirin, dualarını alın. Eğer 
hiçbir çözüm bulamadıysanız sayiklere başvurun,  onlardan fikir isteyin,  kı-
sas ve keff aretten kaçmayın.İnşallah pişmanlıkla kalben yaptığınız tevbe ve 
dualar ile şifaya kavuşursunuz, ümidinizi kaybetmeyin, ümitsizliğe düşmeyin 
ve şeytana ve nefsinize  kulak vermeyin..! 

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Ben gafl et uykusu içinde günahkar oldum ve boğuldum. 

El-aman, el-aman! Yâ Rahmân, Yâ Hannân, Yâ Mennân, Yâ 
Deyyân! “Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar.” 
Doğrusunu sen bana öğret, bana ve Ümmet-i Muhammed 
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(sallallahu aleyhi vesselem) hidayet et. Allahım! Dil lânetini benim 
üzerimden, soyumdan ölmüş ve sağların ve zürriyetimin üze-
rinden kaldırman ümidiyle aff ına sığınıyor ve EL-HAKEM! 
(hükmeden, hakkı yerine getiren) isminle yalvarıyorum. YÂ HASÎB! 
(kullarının bütün fiillerinin hesabını gören) beni kötü sözlere, bed-
duaya, lânet okumaya düşüren bütün kötü davranışlarımı ve 
hallerimi dilimden, kalbimden, ruhumdan, evimden ve bü-
tün Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem) üzerinden 
kaldırman için EL-MUCÎB! (dualara icabet eden) isminle tevbe-
lerimin ve dualarımın cevaplarını senden niyaz ediyorum ve 
senden merhamet dileniyorum. YÂ VELİYY (müminlerin dostu) 
dilimi kötü sözlerden, küfürden ve sana şirk koşmaktan koru.

Allahım! Bana, aileme ve bütün mü’min ve mü’minat kar-
deşlerime dua etmeyi, tevbe etmeyi ve güzel konuşmayı öğret. 
Kötü sözleri, bedduayı ve dil belâsını bizlerden defet. Bizlere 
hayır, Kur’an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye ve iman üzerine ko-
nuşmayı öğret.

Allahım! Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmama sebep 
olan tüm hata ve günahlarımdan, başkalarına yaptığımız 
kınama ve kibirlerden, kendi adıma, soyumdan tüm ölmüş 
ve sağlar adına, aynı günah ve hatalara düşen tüm inananlar 
adına, ben, sana tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hasîb, Yâ Mucîb, Yâ Veliyy.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

{Estağfirullah} (33 defa)

“Ey Rabbim! şeytanın vesveselerinden sana sığınıyorum.”
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“Ey Hayy ve Kayyum olan! EL-HAYY! ve EL-KAYYUM! 
isimlerinin hürmetine bu perişan kalbe bir hayat ver, bu mü-
şevveş akla doğru yolu göster.”

“YÂ RAB! Pişmanım, utanıyorum, sayısız  günahlarımdan 
ar ediyorum, zelilim. İstikrarsız yaşamaktan gözyaşı döküyo-
rum. Garibim, kimsesizim, yalnızım, zayıfım, güçsüzüm, has-
tayım, acizim, (yaşlıyım) ihtiyarsızım. EL-AMAN diyorum, af 
diliyorum dergahından yardım istiyorum EY ALLAHIM! EY 
RABBİM! Şeytanın vesveselerinden sana sığınıyorum.” 

Ve Rabbim (şeytanların) benim yanımda bulunmalarından 
da sana sığınırım.

Şeytanın bedenimde ve çevremde bulunmasından ve ben-
den  ve hayatımdan hisseler almasından sana sığınıyorum...

Allahım! Benim, anne-babamın, soy ve zürriyetlerimizin,  
eşimin, eşimin soy ve zürriyetinin, tüm ehl-i imanın cümle-
sinin; nefislerimize uyarak, enaniyet, tekebbür, hırs ve hased 
ile öne çıkmaya çalışarak, halk içerisinde kendilerini ve ken-
dimizi  kanıtlama çabası içine girerek ve büyüklenerek, “biz 
babamızdan-annemizden böyle gördük; siz içiyorsunuzda biz 
niye içmeyelim; bana hesap soramazsın; içki ve sigarasız hayat 
mı olur; beni en iyi anlayan dostum sigaram; o beni yalnız bı-
rakmıyor; lânet sigara yakamı bırakmadı; bu sigara illetini kim 
getirdiyse Allah bin belasını versin; vur dumana gel imana; 1 dal 
sigarada kaç yetimin hakkı var biliyor musun; sigara nimettir 
içilmez mi?” gibi sözler sarfederek, isyan ve şirk sözleri söyle-
yerek, kibirlenerek, sigara içmeyenleri kınayarak, üzerinde hiç 
noksanlık bulunmayan vücud nimeti olan organlarımızı ve 
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azalarımızı sigara, uyuşturucu, alkol ve kimyasal maddeler ile 
zehirleyerek, zarar vererek, içmelerine göz yumarak, bırakma 
çabası içine girmeyerek ve senden dilemeyerek, kullarınla si-
garayı, alkol ve uyuşturucuyu bırakmak için iddiaya girerek, 
yapamayacağımız sözler verip yerine getirmeyerek, sigarasız 
kaldığım günlere, aylara, yıllara, lânet, belâ ve isyan ederek,   
sigara, uyuşturucu, alkol ve kimyasal maddeleri alıp satarak, 
başka insanların da bağımlı olmasına, içmesine ve kullanma-
sına yardım ederek,  bizlere vermiş olduğun vaktimizi boş yer-
lerde, boş kelimeler ve muhabbetler ile harcayarak, bırakmak 
için aileyi, evliliği, evlât sahibi olmayı, işi, çalışmayı, okumayı, 
şart ve pazarlık konusu yaparak, sana ve kullarına yalan sözler 
ve yeminler vererek, alkol, uyuşturucu ve sigara kullananları 
kınayıp aşağılayarak ve onlara kibirlenerek, bağımlılıktan kur-
tulmak için adaklar adayarak ve bu adakları yerine getirmeye-
rek işlediğim, işledikleri, işleyeceğimiz tüm hata ve günahları-
mızdan tüm söz, fiil ve davranışlarımızdan, 

Ben, kendi adıma, soyumdan ölmüş ve sağlar adına, tüm 
Ümmet-i Muhammed’den (aleyhisselatü vesselam) alkol, uyuşturu-
cu ve sigaraya başlayan, bırakmak isteyen, sigara, uyuşturucu, 
alkol ve kimyasal kullanan ve kullanacaklar ve kullanmışların  
günahlarından ve günahlarımızdan;

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Mahbûbin.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Maksûbin.
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Matlûbin.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Dil ile lanetleme, beddua etme, intizar etme gü-

nahımdan kendi adıma ve soyum ve zürriyetim adına, (eşimin, 
soyunun ve zürriyetinin adına) aynı soydan gelen kardeşlerim 
adına, 

Sigarayı, alkolü, uyuşturucuyu ve kimyasal maddeleri kulla-
nanları, kullanmışları kınayan, aşağılayan, hor ve hakir gören,  
lânet, kahır ve sitem eden, buğz edenler adına, alkol ve uyuştu-
rucuya müptelâ olmama neden olan tüm beddua ve lânet oku-
yanlar adına,

Kınadıkları insanlara “serseri, psikopat, tinerci, alkolik, ay-
yaş, uyuşturucu bağımlısı, müptezel, pislik, aşağılık, lânet olsun 
size, Allah belâlarını versin,  Allah cezalarını versin,  gebersinler,  
canları çıkasıca,  lânet olsun bu hastanelere hastalıklara, lânet 
olsun bu astım hastalığına, koah hastalığına,  kansere, sigara-
ya, uyuşturucuya, alkole” diyerek, sağlığa, yaşama, çalışmaya, 
uykuya, uyanmaya, var olmaya, varlığa, yokluğa, yaratılışa, 
dünyaya gelmeye, haramlara, helallere, paraya, parasızlığa, öf-
keli hallere, kızgınlığa, bağımlılığa, bağımlılara, bağlılıklara ve 
sebeplere, üzerimize vazife olmayan konularda kendi görüş ve 
fikirlerimizi öne çıkararak, “herşeyin en iyisini ben bilirim; ben 
bıraktım; ben başladım; ben bitirdim” diyerek, söyleyerek, dü-
şünerek, kullarına ve kulluk görevlerimizi unutarak, imtihanda 
olduğumuzu ve olduklarını unutarak, nisyan ve ülfet içerisinde 
bilerek veya bilmeden kul haklarına tecavüz ve taciz ederek, 
onların hidayete ermeleri için dua ve mücadele etmeyerek, 
çaba göstermeyerek;
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Söylediğim, söylediğimiz, söyleyeceğimiz...
Yaptığımız, yapacağımız, yapılan...
Düşündüğümüz, düşündükleri, düşünülen...
Binbir türlü kahırlardan...
Binbir türlü intizarlardan...
Binbirtürlü hor ve hakir görmelerden...
Binbir türlü aşağılama ve kınamalardan...
Binbir türlü halka kibirlenmelerden ve kibirlerin her türlü-

sünden...
Binbir türlü su-i zanlardan, hasedlerden, ucblardan, riyalar-

dan...
Binbir türlü beddua ve ift iralardan...
Binbir türlü  lânet belâ ve isyanlardan, asiliklerden,
Yarattığın katreler ve zerreler adedince, yarattığın ve ya-

ratacağın tüm Ümmet-i Muhammed sayısınca, saydığım 
günahlar ile senin huzuruna gelen ve gelecek olanlar adına, 
ben, sana, tevbe ettim.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekibbir, Yâ Zâhir, Yâ 

Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk, Yâ Şâfi, Yâ Hâdi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem, Yâ Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
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HAKSIZ KAZANÇ TEVBESİ

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. 
Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Bir-
birinizin canına kıymayın. Şüphesiz Allah, size karşı çok merha-
metlidir.”(9)

“Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlar-
dan bir şey ölçüp aldıkları zaman eksiksiz alırlar. Kendileri on-
lara birşey ölçtükleri veya tarttıkları zaman (ölçü ve tartıyı) ek-
sik verirler. Onlar, tekrar dirileceklerini sanmıyorlar mı? Büyük 
bir gün. İnsanların alemlerin Rabbinin huzurunda durdukları 
gün.”(10)

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Ölçü ve tartıda hile yaparak,  ticaretime, maaşı-

ma, geçim kaynağıma, rızkıma haram bulaştırarak, işlerimde 
senin adınla başlamayarak, ticaretimde ters giden olaylarda ve 
aksaklıklarda isyana ve küfre dalarak, mal varlıklarımı ken-
dimden bilerek, hep fazlasını kazanmak çabası içinde din kar-
deşlerimin kazançlarına göz koyarak, haksız  rekabet ederek, 
 (9) Kur’an-ı Kerim, Nisa, 4/29-30.
 (10) Kur’an-ı Kerim, Mutaff ifin, 83/1-6.
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rekabeti tetikleyerek, malların değerlerinden fazla kazançlar ile 
kazanılmasına veya kaybedilmesine sebebiyet vererek,  zengin-
lik ve şöhret hırsı ile yaşayarak, ticaretlere yalan sözler karıştı-
rarak, kazancımı harama ve haram yollara harcayarak, ticaret 
ve mallar üzerine adaklar yeminler söyleyerek, ticarete kumar, 
içki, zina bulaştırarak, ticaretlerimde tekebbür ve kibre kapı-
larak, riya ve gösteriş yaparak, ticareti kızıştırarak, kullarının 
birbirlerinin kalplerini kırmalarına ve kin gütmelerine sebe-
biyet vererek, mal düşkünlüğü içerisinde dünya güzelliklerini 
kalbime koyarak, temenni ederek kazançlarımda kazandığım 
para ve mallarda yetimin ve fakirlerin hakkını yiyerek, kına-
yarak ve aşağılayarak kullarının canlarına ve mallarını haksız 
yere gasp ederek, haklarına tecavüz ederek,  ticarete faiz bulaş-
tırarak,  alacak ve borçlu olanlara tefecilik ve faiz işletim siste-
mi üzerinden muamele göstererek, işçilerimin hayatlarını ve 
paralarını gasp ederek, hakkımdan fazlasını isteyerek,  vücud 
ve beden azalarımın haramlar ile büyümesine mallar üzerin-
deki  zekâtları eksik vererek veya zekâtı terk ederek “mallar var 
iken bana zekât düşmüyor” diyerek hastalık ve musibetlere is-
yan ederek, zekâtın malları ve canları temizlediğini düşünme-
yerek, araştırmayarak, soy ve zürriyetlerimizden haramzade 
nesiller yetişmesine haksız kazançlar ile zulüm ve zalimliklere 
taraf olmalarına sebebiyet veren ve verecek şeytanın mallar ve 
evlâtlar üzerinden hisseler almasına ve gelecek nesillerin ti-
caret hayatlarında çalışmalarına ve çaba göstermelerine engel 
olacak tüm maddi ve manevi hastalıklar ile aileler kurmalarına 
nesiller yetiştirmelerine ve rızık mallar ve paralar üzerinde en-
dişeye düşmelerine sebep olduğumuz tüm hata ve günahlar-
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dan, haram lokmalar ile gelişen tüm bedenler ve azalar adına 
tüm ademoğullarından tefecilik yapan faiz yiyen, alan ve satan, 
işçilerin ve yetimlerin haklarına göz koyanlar ve ticaretinde 
hile yapanlar ve para hırsı içinde yaşayanlar adına, alacak ve 
borçlar nedeni bizlere beddua ve lânet edenler, soy ve zürri-
yetlerimizin alacak ve borçları yüzünden beddua, lânet eden 
ve haklarını helal etmeyenler adına, parasal lânetler mallar ve 
evlâtlar üzerinden lânetler ve beddualar alarak huzuruna gel-
miş tüm ölmüşlerimizin adına ve gelmiş ve gelecek nesillerin 
haramlar içerisinde çalışmalarına ve haramları helal bilmele-
rine yol açan ve açacak tüm hata ve günahlardan ve şeytanın 
tüm ticaret mallar ve evlâtlar üzerinde hisse almasına gelecek 
olanların mal düşkünü olmalarına ve lânetlenmelerine ve mu-
sallat yaşamalarına sebep olan ve hidayetlerine engel olan ve 
olabilecek tüm hata ve günahların ve hisselerin kalkması için;

 Kendi adıma, soy ve zürriyetimden, eşimin soy ve zürriye-
tinden saydığım günahlar ile gelenler adına ve tüm yaşayan ve 
gelecekler adına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar 
tüm inananların hidayetine, rahmetine ve aff etmene muhtaç 
kulların adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Malikü’l-Mülk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Varis, Yâ Afûvv.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Zü’l-Celâli ve’l-ikram.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem, Yâ Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Yâ müsebbibe külli şey’in ve mukaddirah (ey her şeye gerekli 

sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden), Yâ Mukaddir (ey her şeyin plan 
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ve programını ölçülü yapan), Yâ Mutahhir  (ey her şeyi maddi ve mane-
vi kirlerden temizleyen), Yâ men lâ yezidu fi-mülkihi şey (ey mül-
künde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan),  Yâ men lâ yenkusu min-
hazainihi şey  (ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan), Yâ men 
kaddera bi-hikmetih (ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen), Yâ men 
hüve ğaniyyün bilâ fakrin (ey fakirliği bulunmayan), Yâ ze’l-cudi 
ve’n-ne’ma (ey cömertlik ve nimetler sahibi), Yâ men lehül-mülkü 
ve’l-celal (ey mülk ve celâlin gerçek sahibi)

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Ticaretime, kazancıma, maaşıma, geçimime ve 

rızkıma ve çocuklarımın rızkına yalan, faiz, haksız mal ve ka-
zanç, zekâtı verilmemiş kazanç eklemekten sana sığınırım.

 Allahım! Cehenneme ve helaka götürecek maldan ve tica-
retteki fitnelerden sana sığınırım.

“Allahım! Senden cenneti ve cennete ulaştıracak amelleri is-
tiyorum. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıracak amellerden 
de sana sığınıyorum” 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.

“Allahım! Senden şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni,
işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni,

namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı,
günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum.”
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HARAM KAZANÇ TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Bizler bilerek veya bilmeyerek paramıza ve malla-

rımıza lânet ve beddua okuyarak, zekât vermeyerek, israf ede-
rek, haram yiyerek, miras paylaşımlarında haksızlık yaparak, 
yetim ve mazlumların hakkını yiyerek, kendimizin ve bizden 
sonraki nesillerimizin (evlâtlarımızın, torunlarımızın) haram-
zade olmasına sebep hata ve günahlar işledik.

Allahım! Faiz yemekten ve yedirmekten (kredi kartı kullan-
maktan), kredi kartı kullanılmasına teşvik etmekten, hizmet 
etmekten, zekât ve sadaka vermemekten, zekât ve sadaka pa-
raları ile haram kazanç elde etme çabasına girmekten ve fiilen 
işlemekten, haksız miras edinmekten, haksız miras üzerindeki 
mallarda, toprakta ikamet ederek ve mahsul alarak  haram ka-
zanç ile bedenlerimizin ve gelecek olanların toprak ve miras 
paylaşımını senin emir ve yasakların ile yapmalarını gözardı 
etmelerine şeytanın miras ve toprak kavgalarından paylaşım-
lardan hisseler almasına sebebiyet verdiğimiz ve soyumuzun 
haram kazançlar ile haramzade nesil olarak huzuruna gelme-
sine, gelmemize neden olan, olacak, olduğumuz, şans oyunları 
ile kazanç sağlama yoluna başvurarak şans oyunlarındaki pa-
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raların ve kazançların helal olduğunu düşünerek normal gö-
rerek, kumar oynamaktan, kumar ile iddialaşmaktan, tavla, 
okey, kağıt oyunları oynamaktan, bize vermiş olduğun azaları-
mızın, sana ibadet, kulluk ve hizmet için olduğunun gafl eti ile 
azalarımı kumar eğlenecelerine hizmetkar yapmaktan, yetim 
hakkı yemekten, yetim ve mazlumların mallarını ve tasarru-
funda olanları kullanarak haram kazanç elde etmekten, haksız 
yere başkalarının mallarını gasp etmekten, hakkımız olmadığı 
halde nefsimizi dinleyerek, kendimizi haklı görerek, gasp et-
mekten, hırsızlık yapmaktan, çalmaktan, hırsızlık yaptığı halde 
yalan yeminler ederek suçsuz olduğumu savunmaktan, 

Falcılık, bakıcılık, efsunculuk yaparak haram kazanç elde 
etmekten, kullarının emeğini sömürerek haram kazanç elde et-
mekten, kullarını aldatarak haram kazanç elde etmekten, rüş-
vet alarak-vererek haram kazanç elde etmekten, içki satarak, 
satılmasına aracı olarak haram kazanç elde etmekten, elde edil-
mesine sebep olmaktan, borsa ile haram kazanç elde etmekten, 
haram evlilik ile haram kazanç elde etmekten, haram aylarda 
avlanarak haram yemekten, haram kazanç elde etmekten, hile 
ve desiseler ile haram kazanç elde etme çabası içine girmekten, 
bildiğim-bilmediğim tüm haram günahlardan, kazançlardan, 
dünya malına aşırı bağlanmaktan, dünya için yaşamaktan, 
haramlar ile yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız her türlü ha-
ram kazançlardan, haramı helal gösteren süslerden, nefsimin 
harama olan bağımlılığından sana sığınıyorum ve tüm ha-
ram kazançlardan beni, ailemi, soyumu, zürriyetimi ve tüm 
Ümmet-i Muhammed’i (sallallahu aleyhi vesellem) arındırmanı 
diliyor, dileniyor ve istiyorum.
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Kendi adıma, eşim adına, soylarımız  ve zürriyetlerimiz  
adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar haram ve 
haksız kazançlar ile  geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve ha-
taları işleyen ve işleyecek tüm inananlar ve tüm Ümmet-i Mu-
hammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Yeryüzünde haram kazançlar elde ederek yaşayanlar adına 

ve sayısınca,
Yarattığın ve yaratacağın harama meyil ve sevk olan, olacak 

kulların sayısınca,
Tevbe ettim Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb, 

Yâ Kuddûs.
Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram (ey helâl ve haramın Rabbi), Yâ 

Rabbe’ş-şehri’l-haram (ey haram ayların sahibi), Yâ ğunyete men 
lâ ğunyete leh (ey zenginliği olmayanların zenginliği), Yâ Bâsıt (ey is-
tediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten), Yâ kesire’l-hayr (ey hayrı 
çok olan), Yâ mâlike’l-mülk (ey mülkün sahibi), Yâ kâdıyen-bi’l-
hakk (ey hak ile hükmeden).

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.

“Allahım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi 
yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha

hayırlısını bana ihsan eyle Allahım! Senden hidayet,
takva, iff et ve gönül zenginliği istiyorum.”
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İSRAF TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb, Yâ Settâr, Yâ Afûvv, Yâ Ğafûr, Yâ Ğaf-

farun limen tâbe ve âmene ve amile salihâ, Yâ Ğâfire’z-zenbi 
ve gâbile’t-tevbi, Yâ fa’alun limâ yurîd. Rabbenağfirlenâ 
zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit agdâmenâ vensurnâ 
ale’l-gavmi’l-kâfirîn. Yâ Erhame’r-rahimin.

Yâ Ğaff ar, “Ey kendi nefisleri aleyhine müsrif olan kullarım! 
Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün 
günahları aff eder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.”(11) buyuruyorsun. Nefsi aleyhine müsrif olup, her türlü 
müsrifl iği işleyen bu kulunu aff eyle Yâ Rabbi.  Tüm pişmanlık-
larımla huzuruna geldim Yâ Rabbi, bu âciz, fakîr, garîb kulunu 
aff eyle.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ Tevvâb.
Yâ Tevvâb, “Güzel ve temiz giyinin, yiyin için fakat israf et-

meyin”(12) buyuruyorsun. Bu emrine ters düşüp müsrif kulla-
rından olduysam bağışla Yâ Rabbi. Halimi ıslah eyle. Para har-
cama zevkine kapılıp, elimde olmayan paranın bile harcama 
zevkini yaşamaya çalıştıysam tevbe ettim, kabul eyle Yâ Rabbi. 
Tüketim toplumuna özenip, onlardan biri olup müsrif olma-
ya tevbe ettim, estağfirullah. Müsrifl iğimden dolayı bankalara 
 (11) Kur’an-ı Kerim, Zümer, 39/53.
 (12) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/31.
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kul, köle olmaya tevbe ettim. Sen benim halimi merhametinle 
ve lütfunla ıslah eyle Yâ Rabbi.

Tevbe ettim. Estağfirullah, Yâ Tevvâb.
Yâ Ğafûr, “Akrabana, yoksula, yolda kalmışa hakkını 

ver,malını israf ile saçıp savurma. Çünkü israf yapanlar, şeytan-
ların kardeşleridir. Şeytan ise rabbine karşı çok nankördür.”(13) 
buyuruyorsun. Yâ rabbe’l-alemin bu emrine uyamayıp müsrif 
kullarından olduysam tevbe ettim.

Tevbe ettim. Estağfirullah, Yâ Ğa fûr.
Yâ Rahman, harcamalarımda cimrilik ve israf içinde olup 

nefsime karşı müsrif olmaya, kelâmî ve kevni ayetlerine hak-
kıyla inanamayıp müsrif olmaya,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Yâ Rabbi; sen “Sizi vasat bir ümmet kıldım”(14) buyurdun. 

Sana kullukta, ibadet yapmada, nefsime karşı, aileme karşı, 
malıma karşı, insanlara karşı, hayata karşı müsrif olmaya, her 
türlü söz ve amelimde, davranışımda, hareketimde yaptığım 
israfl ıklara kendi adıma,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb. 
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

Ve aynı şekilde anne babamın, soyumun ve zürriyetimin, 
eşimin, eşimin anne babasının, soyunun ve zürriyetinin adına, 
Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)ve Hz. Adem’den 
(aleyhisselam) bugüne kadar geçmiş, gelmiş, gelecek tüm 
mü’minler adına, işlemiş oldukları her türlü israf günahlarına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb. 
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.

{Estağfirullah} (100 tekrar)

 (13) Kur’an-ı Kerim, İsrâ, 17/16.
 (14) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/143.
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İNSANLARA ZULMETMENİN VE
ZALİMLERE TARAF OLMANIN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü mine’z-zâlimin.
Allahım! Zalimlerin ve zulmedenlerin yeri elbette içine atı-

lacağı cehennem ateşidir. Allahım! Başımıza gelen her musibet 
ve belâda senin EL-ADL! ve EL-HAKEM! ismin tecelli eder, 
bizler sadece zâhiri sebeplere bakarak günah ve hatalar işledik, 
işlenmesine sebep olduk. Allahım! Bilerek veya unutarak haki-
katinden gafl et ederek;

Zulüm yapanlara taraft ar olmaktan, zulme razı olmaktan 
zulme kanaat etmekten, rıza göstermekten, zulüm yapanlara 
gizli ve açık destek vermekten, bilerek veya bilmeyerek vatan 
ve milleti bölmek isteyenlere taraf olmaktan, beddualarına ve 
kötü temennilerine amin demekten, Allahım! ölüm, hastalık, 
musibet ve felaketlerin sebep ve  sonuçlarını yargılamaktan ve 
seni suçlu bulmaktan, insanlara elimle ve dilimle azalarım ile 
yapmış olduğum bütün zulümlerden, kasten başkasının canı-
na kıymaktan, dövmekten, yaralamaktan sebebiyet vermekten, 
düşünmekten, başkalarının parasını ve malını çalmaktan, çal-
maya azm etmekten, miras hukukuna riayetsizlik etmekten, 
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yetimlerin mallarına canlarına zulüm etmekten, haksızlığa razı 
olmaktan, haksızlığa göz yummaktan, zulüm yaparak ift ira at-
maktan, kınamaktan, aşağılamaktan, mazlum ve yetimlerin 
hakkını yemekten, fakir mazlum ve yetimlere zulüm etmekten,

Anne ve babama (eşime, çocuklarıma), yakın akrabalarıma 
kin ve öfk e beslemekten, kin ve öfk e ile zulüm etmekten, anne 
ve babamı, kardeşlerimi, eşimi, çocuklarımı, akrabalarımı, kul-
larını dövmekten, dil ile, el ile, tüm azalarım ile zulüm etmek-
ten, dilsiz olan kullarına zulüm etmekten, kibrim ile zulüme, 
zalimliğe taraf olmaktan, zulüm ettiğim ve zalimlik yaptığım 
halde kabullenmeyerek tevbe ve duadan yüz çevirmekten, nef-
simin istek ve arzularını terk etmeyerek, ibadetlerimi ve görev-
lerimi terk ederek nefsime zulüm etmekten, nefsani arzularım 
için kendime, kullarına zulüm etmekten, haklı iken hakkımı 
aramayarak zulme başvurmaktan, intikam alma duygusunu 
tetikleyerek zalim ve zorba olmayı tercih etmekten, haklı iken 
hakkımı savunmayarak, olay ve hadiseleri içerleyerek, nefsi-
me zulüm ederek, senin bana zulüm ettiğini veya haklı iken 
zulme uğradığımı düşünmekten, memleketlere gelen helâk ve 
musibetlere zâhiri görünüşüne bakarak EL-KAHHAR! ismini 
zalim ve zulüm eden toplulukların kahrolması ve mahvolma-
sı için zikrederek, kötü temennide bulunarak, memleketlere 
gelen helâk ve musibetlere zahiri görünüşüne bakarak, haki-
katinden gafl ete düşerek, düşünerek, fıtratımızdaki acıma ve 
sevgi duygusu ile haddimizden fazla aşırıya giderek, hak et-
mediklerini,  biz kullarına zulüm ettiğini, zalimlik yaptığını, 
kullarının başlarına ve başımıza gelen olaylar ve musibetleri 
düşünerek, söyleyerek, isyan ederek, gizli ve açık şirk koşarak, 
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nefsani arzularımız için zulümleri zalimliği siyaset konusu ya-
parak, Allahım! senin emir ve yasaklarına riayet etmeyerek, 
mekr-i ilahiyeden emin olmuş bir şekilde konuşarak, düşü-
nerek, söyleyerek, islâmiyeti yaşamamaktan, intikam ve öç al-
mak gibi zarar verici yollara gitmekten, gitmeyi düşünmekten, 
planlamaktan, müslümanlığın ve islâmiyetin zedelenmesi ve 
zedeleyicisi olmak için istihbarat bilgileri toplamaktan, kulla-
rının gizli açık kusurlarını araştırarak, başkalarına ifşa ederek, 
haklarını gasp ederek, onlara zulüm etmekten, zalim olmak-
tan, kullarının dedikodularını yaparak zulüm etmekten, ift ira 
atarak zulüm etmekten, kınayarak ve aşağılayarak zulüm et-
mekten, mesleklerine çalışmalarına, okumalarına, hayatlarına, 
yaşam haklarına, eşlerine, çocuklarına, ailelerine, kardeş ve ak-
rabalarına zulüm etmekten, zalimlik yapmaktan, yapılmasına 
taraf olmaktan, her türlü zulüm ve musibetlerin başımıza gel-
mesine sebep olan, olacak, olmasına sebebiyet verdiğim, ver-
diğimiz, verdikleri, kıyamet günü huzuruna zalimlik yapan ve 
zulmeden topluluklar içinde gelmeye ve gelmemize vesile ola-
cak ve olan, bildiğim ve bilmediğim, farkında olmadan zulüm 
ettiğim, zalimliğe ve zulme devam edeceğim, tüm  hata ve gü-
nahlarımızdan, tüm zalimliklerimizden ve zulümlerimizden,

Kendim ve eşim adına, soylarımız  ve zürriyetlerimiz  adına 
ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, 
gelecek zulüm ederek ve zalimlik yaparak vefat eden ve sağ 
kullarından da zulüm ve zalimlikleri, kul hakkı ile huzuruna 
gelmelerine, aynı günah ve hataları işleyen, işleyecek ve işle-
miş tüm Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına 
ve  tüm  inananlar ve inanmayanlar adına,
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Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Yeryüzünde bulunan, nefislerine zulüm eden ve edecekler 

sayısınca,
Huzuruna zulüm ve zalim olarak gelenler sayısınca, 
Yağdırdığın ve yağdıracağın  yağmur ve kar taneleri adedin-

ce,
Yeryüzünde bulunan ve zulme rıza gösterenler sayısınca,
Tüm zulümlerin ve zalimliklerin kalkması adına,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kahhâr, Yâ Hayy, Yâ Kay-

yum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Yâ meni’s-tekarrati’l-ardu bi-iznih (ey izniyle yerin karar kıl-

dığı), Yâ men lâ ya’tedi alâ ehli memleketih (ey memleketinin 
ahâlisine zulmetmeyen), Yâ kâdıye’l-münâyâ (ey ölümlere karar veren), 
Yâ sâmia’ş-şekâyâ (ey şikâyetleri işiten), Yâ bâise’s-serâyâ (ey asker-
ler gönderen), Yâ mutlike’l-üsâra (ey esirleri salıveren), Yâ men hüve 
alâ-külli şey’in şehid (ey her şeyi müşahedesi altında tutan), Yâ men 
hüve leyse bi-zallâmin li’l-abîd (ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici 
olmayan), Yâ âlimes-sirri ve’l-hafiyyat (ey sır ve gizlilikleri bilen), Yâ 
kâdiye meni’s-tekdah (ey Kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkın-
da hükmeden).

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.

“Ey Hayy-u Kayyum! Rahmetin hürmetine senden yardım di-
leniyorum, her halimi ıslah buyur ve göz açıp kapayıncaya kadar 
olsun beni kendime ve nefsime terk etme.”
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TERÖR VE TERÖRE DESTEK OLAN
BİD’ALARA SEVK EDEN VE

SEVK OLUNANLARIN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü mine’z-zâlimin.
Allahım! Bid’alar ve hastalıkların çoğaldığı bu asırda 

Ümmet-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) sapan, az-
gınlaşan  ve yanlış yollara sevkine sebep olan tüm hata ve gü-
nahlardan, bid’alar sebebi ile bizlerin de yanlışa sevkine sebep 
olacak ve kalplerin mühürlünmesine sebebiyet verecek yaptığı-
mız, yapılmasına sebep olduğumuz ve rıza gösterdiğimiz tüm 
zulüm ve günahlardan, şeytanın ve nefislerinin sözlerini din-
leyerek yanlışlar çoğaltarak, kafalar karıştıranlar ve müslüman 
kardeşlerimizin arasına fitneler atmaya çalışanlar ve çalışanla-
ra destek olarak “törelerimiz, adetlerimiz böyle gerektirdi” di-
yerek,  müslümanların birbirlerini öldürmelerine, birbirlerinin 
kanlarını dökmelerine, mallarını gasp etmelerine, haramlara  
meyletmelerine ve senin hak dininden sapıp, başka yollara gi-
denler, İslâm dininden saparak, saptırılarak, günah ve hatala-
rın, haramların çoğalmasına sebep olanlar adına, hakkı batıla 
karıştırmadan hidayete kavuşmaları ve kavuşmamız senin dos-
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doğru yolunda gelmemiz ve gelmeleri batıl olanı hak zannet-
tikleri tüm günah ve hataların kalkması adına  tüm Ümmet-i 
Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına,

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız  ve zürriyetlerimiz 
adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar bid’alar 
ile sapkınlığa ve azgınlığa sebep olan ve bu günahlar ile helâk 
olanlar adına, geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları 
işleyen ve işleyecek, işlenmesine sebebiyet verecek, verdiğimiz  
tüm inananlar ve inanmayanlar adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince, senin huzuruna, 
islâma ve müslümanlığa girmiş bid’atlar ve gizli şirkler ile ge-
lenler adına, batıl davalar ile hakkın hükümlerini kaldırabi-
leceğini zannedenler adına, batıl davasında ısrarcı olanlar ve 
kıyamete kadar gafl et içinde gelecek topluluklar adına,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakk.
Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram (ey helâl ve haramın Rabbi), Yâ ze’l-

fasli ve’l-kadâ (ey kesin söz ve hüküm sahibi), Yâ men lehu kadâun 
lâ yüred (ey reddedilemeyen hüküm sahibi), Yâ ze’l-kavli’s-sedid (ey 
dosdoğru sözün sahibi), Yâ Sâdık (ey her işi doğru olan ve sözünü yerine 
getiren), Yâ Sâik (ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden).

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.

Allahım! Ülkemize ve milletimize, müslüman topluma ili-
şenlere karşı bize karşısında durulamayacak, gözlerin ve akıl-
ların hayrette kalıp baygın düşeceği, zalim ve zorbalara, ins-i 
ve cinni şeytanların karşı koyamayacağı kardeşlik bağları nasip 
eyle. (amin)
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İslâm’a ve milletimizin arasındaki kardeşlik bağlarımızı 
koparmaya çalışanların tuzaklarına tuzakların ile karşılık ver. 
Onlara senin Esmaü’l-Hüsna’n ile kahır ve belâ okuyan ve 
böylece gelecek olanların terör ve fitneyi tetiklemesine,  günah 
ve hataları senin rahmetinden büyük görerek ve rahmetinden 
ümit keserek,  günahlarımızla ancak şehit düşersek cennetini 
hak edeceğimizi düşünerek, söyleyerek ve soylarımızdan ve 
zürriyetlerimizden adam öldürme, cinayet gibi büyük kebair-
ler içine düşerek ve mazlumun ahını alarak bizim bildiğimiz 
bilmediğimiz bir çok sebepler ile toprak ve miras hakları üze-
rinde lânet ve beddualar ederek,  dünyalık meselelere vakit ayı-
rarak ve siyaset yaparak,  müslüman kardeşlerimizin aleyhine 
casusluk yaparak, vatanıma ve milletime, dinime, müslüman-
lığa lânet ve beddua okuyarak, kötü temennilerde bulunarak,  
müslüman kardeşlerime ve liderlere sahtekârlık itham ederek,  
ümmetçilik, mezhepçilik, milliyetçilik, devletçilik, laiklik, ırk-
çılık,  politikacılık yaparak, savaşlar ve insan ölümlerine destek 
olarak, dinde yeri olmayan bid’alara kapılarak terör ve terörü 
destekleyen örgüt ve yapılara, kurumlara kumanda ederek, ku-
rumlara maddi ve manevi destekte bulunarak, yardımcı  ola-
rak,  oy vererek, İslâm adı altında kurulan terör örgütlerinin 
cihad yaptıklarını zannederek, propagandalarını yaparak veya 
överek çoğalmasına ve zulümlere ve zalimliğe kapıların açıl-
masına sebebiyet verecek sözlerden terör ve terörizmin savu-
nucusu olmaktan, masum kullarına terörist ift irası atmaktan, 
teröre destek olanlara lânet okumaktan, kınamaktan, aşağı-
lamaktan, ve beddua etmekten, İslâm’a ve müslümanlığa leke 
getirecek Deccal ve Süfyan fitnelerinin ve tuzakların içine dü-
şecek kardeşlerimize terör ve terörü destekleyerek tuzağa dü-
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şenlere ve bizlere yardım et. Onlar adına ve tuzaklara düşerek 
senin huzuruna gelenler adına, gelecekler adına saydığım ve 
sayamadığım tüm hata ve günahlarımdan,  günahlarımızdan, 
atalarımızın işlediği zulümler ve hatalar nedeni ile mazlumla-
rın yaptığı beddualar ve zulme uğramaları nedeni ile,

Mazlum evlâtlarımıza “İnsanlar zulmeder, kader adalet 
eder” sırrı ile musallat olan terör belâsına sebep olan hata 
ve günahlarından ve günahlarımızdan, bizlere zulmedenle-
rin zürriyetlerine ve mazlum çocuklarına okuduğumuz belâ, 
lânet, beddua, kahır ve kötü dualardan, “Mazluma yapılan 
beddua geri döner ve mazlum evlâtlarınızı vurur”

Ve tüm teröre kurban giden şehitlerin ve mazlumların gü-
nahlarından, kendi adıma, eşim adına, soylarımız  ve zürri-
yetlerimiz adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar 
terör ve terörü destekleyerek, sapkınlığa, azgınlığa sebep olan 
ve bu günahlar ile helâk olanlar adına, geçmiş, gelmiş, gelecek 
aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek, işlenmesine sebebi-
yet verecek, verdiğimiz tüm inananlar ve inanmayanlar adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince, teröre lânet ve belâ 
okuyanlar sayısınca,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem, Yâ Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kahhâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Yâ Bâise’s-serâya (ey askerler gönderen), Yâ zühre men lâ züh-

re leh (ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü), Yâ imade men lâ 
imade leh (ey desteği olmayanların desteği).

Aff et Yâ Rabbi... Aff et Yâ Rabbi... Aff et Yâ Rabbi...
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ADAK VE YEMİN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Hiç şüphesiz sen, bizleri kaderimizle birlikte yara-

tansın, hakkımızda hayır ve şerleri, iyiyi ve kötüyü bizlere tak-
dir edensin, Allahım! Bizlerin vazifesi senden gelene ve gelecek 
olan her şeye razı ve teslim olmaktır kanaat etmektir.

Allahım! Bizler kadere itiraz ederek, beğenmeyerek veya 
daha çok isteyerek, geleceğimizi değiştireceğine inanarak, sö-
zümüzde ve davranışlarımızda haddimizi aşarak, yalan yemin-
lerde ve sözlerde bulunduk.

Allahım! Sen çok aff edicisin, aff etmeyi seversin bizleri aff et! 
Estağfirullah EL-AZİM.

Allahım! Gafl ete düşerek, bilerek veya bilmeyerek, unutarak 
veya hatırlayarak, işlerimin olması ve isteklerimin yerine gel-
mesi veya kabul olması niyetiyle;

Allahım! Senin adına yalan yere yemin ederek söz vermek-
ten, yalan yere seni şahit göstermekten, sana söz vererek sö-
zümü yerine getirmemekten, adak adamaktan (hayvan kesme, 
oruç tutma, fakir-yetim giydirme veya doyurma vs.) kesilen 
hayvan adağının etini fakir ve yetimlere vermek yerine ken-
dim yemekten veya aileme (akrabalarıma) yedirmekten, kade-
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ri değiştireceğine inanarak adakta bulunmaktan, adak adayıp 
yerine getirmemekten, sana şart koşup adak adamaktan, senin 
rızan için yerine getirilmeyen adaktan, yeminlerimin keff are-
tini ödememekten, soyumun ve kendimin adayıp yerine getir-
mediğimiz, unuttuğumuz her türlü adaklarımızın günahının 
aff ı için;

Allahım! Bizlere teslimiyeti, sana verdiğimiz ve soyumuz-
dan verilen sözleri yerine getirebilmeyi nasip et.

Allahım! Bilmeden veya bilerek sana söylenmiş ve söyledi-
ğimiz adakları bağımlılık haline getirerek, fakirliğimde adaklar 
adayarak, beni zengin edeceğini düşünerek, sürekli sözler ve-
rerek, mal kazanma çabası içine girerek, şartlar yerine geldi-
ğinde tatmin edici bulmayarak, “istediğim gibi olmadı yapma-
yacağım” diyerek, verdiğimiz sözlerden cayarak, çaba ve gayret 
göstermeden verdiğimiz söz ve adaklarda tekrar tekrar şartlar 
koşarak, adak, söz ve yeminlerimizi unutup yerine getirmeye-
rek, belâ ve musibetlerde seni suçlayarak, söylemiş ve yapmış 
olduğumuz hata ve günahlarımızın karşılığı ile cezalanarak 
senin bizlere zulmettiğini, haksızlık yaptığını düşünerek, “ben 
sana ne yaptım da bu kadar sıkıntı verdin bana” diyerek, isyan 
ederek, sabır göstermeyerek, senden dilemeyerek, keff aret ve 
kısas ödemeden, araştırmadan, kendi kendimize hükümler ve 
kararlar vererek, soy ve zürriyetlerimizi araştırmayarak, akra-
ba ve yakınlarımıza insanlara tebliğ etmeyerek, soy ve zürri-
yetlerimizin adaklar ve şartlar vererek yerine getirmediği ve 
bizlerin hata ve günahları ile sorumlu tutulduğumuz halde 
kabullenmeyerek ve yerine getirme çabası içine girmeyerek 
kullarından  ve sebeplerden medet umarak, medet bekleyerek, 
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ümit ederek, senden ümidimizi keserek, azgın ve azıtan top-
lumlara taraf olarak, senden hidayet talep etmeyerek, mahcup-
luk hissetmeyerek, aciz olmadığımı dileyince herşeyi yapabile-
ceğimi zannederek, adaletine ve hükümlerine razı olmayarak, 
asi ve isyankar bir şekilde şirk bataklıkları içine düşerek, haşa 
ve kellâ! ilahlar edinme çabasına düşerek, düşünerek, temenni 
ve isteklerimizde duayı yeterli görmeyerek veya kabul edilme-
yeceği, edilmediği düşünceleri içinde her duaya cevap verdiği-
ni idrak edemeyerek, nefislerimizi dinleyerek, kötülemeyerek, 
senin adına kestiğimiz hayvan ve kurbanlarda “acaba kabul ol-
muş mudur” diye şüphelere düşerek, cimrilik yaparak, dini gö-
rev ve hizmetlerimizde namaz, oruç, zekât, sadaka, adak, hayır 
yaptığımı veya hayırda yetersiz kaldığımı düşünerek, fazlasını 
yapma gayreti içinde ifrata ve tefrite düşerek, ibadetlerimizin 
yeterli olduğunu düşünerek, senin yüceliğine ve büyüklüğüne 
layık görevler ve hizmetler yaptığımızı zannederek, hizmet ve 
görevlerimizden kaçarak dünya sevgisi ve eğlenceleri peşinde 
koşarak, ibadetlerimde layıkıyla yaptığımı, zamanımın yetersiz 
olduğunu düşünerek, ahiret hayatımın tehlikeye girmesine ve 
dünya sevgilerinden kalbimin ayrılmamasına hayatımı cim-
rilik üzere geçirmeye, kazandığımız amellerde cimriliği dü-
şünmeye, mal biriktirme çabasına girmeye, yetim mazlum ve 
fakirlerin haklarını gözetmeyerek geçirmiş olduğum her nefes-
ten, tüm cimriliklerden, tüm adak ve yalan söz ve yeminlerden,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl, Yâ Hakem, Yâ Müte-

kebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr, Yâ Müheymin.
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Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram (ey helâl ve haramın Rabbi), Yâ ima-
de men lâ imade leh (ey desteği olmayanların desteği), Yâ ğunyete 
men la ğunyete leh (ey zenginliği olmayanların zenginliği), Yâ Kâim 
(ey varlığında başkasına muhtaç olmayan), Yâ Kâbıd (ey istediğinin maddî 
ve mânevî rızkını daraltan), Yâ Kâsım (ey her şeyi adâletle taksim eden), 
Yâ mükrime meni’s-tekrameh (ey kendisinden ikram isteyenlere ik-
ram eden), Yâ kesire’l-hayr (ey hayrı çok olan), Yâ kâşife’d-durr (ey 
zararı kaldıran), Yâ mâlike’l-mülk (ey mülkün sahibi), Yâ kâdıyen-
bi’l-hakk (ey hak ile hükmeden), Yâ sameden lâ yut’am (ey taama 
muhtaç olmayan Samed), Yâ kaviyyen lâ yud’af (ey zaafa uğratılma-
yan Kavî), Yâ eltafü min-külli latîf (ey bütün lütuf sahiplerinden daha 
Lâtif), Yâ men hüve fi-ahdihi vefiyy (ey ahdinde vefalı).

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Soy ve zürriyetlerimizden ve anne-baba ve kardeş-

lerimizin, bizlerin ayrıldığımız ve evli olduğumuz eşlerimizin 
adayıpta yerine getiremediği ve getiremediği fakir doyurma, 
giydirme, sevindirme, Kur’an-ı Kerim okuma, hatim ve yasin 
adakları, mevlüt, oruç, hac, sofra, sadaka, tesbih, yiyecek ve 
içecek dağıtma, türbe yerlerine eşya bırakma ve ziyaret sözleri, 
mezarlık yaptırma, kefen alma, namaz ve ibadet sözleri, hay-
van adakları, vekalet alıp yerine getiremediğimiz adanıp, söz 
verilip, yerine getirmedikleri ve getirmediğimiz tüm adak ve 
sözlerin ortaya çıkması ve tüm inananların kurtulması, ölmüş 
olanlarımızın aff ı ve bizlerin kurtuluşa ermesi tüm inananla-
rın verilmiş sözleri yerine getirebilmeleri ve arınmış bir şekilde 
huzuruna doğdoğru yolda gelmemize ve şeytanın tüm tuzak ve 
hilelerinin boşa çıkması tüm hisselerinin kalkması niyeti ile;
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(YALAN YEMİN)
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Hadiselerin ve olayların gerçek iç yüzünü bilme-

yerek, dış yüzüne bakarak, hüküm verip kullarına ve kendime 
zulmederek, kendi fikir ve görüşlerime sürekli tabi olarak, fira-
vunlaşmaktan, kötü arkadaşlıklar, kötü düşünceler, kötü fikir-
leri destekleyerek, emanetlere ihanet etmekten, soy ve zürri-
yetlerimizden, hak yolda olmayanları kınayarak, aşağılayarak, 
senin rızan için verdiklerimizi geri isteyerek büyüklenmekten, 
sözlerimize sürekli yalan karıştırmaktan ve söylemekten, ya-
lancılığı mecburiyet görmekten, meslek edinmekten, misafir 
olarak hanelerimize gelenlerin arkalarından çekiştirmekten, 
kin gütmekten, onları istememekten, kulların arasında ayrım 
yapmaktan, nasiplerini saklayarak  ikram etmemekten, yok 
diyerek yalan söylemekten, onlara buğz etmekten, isyan et-
mekten, gizli ve açık kusurlarını araştırarak insanların dediko-
dularını yapmaktan, ift ira atmaktan, kötülüklerini temenni et-
mekten, çıkar ve menfaat üzere misafir ağırlamaktan, işlerimiz 
ve menfaatlerimiz için kullarına ve sana sofra adakları ada-
maktan, yalan sözler vermekten, yalancılığın bende insanlara 
karşı dürüstlük sağladığının gafl etine düşmekten, kullarına 
sevimli olabileceğimi zannetmekten, olmayana var demekten, 
var olana yok demekten, doğruluktan ayrılmaktan, yalanı doğ-
ru bilmekten, kibirlenerek yalancılığa aracı olmaktan, yalancı 
şahitlikte bulunmaktan, senin adına yalan yeminler etmek-
ten, senin emir ve yasaklarının doğruluğundan şüphe etmek-
ten, doğru olanı idrak edemeyerek yanlışı ve yalancılığı sevimli 



KEBAİR TEVBELERİ 489

görmekten ve seçmekten, işlerimde, yaşamımda ve düşüncele-
rimde kullarının hakkına girerek seni kandırabileceğimi zan-
netmekten, hayat, evlilik, aşk, para, iş, aile, evlât ve bildiğim, 
bilmediğim tüm menfaatler için sözler ve yalan yeminler vere-
rek yerine getirmemekten, yalan sözler ve vaadler üzere sözler 
yanyana getirerek bizlere vermiş olduğun akıl nimetini  şeytan-
lığa sarfetmekten, vücud ve varlık nimeti üzerine yalan sözler 
söylemekten, senin bizlere yasak ettiğin alışkanlıkları nefsimi-
zin sözlerini dinleyerek terketmemekten, olay ve hadiselerde 
senden dilemeyerek ve tevekkül etmeyerek sürekli rahatı ve ko-
layı seçmekten, çaba göstermeyerek yalan sözler ile elde etme 
yarışına gitmekten, vücud,  sağlık ve sıhhat için yalan yemin 
ve adaklar vermekten, imtihanımızın zorluklarında öğreticili-
ğinden şüphe etmekten, dua etmeyerek ve sabır göstermeyerek 
yalan yeminler ve adaklar ile  isyan etmekten ve gizli açık şirke 
düşmekten, olay ve hadiselerin merhamet ve rahmet yüzüne 
bakmayarak şükretmemekten, şükür ve hamdlerimizi sebep ve 
neden arayarak yapmaktan, rızık ve nimetlerine “hoşuma git-
miyor; bana dokunuyor; ben bunu sevmiyorum; bu neden var 
ki; ne biçim yaratılmış” diyerek ihsan ettiklerine küfür etmek-
ten, rızık ve nimetlerine saygı göstermemekten, gizli-açık şirk 
koşmaktan, rızık ve nimetlerinde nefislerimizin hoşuna gidin-
ce hamd ve şükür etmekten, mü’min-mü’minat din kardeşleri-
mizin hayırları ve iyilikleri için dua ve temenni etmemekten, 
selâmlaşmayı kesmekten, selâma gerek duymamaktan, konuş-
malarımıza sana sığınarak başlamamaktan, konuşmalarımızda 
ve tebliğlerimizde ve insanların hidayetleri için adaklar yalan 
yeminler ve sözlere başvurmaktan, gaye ve amaçlarımızda se-
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nin rızan için hizmet etmemekten, hizmetlerimizi kendimize 
ve nefsimize maletmekten,

Yarattığın katrelerv e zerreler adedince,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Vâsi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Rezzâk, Yâ 

Alîm.
Yâ ahkeme’l-hâkimin (ey hükmedenlerin en hükmedicisi), Yâ 

a’dele’l-âdilin (ey âdillerin en adâletlisi), Yâ esdaka’s-sâdıkin (ey 
doğruların en doğrusu), Yâ ezhara’z-zâhirin (ey varlığı açık olanların en 
açığı), Yâ ethera’t-tâhirin (ey temiz olanların en temizi), Yâ esraa’l-
hâsibin (ey hesaba çekenlerin en süratlisi), Yâ esmaa’s-sâmiin (ey işi-
tenlerin en iyi işiticisi), Yâ ekrame’l-ekramin (ey ikram edenlerin en 
iyi ikram edicisi), Yâ erhame’r-râhimin (ey merhamet edenlerin en 
merhametlisi), Yâ eşfea’ş-şâfiin (ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi), Yâ 
sâtira’l-averat (ey utanılacak şeyleri örten), Yâ Mukaddim (ey dile-
diğini öne geçiren), Yâ Muahhir (ey istediğini arkaya bırakan), Yâ Mü-
yessir (ey hayırlı işleri kolaylaştıran), Yâ muğıse meni’s-teğaseh (ey 
kendisinden imdat isteyenlere imdat eden), Yâ sâriha meni’s-tasrahah 
(ey feryat edenlerin feryâdına koşan), Yâ ğâfira meni’s-tağferah (ey 
kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan), Yâ Şâhid (ey her yerde hâzır 
ve nâzır olan).

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.

“Allahım! Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, 
duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak

Allah ile birlikte vardır.”
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DÜNYAYA MUHABBET TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Dünyanın geçici bir misafirhane olduğunu unutup, 

yalnızca sana kulluk ve ibadet etmek yerine, dünyanın fitne ve 
cazibesine kapılarak, nefis ve heveslerimin peşine düşmekten, 
yarattıklarının senin isim ve sıfatlarının bir aynası olduğunu 
unutup, kalbimde senin sevginden başka sevgileri üstün tut-
maktan, insanlara aşırı muhabbet hissetmekten, binlerce kere 
haşa ve kellâ! yarattıklarını senden daha çok sevmekten, yarat-
tıklarını şükür nimeti olarak görmemekten, şükür nimetlerine 
peşkeş çekmekten, yarattıklarını sahiplenmekten, gayr-ı meşru  
muhabbetlerimden ve lezzetlere tamah etmekten, senin adına 
ve rızana olmayan muhabbetlerimden, dünyayı ve dünyadaki 
varlıkları mana-yı ismiyle sevmekten, (Ne güzeldir! diye değil; 
Ne güzel yapılmış ve yaratılmıştır! diye sevilmelidir.)

Allahım! Varılacak en güzel yerin senin katında olduğunu 
unutup, ömrümü dâr-ı fenâ hayatın geçici menfaatleri olan  
nefsanî arzularıma, kadınlara, çocuklarıma, insanlara, altın ve 
paraya, arabalara, siyasete, gayrimenkule, şans oyunlarına, ku-
mara, içkiye, iletişim aletlerine, mesleğe, çalışmaya, işlere, oku-
maya, hayvanlara, salma atlara, davarlara ve ekinlere, bağlara, 
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bahçelere, mallara, mülklere, makamlara, mevkilere karşı aşırı 
düşkünlük ve şevk ile bağlamaktan ve yaşamaktan, dünyanın 
gösterişine ve süsüne aldanarak, ölümü ve sonrasını unutarak 
yaşamaktan, Allahım; senin El-Hâdî! isminle hidayet ve doğru 
yolu istemeyip gafl etle hayat geçirmekten, gafl etle yaşadığım 
hayatta hidayette olduğumu düşünmekten, hayatımı ahiretime 
faydasız işlerle geçirmekten, tevbe ve dualarımı ibadetlerimi 
“yarın yaparım” diye geciktirmekten, yarın yaparım diyenle-
rin helâk olduklarından gafl et etmekten, malayani (manasız, 
faydasız, boş söz) söz ve konuşmalarla ömrümü telef etmekten, 
dünyalık dertleri sürekli anlatmaktan, tartışmaktan ve vaz-
geçmemekten, dünyaya  ve içindekilere olan bağımlılığımdan, 
ahiretimin aklımdan gitmesine, dünyalık zevkler için ahiretimi 
dünyaya ve içindekilere tercih ederek, dünyanın bizlere kabir 
kapısına kadar arkadaşlık ettiğinin gafl eti ile saadet-i ebediye 
olan ahiret hayatımın bu dünya için ve eğlenceleri için  mahfı-
na çalışarak, selamet ile gireceğim kabir kapısını kendi yaptık-
larım ve dünyanın süsleri ile kalbimi nefsimi aldatarak, aldatıl-
masına müsaade ederek, “bir kereden bir şey olmaz” düşüncesi 
ile hareket ederek, işlediğim hata ve günahlarım sebebi ile cen-
netten bir bahçe iken cehennemden bir çukur olmasına sebep 
olduğum, olacağım, olduğumuz, tüm hata ve günahlarımdan, 
ertelemelerimden sana sığınıyor, aff ını umuyorum.

Allahım! Son nefesime kadar dünyalık hiçbir zevkin, eğlen-
cenin ve aldatıcı lezzetlerin kalbime ve bedenime girmesine 
izin verme. Beni dünyayı ve nefsini senin rızan, muhabbetin 
için terkedenler olarak an ve bana yardımcı ol. Nefsimi bana 
musahhar et. Benim velim sensin.  Benim senden başka sığı-
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nağım yok. Ben, sana, kendim ve eşim adına, soylarımız  ve 
zürriyetlerimiz  adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 
kadar geçmiş, gelmiş, gelecek dünyaya aşırı muhabbet ile bağlı 
halde vefat eden ve sağ kullarından da dünyanın gösterişli sü-
süne aldanarak, huzuruna gelmelerine, gelmemize, aynı günah 
ve hataları işleyen ve işleyecek, işlemiş tüm Ümmet-i Muham-
med (sallallahu aleyhi vesellem) adına ve tüm inananlar ve inanma-
yanlar adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Yeryüzünün yaratıldığından kıyamete kadar geçirdiği her 

salise sayısınca,
Yeryüzünün içinde, havasında, suyunda, toprağında, etra-

fında bulunan tüm canlılar ve zerreden şemse bütün varlıkla-
rın ağırlıkları, azaları, kütleleri sayısınca,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ keşşafe’l-kürub (ey sıkın-

tıları kaldıran), Yâ mukallibe’l-kulub (ey kalpleri değiştiren), Yâ 
müzeyyine’l-kulub (ey kalpleri süsleyen), Yâ münevvira’l-kulub 
(ey kalpleri nurlandıran), Yâ men hüve ileyhi yefzeu’l-müznibun 
(ey günahkârların kendisine sığındığı).

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Mahbûbin! (ey sevi-
lenlerin en hayırlısı!)

Tevbe Ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Matlûbin! (ey isteni-
lenlerin  en hayırlısı!)

Tevbe Ettim. Estağfirullah Yâ Hayra’l-Maksûdin! (ey mak-
satlara kavuşturanların  en hayırlısı!)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.



BÖLÜM 5494

NEFSE İTİMAT VE GÜVENMENİN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Senin azametin ve büyüklüğün karşısında kendi 

acziyetimi idrak etmeyerek gurura düşmekten, Allahım! Acz 
ve fakrımı unutarak nefsimi sevmekten, nefsime itimat etmek-
ten, nefsimi methetmekten, nefsimi üstün görmekten, nefsimi 
müdafaa etmekten, kusur ve hataları nefsimde görmemekten, 
iyiliği kendi nefsimde bilerek fahr ve ucba girmekten, övün-
mekten, gururlanıp, kendimi yeterli görmekten, nefsimde ku-
sur, noksanlık, acz ve fakrımı görmeyerek; nefsimin terbiyesi 
için çaba göstermeyerek, nefsimin doyumsuzluk fıtratı ile ya-
ratıldığından ve herşeye aç olduğunu gafl et ederek, nefsime 
itimat ederek, güven duygusu ile benliğimin, vücudumun her 
zerresine yayılmasına ve kusursuz olduğumu, hatasız olduğu-
mu düşünmeme, bütün iyiliklerin, olgunlukların ve kemalâtın  
Fâtır-ı Zülcelâl isminle bizlere ihsan edildiğini unutarak şü-
kürsüzlüğe düşmekten, hamd etmemekten,

Allahım! Nefsimi yücelterek, külfet, hizmet ve ibâdet 
makâmında, senin emirlerine muhatap olmamaktan, ibadetle-
rimde, kulluğumda, amellerimde ve iyiliklerimde “ben yaptım” 
diyerek nefsime pay çıkarmaktan ve güvenmekten, nefsimi 
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kendi başına buyruk görerek isyana ve gizli-açık şirke düş-
mekten, nefsimi hayra sevk etmemekten, nefsime güvenerek 
amellerimi boşa çıkarmaktan, nefsimin ıslahına çalışmamak-
tan, nefsimi terbiye etmemekten, nefsime acımamaktan, nefsi-
mi ayıplamamaktan, nefsimin istek ve arzularıyla yaşamaktan, 
nefsimin kusurlarını kendime lâyık görmeyerek kabul etme-
mekten, kulluğuma güvenmekten, ibadetlerime güvenmekten, 
senin merhametin ve kararın, rızanın, dilemenin beni hak et-
tiğim cennetine veya cehennemine koyacağının gafl eti ile yap-
tığım tevbe ve dualarda tevekkül etmeyip ve sonucunu sana 
bırakmayarak, teslimiyetsizlikle ve güvenmeyerek, nefsimin 
isteği için yaparak, kendi kendime karar kılarak, aff olunduğu-
mu, aff ettiğini, aff etmeyeceğini düşünerek, gizli-açık şirke düş-
mekten, isyan edip sapkınlaşmaktan, sapıklaşmaktan, ibadet 
ve takvada, karar ve hükümde, doğru ve yanlışta, amelde ve 
hayırda, beni cehenneminden kurtaracağına güvenerek, güven 
duygusu ile eminlik vererek, islâmiyetin senin emir ve yasakla-
rının dışındakileri hak olarak görüp sana, itaat ettiğimi zanne-
derek, nefsime itaat ederek, nefsimi putlaştırmaktan, nefsime 
güvenmekten, emin olmaktan, tekebbür ve kibir ile kararmış 
bir kalp ruh ve beden ile sana gelmekten, sana sığınmamaktan, 
senden dilemeyerek nefsimin bitmez istek ve arzularına çaba-
lamaktan, nefsime teslim olmaktan, boyun eğmekten,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Cebbâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Celîl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kebîr.
Yâ Sübhan (ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan), Yâ meni’s-
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tesleme küllü şeyin li-kudretih (ey kudretine her şeyin teslim oldu-
ğu), Yâ hayra’l-hâkimin (ey hükmedenlerin en hayırlısı), Yâ hayra’l-
ğâfirin (ey bağışlayanların en hayırlısı).

Nefsimi bana musahhar et, Yâ mu’tıye’l-mes’ulat (ey dilekleri 
veren), nefsimin ve şeytanın beni azıtmasına, beni sapıtmasına 
ve saptırmasına engel ol Yâ Mâni’ (ey olmamasını istediği şeyin mey-
dana gelmesine engel olan), Yâ Dâfi’ (ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden)

Allahım! Nefsime itimat ederek, fen, sanat ve ilimde aşırı-
ya giderek, senin sanatkârlığına yarattığın hiçbir kulun ula-
şamayacağını idrak edemeyerek, cahillik ve gafl etle eşyanın 
oluşumunu kendinden bilerek ve düşünerek, tabiatperest, ha-
yalperest, esbabperest, maddiyunluk düşünceleri içinde bü-
yüklenerek, “ne güzel yaptım; ne güzel yarattım; ben yaptım; 
doğanın kanunu;  bundan daha güzeli olamaz; benim yetenekle-
rim ve kuvvetim var” diyerek, güç kuvvet ve oluşumların kendi 
kendine meydana geldiklerini veya isteyince yapabileceğimi 
düşünerek, söyleyerek, iddia ederek, riya, tekebbür ve kibre gi-
rerek, şarkı ve türküler ile şirk sözleri türetmeye çalışarak, sü-
rekli şarkı ve türküleri zikrederek, senin sözlerinden, seni zik-
retmekten, sana kulluk etmekten yüz çevirerek geçirdiğim tüm 
zamanlardan, tüm eğlenceler ve arkadaşlıklardan, alışkanlık-
lardan pişmanım. Çevremdeki kullarına da kötü alışkanlıklara 
alışmasını temin etmeye çalışarak, güzellikleri çirkin gösterme 
çabası içine girerek, kötü ahlâk ve huy sahibi olmalarına sebe-
biyet verdiğim, onların da şirk günahları ile huzuruna gelme-
lerine sebep olduğum ve olacağım tüm günah ve hatalardan,

Allahım! Kainatın eşsiz ve benzersiz yaratılmasında kusur 
arayarak, fen, sanat ve ilim icra ettiğimi zannederek, nefsime 
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itimat ederek, fen, sanat ve cüz’i ilime dayalı düşünerek, top-
lum bozulmalarına, hava olaylarına, doğum, yaşam ve ölüm-
lere lânet ederek, isyan ederek, kendi kendine oluştuğunu, 
Kur’an-ı Kerim’e ve kullarına sürekli feylesof madde üzerinden 
yorumlar yaparak, inkârcı bir akıl ve beden ile yaklaşarak, ate-
istliğe ve deistliğe ve dinsizliğe özenerek, “gözümle görmediği-
me inanmam” diyerek, görünmeyen canlıları inkâr ve redde-
rek, cüz’i akıl ve iradem ile seni zikretmekten yüz çevirerek, 
ölümden sonra bir daha dirilmeyeceğimiz gibi kötü ve şeytani 
düşünceleri kalbimize ve aklımıza nüfus ettirerek, bize ihsan 
ettiğin akıl ve varlık nimetini inkâr etmekten, Kur’an-ı Kerim 
ve ibadetlerden yüz çevirmekten, kainatın bütün tasarrufunu 
kullara ve cisimlere vererek, cevherlerin kendini oluşturduğu-
nu söylemekten ve düşünmekten, kaderi inkâr ve reddederek, 
inkârcıların mesleğini seçmekten ve düşünmekten, işlediğim 
ve işlenmesine sebep olduğum tüm gizli-açık şirk ve isyanlar-
dan, tüm inkârlardan,

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız  ve zürriyetlerimiz 
adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar nefsine iti-
mat ederek sapkınlığa ve azgınlığa sebep olan ve nefislerine, 
amellerine, ibadetlerine güvenerek, güven ve eminlik duygu-
su ile helâk olanlar adına,  geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah 
ve hataları işleyen ve işleyecek, işlenmesine sebebiyet verecek, 
verdiğimiz, tüm inananlar ve inanmayanlar adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Yarattığın ve yaratacağın nefisler sayısınca,
Güven ve eminlik duygusu ile hesaba çekilen ve çekilecekler 

sayısınca,
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Allahım! Şu isimlerinin hakkı için;
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd, Yâ Musavvir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mukaddir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hasîb, Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Bâtın, Yâ Semi’, Yâ Basîr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Halîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Muktedir.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.

HAŞİYE : NEFSE İHTAR
(Nefsine tabi olanlar nefislerine aşağıdaki gibi ve kendilerine  kim olduğu 

hakkında  ihtarda bulunsun)
Ey fahre meft un, şöhrete mübtelâ, medhe düşkün, hodbinlikte 

bîhemta sersem nefsim! Eğer binler meyve veren incirin menşei 
olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün 
siyah kurucuk çubuğu; bütün o meyveleri, o salkımları kendi hü-
nerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirde-
ğe medh ve hürmet etmek lâzım olduğu, hak bir dava ise; senin 
dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın 
var. Halbuki sen, daim zemme müstehaksın. Zira o çekirdek ve 
o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz’i ihtiyarın bulunmakla, o 
nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun, gururunla 
tahrib ediyorsun ve küfranınla ibtal ediyorsun ve temellükle gas-
bediyorsun. Senin vazifen fahr değil, şükürdür. Sana lâyık olan 
şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkın medih değil is-
tiğfardır, nedamettir. Senin kemalin hodbinlik değil, hüdabinlik-
tedir.
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Evet sen benim cismimde, âlemdeki tabiata benzersin. İkiniz, 
hayrı kabul etmek şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani 
fâil ve masdar değilsiniz, belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir 
tesiriniz var: O da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı, güzel bir su-
rette kabul etmemenizden şerre sebeb olmanızdır. Hem siz birer 
perde yaratılmışsınız. Tâ güzelliği görülmeyen zâhirî çirkinlikler 
size isnad edilip, Zât-ı Mukaddese-i İlahiyenin tenzihine vesile 
olasınız. Halbuki bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıd bir suret 
giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz hal-
de, Hâlıkınızla güya iştirak edersiniz. Demek nefisperest, tabiat-
perest gayet ahmak, gayet zalimdir.

Hem deme ki : “Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelle-
şir.” Zira, temessül etmediğinden mazhar değil, memer olursun. 
Hem deme ki : “Halk içinde ben intihab edildim. Bu meyveler be-
nim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var.” Hâyır, hâşâ! Belki 
herkesten evvel sana verildi; çünki herkesten ziyade sen müfl is 
ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi.

Allahım! Hamd ve şükürleri vermiş olduğun nimetlerin 
karşılığı  bir ücret görerek, nefislerimizi vermiş olduğun ni-
metlere göre şartlayarak, istekler ve şartlarımız karşısında tat-
min olduktan sonra hamd ve şükür ederek, şükür etme ihtiya-
cı duyarak, senin yüceliğine ve büyüklüğüne yakışır ve yeterli 
olabileceğini düşünerek, vermiş olduğun nimetlerin şükrünü 
eda edebildiğimizi ve yeterli olabileceğini zannederek, nefisle-
rimizin azgınlığa ve kendisinden bilmesine yol açarak işlemiş 
olduğum tüm hata ve günahlardan ve müfl is bir şekilde huzu-
runa nefislerimize tabi olmuş bir şekilde gelmekten,
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Allahım! Bizlere ihsan ettiğin nimetleri senin yolunda har-
camayarak yetimlerin hakkını yemekten, göz dikmekten, ne-
fislerimizin istek ve arzularına kulak asarak, dünya güzellikleri 
ve eğlenceleri içinde sonu gelmeyecekmiş gibi ma’siyet yolun-
da harcayarak, israf ederek saçıp savurmaktan, varlık ve yok-
lukta şükür ve hamd etmeyi kesmekten, nimetlerin varlığına 
ve yokluğuna ümit kesmekten ve isyan etmekten, nefsimin 
avukatlığını yapmaktan, nefsimi kötülememekten ve terbiyesi 
için çaba göstermemekten, nefsime zulüm etmekten, nefsimin 
oyunlarını şeytandan bilmekten ve şeytana yüklemekten, ift ira 
atmaktan, dar aklım ile kanaat etmeyerek kendi kendime yete-
bileceğimi zannetmekten, çaba ve emek göstermeyerek ahiret 
nimetleri gibi dünyada istediğim anda önüme gelebileceğini 
zannetmekten ve düşünmekten, cennetlik bir kulmuşum gibi 
kendime eminlik vermekten, nefsimi yüceltmekten, ilahlaştır-
maktan, putlaştırmaktan, sana aracı yapmaktan,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Bâsıt, Yâ Kâbıd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mübeddil, Yâ Münevvil.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hakem, Yâ 

Adl. Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Allahım! Can yakıcı azaptan sana sığınırım.
Allahım! Bizleri cehenneme götürecek amellerden, hayır ve 

iyiliklerden sana sığınırım.
Allahım! Sapıklık ve sefihlikten sana sığınırım.
Allahım! Cüz’i akıl ve iradem ile işlediğim ve işleyeceğim 
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söylediğim ve söyleyeceğim tüm hata ve günahlarımdan sana 
sığınırım.

Allahım! Nefsimin vesveselerinden, beni aldatmasından ve 
küfre götürmesinden sana sığınırım.

Allahım! Verdiğin nimetlere şükürsüz kalmaktan ve şükür-
süz davranmaktan sana sığınırım.

Allahım! Tabiat, olay, hadiselere kendi fikirlerimi koyarak 
bilmediğim konularda yorum yapmaktan sana sığınırım.

Allahım! Nefsimin beni ele geçirmesinden ve üzerimde 
hakimiyet kurmasından sana sığınırım. Nefsimin bana korku 
vermesinden sana sığınırım.

“Rabbim! Gerçekten ben, yenik düşmüş durumdayım. Artık 
Sen intikam al.”(15)

“Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma, aff et bizi. 
Çünkü Sen Aziz ve Hakim’sin; mutlak galip, tam hüküm ve hik-
met sahibisin.”(16)

“Rabbim, beni, annemi, babamı, mü’min olarak evime gireni, 
iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere 
yıkımdan başkasını arttırma.”(17)

“Rabbim, şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve Senin va’din 
de doğrusu haktır. Sen hakimler hakimisin.”(18)

“Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığı-
nırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana 
uğrayanlardan olurum.”(19)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.
 (15) Kur’an-ı Kerim, Kamer, 54/10.
 (16) Kur’an-ı Kerim, Mümtehine, 60/5.
 (17) Kur’an-ı Kerim, Nuh, 71/26-28.
 (18) Kur’an-ı Kerim, Hud, 11/45.
 (19) Kur’an-ı Kerim, Hud, 11/47.
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KORKU TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
“De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların 

hükümdârına, insanların ilâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. 
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, 
gerek insanlardan.”(20)

Allahım! Gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, musibet ve 
belâların şiddetinden, hastalık anımda zaafiyetten, ins-i ve cin-
ni şeytanların tuzaklarından, senin azametine sığınırım. 

Allahım! Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım di-
lerim. Rahmetinle göğsümü genişlet, bana hikmetlerini öğret, 
bütün şer ve kötülüklerden beni muhâfaza et.

Allahım! Hiç şüphesiz kalbime attığın bütün korkularım se-
nin rızandan, emir ve yasaklarından, uzaklaşmanın cezasıdır. 
Allahım! Sen benim koruyucum ve sığınamsın. Allahım; sen 
beni aff et, üzerime sükûnet  ve rahmetini yağdır, rahmetinin 
deryasında tüm korkularımın bıraktığı izleri lekeleri nurları-
nın kaynağı ile pak eyle. Senden başkasına olan korkularımla 
işlediğim günahlarımı hata ve kusurlarımı hakkımızda hayra 
 (20) Kur’an-ı Kerim, Nas, 114/1-6.
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ve sevaba çevir. Ruhlarımıza hanelerimize teslimiyet ve hiç 
kopmayan bir bağlılık ipi olarak geri dönder.

Hasbünallahi ve ni’mel vekil. Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr.
Hz. Nûh’u (aleyhisselam) suda, Hz. Yusuf ’u ((aleyhisselam) ku-

yuda, Hz. Yunus’u (aleyhisselam) balığın karnında, Hz. Eyyûb’u 
(aleyhisselam) hastalıkta, Hz. Musa’yı (aleyhisselam) koca denizde, 
Hz. İbrahim’i (aleyhisselam) ateşte ve Hz. Muhammed’i (sallallahu 
aleyhi vesellem) mağarada koruyan Allâh’ım! Beni de onları koru-
duklarınla koru...

Yâ Hâfizena! (ey yarattıklarının koruyucusu) senin yarattıkların-
dan senden daha fazla korkup gizl-açık şirke düşmekten, in-
sanlara ve cinlere karşı şiddetli korku beslemekten, geçmişim-
de başıma gelen belâ ve musibetlerde kederlenmekten, endişe 
ile korkuya kapılmaktan, aşırı vesvese ve şüphecilikten, rızık 
endişesinden, fakirlik korkusundan, koruduğuna inanarak 
muska ve nazar boncuğu takmaktan, bulundurmaktan, hoca-
ları, alimleri, şeyhleri, kullarını kurtarıcı olarak görmekten ve 
yardım istemekten, yaptığım davranış düşünce ve işlerde ce-
saret ile kibre girerek,  cezamın korkular ile yaşamama neden 
olmasından, olmasına sebep olmaktan, korkularım ile yüzleş-
meyerek, sana sığınmayarak, en güvenli sığınağımın sen ol-
mana rağmen korkularımdan korkmaktan, paradan, maldan, 
evlâttan, eşten, evlilikten, uykudan, uyanmaktan, vesveseden, 
insanlardan, aşırı aşk, sevgi, şefk at ve muhabbet, bağlılık ile 
ayrılma korkusundan, ölümün saadet-i ebediyeye bir sevkiyat 
olduğunu unutarak ölümden korkmaktan, geçmiş ve gelecek 
korkusuyla şekva etmekten, hastalık ve musibet korkularıyla 
yaşamaktan,
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Korkunun bizlerde bir hastalık haline gelmesine, musibete 
dönmesine sebep olduğum, olduğumuz, olacağımız tüm kor-
kulardan

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyetlerimiz  adı-
na ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar senin korkun-
dan başka korkular ile geçmiş, gelmiş gelecek aynı günah ve 
hataları işleyen ve işleyecek tüm inananlar ve tüm Ümmet-i 
Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Senin korkundan parçalanan dağlar ve taşlar sayısınca,
Korkular ile senin huzuruna gelen ve gelecekler sayısınca,
Allahım! Şu isimlerinin hakkı için senden istiyorum ve
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâfizena (ey koruyucumuz), 

Yâ Mâni’ (ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan), 
Yâ Dâfi’ (ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden), Yâ muini inde fezei 
(ey korkum ânında yardımcım), Yâ care’l-müstecirin (ey korunmak is-
teyenlerin koruyucusu), Yâ âlime’l-hafiyyat (ey gizlilikleri bilen),  Yâ 
men hüve fi’l-memati kudretüh (ey ölümlerde kudreti tecellî eden), 
Yâ men hüve fi’l-kuburi izzetüh (ey kabirlerde izzeti olan), Yâ 
Âsım (ey yarattıklarını koruyan), Yâ men lâ mefzea illâ ileyh (ey 
kendisinden başka sığınılacak yer olmayan), Yâ hâfizan ğayra mah-
fuz (ey korunmayan Koruyucu), Yâ ismete’l-haifi’l-müstecir (ey 
korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı), Yâ men dâne küllü şeyin 
min-mehafetih (ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği), Yâ 
meni’n-şakkati’l-cibalü min-haşyetih (ey korkusundan dağların 
yarıldığı ve parçalandığı), Yâ tabibe’l-kulub (ey kalplerin tabibi), Yâ 
habibe’l-kulub (ey kalplerin sevgilisi), Yâ enise’l-kulub (ey kalplerin 
dostu).
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mü’min.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Müheymin.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb.

Allahım! Gece veya gündüz gelecek her türlü korkudan mu-
sibetten sana sığınırım.

Ve tusliha lena şe’nena ve en tahrusena bi-aynikelleti la 
tenamu ve tahfezana bi-rüknikellezi lâ yüramu yâ ze’l-celâli 
ve’l-ikram. - İşlerimizi ıslah edip, yoluna koy! Bizi, hiç zâil ol-
mayan ilim ve sıyânetinle himâye eyle! Ayrı yaşanamayan deste-
ğinle bizleri muhâfaza eyle, ey Celâl ve İkram Sahibi!

Ve terzukana’s-selamete ve’l-afiyete ve’l-hayra fi’d-dünya 
ve’l-ahireti bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimin. - Rahmetinle 
bize dünyada ve âhirette selâmet, âfiyet ve hayır nasip eyle, ey 
merhametlilerin en merhametlisi!

Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alihi ve sah-
bihi ecmain. - Allahım; Efendimiz Hz. Muhammed’e (sallallahu 
aleyhi vesellem), onun âl ve ashâbına salât ve selâm eyle.

Ve’l-hamdü lillahi rabbi’l-âlemin. - Ezelden ebede her türlü 
hamd ve övgü, şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
mahsustur.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.
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VESVESE, GÜVEN VE ŞÜPHE TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Senin bizlere imtihanımız için ve değer verdiğin 

için giydirdiğin ruh elbisesinin keşfiyatının merakı içine gir-
meyerek, neden yaşadığımın, neden beslendiğimin, neden 
imtihan edildiğimin, neden yaratıldığımın gafl etine düşerek, 
yaratmış ve yaratacağın her kulun belli bir vazifesi ve fıtratı 
olduğunun ve bizlere giydirmiş olduğun ruh elbisesi ve ihsan 
etmiş olduğun aza ve bedenimizin sana kulluk etmek, seni öv-
mek, seni hamdetmek, sana ibadet etmek olduğunu anlama-
yarak, araştırmayarak, akıl edemeyerek, “nedeni, nedendir?” 
sorularının cevabını ve nedeni yaratan senin en iyi ve en doğ-
ru bildiğinin hüsn-ü zan ile merakı yerine su-i zan ile şüpheye 
güvensizliğe düşmekten, beni farklı yarattığını, bana kullar-
dan  üstün güçler verdiğini, beni herkesten üstün tuttuğunu 
veya aşağıladığını düşünerek, ayrıcalık tanıdığını zannederek, 
ruh elbiseme giydirdiğin bir nefsimin olduğunu ve nefislerin 
yaratıcısının sen olduğunu idrak edemeyerek, küllü nefsin 
zaikatü’l-mevt (her nefis ölümü tadacaktır) ayetini unutarak, 
bilmeyerek, ölümlerden ders almayarak, ölüm yokmuş gibi 
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yaşayarak, varlığından, herşeyin sahibi olduğundan, diledi-
ğini dilediğin gibi değiştirmenin senin için kolay olduğunu 
anlayamayarak, ruhumda, bedenimde eksiklik yanlışlık göre-
rek, vesveselere şüphelere ve güvensizliğe kapılar açılmasına, 
şeytanın düşünce, söz ve hareketlerimizden ruhsatlar alarak, 
bizlere vesvese vermesinden, şeytani düşünceler ile akıl nime-
tini lânetlemekten, ervah-ı habiseye dönüşen ve dönüşecek 
lümme-i şeytaniyenin şeytan ve cinlere hizmetine ve terbiye 
edemememe neden olacak 19 özellikten 72’i kuvveden gece 
ve gündüz gelen ve gelebilecek tüm vesvese ve şerlerden sana 
sığınırım. Allahım! Lümme-i şeytaniyeye, cin ve şeytanların 
sözlerine kulak asarak, hata ve günahlarımda sana sığınma-
yarak, senin aff ediciliğini, merhametini sorgulayarak, günah 
ve hatalarımda ısrarcı davranarak, kendi düşüncelerim, fikir-
lerim, iradem ile zarara kanaat ederek, başıma gelen olay ve 
hadiselerde ümitsizliğe düşerek, ümit etmekten şüphe ederek, 
tevekkül etmeyerek, günah ve hatalarımı senin rahmetinden 
ve merhametinden, mağfiretinden büyük görerek, düşünerek, 
söyleyerek, güvenmeyerek, bağışlayıcılığından ve hidayet et-
menden üstün görerek, rahmet ve merhametinden ümit kesti-
ğim tüm zamanlarımdan pişmanım.

Allahım! Sana sığınıyorum ve tüm günahlarımı hatalarımı 
itiraf ediyorum. Edemeğim ve bilmediğim günahlarım içinde 
senden aff ını umuyorum. Sağımdan, solumdan, önümden, ar-
kamdan, üstümden ve altımdan lümme-i şeytaniyenin; senin 
aff ediciliğine ve bağışlayıcılığına, varlığına, birliğine, ibadet 
edilmeye layık olmana dair tüm vesveselerinden, vesvese ver-



BÖLÜM 5508

meye ruhsat aldığı ve alacağı tüm sözlerimden, fısıltılarından, 
her an gelebilecek ve vücud ve ruh nimetinin sıhhatinin bozul-
masına sebep olabilecek tüm şer, kötülük ve zararlardan tüm 
gizli-açık şirk ve isyanlarımdan, asilik ve sitemlerimden, dü-
şünce ve sözlerimden, hor ve hakir görmekten, aşağılayıp kı-
namaktan, kin, hased ve nefretlerden, tekebbür ve riyalardan, 
ift ira ve su-i zanlardan, şüphe, vesvese ve evhamlardan sana 
sığınıyorum ve binbir esmana ve binbir güzel isimlerine kar-
şı bu yaşıma kadar işlediğim, işlenmesine sebep olduğum, işle-
dikleri tüm günah ve hatalardan,

Allahım! Lümme-i şeytaniyeden (kalbimizde vesvese ve-
ren, doğumumdan ölümüme kadar benimle yaşayan cinden) 
gelen vesveselere ehemmiyet vererek, akıl ve kalpte tahayyül 
(hayal) ederek, şeytanın fiil ve sözlerini kabul edip, kuruntuya 
ve zarara düşmekten, “acaba amelim sahih oldu mu?” diyerek, 
amellerimde ve ibadetlerimde şüpheye düşmekten, insanların 
görmediğim ve duymadığım fiilleri ve sözleri hakkında zan-
da bulunmaktan, görmüş veya duymuş gibi bahsetmekten, 
şüphecilik ile insanlara ift irada bulunmaktan, yapmadığım 
veya yaşamadığım şeyleri yapmış gibi konuşmaktan, hayalini 
kurmaktan, kurarak faaliyet içine geçirmekten, şeytana yar-
dım etmekten, geçmişimdeki olumsuz hatıraları ve olayları 
düşünerek şekva etmekten, aşırı takıntılarımdan ve geçmişte 
yaşadığım olumsuzluklar nedeni ile sürekli başıma aynı şey-
ler gelecek korkusu ile yaşamaktan, beni ve kullarını hep aynı 
şeyler ile imtihan ettiğini düşünmekten, fikir ve görüşlerimde 
sürekli sabit kalmaktan, kendime zulmeder derecesinde aşırı 
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duygusal yaşamaktan, duygusal yaşamamın beni sana daha se-
vimli yapacağını zannetmekten, insanlara aşırı bağlanmaktan, 
bana vermiş olduğun hayatı ve yaşamı aşırı bağlılığımdan do-
layı insanların yönetiminde olduğunu zannetmekten, hayalini 
kurmaktan, senin mülkünde dileyenin dilediği gibi tasarruf 
kurabileceğini zannetmekten, hayal etmekten, temizlik konu-
sunda şüpheye düşmekten, maddi ve manevi beni arındırma-
na rağmen arınmadığımı veya arınamayacağımı düşünerek, 
söyleyerek, ahiretten kulluktan nasibim olmadığını, geçmişte 
başıma gelenler için gelecek ile endişeye, şüpheye düşmekten, 
istikbalimi, düşüncelerim ve sürekli geçmişimde yaşadıkları-
mı anlatarak içerlemekten, için için isyan etmekten ve kabul-
lenmemekten, insanlara fazlasıyla güvenmekten, yaptıkları 
hataları veya günahlarından dolayı onlara güzel bir öğüt ile 
yaklaşmayarak onları azarlamaktan, yaptıklarını sürekli yüz-
lerine vurarak yaptıkları şeyleri haketmediğimi düşünerek, 
söyleyerek, yaptığım hataların onların sayesinde zâhiren bana 
görünmesi ve günah ve hatalarımdan af olunmam ve ikrarını 
yapmam için yaşandığını düşünmeyerek, vesvese ve şüphe ile 
evhamlara kapılarak, bu devirde Allah’ın hiçbir kuluna güven 
olmaz düşüncesi ile kötülüğe çalışmaktan, yaratmış oldukla-
rını sürekli bu düşünce ile yaklaşmaktan, onların hatalarının 
bana ve aileme sevdiklerime zarar vereceği endişesi,  şüphesi, 
vesvesesi  ile  onları suçlamaktan, kendimi kusursuz bulmak-
tan, herşeyin hakimiyetinin senin emrinde olduğunun gafl eti-
ne düşmekten, senin iznin olmadan yaprağı dahi kıpırdayama-
yacağının ve emirlerine tam bir teslimiyet ile esir olduğunun 
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ve senin fermanın ile azad olduğunun gafl etinden, tevbe ve 
dualarımda vesvese ve şüpheye düşmekten arınmadığımı, beni 
aff edecek hiçbir günahım bulunmadığını, günahkar olduğum 
halde muhtaç olmadığımı, arınmadığımı, arınamayacağımı, 
beni arındırman ve aff etmen konusunda seni acze düşüreceği-
mi, sana yük olacağımı zannederek,  tevbe ve dua etmeyerek,  
ahirette bırakarak, günahlarım ve bağımlılıklarımdan dolayı 
düzelemeyeciğimi, aff olunmayacağımı, beni aff edemeyeceği-
ni düşünerek, söyleyerek, günah ve hatalarım yüzünden utanç 
duyarak, dua ve tevbe etmekten vazgeçerek, “Allah beni böyle 
yaratmış ne yapayım; o kadar dua ettim kabul olmadı”  diye-
rek dua ve tevbelerimden vazgeçerek, rahmetinden, aff edici-
liğinden, merhametinden, şefk atinden, büyüklüğün, yüceliğin 
ve zenginliğinden EL-MUCÎB, EL-ĞAFFAR, EL-SETTÂR, 
ET-TEVVÂB isimlerinden tüm kainata ışık olan esmalarının 
nurlarından, ism-i azamının tecellilerinden “asla; imkansız; 
çok zor” kelimelerini ruhuma, bedenime düstur  yaparak rah-
metinden vesvese, güven ve şüphe ile ümit keserek,

Allahım! Binlerce kere hâşâ ve kellâ! 
Allahım! ER-RAHMÂN isminden ümit keserek, senin 

merhametine ve şefk atine sığınmamaktan, 
Allahım! ER-REZZÂK isminden ümit keserek, rızık endi-

şesine düşmekten, 
Allahım!  EL-ĞAFFAR isminden ümit keserek, bağışlayıcı-

lığına güvenmemekten,
Allahım! ET-TEVVÂB isminden ümit keserek, tevbeleri-

min kabul olmadığını düşünmekten, 
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Allahım! EL-ADL isminden ümit keserek, adaletine güven-
memekten,

Allahım! EŞ-ŞÂFİ isminden ümit keserek, hastalandığım-
da yarattıklarından şifa beklemekten ve yarattıklarının sadece 
şifaya vesile olabilmenin ötesinde şifa vermeye muktedir olma-
dıklarını unutmaktan,

Allahım! EL-MUCÎB isminden ümit keserek, dualara cevap 
verenin ve duaları kabul edenin sen olduğunu unutmaktan,

Kendi adıma, eşim adına, soylarımız  ve zürriyetlerimiz  
adına, aynı soydan olan-olmayan tüm Ümmet-i Muhammed 
(sallallahu aleyhi vesellem) adına ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kı-
yamete kadar nefislerini ve lümme-i şeytaniyeyi dinleyerek, 
lümme-i şeytanın nefs-i emareye intisap ederek, çaresiz kala-
rak, çıkış yolu arayanlar adına, tam bir teslimiyet ile nefislerini 
terk etmeleri ve hidayete, mağfirete kavuşmaları ve kavuşma-
mız adına, geçmiş, gelmiş, gelecek aynı günah ve hataları işle-
yen ve işleyecek, bildiğim, bilmediğim ve rahmetinden ümit 
kesmiş ve şeytanın ve lümme-i şeytanların tüm ademoğlu üze-
rinde senin rahmetinden ümit kestirmek için aldığı ve hakimi-
yet sağladığı  tüm ruhsatların kalkması ve tüm inananların aff ı 
ve aff ımız, kurtulması ve kurtulmamız adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Yeryüzünde nefislerine tabi olmuş ve olacaklar sayısınca,
Yağdırdığın, yağdıracağın yağmur ve kar taneleri adedince, 
Nefsi ile hesaba çekilmiş ve çekilecek tüm nefis sahipleri sa-

yısınca,
Allahım! Şu isimlerinin hakkı için;
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Yâ hayra’n-nâsırin (ey yardım edenlerin en hayırlısı), Yâ hayra’r-

râzikin (ey rızık verenlerin en hayırlısı), Yâ ğâfirez-zenb (ey güna-
hı aff eden), Yâ kâbilet-tevb (ey tevbeyi kabul eden), Yâ men hüve 
yeşfi’l-merda (ey hastaya şifa veren), Yâ men sebekat rahmetühü 
alâ ğadabih (ey rahmeti gazabını geçmiş olan), Yâ Mucîb (ey kullarının 
duâlarına cevap veren), Yâ Hasîb (ey kullarının bütün fiillerinin hesâbını 
gören), Yâ Mutahhir (ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen), 
Yâ sâtiral-averat (ey utanılacak şeyleri örten), Yâ Cebbâr (ey istediğini 
zorla yaptıran), Yâ Sabbâr (ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren), 
Yâ Muktedir (ey her şeye gücü yeten), Yâ Muhît (ey her şeyi ilim ve 
kudretiyle kuşatan), Yâ men hüve afvühü melceün li’l-müznibin 
(ey aff ı günahkarlar için sığınak olan), Yâ ğâfira meni’s-tağferah (ey 
kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan), Yâ kâdıyen-bi’l-hakk (ey 
hak ile hükmeden).

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.

•••••
VESVESE RİSALESİ (Yirmibirinci Söz’ün İkinci Makamı)
Bismillâhirrahmânirrahim.
Rabbi eûzü bike min hemezati’ş-şeyatin. Ve eûzü bike 

rahbi en yahdurun.
Ey maraz-ı vesvese ile mübtelâ! Biliyor musun vesvesen 

neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, 
ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan bü-
yür. Küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf 
etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam 
eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyle ise, şu 
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musibetli vesvesenin aksam-ı kesîresinden kesîr-ül vuku olan 
yalnız beş vechini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. 
Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu 
tardeder. Tanımazsan gelir, tanısan gider.

 Birinci Vecih - Birinci Yara : Şeytan evvelâ şüpheyi kalbe 
atar. Eğer kalb kabul etmezse, şüpheden şetme döner. Haya-
le karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb çir-
kin halleri tasvir eder. Kalbe “Eyvah” dedirtir, ye’se düşürtür. 
Vesveseli adam zanneder ki; kalbi, Rabbine karşı sû’-i edebde 
bulunuyor. Müdhiş bir helecan ve heyecan hisseder. Bundan 
kurtulmak için huzurdan kaçar, gafl ete dalmak ister. Bu yara-
nın merhemi şudur:

Bak ey bîçare vesveseli adam! Telaş etme. Çünki senin ha-
tırına gelen şetm değil, belki tahayyüldür. Tahayyül-ü küfür, 
küfür olmadığı gibi; tahayyül-ü şetm dahi, şetm değildir. Zira 
mantıkça tahayyül, hüküm değildir. Şetm ise, hükümdür. Hem 
bununla beraber o çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil. 
Çünki senin kalbin ondan müteessir ve müteessift ir. Belki kal-
be yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. Vesvesenin zara-
rı, tevehhüm-ü zarardır. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle, 
kalben mutazarrır olmaktır. Çünki hükümsüz bir tahayyülü 
hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal 
eder. Onun sözünü, ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. 
Zâten şeytanın da istediği odur.

 İkinci Vecih budur ki : Manalar kalbden çıktıkları vakit, 
suretlerden çıplak olarak hayale girerler; oradan suretleri gi-
yerler. Hayal ise, her vakit bir sebeb tahtında bir nevi suretleri 
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nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bı-
rakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, 
ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler 
mülevves ve rezil ise giymek yoktur, fakat temas var. Vesveseli 
adam, teması telebbüsle iltibas eder. “Eyvah!” der. “Kalbim ne 
kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hısset-i nefs, beni matrud eder.” 
Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yaranın mer-
hemi şudur:

Dinle ey bîçare! Nasıl ki, senin namazın edeb-i nezihanesi-
nin vesilesi olan zahirî taharete, batnının bâtınındaki necaset 
ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de: Maânî-i mukaddesenin, 
suret-i mülevveseye mücavereti zarar etmez. Meselâ sen âyât-ı 
İlahiyeyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz, ya bir iştiha, ya 
bevl gibi bir emr-i müheyyic şiddetle senin hissine dokunuyor. 
Elbette senin hayalin, deva-i illet ve kaza-i hacetin levazımatı-
nı görecek, bakacak, onlara münasib süfl î suretleri nescedecek 
ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis 
vardır, ne televvüs var ve ne zarar var ve ne hatar var. Yalnız 
hatar ise hasr-ı nazardır, zann-ı zarardır.

“Rabbimiz! doğrusu biz ‘Rabbinize inanın!’ diyerek,
imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik.

Rabbimiz! günahlarımızı bağışla, kötülüklerimiz sil.
Allahım! Kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, kor-

kaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek
taşkınlığından sana sığınırım.”
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ALLAH’A TESLİM OLMAYANIN TEVBESİ
(Tevhid ve Tevekkül Tövbesi)

(Bu tevbeden önce, Dünyaya Muhabbet Tevbesi’ni yapın inşaallah.)

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
“Şüphe yok ki, Rabbim doğru bir yol üzerindedir.”(21)

EL-VEKÎL! (kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştı-
ran), EL-MUCÎB! (kendisine dua edenlerin isteklerini veren) Allahım! 
Davet eden sensin davet olunan aciz kulların bizleriz!

Allahım! Bizler yarattıklarına ve yaşadıklarımıza hikmet 
nazarıyla bakmayarak, belâ ve musibetleri tevbenin davetçisi 
olarak görmeyerek, kadere teslim olmak yerine kaderi tenkit 
ederek, günah ve hatalarımızda ileri gittik.

Allahım! Bizler  nefis ve şeytana uyarak, kendimizi, hali-
mizi, işlerimizi, senin takdir ve kudretine bırakmayarak, senin 
malikiyetini unutarak, itaat etmeyerek, merak ederek, senin 
rızana bırakmayarak, rahmetinden ümit keserek, kendi acı ve 
üzüntülerimizi şiddetlendirdik ve gazaba ve hakkımızda hayır-
lı olanın şerre dönmesine sebep olduk.
 (21) Kur’an-ı Kerim, Hud, 11/56.
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Allahım! Bizler kendimize zulmettik. Allah’ım bizlere mağ-
firet et, kalplerimizi senin takdiratına tam teslimiyetli eyle. 

Allahım! Hakkımda zararı da, hayrı da takdir eden sensin. 
Kendi elim ve dilim ile yaptıklarımdan dolayı cüz’i iradem ve 
ilmime güvenerek hayırlı olan işlerin zarara dönmesine sebep 
olan benim. Her şeyin anahtarı senin yanında, her şeyin dizgi-
ni senin elindedir. Her şey senin emrinle halledilir. Hiçbir şey 
yoktur ki senin emrinin ve yasaklarının dışına çıkmaya çalı-
şınca zillete ve uysallığa bürünmesin. Bizlerin vazifesi yalnızca 
sana kul olmak ve sana secde etmektir.

Allahım!  Kadîr-i Rahîm olan sensin.  Bizler, senin mülkün-
de dilenmeye muhtaç  aciz  kullarınız.

Allahım; huzurundayım, faniyim, acizim (zarardan korun-
mak gücünün olmaması) acziyete bile senden gelecek her hayır 
için aciz kaldım, kalbimin, ruhumun, aklımın, bâkî esmalarına 
medar olmasına engel olan gafl etimin perdesinden ve günahla-
rımın yükünden sana olan bağlılığım ve teslimiyetimin hakiki 
saadet ve vazifelerime kavuşmasına ve yerine getirilmesine ve 
ruhumun iki dünya meyvelerinden mahrum kalmasına engel 
olan ve fıtratımın marz-ı ilahiyenin (Cenab-ı Hakk’ın rızasına 
uygun işler) esmalarına yapışmasına ve esmalarındaki cilveleri 
ve nakışları görmemin gafl etine düşerek, kendi fikir ve görüş-
lerimin endişelerim beni ve çevremdeki kullarını sapkınlığa 
ve teslimiyetsizliğe, ümitsizliğe düşmesine senin engin dolu 
rahmet denizlerinden sana sığınmayarak ve teslim olmayarak, 
kalbimin, aklımın, ruhumun, ruh libasımın bütün cihazatımın  
mekr-i ilahiyeye taassüf olmasına sebep olan ve herşeyden 



KEBAİR TEVBELERİ 517

mahzun ve mahrum kalarak, huzuru ilahine gelmeme ve ebedi 
cehennemini hak etmeme sebep olan, tüm hata ve günahla-
rımdan, tüm söz, fiil ve davranışlarımdan, teslimiyetsiz geçen 
her günün sabahından, akşamından, teslimiyetsiz geçen her 
anımdaki nefes alışımdan;

Ben, sana, kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürriyet-
lerimizden senin huzuruna teslim olmayarak, acıklı azabına 
rağbet edenler adına, tüm Ümmet-i Muhammed’den (sallallahu 
aleyhi vesellem), Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geç-
miş, geçmiş, gelecek olan aynı hata ve günahlar ile teslimiyetsiz 
ve tevekkülsüz gelecek ve son nefesinde imansız kabre girecek 
olanların son nefesinde ve nefesimize kadar teslim olmuş ve 
şehadet getirerek hak’kın hak olduğunun ilanını gözler önüne 
serdiğini ve dönüşün hiç kaçışı olmadan senin huzurun oldu-
ğunu aklen, kalben ve lisanen ikrar ediyor, ben, sana,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Nezîr (ey kullarını itaate sevk 
etmek için azâbıyla korkutan), Yâ Beşîr (ey sevdiklerini Cennet ve çeşit-
li mükâfatlarla müjdeleyen), Yâ Muktedir (ey her şeye gücü yeten), Yâ 
Hüve’l-Bâki, Yâ Hüve’l-Ezeliyyü’l-Ebedî, Yâ Hüve’s-Sermedî, 
Yâ Hüve’d-Daim, Yâ Hüve’l-Matlûb, Yâ Hüve’l-Mahbûb, Yâ 
Hüve’l-Maksud, Yâ Hüve’l-Mabûd, Yâ Hüve’l-Ahsen.

Allahım! Yakınlarımın ölümlerine, evliliğime verdiğin eşe,  
eşlere, çocuklara, çocukluğuma, anne-babaya, verdiğin hayata 
ve yaşama, hayatıma, rızkıma, şükür ve kulluğa, geçmiş olay-
lara, yaşantıma, yaşadıklarıma, seni ve kullarını olay ve hadi-
selerde itham ederek, endişe ve telaş etmekten, tesadüfe  ver-
mekten, mülkündeki icraatına, mağfiret ve rahmet ediciliğini 
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ve yarattığın ve yaratacağın her nefsin üzerindeki şems-i  ezeli 
olmanın vahdetini göremeyerek, hakk’a kör kalarak, Kur’an-ı 
Azimü’ş-şan’dan uzak durarak, bilerek veya bilmeden cüz’i  
iradem ile sapkınlık ve azgınlıklarımın çoğalması nedeni ile 
vücudumun,  aklımın,  kalbimin,  iki dünyada söylemiş ve yap-
mış olduklarımdan dolayı ceza  görmesine ve vermiş olduğun 
azalarımın haramlara günahlara ve hayvana dönüşmesine se-
bep oldum.

Allahım! İsim ve sıfatlarının kainattaki tecellilerini öğren-
mek yerine ve inandık ve itaat ettik dedikten sonra, imtihan 
edilmeyeceğimizi zannederek veya cahillik ederek, ölümün ya-
rattıklarına bir hak olduğunu inkâr edip, ölümden sonra bir 
yaşamın ve dirilişin olduğunu  inkâr ederek,  kainattaki herşe-
yin kendi kendini yarattığını olay ve hadiseleri kendi kendine 
yaptığını söyleyerek, düşünerek,

Allahım! Cahillik ve gafl et ile nisyan ve ülfet ile sürekli “Al-
lahım beni neden yarattın; Allahım neden benim canımı alma-
dın; Allahım onun yerine benim canımı alsaydın; insanlar neden 
ölüyor; böyle ölüm mü olur” diyerek, ölümü insanlara yakıştır-
mayarak, ölümün nerede ve nasıl olduğunu sorgulayıp ölümü 
beğenmeyerek,  senin takdirine ve kazana  karşı gelip, seni suç-
lamaktan ve sorgulamaktan, senin ölümlerdeki merhamet ve 
mağfiret yüzüne bakmayarak, son nefesime kadar sana teslim 
olmak yerine isyanlarım ve gizli-açık şirk sözlerim ile kaderde 
bize yazdığını, senin emirlerini, senin birliğini, senin hilmini, 
yaratıcılığını, kainattaki herşeyin senin ferdiyetin, emirlerinin 
ve izninin altında hareket ettiğinden gafl ete düşerek, söyledi-
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ğim, düşündüğüm, yaptığım, yapacağım, yapacağımız her ha-
reketimden, her cümlemizden, her düşünce ve düşündükleri-
mizden,

Ben, sana, kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürri-
yetlerimizden senin huzuruna teslim olmayarak acıklı azabı-
na rağbet edenler adına,  Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 
kadar geçmiş,  gelmiş,  gelecek olan aynı hata ve günahlar ile 
teslimiyetsiz ve tevekkülsüz gelecek ve son nefesinde imansız 
kabre girecek olanların adına, son nefesine ve nefesimize kadar 
teslim olmuş ve şehadet getirerek hak’kın hak olduğunun ila-
nını gözler önüne serdiğini ve dönüşün hiç kaçışı olmadan se-
nin huzuruna olduğunu aklen, kalben ve lisanen ikrar ederek,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Yahyî, Yâ Yumît.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mâlikü’l-Mülk, Yâ Vâris.
Lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve 

lehü’l-hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemut bi 
yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kâdir ve ileyhi’l-masîr.

Allahım! İstediklerim olmadığında seni suçlayarak, ihlâssız 
ve acziyetsiz sana teslim olmayarak, kibir ve benlik ile isteye-
rek, nefsimin istedikleri için isteyerek, kendime ve nefsime zul-
mettim. İstediklerimde ve isteklerimde acele ederek, şüpheye 
düşerek, senin zenginliğinden, senin yüceliğinden gafl et ettim. 
Doğruluktan endişe ve kaygı içine girerek, kullarını kandır-
maktan, yalan söylemekten, buğz etmekten, yalan sözler ile 
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kendimi ve başkalarını küçük düşürmekten ve düşürülmesine, 
kınanmasına ve aşağılanmasına sebebiyet vermekten, yaşanmış 
olayları sürekli dile getirmekten “şöyle olmasaydı böyle olacaktı; 
ben bunları haketmiyordum; benim insanlardan neyim eksikti 
ki; şu kullar  kadar olamadım” demekten, kendimi yarattığın 
kullarına verdiğin rızık, nimet ve huzurlardan eksik görerek, 
kendimi ve başkalarını sürekli aşağılamaktan, senin takdirini 
ve razı olduğun hayatı, yaşamı, ölümleri kabullenmemekten, 
kin ve nefretler ve isyanlar ile halimizden ve yaşamlarımızdan 
şekva etmekten, hayata içerlemekten, ümitsizliğe düşmekten, 
ahiretimize zarar getirecek konuları sürekli dile getirmekten, 
sürekli kusur ve hata aramaktan, bahaneler üretme çabasına 
girmekten, elde olanla yetinmeyerek, haddimden ve senin razı 
olduğundan fazlasını istemekten, haddimden fazlasına sahip 
olamadığımda senin dualarıma cevap vermediğini düşünmek-
ten, bizler için hayırlı olanı vermediğini düşünmekten ve söy-
lemekten, kanaat etmemekten, şikayet etmekten, kusur hata ve 
günahları kullarının yüzüne vurmaktan, açığa çıkarmaktan, 
rezil-rüsvay olmalarını temenni etmekten, kendime eminlik 
vererek, bana bir şey olmaz, bana hiç birşey olmayacakmış 
gibi yaşamaktan, amelsiz sapıklık ve sefihlik içinde geleceğim 
ve kullarının da gelmelerine sebebiyet vereceğim tüm hata ve 
günahlarımdan, tüm yalan sözlerimden, sitemlerden, kahırlar-
dan, isyanlardan, kin, nefret, ucb, riya ve büyüklenmelerden, 
aşağılamalardan ve küçük düşürülmelerden, üzerimde hakkı 
bulunan tüm hak sahipleri adına, kendi adıma, soy ve zürri-
yetimden hakka girip helalleşmeden ve keff aret ödemeden ge-
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lenler adına, soy ve zürriyetlerimizin soy ve zürriyetleri adına, 
eşimin adına, anne-babam, anne-babalarımızın anne-babaları 
adına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gel-
miş, gelecek olan tüm ademoğlu ferdleri adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ men lâ yehtikü’s-sitr (ey ayıp-

ların üzerindeki perdeyi yırtmayan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hayy.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Alîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kerîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem, Yâ Adl, Yâ Muhyî, 

Yâ Mumît.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rezzâk, Yâ Tevvâb.
Allahım! Bana ve tüm Ümmet-i Muhammed’e (aleyhissala-

tu vesselam) yaratmış olduğun eşyanın hakikatini görebilmeyi,  
anlayabilmeyi, tam bir tevekkül ve tefekkür edebilmeyi, kalbi 
mühürleyen hata ve günahlarımızı her zaman içinde, nerede 
ve ne şekilde olursak olalım itiraf edebilmeyi, günahlarımızdan 
tam bir ihlâs ile pişmanlık duyabilmeyi, nefsimizin kötülükle-
rinden her zaman sana sığınmayı, başımıza ne gelirse gelsin 
hiçbir zaman senin rahmetinden ümid kesmemeyi,  yaptığı-
mız ve yapacağımız tevbe ve duaları ahirete göçmüş ve yaşayan 



BÖLÜM 5522

ve gelecek olan tüm Ümmet-i Muhammed’e (aleyhissalatu vesse-
lam) adına ve yeryüzünün zemininde bulunan gafl et ve dalalet 
içinde olan tüm kardeşlerimizin adına da bizlerden kabul eyle, 
onların ve bizlerin hidayetlerimize engel olan tüm şerlerden 
kötülüklerden sana sığınırız.

Allahım! Yaptığımız ve yapacağımız, söylediğimiz ve söyle-
yeceğimiz tüm günah sözlerimizden ve hareketlerimizden piş-
manlık duymayı,  günahlarımızı saklamadan ikrarı, yaptığımız 
ve işlediğimiz günahlarda haşa ve kellâ! Allahım seni sorumlu 
tutup geçmiş kavimler gibi sana ve başkalarına ift ira atmaktan,  
verdiğin nimetlere her daim şükür, sabır ve hamd  içinde olma-
yı, bizleri helâka götüren yollardan her zaman sana sığınarak 
korunmayı ve kurtulmayı,

Rabbim! Yaptığımız işlerde şeytanın ve nefislerimizin tu-
zaklarını bertaraf etmeni, şeytan ve zürriyetinin yaptığımız ve 
söylediğimiz ve niyetine girdiğimiz tüm sözlerden ve davranış-
lardan ruhsat alarak bizlere telkin vermesinden, bizlerin azgın 
ve sapkın kullar olarak huzuruna gelmemize sebep olacak tüm 
hata ve günahlardan sana sığınıyor ve tüm hata ve günahlardan 
teslimiyetsiz ve ihlâssız yaptığımız tüm tevbe ve dualardan, 

Ben, sana, kendi adıma, eşim adına, soylarımız ve zürri-
yetlerimizden senin huzuruna teslim olmayarak acıklı azabı-
na rağbet edenler adına,  Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 
kadar geçmiş,  gelmiş,  gelecek olan aynı hata ve günahlar ile 
teslimiyetsiz ve tevekkülsüz  gelecek ve son nefesinde imansız 
kabre girecek olanların adına, son nefesinde ve nefesimize ka-
dar teslim olmuş ve şehadet getirerek hak’kın hak olduğunun 
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ilanını gözler önüne serdiğini ve dönüşün hiç kaçışı olmadan 
senin huzuruna olduğunu aklen, kalben ve lisanen ikrar ede-
rek,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir.
Allahım! Mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin... Se-

nindir mülk dilediğini mülküne dahil edersin.
Beden senin mülkündendir... Hücre hücre tek sahibim sen-

sin... Kalbim senin elindedir... İsyanda da, itaatte de tek sahibim 
sensin... Sözüm senin verdiklerindendir...  Sustuğumda da, ko-
nuştuğumda da tek sahibim sensin... Ruhum senin emrindir...  
Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin... Yokluğum-
da da, varlığımda da tek sahibim sensin...  Mülkünün haricinde 
bir yer yok ki çıkayım... Başka kapı yok ki çalayım, tertemiz ve 
arınmış bir şekilde bizleri yanına al...

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz 
ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğra-
yacaklardan oluruz.”(22)

“Rabbimiz, bizleri Sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve 
soyumuzdan Sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver). 
Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi 
kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin.”(23)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.
 (22) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/23.
 (23) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/128.
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YANLIŞ DİN TEBLİĞİ VE
İSLÂM’A DAVETTE HADDİ AŞMAK TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
“Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında ‘Sen hak ile hüküm 

ver,’ Sen ‘hüküm verenlerin’ en hayırlısısın.”(24)

Allahım! Bizlere senin emir ve yasaklarını çiğnemeden teb-
liğ etmeyi, güzel konuşmayı, kalpleri ve akılları okşayan sözler 
ve cümleler kurmayı nasip et. 

Allahım! Bugüne kadar ağızlarımızı hayır için sarfetmeye-
rek, güzel ve ılımlı konuşmayarak, senin emir ve yasakların 
dışına çıkarak, kullarına kendi arzu ve isteklerimizden dolayı 
yanlış tebliğ ve öğütlerde bulunarak, yanlışa sevklerine sebep 
olan sözlerden, riya,  kibir,  ucb,  kin ve mükemmeliyetçiliğin 
aşılanmasına sebep olduğumuz hareket ve sözlerden, yanlış 
tebliğlerle, kötü temenni ve düşünceler ile zarar verdiğim ve 
zarara uğramalarına ve bid’alara yol ve kapılar aralamasına ve 
taraf olmaya sebep olan tüm söz, fiil ve davranışlarımdan, ken-
di adıma ve yanlışa sevk olunanlar adına, hidayet ve yardımın 
sadece senin ihsanın ve vermen ile gerçekleştiğini tebliğ ve da-
 (24) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/89.
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vetinde unutup kendi nefslerine hisseler verenler adına,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Alîm, Yâ 

Bâtın.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr, Yâ Semî’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi.
Allahım! Bizler günahkar da olsak, ne kadar hata ve gü-

nahlar işlesek bile senin emir ve yasaklarını tebliğ etmeye ve 
yaşamaya memuruz. İbadetlerimizde ifrata ve tefrite düşerek,  
Allahım! senin hidayete erdirmediğin, gafl ette olan, gafl ette 
olduğu halde kendisini mağfiret edilmiş zannı ile yaşayan kul-
larına ve kendime emir ve yasakları tebliğ ederken ve öğrenir-
ken onları ve kendimi aşağılayarak, kınayarak, onları ibadet, 
hayır ve takva konularında çaba göstermedikleri için kaplerini 
kırarak, üzülmelerine ve kederlenmelerine yol açtığımız ve za-
rar görmelerine sebep olduğumuz yanlış tebliğ ve kötü söz ve 
düşünceler ile doğru olanı görmemize ve doğruluktan sapma-
mıza sebep olan kötü söz ve düşüncelerden, dillerimize takıntı 
haline gelen küfürlerden, bedenlerimizin hatalara ve yanlışlara 
sevkine sebep olan hareketlerden, ben, yanlışa sevk olunanla-
rın beden ve azalarını günahlar ve hatalara alıştırarak, küfür ve 
kötü sözleri alışkanlık haline getirenler adına, kendi adıma ve 
Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş  ve 
gelecek tüm inananlar adına

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Alîm, Yâ 

Bâtın.
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr, Yâ Semî’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mülekkin (ey bütün yaratıkla-

rına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden), Yâ Mübeyyin (ey kul-
ları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden), Yâ Mühevvin (ey 
musîbetleri hafifl eten ve zorlukları kolaylaştıran), Yâ Delîl (ey kullarına 
yol gösteren).

Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
“Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni 

bağışla”(25)

“Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar”(26)

“O senin imtihanından başkası değildir. Sen dilediğini saptı-
rır, dilediğini hidayete erdirirsin. Bizim velimiz Sensin. Öyleyse 
bizi bağışla, bizi esirge; Sen bağışlayanların en hayırlısısın.”(27)

“Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz 
Sana yöneldik”(28)

“Rabbim, benim göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır. Dilim-
den düğümü çöz; ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana 
bir yardımcı kıl,. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu işimde ortak 
kıl, Böylece Seni çok tesbih edelim. Ve Seni çok zikredelim. Şüp-
hesiz Sen bizi görüyorsun.”(29)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.

 (25) Kur’an-ı Kerim, Kasas, 28/16.
 (26) Kur’an-ı Kerim, Kasas, 28/21.
 (27) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/155.
 (28) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/156.
 (29) Kur’an-ı Kerim, Taha, 20/25-35.
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GİZLİ ŞİRK TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Gurur ve kibre kapılarak, mağrurlanarak, kendi-

mi beğenerek, senin mülkünde bana emanet olarak verdiğin 
tüm maddi ve manevi nimetlerin ihsanların ile nefis ve şeyta-
na uyuyarak, gafl ete dalıp seni unutup haddimi aşarak, emanet 
olarak bana ihsan ettiğin tüm latifeler, hisler, cihazlar ile senin 
mülkünde bana verdigin cüz’i ilim ve irade ile herşeyi bildiği-
mi ve herşeye gücümün yetebileceğini zannederek; senin bana 
emrettiklerinle amel etmeyip; riya ve gösteriş yaparak, ucbe, 
fahre kapılarak, senin külli iradene ve ilmine karşı, rububiyeti-
ne karşı mübareze edip, şirk ve dalalete düşüp işlediğim, bana 
emanet ettiğin tüm nimetleri, ihsanları, cüz’i ihtiyar ve su-i ih-
tiyarımla, nefs, heva, cin ve ins şeytanlarına uyarak işlediğim, 
verdiğin bütün emanetlerle hainlik edip nefsime ve başkalarına 
zulmederek işlediğim bütün günah ve hatalarımdan; verdigin 
bütün emanetlerle senin rububiyetine karşı yaptığım bütün if-
tiralardan, zulümlerden, hainliklerimden asilik ve isyanlarım-
dan; senin gadabını, gazabını, celâlini celbeden bütün günah 
hatalarımdan; hakiki iltifat olan senin iltifatını kaybettirecek 
cümle söz ve davranışlarımdan; nefs-i emmareme makam ver-
meme sebep olan tüm söz ve davranışlararımdan; görmediğim 
ve göremediğim; senin EL-ALÎM isminle bildiğin, EL-BASÎR 
isminle gördüğün bütün hata kusur ve günahlarımdan; göre-
mediğim cümle gizli düşmanlıklarımdan; beni helakete  götü-
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recek küfrü işmam eden; halen, kavlen, kalben ve fiilen yaptı-
ğım tüm günahlarımdan; kör hissiyatla yaptığım ve hislerime, 
hevama, hevesime uyarak, akılsızlık edip nefsimin hazlarına 
hizmet ederek işlediğim tüm söz ve davranışlarımdan, is-
yanlarımdan, asiliklerimden, kötü söz ve kötü dualarımdan; 
isteklerimden, imanın bir nuru olan muhabbeti bana ver-
mene mani olan tüm söz ve davranışlarımdan; ve bana ver-
diğin muhabbeti gayr-i meşru bir şekilde fanilere, fani mah-
bublara dağıtarak, yerinde kullanmayarak, halka muhabbet 
ederek işlediğim tüm söz ve davranışlarımdan; sanem misal 
mahbublar edinip, kalbimin batınına bilerek yada bilmeden 
koyduğum tüm batıl mahbuplardan; sadece hayat-ı dünye-
viyeyi gaye edinip işlediğim bütün günahlarımdan; ahirete 
ciddi müteveccih olmayarak ve ahiretimi düşünmeyerek, 
ahiretime çalışmayarak işlediğim bütün günahlarımdan; 
seni hakiki tanımayıp; dünya sevgisiyle kendimi hür ve öz-
gür hissederek; kendi nefsimi unutup, kendi nefsimi kına-
mayıp, hakir görmeyip, başka insanları hususan ehl-i imanı, 
ailemi ve Ümmet-i Muhammed’i (sallallahu aleyhi vesellem); hor, 
hakir görüp kınamaktan; senin rahmetinden ümit kesmek-
ten; kendi cüz’i irademe ve ilmime güvenmekten; senin zatı-
na ve sıfatlarına ve esmalarına karşı ve onların tecelliyatına 
karşı sarfetmem gereken muhabbet ve marifet istidadını şü-
kür ve ibadet ciheteni; nefsime ve dünyaya gayr-i meşru bir 
surette sarfederek, nefsimi mabud ittihaz ederek; sana te-
vekkül etmeyip, güvenmeyip, teslim olmayarak; senin huzu-
runda olduğumu unutup, halkın tevveccühünü kazanmaya 
çalışarak yaptığım cümle hata, kusur, söz ve davranışlarımı, 
riyakarlıklarımı ve halimi itiraf eder; ailemden, zürriyetim-
den, ehl-i imandan ve Ümmet-i Muhammed’den de (sallallahu 
aleyhi vesellem) aynı günahları, isyanları, hataları, kusurları, iş-
leyenler adına, ben, sana, tevbe ettim.
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men yuhibbü’t- 
tevvâbîn (tevbe edenleri seven)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men yuhibbü’l- 
mütetahhirîn (maddî ve mânevî kirlerden temizlenenleri seven)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ ğıyâse men lâ 
ğıyâse leh (imdadına koşacak kimsesi olmayanların mededkârı)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ hırze men lâ hır-
ze leh (korunacak yeri olmayanların koruyucusu)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ kâide men lâ 
kâide leh (rehberi olmayanların rehberi)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ râhime men lâ 
râhime leh (merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi) 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men yerâ nede-
me’n-nâdimin (günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören)

 Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men yakbelü 
uzre’t-tâibîn (tevbekârların özrünü kabul eden) 

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men yakbelü’t-
tevbete an ibâdih (kullarından tevbeyi kabul eden)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men yağfiru li-
men yeşâ’ (dilediğini bağışlayan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men yetûbu alâ 
men yeşâ’ (dilediğinin tevbesini kabul eden)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men lâ yağfiru’z- 
zünûbe illâ hû (günahları kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ habîbe’t-tevvâbîn 
(tevbekârların sevgilisi)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men hüve 
hayru’n-nâsirîn (yardım edenlerin en hayırlısı)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men hüve afvühû 
melceün li’l-müznibîn (aff ı günahkârlar için sığınak olan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men tecâveze bi 
hilmih (hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen)
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men âde bi lutfih 
(tekrar tekrar lütuft a bulunan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men yağfiru li-
men yeşâ’ (dilediğini bağışlayan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ habîbe’l- bekkâîn 
(günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların 
sevgilisi)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ senede’l-
mütevekkilîn (kendisine tevekkül edenlerin dayanağı)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ hâdiye’l-mudillîn 
(hak yoldan sapanları hidâyete erdiren)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men lâ yükallibü’l-
kalbe illâ hû (kalpleri kendisinden başkası değiştiremeyen)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ recâ (kullarının ümi-
di olan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ mürtecâ (kullarının 
ümit beslediği)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ azîme’r-racâ (ken-
disine büyük ümitler beslenen)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ kâşife’l-belâ’ 
(belâları kaldıran)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men hüve limen 
deâhü mücîb (kendisini çağıranlara cevap veren)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men hüve limen 
recâhü kerîm (kendisine ümit besleyenlere iyilik eden)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men hüve bimen 
asâhü halîm (kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalan-
dırmayan)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ ğafûru ya tevvâb 
(bağışlayan ve tevbeleri kabul eden)

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ hâfizanâ (koruyu-
cumuz)
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ muğîsenâ 
(mededkârimiz)

Yâ Allah, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Ferd, Yâ Hayy, Yâ 
Kayyum, Yâ Hakem, Yâ Adl, Yâ Kuddûs.. İsm-i Âzam hak-
kına, Kur’an-ı Mu’ciz-ülbeyan hürmetine ve Resul-ü Ekrem 
(aleyhissalatu vesselam) şerefine,  yapmış olduğumuz tevbeyi hu-
zuru dergahında kabul eyle... Sana yaptığımız dualarımızın 
ulaşmasına engel olan günah ve hatalarımızdan bizleri arındır.

(amin... yâ muîn, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram)

SIRATA’L-MUSTAKÎM TEVBE VE DUASI

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım!
Peygamber efendimiz’e (salllalu aleyhi vessellem)
Mağarayı zırh yapıp, istikametini gösterdiğin gibi,
Güvercini perde yapıp, sükunet verdiğin gibi, 
Örümceği kapı yapıp, düşmanları şaşkına çevirdiğin gibi,
Kameri yol yapıp, müsahhar ettiğin gibi, 
Biz aciz ve ihtiyar, hidayetine muhtaç  kullarının da
Düşmanlarını şaşkına çeviren kapılar aç. 
Her an gelecek şer ve kötülüklere set çek. 
Gafl ete müptelâ kalplerimizin ve akıllarımızın üzerindeki 

perdeleri aç, bizleri de sükunete erdir. 
Azmış ve azıtan nefislerimizi müsahhar et.
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Senin hidayetine muhtaç kullarına, nurlarının kaynağına 
çıkan yollar göster. 

Sana gelen yollarda istikametimizi sabit kıl. 
Hüsrana uğratacak akıldan, 
Azgınlığa götürecek nefisten, 
İnkâr edecek dilden,
Hakikatlere kör kalmış gözden, 
Haram seven bedenden, 
Zayi olacak amelden, 
Zâhir ve bâtın tüm uzuv ve latifelerden, gece ve gündüz ge-

lebilecek her türlü vesvese ve şerlerden, 
Senin yüceliğine, büyüklüğüne, birliğine, ilim ve kudretine 

sığınırım. 
Yarattığın katreler ve zerreler adedince 
Tüm hata ve günahlarımdan, 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir. 
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke yâ seyyidi, yâ rasu-

lallahi, yâ hateme’l-enbiya-i ve’l-mürselin.
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke yâ nebiyyallahi 

yevme’d-din.
Sübhane rabbike rabbi’l-izzeti ammâ yesifûn ve selamün 

ale’l-mürselin. Ve’l-hamdülillahi rabbil alemin.
Allahümme salli alâ seyyidina muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim. 
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GAFLET TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Eûzü besmelesiz geçen ve geçecek günlerin gafl e-

tinden, kelime-i şehadetsiz geçen ve geçecek günlerin gafl etin-
den, kelime-i tevhidsiz geçen ve geçecek günlerin gafl etinden, 
imansız geçen ve geçecek günlerin gafl etinden, abdestsiz geçen 
ve geçecek günlerin gafl etinden, Kur’an-ı Kerim okumadan 
geçen ve geçecek günlerin gafl etinden, Sünnet-i Seniyye’ye 
aykırı geçen ve geçecek günlerin gafl etinden,  namazsız geçen 
ve geçecek günlerin gafl etinden, ibadetsiz geçen ve geçecek 
günlerin gafl etinden, duasız geçen ve geçecek günlerin gaf-
letinden, tevekkülsüz geçen ve geçecek günlerin gafl etinden, 
zikirsiz geçen ve geçecek günlerin gafl etinden, cemaatten ayrı 
geçen ve geçecek günlerin gafl etinden, 32 ve 54  farzın terki ile 
geçen ve geçecek günlerin gafl etinden,

Gafl ete düşmeme ve düşmemize, iman ve islâmın lezzetin-
den tat alamamamıza sebep olan, olacak tüm söz, fiil, düşünce 
ve davranışlarımdan, gafl ette olan kullarını kınamaktan, aşa-
ğılamaktan, hor ve hakir görmekten, ayıplarını ve kusurlarını 
yüzlerine vurmaktan, tatlı dil ile tebliğ etmemekten, senin emir 
ve yasaklarından gafl et etmekten, senin dosdoğru yolundan 
sapmış, gafl ete müptelâ bir beden ve ruh ile gezmekten, senin 
huzuruna zillete bürünmüş bir şekilde gelmekten ve gafl ette 
iken bu kadar günah ile bana hidayet edemeyeceğini düşüne-
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rek rahmetinden ümid kesmekten, nefisperest ve gafl etperest 
olarak gelmekten sana sığınırım. Yâ ismete’l-haifi’l-müstecir 
(ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı), gafl ette kalmamıza, mu-
sallat yaşamamıza ve hidayetine ermemize engel olan, olacak, 
olduğumuz, geçmiş, gelmiş, gelecek tüm hata ve günahlardan 
günahlarımızdan tüm söz, fiil, düşünce ve davranışlarımızdan,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settar, Yâ Tevvab. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Rahman, Yâ 
Rahim. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vedûd.

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ men yerâ nedeme’n-
nâdimin (ey günahlarından pişmanlık duyanların nedâmetini gören), Yâ 
men yakbelü uzre’t-tâibin (ey tevbekârların özrünü kabul eden), Yâ 
men yehdi men yeşâ’ (ey dilediğine hidayet eden), Yâ men yudillu 
men yeşâ’ (ey dilediğini saptıran), Yâ hâdiye’l-mudıllin (ey hak yol-
dan sapanları hidayete erdiren), Yâ men hüve a’lemu bimen dâlle 
an sebilih (ey yolundan sapanları en iyi bilen), Yâ men hüve fihi 
yetmeu’l-hâtiun (ey hatâlıların kendisine ümit beslediği), Yâ men hüve 
yeste’nisü bihi’l-müridun (ey kendisini arzulayanların onunla ünsi-
yet bulduğu), Yâ men hüve aleyhi yetevekkelü’l-mütevekkilun 
(ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği), Yâ men hüve yeskünü 
bihi’l-mûkinun (ey kuvvetle îman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu), 
Bizlere mağfiret et. Ve tusliha lena şe’nena ve en tahrusena bi-
aynikelleti la tenamu ve tahfezana bi-rüknikellezi la yüramu 
ya zelcelali vel-ikram. (işlerimizi ıslah edip, yoluna koy! Bizi, hiç zâil 
olmayan ilim ve sıyânetinle himâye eyle! Ayrı yaşanamayan desteğinle bizleri 
muhâfaza eyle, ey Celâl ve İkram Sahibi!)
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HAK YOLU KAYBEDENLERİN TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Yaşamımda ters giden olaylarda, aksiliklerde, olay 

ve hadiselerde, mazlum olan kullarının haklarını gözetmekten, 
gafl ete düşerek bir anlık nefsimin ve irademin istek ve arzusu-
na bürünerek, ibadetlerimde ve başıma gelen olaylarda tedir-
ginliğe kapılarak, nefsimi dinleyerek, kutsi hizmetimi bir anlık 
öfk e ve gafl et ile terk etme düşüncesine girerek ve bu düşün-
cede olduğumu kabullenmeyerek, çevremde bulunan kullarını 
farkında olmadan dışlayarak, onları sevke çalışırken farkında 
olmadan zanna girerek, hedefl erine ulaşmaları için yardımda 
yetersiz kalarak, olay ve hadiselerde kederlenerek, nefsimin 
takıntı haline getirmesine ve şeytanın ruhsat almasına, tevbe 
ve dua halkası içine fitne sokmaya çalışmasına sebebiyet ver-
diğim, verdiğimiz, verdikleri tüm ruhsatların, tüm inanan-ina-
namayan, tüm Ümmet-i Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesel-
lem) huzuruna tertemiz ve arınmış bir şekilde gelmesi niyeti ile,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settar, Yâ Tevvab.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Sâdık (ey her işi doğru olan ve 

sözünü yerine getiren), Yâ Bâtın (ey her şeyin içyüzünden haberdar olan), 
Yâ delile men lâ delile leh (ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol 
göstericisi), Yâ kâide men lâ kâide leh (ey rehberi olmayanların reh-
beri), Yâ Vekil (ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan), 
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Yâ Kefîl (ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan), Yâ Delîl (ey 
kullarına yol gösteren), Yâ Mukîll (ey kullarının hatâ ve yanlışlarını bağış-
layan), Yâ kâşifel-mekrûbin (ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı), Yâ 
müneff isen ani’l-mağmûmin (ey gamlılara nefes aldıran), Yâ mü-
ferricen anil-mahzûnin (ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren), Yâ 
habibe’l-bekkâin (ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbet-
ten dolayı ağlayanların sevgilisi), Yâ senede’l-mütevekkilin (ey kendi-
sine tevekkül edenlerin dayanağı), Yâ hâdiye’l-mudıllin (ey hak yoldan 
sapanları hidayete erdiren), Yâ veliyye’l-mü’minin (ey müminlerin 
dost ve sahibi), Yâ a’leme’l-âlimin (ey bütün ilim sahiplerinden daha 
âlim), Yâ mefzea’l-melhûfin (ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı), Yâ 
ensâra’n-nâsırin (ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden)

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 
seyyidinâ Muhammed.

TACİZ VE TECAVÜZ TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî 

seyyidinâ Muhammed.
Yâ Rahmân, söylemeye dahi utandığım uğradığım tecavüz-

den ve tacizden el-Ğaff ar! ismin ile yalvarıyorum beni aff et.
Benim, anne ve babamın, soyumdan ölmüş ve sağların, eşi-

min, eşimin anne ve babasının, eşimin soyundan ölmüş ve sağ-
ların, benim ve eşimin zürriyetinin, 

Taciz, tecavüz, ensest ilişkilere girerek işlediğimiz ve işledik-
leri günahlarımızdan,
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Taciz, tecavüz ve ensest ilişkilere taraft ar olmaktan, sessiz 
kalmaktan ve kalmalarından, engelleyebilecekken engelleme-
mekten ve bu günahları işleyenleri koruyup kollamaktan, 

Taciz ve tecavüze veya ensest sapkınlığa uğrayıp, kendimin 
ve soyumun (eşimin ve soyunun), zulüm, sapkınlık, taciz ve te-
cavüz günahlarından mazlum ve mağdur olanların bize, soy 
ve zürriyetimize beddualarından ve lânetlemelerinden dolayı 
veya kendimin ve soyumun (eşimin ve soyunun) kınamaların-
dan senin el-Adl! ismi gereği olduğunu ve hikmetini görmeyip;

Hayatıma ve hayata, kaderime ve kadere, yaradılışıma ve ya-
radılışa, doğduğum güne, dünyaya gelmeye, yaşamaya, evliliğe, 
çocuk sahibi olmaya, kalben ve dil ile yapmış ve yapacak oldu-
ğum ve oldukları her türlü belâ, lânet, beddua, kötü dua, kötü 
söz, kahır, isyan ve şirk sözlerimden ve sözlerinden,

Buna sebep olan kişilerin hidayetini istemek yerine, onları 
ve onların mazlum ve masum eş, çocuk, soy, akraba ve zürri-
yetlerini lânetlemekten, belâ ve beddua etmekten, isyan ve şir-
ke düşmekten ve düşmelerinden,

Taciz, tecavüz, ensest ilişkilerden zevk almaktan ve bu gü-
nahı sıradanlaştırmaktan,

Binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ 
Adl, Yâ Hakem.

Binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ 
Settâr, Yâ Tevvâb.

Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn (100 defa)

Taciz, tecavüz, ensest ilişkilere uğrayıp kulluk görevimi 
unutmaktan, ihmal etmekten, tevbeyi geciktirmekten ve yap-
mamaktan, Allahım seni suçlamaktan, “neden ben” deyip isya-
na girmekten, tevbenin tüm günahları temizleyeceğini unutup, 
hiç temizlenemeyeceğimi düşünmekten ve söylemekten,
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Binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ 
Settâr, Yâ Kuddûs. Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn (100 defa)

Başıma gelenlerden dolayı ölmeyi dilemekten, rahmetinden 
ümit kesmekten,

Binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ 
Hayy, Yâ Rahmân. Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn (100 defa)

Yâ Settâr, bu ayıbı günahımı dünyada gizle, bizi rezil rüsva 
eyleme.

Yâ Kuddûs,  dünyada ve ahirette bu çirkin fiili hayatımı hiç 
olmamış gibi silmeni niyaz ediyorum, gönlümü, ruhumu, be-
denimi, zihnimi, hafızamı el-Kuddûs! ismin ile temizle.

Bu günaha bulaşmış, bu zulmü yapmışları hidayete erdir.
Bu günahlardan mağdur olanlara lütf-u keremin, mağfire-

tin ile muamele et.
Bu konuda lânetlenmiş olan soyumu ve beddualarımdan 

ve mazlum beddualarından lânetlenmiş soyları temizle ve 
lânetleri kaldır Yâ Kuddûs.

Yâ Rahmân, Yâ Kuddûs, dilersen bu kirleri temiz edersin, 
hiç olmamış gibi temizlersin.

Yâ Hafîz, beni, anne ve babamı, soyumu, eşimi, eşimin anne 
ve babasını, eşimin soyunu, benim ve eşimin zürriyetini ve tüm 
inanları bu günahlara düşmekten muhafaza eyle. 

Nesillerimizi temizle Yâ Kuddûs, muhafaza et Yâ Hafîz, gö-
zet Yâ Müheymin.

Ben bu günahlarımızdan kendi adıma, taciz, tecavüz ve en-
seste uğrayanların adına, bunlara uğrayıp belâ, lânet ve beddua 
okuyanların ve böylelikle soy ve zürriyetlerin lânetlenmesine 
sebep olanların adına, bu günahlardan mağdur olanların adına 
ve tüm inanların adına;

Binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ 
Settâr, Yâ Tevvâb. Birahmetike Yâ Erhame’r-rahimîn (100 defa)
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Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mübarek Lisanından Dualar 

“Allahım! Adı anılmaya en layık olan sen, kullukta bulunulmaya en 
layık olan da yine sensin. Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım 
edeni, güç sahiplerinin en şefk atlisi, kapısında bir şeyler dilenilenlerin 

en cömerdi ve verenlerin eli en açık olanı. Sensin her şeyin, ortağı 
olmayan yegane sahibi ve hakimi. Sensin eşi ve benzeri olmayan 

biricik varlık. Senden başka ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. 
Sana itaat bile ancak senin izninle olur ve sen isyan edenleri mutlaka 

bilirsin. Sana itaat edilir, karşılığını mutlaka verirsin. İsyan edilir, 
aff edersin. Her şeye en yakın şahit sen, en yakın koruyucu da yine 

sensin. Nefislerin (arzularının) önüne geçer ve perçemlerden
yakalarsın. İnsanların yaptıklarını yazar ve ecellerini takdir edersin. 

Kalpler sırlarını sana açar, dolayısıyla her gizli sana ayandır.
Helal, senin helal kıldığın, haram da senin haram buyurduğundur. 

Din, senin teşri kıldığın, emir de senin hükmettiğindir.
Mahlukat senindir, kul da senin kulundur. Sen, Raûf ve Rahîm 
Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı vechinin nuru

hürmetine beni şu günün sabahında ve akşamında aff etmeni
ve kudretinle cehennem ateşinden korumanı diliyorum.”
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BORÇLUNUN TEVBESİ

«Süheyb el-Hayr (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim ödememek kastıyla 
borca girerse Allah’ın huzuruna hırsız olarak çıkar.”»

«İbnu Ömer (radıyallahu anhuma) anlatıyor: “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Üzerinde bir dinar veya bir 
dirhemlik borçla ölen kimsenin borcu, onun hayır ve hasenatın-
dan ödenir. Orada (mahşer yerinde) ne dinar ne de dirhem var-
dır.”»

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Allahım! Üzerimde kul hakkıyla huzuruna gelmekten sana 

sığınırım. Allah’ım ben borçlu olduğum insanlara ve borçlan-
dıklarıma haklarımı helal ettim... helal ettim... helal ettim... 
Sen aff edenleri sevdiğin için aff ettim. Şahit ol Yâ Rabbi... Şa-
hit ol Yâ Rabbi...Şahit ol Yâ Rabbi... Onlarda haklarını bana 
helal etsinler. Allahım! Üzerimde hakları olan kardeşlerimle 
helalleşmeyi ve borçlarımı ödemeyi bana nasip eyle.

Allahım! Kul hakkına riayet etmeyerek, kullarından malla-
rını, paralarını, ziynet eşyalarını geri vermek şartıyla borç al-
dığım ve sonrasında unutarak veya bilerek geri vermediğim, 



BÖLÜM 6542

üzerimde hakları olan kullarının, paralarını, mallarını, eşya-
larını, ziynetlerini geri vermemekten, yalan söylemekten, kin 
ve öfk e beslemekten, intikam almaktan, dövmekten, hakaret ve 
küfür etmekten, mallarını çalmaktan, borçlu olduğum için hır-
sızlık yaparak çaresiz kaldığımı iddia etmekten, hırsızlığa mey-
letmekten, gasp yapmaktan, düşünmekten, sabır ve teslimiyet 
göstermemekten, endişe etmekten, borçlar nedeni ile intiha-
rı düşünmekten, ölümü temenni etmekten, borçlarım nedeni 
ile üzüntüye ve kedere sıkıntıya düşmekten, alkol kullanarak 
borçlarımın aklımdan gitmesini, sıkıntılarımı unutturacağını 
ve  kurtulacağımı düşünmekten, haddimden fazla borçlanarak 
ödeme çabası göstermeyerek borçlu olduğum insanlara yalan 
sözler söyleyerek, yalan sözler ile gizli-açık şirk günahları iş-
leyerek Kur’an-ı Kerim üzerine yeminler ve ahdler vererek, 
belâ ve lânet okumaktan, beddua etmekten, elimle ve dilimle 
yapmış olduğum bütün zulümlerden, borçlandığım için para-
ya isyan etmekten, lânet ve belâ okumaktan, borçlu olduğum 
için zengin olan kullarına hased etmekten, kin gütmekten, 
hırs yapmaktan, borç istediğim insanlara, ailelerine, soylarına 
kötü sözler sarf etmekten, borçlandığım insanların kusurları-
nı başka insanlara ifşa etmekten, ölmelerini isteyerek onlara 
olan borcumdan kurtulacağımı ve senin huzurunda borçlar ile 
hesaba çekilmeyeceğimin gafl etine düşmekten, söz verdiğim 
borçları zamanında ödemeyerek kullarınında söz ve fiilleri ile 
günah kazanmalarına sebep olmaktan, borçlu olduğum insan-
ların borçlarından vazgeçmeleri amacı ile büyülere ve muska-
lara başvurmaktan, borçlu halde iken para ve malların bere-
ketini göremediğimi, rızkımı kestiğini, beni görmediğini, beni 
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unuttuğunu  söylemekten, düşünmekten, “bu devirde kimseye 
muhtaç olmayacaksın” gibi sözler söyleyerek yarattığın herşe-
yin sana muhtaç olduğunu unutarak, kendimi sana muhtaç ve 
borçlu hissetmeyerek, gafl et ile gizli şirke düşmekten, maddi ve 
manevi sana olan borcumu hiçbir zaman senin şanına ve yüce-
liğine lâyık yerine getiremeyeceğimi idrak edemeyerek, borçlu 
olduğum halde sadaka vermeyi kesmekten, “bir sürü borcum 
varken birde sadaka mı vereceğim” demekten, borçlu olduğum 
için bana zulüm ettiğini iddia etmekten, borçlu olduğum için 
tefecilere başvurmaktan, faiz ile borç almaktan, borçlarımdan 
kurtulmak için sana adaklar ve nezirler söz vererek yerine ge-
tirmemekten ve soyumdan evlâtlarımdan gelecek olanların 
lânetlenmesine ve borçlar içinde ceza çekmelerine sebep oldu-
ğum, ödemeyi unuttuğum, geciktirdiğim, senden çıkış kapısı 
istemenin gafl etine düşerek ve utanarak, işlediğim, işlediğimiz, 
işledikleri tüm hata ve günahlarımdan, şeytanın borçlarım var 
iken beni vesveseye düşürmesinden, borçlarımda şeytanı so-
rumlu tutarak şeytana ift ira atmaktan, nefsani arzularım için 
borçlanmaktan, borçlarım ile kibre girmekten, kendimi borç-
landırmazsam çalışamayacağım düşüncesinde bulunmaktan, 
borçlarımı ödemek için kumara başvurmaktan, borçlarımın 
karşılığı olarak eşimi, evlatlarımı borç almak için alacaklı olan-
lara sunmaktan ve söylemekten, borçlu olduğum için zina yap-
maktan, fuhuşa yönelmekten, kadın pazarlamaktan, soyumdan 
ölmüş olanların faizlerini, borçlarını, zekâtlarını araştırma-
maktan, ödeme çabasına girmek istememekten, durumum var 
iken durumumun olmadığını iddia etmekten,

 Kendi adıma, eşim adına, soyumuz  ve zürriyetimiz adına 
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ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, 
gelecek borçlu halde iken saydığım, sayamadığım, bildiğim, 
bilmediğim aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek tüm 
inananlar ve borçlu olanlar, haramlar ve  borçlar ile huzuru-
na gelen, geleceğimiz ve gelecekler adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Yeryüzünde tüm borçlu olan kulların sayısınca ve borçlu 

olarak gelenler sayısınca, 
Yeryüzünde bulunan paralar sayısınca ve miktarı sayısın-

ca,
Yağdırdığın ve yağdıracağın  yağmur ve kar taneleri ade-

dince,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Rezzak.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hafîz, Yâ Şâfi.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram 

(ey helâl ve haramın Rabbi), Yâ Burhan (ey kullarına yol gösteren), Yâ 
Müsteân (ey kendinden yardım istenen), Yâ âzime’l-berekât (ey 
bereketleri büyük olan), Yâ ğafire’l-hatiât (ey hataları bağışlayan), 
Yâ dâfia’l-beliyyât (ey belaları defeden), Yâ hayra’l-ğâfirin (ey 
bağışlayanların en hayırlısı), Yâ hayra’n-nâsırin (ey yardım edenle-
rin en hayırlısı), Yâ hayra’l-hâkimin (ey hükmedenlerin en hayırlısı), 
Yâ hayra’l-fâtihin (ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı), Yâ 
hayra’r-râzikîn (ey rızık verenlerin en hayırlısı), Yâ hayra’l-fâsılin 
(ey zor işleri halledenlerin en hayırlısı), Yâ hayra’l-muhsinîn (ey ih-
san edenlerin en hayırlısı), Yâ men lehü’l-mülkü ve’l-celâl (ey mülk 
ve celâlin gerçek sahibi), Yâ kâdıye’l-münâyâ (ey ölümlere karar ve-
ren), Yâ münteha’r-recâyâ (ey ümitler kendisinde son bulan), Yâ 
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vasia’l-hedâyâ (ey hediyeleri geniş olan), Yâ Meliyy (ey sonsuz ser-
vet ve tükenmez hazineler sahibi), Yâ ahkeme’l-hâkimîn (ey hükme-
denlerin en hükmedicisi), Yâ a’dele’l-âdilîn (ey âdillerin en adâletlisi), 
Yâ râhime’l-aberât (ey için için üzülenlere acıyan), Yâ men hüve 
bâbuhü meft uhun li’t-tâlibin (ey kapısı, Kendisini arayanlara açık 
olan).

{Estağfirullah} (100 defa)

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 
seyyidina Muhammed.

“Ve izâ kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalel-
leziyne keferu lilleziyne amenu e nıt’umü mel lev yeşaüllahü 
at’amehü in entüm illa fî dalali’m-mubîn. - Allah’ın size rızık 
olarak verdiklerinden hayra sarfediniz, denildiğinde, kâfirler 
müminlere dediler ki: Allah’ın dilediği takdirde doyuracağı kim-
seleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık için-
desiniz.”(1)

 (1) Kur’an-ı Kerim, Yasin, 36/47.
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ALACAKLININ TEVBESİ

«Büreyde el-Eslemî (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim bir borçluya mühlet 
verirse, her gün için bir sadaka sevabı kazanır. Kim onun borcu-
nu vadesi geldikten sonra tehir ederse, tehir ettiği müddetçe, her 
geçen gün (alacağı mal kadar) sadaka yazılır.”»

«Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm), bir hak sahibine: “Sen hakkını (borçludan) 
imkân nisbetinde günahlara girmeden al” buyurdular.»

«Enes İbnu Mâlik (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Miraç gecesinde cennetin 
kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm: “Sadaka on 
misliyle mükafaatlandırılacaktır. Ödünç para onsekiz misliyle 
mükafaatlandırılacaktır.” Ben: “Ey Cibril! Ödünç verilen şey ne 
sebeple sadakadan daha üstün oluyor?” diye sordum.” “Çünkü 
dedi, dilenci (çoğu kere) yanında para olduğu halde sadaka ister. 
Borç isteyen ise, ihtiyacı sebebiyle talepte bulunur.” dedi.»

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Allahım! Üzerimde kul hakkıyla huzuruna gelmekten sana 

sığınırım. Allah’ım ben alacaklı olduğum insanlara ve borçlan-
dıklarıma haklarımı helal ettim... helal ettim... helal ettim... 
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Sen aff edenleri sevdiğin için aff ettim. Şahit ol Yâ Rabbi... Şa-
hit ol Yâ Rabbi...Şahit ol Yâ Rabbi... Onlarda haklarını bana 
helal etsinler. Allahım! Üzerimde hakları olan kardeşlerimle 
helalleşmeyi ve borçlarımı ödemeyi bana nasip eyle.

Allahım! Kullarından alacaklı olduğum insanlara, elimle 
ve dilimle zulüm etmekten, hakaret ve küfür etmekten, döv-
mekten, eziyet etmekten, kin ve öfk e beslemekten, kınamak-
tan aşağılamaktan, intikam almaktan intikam duygusu ile para 
vermekten kendime borçlandırmaktan, ailesine ve yakınlarına 
kötülük yapmaktan, alacaklarım karşılığında dil ile, el ile, be-
den ile, taciz ve tecavüzde bulunmaktan, alacaklarım karşısın-
da tartışmaya girerek eşlerine, evlerine el koymayı, haciz ge-
tirmeyi söylemekten, düşünmekten, mallarına veya canlarına 
zarar vermekten, alacak-verecek meseleleri nedeni ile adam 
öldürmekten, yaralamaktan, onları  korkutmaktan, tehdit et-
mekten, senin tehditlerin, azabının ve gazabının daha şiddetli 
olacağının gafl etine düşmekten, alacaklı olduklarımdan ala-
caklarımı alamadığım için zahirine bakarak gafl et etmekten, 
para ve malların zekâtını, sadakasını vermeyerek, alacaklı du-
rumda iken sana herzaman  borçlu olduğumu unutmaktan,  
belâ ve lânet okumaktan, isyan etmekten beddua etmekten, 
çocuklarına eşlerine  belâ ve lânet okumaktan, “Allah çocukla-
rından, eşlerinden çıkarsın” demekten “bana yaptığının aynısını 
görsünler” demekten, mazlumlara beddua etmekten, hakkımı 
haram etmekten, alacaklarımı verdiğim miktar ile isteme-
mekten, fazlasını istemekten, alacaklarımda faiz ve tefecilik 
yapmaktan, zorla sened imzalatmaktan, alacaklı olduğum in-
sanları kınamaktan, aşağılamaktan, borçlarını ödemeleri husu-
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sunda aşırı sıkmaktan ve kibirlenmekten, onların ailevi, maddi 
ve manevi durumlarını umursamayarak yapıcı olmak yerine 
yıkıcı olmayı tercih etmekten, alacaklarım karşısında kulla-
rının eş ve evlâtlarının intihara sevkine yol açacak nedenlere 
sebep olmaktan, alacaklı olduğum için para ile övünmekten, 
kullarını kendime borçlandırarak köleleştirdiğimi zannetmek-
ten, alacaklı olduğum insanların kusurlarını ve hatalarını baş-
ka kullarına söylemekten, ift ira atmaktan, nispet yapmaktan, 
alacaklı olduğum için ısrarcı davranmaktan, alacaklı olduğum 
insanlara yardımcı olmak ve üzerlerindeki parasal sıkıntıları-
nın gitmesi için onlara yardım etmeyerek, söylemeyerek, bö-
bürlenmekten, bizleri  zenginlik, evlât, alacak, para ve mülk ile 
övenlerin övgülerini kabul etmekten, para, mal, mülk, alacak 
ve nefislerimizi ilah edinmekten, alacakların, paranın, malla-
rın dünya geçimliliği olduğundan gafl et etmekten, senin razı 
olduğun yolda harcamamaktan, alacaklı olduğum için kuma-
ra, alkole, zinaya, fuhşiyata yönelmekten, borçlu olanlardan 
gelecek paraların hayırlı olmasını istememekten, alacaklarımı 
alamadığım için intiharı düşünmekten, canıma, hayatıma, ne-
fesime, evlâtlarıma, eşime, akrabalarıma, yolda kalmışa, tüm 
ademoğluna beddua etmekten, şükreden zengin olarak anıl-
mak yerine şikayet eden alacaklı olarak anılmaktan, alacaklı 
olduğumda şeytanın ve nefsimin vesveselerine aldanmaktan, 
alacaklarımda şeytana ift ira atmaktan, işlerimi bozduğunu 
söylemekten, alacaklı olduğum için kullarının müşküle düş-
mesine ve isyan etmelerine akrabalarına, eş ve dostlarına rezil 
olmalarına, lânet, belâ ve kahır okumalarına sebep olduğum, 
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olduğumuz, olanlar adına, elimle ve dilimle bedenim ile  yap-
mış olduğum bütün zulümlerden, 

Kendim ve eşim adına, soylarımız ve zürriyetlerimiz  adı-
na ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gel-
miş, gelecek alacaklı olduğu halde vefat ederek, sağ kulların 
borçlarını unutmaları ve ödeyemeden  kul hakkı ile  huzu-
runa gelmelerine aynı günah ve hataları işleyen ve işleyecek 
tüm inananlar adına

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Yeryüzünde bulunan paralar evler arabalar  miktarı sa-

yısınca,
Yağdırdığın ve yağdıracağın  yağmur ve kar taneleri ade-

dince,
Yeryüzünde bulunan tüm alacaklılar sayısınca,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ hayyu ba’de külli hayy (ey 

bütün dirilerden sonra bâkî kalacak gerçek hayat sahibi), Yâ hayyü’l-lezi 
lâ yahtacü ilâ-hayy (ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sa-
hibi), Yâ hayyü’l-lezi yümitu külle hayy (ey bütün dirileri öldüren 
gerçek hayat sahibi), Yâ hayyü’l-lezi yerzuku külle hayy (ey bü-
tün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi), Yâ men lehu niâmün 
lâ tuad (ey sayılamayan nîmetler sahibi), Yâ men lehu mülkün lâ 
yezul (ey zevâl bulmayan saltanat sahibi), Yâ men lehu celalün lâ 
yükeyyef (ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celâl sahibi), Yâ men lehu 
kadâun lâ yürad (ey reddedilemeyen hüküm sahibi), Yâ mâlike 
yevmid-din (ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sa-
hibi), Yâ men yuhibbü’s-sâbirin (ey sabredenleri seven), Yâ men 
yuhibbü’t-tevvâbin (ey tövbe edenleri seven), Yâ men yuhibbü’l-
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mütetahhirin (ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven), Yâ 
Muizz (ey istediğine izzet veren ve şerefl endiren), Yâ Müzill (ey istediğini 
zelil kılan), Yâ men hüve ğaniyyün bilâ fakrin (ey fakirliği bulun-
mayan), Yâ men hüve melikün bilâ aczin (ey acizden münezzeh olan 
Melîk), Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram (ey helâl ve haramın Rabbi), Yâ 
men hüve afvühü melceün li’l-müznibin (ey aff ı günahkarlar için 
sığınak olan).

Allahım! Üzerimde kul hakkıyla huzuruna gelmekten, so-
yum ve zürriyetimden gelmiş ve gelecek adına,

Allahım! Ben alacaklı olduğum insanlara alacaklı iken, so-
yumdan vefat ederek, başkalarının huzuruna borçlu gelme-
lerine neden olanlar adına sana sığınırım ve tüm Ümmet-i 
Muhammed’den (sallallahu aleyhi vesellem)  aynı günahlar ile ge-
lenlerin soy ve zürriyetleri ve gelecekler adına,

Dünya ve ahiret, geçmiş ve gelecek tüm haklarımı helal et-
tim... helal ettim... helal ettim... Sen aff edenleri sevdiğin için 
aff ettim. Şahit ol Yâ Rabbi... Şahit ol Yâ Rabbi...Şahit ol Yâ 
Rabbi... Onlarda haklarını bana helal etmesi niyetiyle onların 
adına dahi,

 {Estağfirullah} (100 defa)

Allahım! Üzerimde hakları olan kardeşlerimle helalleşmeyi 
son nefeste sana şehadet ile gelmeyi bana nasip eyle.

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 
seyyidina Muhammed.
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KOMŞU HAKKI TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Allahım! Komşuluk haklarını bilerek veya bilmeyerek, unu-

tarak, komşularım ile iyi geçinmeyerek, küs kalmaktan, malla-
rına ve canlarına zarar vermekten, küçük görmekten, komşu-
larıma kibirlenmekten, korkutmaktan, eziyet etmekten, küfür 
ve hakaret etmekten, art niyet beslemekten, komşularım için 
kötü zanda bulunmaktan, intikam almaktan, gizli veya açık kin 
ve öfk e beslemekten, komşularımı kınamaktan, aşağılık hor ve 
hakir görmekten, beğenmemekten, kıskanmaktan, dediko-
dularını yapmaktan, mallarını gasp etmekten, ift ira atmaktan 
(namus ve zina  ift irası veya büyü ift irası) atmaktan evlilikle-
rini bozmaktan, ailelerinin yıkıma ve helaka uğramasını te-
menni etmekten, emanetlerine hıyanet etmekten, kötülüğünü 
istemekten, yardım istediğinde yardımlaşmamaktan, ihtiyacı 
olduğunda geri çevirmekten, hasta olduğunda komşularımı zi-
yaret etmemekten, ziyareti kesmekten, selamlaşmamaktan, se-
lamı kesmekten, komşularımın haklarına riayet etmemekten, 
ihtiyacı olanlara maddi veya manevi destekte bulunmamaktan, 
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“komşu komşunun külüne muhtaçtır” diyerek bütün ihtiyaç ve 
giderlerimi komşularımdan istemekten, temin etme çabasına 
girmekten, onlara yük olmaktan, senden dilemeyerek ve çaba 
göstermeyerek el açmaktan, komşum açken tok yatmaktan, yi-
yecek, içecek ve giyeceklerimi saklamaktan, ikram etmemek-
ten, haklarımı haram etmekten, elimin altında bulunanları 
komşularımdan esirgemekten, onları ağırlamamaktan, zulüm 
etmekten, ölümlerini istemekten, komşularıma, komşularımın 
evlâtlarına, eşlerine, soy ve zürriyetlerine  belâ, kahır ve lânet 
okumaktan, beddua etmekten, komşularıma gizli düşmanlık 
beslemekten, onların aile saadetleri için dua etmemekten, ken-
dim için hayırlısını istediklerimi komşularım için istememek-
ten, komşu olduğum için rahatsızlık duymaktan, komşuluk 
paylarından arazilerinde, mal ve mülklerinde aşırıyı istemek-
ten, dilemekten, onların mallarını paralarını gasp etmekten, 
onlara tacizde bulunmaktan, tecavüz etmekten, aile dışı ilişki-
lerde bulunmaktan, komşularıma senin sevgin, şefk at, merha-
met ve muhabbetinden fazla muhabbetler beslemekten, komşu 
kayırmaktan, komşularıma misafir olarak gelenlere Kur’an-ı 
Kerim’i ve Sünnet-i Seniyye’yi tebliğte bulunmamaktan, hi-
dayetlerini istememekten, ziyaretlerimizde Kur’an-ı Kerim 
üzerine muhabbet etmemekten, dedikodu yapmaktan, çekiş-
tirmekten, komşumu-komşuma kötülemekten ve yanlış tanı-
malarına sebebiyet vermekten, toplum dışı ve ahlâk kurallarını 
zedelemekten,

Allahım! “Bana bu komşuyu neden verdin” gibi düşüncele-
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ri ve sözleri sarfetmekten, düşünmekten, söylemekten, senin 
rızanı ve takdirini gözetmeyerek sana ift ira atmaktan, hesap 
sorma cahiliyeti içinde helak olmaktan, yıkıma uğramaktan, 
şeytanın komşuluklarımızda bizlere vesvese vermesine sebep 
olan komşularımızın ve bizlerin lânetlenmesine ve azabına, ga-
zabına sebep olan, olacak, olmuş, elimle, dilimle ve kalbimle 
yapmış  olduğum bütün kötülüklerimden,

Kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına ve Hz. Adem’den 

(aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek aynı gü-
nah ve hata kusur işleyen ve işleyecek işlediğimiz  tüm ina-
nanlar adına,

Yarattığın katreler ve zerreler adedince,
Ahirette ve yeryüzünde bulunan tüm kumşular ve kom-

şuluklar sayısınca,
Ahirete göçmüş ve komşuluk hakları ile gelen ve gelecek-

ler sayısınca,
Komşuluğa ve komşuluklara edilen beddua ve lânet söz-

leri sayısınca,
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hayy, Yâ 

Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Samed (ey hiçbir şeye muhtaç 

olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu), Yâ Mükrim (ey ger-

çek ikram sahibi), Yâ Mu’ti (ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren), 
Yâ Muğni (ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan), Yâ Muh-
yi (ey canlılara hayat veren), Yâ men lâ yağfirü’z-zünube illâ hu 
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(ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen), Yâ men lâ 
yukallibü’l-kalbe illâ hu (ey kalpleri Kendisinden başkası değiştire-

meyen), Yâ Kâşif (ey belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran), Yâ 
Fâric (ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan), Yâ habibe’t-tevvâbin 
(ey tevbekârların sevgilisi), Yâ râzıka’l-mukıllin (ey ihtiyaç sahipleri-

ne rızık veren), Yâ recâel-müznibin (ey günahkârların ümidi), Yâ 
mâfiye menistevfah (ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirmesini 

isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren), Yâ kâdiye menistekdah 
(ey Kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden), Yâ men lâ 
yuslihu amele’l-müfsidin (ey fesatçıların işini düzeltmeyen), Yâ men 
hüve hayrü’l-fâsılin (ey müşkül meseleleri halledip hükme bağlayanla-

rın en hayırlısı), Yâ hasenet-tecâvüz (ey günahkârları cezalandırmak-

tan vazgeçmesi güzel olan).

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 
seyyidina Muhammed.

•••••
Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin. Eğer nefis ve 

şeytana tâbi’ isen, senin komşuların, belki akrabaların senin 
şerrinden kurtulmak için mesrur olacaklar. Eğer Eûzübillahi 
mineşşeytanirracîm deyip, Kur’ana ve Habib-i Rahman’a tâbi’ 
isen; o vakit semavat ve arz ve mevcudat, herkesin derecesine 
nisbeten, senin derecene göre senin firakından müteessir olup 
manen ağlarlar. Ulvî bir matem ile ve haşmetli bir teşyi’ ile, kabir 
kapısıyla girdiğin beka âleminde senin derecene nisbeten senin 
için bir hüsn-ü istikbal var olduğuna işaret ederler.

•••••
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«Amr İbni Şu’ayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhüma 
anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) için bir koç kesildi. 
İbnu Ömer, ailesine: “Ondan yahudi komşunuza hediye ettiniz 
mi?” diye sordu. “Hayır!” cevabını alınca: 

“Bundan ona da gönderin. Zira ben Resûlullah’ın (aleyhis-
salâtu vesselâm) : “Cebrail bana komşu hakkında o kadar aralıksız 
tavsiyede bulundu ki, komşuyu vâris kılacağını zannettim” dedi-
ğini işittim” buyurdu.”»(2)

«Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından 
emin olmayan kimse cennete giremez.”»(3)

«Yine Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:; “Kim Allah’a ve ahirete ina-
nıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa 
komşusuna ihsanda (iyilikte) bulunsun. Kim Allah’a ve ahirete 
inanıyorsa hayır söylesin veya sükût etsin.”»(4)

 (2) Ebu Davud, Edeb 132, (5152); Tirmizi, Birr 28, (1944).
 (3) Ebu Davud, Edeb 132, (5152); Tirmizi, Birr 28, (1944).
 (4) Buhari, Edeb 31, 85, Nikah 80, Rikak 23; Müslim, İman 74, (47);
  Ebu Davud, Edeb 132, (5154).



BÖLÜM 6556

TRAFİK TEVBESİ
(Sürücünün, Yolcunun ve Yayanın Tevbesi)

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim.
Allahım! Öfk elenerek ve kızarak, trafikteki sürücülere, 

araçlara ve yayalara küfür ve hakaret etmekten, belâ, kahır ve 
lânet okumaktan, başkalarının hayatını tehlikeye atacak taş-
kınlıklarda ve davranışlarda bulunmaktan, trafikte sabırsız 
davranmaktan, sabırsız olmaktan, diğer sürücü ve yayaların 
haklarını ihlâl ederek araç kullanmaktan, araç alım ve satım-
larında kul hakkına girmekten ve insanları dolandırmaktan, 
başka sürücülerin veya yayaların ailesine küfür etmekten, 
kendime ve arabama ve bineklerime belâ ve lânet okumaktan, 
trafik kurallarına uymamaktan, aşırı hız yapmaktan, kendimi 
düşünerek araç kullanmaktan, bilerek hayvanların hayatına 
zarar verecek şekilde araç kullanmaktan ve zarar vermekten, 
kendi hayatımı tehlikeye atmaktan, yollara ve devlete hakaret 
etmekten, trafikte sürücüleri ve yayaları darp etmekten, başka-
larının haklarına zarar verdiğim bütün söz, fiil ve davranışla-
rımdan, araç kullanırken, yolculuk yaparken ağzımdan çıkan 
bütün küfür, belâ, lânet, kahır, isyan sözlerimden, sürücülerin 
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ailelerine küfür ve hakaret etmekten, sürücülerin hayatını teh-
likeye atacak hareket ve davranışlarda bulunmaktan, trafikte 
yayaları ve sürücüleri korkutmaktan, başkalarının araçlarına 
zarar vermekten, trafik kurallarına uymamaktan, sürücüleri 
darp etmekten, sürücü haklarını ihlal etmekten, trafikte kul-
larına çarparak, kaza yaparak, korku ve endişe içinde kaçarak, 
çarptığım insanların ve ailelerinin beddualarından, sitemlerin-
den, küfür ve kötü lânet, belâ ve kahır okumalarından, trafik-
teyken ve araç kullanırken bayan kardeşlerimizi küçümsemek-
ten, aşağılamaktan, onlara lânet ve belâ okumaktan, onlara dil 
ile tacizde bulunarak laf atmaktan, trafikte kasti olarak onları 
sıkıştırmaktan, trafikte yaşanan kaza ve durumlara gülmekten, 
dalga geçmekten, kazalarda bilmediğim konularda yorumlar 
yapmaktan ve bu yorumlarda kendi fikir ve düşüncelerimi ön 
planda tutmaktan ve yalan sözler karıştırarak kullarının da 
ahlâksız  davranışlar sergilemesine ve kazaların ve ahlâk ku-
rallarının küçümsenmesine, gafl etine ve gafl etlerimize sebep 
olacak olan, olduğumuz, kullarını küçümseyerek ve aşağılaya-
rak “ehliyeti kasaptanmı aldın” gibi sözlerle kalplerini kırarak, 
söylediğim  tüm sözlerden, faiz ve bankacılık sistemi ile binek 
ve araç temin etmekten, araç kullanarak kibre girmekten, ken-
dimi kusursuz ve hiç mağlup olamayacakmış gibi görmekten 
ve kibrim ile övünmekten, “herşeyin en iyisini ben yaparım” 
demekten, benlik davasını ön planda tutmaktan, canlarımıza, 
mallarımıza beddua ve lânet ederek işlediğim, işlediğimiz ve 
işlenecek olan, trafikte, kullarının haklarına zarar verdiğim, 
haklarını ihlal ettiğim, bütün söz ve davranışlarımdan, ağzım-
dan çıkan bütün küfür, belâ, lânet, kahır, isyan sözlerimden, 
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kendi adıma, trafikte hakkına girdiğim bütün insanların aynı 
günahları adına, ben, sana, kendi adıma, eşim adına, eşimin ve 
benim soy ve zürriyetlerimizden aynı günahlar ile ölenler ve 
yaşayanlar adına, Ümmet-i Muhammed’den (sallallahu aleyhi ve-
sellem) aynı günah ve hatalar ile gelmiş ve gelecek olanlar adına, 
işlediğim, işlediğimiz, işlenmesine aracı olduğumuz, söyledi-
ğimiz, söylenen, söylenmesine sebep olduğumuz, yaptığımız, 
yapılan, yapılmasına sebebiyet verdiğimiz, tüm hata günah ve 
kusurlardan, 

Yarattığın katreler ve zerreler adedince, yeryüzünde bulu-
nan insanlar hayvanlar ve araçlar /binekler sayısınca,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb. 
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir, Yâ Hayy, Yâ 

Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Yuhyî, Yâ Yumît.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ 

Ferd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Azîz  (mağlup edilmesi mümkün 

olmayan galip), Yâ Musavvir (varlıklara şekil veren), Yâ mucibe’d-
deavât (ey dualara cevap veren), Yâ hayra’l-ğâfirin (ey bağışlayanların 
en hayırlısı), Yâ hayra’n-nâsırin (ey yardım edenlerin en hayırlısı), Yâ 
hayra’l-hâkimin (ey hükmedenlerin en hayırlısı), Yâ Muazzım (ey 
dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren),  Yâ ekberü min-
külli kebir (ey bütün büyüklerden daha büyük), Yâ men hüve leyse 
bi-zallâmin li’l-abîd (ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan)

Allahümme alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî seyyi-
dina Muhammed.
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TESADÜF-TEVAFUK TEVBESİ

Allahım! Şüphesiz ki kainatta tesadüf yoktur ve herşey se-
nin emrin ve kontrolün altındadır.. ve şehadet ederim ki senin 
iznin ve emrin olmadan bir yaprak dahi düşmez, bir kalp dahi 
atmaz ve hayat dahi olmaz...

Allahım! Kainattaki senin tasarrufatını farketmeyip tesadüfi 
zannederek, birçok olay ve hadiseye tesadüf diyerek ve tesadüfe 
vererek, şeytanın beni oyuna getirmesine aldanıp senin rastge-
tirmene karşı “TEVAFUK” dememekten binler kere binler tev-
be ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr. Birahmetike Yâ 
Erhame’r-râhîmin

Ey eşsiz ve sonsuz güzellik sahibi Allahım!
Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Allahım!

Ey dua ve ihtiyaçlara cevap veren Allahım!
Ey kullarının gerçek sevgilisi olan Allahım!

Ey sonsuz şefk at sahibi olan Allahım!
Ey merhameti nihayetsiz olan Allahım!

Ey kainat çapında varlığı tanınmış olan Allahım!
Ey yarattıklarına karşı lütufl arı çok olan Allahım!

Ey sonsuz büyüklük sahibi olan Allahım!
Ey kullarına karşı pek çok acıyan Allahım!

Ey bütün varlıklara iyilikte bulunan Allahım!
Ey amellerin karşılığını en güzel şekilde veren Allahım!

Ey her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahım! 
Ey kullarına güven veren Allahım!

Ey her yerde varlığının belgelerini gösteren Allahım!
Ey Kainatın hükümranlığını elinde tutan Allahım!

Ey bütün yardımların kaynağı olan Allahım!
Ey kullarına ihsan ve ikramda bulunan Allahım!
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Ey yüceler yücesi olan Allahım!
Ey rahmeti her şeyi kuşatan Allahım!

Ey ahirette dostlarını sonsuz rahmetiyle kucaklayan Allahım!
Ey lütuf ve keremi bol olan Allahım!

Ey şanı yüce olan Allahım!
Ey dengi, ortağı olmayan Allahım!
Ey eşi, benzeri olmayan Allahım!

Ey birliği ayrılmaz vasfı olan Allahım!
Ey bütün varlıkların sığınağı olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allahım!

Ey her türlü övgüye en layık olan Allahım!
Ey sözünde en doğru olan Allahım!

Ey her şeyden üstün ve yüce olan Allahım!
Ey tükenmez hazineler sahibi olan Allahım!

Ey hastalıklara şifa veren Allahım!
Ey her şeye bedel kullarına yeten Allahım!

Ey kullarını musibetlerden kurtarıp afiyet ihsan eden Allahım!
Ey varlığı ebedi olan Allahım!

Ey dilediklerini hidayete erdiren Allahım!
Ey her şeye kadir olan Allahım!

Ey kullarının pek çok kusurlarını örten Allahım!
Ey her şeye karşı daima üstün olan Allahım!

Ey dilediğini yapabilen ve kırık gönülleri onaran Allahım!
Ey bağışlaması bol olan Allahım!

Ey dilediğine dilediği kapıları açan Allahım!
Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey celâl ve ikram sahibi! 

Bütün bu isimlerin hakkı için, senden İbrahim’e ve 
İbrahim’in aline salât, selâm, bereket, rahmet ve pek çok şefk at 
ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in 
aline –alemlerde- salât ve merhamet ihsan etmeni diliyorum. 
Rabbimiz! Şüphesiz sen övgüye en layık olan Hamid ve şanı 
yüce olan Mecid’sin. Bunu sonsuz rahmetinle yap, ey merha-
met edenlerin en merhametlisi! Hamd alemlerin Rabbi olan 
Allah’a mahsustur.
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ALTIN VE ELMAS KIYMETİNDE
BİR İSTİĞFAR

Allahım! Neden dualarıma cevap vermiyorsun diyerek, EL-
MUCÎB! (kendisine dua edenlerin istediklerini veren) ismine ve sıfatla-
rına isyan edip şirk koşmaktan,

Allahım! Neden görmüyorsun diyerek, EL-BASÎR! (herşeyi 
gören) ismine  ve sıfatlarına isyan edip şirk koşmaktan,

Allahım! Neden duymuyorsun diyerek, ES-SEMÎ’! (herşeyi 
işiten) ismine  ve sıfatlarına  isyan edip şirk koşmaktan,

Allahım! EL-MÜTEKEBBİR! (herşeyde ve her hadisede büyük-
lüğünü gösteren) ismine  ve sıfatlarına  isyan edip şirke düşerek; 
kibirlenmekten, büyüklenmekten, senin büyüklüğünü ve yüce-
liğini idrak edip anlayamamaktan, 

Ve dualarımın kabulüne engel olan hatalarımı ve günahla-
rımı ve kusurlarımı unutup başıma gelen ve insanların başla-
rına gelen belâ ve musibetlerde kusur ve hatayı kendimde ve 
insanlarda görmeyip; kaderde ve başımıza gelen belâ ve musi-
betlerde zâhiri sebeplere bakarak ve hakiki sebeplerden gafl et 
ederek;

Allahım! Seni kusurlu ve hatalı görerek, bana zulmettiğini 
ve haksızlık yaptığını düşünerek ve söyleyerek, senin EL-ADL! 
(çok adaletli) ve EL-HAKEM! (hükmeden, hakkı yerine getiren) isim-
lerine yaptığım şirkten ve isyanlardan ve lânetlenmeme sebep 
olan bütün günahlarımdan pişmanım..
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Allahım! Şefk at ve merhamet eden sensin... İsyanlarımız ile 
şüphesiz nefsimize zulmeden ise bizleriz. Huzuruna geldim ve 
binlerce binler tevbe ettim...

Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Allahım!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mucîb!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Basîr!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Semî’!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mütekebbir!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem!
Binlerce binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr!
Birahmetike Yâ Erhamerrahîmin...

YÜZBİN LÂNET İSTİĞFARI

Allahım! Benim, (eşimin), soylarımızın ve zürriyetlerimizin 
ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve 
gelecek tüm inananların, kendimize, doğduğumuz güne, vü-
cudumuza, azalarımıza, duygularımıza, kararlarımıza, düşün-
celerimize, aklımıza, hayatımıza, hayatımızın devamına, ya-
şamaya, kadere, kaderimize, senin takdirine, senin adaletine, 
senin rahmetine, senin koruyup gözetmene, senin aff ına, senin 
arındırmana, senin şifa vermene, senin hükmüne, sınavımıza, 
insanlığımıza, sağlığımıza, hastalık ve sıkıntılara, yemeye ve iç-
meye, kalp ve ruhumuza, sahip olduğumuz tüm rızık ve nimet-
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lere, müslümanlara, atalarımıza, zürriyetlerimize, üzerlerinde 
alacağımız ve hakkımız olanlara ve onların eş ve çocuklarına, 
üzerimizde her türlü hak sahibi olanlara, ailevi ve din kardeş-
lerimize, abi ve ablalarımıza ve eş ve çocuklarına, mirasçıları-
mıza ve miras paylaştıklarımıza ve eşimin ticaret yaptıklarına 
ve ticaret ortaklarına eş, çocuk ve zürriyyetlerine, haklarımızı 
haram etmekten, şirk koşmaktan, isyanlarımızdan, lânet, 
belâ, kahır ve beddua edip nefislerimize zulmederek; kalben 
ve dil ile yaptığımız, soyumuzun ve tüm inananların söyledi-
ğimiz ve söyledikleri,

Yüzbin türlü belâlardan...
Yüzbin türlü beddualardan...
Yüzbin türlü isyanlardan...
Yüzbin türlü sitemlerden...
Yüzbin türlü kadere itirazlardan...
Yüzbin türlü şirk ve isyanlardan...
Yüzbin türlü şükürsüzlüklerden...
Yüzbin türlü lânetlemelerden...
Yüzbin türlü kahretmelerden...
Yüzbin türlü intizarlardan..
Yüzbin türlü kibirlerden..
Yüzbin türlü riyalardan...
Yüzbin türlü ucublardan...
Yüzbin türlü ift iralardan...
Yüzbin türlü gıybetlerden...
Yüzbin türlü kul haklarından...
Yüzbin türlü günahlardan...
Binbir esmana ve güzel isimlerine sığınırak, yüzbinlerce 

binler tevbe ettim, estağfirullah.
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ferd.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hakem.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Adl.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvab.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vasi’.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kuddûs.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settar.
Birahmetike Yâ Erhamerrahimin.

{Estağfirullah} (Günde 1000 defa ve 7 gün)

ONBİN İSTİĞFAR TEVBESİ
(Lânet, Belâ, Kahır ve Beddua Tevbesi)

Allahım! Benim; anne-babamın ve atalarımın, eşimin ve 
soyunun; etalarıma, zürriyetimize, anne-babama, eşime, kayı-
nıma, baldızıma, enişteme (eşimin anne babasına ve akrabala-
rına), abime, ablama, kardeşlerime, kardeşlerimin eşlerine ve 
çocuklarına, hala, teyze, dayı, amca ve eşlerine ve çocuklarına, 
(çocuklarımın eşlerine, soylarına, zürriyetlerine, akrabalarına 
ve torunlarıma), miras paylaştıklarıma, alacaklı ve borçlu ol-
duklarıma, bana ve soyuma haksızlık yapanlara ve zulmeden-
lere, hakkımızı yiyenlere, gasb edenlere, çalanlara ve onların 
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soy ve zürriyetlerine, üzerlerinde hakkımız olanların soyları-
na, eşlerine, çocuklarına ve zürriyetlerine, ift ira ettiklerimize 
ve zürriyetlerine, iş ortaklarımıza ve eş, soy ve çocuklarına, iş 
arkadaşlarıma ve eş, soy ve çocuklarına, işverenlerime ve eş 
soy ve zürriyetlerine, komşularıma, soylarına, eşlerine ve zür-
riyetlerine, büyü yaptığına inandıklarıma ve soylarına,  zür-
riyetlerine ve eş ve çocuklarına ve her türlü azaları ile zulüm ve 
tecavüz edenlerin soylarına, zürriyetlerine, eş ve çocuklarına, 
tüm miras ortaklarının ve kızdığım ve öfk elendiğimiz in-
sanların; soylarına, zürriyetlerine, eş ve çocuklarına ve nefis 
ve şeytanın tuçak ve hilelerine düşenlere, eşlerine, soylarına 
ve zürriyetlerine;

Din ve imanlarından, hayatlarından, ömürlerinden, malla-
rından, paralarından, mülklerinden, vasıtalarından, kazanç-
larından, evlerinden, işlerinden, evlâtlarından, eşlerinden, 
evliliklerinden, hayır ve bereket görmemelerini dileyerek, 
haklarımı haram ederek, “haklarım eş ve çocuklarına ve zür-
riyetlerine zehir ve zıkkım olsun” diyerek, “çoluk çocuğundan 
çıksın” diyerek, ölümlerini ve helak olmalarını dileyerek, 
kalben ve dil ile tüm suçlulara ve mazlum ve günahsızlara 
yaptığım ve yapacağımız tüm beddualardan, kahırlardan, 
Yâ Kahhar! okumaktan, belâ ve intizarlardan, bu saydıkla-
rımın cümlesine tüm haklarımızı helal ederek, onlar ve ken-
dim adına yarattığın zerreler ve katreler adedince,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Mâlikü’l-Mülk.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy, Yâ Kayyum.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settar.
Birahmetike Yâ Erhamerrahimin.
(Yâ Ğaff ar... Yâ Ğaff ar... Yâ Ğaff ar...) (10.000 defa)
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NAMAZDA YAPILACAK GÜZEL BİR İSTİĞFAR
VE İSTEK

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî sey-

yidina Muhammed.
Elfü elfi salâtin ve elfü selâmin aleyke yâ seyyidi yâ rasulallahi 

yâ hateme’l-enbiyai ve’l-mürselin. Elfü elfi salâtin ve elfü selâmin 
aleyke yâ nebiyyallahi yevme’d-din. Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti 
ammâ yesifûn ve selâmün ale’l- mürselîn ve’l-hamdülillahi rabbi’l-
âlemin.

Bizleri; Livaü’l-hamd, Şefaat-i Uzma ve Makam-ı Mahmud’un 
sahibi olan Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi vesellem) 
ümmet yapan ve onu tanıma ve tasdik etme hidayet ve nimeti-
ni biz aciz ve zayıf kullarına lütfeden Yüce Rabbim! sana sonsuz 
ebedi, bildiğim, bilmediğim tüm kelime ve harfl er ile akıllarımı-
zın idrak edemediği kadar geniş hamdler ile hamd ederim.

Allahım!
Âdem (aleyhisselam) gibi ilm-i hakikati anlamayı,
Şit (aleyhisselam) gibi mahz-ı edep ile sana gelebilmeyi,
İdris (aleyhisselam) gibi ders-i hikmetlerden öğüt alabilmeyi,
Nuh (aleyhisselam) gibi şerr-i dalaletten siper selamete ermeyi,
Hud (aleyhisselam) gibi cömertliği, salih kullar gibi emanetleri ifa 

edebilmeyi Ümmet-i Muhammed’e (aleyhisselatü vesselam) nasip et!
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Allahım!
Kelâmullah ile amel etmeyi, İsmail (aleyhisselam) gibi feyz-i 

hürmetten faydalanabilmeyi,
İshak (aleyhisselam) gibi sırr-ı teklifi görebilmeyi, Zemzem 

gibi nur-u pak olabilmeyi,
İbrahim (aleyhisselam) gibi vahdetin esrarını anlayabilmeyi,
Lut (aleyhisselam) gibi zümre-i tağuttan rükn-ü salabeti, 

Ümmet-i Muhammed’e (aleyhisselatü vesselam) nasip et!

Allahım!
Harun (aleyhisselam) gibi fesahati,
Eyyûb (aleyhisselam) gibi sabr-ı cemil metaneti,
Şuayb (aleyhisselam) gibi emn-ü adaletle davranabilmeyi,
Yusuf (aleyhisselam) gibi hüsn-ü adab ile cemalini görebilmeyi
Musa (aleyhisselam) gibi şeriat ile nefsi firavunları bertaraf 

edebilmeyi,
Davut (aleyhisselam) gibi askeri calud-u küfrü mahvetmeyi, 

Ümmet-i Muhammed’e (aleyhisselatü vesselam) nasip et!

Allahım!
Üzeyir (aleyhisselam) gibi hüccetler ile mazhariyeti, Lokman 

as gibi dertlere derman hazakati,
Süleyman (aleyhisselam) gibi takva ile ifa-i vazifeyi tamamla-

yabilmeyi,
İlyas (aleyhisselam) gibi riyazeti, zülkifl  as gibi ibadet edebil-

meyi,
Vech-i hakka işaretleri tefekkür edebilmeyi, Ümmet-i 

Muhammed’e (aleyhisselatü vesselam) nasip et!
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Allahım!
Zülkarneyn (aleyhisselam) gibi kâfire sed çekmeyi,
Yunus (aleyhisselam) gibi gavvas-ı tesbihatı yerine getirebil-

meyi,
Zekeriya (aleyhisselam) gibi tezkar ve hamd etmeyi,
Yahya (aleyhisselam)gibi veraseti,
İsa (aleyhisselam) gibi fıtrat-ı mürdeyi canlandırabilmeyi, 

Ümmet-i Muhammed’e (aleyhisselatü vesselam) nasip et!

Allahım!
Hurufat ve sözlerden meydana gelen duaları neşredebilme-

yi ve öğrenebilmeyi,
İman-ı nazar ile kötü hasletlerden vazgeçip sana tazarru 

edebilmeyi,
Serteser öfk eleri hazm-ı nefs ile kaldırabilmeyi,
Sevinçler ile kırık kalpleri onaran kelimeleri,
İrfan-ı edep ile saadete ermeyi,
Yokluk içinde kâim olmayı, nasip et!

Allahım!
Okumuş olduğum, yeryüzüne göndermiş olduğun, yaşanı-

larak bu güzel isimlerin duaların söz ve kelimeler ile, tecrübe-
leri ile, İslâm ve güzel ahlâkın bizlere ulaşmasına vesile olan 
ve emeği geçen, zamanını harcayan kullarına katında bulunan 
Muhammed Mustafa’ya (salallahu aleyhi vesselem), tüm nebi ve 
resullerine, enbiyalarına, müçtehitlerine, müceddidlerine, sa-
habe efendilerimize, velilerine, şehitlerine ve eşlerine, ölmüş 
olanlarımızın ruhaniyetlerine, sağ olan ve doğacakların ruhla-
rına salat-ü selâm eyle.
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Allahım!
Bizlere de peygamberimiz ve diğer peygamberler gibi ruhla-

rımıza safilik, kalplerimize huşyarlık, akıllarımıza kutsi fetanet, 
selim bir fıtrat ile iman ve İslâm’da hiçbir zaman tereddüt ve 
şüpheye düşmemeyi nasip et! İman ve İslâm cihetinde itminan 
olmayı, kevni hadiselere ibret nazarı ile bakmayı, kelâmi ayet-
leri dikkatle okumayı, ibadet ve takvada tekebbüre düşmeden 
ifa etmeyi, vesileler ile iman ve izan-ı daha da inkişaf ettirmeyi 
senin EL-HÂDİ ismin ve bin bir esmanın ayineleri ve güzellik-
leri ile senden diliyorum. Sen sevilenlerin en hayırlı olanısın. 
Senin sevdiğini kendi sevdiklerime tercih etmeyi, nefsimi ve 
neslimi Efendimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem) gibi 
mahz-ı hikmet bir şuura sahip kılmanı senden diliyor ve isti-
yorum.

Allahım!
Ümmet-i Muhammed’den (aleyhisselatü vesselam) ve ehl-i 

imandan tüm geçmiş, gelmiş ve gelecek, benim (eşimin ve ço-
cuklarımın, anne-babamın ve eşimin anne-babasının ve soyu-
nun ve soyumuzun), zürriyetlerimizin, dünyevi ve uhrevi kaza 
ve kaderde hikmeti her an sende arayanlardan kıl.  Senin dos-
doğru yolunda paçalarını sıvayan melekleri seyre ve gıptaya 
davet edecek derecede yüksek olan bir hayat, sevgi, bağlılık, 
teslimiyet, sadakat ile sana gelmeyi nasip et. Nefsim ve neslim 
adına da böyle bir liyakat ve derin bir şuuru ihsan etmeni di-
liyorum.

Allahım biz Ümmet-i Muhammed’i (aleyhisselatü vesselam) 
sana şirk koşmayan ve amelleri salih olan kullarından eyle.
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YÂ RABBİ! YÂ İLAHENA!..
Kur’an-ı Hakîm’i bize Seni tanıttıran ve sevdiren;
Öyle bir tarifci yap ki; rızana ermiş bir ârif-i billâh olabile-

yim,
Öyle bir tercüman yap ki; şu kitab-ı kebir-i kâinâtı tam an-

layayım,
Öyle bir tefsir yap ki; Zât ve Sıfat ve Şuûn-u İlâhiyeni tam 

anlayayım,
Öyle bir harita yap ki; rızana ereyim, aşkına ereyim, huzu-

runa gireyim,
Öyle bir keşşaf yap ki; kâinattaki Künûz-u Esmâ-i İlâhiyeni 

tam keşfedeyim,
Öyle bir mift ah yap ki; sütûr-u hâdisâtın altındaki muzmer 

hakâikı fethedeyim,
Öyle bir güneş yap ki; kesintisiz ve perdesiz olarak nûrunla 

nurlanayım, nur olayım,
Öyle bir mürşid yap ki; irşad-ı etemme erip, başkalarının 

irşadına sürekli vesile olayım,
Öyle bir kitab-ı mârifet yap ki; Mârifetullah’ta en ileri ve en 

yüksek seviyeye gelebileyim,
Öyle bir şey yap ki; dünyada, kabirde, mahşerde, hesap gü-

nün de her şeyime kâfi gelsin,
Öyle bir hâdî yap ki; hidayet-i etmeme erip, başkalarının hi-

dayetine sürekli vesile olabileyim,
Öyle bir kalb yap ki; muhabbetine ve aşk-ı ebedîne ve âyine-i 

Samediyetine tam mazhar olayım,
Öyle bir şefaatçi yap ki; bütün günahlarım aff olsun, maddî-

mânevi bütün borçlarıma kefil olsun,
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Öyle bir kitab-ı zikir yap ki; en râzı olacağın zikirleri, en râzı 
olacağın yer ve zamanlarda yapayım,

Öyle bir dürbün yap ki; en uzak, en zor, en ince, en derin, en 
ağır mânaların hepsini anlayayım,

Öyle bir kütüphane yap ki; almamı istediğin bütün mânevi 
ihtiyaçlarımı tamamen alabileyim,

Öyle bir göz yap ki; görmemi istediğin her şeyi, bütün 
Cemâllerini ve Kemâllerini göreyim,

Öyle bir hikmet yap ki; her şeyin hikmetini tam bileyim, her 
işimi hikmetli yapabileyim,

Öyle bir kulak yap ki; duymamı istediğin ve rızana ulaştıra-
cak her şeyi duyayım,

Öyle bir ruh yap ki; Müşahedetullah’a dâimi, perdesiz, tam 
mazhar olayım,

Öyle bir şuur yap ki; rızana ve aşkına ulaştıracak bütün şu-
urlara ereyim,

Öyle bir akıl yap ki; bilmemi istediğin her şeyi bileyim ve 
anlayayım,

Öyle bir muhafız yap ki; Seni anlamama, tanımama, sevme-
me, rızana, aşkına engel olan her şeyden muhafaza etsin,

Öyle bir kitab-ı dua yap ki; en râzı olacağın duaları, en râzı 
olacağın zamanlarda ve mekânlarda, hâller ve hislerle yapayım,

Allahım! Bizleri;
Şeytani pişeden, cüyuş ile dalalete götürecek her kötü söz ve 

kelimeden koru!
Ucb, makam, riy,a tekebbüre açılan kapı ve nefsani arzuların 

şerrinden koru!
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Azab-ı cehennemin hücrelerine götüren aza ve sözlerden 
koru!

Zarar getirecek aza ve hareketten arız ve vesveselerden koru!
İhlâsa zarar veren her düşünce, söz ve kelimeden koru!
Töhmet ile su-i zanna düşüren sözlerden koru!
Bizleri ve tüm Ümmet-i Muhammed’i koru!
Telkini fen, sanat, siyaset, laiklikten koru!
Dalâlet içindeki tufanı şerlerden koru!

Allahım!
Kâinatı, eczaları adedince, risaleler içinde bulunan bir 

kitab-ı kebir hükmüne getiren ve Levh-i Mahfuz’un deft erleri 
olan, İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin’de bütün mevcudatın, 
bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan ve umum çekirdeklerde 
umum ağaçlarının fihristlerini ve programlarını ve zîşuurun 
başlarında bütün kuvve-i hâfızalarda, sahiplerinin tarihçe-i 
hayatlarını yanlışsız, muntazaman yazdıran ilminin her şeye 
ihatasına ve her bir mevcuda çok hikmetleri takan, hatta her 
bir ağaçta meyveleri sayısınca neticeleri verdiren; ve her bir zi-
hayatta âzaları, belki eczaları ve hüceyratları adedince, masla-
hatları takip eden; hatta insanın lisanını çok vazifelerde tavzif 
etmekle beraber, taamların tatları adedince zevkî olan mizan-
cıklar ile teçhiz ettiren, hikmet-i kudsiyenin herbir şeye şü-
mulüne; hem bu dünyada numuneleri görülen celâli ve cemâli 
isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebed-ül âbâdda 
devam edeceğine ve bu fâni âlemde numuneleri müşahede 
edilen ihsanatının daha şaşaalı bir surette Dâr-ı Saadette is-
timrarına ve bekâsına ve bu dünyada onları gören müştakların 
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ebedde dahi refakatlarına ve beraber bulunmalarına bil’icma’, 
bil’ittifak şehadet ve delalet ve işaret ederler.

Hem yüzer mu’cizat-ı bahiresine ve âyât-ı katıasına isti-
naden, başta Resul-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) ve Kur’an-ı 
Hakîm’in olarak, bütün ervah-ı neyyire ashabı olan enbiyalar 
ve kulûb-u nuraniye aktabı olan evliyalar ve ukûl-ü münevvere 
erbabı olan asfiyalar; bütün suhuf ve kütüb-ü mukaddese de, 
senin çok tekrar ile ettiğin va’dlerine ve tehdidlerine istina-
den ve senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celâl ve 
cemâlin gibi, kudsî sıfatlarına ve şe’nlerine ve izzet-i celâline ve 
saltanat-ı rububiyetine itimaden ve keşfiyat ve müşahedat ve 
ilme’l-yakîn itikadlarıyla, saadet-i ebediyeyi cinn ve inse müj-
deliyorlar. Ve ehl-i dalalet için Cehennem bulunduğunu haber 
verip ilân ediyorlar ve iman edip şehadet ediyorlar.

Ey Kadîr-i Hakîm!
Ey Rahmân-ı Rahîm!
Ey Sadıku’l-Va’di’l-Kerim!
Ey izzet ve azamet ve celal sahibi Kahhâr-ı Zü’l-celal!
Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar va’dlerini ve bu ka-

dar sıfât ve şuunatını tekzib edip, saltanat-ı rububiyetinin kat’î 
mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle 
kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz du-
alarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve seni 
va’dinde tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve 
izzet-i celâline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen 
ve şefk at-i rububiyetini müteessir eden ehl-i dalâlet ve ehl-i 
küfrü, haşrin inkârında tasdik etmekten yüzbin derece mu-
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kaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlîsin! Böyle nihayet-
siz bir zulümden, bir çirkinlikten senin nihayetsiz adaletini ve 
cemalini ve rahmetini takdis ediyorum! Sübhanehu ve teâlâ 
ammâ yegulüne uluvven kebira âyetini, vücudumun bütün 
zerratı adedince söylemek istiyorum! Belki senin o sadık el-
çilerin ve doğru dellâl-ı saltanatın hakka’l-yakîn, ayne’l-yakîn, 
ilmel’-yakîn suretinde senin uhrevî rahmet hazinelerine ve 
âlem-i bekâda ihsanatının definelerine ve dâr-ı saadette ta-
mamıyla zuhur eden güzel isimlerinin hârika güzel cilvelerine 
şehadet, işaret, beşaret ederler. Ve bütün hakikatların mercii 
ve güneşi ve hâmisi olan “Hak” isminin en büyük bir şua’ı, bu 
hakikat-ı ekber-i haşriye olduğunu iman ederek, senin ibadına 
ders veriyorlar.

Ey Rabbü’l-Enbiyâ Ve’s-Sıddıkîn!
Bütün onlar senin mülkünde, senin emrin ve kudretin ile, 

senin irade ve tedbirin ile, senin ilmin ve hikmetin ile müsah-
har ve muvazzaft ırlar. Takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile Küre-i 
Arz’ı bir zikirhane-i a’zam, bu kâinatı bir mescid-i ekber hük-
münde göstermişler.

Yâ Rabbî ve Yâ Rabbe’s-semavati Ve’l-arâdîn!
Yâ Hâlıkî ve Yâ Hâlık-ı Külli Şey’!
Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün 

mahlûkatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradesi-
nin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, 
nefsimi bana musahhar eyle! Ve matlubumu bana musahhar 
kıl! Kur’an-ı Kerim’e ve imana hizmet için, insanların kalpleri-
ni Risale-i Nur’a musahhar yap! Ve bana ve ihvanıma, iman-ı 
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kâmil ve hüsn-ü hâtime ver. Hz. Musa’ya (aleyhisselam) denizi 
ve Hz. İbrahim’e (aleyhisselam) ateşi ve Hz. Davud’a (aleyhisselam) 
dağı, demiri ve Hz. Süleyman’a (aleyhisselam) cinni ve insi ve Hz. 
Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) Şems ve Kamer’i teshir et-
tiğin gibi, Risale-i Nur’a kalpleri ve akılları musahhar kıl!.. Ve 
beni ve Risale-i Nur talebelerini, nefis ve şeytanın şerrinden 
ve kabir azabından ve Cehennem ateşinden muhafaza eyle ve 
Cennet-ül Firdevs’te mes’ud kıl!  (âmîn, âmîn, âmîn!..)

Kur’andan ve münacat-ı Nebeviye olan Cevşenü’l-Kebir’den 
aldığım bu dersimi, bir ibadet-i tefekküriye olarak, Rabb-ı 
Rahîmimin dergâhına arzetmekte kusur etmişsem, kusurumun 
afvı için Kur’an-ı Kerim’i ve Cevşenü’l-Kebir’i şefaatçı ederek 
rahmetinden aff ımı niyaz ediyorum. (âmîn, âmîn, âmîn!..)

TESLİMİYET DUA VE TEVBESİ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
Rabbim! Bende hata ve günahlarımdan, alışkanlık ve ba-

ğımlılıklarımdan, söz, fiil ve davranışlarımdan dolayı tekrar 
eden ve edecek hiçbir günah bırakmadan dünyadan alma... 

Rabbim!  Belâ ve musibetten dolayı rahmetinin  gazaba dö-
neceği ve ikrarını yapamayacağım ve hesabını veremeyeceğim 
tüm hata ve günahlardan söz, fiil ve davranışlarımdan sana sı-
ğınırım. 



BÖLÜM 6576

Rabbim! Beni ve tüm Ümmet-i Muhammed’i cehenneme 
götürecek tüm iyiliklerden ve kötülüklerden tüm şer, belâ ve 
musibetlerden sana sığınırım. 

Rabbim! Aczim ile birlikte, bitmek tükenmek bilmeyen is-
teklerimde senden hayrını temenni etmeden, dilediğim tüm 
dualardan sana sığınırım. 

Rabbim! Sana azıksız gelip ahirette hüsrana uğrayan ve uğ-
rayacağımız tüm amellerden sana sığınırım. 

Rabbim! Elimi razı olduklarına, dilimi razı olduklarına, 
gönlümü razı olduklarına, ayaklarımı razı olduklarına, mide-
mi razı olduklarına, gözümü razı olduklarına, kulağımı razı ol-
duklarına, aklımı razı olduklarına, tüm azalarımı razı oldukla-
rına  çevir ve benim, anne-babamın ve tüm din kardeşlerimin 
imtihanını kolaylaştır ve bizleri razı olduklarınla haşr eyle,  razı 
olmadıklarını ise sevaba çevir ve peygamber efendimizin ve 
tüm Ümmet-i Muhammed’in hanelerine ve deft erlerine bizim 
bilmediğimiz senin bildiğin en yüce en mukaddes en büyük ve 
en sırlı kelimelerin ile sevaplar ihsan eyle ve o kelimelerin hür-
metine o dehşetli günde hesabımızı kolaylaştır ve senin aff ını 
kazanmış, peygamber efendimizin şefaatine nail olmuşlardan 
eyle ve onun sünnet-i seniyyesi üzere, onun arkasında duran-
lardan eyle. 

Ey huzuru semavatı dolduran Rabbim! Senin ismin mukad-
destir.  Senin emrin arz ve semadadır, tıpkı rahmetin semada 
olduğu gibi. Arza da rahmetinden gönder ve bizim günahları-
mızı ve hatalarımızı aff et.  Sen (kötü söz ve fiillerden kaçınan) 
bütün iyi kimselerin Rabbisin. Bu ağrıya, rahmetinden bir rah-
met, şifandan bir şifa indir, iyileşiversin.

Rabbim! Aklıma teslimiyet ver, gözüme teslimiyet ver,  kal-
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bime teslimiyet ver, dilime teslimiyet ver, gönlüme teslimiyet 
ver,  elime teslimiyet ver, kulağıma teslimiyet ver, mideme tes-
limiyet ver, ayaklarıma teslimiyet ver, ahir ömrüme teslimiyet 
ver ve senin hakkımda takdir eylediklerine aklımı, kalbimi, 
gönlümü teslim olanlardan eyle.

Rabbim! Vücudumun her zerresine teslimiyet ver, sana 
olan teslimiyet ve bağlılığıma ve senin huzurundan alıkoyacak 
tüm söz, fiil ve davranışlarımdan beni aff eyle.

Rabbim! Aklıma teslimiyet ver, Esmaü’l-Hüsna’nın tecelli-
lerinden gafl ete düşmesin. 

Gözüme teslimiyet ver, Esmaü’l-Hüsna’nın ayineleri ile 
kemalâta ersin. 

Dilime teslimiyet ver, Esmaü’l-Hüsna’nın cilvelerini belâgat 
etsin. 

Mideme teslimiyet ver, Esmaü’l-Hüsna’nın rızıkları ile şen-
lensin. 

Kulağıma teslimiyet ver, Esmaü’l-Hüsna’nın sesleri ile 
sükûnete ersin.

Ayaklarıma teslimiyet ver, Esmaü’l-Hüsna’nın yolunda yü-
rüyüp Sırata’l-Müstakîm üzere gelsin. 

Gönlüme teslimiyet ver senden gayrısına fazla şefk at, aşk ve 
muhabbet beslemesin. 

Rabbim! Her zerreme teslimiyet ver, tam bir teslimiyet ile 
seni ebedi zikretsin ve senin takdiratına teslimiyetsizlik ile 
işlediğim tüm günah ve hatalarımı aff eyle Yâ Settâr. Birah-
metike Yâ Erhame’r-râhimin.

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 
seyyidina Muhammed.
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BİR TEVBE, TAZARRU VE NİYAZ

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmanirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.

“Sizin başınıza gelen belâ ve musibetler sizin kendi ellerinizle 
yaptıklarınızdan başka bir şey değildir” Sadakallahülazim...

Yâ Rabbi! Seni unuttuk, senden uzaklaştık, kitabını oku-
madık, kitabını yaşamadık, resulun Muhammed’i (sallallahu 
aleyhi vesellem) takip etmedik. Haramlarda boğulduk, haram-
larda kaybolduk. Zulümlere sessiz kaldık. Faizi normalmiş 
gibi kabul ettik, bankalarda yattık, bankalarda kalktık. İçkiye 
su dedik, zinaya aşk dedik. Kişileri ilahlaştırdık, el etek öptük. 
Seninle pazarlık yapıp adak adadık, söz verdik tutmadık. “Ana-
nıza-babanıza öf bile demeyin” buyurdun biz sövdük. “İnnem’el-
mü’minine ihvetün-Ancak mü’minler kardeştirler” buyurdun, 
biz kardeş nedir unuttuk. Beddualar, belâlar, lânetler, kahırlar 
okuduk, dilimizle etrafımıza zehir kustuk. Şirk koşmadığımız 
esman/ismin kalmadı... Senin azabını, gazabını hakedecek hata 
ve günahlar işledik.. Yâ Rabbi “Sizin başınıza gelen belâ ve mu-
sibetler sizin kendi ellerinizle yaptıklarınızdan başka bir şey de-
ğildir” ayetini anlamadık, nefsimizden değil hep başka sebepler 
aradık başkasına attık suçu ve sen her seferinde ayetini bize 
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yaşattın dua ve tevbeye davet ettin her saniye üzerimizde Rah-
met ismini tecelli ettirdin... Yâ Rabbena aff et.. aff et...

Ey benim Zat-ı Zülcelalim. Ey benim Hâlık-ı Rahman-ı 
Rahim olan güzel Allahım!.. Senden aff ını dilenmeye gel-
dik...

Elimizle, dilimizle, gözümüzle, kalbimizle, aklımızla, kalbi-
mizle ve tüm azalarımız ile işlediğimiz binbir çeşit hata ve gü-
nahlardan Ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adına, 
milletimiz adına, soyum zürriyetim adına, annem-babam, aile 
efradım adına ve kendim adına, yarattığın zerreler ve katreler 
adedince, EL-KAYYUM! isminin bilmediğimiz sırları sayısın-
ca, ER-RAHMÂN! isminle yağdırdığın rahmet sayısınca.. EL-
ĞAFFAR!  isminle aff ettiğin günah sayısınca, yazdığın sevap 
sayısınca, EL-KUDDÛS! isminle arındırdığın zerre sayısınca,

Sana tevbe ettik, Estağfirullah Yâ Allah, Yâ Ğaff ar, Yâ 
Settâr, Yâ Tevvâb. Birahmetike Yâ Erhamer’-râhimin...

Tevbe ediyorum, Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ senede’l-
mütevekkilin (kendisine tevekkül edenlerin dayanağı). Tevbe ediyo-
rum, Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ hâdiye’l-mudillîn (hak yol-
dan sapanları hidâyete erdiren). Tevbe ediyorum, Estağfirullah Yâ 
Ğaff ar. Yâ men lâ yukallibu’l-kalbe illâ hû (kalpleri Kendisinden 
başkası değiştiremeyen). Tevbe ediyorum, Estağfirullah Yâ Ğaff ar. 
Yâ Recâ (kullarının ümidi olan). Tevbe ediyorum, Estağfirullah 
Yâ Ğaff ar. Yâ Mürtecâ (kullarının ümit beslediği). Tevbe ediyorum, 
Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ Âzime’r-racâ (kendisine büyük ümitler 
beslenen). Tevbe ediyorum, Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ Kâşife’l-
Belâî (belâları kaldıran). Tevbe ediyorum, Estağfirullah Yâ Ğaf-
far. Yâ men hüve limen deâhü mucîb (kendisini çağıranlara cevap 
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veren). Tevbe ediyorum, Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men hüve 
recâhü kerim (kendisine ümit besleyenlere iyilik eden). Tevbe edi-
yorum, Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ men hüve bimen asâhü 
halîm (kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırma-
yan). Tevbe ediyorum, Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ Ğafûru Yâ 
Tevvâb (bağışlayan ve tövbeleri kabul eden). Tevbe ediyorum, Estağ-
firullah Yâ Ğaff ar. Yâ Hafizanâ (koruyucumuz). Tevbe ediyo-
rum, Estağfirullah Yâ Ğaff ar. Yâ Muğîsenâ (Mededkârımız).

(Âmin! Yâ Muin.. Yâ ze’l-celâli ve’l-ikram...)

DUA VE AHİR ZAMAN TEVBESİ

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el-Azim, el-Kerim, 
er-Rahîm ellezi lâ ilâhe illâ hû, el-Hayy, el-Kayyum ve etubû 
ileyh.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillahi rabbi’l-âlemin. Vessalatu vesselamu aleyke ya 

rasulüna muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve sellim.
Allahım! Bizler ahir zaman ümmetiyiz. Ahir zamanda her 

zamandan daha çok senin rahmetine, senin bereketine, senin 
yardımına, senin esirgemene, senin şefk atine, senin merhame-
tine ve senin hidayetine muhtacız, Allahım!

Allahım! Bizler ahir zaman ümmetiyiz. Bizim ellerimiz, 
ayaklarımız, dilimiz, gözümüz, tüm azalarımız kendiliğinden 
günahlara ve harama gider oldu. Kendiliğinden günaha ve ha-
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rama gidiyoruz. Şeytan nefsimizi ele geçirdi, şeytan nefsimizin 
dizginlerini ele almış istediği harama, istediği günaha bizi sü-
rer oldu Allahım!

Bizler senin rahmetine, senin merhametine, senin şefk ati-
ne, senin aff u mağfiretine her zamanki ümmetlerden daha çok 
muhtaç bir hale geldik Allahım!

Allahım! Ey Yüceler Yücesi Rabbim! Rahmân, Rahîm, Hayy 
ve Kayyum olan Allahım! Bizlere bu ahir zamanda hidayet ver, 
hidayet kaynaklarını aç, sana doğru açılan eller, sana doğru 
yürüyen yollar ver bize, sana giden yollarını göster, kayboldu-
ğumuz günahlarımızın içerisinde, nefis ve şeytanın tuzakları 
içinde kaybolduğumuz bu zamanda bizlere Sırât-ı Müstakîm’de 
senin dosdoğru yolunda yürüyecek ayaklar ver. Sana açılan 
ellerimize doğru dualar, doğru tevbeler, senin huzuru derga-
hında kabul edeceğin dualar ve tevbeler ver Allahım! Bizim 
kalbimize, imanımıza ve İslâmımıza ilişen nefis ve şeytanın 
tüm tuzaklarından bizleri emin eyle. Nefsimizin ve şeytanın 
bize kurduğu tüm tuzaklara, hilelere ve oyunlara karşı sen tu-
zakların ile cevap ver. Nefis ve şeytanın tuzaklarını, düştüğü-
müz tuzakları bizlere göster. O nefis ve şeytanın tüm tuzak ve 
hilelerinden kurtulmanın yollarını bizlere ilham eyle. Bizlere 
kurtulma yolları yarat. Bizlere senin rızan içerisinde yaşayabi-
leceğimiz, sana varacak, sana ulaşacak dualar ile dua etmeye, 
ibadetler ile ibadet etmeye yardım et Allahım!

Bizler ahir zamanın fitneleri ve belâları içerisinde helâk ol-
duğumuz şu zamanda sana muhtacız ve her zamanda muhtaç 
kalacağız. Biz senin rahmetine, şefk atine, merhametine muh-
tacız Allahım! Ey Yüceler Yücesi Rabbim! Sen bizim rabbimiz-
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sin, bizi sen yarattın. Sen  bizlere deva vermezsen, sen bizlere 
yol göstermezsen, sen bizleri gazabına mahkum edip, gazabına 
gidecek, cezana gidecek, cehennemi ebedine gidecek yollardan 
dönüşümüze hidayet vermezsen, hiçbir hidayet verici, hiçbir 
kurtarıcı, hiçbir yol gösterici bize yardım edemez. Sen hidayeti 
verensin, sen şefk at edensin, sen kaybolmuşlara yol gösteren-
sin. Bizler ahir zamanın günahları içerisinde kaybolduk, ha-
ramlar içerisinde boğulduk.

Helâket ve felâket asrında kıyamete yakın şu son zaman-
larda Allahım, kendi adımıza, Ümmet-i Muhammed (sallallahu 
aleyhi vesellem) adına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar 
geçmiş, gelmiş, gelecek bütün inananlar adına senin aff ına, se-
nin mağfiretine, senin şefk atine lâyık doğru tevbeler ve doğru 
dualar edebilmeyi bizlere ihsan eyle.

Allahım! Sen mü’min kulunun, mü’min kardeşine yaptığı 
duayı kabul edensin. Bizler kendi adımıza, bütün soyumuz ve 
zürriyetimiz adına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar 
geçmiş, gelmiş, gelecek bütün inananlar adına, bütün inanan 
kardeşlerimiz adına, daha sağken, daha kıyamet kopmadan, 
bir cezaya mazhar olmadan, onların adına dahi, kendi adımıza 
dahi sana tevbe ettik.

Tevbe ettik. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ediyoruz. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Yarattığın zerreler adedince, yarattığın insanlar, yaratacağın 

insanlar adedince, kainatta yarattığın yıldızlar sayısınca, zerre-
ler sayısınca binler kere binler, milyonlar kere milyonlar ken-
di adımıza, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, 
gelmiş, gelecek bütün inananlar adına
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Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Gelecekte gidecek olduğumuz cehennemin alevleri doku-

nuyor ayaklarımızın altına, belki de ben cehennemlik bir ku-
lunum, ama mü’minim, sana iman ediyorum. Sen mü’minlerin 
mü’minlere yaptığı duayı riyasız ve ihlâsla kabul edensin. Ben 
cehenneme gitsem dahi, ebedi cehennemlik olsam dahi, azabı-
na duçar olsam dahi,  yine de ben bütün mü’min kardeşlerim 
adına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gel-
miş, gelecek bütün inananlar adına sana tevbe ediyorum Alla-
hım!

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar.
Allahım! Bizleri Sırât-ı Müstakîm’e, dosdoğru yoluna ilet. 

Senin hidayetine mazhar ettiğin, senin sevdiğin, senin razı ol-
duğun kullarının yollarına ulaştır bizleri Allahım!

Düşmanlık besleyenlerin hepsinin önümüzden, arkamız-
dan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden vere-
bilecekleri bütün zararlardan yaşadığımız müddetçe bizleri de 
muhafaza buyur ve sıyanetin altına aldığın kullarının içine biz-
leri de dahil eyle Allahım!

Allahım! Üstümüzden, altımızdan, sağımızdan, solumuz-
dan, arkamızdan, önümüzden, zâhirimizden, batınımız-dan, 
bazı uzuv ve latifelerimizden yahut hepsinden gelecek sıkıntı 
ve tehlikelerden de bizleri muhafaza buyur.

Allahım! Yapmış olduğum duamı Peygamber Efendimi-
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zin (sallallahu aleyhi vesellem) hürmetine, İsm-i Azam’ın hürme-
tine, Kuran-ı Azimü’ş-şan hürmetine, et-Tevvâb, el-Ğaff ar, 
es-Settâr, el-Ğafûr isimlerin hürmetine dergahı izzetinde 
kabul buyur.. Salât ve selâm Peygamber Efendimiz Hazreti 
Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem), tertemiz, dupduru ehli-
ne, kerem ve iyiliğe kilitlenmiş ashâb-ı güzînine olsun. 

(Âmin! Yâ Muin.. Yâ ze’l-celâli ve’l-ikram...)

HİDAYET İSTEME DUASI

Allahım! Bizler, şirk ve isyan günahlarımız ile kısa ömrü-
müz ile uzun bir hayata hayat-ı ebediyeye gitmek üzereyiz...

Bizlerin putları Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) za-
manındaki putlardan daha büyük... Eski zamanlarda 2 minare 
boyunda putlar olmadığı gibi insanların putlaştırdığı 1 veya 2 
katlı evler yerine gökdelenler yoktu.. Ve peşlerinde koştuğu bu 
kadar çok dünya malı ve dünyalıkları da yoktu.. 

Bizler ahir zamanda geldik.. Günahların ve haramların en 
çok işlendiği bir zamanda günahlara ve haramlara bulandık ve 
bulaştık.. Bizler her zamandan daha çok ve daha ziyade tevbe 
ve duaya muhtacız..

Bizler ademoğulları olarak senin yüceliğine, senin büyük-
lüğüne, senin şanına ve senin izzet ve celâline lâyık ve yakı-
şan bir kulluk asla yapamadık.. Ve bizler bu günahkâr asırda, 
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bu günahkâr ruh ve bedenler ile senin büyüklüğüne lâyık bir 
kulluk asla yapamadık ve yapamıyoruz.

Bizler inanıyoruz ve biliyoruz ki; senin rahmetin gazabın-
dan daha fazla...  Eğer öyle olmasaydı hepimizi cehennemine 
doldururdun.

Rabbim bizler senden ümidimizi kesmedik. İnanıyoruz 
ki bugün yaşıyor isek sen de bizlerden ümit kesmedin... Sen 
bizim yüceler yücesi rahmet sahiplerinin rahmet vericisi ve 
şefk at sahiplerinin şefk at vericisisin... Kuruyan kalplere hi-
dayet verensin...

Allahım! Bizler bu asırda, Rahmâniyet ve Rahîmiyet 
musluklarından akan şefk at ve merhamet sularından, gü-
nahlar ve haramlar ile kuruyan kalplerimize bir yudum suya 
muhtacız...

Allahım! Bizler senden o sudan bir damla hidayet istiyo-
ruz...

Kuruyan kalplerimize hidayet ver Rabbim...
Allahım! Bizleri nefis ve şeytanın tuzaklarından kurtar...
Allahım! Bizleri nefsimiz ile bir saniye bile başbaşa bı-

rakma...
Allahım! Şeytanın, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 

kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek kurduğu ve kuracağı tüm 
hile ve tuzaklarından bizleri kurtar...

Kurtulmanın yollarını göster...
Kurtulmak için doğru dua ve tevbeleri bizlere öğret...
Allahım! Sen öğretmezsen bizler bilemeyiz...
Allahım! Sen yol göstermez isen bizler yolumuzu bula-

mayız...
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Allahım! Sen aydınlatmaz isen bizler göremeyiz...
Allahım! Sen ilham etmez isen bizler kalbimizde hisse-

demeyiz...
Allahım! Sen nasip etmez isen bizler sahip olamayız...
Allahım! Sen vermez isen bizler alamayız...
Allahım! Sen başımızdaki şerleri, belâ ve musibetleri kal-

dırmaz isen bizler kaldıramayız...
Allahım! Bizlere senin sevdiğin, razı olduğun ve sana 

şükreden kullar olmanın yollarını göster ve o yollarda yürüt 
ve o yollarda huzuruna alıver...

Allahım! Ruhumuzu ve kalbimizi sevgin ile doldurup 
şefk atin ile şenlendir...

Allahım! Ben kendi adıma, soyum ve zürriyetim adına, Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar Lâ ilâhe illallah diyenler 
adına tam bir hidayet talebi ile yarattığın zerreler adedince,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin...
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TEVBE-İ AHİR ZAMAN

Allahım! Benim, eşimin, zürriyetlerimizin ve Ümmet-i 
Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) kalp ile, el ile, dil ile, mal 
ile, evlât ile ve tüm azalarımız ile

yaptığım, yaptıkları ve yaptıklarımız..
okuduğum, okudukları ve okuduklarımız..
söylediğim, söyledikleri ve söylediklerimiz..
Binbir türlü belâlardan.. Tevbe ettim...
Binbir türlü beddualardan.. Tevbe ettim...
Binbir türlü isyanlardan.. Tevbe ettim...
Binbir türlü sitemlerden.. Tevbe ettim...
Binbir türlü kadere itirazlardan.. Tevbe ettim...
Binbir türlü şirk ve isyanlardan.. Tevbe ettim...
Binbir türlü şükürsüzlüklerden.. Tevbe ettim...
Binbir türlü lânetlemelerden.. Tevbe ettim...
Binbir türlü kahretmelerden.. Tevbe ettim...
Binbir türlü intizarlardan.. Tevbe ettim...
Binbir türlü kibirlerden.. Tevbe ettim...
Binbir türlü riyalardan.. Tevbe ettim...
Binbir türlü ucublardan.. Tevbe ettim...
Binbir türlü ift iralardan.. Tevbe ettim...
Binbir türlü gıybetlerden.. Tevbe ettim...
Binbir türlü kul haklarından.. Tevbe ettim...
Binbir türlü günahlardan.. Tevbe ettim...
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Binbir esmana ve güzel isimlerine sığınarak binlerce bin-
ler tevbe ettim...

Tevbe ettim. Estağfirullah Allahım!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Settâr!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Tevvâb!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vâsi’!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hayy!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Kayyum!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahmân!
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Rahîm!

KALBDEN BİR YAKARIŞ

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmanirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 

seyyidina Muhammed.
“Lâ ilâhe illâ sübhaneke inni küntü mine’z-zâlimin. - Sen-

den başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenler-
den oldum.”

Allahım! Bu münacatın sırr-ı azimine ihtiyacı olan zelil ve 
gafl ete düşmüş nefsimin kusurlarını görmeme engel olan ve 
firaklara musibetlere müptelâ olmuş şu aciz bedenime bir ne-
cat ver, manevi denizlerin şiddetli karanlıklarında perdelenen 
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ayne’l-yakin, hakka’l-yakin, ilme’l-yakin nurlarının kaynağını 
görmeme engel olan hata ve günahlarımdan tüm musallatlar-
dan, beni, ailemi, tüm Ümmet-i Muhammed’i (sallallahu aleyhi 
vesellem) arındır YÂ KUDDÛS!

Her geceyi sabaha, her kışı bahara
Her anı saniyeye, her saniyeyi dakikaya
Her dakikayı saatlere, her saati günlere
Her günü feleklerin devranına inkişaf ettiren, ayları, sene-

leri tesbih taneleri gibi ard arda dizerek, herbirine vazifeler 
tayin edip, gece ve gündüz kaleme nazar edip, biz aciz ve asi 
kullarının isteklerine tek tek, ayrı ayrı hiç şaşırmadan, vakti 
vaktine cevap vererek, kendisini temenni edenleri hilmi ile ku-
şatıp, gafl et ve musibetler ile mühürlenen katılaşan ve kuruyan 
kalplere hidayet nasip edip, her kulunun gafl etini şerlerini ve 
asiliklerini hayra çevirip, dualarını işitip, yollar ve vesileler ta-
yin ederek, kemal ve nizam ile kullarını dilediklerini selâmete 
erdirip, kendisine dua edenlerin isteklerine cevap vererek, 
Esmaü’l-Hüsna’nın, Cevşenü’l-Kebir’in, Kur’an-ı Kerim’in 
binbir cilvelerini ve güzelliklerini gözler önüne sererek, hiçbir 
ilinti ve cevherin kendisine zarar dokunduramayacağının işa-
retlerini akıl sahiplerine tek tek göstererek, varlığının, kudreti-
nin, birliğinin, yücelik ve merhametinin kanıtları ile kendisine 
şehadet ettiren ve boyun eğdiren rahmet ve merhameti karşı-
sında tüm asilerin ve isyankarların utanacağı söz ve kelime-
lerin tüm hata ve günahların yok olup gideceği, kelime, harf 
ve sayıların karşısında acze düşerek, kendisine ihtiyaç duydu-
ğu Vahidü’l-Kahhâr olan Allahım! Dilimle ikrar ve kalbimle 
tasdik ediyorum ki; senden başka ilah yoktur. Sen dünyanın 
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ve ahiretin, cennetin ve cehennemin, görünenin ve görünme-
yenin, insanların, cinlerin ve bütün mevcudatın rabbi, hayat 
vereni, hayatını devam ettireni, ilmiyle onları kuşatanı ve lüt-
fuyla, rahmetiyle sarıp sarmalayanısın.

Ey Rabbimiz! Bu asrın dağdağalı anları günahlar ve haram-
ların, hataların en çok işlendiği bu zamanda yaşıyor isek; ga-
zabının rahmetini geçtiği bu ahir zamanda bizlere yollar açıp 
merhametinin, büyüklüğünün eşsiz ve benzersiz bir olduğunu 
bizlere gösterip, kalplerimize sükûnet ve emniyet veriyor isen; 
vaveylaların koptuğu cehennemin azabından bizlere selamet 
verip çıkış yolları gösteriyor isen; biz kullarının aciz ve fakir-
liklerini kalplere işleyip isyan ve asiliklerden vazgeçiriyor isen; 
bizlere hediyeler ihsan edip biz kullarına kurtuluş yolları veri-
yor isen; bizler biliyoruz ki yaşıyor ve ayakta durabiliyor isek; 
herşey senin sayendedir, sendendir ve sanadır, bugün dua ede-
biliyor ve ibadet ediyor isek; sende  bizlerden ümid varsın.

Allahım! Bizlerin bu ahir asırda nefisleri “hût (balık)” hata 
ve günahları “deniz” nazarı gafl etlerimiz ise “gece” olup karan-
lıklar içinde firaklarla bedenlerimiz acıklı ve azaplı cezalara 
maruz kalıp huzuru dergahına gelmemize engel oluyor; doğru-
su hiçbir engel senin biz aciz kullarına ihsan ettiklerinin önüne 
geçemez.

Allahım! Gafl et ve hatalar ile geçen ömrümde istikbali-
mi zedeleyip his vehim ve hevaların peşinde koşup nefsimin 
beni ele geçirmesine nefsimin arzularını senin emir ve yasak-
larının üstünde tutarak vermiş olduğun azaların firaklar ile 
lânetlenmesine ve haramlara çalışmasına sebep olduğum mu-
sibet ve cezalarını kabul etmeyerek, “ben bunu hakedecek ne 
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yaptım ki” diyerek, “beni kimse yargılayamaz, Allah beni niye 
cin, şeytan ve insanlarla sınıyor, cezalandırıyor” diyerek, düşü-
nerek, vesveselere kulak asarak, tevekkül ve sabır ile musibet 
ve cezalardan ders almayıp şekva ederek, hem ahiretimi, hem 
dünyamı, hem de istikbalimin heba olmasına ve mahviyetine 
çalışıp zulüm ederek, mazlumun günahlarının zalime yükle-
neceği, devenin iğne deliğinden geçmeye çalışacağı, sol elin 
sağ elden hakkını isteyeceği, boynuzsuz koyunun boynuzlu 
koyundan hak talep edeceği, cehennemin “bana gel” diye hay-
kırıp inlediği, zerre kadar hayır işleyenin mükafat göreceği, 
zerre kadar şer işleyenin zarar göreceği, büyük hesap günün de 
kimsenin kimseye gizli kalmayacağı o dehşetli günün azabın-
dan, korkusundan, ayaklarımı sağlam kıl. Üzerime ve ruhuma 
sükûnet ver. Hesabı çabuk görülüp, rızanı kazanmış bir kul ola-
rak huzuruna gelmeme vesile olacak tertemiz ve arınmış bir 
şekilde seni mutlu etmiş ve yüzünü güldürmüş hoşnutluğunu 
kazanmış bir kul olarak gelmeyi bana ve aileme tüm Ümmet-i 
Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem) nasip et.

Allahım! Tüm düşünce, his, vehim, nefsimin istekleri ile 
sana gizli-açık şirk koşmaktan,

Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi, Yâ Mütekebbir.
Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimin.
Aleyhime ittifak eden istikbal, dünya, his, vehim ve heva-i 

nefsi benden def et YÂ DÂFİ! 
Benim ve mü’minlerin ahiretini heba edecek söz, düşünce, 

fiil ve davranışları hayırlara çevirip bize zarar vermesine ve fi-
raklara yol açmasına engel ol YÂ MÂNİ!
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Günah ve hatalarımızın, gafl etimiz ile karanlık ve firak-
larla geçen zamanımızın üzerine bir kamer ihsan et. Onun 
ışığı ile kurtuluşu emniyeti ve selameti bizlere nasip et. 
Bismillâhirrahmânirrahim’in sırları ile bizleri kötülükler, 
kötü düşünce ve sözlerden men et YÂ RABBİ!

Allahım! Peygamberlerimiz zamanında inanan ve inanma-
yan toplumlar zahirdi. Açıktan günah işledikleri ve kendilerine 
elçiler gönderilmesine rağmen atalarından alışageldikleri put-
ları sana aracı tayin ettiler ve gönderdiğin elçilerine büyüklük 
tasladılar ve atalarının yaptıkları ile övündüler. Mütekebbirle-
rin konağı olan cehennemine rahmetinden uzak gazabına ve 
azabına yakalanmış bir şekilde girdiler.

Allahım! Biz kulların ise bu ahir zamanda malları, evlâtları, 
gösterişli eşyaları, makamları, kulları, eşleri, nefisleri sana or-
takçı yaparak, asilik, isyan ve şirk günahları ile nefislerimi-
zin ve bedenlerimizin firavuncuklar olmasına sebep olduk.
Bu ahir zamanda günahlar ve hatalarda ısrarcı davranarak ve 
tevbe ve dualarımızı keserek, rahmetinden uzak, cehennemi-
ne hak eden, gazabına yakın kullar haline geldik. Biz aciz kul-
ların azıtan ve helâk olan kavimlerden dersler alıp kendimize 
çeki-düzen verme çabasına girmek yerine onlardan daha kötü 
günahlar ve hatalar işler olduk. Onların yaptıklarına özenerek 
çetin hesap günü olan mahkeme-i kübraya azıksız ve deft erini 
sol tarafından alacak ve son nefesinde huzuruna şehadetsiz ve 
imansız bir şekilde gelecek kullar haline geldik.

Haramların ve günahların ençok işlendiği bu asırda tüm 
kullarının huzuruna toplanacağı kıyamet gününün ve senin 
va’dlerinin hak olduğunun ilanının yaklaştığı bu zamanlar-
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da günah ve hatalardan vazgeçip tekrar aynı günah ve hatalar 
içine düşerek, senin rahmet ve merhametinden ümit keserek, 
senin yüceliğini ve büyüklüğünü idrak edemeyerek, kendi-
mi kendime malik zannederek, kendimi idare edebileceğimi 
zannederek, nefsimi ve şeytanı kendime zırh yaparak, onların 
sözlerine vesveselerine kulak verip, yarattığın canlılara zarar 
verecek işlere kalkışarak, geri dönüşü olmayan yollarda ebe-
di cehennemini hak edecek, cehennemine götürecek söz ve 
davranışlar ve düşüncelere yer vererek, kendimizi, eşlerimizi, 
soylarımızı, ailelerimizi ve din kardeşlerimizi de peşimizden 
sürükleyip azabını ve gazabını hak etmelerine sebep olan tüm 
fitnelerden, vesveselerden, şeytanın tüm tuzak ve hilelerinden 
sana sığınıyorum ve tüm din kardeşlerim, ailem ve kendim için 
senden tam bir hidayet talep ediyorum YÂ HÂDİ!

Allahım! Belki de ben cehennemini hak eden cüz’i irade ile 
de olsa bu dünyada istesem bile hiç bir şey yapamayacak kadar 
güçsüz ve aciz bir kulunum. Üzerime düşen kulluk ve ibadet 
görevlerimi bile hiçbir zaman tam ve eksiksiz senin yüceliğine 
ve büyüklüğüne şanına lâyık bir şekilde eda edemeyecek ka-
dar zayıf ve her zaman her nefesimde senden gelecek her hay-
ra muhtac bir kulunum ve dünya-ahiret hayatımın her anında 
tüm kötülük ve şerlerden de sana sığınıyorum. 

Allahım! Bugün yaşıyor isem; nimetlerinden faydalanıyor 
isem; aza ve çoğa kanaat edebiliyor isem; elbise giyiyor, ko-
nuşabiliyor, uyuyup uyanabiliyor isem; yarattığın güzellikleri 
görebiliyor isem; hareket edip nefes alabiliyor isem; bunların 
hepsi senin yüceliğinin ve merhametinin göstergeleridir. 
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Allahım! Sen “Ol” dediğin için bile olmak, varlık suretine 
bürünüp kendisini sana muhtaç ve aciz görüp, senin yüceliğin-
den baygın düşer hale gelmekle, seni hamd ve tesbih ederim. 
Varlık sureti içinde yok olmayı dileyerek, senin emirlerine rıza 
göstermeyerek, cehenneminde yok olup gitmeyi temenni ede-
rek, tekebbür ve kibir ile işlediğim tüm günahlardan,

 Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Settâr, Yâ Tevvâb.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Hâdi, Yâ Mütekebbir.
Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vehhâb.
Allahım! Dilerim ki ebedi bir lisanım olsun, iki dünyada 

da seni, bitmek tükenmek bilmeyen zenginliğini ve sözleri-
ni hamd ve tesbih etsin. Dilerim ki her nefesim ve kalbimin 
atışları seni zikretsin. Dilerim ki her saatin tik tak sesi senin 
razı olduğun ve olacağın işler için geçsin; sözlerin ve ayetle-
rin varlığımın her zerresine ilmik ilmik işlensin; bedenim ise 
nurlarının kaynağında nurlanıp senin ebedi birliğine tek ilah 
olduğuna şahitlik ve şehadet etsin.

Allahım! Bizlere İslâm bayraklarını tüm yeryüzüne dik-
meyi, tevhid ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren kuvveler ile 
nefs-i firavunları 12 parçaya bölüp bertaraf edecek, İslâm’ın 
bayraktarlığına vazife görecek asalar nasip et. Ülkemize kıya-
mete kadar yıkılamayacak, içine girenlerin bir daha geri dön-
mek istemeyeceği fethedilemeyecek kaleler nasip et ve bizleri 
hidayet olunan ve hayırlarda önde gidenlerle beraber an. Hu-
zuruna tertemiz ve arınma vesileleri ile nurları sağında, solun-
da, önünde,arkasında gidenlerle beraber gelmeyi nasip et.

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alî 
seyyidina Muhammed.
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HİÇBİR VARLIĞA LÂNET OKUMAYALIM!

İslâm dîninde, hiç kimseye, hattâ kâfirlere bile lânet etmek, 
ibâdet değildir. İnsanlara sövmemek, kimseye lânet etmeyip 
susmak, ahirette suç sayılmayacaktır.

Herhangi bir kimseye lânet etmek, o kimsenin, Allah’ın (celle 
celalühü) rahmetinden uzak olmasını istemek demektir. Bu se-
beple, hiç kimseye lânet etmemelidir. Zîrâ, lânet edilen kim-
se, o lânete müstehak değil ise, yapılan lânet, lânet edene geri 
döner. Hayvanlara dahi lânet etmemelidir. Zirâ, melekler, hay-
vanlara lânet edene, lânet ederler.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), Hz. Ali’ye (ra-
dıyallahu anh) hitaben;

- “Yâ Alî! Hiçbir müslümana lânet etme. Hiçbir hayvana 
lânet etme. Lânet sana geri döner” buyurmuşlardır.

Rasûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), bir müslüma-
nın ismini söyleyerek, hiçbir zaman lânet etmemiş ve asla kim-
seyi dövmemiştir. Kendisi için, hiçbir şeyden intikam almamış 
ancak Allah (celle celalühü) için intikâm almıştır. 

Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) hazretleri şöyle nakleder :
- “Bir gazâda, kâfirlerin yok olması için duâ buyurmasını 

söyledik”.
- “Ben, lânet etmek için, insanların azâb çekmesi için gönde-

rilmedim. Ben, herkese iyilik etmek için, insanların huzûra ka-
vuşması için gönderildim” buyurdu. 

Enbiya Suresi’nin 107. âyetinde mealen;
“Seni, âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik” buyuruluyor. 
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Bir hadîs-i şerift e de; “Mü’mine lânet etmek, onu öldürmek 
gibidir” buyuruluyor.

Peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi vesellem) ve ashab-ı ki-
rama onüç sene cefâ eden, çok sıkıntı veren müşriklere ve hele 
bunların elebaşıları olan azılı zalimlere bile, sövmek ve lânet 
etmek emredilmedi. Bu azgınlardan Ebû Cehil’den başkasının 
isimleri bile unutuldu. Hiçbir dinde insanlara sövmek, lânet et-
mek emrolunmamıştır. Bir kimse, Allah’ın (celle celalühü) emirle-
rini yapsa ve yasaklarından, haram ettiklerinden kaçınsa, fakat 
ömründe bir kere şeytâna lânet etmese, bunun için, bu kimse 
sorguya çekilmeyecek, “sen, şeytânın dostu idin”, denilmeye-
cektir. Bir kimse de, emirleri yapmayıp, her gün şeytâna yüz-
lerce lânet etse, ahirette sorguya çekilecek, şeytâna lanet etme-
si, onu azabtan kurtarmayacaktır. Bu kimse, şeytanın düşmanı 
değil, dostu sayılacaktır. İbdâ kitâbında diyor ki:

“Lânet etmek ve millete, mezhebe sövmek çok çirkin, pek kötü 
bir bid’attir. Bunu, önce Yahudiler söyledi. Müslümânlar arasın-
da da yayıldı. Tirmizî’deki hadîs-i şerîfde, (Mü’min lanet etmez) 
buyuruldu.”

İslâm dîninde, hiç kimseye, hattâ kâfirlere bile lânet et-
mek, ibâdet değildir. İnsanlara sövmemek, kimseye lânet 
etmeyip susmak, ahirette suç sayılmayacaktır. Şeytâna 
yani lânete lâyık olan İblîs’e lânet etmemek de suç değildir. 
İşin doğrusu, hiçbir mahlûka lânet etmemektir. Fâsık olan 
mü’mine lânet etmek, câiz olmadığı gibi, hayatta olan bir 
kafire de lânet, câiz değildir. Çünkü mü’min olarak ölme 
ihtimali vardır. En iyisi Peygamber Efendimiz’in (sallallahu 
aleyhi vesellem) sabah-akşam dualarında yer verdiği şu duayı 
yapmaktır : “Allahım! Yaptığım her dua, senin rahmet ettiğin, 
ettiğim her lânet de senin lânet ettiğin kimsenin üzerine olsun.”
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Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mübarek Lisanından Dualar 

“Allahım! Tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın
zorluklarından, dünyanın aldatıcı yüzünden ve ahiret

azabından sana sığınıyorum.
Allahım! Senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, 

bereket ve hidayetini istiyor, bugünde ve bundan sonraki
günlerde olan ve olacakların şerrinden sana sığınıyorum. 

Allah’tan başka ilah yoktur. Büyük Allah’tır; başka ilah yoktur, 
sadece Allah vardır. Allah’tan başka ilah yoktur; O’nun ortağı 
bulunmaz. Allah’tan başka ilah yoktur; gerçek havl ve kuvvet 

ancak Allah’a aittir. Allah’ın lütfu iledir.
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BU TEVBE VE DUA
TEVBE-İ SAYİK’İN KALBİDİR!

Bin çeşit ruhsal ve fiziksel hastalıklardan arınmak,
Bin çeşit lânet, belâ ve musibetlerden kurtulmak,

Bin çeşit imani, kalbi ve nefsi marazlardan arınmak için 
aşağıdaki niyet ile oruç ve Tevbe-i Sayik...

1- Aşağıdaki niyeti bir kez yaparak 41 gün oruca niyetlenin 
ve sahura kalktığınızda “Allahım! Yaptığım niyet ile niyet ettim 
yarın oruç tutmaya” diyebilirsiniz. Niyeti bir sefer yapmanız in-
şaallah yeterli olacaktır.

2- Oruç tuttuğunuz sürece akşam ift arınızı açtığınızda; ift ar-
la sahur arasında 7 adet hurma yeyiniz ve 3 litre su içiniz. Ke-
sinlikle başka bir gıda almayınız ve sigara içmeyiniz. Sahurda 
ise sadece 1 adet hurma ve su içiniz. Yani günlük sadece 7 hur-
ma ve sınırsız su içerek 41 gün oruç tutacaksınız. (Hurmaların 
tokluk vermesini istiyorsanız, 1 hurmayı 11 parçaya bölün ve 
ağzınızda 17 kez çiğneyin, ondan sonra yutun. Oruç tuttuğu-
nuz ileriki günlerde çok güçten düşerseniz, aşırıya gitmemek 
kaydıyla lapa pilav ve kendi yaptığınız organik yoğurt yiye-
bilirsiniz. Oruca başlayıp sonradan seferi olan kardeşlerimiz, 
seferilikleri bittikten sonra oruca devam edebilirler ve bayan 
kardeşlerimiz de muayyen halleri bittikten sonra kaldıkları 
yerden devam edebilirler.)

3- Akşam yattığınızda sadece tahta üzerinde yastıksız ve 
yorgansız yatacaksınız. Ya da halı üzerinde yine yastık veya 
yorgan kullanmadan yatabilirsiniz.
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4- Her gün 1000 adet istiğfar “Estağfirullah” çekeceksiniz 
ve 41 günün sonunda 41.000 istiğfara tamamlamış olacaksınız.

İstiğfar için 2 rekat tevbe namazı kılalım ve ardından;
“Allahım! Benim, anne-babamın, (eşimin, eşimin anne-

babasının ve soyunun), soyumuzdan ölmüş ve sağ olanların, 
Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gele-
cek tüm inananların, bütün günah ve hatalarımızı aff eyle, 
Ben kendi adıma ve onların adına tevbe ettim. Estağfirullah.”

{Estağfirullah} (1000 adet/günlük - 41 gün)

Tutacağımız oruc için bir defa aşağıdaki niyeti ediyoruz ve 
her gün sahurda “Allahım! Yaptığım niyet üzerine senin rıza 
için oruç tutmaya” diyerek 41 günlük orucumuzu tamamlı-
yoruz.

Eûzübillahimineşşeytânirracîm 
Bismillâhirrahmânirrahîm
Rahmân, Rahîm, Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, 

Kuddûs, Tevvâb, Settâr, Şâfi, Ğaff ar, Vâsi’, Mucîb, Hannân, 
Mennân, Deyyân olan Allahım!

Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem) sığındıklarından 
sana sığınıyorum, dilediklerini de senden diliyorum ve vere-
ceğim sadakalardan, keff aretlerden, tutacağım oruçlardan, 
okuyacağım Kur’an-ı Kerim’den, keseceğim kurbandan veya 
hayvanlardan, yaptığım ve yapacağım tevbe, dua ve tüm 
ibadetlerimden vereceğin sevapları ve hasenatı; Peygamber 
Efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem), ailesinin ve neslinin, tüm nebi 
ve rasullerin, sahabe efendilerimizin, evliyaullahın, müctehid-
lerin, müceddidlerin, Kur’an talebelerinin, Hakka Sayik olan-
ların, Erol Tangut’un, eşinin ve ailesinin, bu duanın ortaya 
çıkmasına ve yazılmasına tüm emeği geçenlerin ........................, 
..........................., Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geç-
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miş, gelmiş, gelecek tüm iman sahiplerinin ölmüşlerinin ruh-
larına, yaşayanların ve zürriyetlerinin ve zürriyetimin ruhani-
yetlerine hediye etmek niyeti ile;

Allahım! Benim, (eşimin, çocuklarımın, eşimin anne-baba-
sının ve soyunun), anne-babalarımızın, soyumuzun, zürriye-
timizin, ehl-i imanın ölmüş ve sağlarının, benimle ve soyum 
ile evlilik yapan ve yapacakların soy ve zürriyetlerinin, Hz. 
Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek 
tüm iman sahiplerinin; kul hakkına girerek, bilerek veya bil-
meden kul hakkına tecavüz ettiği ve ettiğimiz insanlardan üze-
rimize hakkı geçenlerin ve üzerlerine her türlü kul hakkımız 
geçenlerin, ift ira ve gıybet edilenlerin, kınanarak hor görülüp 
küçümsenenlerin, beddua, lânet ve belâ okunanların, sövü-
lüp küfür edilenlerin, kafirlikle itham edilenlerin, ellerimizle 
ve dilimizle zulme uğrayıp zulmedilenlerin ve her türlü soyu-
muz ve zürriyetimiz üzerine ve ehl-i imanın üzerine maddi ve 
manevi hakları geçmiş olan ve bize musibetler ve belâlar gel-
mesine sebep olan, beddua ve lânet okuyan insanların ölmüş 
olanlarının ruhlarına, sağ olanlarının ruhaniyetlerine hediye 
etmek ve ruhlarını huzura kavuşturmak ve onların tüm günah 
ve hatalarının ve bizlerin dahi hata ve günahlarımızın aff ına, 
dünya ve ahiret saadetlerine ve saadetlerimize vesile olması 
ve bu insanlara haklarımızı helâl ederek onların da haklarını 
helâl etmesi ve tamamı ile bu dünyada helâlleşmek ve onların 
ve bizim üzerimizdeki tüm lânet ve belâların kalkması ve nef-
simizin terbiyesine ve şeytanın tüm tuzak ve hilelerinin kıya-
mete kadar boşa çıkmasına ve şeytanın davasını kaybetmesine 
ve Allahım! Senin bizlerden ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıya-
mete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek tüm inananlardan razı 
olmana vesile olması niyeti ile;
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Allahım! Soyumuzdan ve zürriyetimizden olan ve olmayan 
insanların, komşularımızın, tanıdığımız ve tanımadığımız in-
sanların; bana (eşime, çocuklarıma), anne-babalarımıza (eşimin 
anne-baba ve soyuna), soyumuza, zürriyetimize, ehl-i imanın 
ölmüş ve sağ olanlarınına, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete 
kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm ehl-i imanın; ehl-i imana 
kötülük etmek niyeti ile; büyü yapan ve yaptıranların, kıska-
nan, kötü niyet besleyen, kötü dua eden, lânet ve belâ okuyan, 
söven ve küfreden, kafirlikle itham eden, gıybet eden, hakla-
rını haram eden, ift ira eden ve üzerlerinde hakkımız olan ve 
bizlere her çeşit zulüm yapan bütün ehl-i imanın cümlesine 
hakkımızı helâl ettik ve sen aff edenleri sevdiğin için aff et-
tik. Şahit ol Yâ Rabbi.. Ve bu saydıklarımın cümlesinin bizlere 
ve tüm inananlara, din kardeşlerinin haksızlık ve zulmederek 
işledikleri günah ve hatalarının aff ına vesile olması ve ölmüş 
olanlarının ruhlarının huzura kavuşması, sağ olanlarının ru-
haniyetlerinin hidayete ermesi için tamamına hakkımızı helal 
ederek ölmeden tümü ile helâlleşmek ve böylece onların ve bi-
zim tüm hata ve günahlarımızın aff ına vesile olması ve tümüne 
hakkımızı helâl etmek ve onların da haklarını helâl etmesi ve 
şeytanın tüm tuzak ve hilelerinin kıyamete kadar boşa çıkma-
sına ve şeytanın davasını kaybetmesine, nefsimizin terbiyesine 
ve Allahım! Senin bizlerden ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıya-
mete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek tüm inananlardan razı 
olmana vesile olması niyeti ile;

Allahım! Benim, (eşimin, çocuklarımın) ve anne-babaları-
mızın (eşimin anne-babasının), soyumuzun, zürriyetimizin ve 
dahi mü’minlerden ölmüş ve sağların, Hz. Adem (aleyhissalam) kı-
yamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm ehl-i imanın; şirke 
girerek, isyan ederek, günahlara girerek, zina yaparak, zekâtını 
vermeyerek, faiz alıp- vererek, genç kızlara-mazlumlara 
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veya çocuklara taciz ve tecavüzde bulunarak, evli kadınlarla 
ilişkiler yaşayarak, başkalarına tecavüz ve sapkınlıklar ya-
parak, aile içi ensest ve sapkın cinsel ilişkiler yaşayarak veya 
bu sapkın ve ensest ilişkilere göz yumarak ve sessiz kalarak, 
ensest ilişkilerden veya tecavüzlerden çocuklar dünyaya ge-
tirerek, nikahını bozarak, nikahsız ilişkiler yaşayarak, eûzü 
besmele çekmeden eşiyle cinsel birliktelik yaşayarak ve bu iliş-
kiden çocuk dünyaya getirerek, içkili düğünler ile evlenerek, 
gusülsüz yaşayarak, müslüman olmayan birisiyle evlenerek ve 
bu ilişkiden çocuk dünyaya getirerek, nikahlı olmasına rağmen 
başkalarıyla zina yaparak, babası belirsiz zina çocukları dün-
yaya getirerek, evli kadınlar ile zina yaparak ve bu ilişkilerden 
çocuklar dünyaya getirerek, haramlar ve günahlar içerisin-
de bulunarak, başkalarına her türlü zulüm ve tecavüz ederek, 
mazlumların, yetimlerin beddualarını alarak, yani şeytanın 
doğan ve doğacak çocuklar üzerinde ve bizim, soy ve zürriyet-
lerimizin üzerinde hisseler almasına, soy ve zürriyyetlerimizin 
lânetlenmesine veya kesilmesine, şeytan ve cin musallatı ya-
şanmasına sebep olan ve olacak bu günahlarımızdan arınma-
mıza keff aret ve vesile olması niyeti ile ve tevbe etmeden cinsel 
ilişkiye girerek çocuklar, nesiller dünyaya getirmelerinin, ge-
tirmemizin, gelmiş, gelecek nesiller üzerinde şeytanın zinaya, 
cinsellik ile işlenen günahlara ruhsatının kesilmesi için keff a-
ret olması ve aff ına vesile olması, her türlü günaha, sapkınlığa 
meyil ve sevklerinin bitmesi, cin musallatlarının sona ermesi, 
şeytanın hisselerinin kalkması, tüm tuzaklarının bozulması, 
tüm inananların kurtulması, işlenen büyük günahlarının ve 
günahlarımızın aff ına vesile olması, nefsani hastalıklarımızın 
sona ermesi, işlenen günahlara kefaret olması, her organımız 
ile işledikleri ve işlediğimiz bütün zulümlerin, günahların, ha-
taların aff ına vesile olması, Ümmet-i Muhammed’in (sallallahu 
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aleyhi vesellem) gafl etten kurtulmalarına ve kurtulmamıza, ahirza-
man fitne ve belâlarından kurtulmalarına ve kurtulmamıza ve-
sile olması, üzerimizdeki ve inananlar üzerindeki tüm lânet ve 
belâların kalkması, cümlemizin ve cümle ehl-i imanın Allahım 
senin rahmetine, tam olan hidayetine kavuşmamıza ve kavuş-
malarına ve öylece huzuruna gelmemize, gelmelerine vesile ol-
ması, böylece onların ve bizim tüm hata ve günahlarımızın af-
fına dahi vesile olması, tümüne hakkımızı helâl ederek, onların 
da haklarını helâl etmesi, şeytanın tüm tuzaklarının, hilelerinin 
kıyamete kadar boşa çıkması, şeytanın davasını kaybetmesi, bu 
kişilerden ölmüş olanların aff ı, sağ olanlarımızın hidayetleri, 
gelecek nesillerin arınması ve bizlerin dahi nefislerimizin ter-
biyesi ve Allahım! Senin bizlerden ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) 

kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek tüm inananlardan 
razı olmana vesile olması niyeti ile;

Allahım! Benim, (eşimin ve çocuklarımın) soyumuzun, zür-
riyetimizin, soyumuzdan ölmüş ve sağ olanların, geçmiş, gel-
miş, gelecek tüm ehl-i imanın; kendi soylarına, zürriyetlerine, 
üstlerinde hakkı olan ve olmayan insanlara, bana, (eşime ve 
zürriyetine), anne-babama, beddua, lânet ve belâ okuyan, tüm 
kötü dua edenlerin, ettiklerimizin, Hz. Adem’den (aleyhissalam) 
kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm ehl-i imanın; 
ölmüş olanlarının ruhlarına, sağ olanlarının ruhaniyetlerine 
hediye etmek, tüm lânetlerin, bedduaların, bizim ve cümle ina-
nanların üzerinden kalkması ve Allahım! Senin bizlerden ve 
Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, ge-
lecek tüm inananlardan razı olmana vesile olması niyeti ile;

Allahım! Ümmet-i Muhammed’den (aleyhisselatu vesselam) ve ehl-i 
imandan tüm geçmiş, gelmiş, gelecek olanlardan bilerek yada 
bilmeden şeytanın ve nefislerinin tuzaklarına düşerek içinde 
bulundukları şirk, isyan, küfür, adam öldürme, anne-baba hu-
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kukuna riayetsizlik, gıybet, ift ira, kınama, su-i zan yaparak, 
bid’atlara zulümlere ve zalimlere taraf olarak, rahmetten ümit 
keserek, amelinden emin olarak, zina, içki, kumar, fal, büyü 
ile işlediğimiz ve işlediği tüm günahlardan, Süfyan ve Deccal 
fitnelerinden, başlarındaki ve başımızdaki bütün belâlardan, 
şerlerden kurtulmalarına ve kurtulmamıza vesile olması, şey-
tanın ve zürriyetinin davasını kaybetmesi, şeytanın ademoğul-
ları üzerine kurduğu tüm tuzakların ve hilelerin boşa çıkması, 
Rabbim senin kuracağın tuzakların ile bu tuzakların bozulma-
sına ve Allahım! Senin bizlerden ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) 

kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek tüm inananlardan 
razı olmana vesile olması niyeti ile;

Allahım! Benim, (eşimin, çocuklarımın), anne-babalarımı-
zın (eşimin anne, baba ve soyunun), soyumuzun, zürriyetimi-
zin, ehl-i imandan ölmüş ve sağların, Hz. Adem’den (aleyhisselam) 
kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek tüm ehl-i imanın; adak 
veya hayvan kesme, oruç tutma, sadaka verme, fakir ve yetim 
doyurma veya giydirme, sevindirme, Kur’an-ı Kerim okuma, 
yalan yere yemin etme, söz verme, ahitleşme, kullukta sada-
kat gösterme, namaz kılma, namazı ve ibadetleri terketmeme, 
nezretme gibi adandığı, söz verildiği ve yemin edildiği halde 
yerine getirilmeyen, yerine getiremediğimiz, getiremedikleri 
tüm adakların, yeminlerin, sözlerin yerine geçmesi, keff aret ol-
ması, eksik olan zekâtlarının, zekâtımın, aldığımız, verdiğimiz 
faiz paralarının, tüm haksız kazançların kısasının, keff aretinin 
yerine geçmesi ve bu zekâtları, sadakaları verdiğimiz insanla-
rın, soylarının dahi günahlarının aff ı, üzerlerindeki lânetlerin, 
belâların, tüm musibetlerin kalkması ve Allahım! Senin biz-
lerden ve Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyamete kadar geçmiş, 
gelmiş, gelecek tüm inananlardan razı olmana vesile olması 
niyeti ile;
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Ümmet-i Muhammed’in (aleyhissalatu vesselam), ehl-i imanın, 
başlarındaki, başımızdaki tüm belâların, şerlerin def olması, 
insanların nefsin ve şeytanın tüm hile ve tuzaklarından kur-
tulmasına, kurtulmamıza vesile olması ve Hz. Adem’den (aley-

hisselam) kıyamete kadar tüm ehl-i imanın tam olan bir hidayet 
ile senin rızanı ve sevgini kazanmasına, gelmiş ve geleceklerin 
iman ile kabre girmesine ve girmemize, cümlemizin mahşerde 
senin huzuruna arınmış olarak gelmemize, tüm günah ve ha-
talarımızın aff ına ve keff aretine, cümlemizin yaptığı dua, tevbe 
ve ibadetlerin kabulüne, müslümanlarda bağışlamadığın hiçbir 
günah kalmamasına, gidermediğin hiçbir keder kalmamasına 
ve müslümanlarda senin rızana uygun olan her türlü ihtiyacı-
mızı karşılamana vesile olması niyeti ile ve tüm yukarıda yap-
tığım niyetler ile Ey Alemlerin Rabbi olan Allah’ım, niyet 
ettim senin rızan için 41 gün oruç tutmaya...

ANNE VE BABA SOYUNDAN
KİMDEN GELDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ

LÂNETLERİ ÜZERİMİZDEN KALDIRMAK İÇİN
TEVBE VE DUA NASIL YAPILIR?

Hani derler ya halk arasında sana bir tane vururum nereden 
geldiğini anlayamazsın. Bu çeşit bir çarpılma da şeytanın nere-
den geldiğini anlayamadığımız bir şeytan çarpmasıdır. 

Bazen soyumuzdan ölmüş olanların kendi zürriyetlerine 
veya mazlumlara yaptığı beddualar, bazen ise soyumuzun zul-
medip haksızlık yaptığı mazlumların soy ve zürriyetimize oku-
duğu beddualar soy ağacından gelen ve o soy ağacının birer 
meyvesi olan bizleri etkileyen olumsuz enerjilere sebep olabil-
mektedir.
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Nitekim “Mazlumun bedduasından kork. Çünkü mazlumun 
bedduası ile Allah arasında hiçbir engel yoktur” hadisi şerifi, “Şu 
üç kişinin duası kabul olur: Ana baba, yolcu ve mazlum” hadi-
si ve benzer birçok hadiste bu kişilerin zulme uğradıklarında 
veya haksızlığa maruz kaldıklarında şeytanın öfk e vermesi ile 
yaptıkları kötü dualar yani bedduaların bizlere kadar sirayet 
ettiğine şahit olduk ve şahidiz. Daha önce seansa aldığımız 
kardeşlerimizde uyguladığımız ve başarılı olduğumuz bir me-
tod ile soydan gelen ve nereden ve kimin okuduğunu bilme-
diğimiz lânet ve beddualar için herkesin kolaylıkla uygulaya-
bileceği gayet tesirli bir metodu sizlere nakledeceğiz.

Bizler topraktan yaratıldık ve yine toprağa gideceğiz. Bed-
dua ve lânet okuyanlar da toprağa gittiler. Lânet ve beddua 
okuyanların kabirleri başında aşağıdaki uygulamalar yapıldı-
ğında o beddua ve lânetlerin inşaallah kalktığına çok kez şahit 
olduk. Lânet ve bedduacıların kabirleri bilinmediğinde veya 
beddua ve lânet okuyanın kim olduğu bilinmediğinde aşağıda-
ki metodu uygulayabiliriz.

(Bu metod bilinen kabirlerin başında da lâneti kaldırmak 
için uygulanır.)

Bilinmeyen kişilerden gelen beddua ve lânet kaldırma 
metodu aynen şöyledir.

1-İman Tazeleme Dua ve Tevbesini yapınız. (Evli olanlar ise 
iki şahit ve mehir hatırlatılarak nikah tazelemeyi mutlaka yap-
malıdırlar). İman Tazeleme ve Tecdidi İman Dua ve Tevbesi şu 
şekildedir.

Allahümme inni uridu en uceddidel imanen ve nikahen 
tecdiden bi gavli lâ ilâhe illallah muhammeden resulullah.

Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve’l 
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yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi Teâlâ 
ve’l-ba’sü ba’de’l mevt, hakkun, Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eş-
hedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 
âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratmasıyla ol-
duğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şe-
hadet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve yine şehadet 
ederim ki, Muhammed (sallallâhu aleyhi vesellem) O’nun kulu ve pey-
gamberidir.

Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-
den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Adem aleyhisselam-
dan kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananla-
rın; bilerek veya bilmeden, gizli ve açık olarak senin varlığına, 
birliğine, azametine, uluhiyetine, saltanatına, tüm isim ve sı-
fatlarına karşı imanımızda, tevhidimizde, teslimiyetimizde ve 
tevekkülümüzde inkâra ve cehalete girerek, gafl ete düşerek, 
şirk ile kendi nefsimizi veya yarattıklarını sana ortak koşarak, 
kibre girip kibirlenerek, küfre düşerek, büyüklenip böbürle-
nerek, diliyle ve haliyle reddederek, teslim olmayarak, isyan 
ederek, şüphe duyarak, şeytanın vesveselerine aldanarak, senin 
rahmetinden ümitsizliğe düşüp ümidimizi keserek, Allahım! 
Sana olan imanımızı kaybetmemize sebep olan ve olacak tüm 
kötü ve küfre sokan sözlerimizden, fiil ve davranışlarımızdan 
yarattığın zerreler ve katreler adedince, bilinen ve bilinmeyen 
isimlerin ve sırların adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, ben senin mutlak varlığına, hayat 
sahibi ve diri olduğuna, görünen/görünmeyen bütün alem-
leri yönetip idare ettiğine, tek olduğuna ve senden başka 
büyük olmadığına, başlangıcının ve sonunun olmadığına, 
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ortağının/benzerinin olmadığına ve yarattıklarından hiçbir 
şeye benzemediğine, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin 
sana muhtaç olduğuna, geçmiş, gelecek, gizli ve açık herşeyi 
bildiğine, herşeyi işittiğine, herşeyi gördüğüne, herşeyden 
haberdar olduğuna, “Ol” emri ile dilediğini dilediğin an 
yaptığına, senin dilediğin her şeyin olduğuna ve dilemedi-
ğin hiçbir şeyin de olmadığına, sonsuz güç ve kudret sahibi 
olduğuna, herşeyin yaratıcısının sen olduğuna, senin iznin 
olmadan bir yaprağın dahi kıpırdamayacağına, bütün kulla-
rını rızıklandırdığına, bütün alemleri nimetlerinle donattı-
ğına, peygamberler ve Kur’an-ı Kerim aracılığıyla kulların 
ile konuştuğuna ve senin tüm isimlerine;

Allah (eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, her biri sonsuz 

bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi, isimlerin sultanı), Er-Rahmân (dün-

yada bütün mahlukata merhamet eden, şefk at gösteren, ihsan eden), Er-Rahîm (ahirette, 

müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan), El-Melik (Mülkün, kainatın sahibi, 

mülk ve saltanatı devamlı olan), El-Kuddûs (her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise 

layık olan), Es-Selâm (her türlü tehlikelerden selamete çıkaran), El-Mü’min (Güven 

veren, emin kılan, koruyan), El-Müheymin (her şeyi görüp gözeten), El-Azîz (izzet 

sahibi, her şeye galip olan), El-Cebbâr (azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptı-

ran), El-Mütekebbir (büyüklükte eşi, benzeri olmayan), El-Hâlık (yaratan, yoktan 

var eden), El-Bâri (her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan), El-Musavvir (varlıkla-

ra şekil veren), El-Ğaff âr (günahları örten ve çok mağfiret eden), El-Kahhâr (her 

şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan), El-Vehhâb (karşılıksız hibeler 

veren, çok fazla ihsan eden), Er-Rezzâk (bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını 

karşılayan), El-Fettâh (her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran), 
El-Alîm (gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen), El-Kâbid 
(dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan), El-Bâsıt (dilediğine bolluk veren, açan, genişle-

ten), El-Hâfid (dereceleri alçaltan), Er-Râfi’ (şeref verip yükselten), El-Mu’izz 
(dilediğini aziz eden, izzet veren), El-Müzill (dilediğini zillete düşüren), Es-Semi’ (her 

şeyi en iyi işiten), El-Basîr (gizli açık, her şeyi en iyi gören), El-Hakem (mutlak 
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hakim, hakkı batıldan ayıran, hikmetle hükmeden), El-Adl (mutlak adil, çok adaletli), El-
Latîf (lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen), El-Habîr (olmuş olacak her 

şeyden haberdar), El-Halîm (cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan), El-Azîm 
(büyüklükte benzeri yok, pek yüce), El-Ğafûr (aff ı, mağfireti bol), Eş-Şekûr (az ame-

le, çok sevap veren), El-Aliyy (yüceler yücesi, çok yüce), El-Kebîr (büyüklükte benzeri 

yok, pek büyük), El-Hafîz (her şeyi koruyucu olan), El-Mukît (her yaratılmışın rızkı-

nı, gıdasını veren, tayin eden), El-Hasîb (kulların hesabını en iyi gören), El-Celîl (celal 

ve azamet sahibi olan), El-Kerîm (keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram 

eden), Er-Rakîb (her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan), El-
Mucîb (duaları, istekleri kabul eden), El-Vâsi’ (rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata 

eden), El-Hakîm (her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan), El-Vedûd (kullarını 

en fazla seven, sevilmeye en layık olan), El-Mecîd (her türlü övgüye layık bulunan), El-
Bâis (ölüleri dirilten), Eş-Şehîd (her zaman her yerde hazır ve nazır olan), El-Hakk 
(varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran), El-Vekîl (kendisine tevekkül 

edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran), El-Kaviyy (kudreti en üstün ve hiç azalmaz), 
El-Metîn (kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü), El-Veliyy (inananların dostu, onları 

sevip yardım eden), El-Hamîd (her türlü hamd ve senaya layık olan), El-Muhsî (ya-

rattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen), El-Mübdi’ (maddesiz, örneksiz yara-

tan), El-Muîd (yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan), El-Muhyî (ihya 

eden, dirilten, can veren), El-Mümît (her canlıya ölümü tattıran), El-Hayy (ezeli ve 

ebedi hayat sahibi), El-Kayyûm (varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan), El-Vâcid 
(kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan), El-Macîd (kadri 

ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan), El-Vâhid (zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı 

olmayan, tek olan), Es-Samed (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu), 
El-Kâdir (dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan), El-Muktedir (dilediği 

gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi), El-Mukaddim (dilediğini, 

öne alan, yükselten), El-Muahhir (dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan), El-Evvel 
(ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan), El-Âhir (ebedi olan, varlığının sonu olmayan), 
El-Zâhir (varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen), El-Bâtın (akılların idrak 

edemeyeceği, yüceliği gizli olan), El-Vâlî (bütün kainatı idare eden), El-Müteâlî (son 

derece yüce olan), El-Berr (iyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı), Et-Tevvâb 
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(tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan), El-Müntekim (zalimlerin cezasını veren, 

intikam alan), El-Afûvv (aff ı çok olan, günahları aff etmeyi seven), Er-Rauf (çok mer-

hametli, pek şefk atli), Mâlik’ül-Mülk (mülkün, her varlığın sahibi), Zü’l-celâli 
ve’l-ikrâm (celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi), El-Muksit (her işi birbirine 

uygun yapan), El-Câmi (mahşerde her mahlukatı bir araya toplayan), El-Ğaniyy 
(her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan), El-Muğnî (müstağni kılan, ihtiyaç gideren, 

zengin eden), El-Mâni (dilemediği şeye mani olan, engelleyen), Ed-Dârr (elem, zarar 

verenleri yaratan), En-Nâfi (fayda veren şeyleri yaratan), En-Nûr (alemleri nurlandı-

ran, dilediğine nur veren), El-Hâdî (hidayet veren), El-Bedî’ (eşi ve benzeri olmayan 

güzellik sahibi, eşsiz yaratan), El-Bâkî (varlığının sonu olmayan, ebedi olan), El-Vâris 
(her şeyin asıl sahibi olan), Er-Reşîd (irşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren), Es-
Sabûr (ceza vermede acele etmeyen) olduğuna iman ettim, teslim ol-
dum ve müslümanım.

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü” 

Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-
den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek veya bilmeden, gizli ve açık olarak yarattığın melek-
lerinin varlıklarını, görevlerini, yaratılışlarını inkâr ederek, 
şirke girip kendi nefsimi veya dinsizlerin veya batıl dinlerin 
inançlarını ortak koşarak, kibre girip kibirlenerek, küfre düşe-
rek, büyüklenip böbürlenerek, reddederek, teslim olmayarak, 
isyan ederek, şüphe duyarak, vesveseye düşerek veya o melek-
lere erkeklik veya dişilik vererek, veya şeytanlara, cinlere, su-
relerin hadimi olan hüddam ve hizmetçiler diyerek melekleri 
ve asıl görevlerini ve şekil ve suretlerini inkâr edip şüpheye dü-
şerek böylece onlara şekil ve suretler vererek meleklere olan 
imanımızı kaybetmemize sebep olan ve olacak tüm kötü ve 
küfre sokan sözlerimizden, fiil ve davranışlarımızdan, yarattı-
ğın melekler sayısınca

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)
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Allahım! Şahit ol ki, dört büyük melek olan Cebrail, Mi-
kail, Azrail ve İsrafil’e, yerlerde ve göklerde, dünyada ve 
ahirette, cennet ve cehennemde yarattığın ve vazifeler ile 
vazifelendirdiğin, yemeleri-içmeleri olmayan ve ihtiyaç da 
hissetmeyen ve senin emir ve yasaklarına itaatten lezzet ve 
keyif alan ve sana asla itaatsizlik yapmayan, yarattığın tüm 
meleklerine iman ettim, teslim oldum ve müslümanım. “Eş-
hedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü-
hü ve resulühü” 

Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-
den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek ya da bilmeden, gizli ve açık olarak gönderdiğin kitap-
larına ve emir ve yasaklarına karşı muhalefet ederek, değiş-
tirerek, değiştirmeye çalışarak veya değiştirenleri veya değiş-
tirmeye çalışanlara taraft ar olarak, inkâr ederek, şirk koşarak, 
kibre girip kibirlenerek, küfre düşerek, büyüklenerek, reddede-
rek, teslimiyetsizlikle, şüphe duyarak, vesveseye düşerek, son 
dinin İslâm olduğunu ve kitabının Kur’an-ı Kerim olduğun-
dan şüphe duyarak veya inkâr ederek veya Kur’an-ı Kerim’den 
sonra hükmü tamamen kalkmış olan diğer semavi kitapların 
hükümlerinin kalktığını kabul etmeyerek, en son gönderilen 
kitap olan Kur’an-ı Kerim’den yüz çevirmekle ve hükümleri-
ne teslim olmamak ile gönderdiğin kitaplara olan imanımızı 
kaybetmemize sebep olan ve olacak tüm kötü ve küfre sokan 
sözlerden, fiil ve davranışlarımızdan yarattığın zerreler/katre-
ler adedince, gönderdiğin kitap ve sayfaların harfl eri adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, dört büyük kitap olan Kur’an-ı Ke-
rim, İncil, Tevrat ve Zebur’u senin indirdiğine ve Kur’an-ı 



TEVBE-İ SAYİK’İN KALBİ 613

Kerim’in en son ve senin katında tek geçerli kitap olduğuna 
ve Kur’an-ı Kerim’in nüzul etmesi ile daha önce indirdiğin 
ve daha önce gönderdiğin elçilerine ve onlara gelen emir ve 
yasaklarını bildiren ve üç büyük kitap olan İncil, Tevrat ve 
Zebur’un, Kur’an-ı Kerim’i göndermen ile senin katında bir 
hükmünün olmadığını bildirmene, Kur’an-ı Kerim ile bil-
dirdiğin emir ve yasakların tamamına iman ettim, teslim ol-
dum ve müslümanım. “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü 
enne Muhammeden abdühü ve resulühü” 

Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-
den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek ya da bilmeden, gizli ve açık olarak peygamberlerine 
ve onların elçiliklerine, tebliğ ve davetlerine, ahlâklarına, seçil-
mişliklerine, görevlerine muhalefet ederek, bilerek veya bilme-
den, gizli ve açık olarak gönderdiğin peygamberlerin elçilikle-
rine, görevlerine karşı inkâra düşerek, şirk koşarak, kibre girip 
kibirlenerek, küfre düşerek, büyüklenerek, reddederek, tesli-
miyetsizlikle, isyan ederek, şüpheye girerek, vesveseye düşerek 
ve en son gönderilen peygamber Hz. Muhammed’e (aleyhisselatu 

vesselam) tabi olmamak ve onun sünneti ile amel etmemek veya 
reddetmek ile ve teslim olmamak ile peygamberlere olan ima-
nımızı kaybetmemize sebep olan ve olacak tüm kötü ve küfre 
sokan sözlerimizden, fiil ve davranışlarımızdan gönderdiğin 
peygamberler ve onların ağzından ve onlara tabi olanların ağ-
zından çıkan ve çıkacak harfl er adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, ben Hz. Muhammed’in (aleyhisselatu vesse-

lam) senin en son peygamberin ve kulun ve rasulün olduğuna 
ve ona tabi olarak ve Kur’an-ı Kerim ile bildirdiğin 24 pey-
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gamberin ve Kur’an-ı Kerim’de ismi geçmeyen gönderdiğin 
diğer peygamberlerin dahi hak olduğuna ve sıdk ve doğru-
luk ile senin emir ve yasaklarını bizlere tebliğ ettiklerine 
iman ettim, teslim oldum ve müslümanım.

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü” 

Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-
den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek veya bilmeden, gizli ve açık olarak kıyametin kopma-
sına, ölümün insanın küçük kıyameti olduğuna, ahiret hayatı-
na, kabirdeki sorgu ve suale, öldükten sonra dirilmeye, mahşer 
gününe, mahşerde hesap vermeye, ebedi mekanlar olan cennet 
ve cehenneme, mahkeme-i kübraya inanmayarak, reddederek, 
şirke ve isyana girerek, sövüp küfrederek, ilk yaratılışına şahit 
olduğu halde ikinci kez yaratılışını inkar ederek, şirk koşarak, 
kibre girip kibirlenerek, küfre düşerek, büyüklenerek teslim 
olmayarak ahirete ve tekrar dirilmeye imanımızı kaybetme-
mize sebep olan ve olacak tüm kötü ve küfre sokan söz, fiil 
ve davranışlarımızdan mahşerde ve ebediyette yarattığın ve 
yaratacağın zerreler ve katreler adedince ve ihsan edeceğin ve 
gazap edeceğin ebedi alemdeki isim ve sıfatlarının tecellileri 
adedince

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, ben ölümün hak olduğuna, kıya-
metin kopacağına, kabir hayatına, tekrar dirileceğime, he-
sap gününe, mahşer meydanının kurulacağına, mahkeme-i 
kübra olan büyük mahkemede hesap vereceğime, cennet ve 
cehennemin girenler hakkında ebedi olacağına ve Kur’an-ı 
Kerim ile bildirdiğin tüm ahiret inancına iman ettim, teslim 
ve oldum ve müslümanım. 
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“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü” 

Allahım! Benim, ana ve babamın, soyumdan ve zürriyetim-
den ölmüş ve sağların ve doğacakların, Hz. Adem’den (aleyhisse-

lam) kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların; 
bilerek veya bilmeden, gizli ve açık olarak kadere itiraz ederek, 
hayrın ve şerrin senden geldiğini unutarak veya inkâr ederek 
veya gafl ete düşerek, başına gelen belâ ve musibetlerde ve ka-
der ile hükmolunan takdirata, yani Allahım senin verdiğine 
teslim olmayıp, ben bunu haketmedim veya şu insan bunu 
haketmiyor, bu dünyada adalet yok, zalim kader gibi kader-i 
ilahiyyeyi tenkit ve inkâr edecek sözler söyleyip hükmüne ve 
adaletine karşı çıkıp inkâr ederek ve reddederek veya başına 
gelen sıkıntılı hallerde neden bunu bana verdin deyip gizli ve 
açık işlediği hata ve günahların bedeli olarak geldiğini kabul 
etmeyip Allahım, sana ift ira atarak, tüm hayırları ve güzellik-
leri yaratan, isteyen ve emreden Allah’tan bilmeliyken ve tüm 
şerleri ve kötülükleri kendi nefislerimizin istemesi ile yarattı-
ğını bildiğimiz halde, hayırları kendimizden, şerleri ve kötü-
lükleri ise Allahım senden bilip sana ift ira atmaktan, seçme 
hakkını bana verdiğini ve benim seçtiğimi yarattığını inkâr 
edip, yanlış seçimlerimdeki suçu nefsimde bulmayıp, Alla-
hım sana ve kadere ift ira atmaktan, yarattığın varlıklar üze-
rindeki kader ile takdir ettiğin adalet ve hükümlerinin sırlarını 
idrak edemeyen kısa olan akıl ve fikrim ile senin adaletli olan 
ve kader ile takdir ettiğin hükümlerine ve adaletine ve haki-
miyyetinin tecellilerine ift ira ve zulmetmekten, kaderimizde 
takdir ettiğin hükümlerine teslim olmamaktan, kader ile 
takdir ettiğin ruh ve bedenimize, işimize ve mesleğimize, 
eşimize ve evlâdımıza, rızkımıza ve malımıza, hastalığımıza 
ve ölümümüze, teslim olup tevekkül etmeyip hırs ve kana-
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atsizlik ile hakettiğine teslim olmayarak ve hakkı olmayanı 
hırsızlayarak veya çalmaya ve almaya çalışarak imanımızı 
kaybetmemize sebep olan ve olacak gizli ve açık bilerek veya 
bilmeden bizi kadere ve takdirata karşı çıkarak, inkâr ederek, 
şirk koşarak, kibre girip kibirlenerek, küfre düşerek, büyükle-
nerek, bize takdir olunanı aşağılayarak ve reddederek, teslim 
olmayarak, isyan ederek, şüpheye ve vesveseye düşerek ağzı-
mızdan çıkan kalbimizden geçen ve hayatımıza yansıyan tüm 
kötü söz, fiil ve davranışlarımızdan kadere olan teslimiyetsizli-
ğimizden yarattığın varlıklara yazdığın kaderlerin harfl eri ade-
dince,

{Tevbe ettim. Estağfirullah} (Estağfirullah 33 defa)

Allahım! Şahit ol ki, ben kaderime, hayrın ve şerrin sen-
den geldiğine, günah ve hatalarda nefsimin sorumlu oldu-
ğuna, hayırları isteyenin senin olduğuna, şerleri isteyen ve 
talep edenin ben olduğuma, şerri yaratmanın şer olmayıp, 
şerri işlemenin şer olduğuna, bana verdiklerine ve hakkım-
daki tüm hükümlerine ve takdiratına, har zaman adalet ile 
hükmettiğine iman ettim, teslim oldum ve müslümanım.

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü”

2-Tam ve eksiksiz bir gusül abdesti alınız.

3-Herhangi bir müslüman kabristanından, bir erkek ve bir 
de kadın mezarından ikişer avuç toprak alınız.

Aldığınız toprakları iki ayrı kaba birbirine karıştırmadan 
koyunuz.

Toprağını aldığınız kabrin toprağını hemen kabir yanın-
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dan alacağınız toprak ile tamamlayınız ve kabir sahiplerinin 
ruhlarına fatiha okuyup hediye ediniz.

4-Önce bu tevbeyi yapınız.
Allahım! Ben soyumdan tüm ölmüş olanların soylarına, 

zürriyetlerine ve başkalarına tüm yaptığı beddua ve lânetler 
adına, soyumun yaptığı zulümler, haksızlıklar, tacizler, te-
cavüzler nedeni ile soyuma ve zürriyetime beddua edenlerin 
adına, soyumdan ensest ilişkiler yapanların ve bu ilişkilerden 
çocuk dünyaya getirenler, başkalarına taciz, zulüm, tecavüz 
edenler, haksız miras yiyenler, zekât vermeyenler, faiz alıp ve-
renler, zina ile çocuk dünyaya getirenlerin yukarıda saydığım 
ve sayamadığım insanların, Hz. Adem’den (aleyhisselam) kıyame-
te kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların adına 
ve kendi adıma şirk ve isyan sözlerimizden, günah ve hata-
larımızdan, söylediğimiz tüm beddualardan, lânetlerden, 
belâlardan, zulümlerden, taciz ve tecavüzlerden, ensestlik ve 
sapkınlıklardan tevbe ettim, estağfirullah Yâ Ğaff ar!

{Tevbe ettim Estağfirullah Yâ Ğaff ar} (100 tekrar)

5-Sonrasında anlamıyla, aşağıdaki duaları yapınız.
“Ya dafia’l-belâya idfa’annel belâya fallahü hayrûn hafi-

zan ve hüve erhamürrahimin inneke alâ külli şey’in kadir”
Anlamı şöyle: “Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden 

uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Mu-
hakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”

Allahım! Senden üzerimdeki tüm belâ ve lânetleri kaldır-
manı diliyor ve dileniyorum.

6-Önce iki elinizin avuç içlerini daha önce aldığınız iki fark-
lı mezar toprağının her birine değecek şekilde temas ettirin. 
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Yani bir avucunuzu erkek mezarından aldığınız toprağa değdi-
rirken diğer elinizi kadın mezarından aldığınız toprağa avucu-
nuzu bastırın.

Ondan sonra;
“Allahım! Okuyacağım fatihalardan hasıl olacak sevabı 

soyumdan ve soyumdan olmayan ve bana lânet ve belãların 
gelmesine sebep olanların ruhlarına hediye ediyorum. Onla-
rın ruhlarını huzura kavuştur günah ve hatalarını aff eyle” 
dedikten sonra,

Eûzübillahimineşşeytânirracim
Bismillâhirrahmânirrahîm diyerek 100 tane Fatiha Suresi 

okuyunuz.
Sonrasında sağ elinizi bastırdığınız toprağa sol elinizi sol eli-

niz ile bastırdığınız toprağa ise sağ elinizi bastırarak aynı işlemi 
tekrar ediniz. İşlemler yapılırken vücudunuzda kasılmalar, se-
bepsiz çığlıklar, bilinç kayıpları olabileceğinden yanınızda bir 
yardımcının olması iyidir ve topraktan elinizi hiç ayırmadan 
işlemi tamamlamalısınız.

7- İki rekat şükür namazı kılıp bu duayı yapabilirsiniz (Şü-
kür namazı isteğe bağlıdır)

“Bismillâhirrahmânirrahîm;
Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim 

Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurlu-
yum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu 
ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (sallal-

lahu aleyhi vesellem) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin 
ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhak-
kak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı 
gâlib olansın!”
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“ALLAH’IN RAHMETİNDEN FAZLA
RAHMET ETME,

ALLAH’IN GAZABINDAN FAZLA
GAZAP ETME” TEVBE VE DUASI

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
“Rahmetim ise her şeyi (bütün mahlûkatı) kuşatmıştır (kap-

lamıştır)”(1) Senin rahmet ve gazabından fazla tahassüsü hata 
bilmeyip erdem saymaktan; israf sefahatin, sefahat sefaletin 
kapısı iken, bana verdiğin rahmet ve gazab-i melekelerimde 
müsrif olarak haddi aşmaktan, er-Rahmân ve er-Rahîm olan 
isimlerine sığınırım.

Gel gitlerimin hengâmesinde rahmet ve gazabını seyr-ü se-
fer eyler iken, ümit ve yeiste haddi aşmaktan, er-Rahmân ve 
er-Rahîm olan isimlerine sığınırım.

Hüzün, telaş, kaygı, endişe, sevinç, merhamet, gazap gibi 
insani dürtülerimin beni sardığı duygu zenginliğimde kontrol-
süz davranarak haddi aşmakta, er-Rahmân ve er-Rahîm olan  
isimlerine sığınırım.

Varlığın kendisi dahi somut bir şefk atken ve varlık âlemi se-
nin sıfatlarının bize bir tezahürü iken şefk at kaynağın olan “er-
Rahmân”, “er-Rahîm”, “el-Vedûd”, “el-Ğaff ar”, “el-Kuddûs”, 
“el-Hakem”, “el-Adl”, “el-Hafîz” gibi isimlerine gafilane ve ca-
 (1) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/156.
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hilane kör kalmaktan, şirk koşup isyan etmekten, er-Rahmân 
ve er-Rahîm olan isimlerine sığınırım.

Varlık âlemi sevgi hamurun ile yoğrulmuşken sevginden bir 
öte sevgi ile haddi aşmaktan isminin tecelli ettiği zerre mikta-
rınca, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah 
Yâ Vedûd.

Şefk atinin celbi rahmaniyetin ile tecelli ederken rahmetin-
den öte bir rahmet ile haddi aşmaktan, isminin tecelli ettiği 
zerre miktarınca, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. 
Estağfirullah Yâ Rahmân.

“Allah’ın yüz rahmeti vardır; bunlardan bir rahmeti yeryüzü 
halkı arasında paylaşılmış ki, onların ecelleri gelene kadar (ha-
yatları boyunca) onlara kâfi gelir. Rahmetin doksan dokuz kıs-
mını ise kıyamet günü evliyaları, dostları için saklamıştır.” (2), fiili 
rahmetinin küll-i manadaki taksimatının mahiyeti gereğince, 
sınırsız rahmetine noksanlık izhar etmekten, er-Rahmân ve 
er-Rahîm olan isimlerine sığınırım.

Senin nezdinde olan rahmetinin çokluğunu nezdimde az ve 
eksik sayıp, rahmetini hor ve hakir görmekten, er-Rahmân ve 
er-Rahîm olan isimlerine sığınırım.

“Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra o nime-
ti geri alırsak o, son derece ümitsiz, son derece nankör olur.”(3) 

Husûsî ismin olan er-Rahmân’ın umûmî cereyanı, umûmî 
ismin olan er-Rahîm isminin husûsî cereyanından her iki ci-
handa, ezeli ve ebedi mahzun eyleme bizleri Yâ Rahmân, Yâ 
Rahîm.

«Allah mahlûkâtı yarattığı vakit, kendi nezdinde arşın üstün-
de bulunan kitabına kendisi için ‘Muhakkak benim rahmetim 
gazabıma galip gelmiştir.” yazmıştır.»(4) Rahmet’in Zât’ı Teâlâ’nın 
 (2) Buharî, Rikak,19; Müslim, Tevbe, 18-21
 (3) Kur’an-ı Kerim, Hud, 11/9.
 (4) Buhârî, Tevhid 15, 55.
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şanı iken, Rahmet’inin taalluku gazabının taallukundan önce 
gelir iken, bu va’d Rahmet’inin çokluğu ve şumûlüne dalalet 
iken, sâlih-fâcir bütün insanlara, ehlî-vahşî bütün hayvanlara, 
canlı-cansız bütün varlığa merhametin söz konusu iken, Kitab’a 
ve Sünnet’e aykırı davrananlara cezalarının verilmesi rahmete 
ters değil bilakis kişinin ve toplumun selâmeti ve haksızlığa 
uğrayanların haklarının iadesi er-Rahmân, el-Adl, el-Hakem, 
el-Hafîz olan isimlerinin farz-ı tecelliyatı iken, İlâhî rahme-
tinin bütünüyle tecelli edeceği müjdesine müştak ruhlarımızı 
fazl-ı kereminle selâmete erdir. Kâinattaki oluşumlarda yüzey-
sel nazarı geçip hikmetli nazar ile bakmaya çalışır iken her iş ve 
oluşumu cüz-i rahmetimize değil de küll-i rahmetine bırakıp 
sathi bilginin yanılgı ve hışmından hıfzına sığınırız Yâ Hafîz! 

Nasıl ki; cerahati bilmeyenin neştere vereceği “cinayet ale-
ti” hükmüne mukabil, hastanın şifası zalim doktor eli ve “katil 
alet” olarak kabul edilen neşterin ucundan rahmetinin cereya-
nı ile şifa hükmünde tecelli ederek cerahati söküp atabiliyor-
ken ve şefk atine ayine olabiliyorken, hikmetini bilmediğimiz 
hüküm ve adaletinde cehlimiz ile rahmet ve gazapta haddi 
aşmaktan er-Rahmân ve er-Rahîm olan isimlerine sığınırız.. 
er-Rahmân isminin eş-Şâfi burcunda haşmetinle tecellisi gibi 
tüm hadiselerde hikmet ve adaletine tefekkür ile bakmaya, 
şefk atine giden yolda rahmet tecellilerini akıl heybemize dol-
durmaya, oluşumlar karşısında rahmet ve gazapta haddi aşma-
makta bizleri muvaff ak eyle Yâ Hakem.

Nefsi meyillerin lâzımı, nimet vermenin sebebi hayır mu-
rad etmesindendir. Mahlûkat hakkında hayrı murad eden er-
Rahmân ve er-Rahîm olan Allah (celle celalühü) iken, hayrından 
fazla hayra eylem ve söylemlerim ile teşebbüs etmekten er-
Rahmân ve er-Rahîm olan isimlerine sığınırım.

İsimlerini indindeki mânâlarıyla mütalâa edebilme basiret 
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ve ferasetine erdir bizi. Nefsi meylimiz ve rikkat-i kalbimize 
mukabil noksanlığımızı mukaddesatına isnad eden mânâ yük-
lemlerinden er-Rahmân ve er-Rahîm olan isimlerine sığını-
rım.

Yâ Rab!
Adaletin ve hikmetininin cereyan ettiği başa gelen her olgu 

ve oluşumda, rahmetinin celbi ile kulunun hatasından arı-
nışına, kullukta şükrüne kâfi gelişine, hikmet ve adaletin ile 
haksızları terbiye edişine, âli adaletinin hükümran olduğunu 
hads-i kat’î ile görmem gerekirken, adalet ve hikmetinin her 
zerreye hakkını verir cihette aşikârane ihatasına kör kalıp, haşa 
ve kellâ; 

“Yazık!. Haksızlık ediyor! Hak etmedi! Bunu hak edecek ne 
yaptı? Bunu hak edecek ne yaptım?, Adaletsiz Dünya! Kaderin 
adaleti yok! Zalim felek! Olmaz olsun böyle adalet! Hakkımı he-
lal etmiyorum! Pişman değilim! Kahpe adalet! Lânet olsun böy-
le adalete!” gibi şirk ve isyan sözlerimden isminin tecelli ettiği 
zerre miktarınc, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. Es-
tağfurullah Yâ Adl, Yâ Hakem.

UHREVİ DUYGULARIN TEVBE VE DUASI

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 

seyyidinâ Muhammed.
Allahım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalva-

rıyorum!
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Ey eşi benzeri olmayan Ferd!
Ey gerçek hayat sahibi Hayy!
Ey tEvbeleri kabul eden Tevvâb!
Ey günahları mağfiret eden Ğaff ar!
Ey her şeyin gerçek ma’budu olan Allah!
Ey gökleri ve yeri bütün mahlûkatı ayakta tutan Kayyum!
Ey ahirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahîm!
Ey her şeyi yerli yerinde yapan mutlak adalet sahibi adil 

olan Adl!
Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden rızıklandıran 

Rahmân!
Ey mevcudatında her şeyi hikmeti ile yaratıp donatan, hak-

kı batıldan ayıran mutlak hüküm sahibi hâkim olan Hakem!
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Sen-

den başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize. Eman 
diliyoruz bizi Cehennem azabından kurtar!

Seven, sevdiren, gönüle sevgiyi giydiren Yâ Vedûd,
Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi…
Maksadını aşan sevgiden, sevilmesi gerekeni sevmemekten, 

sevilmemesi gerekeni sevmekten, sevgide haddi aşarak nezdin-
de onursuza onur, şerefsize şeref, haysiyetsize haysiyet, zalime 
mazlum, mazluma zalim elbisesi giydirmekten, sevginin getiri-
si ikram ve lütfunu ikram ve lütfundan öteye taşımaktan, karşı-
lıksız seven sen iken, redd-i ahlâkın ile sevmelerimi menfaate 
dayandırmaktan tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vedûd!..

Bir hiçken şeref verdin varlık elbisesini giydirdin, sevilmeye 
layık kıldın beni. Akla durgunluk veren sevilmelerimi nefsime 
mal ederek “sevdiğini sevdirirsin” düsturun ile akla durgunluk 
veren sevgini görmezden geldim. Seni sevmeyi kâl’den hâl’e 
çekemedim. Sana kendimi sevdirmekten aciz ve cahil kalan 
ben iken, sevmediğin kulunun nezdinde silinen sevgisini tüm 
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kullarının kalbinden siliyor iken, mahlûkatının sevgisizliğini gör-
dükçe haşa ve kellâ “Neden beni sevmiyor? Nefretini hak edecek 
ne yaptım! Beni sevmesi için her şeyi yaparım! Neden beni hor ve 
hakir görüyor? Neden bana zulmediyor? Neden benden yüz çeviri-
yor? Sevgisi olmadan yaşayamam!” gibi şirk ve isyan sözlerimden, 
sevgiyi papatya fallarında arayarak sevmeyene zalim elbisesi giy-
dirmekten, kendimi sevdirme yollarını sayılı çekilen esmalarında 
arayarak hadsiz ve fütursuzca seni kendime hadim kılarak mül-
küne cebren el uzatmaktan, kendimi sevdirme yollarını sevgi bü-
yülerinde arayarak kulunun iradesini senin iradenden alıp kendi 
irademe râm kılıp kullukta hürriyetini ruhsatlamaktan, ben, sana 
binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vedûd!

Efendimiz Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) Hz. Ali’ye 
(kerremallahu vecheh) “Mukarrebun meleklerini geçerek Allah’a onlardan 
daha çok yaklaşmış olmak istersen seninle ilişkiyi keseni sen ziya-
ret et, seni mahrum bırakana sen ver, sana zulmedeni sen aff et” 
söylemine kulaklarımı tıkayarak, sevene hürmet aksine ihtiramda 
kusur etmekten, çirkin düşüncenin getirisi “merhametten maraz 
doğar” söylemini tasdik ve hayatımda tatbik  ile “Rahmân, iman 
edip salih amel işleyenler için yarattıklarının gönüllerinde bir sevgi 
yaratacaktır”(5) zikrinden yüz çevirerek inkar etmekten, ben, sana 
binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Vedûd!.

Kullarından eziyet görmem mukabili, onların iyiliğini, sela-
met ve saadetlerini istemek yerine sevgisizliğe mahkum edecek 
söylem ve eylemlerde bulunmaktan, “Resul’üm de ki; Eğer Allah’ı 
seviyorsanız bana uyunuz ki Allah (c.c) da sizi sevsin ve günahları-
nızı bağışlasın”(6) ayetin ile  “sev beni seveyim seni, sevmezsen beni 
nasıl seveyim seni?” mesajına kör kalıp Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i 
Seniyye’den yüz çevirerek sana yakınlıkta basiret ve ferasetimi yi-
 (5) Kur’an-ı Kerim, Meryem, 19/96.
 (6) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/31.
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tirmekten, hüsn-ü latifelerimi yaratandan yaratılana sevk ile 
maksadını kulluktan ilahlığa memur kılmaktan tevbe ettim. 
Estağfirullah Yâ Vedûd!

İnsana olan aşırı sevgimden ilk insan Hz. Âdem’den (aleyhis-

selam) son insana kadar yaratılmış ve yaratılacak olan tüm in-
sanlar sayısınca, hayvanata olan aşırı sevgimden yaratılmış ve 
yaratılacak olan tüm hayvanat sayısınca, nebatata olan aşırı 
sevgimden yaratılmış ve yaratılacak olan tüm nebatat sayısın-
ca, maddeye olan aşırı sevgimden tüm maddeler sayısınca, aşk 
ve sevgide aşırıya gitmeme vesile olarak bu günahı işleten ya-
ratılmış ve yaratılacak olan tüm şeytanlar sayısınca, el-Vedûd 
isminin sırrınca, af ve mağfiretinin, kudret ve azametinin ge-
nişliğince, ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. Estağfi-
rullah Yâ Vedûd!. 

Senin bir vaadin var; “Ey kulum, Siz bana bir adım yaklaşın, 
ben sizi kucaklarım” buyuruyorsun. Bizler daha adım atmaktan 
dahi aciziz, ihsanınla sen lütfeyle Yâ Rabbi! Bizleri öyle bir ya-
kine erdir ki küfürden mahzun eyle! (Âmin)

•••••
“Hasbunallâhu ve ni’mel vekîl”
Ey müminlerin dostu, yar ve yareni, onlara yardım eden Ve-

liyy! Ey kendisine işlerini bırakanların işlerini kendilerinden 
daha iyi yapan Vekil! Seninle olan neyi kaybeder, sensiz olan 
olan neyi kazanır?

Atılırken İbrahim (aleyhisselam) ateşe, düştü dilinden bir cümle 
“Hasbunallâhu ve ni’mel vekîl”. Maddeten değil belki ama düş-
tük bizde ahir zaman ateşine. Vekilimiz sensin Yâ Rab! Emrin 
gelsin ahir zamanın fitne ateşine ve serin ve selâmetli olsun biz 
acizlere…

İnsan âlem-i cihanda son varlık ve ilk maksattır. Yol alırken 
maksadımıza; tevekkülüm sana, tevessülüm esbaba. Matlubum 
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hâsıl olursa ne âlâ! Şükrüm sana, şayet olmaz ise tahammülüm 
takdiratına. Ey Vekil olan Allahım! Hamdını sözümüze sertaç 
kalbimize miraç eyledik, kıblene durduk, secdene vardık. Biz 
nakıs kullarının amellerini, eksiklikten münezzeh olan şanının 
hakkı ve gereğince tam kıl.

Güvenilmesi gereken tek vekil sen iken, senden gayrısını 
vekâleten kendimize vekil tayin eden bizler iken haşa ve kellâ; 
“Keşke sana güvenmeseydim! Güvendiğim dağlara kar yağdı! 
Güvene inancım kalmadı! Kime güvendi isem sırtımdan vurdu! 
Güvenmiyorum artık!” gibi şirk ve isyan kokan sözlerimden 
ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ 
Vekil!

“Nitekim gerçek şu ki, iman edipte gerçekten Rablerine te-
vekkül edenler üzerinde şeytanın bir hâkimiyeti yoktur”(7) ayeti 
gereğince, “Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıkladan 
aydınlığa çıkartır. Kâfirlerin velisi ise tağuttur. Onları aydınlık-
tan karanlıklara götürür. İşte onlar Cehennem halkıdır. Orada 
devamlı kalacaklardır”(8) ayetine nefsini fani bilip, Sana baki 
dost ve yar gözü ile bakanlardan eyle cümlemizi.

“Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Hâlbuki 
dost (Veliyy) yalnız Allah’tır”(9) derken senden gayrısını ken-
dime dost ve yar edinmekten, bel bağlayıp güvenmekten ben, 
sana, binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Veliyy!

•••••
«Bir adam: “Ey Allah’ın Resulü! Bana kısa bir nasihatte bu-

lun, uzun yapma! Tâ ki nasihatini unutmayayım” demişti. (ve 
birkaç kere tekrar etmişti). Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) (bir keli-
meyle): “ÖFKELENME!” cevabını verdi!”(10)

 (7) Kur’an-ı Kerim, Nahl, 16/26.
 (8) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/257.
 (9) Kur’an-ı Kerim, Şura, 42/9.
 (10) Hadis-i Şerif,  Buhârî, Edeb 76; Tirmizî, Birr 73 (2021); Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 11, (2, 906).
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Hadis-i Şerif : “...beni cennete götürecek bir ameli bana söy-
le!” şeklinde; “...bana yaşayacağım bazı kelimeler öğret, çok ol-
masın unutuveririm”, “Faydalanacağım bir şey söyle, çok olma-
sın...” ve “Bana bir söz söyle az olsun, ola ki aklımda tutarım...” 
şekillerinde bir vecih ile arza cevap “ÖFKELENME!” ile gel-
miştir. İnsan öfk elendiği zaman akıl gider deli olur, veli iken 
deli olur. Öfk enin neş’et ettiği en büyük kaynak kibir iken, zira 
kişinin arzu ettiği bir şeye muhalefetten kibir vukua gelir iken, 
kibir de onu öfk eye atar iken, mütevâzi olan kimseden izzet-i 
nefis çabuk zâil olacağı için öfk enin şerrinden selâmette kalır 
iken, hiddet ve öfk emi hilmin ile kuşatarak hayra sevk etmeyi 
nasip eyle Yâ Halîm!. Nefsin isyanlarına öfk elenip terbiye et-
mek, küfür için çalışanlara öfk elenip İslam’ın te’yidi ve tesisi 
için mukabil gayret göstermeyi nasip eyle Yâ Celîl! Öfk emin 
rıfk ı bertaraf etmesi ile dinde ve kullukta sana noksan kalmak-
tan yine sana sığınırım Yâ Hafîz! “Öfk e şeytandandır, şeytan da 
ateşten yaratılmıştır…”(11). Ateşten yaratıp fıtratıma imtihan ve 
savunma cihetinde koyduğun oluşumun iradesine ram olmak 
yerine irademe ram kılmayı nasip eyle Yâ Murîd!

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye ışığında yaşadıklarımı 
imanıma şahit kıl ki hayatım değer kazansın. Kur’an-ı Kerim’de 
“O halde yüzünü, Allah’ı bir tanıyarak dine, Allah’ın insanları 
üzerine yaratmış olduğu fıtratına doğrult. Allah’ın yaratışında 
değişiklik bulunmaz. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu 
bilmezler.”(12) buyuruyorsun. Karakterimi oluşturan ilim, öfk e 
ve şehvette dengemi kudret elinle sağla Yâ Rab! İlimde itidali 
hikmet ile, öfk ede itidali yiğitlik ile, şehvette itidali iff et ile, ha-
zinenden fakrıma lütfu ihsan eyle ki güzel ahlâka ereyim.  Öf-
kemi nefsi hesapların bir silahı değil de, mizacıma aykırı eylem 
 (11) Hadis-i Şerif, Ebu Davud, Edeb 4, (4784)
 (12) Kur’an-ı Kerim, Rum, 30/30.
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ve söylemleri bertaraf için kalkan kıl, rızana kanalize et. Dışa-
rıdan gelebilecek tehlikelere karşı kendimi koruyabilmek için, 
savunma mekanizması olarak fıtratıma yerleştirdiğin ihsanını 
yerinde hakkı ile kullanmayı nasip et.

Dosdoğru yola erme niyetin yoksa öfk eyi bilmenin ne an-
lamı var? Zaafa uğramayan kuvvetli bir irade, ihanet ve aldat-
maya yer vermeyen bir vefa, cimriliğin ve aşırı açgözlülüğün 
hiçbir şekilde engelleyemediği fedakârlık, sahibini her türlü 
sapma ve aldatmadan koruyan inandığı ilke ve prensiplerden 
en ufak taviz ve pazarlığa fırsat tanımayan yüksek bir iman ve 
şuuru, dosdoğru yolunda azığımız kıl.

“Allah’tan korkan kimseler, öfk elerini yutarlar ve insanları 
aff ederler. Allah iyilik edenleri sever”(13) ayetine muhalif ayak-
tan başa doğumumdan bu yaşa hiddet ve öfk em ile iradem dışı 
tüm eylem ve söylemlerimden ben, sana, binler kere binler 
tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Murîd, Yâ Halîm!.

•••••
“Birbiriniz ile ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutma-

yınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz. Bir 
Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk edip küs dur-
ması helal değildir.”(14). Yâ Rabbi! Kin tutarak davranışlarımdaki 
uyumu bozmaktan, adalet duygumu fıtratımdan ayırarak el-
Adl! isminin kendimde tecellisine kendim ile ket vurmaktan 
sana sığınırım. “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, 
adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz 
kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah 
korkusuna daha çok yakışan (bir davranış)tır. Allah’a isyandan 
sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.”(15). 
 (13) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/134.
 (14) Hadis-i Şerif, Buhari, Edep:57, Müslim, Birr, 23-24-28-30-32
 (15) Kur’an-ı Kerim, Maide, 5/8.
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“Yere göğe sığmadım da, mümin kulumun kalbine sığdım” 
diyerek kalplerimizi kendine karargâh kıldın. Hanen olan kalp-
lerimizi kinden arındır. Kalbimize nur ver, imanımızı gür ver. 
Azımızı çoğa, günahımızı yoğa say. Bizleri aff et, dertlerimizi 
defet, işimiz selâmet, aklımız selâmet, imanımız sana emanet. 
Yâ Rab ki sen emanetleri koruyanların en hayırlısısın. Dilimizi, 
aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu günah buhranında zayi etme! 
Kafalarımızdan durgunluğu, kalplerimizden kırgınlığı, ruhla-
rımızdan yorgunluğu kaldır Yâ Rab!

Kin, aşağılık bir huy, yok edici bir hastalık iken, öfk e do-
ğurur iken, başta iblis ve haset edenlerin ahlâkı iken, zafer ile 
sönen bir ateş iken, fitnelerin sebebi iken, kat kat hüzne karşılık 
sevgiyi alan iken, kinin membaı dedikodu iken, sevme-sevilme 
ve sevinçlere engel iken, ruhu karanlığa gömerken, haset yalan 
ve kin üçlemesi dini lekeye, insanı helake sürükler iken, kiri en 
şiddetli olan kalp kindarların iken, kötülüğün silahı iken, kin 
tohumu eken mihnet biçer iken o halde; “Onlardan sonra ge-
lenler derler ki; ‘Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşle-
rimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma!. 
Rabbimiz sen çok şefk atli ve çok merhametlisin.”(16). 

“Allah katında en sevimli amel, Allah için sevmek, Allah için 
buğz etmek ve Allah için kin tutmaktır.”(17) Ömrümüz alkış tut-
mak, aferin çekmek, “Allah razı olsun” demek veya kızmak, 
yuhalamak, “Allah belasını versin” gibi sözleri sarf etmekle ge-
çer. Bazen kısa bazen de uzun süreli olabilir, hatta yıllar boyu 
da sürebilirler. Ulvi bir gaye olmaksızın nefsî bir tasarruf ile 
söylenen tüm bu sözlerin şerrinden sana sığınırım Yâ Rab! İn-
tikam alanların en hayırlısı sen iken, kinimin beni haksız inti-
kama sevk etmesinden sana sığınırım Yâ Muntakîm! Kinimin 
 (16) Kur’an-ı Kerim, Haşr, 59/10.
 (17) Hadis-i Şerif, Ahmed B. Hanbel, V, 146.
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sevki ile ayaktan başa doğumumdan bu yaşa sarf ettiğim tüm 
nefret, lânet, belâ ve beddua söylemlerimden tevbe ettim. Es-
tağfirullah Yâ Ğaff ar, Yâ Muntakîm!

•••••
“Hasetten kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi, 

bütün hayırları yer tüketir”(18). Hayırları, tıpkı ateşin odunu yi-
yip tükettiği gibi yiyip bitiren hasetten sana sığınırım Yâ Hafîz! 
“De ki: Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin 
şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğüm-
lere üfl eyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset-
çinin şerrinden.”(19)

Mü’minin mü’mine imrenmesi takva cihetinde olması gere-
kirken, nefsi tasarruf ve şeytani bir haset ile bekâdan uzak fani, 
menfi doğrultuda benden zuhur eden tüm kıskançlıklarımdan 
sana sığınırım. Hz. Âdem’in (aleyhisselam) iki oğlu arasında cere-
yan eden beşeriyetin ilk cinayetinin ve gerekse Hz. Yusuf ’un 
(aleyhisselam), kardeşleri tarafından kuyuya atılması olayının asıl 
sebebini kardeşler arasında doğan hased duygusunun teşkîl et-
mesini bilmeme rağmen nefsin kınanmış olan kötü ahlâkına 
kalbimi mesken kılmaktan sana sığınırım. “Allah’ın kulların-
dan, dilediğine kendi fazlından (peygamberliği) indirmesini ‘kıs-
kanarak ve hakka başkaldırarak’ Allah’ın indirdiklerini tanıma-
makla, nefislerini ne kötü şeye karşılık sattılar. Böylelikle gazab 
üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır.”(20)

Evveli bencillik, ahiri kin, ahirden de ahiri öfk e iken, menfi 
hislerin birikimi ile meydana gelen hased sahibini imani açı-
dan tehlikeye sokar iken, haset Allah’ın (celle celalühü) verdiğini uy-
gun görmemek iken ve her kim Allah’ın (celle celalühü) verdiğini 
uygun görmez ve bunu bilinçli olarak düşünürse Hak Teâlâ’nın 
 (18) Hadis-i Şerif, Ebu Davud.
 (19) Kur’an-ı Kerim, Felak, 113/1-5.
 (20) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/90.
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hikmetini ve adaletini inkâr ederek kâfir olur. Rabbin nimet 
taksimine karşı çekişmeye durur, kaderi tenkit, rahmete itiraz 
mânâsı taşır “Yoksa onlar, Allah’ın lütfundan verdiği şeyler için, 
insanlara haset mi ediyorlar?” (21). “Kaderi tenkit eden başını örse 
vurur kırar. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır.”(22). 
Allah Teâlâ dilediğine lütfundan dilediği şekilde verdiği halde, 
o Allah’ın (celle celalühü) verilmiş nimetleriyle cimrilik yapma cüre-
tinde bulunur. “Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam’dır. Kitap 
verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki 
“kıskançlık ve hakka başkaldırma” (bağy) yüzünden ayrılığa 
düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, (bilsin ki) gerçek-
ten Allah, hesabı pek çabuk görendir.”(23)

Yâ Rabbi! Bize küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman 
nasip eyle. Vermiş olduğun nimetin elimizden çıkmasından, 
lütfettiğin afiyetin bozulmasından, beklenmedik bir anda ve-
receğin cezadan, ağır imtihanlardan ve senin gazabını üzerimi-
ze çekecek her şeyden sana sığınırız. İnayetine sığındık kapına 
geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik 
aff ına geldik, şaşırmamıza vesile sürçmelerimizden sen alıkoy, 
bize doğruyu söylet, sapmamıza vesile eylem ve söylemleri-
mizden çevir bizi Hakka yönelt, sen duyurmazsan biz duyama-
yız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen bildirmezsen biz 
bilemeyiz. Görünür görünmez kaza ve belâlardan, güç yetmez, 
takat erişmez, akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi 
muhafaza eyle! Şükrüm sana az gelir, fazlın bana çok gelir, az 
gelen şükrümü çok gelen fazlına lütfunla denk kıl Yâ Latîf!

Gafilane ve cahilane, ayaktan başa doğumumdan bu yaşa 
kıskançlık ve haset neticesi tüm eylem ve söylemlerimden ben, 
sana, binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!  
 (21) Kur’an-ı Kerim, Nisa, 4/54.
 (22) Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat.
 (23) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/19.



BÖLÜM 7632

“Elbette onları insanların hayata en hırslı, en düşkün olanları 
olarak bulacak, hatta müşriklerden bile daha düşkün bulacak-
sın. Onların her biri bin sene ömür sürmeyi arzular, oysa uzun 
yaşamak kendisini azaptan kurtarıp uzaklaştıracak değildir. Al-
lah, onların neler yaptığını görüp duruyor”(24). Yaratılırken bir-
kaç damla su iken, bin bir arzu ve endişe ile donatıldım. Hayır 
ve şerrin arasında gidip gelen bir meydan-ı imtihana atıldım. 
Sosyalleşme ihtiyacımın tezahürüne mukabil imtihan gereği 
sınır konmamış meyiller neticesinde zulüm, haksızlık, kin, ha-
set, adavet gibi menfî duygulara barınak kılındım. Tûl-i emel 
duygum ile ahireti unutup dünyaya meylederek hırs hastalığı-
na tutuldum. Cüz-i irademe karşılık külli kanunlar imtihanım 
oldu. Topladığına doymayan, umduğuna nâil olmayan gönül 
dünyası manevî olarak fakir, tevekkül, kanaat, sabır gibi güzel 
vasıfl ardan noksan olan hakir, fani olana hamal, takdirata rıza 
göstermeyen isyankâr benliğim ile kapına geldim. İstediğini 
istediğine veren, istediğinden istediğini alan Rabbim! “Ben ka-
pıma geleni boş çevirmem” diyorsun. Kapında aff -ı mağfiretine, 
nur-u cemaline, cennet-i alana talibim. Va’dinin hakkı için boş 
çevirme Yâ Rab! Nefsimin şerrinden, görünür-görünmeyen 
şerlilerin şerrinden, deccalin ve süfyanın şerrinden, ahirzama-
nın şerrinden, rahmetten kovulan şeytanın (aleyhillane) ve zürri-
yetinin şerrinden, ani ölümden, şiddetli fakirlikten, azıksız ka-
bir yolculuğundan, imanlı ve itaatli bir hayatın sonucunda son 
nefeste kelime-i şehadete dönmeyen dilden, kabul olmayan 
duadan, ağlamayan ve seherde uyanmayan gözden, doymak 
bilmeyen mideden, ürpermeyen kalpten, şeytan ve nefse ha-
dim olan akıldan, faydasız ilimden, zikrine sağır kulaktan sen 
hıfz-u muhafaza eyle bizleri. Semaya açılmayan elden, secdeye 
varmayan bedenden sana sığınırım.
 (24) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/96.
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Şükür yolumu kapatan manevî hastalık neticesi yardımlaş-
ma hislerim bir bir yok oldu. Elindekini vermeyi bırak, baş-
kalarının elindekine göz diker oldum. “Kendi ilmimle, kudre-
timle kazandım” kibri ile sarhoş oldum. Hedefe ulaşmak için 
her vesileyi haram-helal demeden kullandım. Hırsım tamaha, 
tamah ise felakete sürükledi. İçimdeki para ve şöhret hırsı na-
maz, zekât, hac ve orucuma mani oldu; iyilik ve hayır yapma-
mı engelledi. An geldi şükredilmeyen nimetler elimden alındı.  
Hırs, hayır yapmada ve ilim tahsilinde güzeldir. Bu doğrultuda 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) iyilik peşinde koşan 
bir kişiye “Allah hırsını arttırsın”(25) diye dua etmiştir. Hırsı ce-
haletimin izalesi ve ilim tahsilinde kullanmaktan gafil kaldım. 

Gafilane ve cahilane, ayaktan başa doğumumdan bu yaşa 
hırsım neticesi tüm eylem ve söylemlerimden ben, sana, binler 
kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaff ar!

•••••
 “… Kim nefsinin bencil-tutkularından (ya da cimri tutu-

mundan) korunursa; işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.” (26). 
Yâ Rabbi! Bizleri güneş gibi hiçbir şeyi ayırt etmeyip, ışığıyla 
tüm varlıkları aydınlatanlardan, yağmur gibi hiçbir şeyi ayırt 
etmeyip aktığı her yere canlılık bahşedenlerden, toprak gibi 
her şey üstüne bastığı halde hiçbir şeyi esirgemeyip nimetlerini 
herkese verenlerden olmayı lütfet! Kusurları görenlerden de-
ğil örtenlerden, teselli arayanlardan değil verenlerden, anlayış 
bekleyenlerden değil gösterenlerden, yalnız sevilmeyi isteyen-
lerden değil sevenlerden olmayı, her hal ve durumda senin rı-
zan uğrunda fedakâr olmayı nasip et! “Güzellik yapanlara daha 
güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne 
bir zillet, işte onlar cennetin halkıdırlar; orada süresiz kalacak-
 (25) Hadis-i Şerif, Buhari, Ezan, 114.
 (26) Kur’an-ı Kerim, Teğabün, 64/16.
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lardır”(27). Allahım! Hayatım boyunca her türlü fedakârlığı göze 
alarak, ihlâsla senin rızanı arayan, rahmani bir yarış içerisine 
girerek rahmetini ve cennetini umabilecek kimselerden olmayı 
nasip et! “Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak 
için) çaba gösterip-yarışın.”(28) “Sevdiğiniz şeylerden infak edin-
ceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz.”(29). Yâ Rabbi! Dünyada vic-
dani sorumluluklarını bilen, Kur’an-ı Kerim ve cennet ahlâkını 
hayatına düstur eden, her dem sünnet-i seniyye üzere olan, 
dünyasını senin rızan dahilinde ahireti için infak eden kulla-
rından olmayı nasip et! “Böylece Allah, dünya ve ahiret sevabı-
nın güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.”(30)

Gafilane ve cahilane, ayaktan başa doğumumdan bu yaşa 
ben, sana, binler kere binler tevbe ettim. Estağfirullah Yâ 
Ğaff ar!

•••••
“Ahdi de yerine getirin. Çünkü verilen sözde elbette sorum-

luluk vardır.”(31). Allah-u Tealâ ile biz kullar arasında kulluk ve 
ilâhlık mukavelesi vardır. Bu mukavelenin şartlarına riayet et-
mek farzlar üstü farzdır. “Bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de 
size verdiğim sözü tutayım.”(32). Yâ Rabbi! Sana verdiğim ahdi-
me sadakat çabam ile şeytanın tasallutundan hıfzına sığınırım. 
Sahabe-i Kiram hazretlerinin, Seninle yaptığı anlaşmadan ve 
Rasulullah’a (sallallahu aleyhi vesellem) verdiği sözden hiç şaşmayarak, 
sonuna kadar gösterdikleri sadakat ile şerefl endir bizi, “İna-
nanlardan öyle yiğitler vardır ki, Allah’a verdikleri sözü yerine 
getirip sadakatlerini ispat etmiş; kimisi ahde vefa gösterip canını 
vermiş; kimisi de (şehitliği) beklemektedir.”(33)

 (27) Kur’an-ı Kerim, Yunus, 10/26.
 (28) Kur’an-ı Kerim, Hadîd, 57/21.
 (29) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/92.
 (30) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/148.
 (31) Kur’an-ı Kerim, İsrâ, 17/34.
 (32) Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/40.
 (33) Kur’an-ı Kerim, Ahzab, 33/23.
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Ahde vefasız kalanlar dünyada rezil olacakları gibi, ahiret 
gününde de teşhir edilerek rezil edilecektir, “Kıyamet gününde 
her vefasız için bir sancak dikilecek; bu filanın vefasızlığıdır, de-
nilecektir.”(34)

En büyük ahit : Kâlu Belâ! 
Elest bezminde Allah-u Tealâ ile ruhlar arasında bir sözleş-

me (misak) yapıldı. Cenab-ı Hak, Hz. Âdem’in (aleyhisselam)sul-
bünden zürriyetlerini alarak ve onlara hitaben: “Rabbiniz değil 
miyim?” buyurdu ve buna kendilerini şahit tuttu. “(Onlar da) 
evet Rabbimizsin, şahidiz, dediler. Kıyamet günü, bizim bundan 
haberimiz yoktu, demeyesiniz.”(35) 

Rabbim böylece ruhlarımız yaptığımız bu misaktan sonra 
fıtrî ve tabii bir sözleşme altına girdi, senin terbiye ve emaneti-
ni kabul edip emirlerini yerine getirmeyi taahhüt ettik. Ayrıca 
dünyaya gelip vücut bulduktan sonra, sana ve peygamberine 
iman etmekle yeni bir sözleşme daha yaptık. “Sana biat eden-
ler, ancak Allah’a biat ediyorlar. Allah’ın eli onların ellerinin üze-
rindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. 
Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse, Allah ona büyük bir 
mükâfat verecektir.”(36)

“Şüphesiz, Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşı-
lığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur.  Al-
lah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak 
ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap var-
dır”(37). Antlaşmanın muhtevası emirlerine uyup yasaklarından 
kaçınmak, şeytana kulluk etmekten uzak durmaktı. İman etsek 
de etmesek de, emir ve yasakların hududunu aşmakla doğru-
dan şeytanın emrine girmiş olduk. “Ey Âdemoğulları! Şeytana 
 (34) Hadis-i Şerif, Buhari, Müslim.
 (35) Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/172.
 (36) Kur’an-ı Kerim, Fetih, 48/10.
 (37) Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran, 3/77.
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tapmayın, o sizin düşmanınızdır diye ben sizinle ahitleşmedim 
mi?”(38)

Allahım! Bizlere İslam’ı yaşama şuuru ve öğrenme arzu-
su ver. Kıyamete kadar neslimizden ehl-i Kur’an, ehl-i ilim, 
ehl-i irfan, ehl-i vicdan ve ehl-i dua kullarını eksik etme! Bizi 
Kur’an-ı Kerim ile amil, cümlemizi rızana nail eyle. Gönülleri-
mizi Nur-u Kur’an ile tezyin eyle! Kur’an’ın her harfine karşı-
lık bize bir halvet, her kelimesine bir keramet, her ayetine bir 
saadet, her süresine bir selâmet, her cüz’üne bir mükâfat ver. 
Kur’an-ı Kerim’i hayır işlerimizde önder, ahlâki hareketleri-
mizde rehber, kabirde arkadaş, kıyamette yoldaş, sırat üzerinde 
nur, cehenneme karşı sur eyle Yâ Rabbi!

“Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, 
Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri koparanlar ve yeryüzünde 
fesat çıkaranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kötüsü (cehen-
nem)de onlaradır”(39) ayetin titretirken el-Ğaff ar ismin hürme-
tine kusur ve ayıplarımı setreyle, er-Rahmân ismin hürmetine 
bütün hatalarımı bağışla, er-Rahîm ismin hürmetine bütün 
nimetlerine nail eyle! El-Latîf ismin hürmetine tevbelerimi ve 
dualarımı lütfu ihsanınla kabul eyle! Zayi olan ömrümden ge-
riye kalanını emir ve yasakların ile yaşamayı, son nefesimde 
ahde vefa ile sana göçmeyi nasip eyle.

Allahım! Senden, bildiğim, bilmediğim, şu anda lütfedilen, 
ileride lütfedilecek olan katında yaratılmış ve yaratılacak olan 
her hayra talibim. Senden bildiğim, bilmediğim, şu anda gelip 
çatan, ileride başa gelecek olan, katında yaratılmış ve yaratı-
lacak olan her şerlerden sana sığınırım. Rahmetini umarak, 
azabından korkarak kendimi sana teslim ettim.  Yüzümü sana 
çevirdim, işlerimi sana ısmarladım, sırtımı sana dayadım. Sen-
 (38) Kur’an-ı Kerim, Yasin, 36/60.
 (39) Kur’an-ı Kerim, Ra’d, 13/25.
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den başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. Senden mu-
zır bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın kazaya rıza, 
kadere teslimiyet, ölümden sonra rahat bir hayat, cemaline 
bakma lezzeti ve sana kavuşma şevki istiyorum.

Gafilane ve cahilane, ayaktan başa doğumumdan bu yaşa 
ahde sadakatsiz kalmaktan ben, sana, binler kere binler tevbe 
ettim. Estağfurullah Yâ Ğaff ar!

Âmin diyen dilleri nur-u ala nur eyle!
Âmin diyen dillere küfür, gıybet, beddua ettirme!
Âmin diyen dillere son nefeste kelime-i şehadet nasip eyle!
(amin, yâ muîn, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram)

ÖLÜYE TECAVÜZ EDEN GENCİN TEVBESİ

Bir defasında Hz. Ömer (radıyallahu anh), Peygamberimize (sallal-

lahu aleyhi vesellem) geldi, ağlıyordu. 
Peygamberimiz sordu : “Yâ Ömer, niçin ağlıyorsun?” 
Hz. Ömer dedi : “Yâ Rasulallah, kapıda bir genç va, ağlıyor. 

Yüreğimi dağladı. Onun için ağlıyorum.”
Rasulullah buyurdu : “Onu buraya getir!”
Genç geldi. Gerçekten ağlamaktaydı. Rasulullah sordu: 
“Delikanlı, neye ağlıyorsun?” O, cevap verdi: 
“Yâ Rasulallah, günahlarımın çokluğu ve büyüklüğü beni ağ-

latıyor. Allah’ın bana öfk eli olmasından korkuyorum.” 
Rasulullah sordu : “Allah’a bir şeyi eş-ortak mı koştun?”
Genç dedi : “Hayır!”
Rasulullah sordu : “Bigayri hakkın birisini mi öldürdün?”
Genç dedi : “Hayır!”
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Bunun üzerine Rasulullah şöyle dedi : “O halde Allah, senin 
günahlarını aff edebilir. İsterse yedi kat gökler, yer ve dağlar ka-
dar olsun.” 

Genç  dedi : “Ey Allah’ın Resulü, benim günâhım yedi kat 
göklerden, yerden ve dağlardan da büyük.”

Rasulullah sordu : “Senin günâhın mı daha büyük, yoksa 
Kürsî mi?”. Genç dedi : “Benim günâhım daha büyük.” 

Rasulullah sordu : “Senin günâhın mı daha büyük, yoksa Arş 
mı?”. Genç dedi : “Benim günâhım daha büyük.” 

Rasulullah sordu : “Senin günâhın mı daha büyük, yoksa 
Allah’ın aff ı mı?” Genç dedi : “Allah’ın aff ı”. 

Rasulullah buyurdu : “Şüphesiz, büyük günâhı ancak kâinâtın 
yaratıcısı Allah aff eder.” 

Ve,  sonra : “Anlat bana bakalım, günâhın neydi?” dedi. 
Genç, “Senden utanıyorum Yâ Rasulallah.” diyerek anlatmak 

istemediyse de, Rasulullah ısrâr edince, genç anlattı: 
“Yâ Rasulallah, ben bir kefen soyguncusuydum. Yedi sene-

dir mezarları açıp kefenleri soymaktaydım. Nihâyet geçenlerde, 
Ensâr kızlarından bir câriye ölmüştü. Onun mezârını da açmış, 
kendisini kefeninden çıkarmıştım. Bu sırada ne olduysa oldu, 
şeytan bana galebe çaldı. Kefeninden sıyırmış olduğum ölüye 
cinsî yaklaşmada bulundum. Çok geçmemişti ki, câriyeye can 
geldi. Bana şu hitâpta bulundu: 

- Delikanlı, mahlûkat arasında hükmünü vermek için 
kıyâmet günü adâlet kürsüsünü kurarak zâlimden mazlûmun 
hakkını alacak olan Allah’tan korkmaz mısın? Yazık sana! Beni 
ruhlar topluluğu arasında uryân bıraktın, Allah’ın huzûrunda 
beni kirlettin!..”

Gencin bu anlattıklarından dehşete kanılan peygamberi-
miz, ona : “Buradan çık, git.” buyurdular. 

Genç çıkıp gitti. Kırk gün, şânı yüce olan Allah’a tevbe etti, 
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istiğfarlarda bulundu. Bu müddet sonunda başını göğe dikerek 
şöyle dedi: 

«Ey Muhammed’i, Âdem’i, Havvâ’yı... yaratan Allah’ım. 
Eğer beni mağfiret eylediysen Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ve 
ashâbına malûm et. Eğer mağfiret eylemediysen, gökten bir ateş 
gönder de onunla beni yak ve âhiret azabından kurtar... »

Bu sırada, Rasulullah’a Cebrail (aleyhisselam) geldi! Selâm verdi 
ve : “Yâ Muhammed, Allah sana selâm ediyor!” dedi. 

Rasulullah da: “O, selâmdır. Selâmet O’ndandır. Selâm yine 
Ö’na döner”. buyurdu. 

Cebrâil söze devam ederek dedi ki : “Allah, «Mahlûkatı o mu 
yarattı, yoksa ben mi yarattım,» diyor.” 

Rasulullah cevap verdi : “Elbette beni de mahlûkatı da O ya-
ratmıştır.” 

Cebrâil devamla : “Allah, «Onların rızkını o mu veriyor, yok-
sa ben mi veriyorum?» diyor.”

Rasulullah cevap verdi : “Elbette onları da beni de rızıklan-
dıran O’dur.” 

Cebrâil devamla : “Allah, «Onların tövbelerini kabul eden o 
mu, yoksa ben miyim?» diyor.” 

Rasulullah cevap verdi : “Elbette benim de onların da tevbe-
lerini kabul eden O’dur.” 

Cebrâil devamla : “Allah, «Ben kulumun, tevbesini kabul et-
tim» diyor.” 

Bunun üzerine Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) o genci çağırdı 
ve ona, Allah’ın kendisini aff ettiğini müjdeledi.(40)

 (40) Tenbihu’l-Ğafilin, Ebulleys es-Semerkandi, 1. Cild 5. Baskı, s. 117, 118, 119.
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DİKKAT!
Kur’an-ı Kerim;

musallatlı insanların başlarında  okunmak için,
muska yapılıp insanların boynuna asılması için,
sulara, yağlara, bitkilere okunup içilmesi için,
yağlara ve sulara okunup banyo yapılması için,

ayetlerine hadim olan melekler ile irtibata geçmek için
indirilmemiştir..

Yani, İsra Suresi 82. ayette “Biz Kur’ân’dan, iman edenler için bir şifa 
ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak
zararını artırır.” ifadesi Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini hayatımıza

rehber yapıp hayatımızda yaşamak anlamındadır… haşa ve kellâ 
Allah (celle celalühü) mübarek kitabımızı müminler; günahlarından 
çarpılan insanların başlarında okusunlar, onların boyunlarına

muska yapıp assınlar, sulara yağlara okuyup içsinler,
banyo yapsınlar diye indirmemiştir. 

O ayetleri hayatlarında yaşasınlar, günahlarından
tevbe etsinler, hatalarını düzeltsinler, namaz kılsınlar,

zekât versinler, faiz yemesinler, oruç tutsunlar,
birbirlerine kin gütmesinler, birbirlerinin hakkını ve hukukunu 

gözetip kardeşçe yaşasınlar diye indirmiştir.
Sayik Erol TANGUT
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