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1.BÖLÜM 

Bu bölümde tesbihat yapılırken 
okunacak dualara yer verildi. 
"Namazdan sonraki tesbihatlar 
tarîkat-ı Muhammediye’dir 
(aleyhissalâtü vesselâm) ve Velâyet-
i Ahmediye’nin (aleyhissalâtü 
vesselâm) bir evradıdır. O 
noktadan ehemmiyeti büyüktür. 
(Risale-i Nur) 

Tesbihat 
Yapılırken  
Okunan Duâlar   
 

 



1 AÇIKLAMA 1 

Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye'dir (A.S.M.) 
ve velayet-i Ahmediye'nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan 
ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikatı böyle inkişaf 
etti: Nasılki risalete inkılab eden velayet-i Ahmediye bütün 
velayetlerin fevkindedir; öyle de, o velayetin tarîkatı ve o velayet-i 
kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat, o 
derece sair tarîkatların ve evradların fevkindedir. 

“Namaz tesbihatının sırrına göre, nasıl ki namazdan sonra tesbih ve 
zikir ve tehlille bir hatme-i muazzama-i Muhammediye (asm) ve 
zikir ve tesbih eden ve rûyi zemin kadar geniş bir halka-i tahmidat-ı 
Ahmediye (asm) dairesine tasavvuran ve niyeten girmek medâr-ı 
füyuzat olduğu gibi, ben ve biz de, Risale-i Nur’un geniş daire-i 
dersinde ve halka-i envarında ders alan ve duâ eden ve çalışan 
binler mâsum lisanların ve mübarek ihtiyarların duâlarına ve a’mâl-i 
salihalarına hissedar olmak ve duâlarına âmin demek hükmünde 
olarak, onlarla tayy-ı mekân ederek, hayalen omuz omuza, diz dize 
bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi 
fevkalhad bahtiyar biliyoruz.” (Kastamonu Lâhikası, s.122).

Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. 
Peygamber (asm): “Kim, her namazdan sonra otuz üç defa 
sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü 
ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;  “Lâ ilâhe illâllahu 
vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mülkü ve lehu`l-hamdü ve hüve alâ 
külli şey`in kadîr” (Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O 
tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun 
gücü her şeye kadirdir) derse, günahları deniz köpüğü kadar da olsa 
affedilir.” (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste 
de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbihatı yapanın derecesine 
kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir. (Ebû Dâvûd, Vitir, 24)  



 
 
 
 
 

 

 

 2 1.Tesbihat 2   

  

��َُم  اَنْتَ  اَلل�ُهم�  ��َمُ الس�  َيا َذا َتَباَرْكتَ  َو ِمْنَك الس�
  �ِ�ْكَرامِ اْ  وَ  الَْج��َلِ 

 

 (1)- Allah'ım! Sen Selâm'sın; selâm ve selâmet Senden gelir. 
Her şeyden üstün ve yücesin ey Celâl ve İkram sahibi! 

 

 

 2.Tesbihat   

دٍ َصل� َعلٰى اَلل�ُهم�   َو َعَلٓى اِٰل َسي�ِدنَا  َسي�ِدنَا ُمَحم�
ٍد   بَِها ِمْن َجِميِع اْ��َْهَواِل  ��ًَة تُْنِجيَناصَ ُمَحم�

  َتْقِضى لََنا بَِها َجِميَع الَْحاَجاِت َواْ��َٰفاِت َو 

 

 (2)- Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz 
Muhammed'in Aline öyle bir salat ve rahmet eyle ki, Onunla 
bizleri bütün dehşetli korku ve her türlü afetlerden halas 
eyle, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir. 

 

 

 3.Tesbihat   

ُرنَا بَِها ِمنْ   ي�َئاتِ  َو تَُطه� َو َتْرَفُعَنا بَِها ِعْنَدَك  َجِميِع الس�
َرَجاتِ  ا اَْقَصى الَْغاَياتِ  اَْعَلى الد� َجِميِع ِمْن  َو تَُبل�ُغَنا بَِهٓ

 اِٰميَن َيا ُمِجيَب  ِفى الَْحَياِة َو َبْعَد الَْمَماتِ  الَْخْيَراتِ 
َعَواتِ     َوالَْحْمُد لِل�ِه َرب� الَْعالَِمينَ  الد�

 

 (3)- Bizleri bütün günah ve kötülüklerden temiz kıl, yanında 
en üstün derecelere yükselt, bizleri gerek hayatta ve gerekse 
öldükten sonra bütün hayırlann en yüksek gayelerine vasıl 
eyle. Ey bütün dua ve isteklere cevap veren Mucib! Duamızı 
kabul eyle. Hamd olsun Alemlerin Rabbi olan Allah'a ki, 
hamd ancak kendisine mahsustur. 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 5.Tesbihat   

� الل�ُه     لَُه الُْمْلكُ َوْحَدُه ��َٓ َشِريَك لَُه اَْشَهُد اَْن ��َٓ اِلَٰه اِ��

بَِيِدِه  وتُ َو ُهَو َحى� ��َ َيمُ  يتُ ُيْحيِى َو ُيمِ الَْحْمُد  لَهُ  وَ 
 يرُ َو اِلَْيِه الَْمصِ َو ُهَو َعلٰى كُل� َشْىٍء َقِديٌر  الَْخْيرُ 

 

 (5)- Allah'tan başka ilah yoktur. O bir tektir şeriki yoktur. Mülk 
O'nundur.  Hamd O'nadır, kendisine mahsustur. Hayatı O verir. 
Ölümü O verir. Kendisi ölmez ebedi ve ezeli hayat sahibidir. Hayır 
O'nun elindedir. O her şeye kadirdir. Dönüş O'nadır. 

 

 
 6.Tesbihat   

   اَلل�ُهم�  اَِجْرنَا ِمَن الن�ارِ  (1) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن كُل� نَاٍر (2)  

نَْيِوي�ةِ  (3)      اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن فِْتَنِة  الد� ينِي�ِة َو الد�

َمانِ  (4)   اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن فِْتَنِة اِٰخرِ  الز�
ْفَيانِ   اِل َو الس� ج�      (5)اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن فِْتَنِة الَْمِسيِح الد�

 

 (1)- Allah'ım! bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar. 
(2)- Allah'ım! bizi her çeşit ateşten halas eyle! 
(3)- Allah'ım! bizi dini ve dünyevi fitnelerden muhafaza eyle! 
(4)- Allah'ım!  bizi ahir zaman fitnesinden koru! 
(5)-Allah'ım! bizi Mesih-i Deccal ve Süfyan fitnesinden kurtar. 

 

 
 
 
 

 3 4.Tesbihat 3   

ُم اِلَْيكَ اَ    َو لَْمَحٍة  كُل� نََفسٍ  َبْيَن َيَدىْ  لل�ُهم� اِن�ا نَُقد�

ا َطْرَفٍة َيْطِرفُ َو  َولَْحَظةٍ  ٰمَواِت َو اَْهُل  بَِهٓ اَْهُل الس�
 َشَهاَدًة  ينَ اْ��ََرضِ 

 

 (4)- Allahım! her nefeste, her bakışta, her anda, semalar ve 
yerler ehlinin her göz açıp kapamasında Sana şehadetimizi 
takdim ederiz ki: 

 



 
 
 
 
 

 

 

 4 7.Tesbihat 4   

��َ��َِت َو الْبِْدِعي�اِت َو الَْبلِي�اتِ  (6)   اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمَن الض�

اَرةِ  (7) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن  اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َشر� الن�ْفِس اْ��َم�

اَراِت الِْفْرَعْونِي�ةِ  (8) اَلل�ُهم� اَِجرْ نَا ِمْن َشر�  ُشُرورِ الن�ُفوِس اْ��َم�

اِء (10) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا  اِء (9) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َب��َِٓء الن�َسٓ الن�َسٓ

اِء (11)     ِمْن فِْتَنِة الن�َسٓ

 

 (6)- Allah'ım! bizi dalaletlerden , bid'atlardan ve belalardan 
halas eyle . 
(7)- Allah'ım! bizi kötülüklere iten Nefs-i Emmarenin 
şerrinden muhafaza eyle . 
(8)- Allah'ım! bizi firavunlaşmış Nefs -i Emmarelerin 
şerlerinden koru. 
(9)- Allah'ım! bizi şerli kadınların şerrinden kurtar. 
(10)- Allah'ım! bizi belalı kadınların belasından halas eyle . 
(11)- Allah'ım! bizi fitnekar kadınların fitnesinden muhafaza eyle. 

 

 
 8.Tesbihat   

اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َعَذاِب الَْقْبرِ  (12) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َعَذاِب  

َيْوِم الِْقٰيَمِة (13) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َعَذاِب َجَهن�مَ  (14) اَلل�هُ م� 

 اَِجْرنَا ِمنْ  َعَذاِب َقْهِرَك (15) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمنْ  نَارِ  َقْهِركَ  (16) 

 

 (12)- Allah'ım! bizi kabir azabından kurtar. 
(13)- Allah'ım! bizi kıyamet gününün azabından halas eyle. 
(14)- Allah'ım! bizi cehennem azabından muhafaza eyle. 
(15)- Allah'ım! bizi kahrının azabından koru. 
(16)- Allah'ım! bizi kahrının ateşinden koru. 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 10.Tesbihat   
 

ائِِل الن�ورِ اَلل�ُهم� اَِجْرنَا َو اَِجْر َوالَِدْيَنا   ىفِ  َو َطَلَبَة َرَسٓ
َو َاْحَباَبَنا الُْمْؤِمنِيَن الُْمْخلِِصيَن  ِخْدَمِة الُْقْراِٰن َو اْ�ِ�يَمانِ 

 َن الن�ارِ َو اَْقِرَبٓائََنا َو اَْجَداَدنَا مِ 

 

 (22)- Allah'ım! bizi, anne-babamızı, Kur'an ve iman 
hizmetinde çalışan Risale-i Nur Talebelerini, ihlaslı, imanlı 
dostlarımızı, akrabalarımızı ve ecdadımızı Cehennem 
ateşinden kurtar. 

 

 
 11.Tesbihat   
 

ارُ ا ُمِجيُر بَِعْفِوَك يَ  اَلل�ُهم� اَْدِخْلَنا الَْجن�َة   بَِفْضلَِك َيا َغف�
  )Defa 3( َمَع اْ��َْبَرارِ 

 

 (23)- Affınla kabul buyur ey halas eden, kurtaran Mücir! 
Fazlınla kabul buyur ey günahları bağışlayan Gaffar! 
Allah'ım! bizleri Ebrar olan iyilerle Cennet'e idhal eyle. 
 

 

 5 9.Tesbihat:  5   

 
اَلل�ُهم� اَِجْرنَا  )17( اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َعَذاِب الَْقْبِر َو الن�َرانِ 

َياِء َو ا ْمَعِة َو الُْعُجِب َو الَْفْخرِ ِمَن الر�  اَلل�ُهم� اَِجْرنَا )18( لس�
 اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َشر� الُْمَنافِِقينَ  )19(ِمْن َتَجاُوزِ الُْمْلِحِديَن 

  )21( اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن فِْتَنِة الَْفاِسِقينَ  )20(

 

 (17)- Allah'ım! bizi kabir azabı ve ateşlerden kurtar . 
(18)- Allah'ım! bizi riyadan, yalancı şöhretten, kendimizi 
beğenmekten, övünmekten muhafaza eyle. 
(19)- Allah'ım! bizi inkarcıların tecavüzünden koru.  
(20)- Allah'ım! bizi münafıkların şerrinden koru.  
(21)- Allah'ım!  bizi fasıkların fitnesinden koru. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 6 12.Tesbihat:  6   

 
يَد الن�وْرِسى َرِضَى الل�ُه اُْسَتاَدنَا َسعِ  َواَْدِخلْ اَلل�ُهم� اَْدِخْلَنا 

ائِِل الن�ورِ  َعْنهُ   َو اِْخَوانََنا َو اََخَواتَِناَو َوالَِدْيَنا َو َطَلَبَة َرَسٓ
ى يَن فِ الُْمْخلِصِ  ينَ َو اَْحَباَبَنا الُْمْؤِمنِ  ِرَبٓائََنا َو اَْجَداَدنَاَو اَقْ 

  يَماِن َو الُْقْراٰنِ  ِخْدَمِة اْ��ِ 

 

 (24)- Allah'ım! bizi, Üstadımız Said Nursi'yi (Allah ondan razı 
olsun) ana - babamızı, Risale-i Nur Talebelerini, erkek ve kadın 
kardeşlerimizi, akrabalarımızı, ecdadımızı, iman ve Kur'an 
hizmetinde çalışan ihlaslı, imanlı dostlarımızı idhal eyle. 

 

 
َو اٰلِِه اْ��َْطَهارِ  نَبِي�َك الُْمْخَتارِ  بَِشَفاَعةِ  اَلَْجن�َة َمَع اْ��َْبَرارِ 

اِٰميَن َو َسل�ْم َماَداَم ال�ْيُل َو الن�َهاُر  َو اَْصَحابِِه اْ��َْخَيارِ 
 َوالَْحْمُد لِل�ِه َرب� الَْعالَِمينَ 

 

 (24)- Seçkin Peygamberinin şefaati, Onun pak, ali ve hayırlı 
Sahabilerinin  hürmetine,  iyilerle  beraber  Cennet'e idhal 
eyle. Gece ve gündüz devam ettikçe bu saydıklarımıza iyilik 
ve selamet ihsan eyle. Amin. Hamd olsun Alemlerin Rabbi 
olan Allah'a ki, hamd ancak kendisine mahsustur. 

 

 
 13.Tesbihat:    
        Ayetü'l kürsi okunur. (1 Defa) 

 (Defa 33) ُسْبَحاَن الل�هِ 
 (Defa 33) اَلَْحمْ ُد لِل�هِ 
   (Defa 33) اَلل�ُه اَْكَبرُ 

 

 (1)- Sübhanallah: O her türlü noksandan, kusurdan uzaktır. 
(2)- Elhamdülillah: Allah'a hamd olsun.  
(3)- Allahuekber : Allah en büyüktür. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 7 1.Tesbihat 7   

   الر�ْحٰمِن الر�ِحيمِ  بِْسِم الل�هِ  

اِن�  الل�َه َو َمَلِٓئَكَتُه ُيَصل�ونَ  َعَلى الن�بِى�  َيٓا اَي�َها ال�ِذينَ  
   اَٰمُنوا َصل�وا َعَلْيِه َو َسل�ُموا َتْسلِيًما ٭ لَب�ْيكَ 

 

 (1)- Kuşkusuz Allah ve melekleri, Peygamber’e salat 
ederler. Ey iman edenler! Siz de ona içtenlikle salât ve 
selam getirin. Lebbeyk diyerek (Allah'ım emrine, 
davetine uyduk) 

 

 

 2.Tesbihat   

ٍد   دٍ  َوَعَلٓى اِٰل َسي�ِدنَا ُمَحم� اَلل�ُهم� َصل� َعلٰى َسي�ِدنَا ُمَحم�
اءٍ  َوَبارِْك َوَسل�ْم َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َكثِيًرا اٍء َوَدَوٓ   بَِعَدِد كُل� َدٓ

   (3 Defa) َكِثيًرا 

 

 (2 )- Allah'ıml Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz 
Muhammed'in aline, bütün maddi ve manevi dertler ve 
devalar adedince çok salat, bereket ve selam ihsan eyle. 

 

 
 3.Tesbihat   

 
دٍ  َيا َرب�  َصل� َو َسل�مْ   َو َعلٰى َجِميعِ  َعلٰى َحبِيبَِك ُمَحم�

 َو َعَلٓى اِٰل كُل� َو َصْحِب كُل�  اْ��َنْبَِيٓاِء َو الُْمْرَسلِينَ 
   َوالَْحْمُد لِل�ِه َرب� الَْعالَِمينَ  اِٰمينَ اَْجَمِعيَن 

 

 (3)- Ya Rabbi! Habibin Muhammed'e ve bütün enbiya ve 
resullere herbirisinin al ve ashabına salat ve selam eyle. 
Amin! Hamd olsun Alemlerin Rabbi Allah'a ki, hamd 
ancak kendisine mahsustur . 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 8 4.Tesbihat 8   
 الل�هِ  َيا َرُسولَ  َعَلْيكَ  اَلِْف َس��َمٍ َو اَلُْف  اَلُْف اَلِْف َص��َةٍ  

 الل�هِ  َيا َحبِيَب  َعَلْيكَ  َو اَلُْف اَلِْف َس��َمٍ اَلُْف اَلِْف َص��ٍَة 

  اَلُْف اَلِْف َص��َةٍ  َو اَلُْف اَلِْف َس��ٍَم َعَلْيكَ  َيٓا اَِميَن َوْحِى الل�هِ  

 

 (4)- Binler binler salat, binler binler selam senin üzerine olsun ey 
Allah'ın Resulü! 
Binler binler salat, binler binler Selam senin üzerine olsun ey 
Allah'ın Habibi!  
Binler binler salat, binler binler Selam senin üzerine olsun ey 
Allah'ın vahyinin Emini! 

 

 
 6.Tesbihat   
 

� الل�هُ  ًدا َرُسولُ  اَْشَهُد اَْن ��َٓ اِلَٰه اِ��  الل�هِ  َواَْشَهُد اَن� ُمَحم�
 َصل�ى الل�ُه َتَعالٰى َعَلْيِه َوَسل�مْ 

 

 (6)- Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim ve 
Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet getiririm. Allahu 
Teala ona salat ve selam etsin. 

 

 
 

 5.Tesbihat   
ٍد َوَعَلٓى    اَلل�ُهم� َصل� َو َسل�ْم َو َباِرْك َعلٰى َسي�ِدنَا ُمَحم�

 اٰلِِه وَ  اَْصَحابِهِ  بَِعَدِد اَْوَراِق اْ��َْشَجارِ  َو اَْمَواِج الِْبَحارِ   

 وَ  َقَطَراِت اْ��َْمَطارِ  َو اْغِفْرلََنا َو اْرَحْمَنا َو الُْطْف بَِنا 

 وَ  بِاُْسَتاِدنَا َسِعيِد الن�وْرِسى َرِضَى الل�ُه َعْنهُ  َو َوالَِدْيَنا 

ا  ائِِل الن�ورِ  َيٓا اِلَٰهَنا بُِكل� َص��ٍَة ِمْنَهٓ  وَ  بَِطَلَبِة َرَسٓ

 

 (5)- Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (a.s.m) Al ve Ashabına, 
ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların damlaları 
adedince salat, selam ve bereket indir. Günahlarımızı bağışla, bize 
merhamet eyle. Bize ve Üstadımız Said Nursiye (r.a.) ve anne 
babamıza ve Risale-i Nur talebelerine, ey İlahımız, bu salavatların 
herbirisine mukabil lütfeyle!   
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 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ِحيِم  

ُسْبَحانَك َيٓا اَلل�هُ  َتَعالَْيَت َيا َرْحٰمُن اَِجْرنَا ِمَن الن�اِر 
 بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمُن 

  

 

 (3.1)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey bin bir esma 
sahibi, mutlak ve gerçek mabud olan Allah! Herşeyden üstün ve 
yücesin, ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi 
nzıklandıran Rahman! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman. 

 

 
 

 3.Tesbihat    

اَِجْرنَا  َتَعالَْيَت َيا َكِريمُ  ُسْبَحانََك َيا َرِحيمُ  
 ِمَن الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمنُ 

 

 (3.2)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey hususi rahmet 
gösteren, sevgili ibadına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahim! 
Her şeyden üstün ve yücesin, ey bol kerem sahibi, umulmadık 
yerden ihsan eden Kerim! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 

 3.Tesbihat    

ُسْبَحانََك َيا َحِميدُ  َتَعالَْيَت َيا َحِكيُم اَِجْرنَا  
   ِمَن الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمنُ  

 

 (3.3)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her senaya 
layık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün 
varlıkların hal ve kal dilleriyle övülen Hamid! Her şeyden üstün 
ve yücesin, ey her şeyi yerli yerine koyan hikmetle yapan, faydalı 
yaratan Hakim! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden 
kurtar ya Rahman! 
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ُسْبَحانََك َيا َمجِ يُد َتَعالَْيَت َيا َمِلكُ  اَِجْرنَا ِمَن  
 الن�ارِ بَِعْفِوَك يَ ا َرْحٰمن 

 

 (3.4)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz 
izzet ve azamet ve nimet sahibi olan yücelerin yücesi 
Mecid! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin sahibi, 
sultanı Melik! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat   

ُسْبَحانَكَ  َيا قُد�وسُ  َتَعاَلْيتَ  َيا َس��َمُ  اَِجْرنَا ِمنَ   
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (3.5)- Sübhansın,  münezzehsin, sana sığınırım ey maddi-
manevi bütün çirkinliklerden mutlak pak ve temiz olan, 
herşeyi en güzel şekilde temiz kılan Kuddus! Her şeyden 
üstün ve yücesin, ey eksiklerden uzak ve her türlü 
kötülükten selamet veren Selam! Affınla bizi azap 
ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

ُسْبَحانَكَ  َيا ُمْؤِمنُ  َتَعالَْيَت  َيا ُمَهْيِمنُ  اَِجْرنَا  
 ِمنَ  الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (3.6)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey emniyet 
ve eman veren, kalplere iman bahşeden Mü'min! Her 
şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyin dizgini elinde olan, 
bütün mevcudat çepeçevre kudret kabzasında tutan, 
gözeten, kollayıp koruyan, Müheymin! Affınla bizi azap 
ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 3.Tesbihat    

ُسْبَحانَكَ  َيا ُمَتَكب�رُ  َتَعالَْيَت  َيا َخالِقُ  اَِجْرنَا ِمنَ   
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (3.8)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz 
derece büyüklük ve kibriya sahibi olan Mütekebbir! Her 
şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyi yoktan var eden 
yaratan Halık! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden 
kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

لُ  َتَعالَْيَت  َيٓا اِٰخرُ  اَِجْرنَا ِمنَ    ُسْبَحانَكَ  َيٓا اَو�
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (3.9)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herşeyden 
önce var olan, başlangıcı olmayan ezeli olan Evvel! Her 
şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyden sonra baki kalan 
sonu olmayan ebedi olan Ahir! Affınla bizi azap ateşinden 
ve cehennemden kurtar ya Rahman! 
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ُسْبَحانَكَ  َيا َعِزيزُ  َتَعاَلْيَت  َيا َجب�ارُ  اَجِ ْرنَا ِمنَ   
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ  

 

 (3.7)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herkese 
galip gelen herbir mevcuda haddini bildiren sonsuz izzet 
sahibi Aziz! Her şeyden üstün ve yücesin, ey emir ve 
fermanına karşı konulamayan , dilediğini yaptırmayan 
muktedir olan, tamir ve ıslah eden Cebbar! Affınla bizi azap 
ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 
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ُسْبَحانَكَ  َيا َظاِهرُ  َتَعالَْيَت  َيا بَ اِطنُ  اَِجْرنَا ِمنَ   
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (3.10)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığı, 
sıfatı, isimleri her şeyde aşir ve apaçık olan Zahir! Her şeyden 
üstün ve yücesin, ey isim, sıfat, ef'al ve eserleriyle herşeyin iç 
yüzünü ihata eden Batın! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat      

رُ  َيا َتَعالَْيَت  َبارِىءُ  َيا ُسْبَحانَكَ    اَِجْرنَا ُمَصو�
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  ارِ الن�  ِمنَ   

 

 (3.11)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey eşyayı ve 
her şeyin aza ve cihazatını birbirine uygun, ve layık şekillerde 
yapan Bari! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeye, kendine 
ve çevresine münasib suret giydiren Musavvir! Affınla bizi 
azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

اُب  َيا ُسْبَحانَكَ   اُب  َيا َتَعالَْيَت  َتو�  اَِجْرنَا َوه�
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (3.12)- Sübhansın, münezzehsin,Sana sığınınm ey tevbeleri 
sonsuz rahmetiyle kabul eden Tevvab! Herşeyden üstün ve 
yücesin, ey çeşit çeşit hediyeleri, nimetleri karşılıksız bol  bol 
ihsan eden Vehhab! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 اَِجْرنَا َوارِثُ  َيا َتَعالَْيَت  َباِعثُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (3.13)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınınm ey kullarına 
elçiler gönderen, ölmüş cesetlere Haşir'de hayat bahşeden. 
Bais! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin hakiki ilk ve 
son sahibi olan, mülk yalnız kendisine kalan Varis! Affınla bizi 
azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat   

 ِمنَ  ِجْرنَااَ  ُمِقيمُ  َيا َتَعالَْيَت  َقِديمُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.14)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığının 
bidayeti ve sonu olmayan, bizatihi var olan hadis olmayan 
Kadim! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hiç bir sebebe 
dayanamayan herşeyi ayakla  tutan,  fenaya  uğramayan  
Mukim! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 
Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

 ِمنَ  اَِجْرنَا ِوْترُ  َيا َتَعالَْيَت  َفْردُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.15)- Sübhansın, münezzehsin, sana sığınırım ey rubu 
biyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, 
tek ve bir olan Ferd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey zat, 
şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi olmayan Vitr! 
Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 
Rahman! 
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 ِمنَ  اَِجْرنَا َست�ارُ  َيا َتَعالَْيَت  نُورُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.16)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey misli, 
benzeri olmayan, yekta, mukaddes ezeli ve ebedi Nur! 
Herşeyden üstün ve yücesin, ey kötillükleri çirkinlikleri 
rahmetiyle örten, gizleyen Settar! Affınla bizi azap ateşinden 
ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat   

 اَِجْرنَا َجِميلُ  َيا الَْيَت َتعَ  َجلِيلُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (3.17)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz 
derece celalli ve yüce olan haşmet sahibi Celil! Herşeyden 
üstün ve yücesin, ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi olan 
Cemil! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 
Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat   

 ِمنَ  اَِجْرنَا َقاِدرُ  َيا َتَعالَْيَت  َقاِهرُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.18)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her şeye 
ve kuvvete galip gelen, hunharları dize getiren, hiç kimse 
tedbir ve takdirini geri çeviremeyen Kahir! Her şeyden üstün 
ve yücesin, ey irade ettiği herşeye gücü ve kuvveti acze 
düşmeden eksilmeden kafi gelen Kadir! Affınla bizi azap 
ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 اَِجْرنَا ُمْقَتِدرُ  َيا َتَعالَْيَت  َملِيكُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
  َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ 

 

 (3.19)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herşeyin 
gerçek sahibi, bütün mevcudatın mutlak maliki, hükümdar 
olan Melik! Her şeyden üstün ve yücesin, ey kuvvet ve kudret 
sahiplerini istediği gibi yönlendiren, bütün mevcudatı kudreti 
altında tutan Muktedir! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

�مُ  َيا َتَعالَْيَت  َعلِيمُ  َيا ُسْبَحانَكَ    ِمنَ  اَِجْرنَا َع��
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.20)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınınm ey herşeyi 
bihakkın bilen, hiçbir şey ondan gizlenemeyen Alim! Her 
şeyden üstün ve yücesin, ey sonsuz ilim sahibi olan Allam! 
Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 
Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

 اَِجْرنَا َغُفورُ  َيا َتَعالَْيَت  َعِظيمُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
  َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ 

 

 (3.21)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınınm ey sonsuz  
azamet, ve nihayetsiz ihatalı esma sahibi olan Azim! 
Herşeyden üstün ve yücesin, ey çok mağfiret eden, kullarını 
bağışlamayı seven Gafur!  Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 ِمنَ  اَِجْرنَا َوُدودُ  َيا َتَعالَْيَت  َحلِيمُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
  َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ 

 

 (3.22)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey en güzel 
muamele eden, fırsat tanıyan hemen cezalandırmayan Halim! 
Her şeyden üstün ve yücesin, ey çok seven ve sevdiren, 
sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan Vedud! 
Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 
Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

 اَِجْرنَا َشاِهدُ  َيا َتَعالَْيَت  َشِهيدُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (3.23)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mülkünde 
olup biten her şeyi gören, her yerde hazır ve nazır olan Şehid! 
Her şeyden üstün ve yücesin, ey bütün mevcudatı birden 
gören, her yerde hazır, herşeye nazır olan Şahid! Affınla bizi 
azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat   

 ِمنَ  اَِجْرنَا ُمَتَعالُ  َيا َتَعاَلْيَت  َكبِيرُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
  َرْحٰمنُ  َيا ِوكَ بَِعفْ  الن�ارِ 

 

 (3.24)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mümkün 
ve mutasavver bütün büyüklerden daha büyük olan Kebir! 
Her şeyden üstün ve yücesin, ey her batıl düşünceden pak 
mualla ve yüce olan Müteal! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 ِمنَ  اَِجْرنَا لَِطيفُ  َيا َتَعالَْيَت  نُورُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.25)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey misli, 
benzeri olmayan, yekta, mukaddes ezeli ve ebedi Nur! 
Herşeyden üstün ve yücesin, ey lutufla davranan, gizli 
inceliği bilen, herşeyde nazik cemal-i san'atı görünen 
Latif! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar 
ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

 اَِجْرنَا َكِفيلُ  َيا َتَعالَْيَت  َسِميعُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (3.26)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey bütün ses 
ve sadaları en iyi işiten Semi'! Her şeyden üstün ve yücesin, ey 
herşeyi yoluna koymakta kendisine en fazla güvenilen Kefil! 
Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 
Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

 اَِجْرنَا َبِصيرُ  َيا َتَعالَْيَت  َقِريُب  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (3.27)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınınm ey herşeye 
nihayet derece yakın olan, hiç birşey tasarrufuna, 
rububiyyetine engel olamayan Karib! Her şeyden üstün ve 
yücesin, ey herşeyin her zaman iç ve dışını ve gerçek 
hakikatini bütün incelikleriyle en iyi surette gören Basir! 
Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 
Rahman! 

 



 
 
 
 
 

 

 

 18 3.Tesbihat 18   
 ِمنَ  اَِجْرنَا ُمبِينُ  َيا َتَعالَْيَت  َحق�  َيا ُسْبَحانَكَ  

َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.28)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığı, 
birliği isim ve sıfatlan her şeyden daha hak ve gerçek olan 
Hak! Her şeyden üstün ve yücesin, ey mahlukatına gerekli her 
şeyi açıklayan, maddi-manevi  varlığı  birliği tam  zahir olan 
Mübin! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 
Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    
 ِمنَ  اَِجْرنَا َرِحيمُ  َيا َتَعالَْيَت  َرُؤفُ  َيا ُسْبَحانَكَ  

َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.29)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey çok 
esirgeyen, re'fet ve hususi şefkatini gösteren Rauf! Herşeyden 
üstün ve yücesin, ey hususi rahmet gösteren, sevgili ibadına 
mağfiret edip Cennet bahşeden Rahim! Affınla bizi azap 
ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    
رُ  َيا الَْيَت َتعَ  َطاِهرُ  َيا ُسْبَحانَكَ    ِمنَ  اَِجْرنَا ُمَطه�

َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.30)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım sonsuz 
derece pak ve temiz olan mutlak Tahir! Her şeyden üstün 
ve yücesin, ey dilediği herşeyi maddi ve manevi kirlerden 
pak ve temiz kılan, mutlak Mutahhir! Affınla bizi azap 
ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 
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لُ  َيا ُسْبَحانَكَ   لُ  َيا َتَعالَْيَت  ُمَجم�  اَِجْرنَا ُمَفض�

َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (3.31)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey maddi 
manevi herşeyi dilediği ölçüde güzelleştiren Mücemmil!  
Herşeyden üstün ve yücesin, ey dilediğini üstün kılan 
Mufaddıl! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden 
kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    
اَِجْرنَا ِمَن  َتَعالَْيَت َيا ُمْنِعمُ  ُسْبَحانََك َيا ُمْظِهرُ  

 الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمنُ 

 

 (3.32)- Sübhansın, münezzehsin , Sana sığınırım ey hak ve 
hakikati ve dilediği herşeyi açığa çıkaran Muzhir! 
Herşeyden üstün ve yücesin, ey mahlukatına, hesaba 
gelmez çeşit çeşit her taifeye münasib lezetli şirin 
nimetler veren Mün'im! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    
 اَِجْرنَا ُسْلَطانُ  َيا َتَعالَْيَت  َدي�انُ  َيا ُسْبَحانَكَ  

َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (3.33)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey 
amellere en layık karşılık veren, zayi etmeyen Deyyan! 
Herşeyden üstün ve yücesin, ey gerçek saltanat ve hüküm 
sahibi Sultan!  Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 
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اَِجْرنَا ِمَن َتَعالَْيَت َيا َمن�اُن ُسْبَحانََك َيا َحن�اُن  

  الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمنُ 

 

 (3.34)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey çok 
rahmet eden, en latif rahmetini gösteren Hannan! 
Herşeyden üstün ve yücesin, ey çok ihsan eden, hakiki 
iyilik sahibi olan Mennan!  Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

 ِمنَ  اَِجْرنَا َصَمدُ  َيا َعالَْيَت تَ  اََحدُ  َيٓا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.35)- Sübhansın, münezzehsin. Sana sığınırım ey taklit 
edilmez, misli yapılamaz herbir sanat ve eserinde birliği 
görünen Ehad! Her şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyin, 
her mahlukun her ihtiyacını veren. Hiç bir şeye muhtaç 
olmayan Samed! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

اَِجْرنَا ِمَن َتَعالَْيَت َيا َقي�وُم ُسْبَحانََك َيا َحى�  
نُ الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحمٰ   

 

 (3.36)- Sübhansın, münezzehsin. Sana sığınırım ey mutlak, 
zati, ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hayy!  Her şeyden 
üstün ve her şey kendisine istinat edip dayanarak kaim 
olan, vücudu hiç bir şeye dayanmayan Kayyum!  Affınla 
bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 ِمنَ  اَِجْرنَا َحَكمُ  َيا َتَعالَْيَت  َعْدلُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.37)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mutlak 
adalet sahibi Adl! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hüküm 
ve kaza sahibi Hakem! Affınla bizi azap ateşinden ve 
cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

 ِمنَ  اَِجْرنَا قُد�وسُ  َيا َتَعالَْيَت  َفْردُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  ايَ  بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (3.38)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey rubu 
biyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri 
olmayan, tek ve bir olan Ferd! Her şeden üstün ve 
yücesin, ey bütün maddi manevi çirkinliklerden, mutlak 
pak ve temiz olan. Herşeyi en güzel şekilde temiz kılan 
Kuddus! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden 
kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat   

 
َٓ  َتَعالَْيَت  َشَراِهي�ا اِٰهي�ا ُسْبَحانَكَ  �ٓ  اِلٰهَ  ��  اَِجْرنَا اَنَْت  اِ��

  َعْنهُ  الل�هُ  َرِضىَ  لن�وْرِسىا َسِعيدَ  اُْسَتاَدنَا اَِجرْ  وَ 

 

 (3.39)- Senden başka ilah yoktur. Sen her şeyden yüce ve 
muallasın. Bizi, Üstadımızı Said-i Nursiyi(r.a), cehennem 
ateşinden. diğer bütün ateşlerden kurtar. 
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ائِلِ  َطَلَبةَ  وَ  اََخَواَتَنا وَ  نََنااِْخَوا وَ  َوالَِدْيَنا وَ   وَ  الن�ورِ  َرَسٓ
ائََنا   نَارٍ  كُل�  ِمنْ  وَ  الن�ارِ  ِمنَ  الُْمْخلِِصينَ  اَْحَباَبَنا وَ  ُرَفَقٓ

 

 (3.40)- Anne babamızı, arkadaşlarımızı, risale-i nur 
talebelerini, akrabalarımızı, halis dostlanmızı cehennem 
ateşinden, diğer bütün ateşlerden kurtar. 

 

 
 3.Tesbihat    
 

ْيَطانِ  وَ  الن�ْفسِ  َشر�  ِمنْ  اْحَفْظَنا وَ   َشر�  ِمنْ  وَ  الش�
��َ��َِت  وَ  الِْبْدَعةِ  َشر�  ِمنْ  وَ  اْ�ِ�نَْسانِ  وَ  الِْجن�   وَ  الض�

 ايَ  بَِفْضِلكَ  ُمِجيرُ  َيا بَِعْفِوكَ  الط�ْغَيانِ  وَ  اْ�ِ�لَْحادِ 
ارُ  اِحِمينَ  اَْرَحمَ  َيٓا بَِرْحَمِتكَ  َغف�   الر�

 

 (3.41)- Bizleri nefis ve şeytanın  şerrinden,  cin  ve  insanın  
şerrinden, bid'aların, dalaletin, şirkin ve azgınlığın  
şerrinden muhafaza eyle. Affının hürmetine azaptan 
koruyan ey Mücır! fazlının bereketine çok bağışlayan ey 
Gaffar! Rahmetinin hatırına, ey merhametlilerin 
merhametlisi Erhamerrahimin!. 

 

 
 3.Tesbihat    
 

 نَبِي�كَ  بَِشَفاَعةِ  اْ��َْبَرارِ  َمعَ  الَْجن�ةَ  اَْدِخْلَنا اَلل�ُهم� 
ِمينَ الَْعالَ  َرب�  لِل�هِ  َوالَْحْمدُ  اِٰمينَ  الُْمْخَتارِ   

 

 (3.42)- Allah'ım!  seçkin  peygamberinin  şefaatiyle,  
iyilerle beraber, bizleri Cennet'e idhal eyle! Dualarımızı 
kabul buyur. Hamd olsun Alemlerin Rabbi Allah'a ki, 
hamd ancak kendisine mahsustur. 
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 الر�ِحيمِ  الر�ْحٰمنِ  هِ الل�  بِْسمِ  

 َيا )2( اَلل�هُ  َيٓا َقِريبُ  َيا )1( اَلل�هُ  َيٓا َجِميلُ  َيا
 َرُؤفُ  َيا )4( اَلل�هُ  َيٓا َحِبيبُ  َيا )3( اَلل�هُ  َيٓا ُمِجيبُ 

  )5( اَلل�هُ  َيٓا

 

 1- Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemil olan Allah. 
2- Ey herşeye nihayet derece yakın, Karib olan Allah. 
3- Ey dua ve isteklere cevap veren Mücib olan Allah. 
4- Ey  sevilmeye en layık, gerçek sevgili Habib olan Allah. 
5- Ey re'fet ve hususi şefkatini gösteren Rauf olan Allah. 

 

 
 4.Tesbihat    

 َيا )7( اَلل�هُ  َيٓا َمْعُروفُ  َيا )6( اَلل�هُ  َيٓا َعُطوفُ  َيا 
ا َحن�انُ  َيا) 9( اَلل�هُ  َيٓا َعِظيمُ  َيا )8( اَلل�هُ  َيٓا لَِطيفُ   َيٓ

  )10( اَلل�هُ 

 

 6- Ey çok merhametli, yüce şefkatiyle kullarına 
müteveccih Atuf olan Allah. 
7- Ey kainatı dolduran eserleriyle tanınan, bilinen 
Maruf olan Allah. 
8- Ey lutufla davranan, herşeyde nazik cemal-i san'atı, 
inceliği görünen Latif olan Allah. 
9- Ey sonsuz azamet, mutlak ihatalı esma sahibi 
Azim olan Allah. 
10- Ey çok merhamet eden, latif rahmetini gösteren 
Hannan olan Allah. 
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  )12( اَلل�هُ  َيٓا َدي�انُ  َيا )11( اَلل�هُ  َيٓا َمن�انُ  َيا

  )14( اَلل�هُ  َيٓا اََمانُ  َيٓا )13( اَلل�هُ  َيٓا ُسْبَحانُ  َيا

 )15( اَلل�هُ  َيٓا ُبْرَهانُ  َيا

 

 11- Ey bol ihsan eden, hakiki iyilik ve nimet sahibi 
Mennan olan Allah. 
12- Ey amellere layık karşılık veren, zayi etmeyen 
Deyyan olan Allah. 
13- Ey şirkten, noksan sıfatlardan  münezzeh 
Sübhan olan Allah. 
14- Ey bütün korkulardan emniyet verip, hıfzeden 
Eman olan Allah. 
15- Ey yol gösteren, şeksiz, şüphesiz hüccet ve 
Burhan olan Allah. 

 

 
 4.Tesbihat   
 

 )17( اَلل�هُ  َيٓا ُمْسَتَعانُ  َيا )16( اَلل�هُ  َيٓا ُسْلَطانُ  َيا
 ايَ  )19( اَلل�هُ  َيٓا ُمَتَعالُ  َيا )18( اَلل�هُ  َيٓا ُمْحِسنُ  َيا

  )20( اَلل�هُ  َيٓا َرْحٰمنُ 

 

 16- Ey gerçek saltanat ve hüküm sahibi Sultan olan Allah. 
17- Ey kendisinden yardım dilenilen, imdad istenen 
Müstean olan Allah. 
18- Ey iyilik ve ihsanı bol, güzel muamele eden, her şeyi 
en iyi surette yapan Muhsin olan Allah, 

19- Ey her batıl düşünceden pak, yüce ve üstün 
Müteal olan Allah. 
20- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi 
rızıklandıran Rahman olan Allah. 
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 َيا )22( اَلل�هُ  َيٓا َكِريمُ  َيا )21( اَلل�هُ  َيٓا َرِحيمُ  َيا

 ِوْترُ  َيا )24( اَلل�هُ  َيٓا َفْردُ  َيا )23( اَلل�هُ  َيٓا َمِجيدُ 
  )25( اَلل�هُ  َيٓا

 

 21- Ey hususi rahmet gösteren, sevgili ibadına mağfiret! 
edip Cennet bahşeden Rahim olan Allah. 
22- Ey çok kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden 
Kerim olan Allah. 
23- Ey sonsuz şeref ve azamet ve nimet sahibi, yücelerin 
yücesi Mecid olan Allah. 
24- Ey rububiyetinde , uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında 
benzeri olmayan, tek ve Ferd olan Allah. 
25- Ey zat, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi 
olmayan Vitr olan Allah. 

 

 

 4.Tesbihat    

 
 َيا )27( اَلل�هُ  َيٓا َصَمدُ  َيا )26( اَلل�هُ  َيٓا َيا اََحدُ 
 اَلل�هُ  َيٓا الَْوْعدِ  َصاِدقَ  َيا )28( اَلل�هُ  َيٓا َمْحُمودُ 

  )30( اَلل�هُ  َيٓا َعلِى�  َيا )29(

 

 26- Ey taklit edilmez, misli yapılamaz herbir sanat ve 
eserinde birliği görünen Ehad olan Allah. 
27- Ey herşeyin, her mahlukun her ihtiyacını veren, hiç bir 
şeye muhtaç olmayan Samed olan Allah. 
28- Ey hamd edilmeye en layık, çok  övülen 
Mahmud olan Allah. 
29- Ey vaadinde ve sözünde doğru Sadık olan Allah.  
30 -Ey görünen ve düşünülen herşeyden daha üstün 
ve mualla Ali olan Allah. 
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 َكافِى َيا )32( اَلل�هُ  َيٓا َشافِى َيا )31( اَلل�هُ  َيٓا َغنِى�  َيا
 اَلل�هُ  َيٓا َباقِى َيا )34( اَلل�هُ  ايَٓ  ُمَعافِى َيا )33( اَلل�هُ  َيٓا

 )36( اَلل�هُ  َيٓا َهاِدى َيا )35(

 

 31- Ey Mut lak zenginlik sahibi Gani olan Allah. 
32- Ey maddi manevi her derde deva, her illete çare 
Şafi olan Allah. 
33 - Ey arzulanan, istenilen maddi manevi her şeye 
yeten Kafi olan Allah. 
34- Ey illetlerin elem ve acısı yerine sıhhattaki saadet ve afiyet 
nimetini bahşeden Muafi olan Allah. 
35- Ey bütün sıfat ve esmasıyla hep var olan, varlığı 
zamanla sınırlanmayan Baki olan Allah. 
36- Ey her mevcuda vazifesini bildiren yaratıldığı gayeye 
yönlendiren, dilediğine hidayet veren Hadi olan Allah. 

 

 
 4.Tesbihat    

 
ارُ  َيا  )38( اَلل�هُ  َيٓا َساتِرُ  َيا )37( اَلل�هُ  َيٓا َقاِدرُ  َيا  َقه�
ارُ  َيا 40( اَلل�هُ  َيٓا َياَجب�ارُ  )39( اَلل�هُ  َيٓا    )41( اَلل�هُ  َيٓا َغف�

 )42( اَلل�هُ  َيٓا احُ َفت�  َيا

 

 37- Ey irade ettiği herşeye kuvveti eksilmeden kafi gelen Kadir 
olan Allah. 
38- Ey maddi manevi ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp 
gizleyen Satir olan Allah. 
39- Ey bütün mevcudatı dize getiren, sonsuz izzet sahibi, 
hükmünde mutlak galip Kahhar olan Allah.  
40- Ey emir ve fermanına karşı konulamayan, dilediğini yapmaya 
ve yaptırmaya muktedir, tamir ve ıslah eden Cebbar olan Allah. 
41- Ey bol mağfiret sahibi, fazl ve rahmetiyle her günahı 
bağışlayan Gaffar olan Allah. 
42- Ey bereket kapılarını, hikmetli suretleri, ahiret alemini, 
bağlı, kilitli gönülleri, tılsımlı düğümleri , kapalı yollan hayırla 
açan Fettah olan Allah. 
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ٰمَواِت َو اْ��َْرضِ  َيا َذا الَْج��َِل َو اْ�ِ�ْكَرامِ      َيا َرب� الس�

 43- Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey Celal ve İkram sahibi!  
 
  4.Tesbihat     

اءِ   ا اَْسَئلَُك بَِحق� ٰهِذِه اْ��َْسَمٓ اَْن تَُصل�َى  كُل�َهٓ
ٍد َو اْرَحْم  ٍد َو َعلٰٓى اِٰل ُمَحم� َعلٰى َسي�ِدنَا ُمَحم�

ًدا َباَرْكَت َو َكَما َصل�ْيَت َو َسل�ْمَت َو  ُمَحم�
ْمَت َعلٰٓى اِبَراِهيَم َو َعلٰٓى اِٰل  َرِحْمَت وَ  َتَرح�

  اِْبَراِهيَم ِفى اْلَعالَِمينَ 

 

 44- Bütün bu isimlerin hakkı için Senden İbrahim'e ve 
İbrahim'in aline salat, selam, bereket, rahmet ve çok 
şefkat ettiğin gibi, Efe ndimiz Muhammed'e (a.s.m.) ve 
Muhammed'in aline cümle Alemlerde salat etmeni 
diliyorum.  

 

 

  4.Tesbihat     
بَِرْحَمِتَك َيٓا اَْرَحَم  َرب�َنٓا اِن�َك َحِميٌد َمِجيدٌ  

 َو الَْحْمُد لِل�ِه َرب� الَْعالَِمينَ الر�اِحِميَن 

 

 45- Rabbimiz, Sen her senaya layık Hamid; şanı yüce, 
kadri büyük olan Mecid'sin!  Rahmetinin hürmetine, ey 
merhametlilerin merhametlisi Erhamerrahimin, 
duamızı kabul buyur. 
Hamd olsun Alemlerin Rabbi Allah'a ki , hamd ancak 
kendisine mahsustur. 

 



 
 
 

     

 

NAMAZ TESBİHAT  
DUÂLARI                                                        

                                                                      
 
Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. 
Peygamber (asm): “Kim, her namazdan sonra otuz üç defa 
sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü 
ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;  “Lâ ilâhe illâllahu 
vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mülkü ve lehu`l-hamdü ve hüve alâ külli 
şey`in kadîr” (Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, 
ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her 
şeye kadirdir) derse, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.” 
(Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de 
namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbihatı yapanın derecesine 
kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir. (Ebû Dâvûd, Vitir, 24)  
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