66558 - Teravih Namazında “Subhaneke” duasını okumak
Soru
Teravih namazının her iki rekatının ilkinde “Subhaneke” duasını okuyabilir miyiz?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
,
Evet Teravih namazının her ilk rekatında ve başka naﬁle namazlarda istiftah/Subhanek duasını
okumanız meşrudur. Çünkü bu konuda rivayet edilen deliller genel olup tüm namazları kapsar.
Ayrıca özellikle Teheccüt namazlarında aşağıdaki zikirlerin yapılması sünnettir:
“Lailehe illallah” (3 defa) “Allahu Ekber” 3 defa)
Bir defasında sahabelerden biri şöyle bir dua okudu:
ﺮة وأﺻﻴﻼﻪ ﺑ وﺳﺒﺤﺎن اﻟ،ﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻪ أﻛﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮا واﻟﺤﻤﺪ ﻟأﻟ
Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Bu duaya çok hayret ettim, ona gökyüzünün
kapıları açıldı.”
Başka bir sahabe ise:
ﻪ ﺣﻤﺪاً ﻛﺜﻴﺮاً ﻃﻴﺒﺎً ﻣﺒﺎرﻛﺎً ﻓﻴﻪاﻟﺤﻤﺪ ﻟ
Diye bir başlangıç yaptığında Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Bu duayı göklere
çıkarmak için on iki meleğin yarıştığını gördüm.”
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Ayrıca aşağıdaki duaları okumanın sünnet olduğuna dair sahih rivayetler bulunmaktadır:
ﻧْﺖﺪُ اﻤﻟَﻚَ اﻟْﺤ و، ﻴﻬِﻦ ﻓﻦﻣضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴِﻢ ﻗَﻴﻧْﺖﺪُ اﻤﻟَﻚَ اﻟْﺤ و، ﻴﻬِﻦ ﻓﻦﻣضِ وراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴ ﻧُﻮرﻧْﺖﺪُ اﻤ ﻟَﻚَ اﻟْﺤﻢاﻟﻠﱠﻬ
اﻟﻨﱠﺎر و، ﻖﻨﱠﺔُ ﺣاﻟْﺠ و، ﻖكَ ﺣﻘَﺎوﻟ و، ﻖﻟُﻚَ ﺣﻗَﻮ و، ﻖﺪُكَ ﺣﻋو و، ﻖ اﻟْﺤﻧْﺖ ا، ُﺪﻤﻟَﻚَ اﻟْﺤ و، ﻴﻬِﻦ ﻓﻦﻣضِ وراﻻاتِ وﻮﻤﻚُ اﻟﺴﻠﻣ
َﺑِﻚ و، ﺖﻧَﺒﻚَ اﻟَﻴا و، ﻨْﺖﺑِﻚَ آﻣ و، ﻠْﺖﻛﻚَ ﺗَﻮﻠَﻴﻋ و، ﺖﻠَﻤﺳ ﻟَﻚَ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﻖﺪٌ ﺣﻤﺤﻣ و، ﻖﻮنَ ﺣاﻟﻨﱠﺒِﻴ و، ﻖﺔُ ﺣﺎﻋاﻟﺴ و، ﻖﺣ
 وﻣﺎ أﻧﺖ، ﻠَﻨْﺖﻋﺎ اﻣ و، ترﺮﺳﺎ اﻣ و، تﺧﱠﺮﺎ اﻣ و، ﺖﺎ ﻗَﺪﱠﻣ ﻣ ﻟﺮ ﻓَﺎﻏْﻔ،  أﻧﺖ رﺑﻨﺎ وإﻟﻴﻚ اﻟﻤﺼﻴﺮ، ﺖﻤﺎﻛﻚَ ﺣﻟَﻴا و، ﺖﻤﺧَﺎﺻ
 وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﻚ، ﻧْﺖﻻ ا اﻟَﻪ ﻻ ا،  أﻧﺖ إﻟﻬ، ﺮّﺧﻮ اﻟْﻤﻧْﺖا و، ﻘَﺪِّم اﻟْﻤﻧْﺖ ا، أﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨ
“Allah’ım sana hamdolsun sen göklerin ve yerin nurusun, tüm övgüler sana mahsustur. Gökleri ve
yerleri ayakta tutan sensin, övülmeye layık olan sadece sensin. Sen göklerin ve yerin ve her ikisi
arasındaki tüm şeylerin hayatlarını düzene koyansın. Sen gerçek ilahsın senin vadin de mutlaka
gerçekleşecektir. Sana kavuşmak da mutlaka olacaktır. Cennet gerçektir. Cehennem gerçektir.
Kıyamet muhakkak gerçekleşecektir. Peygamberler gerçektir/Haktır. Muhammed Haktır, Allah’ım!
tüm irademi sana teslim ettim, sana inandım, sana güvenip dayandım ve daima sana yöneliyorum,
senin verdiğin güç ve kuvvetle düşmanlarla mücadele ediyorum ve sadece senin hükmüne
müracaat ediyorum. İşlediğim ve işleyeceğim gizli ve açık tüm günahlarımı bağışla. İleriye götüren,
geriye götüren sensin ey Rabbim! Benim kulluk yapacağım tek ilahım sensin senden başka ilah
yoktur. İbadete güç ve günahlardan kaçış ancak senin verdiğin güçle olur.”
ﻴﻪﺎﻧُﻮا ﻓﺎ ﻛﻴﻤﺎدِكَ ﻓﺒ ﻋﻦﻴ ﺑﻢ ﺗَﺤﻧْﺖ اةﺎداﻟﺸﱠﻬﺐِ و اﻟْﻐَﻴﻢﺎﻟضِ ﻋراﻻاتِ وﻮﻤ اﻟﺴﺮ ﻓَﺎﻃﻴﻞاﻓﺮﺳا وﻴﻞﺎﺋﻴﻣ وﺮِﻳﻞ ﺟِﺒب رﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻴﻢﺘَﻘﺴ ﻣاطﺮ ﺻَﻟ ا ﺗَﺸَﺎءﻦﺪِي ﻣﻧﱠﻚَ ﺗَﻬﻚَ اذْﻧ ﺑِﺎﻖ اﻟْﺤﻦ ﻣﻴﻪ ﻓﻒﺎ اﺧْﺘُﻠﻤ ﻟﺪِﻧﻔُﻮنَ اﻫﺨْﺘَﻠﻳ
Ey Cebrail’in, Mikail’in ve İsraﬁl’in Rabbi!, gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve hazır olanı bilen
Allah’ım! Sen kulların çekiştikleri şeyler konusunda aralarında hak ile hükmedersin, Sen dilediğini
dosdoğru yola hidayet edersin.”
On defa “Allahu Ekber”, On defa “ Elhamdulillah”, on defa “Laileheillallah” on defa “Esteğﬁrullah”
ve şöyle on defa şöyle derdi: “Allahım! Beni bağışla, beni hidayete erdir, beni rızıklandır, bana
aﬁyet ve sağlık ver,”
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On defa:
ِﺎبﺴ اﻟْﺤمﻮ ﻳﻴﻖ اﻟﻀﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ اّﻧ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
“Allah’ım Hesap gününde sıkıntıdan sana sığınırım”
ﺔﻈَﻤاﻟْﻌ وﺎءﺮِﻳﺒْاﻟوتِ وﺮﺒاﻟْﺠﻮتِ وَﻠ) ﺛَﻼﺛًﺎ( ذُو اﻟْﻤﺮﺒﻛ اﻪاﻟ
(Üç defa) Allahu ekber. Yücelik, kibir, ceberut ve melekut sahibi Allahım!
Sıfat Salat Nebi s. 94-95
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