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4. VAAZA BAŞLARKEN

Vaaz, herhangi bir konuda insanları iyiliğe sevk etmek 
için söylenen söz, nasihat, öğüt, bir kimseye kalbini yumu-
şatacak surette sevap ve ikaba dair söz söylemek, nasihat 
etmek demektir. 

Peygamberimiz (s.a.s.), bu görevi en güzel şekilde ye-
rine getirmiş ve insanlara örnek olmuştur. Her hayırlı işte 
olduğu gibi vaaza başlarken de Allah’a hamd ve Resûlüne 
salâvat getirmek, Peygamberimiz (s.a.s.)’in sünnetidir. (Ebû 

Davud, Edeb, 21; İbn Mâce, Nikâh, 19)  Yapılacak vaaz konusu ile il-
gili en az bir ayet ve hadis zikredilir ve işlenecek konuya 
başlanır.

Vaaza başlanırken genellikle şu dua okunur:

ٍد َوَعَلى  اَلُم َعَلى َرُسوِلَنا ُمَحّمَ اَلُة َوالّسَ ِ َرِبّ اْلَعاَلمن۪يَ َوالّصَ اَْلَحْمُد لِلّٰ
ٍد َصّلُوا َعَلى َطب۪يِب  ٰاِلِه َواَْصَحاِبِه اَْجَم۪عنَي َصّلُوا َعَلى َرُسوِلَنا ُمَحّمَ

ٍد َرّبِ اْشَرْح ِلى َصْدِرى  ٍد َصّلُوا َعَلى َشف۪يِع ُذُنوِبَنا ُمَحّمَ ُقُلوِبَنا ُمَحّمَ
ْر ِلى اَْمِرى َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِنى َيْفَقُهوا َقْوِلى ُسْبَحاَنَك َلِعْلَم  َوَيّسِ

َك اَْنَت اْلَعل۪يُم اْلَحك۪يُم  ُسْبَحاَنَك َل َفْهَم َلَنا اِّلَ َما  َلَنا اِّلَ َما َعّلَْمَتَنا اِّنَ
َك اَْنَت اْلَجَواُد اْلَكر۪يُم ْمَتَنا اِّنَ َفّهَ

ْحٰمِن الّرَح۪يِم ِ الّرَ ْيَطاِن الّرَج۪يِم  ِبْسِم الّلٰ ِ ِمَن الّشَ  اَُعوُذ ِبا لّلٰ
 (Konu ile ilgili bir ayet okunur)

 Anlamı: “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in, 
ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.
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Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât getirin.

Kalplerin tabibi Hz. Muhammed’e salât getirin.

Günahlarımızın şefaatçisi Hz. Muhammed’e salât getirin.

Ey Rabbim! Göğsümü ferah eyle, işimi kolaylaştır.

Dilimin bağını çöz de sözümü anlasınlar.

(Ya Rabbi) Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Senin bize öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yoktur. 
Şüphesiz Sen, her şeyi en iyi bilen, her işi hikmetli olansın.

(Ya Rabbi) Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Senin bize gerçeği anlattığının dışında bizim anlama 
imkânımız yoktur. Şüphesiz Sen çok cömertsin ve çok ikram 
sahibisin.

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığınırım.Rahman Rahim 
Allah’ın adı ile.”

5. NİMETE KAVUŞUNcA YAPILAcAK DUA

Nimete kavuşunca şükretmek, musibetle karşılaşınca 
sabretmek, her hâlükârda Allah’a hamd etmek mü’minin 
temel görevidir. Çünkü Allah, şükredenlere, nimetini artı-
racağını ve onları bağışlayacağını bildirmiştir. (İbrahim, 14/7)

“Hamd”, Allah’ı övmek, her türlü nimet, iyilik ve 
güzelliğin Allah’a ait olduğunu itiraf etmek ve bunu 
dile getirmektir. Allah’a hamd etmeyi en güzel ifade 
eden el-hamdülillah cümlesidir. Bu cümle,  Kur’ân’da 




