
Tövbe-İstiğfar Duası

Tövbe, insanın işlediği günahtan pişmanlık duyarak Allah’a söz vermesi 
ve ondan af dilemesidir. Samimi bir niyet ve kararlılıkla kötülüklerden 
vazgeçmesidir. Yüce Allah tövbe etmemizi ve bağışlanmayı dilememizi 
istemiştir. Hatasından dönerek kararlılıkla tövbe edenlerin tövbelerini 
kabul edeceğini bildirmiştir. Bir ayette şöyle buyurmuştur:

ُه ُنوَب َمج ِيًعا إِنَّ ِة اهللاَِّ إِنَّ اهللاََّ َيْغِفُر الذُّ ِذيَن َأَْرسُفوا َعَىل َأْنُفِسِهْم َال َتْقنَُطوا ِمْن َرْمحَ ُقْل َياِعَباِدي الَّ

ِحيمُ  ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

“De ki: Ey kendilerine kötülük edip (günahta) aşırı giden kullarım! 
Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların 
hepsini bağışlar. Çünkü o, bağışlayandır, merhametlidir.” 
Tövbe eden kişi, söz ve davranışlarıyla pişmanlığını gösterir. Yaptığı 
hatalarda ve işlediği günahlarda ısrar etmez. 
Müslüman, her akşam yatmadan önce kendi nefsini muhasebeye 
çeker. O gün günah işleyip işlemediğini düşünür. Tövbe istiğfar ederek 
işlediği günahlarının affedilmesini ister. 
Tövbe istiğfar tek başına yapılabileceği gibi cemaat hâlinde de 
yapılabilir. Örneğin, cuma akşamları (perşembeyi cumaya bağlayan 
gece) yatsı namazlarından sonra, Bakara suresinin son iki ayeti, 
“Amene’r-rasulü” okunur. Arkasından aşağıdaki şekilde tövbe ve 
istiğfar yapılabilir.



ِحيمِ  ْمحَِن الرَّ ِجيِم  *  بِْسِم اهللاِ الرَّ ْيَطاِن الرَّ َأُعوُذبِاهللاِّ ِمَن الشَّ

ٍد َو َعَىل آلِِه َوَصْحبِِه َاْمجَِعَني  َالُم َعَىل َرُسولَِنا ُحمَمَّ َالُة َوالسَّ َاْحلَْمُد هللاِِّ َربِّ اْلَعاملََِني * َوالصَّ

ِذي الَ إَِلَه إِالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َو َأُتوُب  إَِلْيهِ * َاْسَتْغِفُر اهللاََّ* َاْسَتْغِفُر اهللاََّ*َاْسَتْغِفُر اهللاََّ اْلَكِريَم الَّ

َتْوَبَة َعْبٍد َظاِملٍ لَِنْفِسِه الَ َيْملُِك لَِنْفِسِه َمْوًتا َو الَ َحَياًتا َو َل ُنُشوًرا* َو َنْسَأُلُه التَّْوَبَة َو املَْْغِفَرَة َلَنا

يمُ  ِ اُب احلَّ ُه ُهَو التَّوَّ إِنَّ

“Allah’ım! Bu yaşa gelinceye kadar, bilerek veya bilmeyerek işlediğim 
bütün günahlardan tövbe ettim, bir daha işlememeye karar verdim. 
Günahlarımı bağışla! Çünkü sen günahları bağışlayansın! 
Peygamberlerin ilki Hz. Âdem, sonuncusu ise Hz. Muhammed’dir. İkisi 
arasında gelip geçmiş bütün peygamberlere inandım, iman ettim, hepsi 
haktır, gerçektir. Dilim ile ikrar, kalbim ile tasdik ettim. 
Allah’ım! Rabb’im sensin, senden başka ilah yoktur. Beni yarattın, ben 
senin kulunum. Gücüm yettiği kadar sana verdiğim söz üzerinde 
duruyorum. Yaptıklarıma karşı başıma gelecek kötülüklerden sana 
sığınırım. Günahlarımı itiraf ediyorum, beni affet Allah’ım! Çünkü 
senden başka günahları affedecek kimse yoktur Allah’ım! 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, 
kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inandım. Ölümden sonraki 
diriliş haktır. Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in onun 
kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Allah’ın salatı ve selamı 
Efendimiz Hz. Muhammed’in, diğer nebi ve resullerin üzerine olsun, 
Hamt âlemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur. Âmin.

ةَ  َّام َيِصُفوَن * َوَسَالٌم َعَىل املُْْرَسلَِني َواْحلَْمُد هللاَِِّ َربِّ اْلَعاملََِني َاْلَفاِحتَ ِة َع َك َربِّ اْلِعزَّ ُسْبَحاَن َربِّ




