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TAKDİM
"De ki: Duanız olmasa, Rabbim
size ne diye değer versin."

(Furkan, 77)

Dua, insanın manevî hayatının bölünmez bir
parçasıdır. Dua, insanı sonsuz yüceliğe bağlayan nurlu bir halkadır. Dua, ibadetin özüdür.
Dua, son derece aciz bir varlığın mutlak güç
sahibi bir varlığa sırlarını açıp ondan yardım
istemesi, yalvarışı ve O'na yönelişidir.
Dua eden bazan bu yönelişinde en büyük
put olan nefis putunu kırıp Mutlak varlığa doğru hicret eder; böylece büsbütün kendini unutur ve gerçek anlamda O'na gönül verir. İşte
böyle birisinin duası, aşkın ve sevginin ifadesine dönüşür.
Kumeyl duası, Hz. Ali'nin (a.s) sır dostu olan Kumeyl'e öğrettiği bir duadır. Ehlibeyt İmamlarının ziyaretlerini ve onlardan nakledilen
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duaları içeren İkbal'ul-A'mal adlı kitapta nakledildiğine göre Hz. Ali bu duanın Hz. Hızır'ın
duası olduğunu belirttikten sonra şöyle buyurur:
"...Otur ey Kumeyl, bu duayı ezberlediğinde
onu her cuma gecesi veya ayda bir veya yılda
bir veya ömründe bir defa oku; düşmanlardan
korunursun, rızkın artar, Allah'ın bağışından
asla ayrı düşmezsin..."
Tevessül duası, Hz. Resulullah, Hz. Fatıma, Hz. Ali ve on bir evladı vasıta kılınarak
yüce Allah'tan hacetlerin istenileceği bir duadır. Hazain-i Narakî adlı eserde, Muhammed
b. Babeveyh'in bu duayı Ehlibeyt İmamlarından naklettiği yer alır.
Ayrıca münacatlar içerisinden Hz Ali'nin
(a.s) Kufe camiindeki münacatı getirilmiştir
sadece. Namazlardan sonra okunan iki kısa
dua ve Kur'ân-ı Kerim'den genellikle okunan
Ayet'el-Kürsî ve Yâsîn Sûresi de getirilmiştir.
Yüce Allah'ın bu dualarda geçen makamlara erişmeğe muvaffak kılması umuduyla.
Kevser
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KUMEYL DUASI

ﲪ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣﻴ ِﻢ
ٰ ْ ﺑِ ْﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟ ﱠﺮ
ِ
ﺖ ُﻛﻞﱠ َﺷ ْﻰ ٍء َو
ْ ﻚ اﻟﱠِﱴ َو ِﺳ َﻌ
َ ِﻚ ﺑَِﺮ ْﲪَﺘ
َ ُاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ِن ِ◌ ّ◌ى اَ ْﺳﺎَﻟ
ﻀ َﻊ َﳍَﺎ ُﻛﻞﱡ َﺷ ْﻰ ٍء َو
َ ت ِﻬﺑَﺎ ُﻛﻞﱠ َﺷ ْﻰ ٍء َو َﺧ
َ ﻚ اﻟﱠ ِﱴ ﻗَـ َﻬ ْﺮ
َ ِﺑُِﻘ ﱠﻮﺗ
ﺖ ِﻬﺑَﺎ ُﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻰ ٍء
َ ﻚ اﻟﱠِﱴ ﻏَﻠَْﺒ
َ ِذَ ﱠل َﳍَﺎ ُﻛ ﱡﻞ َﺷ ْﻰ ٍء َو ِﲜَﺒَـ ُﺮوﺗ
_____________________________________

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme innî es'eluke bi-rahmetikelleti vesiat kulle şey'in ve bi-guvvetikelletî gaharte biha
kulle şey'in ve hazaa leha kullu şey'in ve zelle
leha kullu şey'in ve bi-ceberûtikelletî galebte biha kulle şey'in.

Anlamı:
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
Allah'ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin
hakkına; kendisiyle her şeye üstün geldiğin,
karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin
ram olduğu gücün hakkına; her şeye gâlip geldiğin ceberûtun (azametin) hakkına; (senden
niyaz ederim.)
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ِ
ت
ْ َﻚ اﻟﱠ ِﱴ َﻣ َﻼ
َ ِﻚ اﻟﱠ ِﱴ ﻻَ ﻳَـ ُﻘﻮ ُم َﳍَﺎ َﺷ ْﻰءٌ َو ﺑِ َﻌﻈَ َﻤـﺘ
َ َو ﺑِﻌِـﺰﱠﺗ
ِ ٍ
ﻚ
َ ﻚ اﻟﱠ ِﺬى َﻋﻼَ ُﻛﻞﱠ َﺷ ْﻰ ٍء َو ﺑَِﻮ ْﺟـ ِﻬ
َ ِﺴﻠْﻄَﺎﻧ
ُ ُﻛﻞﱠ َﺷ ْﻰء َو ﺑ
ت اَ ْرَﻛﺎ َن ُﻛ ِّﻞ
ْ َﻚ اﻟﱠ ِﱴ َﻣ َﻼ
َ ِاﻟْﺒَﺎﻗِﻰ ﺑَـ ْﻌ َﺪ ﻓَـﻨَ ِﺎء ُﻛ ِّﻞ َﺷ ْﻰ ٍء َو ِﺎﺑَ ْﲰَﺎﺋ
ﻚ
َ ﻚ اﻟﱠ ِﺬى اَ َﺣﺎ
َ ط ﺑِ ُﻜـ ِّﻞ َﺷـ ْﻰ ٍء َو ﺑِـﻨُﻮ ِر َو ْﺟـ ِﻬ
َ َﺷ ْﻰ ٍء َو ﺑِﻌِﻠْـ ِﻤ
ﺿـﺎءَ ﻟَﻪُ ُﻛـ ﱡﻞ َﺷ ْﻰ ٍء
َ َاﻟﱠ ِﺬى ا
__________________________________________
Ve bi-izzetike'lletî la yegûmu leha şey'un ve biazametike'lletî mele'et kulle şey'in ve bi-sultanike'llezî ala kulle şey'in ve bi-vechike'l-bagî ba'de
fenai kulli şey'in ve bi-esmaike'lletî meleet erkane kulli şey'in ve bi-ilmike'llezî ehate bi-kulli şey'in ve bi-nûri vechike'llezî ezâe lehu kullu şey'in.

Anlamı:
Önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin
hakkına ve her şeyi dolduran azametin hakkına; her şeye üstün gelen saltanatın hakkına;
her şeyin fani olmasından sonra bâki kalacak
vechin hakkına; her şeyin temellerini dolduran
isimlerin hakkına; her şeyi ihata eden ilmin
hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru
hakkına; senden niyaz ederim.
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ِ �� ﻧُﻮر � ﻗُﺪﱡوس � اَﱠو َل ا ْﻻَ ﱠوﻟِﲔ و
آﺧ َﺮ ْاﻵ ِﺧﺮﻳ َﻦ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ََ َ
َ ُ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ اﻟْﻌ َ ﱠ
ﻮب
ُ ﻮب اﻟﱠ ِﱴ َﻬﺗْﺘ
َ ُﱃ اﻟ ﱡﺬﻧ
َ ُﱃ اﻟ ﱡﺬﻧ
َ ِ ﺼ َﻢ اَﻟﻠ ُـﻬ ﱠﻢ ا ْﻏﻔ ْـﺮ
َ ِ ا ْﻏﻔ ْﺮ
ِ
ﱠ
ِ ﱠ
ب اﻟﱠ ِﱴ ﺗُـﻐَ ِّـﲑُ اﻟﻨِّ َﻌ َﻢ
َ ﱃ اﻟ ﱡﺬﻧُﻮ
َ ِ اﻟ ِﱴ ﺗُـ ْﻨ ِﺰ ُل اﻟﻨّ َﻘ َﻢ اَﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ اﻏْﻔ ْﺮ
ِ
ِ
ب اﻟﱠ ِﱴ َﲢْﺒِﺲ اﻟﺪ َ ﱠ
ﱠ
ﱃ
َ ﱃ اﻟ ﱡﺬﻧُﻮ
َ ِ ﱡﻋﺎءَ اَﻟﻠ ُـﻬ ﱠﻢ اﻏْﻔ ْﺮ
َ ِ اَﻟﻠ ُـﻬ ﱠﻢ اﻏْﻔ ْﺮ
ُ
َ ُاﻟ ﱡﺬﻧ
َﻮب اﻟﱠ ِﱴ ﺗُـﻨْ ِﺰ ُل اﻟْﺒَﻼَء
______________________________________________________

Ya Nûru, ya Guddûs, ya Evvel'el-evvelîn ve ya
Ahir'el-ahirîn. Allahumme'ğfir liye'z-zunûbelletî
tehtik'ul-isam. Allahumme'ğfir liye'z-zunûb'elletî
tunzil'un-nikam. Allahumme'ğfir liye'z-zunûb'elletî
tuğayyirun niam. Allahumme'ğfir liye'z-zunûb'elletî tehbis'ud-dua. Allahumme'ğfir liye'z-zunûb'elletî tunzil'ul-belâ.

Anlamı:
Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve ey
ahirlerin ahiri! Allah'ım! Benim ismet perdesini
yırtan günahlarımı bağışla. Allah'ım! Bedbahtlıklara yol açan günahlarımı bağışla. Allah'ım!
Nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla. Allah'ım! Duanın icabetini önleyen günahlarımı bağışla. Allah'ım! Belanın inmesine sebebiyet veren
günahlarımı bağışla.
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ٍ ْاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اﻏْـ ِﻔ ْﺮ ِﱃ ُﻛﻞﱠ ذَﻧ
ﺐ اَ ْذﻧَـْﺒـﺘُﻪُ َوُﻛ ﱠﻞ َﺧ ِﻄﻴﺌَ ٍﺔ اَ ْﺧﻄَﺄْ ُﻬﺗَﺎ
ِ ِاَﻟﻠّﻬ ﱠﻢ اِِﱏ اَﺗَـ َﻘﱠﺮب اِﻟَﻴﻚ ﺑِ ِﺬْﻛ ِﺮ َك و اَﺳﺘ ْﺸ ِـﻔﻊ ﺑ
ﻚ
َ ﱃ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ
َ ُ َْ َ
َْ ُ
ّ ُ
َﻚا
ِ ﻚ ِﲜ
ْﺮ َك
َ ِﻮد َك اَ ْن ﺗُ ْﺪﻧِﻴَ ِﲎ ِﻣ ْﻦ ﻗُـ ْﺮﺑ
ُ َ َُواَ ْﺳﺎَﻟ
َ ﻚ َواَ ْن ﺗُﻮ ِز َﻋ ِﲎ ُﺷﻜ
ِ
ِ ال َﺧ
ﺎﺿ ٍﻊ
َ ُﻚ ُﺳ َﺆ
َ َو اَ ْن ﺗُـﻠْ ِﻬ َﻤ ِﲎ ِذ ْﻛ َﺮ َك اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اِّﱏ اَ ْﺳﺎَﻟ
ِ ّﻞ َﺧ
ٍ ُِﻣﺘَـ َﺬﻟ
ﺎﺷ ٍﻊ اَ ْن ﺗُ َﺴ ِﺎﳏَ ِﲎ َو ﺗَـ ْﺮ َﲪَ ِﲎ
__________________________________________

Allahumme'ğfir lî kulle zenbin eznebtuhu ve
kulle hatietin ehta'tuha. Allahumme innî etegarrabu ileyke bi-zikrike ve esteşfiu bike ila nefsike
ve es'eluke bi-cûdike en tudniyenî min gurbik.
Ve en tuzianî şukrake ve en tulhimenî zikrek.
Allahumme innî es'eluke suale haziin mutezellilin
haşiin, en tusamihenî ve terhamenî

Anlamı:
Allah'ım! İşlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları bağışla. Allah'ım! Ben sana
zikrinle yaklaşmak istiyorum. Seninle senden
şefaat diliyorum; cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana
nasip etmeni ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum senden. Allah'ım! Huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille, senden hatalarıma göz yummanı,
8
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ِ ﻚ ر
َِ اﺿﻴﺎً ﻗَﺎﻧِﻌﺎً وَ ِﰱ
ِ
ِ ﲨﻴ ِﻊ اﻻَ ْﺣﻮ
ال
َ َ َو َﲡْ َـﻌﻠَ ِﲎ ﺑِ َﻘ ْﺴﻤ
َ
ِ ﻣﺘَـﻮا
ﱠت ﻓَﺎﻗَـﺘُﻪُ َواَﻧْـ َﺰ َل
َ ُﻚ ُﺳ َﺆ
ْ ال َﻣ ِﻦ ا ْﺷـﺘَﺪ
َ ﺿﻌﺎً اَﻟﻠ ُّﻬ ﱠﻢ َواَ ْﺳﺎَﻟ
َُ
ِ
ِ ِ ﻚ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟ ﱠ
ﻴﻤﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك َرﻏْﺒَـﺘُﻪُ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
َ ِﺑ
َ ﺸ َﺪاﺋﺪ َﺣ
َ ﺎﺟﺘَﻪُ َو َﻋﻈُ َﻢ ﻓ
ِ
ْﺮ َك َو ﻇَ َﻬ َﺮ اَ ْﻣ ُﺮ َك
َ ُﻚ َو َﻋﻼَ َﻣ َﻜﺎﻧ
َ َُﻋﻈُ َﻢ ُﺳﻠْﻄَﺎﻧ
ُ ﻚ َو َﺧﻔ َﻰ َﻣﻜ
_______________________________

ve tec'elenî bi-gısmike raziyen gania. Ve fî
cemi'il-ahvali mutevazia. Allahumme ve es'eluke suale men'işteddet fegatuh. Ve enzele
bike inde'ş-şedaidi haceteh. Ve ezume fîma
indeke rağbetuh. Allahumme azume sultanuke ve ala mekanuke ve hafiye mekruke ve
zahera emruke

Anlamı:
bana merhametli davranmanı, beni verdiğine
razı ve yetinen ve her durumda mütevazı kılmanı dilerim. Allah'ım! İhtiyaç ve yoksulluğu
şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getiren, katında bulunanlara büyük rağbeti
olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım.
Allah'ım! Senin saltanatın azimdir ve mekânın yücedir, tedbirin gizlidir ve fermanın âşikar;
9
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ِ ِ
ار ِﻣ ْﻦ
ْ ﺐ ﻗَـ ْﻬ ُﺮ َك َو َﺟ َﺮ
َ ُت ﻗُ ْﺪ َرﺗ
ُ ﻚ َو ﻻَ ﳝُْﻜ ُﻦ اﻟْﻔ َﺮ
َ ََو ﻏَﻠ
ِ ُﻚ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻻَ اَ ِﺟ ُﺪ ﻟِ ُﺬﻧ
ًﻮﰉ ﻏَﺎﻓِﺮاً َو ﻻَ ﻟَِﻘـﺒَﺎﺋِ ِﺤﻰ َﺳﺎﺗِﺮا
َ ِﻮﻣﺘ
َ ُﺣ ُﻜ
ِ
ِ ِﺸ ْﻰ ٍء ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤﻠِ َﻰ اﻟْ َﻘﺒ
َ َِو ﻻَ ﻟ
َﺴ ِﻦ ُﻣﺒَ ِّﺪﻻً ﻏَ ْﲑَ َك ﻻَ اﻟَﻪ
َ َﻴﺢ ِﺎﺑ ْﳊ
ِ
ت
ُ ْﺖ ﻧَـ ْﻔ ِﺴـﻰ َو َﲡَﱠﺮأ
ُ ﻚ َو ِﲝَ ْﻤ ِﺪ َك ﻇَﻠَ ْﻤ
َ َـﺤﺎﻧ
َ ْاﻻﱠ اَﻧ
َ ﺖ ُﺳ ْﺒ
ِ ِْﲜﻬﻠِﻰ و ﺳ َﻜﻨ
ﻚ ﻋَﻠَ ﱠﻰ
َ ِّﺖ ا َﱃ ﻗَ ِﺪ ِﱘ ِذ ْﻛ ِﺮ َك ِﱃ َوَﻣﻨ
ُ َ َ َْ
____________________________________________

ve galebe gahruke ve ceret gudretuk. Ve la yumkin'ul-firaru min hukûmetik. Allahumme la ecidu
li-zunûbî ğafiran ve la li-gabeihî satiran. Ve la lişey'in min ameliye'l-gabîhi bi'l-haseni mubeddilen ğayrek. La ilâhe illa ente; subhaneke ve bihamdik. Zalemtu nefsî ve tecerra'tu bi-cehlî. Ve
sekentu ila gadîmi zikrike lî ve mennike aleyy.

Anlamı:

kahrın galip ve kudretin her yerde câridir ve senin
hükümetinden kaçmak imkânsızdır. Allah'ım! Senden
başka günahlarımı bağışlayacak, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam.
Senden başka ilâh yoktur; münezzehsin; sana hamd
ederim. Ben kendime zulmettim ve câhilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım ve beni (ta) eskiden beri
unutmadığından ve bana lütuf ve ihsanından dolayı
rahatladım (ve korkmadan sana isyan ettim).
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ِ
ِ َﻴﺢ ﺳ َﱰﺗَﻪُ و َﻛﻢ ِﻣﻦ ﻓ
ﺎد ٍح ِﻣ َﻦ
ْ ْ َ ْ َ ٍ ِى َﻛ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻗَﺒ
َ َاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻣ ْﻮﻻ
ِ
ِ
ِ ِ
ُْﺮوﻩٍ َدﻓَـ ْﻌـﺘَﻪ
ُ اﻟْﺒَﻼَء اَﻗَـﻠْـﺘَﻪُ َو َﻛ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻋﺜَﺎ ٍر َوﻗَـ ْﻴـﺘَﻪُ َو َﻛ ْﻢ ﻣ ْﻦ َﻣﻜ
َِ و َﻛـﻢ ِﻣﻦ ﺛَـﻨَ ٍﺎء
ﺸ ْﺮﺗَﻪُ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻋﻈُ َﻢ
َ َﺖ اَ ْﻫﻼً ﻟَﻪُ ﻧ
ُ ﲨﻴ ٍﻞ ﻟَ ْﺴ
ْ ْ َ
ت ِﰉ اَ ْﻋ َﻤ ِﺎﱃ َو
َ ﺑَﻼَﺋِﻰ َو اَﻓـ َْﺮ
ْ ﺼ َﺮ
ُ َط ِﰉ ُﺳﻮءُ َﺣ ِﺎﱃ َو ﻗ
ﺴ ِﲎ ﻋَ ْﻦ ﻧَـ ْﻔﻌِﻰ ﺑُـ ْﻌ ُﺪ اََﻣﻠِﻰ
ْ ﻗَـ َﻌ َﺪ
َ َت ِﰉ اَﻏْﻼَِﱃ َو َﺣﺒ
____________________________________________

Allahumme mevlaye kem min kabîhin seterteh. Ve kem min fadihin min'el-belai ekalteh, ve
kem min isarin vegayteh, ve kem min mekrûhin
defa'teh, ve kem min senain cemîlin lestu ehlen
lehu neşerteh. Allahumme azume belaî ve efrate
bî sûu hâlî ve kesurat bî a'malî. Ve gaedet bî eğlalî ve habesenî an nef'î bu'du emelî.

Anlamı:
Allahım! Mevlam! Nice kötülüklerimin üzerini örttün; nice belaları benden geri çevirdin; nice
hatalardan korudun beni; hoşa gitmeyen şeyleri
uzaklaştırdın; layık olmadığım nice güzel övgüleri benim için yaydın.
Allah'ım! Belam büyümüş, halimin kötülüğü
haddi aşmış; amellerim beni aciz bırakmış, (tutku)
zincirlerim beni çökertmiş, yerlere sermiş; uzun
arzularım beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş
11

https://t.me/caferilikcom

َو َﺧ َﺪﻋَﺘْ ِﲎ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﺑِﻐُ ُﺮوِرَﻫﺎ َوﻧَـ ْﻔ ِﺴﻰ ِﲜِﻨَﺎﻳَﺘِ َﻬﺎ َوِﻣﻄَ ِﺎﱃ َ� َﺳﻴِّ ِﺪى
ِ
ﻚ ُد َﻋﺎﺋِﻰ ُﺳﻮءُ َﻋ َﻤﻠِﻰ
َ ﺐ َﻋ ْﻨ
َ ُﻚ ﺑِﻌِﺰﱠﺗ
َ ﻓَﺎَ ْﺳﺎَﻟ
ُ ﻚ اَ ْن ﻻَ َْﳛ
َ ﺠ
َﺖ َﻋﻠَْﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ ِﺳ ِّﺮى َو ﻻ
َ ﻀ ْﺤ ِﲎ ِﲞَِﻔ ِّﻰ َﻣﺎاﻃﱠﻠَ ْﻌ
َ َوﻓِ َﻌﺎِﱃ َو ﻻَ ﺗَـ ْﻔ
ِ ﺗُـﻌ
ﺎﺟﻠ ِْﲎ ِﺎﺑﻟْﻌُ ُﻘﻮﺑَﺔِ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠْﺘُﻪُ ِﰱ َﺧﻠََﻮاﺗِﻰ ِﻣ ْﻦ ُﺳﻮِء ﻓِ ْﻌﻠِﻰ
َ
ِ واِﺳﺎءﺗِﻰ و َدو ِام ﺗَـ ْﻔ ِﺮ
ﻳﻄﻰ َو َﺟ َﻬﺎﻟ َِﱴ َو َﻛﺜْـ َﺮةِ َﺷ َﻬ َﻮاﺗِﻰ َو ﻏَ ْﻔﻠَ ِﱴ
َ َ ََ َ
____________________________________________

Ve hedaetni'd-dunya bi-ğurûriha ve nefsi bi-cinayetiha ve mitalî. Ya Seyyidî, fees'eluke bi-izzetike en la yehcube anke duaî sûu amelî ve fialî.
Ve la tefzahnî bi-hafiyyi met'tale'te aleyhi min
sırrî. Ve la tuacilnî bi'l-ukûbeti alâ ma amiltuhu fî
halevatî, min sûi fi'lî ve isâetî ve devami tefritî ve
cehaletî ve kesreti şehevatî ve ğafletî.

Anlamı:

ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve nefs-i emmarem, kendi cinayeti ve müsamahakârlığımla
beni kandırmış. Ey seyyidim! İzzetinin hakkına
(senden istiyorum ki); amelimin kötülüğü, duamın
kabulünü önlemesin, bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim
ve davranışım, sürekli tefritim ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden,
beni cezalandırmada acele etme.
12
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ِ
ِ ﻚ ِﱃ ِﰱ ُﻛ ِﻞ اﻻَ ْﺣﻮ
ال َرُؤوﻓﺎً َوﻋَﻠَ ﱠﻰ ِﰱ
َ َوُﻛ ِﻦ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﺑِﻌِﺰﱠﺗ
َ
ّ
َِ
ﻒ
َ ﲨﻴ ِﻊ اﻷ ُُﻣﻮ ِر َﻋﻄُﻮﻓﺎً اِ َﳍِﻰ َوَرِّﰉ َﻣ ْﻦ ِﱃ ﻏَ ْﲑُ َك اَ ْﺳﺎَﻟُﻪُ َﻛ ْﺸ
ِِ
ًﺖ َﻋﻠَ ﱠﻰ ُﺣﻜْﻤﺎ
َ ْى اَ ْﺟ َﺮﻳ
ُ
َ َﺿ ِّﺮى َواﻟﻨﱠﻈََﺮ ِﰱ اَ ْﻣ ِﺮى ا َﳍﻰ َوَﻣ ْﻮﻻ
ِ ِ ُ اِﺗﱠـﺒـ ْﻌ
ِ
ِ ِس ﻓِﻴﻪِ ِﻣ ْﻦ ﺗَـ ْﺰﻳ
ﲔ َﻋ ُﺪ ِّوى
َ
ْ ﺖ ﻓﻴﻪ َﻫ ٰﻮى ﻧَـ ْﻔﺴﻰ َوَﱂْ اَ ْﺣ َِﱰ
َ ﻚ اﻟْ َﻘ
َ ِﻓَـﻐَﱠﺮِﱏ ِﲟَﺎ اَ ْﻫ ٰﻮى َواَ ْﺳ َﻌ َﺪﻩُ ﻋَﻠَﻰ ٰذﻟ
ُﻀﺎء
____________________________________________

Ve kuni'llahumme bi-izzetike lî fî kulli'l-ahvali
raufen. Ve aleyye fî cemii'l-umûri atûfen, ilâhî ve
rabbî men lî ğayruke es'eluhu keşfe zurrî ve'n
nazara fî emrî. İlâhî ve Mevlaye, ecreyte aleyye
hukmen'ittebe'tu fîhi heva nefsî ve lem ahteris
fîhi min tezyînî aduvvî. Feğarrenî bima ehva ve
es'eduhu ala zalik'el-kâzâ.

Anlamı:

Allah'ım! İzzetin hakkına her durumda bana
karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum, Rabbim! Senden başka kimim var ki, ondan, kötü durumumu gidermesini ve işlerime nezaret etmesini isteyebilirim. Mabudum, mevlam! Sen
bana hükmettin; bense onlar hususunda nefsime uydum ve bu konuda düşmanımın günahları tezyin
etmesinden korkmadım; böylece beni istediği gibi
aldattı ve alınyazısı da bu işte ona yardımcı oldu;
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ﺾ ُﺣ ُﺪو ِد َك َو
َ ِت ِﲟَﺎ َﺟ ٰﺮى ﻋَﻠَ ﱠﻰ ِﻣ ْﻦ ٰذﻟ
ُ ﻓَـﺘَ َﺠ َﺎو ْز
َ ﻚ ﺑَـ ْﻌ
ِ
َِ ﻚ ا ْﳊﻤ ُﺪ َﻋﻠَ ﱠﻰ ِﰱ
َﻚ َوﻻ
َ ِﲨﻴ ِﻊ ٰذﻟ
ُ َﺧﺎﻟَ ْﻔ
َ ﺖ ﺑَـ ْﻌ
ْ َ َ َﺾ اَ َواﻣ ِﺮ َك ﻓَـﻠ
ِ
ﻚ َو
َ ْﻤ
َ َﻴﻤﺎ َﺟ ٰﺮى َﻋﻠَ ﱠﻰ ﻓِﻴﻪِ ﻗ
ُ ﻀﺎ ُؤ َك َو اَﻟْـ َﺰَﻣ ِﲎ ُﺣﻜ
َ ُﺣ ﱠﺠﺔَ ِﱃ ﻓ
ِ ﻚ � اِ َﳍِﻰ ﺑـ ْﻌ َﺪ ﺗَـ ْﻘـ
ﺼ ِﲑى َو اِ ْﺳ َﺮ ِاﰱ َﻋﻠَﻰ
َ
َ َ ُﺑَﻼَ ُؤ َك َو ﻗَ ْﺪ اَﺗَـْﻴـﺘ
ًﻧَـ ْﻔ ِﺴﻰ ُﻣ ْﻌـﺘَ ِﺬراً َ� ِدﻣﺎً ُﻣﻨْ َﻜ ِﺴﺮاً ُﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘﻴﻼ
____________________________________________

Fetecaveztu bima cera aleyye min zalike ba'ze
hudûdike ve haleftu ba'ze evamirike, felek'elhamdu aleyye fî cemîi zalike ve la huccete lî fîma cera aleyye fîhi kazauke ve elzemenî hukmuke ve belauke. Ve gad eteytuke ya ilâhî ba'de taksîrî ve israfî alâ nefsî mu'teziran nadimen munkesiran mustakîlen

Anlamı:
işte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırları
aştım ve bazı emirlerine karşı çıktım; bütün
bunlardan sana hamd etmek benim vazifemdir.
Hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni
yakalayan hükmün ve imtihanın karşısında
gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur.
Ve şu anda sana yöneldim Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra;
özür dileyerek, pişman ve perişanlık içerisinde
14

ِ ﻣﺴﺘـﻐْـ ِﻔﺮاً ﻣﻨِﻴـﺒﺎً ﻣ ِﻘﺮاً ﻣﺬ
ْﻋﻨﺎً ُﻣ ْﻌـ َِﱰﻓﺎً ﻻَاَ ِﺟ ُﺪ َﻣ َﻔ ّﺮاً ِﳑﱠﺎ َﻛﺎ َن ِﻣ ِّﲎ
َْ ُ
ُ ُّ ُ
ِ ِ
ﻚ ﻋُ ْﺬ ِرى َو
َ ِﲑ ﻗَـﺒُﻮﻟ
َ ْ ََو ﻻَ َﻣ ْﻔ َﺰﻋﺎً اَﺗَـ َﻮ ﱠﺟﻪُ اﻟ َْﻴﻪ ِﰱ اَ ْﻣ ِﺮى ﻏ
ِ ِاِ ْدﺧﺎﻟ
ﻚ اَﻟﻠﱠ ُﻬـ ﱠﻢ ﻓَﺎﻗْـﺒَ ْﻞ ﻋُ ْﺬ ِرى َو ْار َﺣ ْـﻢ
َ ِى ِﰱ َﺳ َﻌﺔِ َر ْﲪَﺘ
َ َ
َ �ﻚ ا ﱠ
ﺿ ِّﺮى َو ﻓُـ ﱠﻜ ِﲎ ِﻣ ْﻦ َﺷ ِّﺪ َوَﺎﺛﻗِﻰ
ُ َِﺷ ﱠﺪة
_____________________________________

musteğfiren munîben mukirren mu'zinen mu'terifa. La ecidu meferran mimma kane minnî. Ve la
mefzeen eteveccehu ileyhi fî emri ğayre gabûlike
uzrî ve idhalike iyyaye fî seati rahmetik. Allahumme fakbel uzrî verham şiddete zurrî. Ve
fukkeni min şeddi vesakî.

Anlamı:
bağışlamanı ve mağfiret etmeni ümit ederek,
tövbe edip tekrar (sana) yöneldim ve günahlarımı ikrar ve takrir ve itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak
bir mekân ve zor durumlarda sığınacak bir yer
bulamıyorum; mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim
yok. O hâlde mazeretimi kabul eyle Allah'ım;
perişanlığımın şiddetine acı; zincirlerimden
kurtar beni.
15

ِ ﻒ ﺑ َﺪِﱏ وِرﻗﱠﺔَ ِﺟﻠ
�َ ْﺪى َو ِدﻗﱠﺔَ ﻋَﻈ ِْﻤﻰ
َ ب ْار َﺣ ْﻢ
ِّ َ� َر
َ َ َ ﺿ ْﻌ
َﻣ ْﻦ ﺑَ َﺪاَ َﺧﻠ ِْﻘﻰ َو ِذ ْﻛ ِﺮى َوﺗَـ ْﺮﺑِـﻴَ ِﱴ َوﺑِِّﺮى َوﺗَـﻐْ ِﺬﻳَِﱴ َﻫ ْﺒ ِﲎ ِﻻﺑْـﺘِ َﺪ ِاء
ِ
ِ ِﻚ و َﺳﺎﻟ
اك
َ ﻒ ﺑِِّﺮ َك ِﰉ َ� اِ َﳍِﻰ َو َﺳﻴِّ ِﺪى َو َرِّﰉ اَﺗُـ َﺮ
َ َ َﻛ َﺮﻣ
ِ ﻣﻌ ِّﺬِﰉ ﺑِﻨَﺎ ِر َك ﺑـ ْﻌـ َﺪ ﺗَـﻮ ِﺣ
ﻴﺪ َك َو ﺑَـ ْﻌـ َﺪ َﻣﺎ اﻧْﻄَٰﻮى َﻋﻠَْﻴﻪِ ﻗَـﻠِْﱮ ِﻣ ْـﻦ
َُ
ْ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ َ ِﻣﻌ ِﺮﻓَـﺘ
ﺴ ِﺎﱏ ﻣ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ َك
َْ
َ ﻚ َو َﳍ َﺞ ﺑﻪ ﻟ
______________________________________________________

Ya Rabbirhem za'fe bedenî ve riggate cildî ve
diggate azmî. Ya men bedee halgî ve zikrî ve
terbiyetî ve birrî ve teğziyetî. Hebnî li'btidaî keremike ve salifi birrike bî. Ya İlâhî ve Seyyidî ve
Rabbî, eturake muezzibî bi-narike ba'de tevhîdik. Ve ba'de mentava aleyhi kalbî min ma'rifetik.
Ve lehice bihi lisanî min zikrike.

Anlamı:
Rabbim! Bedenimin zayıf, derimin ince ve
kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışını gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızk veren; bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim! Vahdaniyetine inandıktan sonra; marifetin bütün kalbimi doldurduktan sonra; dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin
16

ِ ِ
ﱰ ِاﰱ َودُﻋَﺎﺋِﻰ
َ ِّﺿ ِﻤ ِﲑى ِﻣ ْﻦ ُﺣﺒ
َ َُوا ْﻋﺘَـ َﻘ َﺪﻩ
َ ِﻚ َوﺑَـ ْﻌـ َﺪ ﺻ ْﺪق ا ْﻋ
ِ َﺧ
ِ ﻀـﻲ
ع
َ ُﺖ اَ ْﻛ َﺮُم ِﻣ ْـﻦ اَ ْن ﺗ
َ ْﺎت اَﻧ
َ ﻚ َﻫ ْﻴـ َﻬ
َ ِﺎﺿﻌﺎً ﻟِ ُﺮﺑُﻮﺑِـﻴﱠﺘ
َ ◌ّ ◌ِ
ِ ُﺸ ِﺮ َد ﻣﻦ ا ٰ◌وﻳـﺘَﻪُ اَو ﺗ
ِ
ّﻢ
َ ﺴـﻠ
َ ْ ْ َ ْ َ ّ َ ُﻣـَ ْﻦ َرﺑﱠـْﻴـﺘَﻪُ اَ ْو ﺗُـْﺒﻌ َﺪ َﻣ ْﻦ اَ ْدﻧَـْﻴـﺘَﻪُ اَ ْو ﺗ
ِ
ِ
ِ
ُا َﱃ اﻟْﺒَﻼَء َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ ْﻴـﺘَﻪُ َو َرﲪْـﺘَﻪ
_____________________________________

Ve'tegadehu zamirî min hubbike ve ba'de sıdgi'tirafî ve duaî hazien li-rubûbiyyetik. Heyhat ente
ekramu min en tuzeyyie men rabbeyteh, ev tub'ide men edneytehu ev tuşerride men aveyteh ev
tusellime ile'l-belai men kefeytehu ve rahimteh.

Anlamı:
içime işledikten, rubûbiyet makamına boyun eğerek sadakatle (günahlarımı) itiraf edip, doğrulukla (sana) dua ettikten sonra, beni cehennem ateşiyle azap etmen görülüp (inanılacak)
şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır ve sen
kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin; yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmadığın gibi barındırdığın birisini de kovmazsın
veya yetiştirdiğin ve kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin.
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ِِ
ِ ِ
ِ َ ْو ﻟَﻴ
ﻂ
ُ ِّﺴﻠ
َ َﺖ ﺷ ْﻌ ِﺮى َ� َﺳﻲِ◌ ّ◌دى َو ا َﳍﻰ َو َﻣ ْﻮﻻ
َ
َ ُى اَﺗ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْﺴ ٍﻦ
ْ ﱠﺎر َﻋﻠَﻰ ُو ُﺟﻮﻩ َﺧ ﱠﺮ
َ ت ﻟ َﻌﻈَ َﻤﺘ
َ اﻟﻨ
ُ ﻚ َﺳﺎﺟ َﺪةً َو َﻋﻠَﻰ اَﻟ
ِ ﺸ ْﻜ ِﺮ َك ﻣ
ِ ﻴﺪ َك ﺻ
ِ ﺖ ﺑِﺘَـﻮ ِﺣ
ٍ ُﺎد َﺣﺔً َو َﻋﻠَﻰ ﻗُـﻠ
ﻮب
ُ ِﺎدﻗَﺔً َو ﺑ
َ
َ
ْ ْ ﻧَﻄََﻘ
ﻚ
ْ ﺿ َﻤﺎﺋَِﺮ َﺣ َﻮ
ْ َا ْﻋ َﱰَﻓ
َ ِت ِﻣ َﻦ اﻟ ِْﻌﻠ ِْﻢ ﺑ
َ ﻚ ُﳏَِّﻘ َﻘﺔً َو َﻋﻠَﻰ
َ ِﺖ ِﺎﺑِ َﳍِﻴﱠﺘ
ِ ْ ﺣ ﱠﱴ ﺻﺎر
ﺖ اِﱃ اَ ْوﻃَﺎ ِن ﺗَـ َﻌﺒﱡ ِﺪ َك
ْ ِح َﺳ َﻌ
َ ت َﺧﺎﺷ َﻌﺔً َو َﻋﻠَﻰ َﺟَﻮار
ََ َ
ﻃَﺎﺋَِﻌ ًﺔ
_____________________________________

Ve leyte şi'rî ya Seyyidî ve İlâhî ve Mevlay.
Etusellit'un-nare ala vucûhin harret li-azametike
sacide. Ve ala elsunin netekat bi-tevhidike
sadiga. Ve bi-şukrike madiha. Ve ala gulûbin
i'terafet bi-ilâhiyyetike muhakkika. Ve ala zemaira havet min'el-ilmi bike hatta saret haşia. Ve
ala cevarihe seat ila evtani taabudike taia.

Anlamı:
Keşke bir bilseydim, ey seyyidim, mabudum ve mevlam! Azametin karşısında secdeye
düşen yüzlere; sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve şükrün için metheden dillere; ilâhlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen
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batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere mâbetlere koşan ve

ِ ت ِﺎﺑﺳﺘِﻐْـ َﻔﺎ ِر َك ﻣﺬ
�ﻚ َو ﻻَ اُ ْﺧِ ْﱪ
َ ِْﻋﻨَﺔً َﻣﺎ ٰﻫ َﻜ َﺬا اﻟﻈﱠ ﱡﻦ ﺑ
ْ ْ ﺎر
ُ
َ َو اَ َﺷ
ٍ ِﺿ ْﻌ ِﻔﻰ َﻋ ْﻦ ﻗَﻠ
ﻴﻞ
ْ ﺑَِﻔ
َ ﺖ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ
َ ْب َو اَﻧ
َ ﻚ َﻋ ْﻨ
َ ِﻀﻠ
ِّ ﻚ َ� َﻛ ِﺮﱘُ َ� َر
ِ
ِ
ﻴﻬﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ َْﻤ َﻜﺎ ِرﻩِ َﻋﻠَﻰ
َ ِﻮﺎﺑ ِﻬﺗَﺎ َو َﻣﺎ َْﳚ ِﺮى ﻓ
َ ﻣ ْﻦ ﺑَﻼَء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو ﻋُـ ُﻘ
ِ
َ ِاَ ْﻫﻠِ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ اَ ﱠن ٰذﻟ
ُﻴﻞ َﻣﻜْﺜُﻪُ ﻳَ ِﺴﲑٌ ﺑَـ َﻘﺎ ُؤﻩ
ٌ ْﺮوﻩٌ ﻗَـﻠ
ُ ﻚ ﺑَﻼَءٌ َو َﻣﻜ
ِﻒ اﺣﺘِﻤ ِﺎﱃ ﻟِﺒﻼَِء ْاﻵ ِﺧﺮة
ِ
َ َ ْ َ ﻗَﺼﲑٌ ُﻣ ﱠﺪﺗُﻪُ ﻓَ َﻜْﻴ
َ
_____________________________________

Ve eşaret bi'stiğfarike muz'ine. Ma hakeze'zzannu bike ve la uhbirna bi-fazlike anke ya Kerîmu, ya Rabb. Ve ente te'lemu za'fî en kalîlin min
belai'd-dunya ve ukûbatiha. Ve ma yecrî fîha min'el-mekarihi ala ehliha. Alâ enne zalike belaun
ve mekrûh, kalîlun meksuh, yesîrun bekauh, kasîrun muddetuh. Fe-keyfehtimalî li-belai'l-ahire.

Anlamı:
günahını itiraf ettiği hâlde senden mağfiret dileyen uzuvları (azaba düçar eder misin?) Senin hakkında böyle düşünülemez; senin fazl-u keremin
bize böyle tanıtılmamıştır, ey kerem sahibi, ey
Rabb! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki
zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü
sen biliyorsun. Halbuki dünyadaki bela ve zor19

lukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır; o hâlde nasıl tahammül edeyim ahiretteki

ِ
ِ َِو َﺟﻠ
وم
ُ ُﻴﻬﺎ َو ُﻫ َﻮ ﺑَﻼَءٌ ﺗَـﻄ
َ ِﻴﻞ ُوﻗُﻮ ِع اﻟ َْﻤ َﻜﺎ ِرﻩ ﻓ
ُ ﻮل ُﻣ ﱠﺪﺗُﻪُ َو ﻳَ ُﺪ
ِ
ﻚ
ُ َﻣ َﻘ ُﺎﻣﻪُ َو ﻻَ ُﳜَـ ﱠﻔ
َ ِﻀﺒ
َ َﻒ َﻋ ْﻦ اَ ْﻫـﻠِﻪِ ِﻻَﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳَ ُﻜﻮ ُن اﻻﱠ َﻋ ْﻦ ﻏ
ت
ﻮم ﻟَﻪُ اﻟ ﱠ
ُ ﺴ ٰﻤ َـﻮا
َ ﻚ َو َﺳ َﺨ ِﻄ
َ َواْﻧﺘِـ َﻘ ِﺎﻣ
ُ ﻚ َو ٰﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻻَ ﺗَـ ُﻘ
ـﻒ اﻟـ ﱠﺬﻟِﻴـ ُﻞ
ُ ﻒ ِﱃ َو اَ َ� َﻋ ْﺒ ُﺪ َك اﻟﻀﱠﻌِﻴ
َ ض َ� َﺳﻴِّ ِﺪى ﻓَ َﻜ ْﻴ
ُ َو ْاﻻَ ْر
ﲔ
ُ ِﲔ اﻟ ُْﻤ ْﺴـﺘَﻜ
ُ ِا ْﳊَِﻘﻴ ُـﺮ اﻟ ِْﻤ ْﺴﻜ
____________________________________________

ve celîli vukû'il-mekarihi fiha. Ve huve belaun tetûlu muddetuh, ve yedûmu mekamuh. Ve la yuhaffefu an ehlih. Liennehu la yekûnu illa an ğazabike ventigamike ve sahetik. Ve haza ma la tekûmu lehu's-semavatu ve'l-arz. Ya seyyidî fekeyfe lî
ve ene abduk'ez-zaîf'uz-zelîl'ul-hakir'ul-miskin'ulmustekin.

Anlamı:
belaya; orada meydana gelecek büyük zorluk ve
acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun, kalışı
süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz.
Çünkü bu azap, senin gazap, intikam ve hoşnutsuzluğundan kaynaklanır. Bu ise göklerin ve
yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O
20

zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve
biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim?
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ِ
ِ َ� اِ َﳍِﻰ و رِّﰉ و ﺳﻴِ ِﺪى و ﻣﻮﻻ
ﻚ
َ ى ْاﻻُُﻣﻮ ِر اﻟ َْﻴ
ِّ َى ﻻ
َ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ اَ ْﺷ ُﻜﻮ َو ﻟ َﻤﺎ ﻣْﻨـ َﻬﺎ اَﺿ ﱡﺞ َو اَﺑْﻜﻰ ﻻَﻟﻴ ِﻢ اﻟ َْﻌ َﺬ
اب َو ﺷﺪﱠﺗﻪ اَ ْم
ِ
ِ ﻮل اﻟْﺒﻼَِء و ﻣﺪﱠﺗِﻪِ ﻓَـﻠَﺌِﻦ ﺻ ﱠﲑﺗَ ِﲎ ﻟِﻠْﻌ ُﻘﻮﺎﺑ
ﻚ
َ ِت َﻣ َﻊ اَ ْﻋ َﺪاﺋ
ُ َ َ ِ ُﻟﻄ
َ ُ
َْ ْ
ﲔ
َ ْﻚ َو ﻓَـ ﱠﺮﻗ
َ ِﲔ اَ ْﻫ ِﻞ ﺑَﻼَﺋ
َ َو َﲨَ ْﻌ
َْ َﺖ ﺑَـ ْﻴ ِـﲎ َو ﺑ
َْ َﺖ ﺑَـ ْﻴ ِﲎ َو ﺑ
ِ
ِِ
ى َو َرِّﰉ
َ ِﻚ َو اَ ْوﻟِﻴَﺎﺋ
َ ِاَ ِﺣﺒﱠﺎﺋ
َ َﻚ ﻓَـ َﻬﺒْ ِﲎ َ� ا َﳍﻰ َو َﺳﻴِّﺪى َو َﻣ ْﻮﻻ
_____________________________________

Ya ilâhî ve Rabbî ve seyyidî ve mevlaye, lieyyi'l-umûri ileyke eşkû ve lima minha eziccu ve
ebkî. Li-elîm'il-azabi ve şiddetih, em litûl'il-belai ve
muddetih. Fe-lein seyyertenî li'l-ugûbati maa a'daike ve cema'te beynî ve beyne ehli belaik, ve
ferragte beyni ve beyne ehibbaike ve evliyaik,
fehebnî ya ilâhî ve seyyidî ve mevlaye ve rabbî,

Anlamı:
Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikâyette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlanayım ben? Azabın elem ve şiddetine mi? Yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana
ceza çektirmek için düşmanlarının yanında yer
verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan,
beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, mevlam ve Rabbim!
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ﻚ َو َﻫ ْﺒـ ِﲎ
َ ْﻚ ﻓَ َﻜﻴ
َ ﺻـِﱪُ ﻋَﻠَﻰ ﻓِ َﺮاﻗِـ
َ ِت ﻋَﻠَﻰ ﻋَ َﺬاﺑ
ُ ﺻ َ ْﱪ
ْ َﻒ ا
َ
ِ
ِ
ﻚ
َ ت َﻋﻠَﻰ َﺣ ِّﺮ َ� ِر َك ﻓَ َﻜ ْﻴ
ُ ﺻ َ ْﱪ
َ ﺻِﱪُ َﻋ ِﻦ اﻟﻨﱠـﻈَ ِﺮ ا َﱃ َﻛ َﺮا َﻣـﺘ
ْ َﻒ ا
َ
ِ
ﻚ َ� َﺳـﻴِّ ِﺪى
َ اَ ْم َﻛـْﻴ
َ ﻒ اَ ْﺳـ ُﻜ ُﻦ ِﰱ اﻟﻨﱠﺎ ِر َو َر َﺟﺎﺋِﻰ َﻋ ْﻔ ُﻮ َك ﻓَﺒِﻌِـﺰﱠﺗ
ِ
ِ ْﺴﻢ ﺻ
ِ
ِ ََﺎدﻗﺎً ﻟَﺌِﻦ ﺗَـﺮْﻛﺘَ ِﲎ َ� ِﻃﻘﺎً ﻻ
ﻚ
َ ﺿ ﱠﺠـ ﱠﻦ اﻟ َْﻴ
َ ُ ى اُﻗ
َ ََو َﻣ ْﻮﻻ
َ ْ
ِِ
ِ َ ﲔ اَ ْﻫﻠِ َﻬﺎ
ﲔ
َ ﻴﺞ اْﻵﻣﻠ
َْ َﺑ
َ ﺿﺠ
_____________________________________

sabertu ela azabike, fe-keyfe asbiru ala firagik.
Ve habnî ya ilâhî sabertu ala harri narike, fekeyfe asbiru an'in-nazari ila kerametik. Em keyfe
eskunu fi'n-nari ve recaî afvuk. Febi-izzetike ya
Seyyidî ve Mevlaye, ugsimu sadigan lein terektenî natigan, le-eziccenne ileyke beyne ehliha
zecîc'el-amilîn.

Anlamı:
Farzen, azabına tahammül etsem bile, senin
ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım; ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim hâlde ateşe nasıl
gireyim. İzzetin hakkına ey seyyidim ve mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki: Eğer konuşmama izin verirsen, cehennem ehli arasındaki
23

ِ
ِ خ اﻟْﻤﺴـﺘ
ﻚ
ﲔ َو ﻻََﺑْﻜِ َ ﱠ
َ ْﲔ ﻋَﻠَﻴ
َ ْﺻ ُﺮ َﺧ ﱠﻦ اﻟَﻴ
ْ َ ْ ُ َ ﺻ َﺮا
َ ﺼ ِﺮﺧ
ْ َََو ﻻ
ُ ﻚ
ِ
ِِ
�َ ﲔ
َ ﻚ اَﻳْ َﻦ ُﻛ ْﻨ
َ ﻳﻦ َو َﻻُ َ� ِدﻳَـﻨﱠ
َ ِﺖ َ� َوِﱃﱠ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ
َ ﺑُ َﻜﺎءَ اﻟْ َﻔﺎﻗﺪ
ِ
ِ آﻣ
ِ ُﻴﺐ ﻗُـﻠ
ﻮب
َ َﲔ َ� ِﻏﻴ
َ ِﺎث اﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَـﻐِﻴﺜ
َ ِﺎل اﻟ َْﻌﺎ ِرﻓ
َ َﻏَﺎﻳَﺔ
َ ﲔ َ� َﺣﺒ
ِ
ِﺼ
ﻚ َ� اِ ٰﳍِﻰ
اﻟ ﱠ
َ َﱰا َك ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ
َ ﲔ َو َ� اﻟَﻪَ اﻟ َْﻌﺎﻟَ ِﻤ
َ ِﺎدﻗ
َُ َﲔ اَﻓ
_____________________________________

Ve le-esruhanne ileyke surah'el-mustasrihîn, ve
le-ebkiyenne aleyke bukae'l-fakidîn, ve le unadiyenneke ayne kunte ya veliyy'el-mu'minîn, ya
ğayete âmâl'il-ârifîn, ya ğiyas'el-musteğisîn, ya
habibe gulûb'is-sâdigîn, ve ya ilâh'el-âlemîn. Efeturake subhaneke ya ilâhî,

Anlamı:
ümitliler gibi sürekli dergâhına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım
dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi
ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp "Neredesin ey müminlerin velisi!" der dururum; ey
âriflerin en yüce arzusu! Ey medet dileyenlerin
imdadına yetişen! Ey sadık kalplerin dostu! Ve
ey âlemlerin ilâhı (neredesin)? Ey mabudum!
Münezzehsin sen. Ve ben sana hamt ediyorum.
Olacak şey mi, sana karşı gelmesi yüzünden
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ِ
ﻴﻬﺎ
َ ﺻ ْﻮ
َ ِت ﻋَﺒْ ٍﺪ ُﻣ ْﺴـﻠ ٍﻢ ُﺳ ِﺠ َﻦ ﻓ
َ َِو ِﲝَ ْﻤـ ِﺪ َك ﺗَ ْﺴـ َﻤ ُﻊ ﻓ
َ ﻴﻬﺎ
ِِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
ﲔ اَﻃْـﺒَﺎﻗِ َﻬﺎ
َْ َﺲ ﺑ
َ ﲟـُ َﺨﺎﻟََﻔـﺘﻪ َو ذَا َق ﻃَ ْﻌ َﻢ َﻋـ َﺬاﻬﺑَﺎ ﲟَْﻌـﺼﻴَـﺘﻪ َو ُﺣﺒ
ِ ِ ِﲜﺮِﻣﻪِ و ﺟ ِﺮﻳـﺮﺗِﻪِ و ﻫﻮ ﻳ
ﺿ ِﺠﻴـ َﺞ ُﻣـ َﺆِّﻣـ ٍﻞ
َ ﻚ
َ ﻀـ ﱡﺞ اﻟَـ ْﻴ
َ َ ُ َ َ َ َ ُْ
ِ ﺎن اَ ْﻫـ ِﻞ ﺗَـﻮ ِﺣ
ِ
ِ ﻚ ﺑِﻠِـﺴ
ِِ ِ
ﻴﺪ َك َو ﻳَـﺘَـ َﻮ ﱠﺳ ُﻞ
ْ
َ َ ﻟ َﺮ ْﲪَـﺖ◌ َك َو ﻳُـﻨَﺎدﻳـ
ﻚ
َ ِﻚ ﺑِ ُﺮﺑُﻮﺑِﻴﱠـﺘ
َ ْا ِ◌ﻟَﻴ
_____________________________________

ve bi-hamdike, tesmeu fîha savte abdin muslimin sucine fîha bi-muhalefetih, ve zage ta'me
azabiha bi-ma'siyetih, ve hubise beyne atbakiha
bicurmihi ve cerîretih, ve huve yeziccu ileyke
zecîce muemmilin li-rahmetik, ve yunadîke bilisani ehli tevhîdik, ve yetevesselu ileyke bi-rubûbiyyetik.

Anlamı:
cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun
azabını tadan ve onun tabakaları arasında, işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul, rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhit ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rubûbiyet makamını vasıta ederek
sana el açmada.
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ِ ﻒ ﻳَـﺒْـ ٰﻘﻰ ِﰱ اﻟْـ َﻌ َﺬ
اب َو ُﻫ َﻮ ﻳَـ ْﺮ ُﺟﻮ َﻣﺎ
َ ْى ﻓَ َﻜـﻴ
َ ََ� َﻣ ْﻮﻻ
ِ َ ﻚ اَم َﻛﻴـ
ِ ِ َ َﺳـﻠ
ﱠﺎر َو ُﻫ َﻮ ﻳَـﺄ ُْﻣ ُﻞ
ْ ْ َ ﻒ ﻣ ْﻦ ﺣﻠ ِْﻤ
َ
ُ ﻒ ﺗُـ ْﺆﻟ ُﻤﻪُ اﻟﻨ
ﺖ ﺗَ ْﺴـ َﻤ ُﻊ
َ ﻚ اَ ْم َﻛ ْﻴـ
ْ َﻓ
َ ْﻒ ُْﳛـ ِﺮﻗُﻪُ َﳍِﻴـﺒُـ َﻬﺎ َو اَﻧ
َ َﻚ َو َر ْﲪَـﺘ
َ َﻀـﻠ
ﺖ
َ ﺻ ْﻮﺗَـﻪُ َو ﺗَـ ٰﺮى َﻣ َﻜﺎﻧَـﻪُ اَ ْم َﻛ ْﻴـ
َ ْﻒ ﻳَ ْﺸـﺘَ ِﻤ ُﻞ َﻋﻠَـْﻴﻪِ َزﻓِﻴـ ُﺮَﻫﺎ َو اَﻧ
َ
َ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ
ُﺿ ْﻌـ َﻔﻪ
_____________________________________

Ya mevlaye fekeyfe yebga fi'l-azabi ve huve
yercû ma selefe min hilmik. Em keyfe tu'limuhun-naru ve huve ye'mulu fazleke ve rahmetek.
Em keyfe yuhriguhu lehîbuha ve ente tesmeu
savtehu ve tera mekaneh. Em keyfe yeştemilu
aleyhi zefîruha ve ente te'lemu za'feh.

Anlamı:
Ey mevlam! O, senin önceden yaptığın merhametini umduğu hâlde, nasıl azapta kalabilir?
Ya da senin fazl ve rahmetini ümit ettiği hâlde
ateş nasıl yakabilir? Ya da sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün hâlde ateş nasıl yakabilir onu? Ya da, sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin hâlde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir?
26

ِ َ ْ ﻒ ﻳـﺘَـ َﻘﻠـَْﻘﻞ ﺑ
ِ ﺖ ﺗَـ ْﻌـﻠَﻢ
ﻒ
َ ﺻ ْﺪﻗـَﻪُ اَ ْم َﻛْﻴـ
َ ُ َ َ اَ ْم َﻛ ْﻴـ
ُ َ ْﲔ اَﻃْـﺒَﺎﻗ َﻬﺎ َو اَﻧ
ِ َﺗَـ ْﺰﺟـﺮﻩُ َزﺎﺑﻧـِﻴـﺘُـ َﻬﺎ و ُﻫﻮ ﻳـﻨ
َﻚ ِﰱ
ْ َﻒ ﻳَـ ْﺮ ُﺟﻮ ﻓ
َ ﻳﻚ َ� َرﺑﱠـﻪُ اَ ْم َﻛْﻴـ
َ ﻀـﻠ
َ ﺎد
ُ َ َ َ َ ُُ
ِ
ِ
ﱠ
َﻚ َو ﻻ
َ ﻚ اﻟﻈ ﱡﻦ ﺑ
َ ﺎت َﻣﺎ ٰذﻟ
َ ِﻋ ْﺘـ ِﻘﻪِ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ ﻓَـﺘَـ ْﺘـ ُﺮُﻛﻪُ ﻓِﻴـ َﻬﺎ َﻫْﻴـ َﻬ
ِ ْ َف ِﻣﻦ ﻓ
ِِ
ِ ِ َ ﻚ و ﻻَ ﻣ ْﺸـﺒِﻪٌ ﻟِﻤﺎ َﻋﺎﻣﻠ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ
َ َ
ُ َ َ ﻀﻠ
ْ ُ اﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮو
َ ْﺖ ﺑﻪ اﻟ ُْﻤـ َﻮ ّﺣﺪ
ِ
ِ
ﻚ
َ ِﺴﺎﻧ
َ ﺑ ِّﺮ َك َو ا ْﺣ
_____________________________________

Em keyfe yeteğelğelu beyne etbagiha ve ente
te'lemu sıdgah. Em keyfe tezcuruhu zebaniyetuha ve huve yunadîke ya rabbeh. Em keyfe yercû fazleke fî itgihi minha fetetrukuhu fîha. Heyhat ma zalike'z-zannu bik, ve le'l-ma'rufu min
fazlik, vela muşbihun lima amelte bih'il-muvahhidîne min birrike ve ihsanik.

Anlamı:

Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin hâlde, cehennemin tabakaları arasında nasıl
kıvranıp kalır? Ya da, o, seni "Ey Rabbim" diye
çağırırken, cehennemin azap melekleri nasıl ona
eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için
senin fazl ve keremini dilediği hâlde, onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin, hakkında bunlar
düşünülemez; senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar
değildir. Senin müvahhit insanlara yaptığın ihsan
ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir bunlar.
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ِ ﻓَﺒِﺎﻟْﻴَ ِﻘ
ِ ﺖ ﺑِﻪِ ِﻣ ْﻦ ﺗَـ ْﻌـ ِﺬﻳ
ﺐ
َ ﲔ اَﻗْﻄَ ُﻊ ﻟ َْﻮﻻَ َﻣﺎ َﺣ َﻜ ْﻤ
ِ
ﺎر
َ ْﻳﻚ َﳉََﻌﻠ
َ ﺖ ﺑِﻪِ ِﻣ ْﻦ ا ْﺧﻼَ ِد ُﻣ َﻌﺎﻧِ ِﺪ
َ ﻀ ْﻴ
َ َﻳﻚ َو ﻗ
َ َﺟﺎ ِﺣ ِﺪ
َ ﺖ اﻟﻨﱠ
ًﻴﻬﺎ َﻣ َﻘ ّﺮاً َو ﻻَ ُﻣ َﻘﺎﻣﺎ
ْ َُﻛﻠﱠ َﻬﺎ ﺑَـ ْﺮداً َو َﺳﻼَﻣﺎً َو َﻣﺎ َﻛﺎﻧ
َ ِﺖ ِﻻَ َﺣ ٍﺪ ﻓ
ِ
ِ
ﻳﻦ
ْ ﱠﺳ
َ ْﺴ ْﻤ
َ ٰﻟﻜِﻨ
َ ﱠﻚ ﺗَـ َﻘﺪ
َ ﺖ اَ ْن ﲤَْﻼَ َﻫﺎ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ
َ ﺖ اَ ْﲰَﺎ ُؤ َك اَﻗ
ِ
ِِ
ِ ِﻣ َﻦ ا ْﳉِﻨﱠﺔِ َواﻟﻨ
ﻳﻦ
َ ِﲔ َو اَ ْن ُﲣَـﻠّ َﺪ ﻓ
َ ِﱠﺎس اَ ْﲨَﻌ
َ ﻴﻬﺎ اﻟ ُْﻤـ َﻌﺎﻧﺪ
_____________________________________

Febi'l-yegîni agteu levla ma hakemte bihi min
ta'zibi cahidîk, ve kazeyte bihi min ihladi muanidîk, lecaalte'n-nera kulleha berden ve selâma. Ve ma kane li-ahedin fîha magarren ve la
mugama. Lakinneke tegaddeset esmauk. Agsemte en temleeha min'el-cinneti ve'n-nasi ecmaîn. Ve en tuhallide fîh'el-muanidîn.

Anlamı:
Ve ben şüphesiz biliyorum ki, eğer inkârcılarına azabı hükmetmeseydin ve düşmanlarını
ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın,
ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin; onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen, isimleri mukaddes olansın! Cehennemi, insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin.
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ﺖ ِﺎﺑ ِْﻻﻧْ َـﻌ ِﺎم
َ ْﺖ ُﻣﺒْـﺘَ ِﺪﺎﺋً َو ﺗَﻄَﱠﻮﻟ
َ ْﺖ َﺟﻞﱠ ﺛَـﻨَﺎ ُؤ َك ﻗُـﻠ
َ َْو اَﻧ
ِ َﻣﺘَـ َﻜ ِﺮﻣﺎً اَﻓَﻤﻦ َﻛﺎ َن ﻣ ْﺆِﻣﻨﺎً َﻛﻤـﻦ َﻛﺎ َن ﻓ
ﺎﺳـﻘﺎً ﻻَ ﻳَ ْﺴـﺘَـ ُﻮو َن اِ ٰﳍِﻰ
َْ
ُ
َْ ّ ُ
ِ ُﻚ ِﺎﺑﻟْ ُﻘ ْﺪرةِ اﻟﱠ ِﱴ ﻗَ ﱠﺪرﺗَ َـﻬﺎ و ِﺎﺑﻟْ َﻘ
ﻀﻴﱠﺔِ اﻟﱠ ِﱴ
َ َو َﺳﻴِّ ِﺪى ﻓَﺎَ ْﺳﺎَﻟ
َ
َ ْ
ِ
ﺐ ِﱃ
َ َﺣﺘَ ْﻤـﺘَـ َﻬﺎ َو َﺣ َﻜ ْﻤـﺘَـ َﻬﺎ َو ﻏَﻠَْﺒ
َ َﺖ َﻣ ْﻦ َﻋﻠَْﻴﻪ اَ ْﺟ َﺮﻳْـﺘَـ َﻬﺎ اَ ْن َﻬﺗ
ِﺴﺎﻋَﺔ
ِﰱ ٰﻫ ِﺬﻩِ اﻟﻠﱠﻴْـﻠَﺔِ َو ِﰱ ٰﻫ ِﺬﻩِ اﻟ ﱠ
_____________________________________

Ve ente celle senauke gulte mubtedien. Ve
tetavvelte bi'l-in'ami mutekerrima. Efemen kane
mu'minen kemen kane fasigan, la yestevûn. İlâhî
ve Seyyidî, fe-es'eluke bi'l-gudreti'lletî gadderteha. Ve bi'l-gaziyet'illetî hatemteha ve hakemteha ve galebte men aleyhi ecreyteha. En tehebe lî fî hazih'il-leyleti ve fî hazih'is-sae,

Anlamı:
Ve sen, (ey) methi yüce olan! Evvelden beri
söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem
ve ihsanda bulunmuşsun, buyurmuşsun ki: "Mümin olan bir kimse, fasık olan kimseyle bir
olur mu? Hayır, onlar aynı olamazlar." Mabudum, Seyyidim! Takdir ettiğin kudret hakkına
ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve
kaderine ki, kime takdir etsen galip gelirsin,
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ٍ ُْﻛﻞﱠ ُﺟ ْﺮٍم اَ ْﺟ َﺮﻣـْﺘُﻪُ َو ُﻛﻞﱠ ذَﻧ
ﻴﺢ اَ ْﺳ َﺮ ْرﺗُﻪُ َو
ٍ ِﺐ اَ ْذﻧَـﺒْـﺘُﻪُ َو ُﻛﻞﱠ ﻗَـﺒ
ُﻛ ﱠﻞ َﺟ ْﻬ ٍﻞ َﻋ ِﻤﻠْـﺘُﻪُ َﻛﺘَ ْﻤﺘُﻪُ اَ ْو اَ ْﻋﻠَْﻨـﺘُﻪُ اَ ْﺧ َﻔ ْﻴـﺘُﻪُ اَ ْو اَﻇ َْﻬ ْﺮﺗُﻪُ َو ُﻛ ﱠﻞ
ِ َ ِت ِﺎﺑِﺛْـﺒ ِﺎﻬﺗَﺎ اﻟْﻜِﺮام اﻟْ َﻜﺎﺗِﺒ
ٍ
ﻳﻦ َوﱠﻛﻠْﺘَـ ُﻬ ْﻢ ِِﲝ ْﻔ ِﻆ َﻣﺎ
ََ
َ َ َﺳﻴِّﺌَﺔ اََﻣ ْﺮ
َ ـﲔ اﻟﱠﺬ
ﺖ
َ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ِﻣ ِّﲎ َو َﺟ َﻌ ْﻠﺘـَُﻬ ْﻢ ُﺷ ُﻬﻮداً َﻋﻠَ ﱠﻰ َﻣ َﻊ َﺟ َﻮا ِرِﺣﻰ َو ُﻛ ْﻨ
ِ َ ْاَﻧ
ﻴﺐ ﻋَﻠَ ﱠﻰ ِﻣ ْﻦ َوَراﺋِ ِﻬ ْﻢ
َ ﺖ اﻟ ﱠﺮﻗ
____________________________________________

kulle curmin ecremtuh, ve kulle zenbin eznebtuh
ve kulle kabîhin esrartuh, ve kulle cehlin amiltuh;
ketemtuhu ev a'lentuh, ehfeytuhu ev azhertuh ve
kulle seyyietin emerte bi-isbatihe'l-kiram'elkâtibîn. Ellezine vekkeltehum bi-hifzi ma yekûnu
minnî ve ceeltehum şuhûden aleyye mea cevarihî ve kunte ente'r-rakîbe aleyye min veraihim.

Anlamı:
bu gecede ve bu saatte bağışla, benim işlediğim bütün suçları ve günahları; gizlediğim bütün kötülükleri, yaptıktan sonra üzerini örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikâr ettiğim cahillikleri ve kiram'el-katibin'i (amelleri yazmakla görevli melekleri) kaydetmelerine emrettiğin kötülükleri bağışla! Öyle melekler ki, onları benim yaptığım amellerimi
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ِﺸ
َواﻟ ﱠ
ﻚ
ْ ﻚ اَ ْﺧ َﻔﻴْـﺘَﻪُ َو ﺑَِﻔ
َ ِﻀﻠ
َ ِﺎﻫ َﺪ ﻟِ َﻤﺎ َﺧ ِﻔ َﻰ ﻋَ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َو ﺑَِﺮ ْﲪَﺘ
ٍ ﺳ َـﱰﺗَـﻪُ و اَ ْن ﺗُـﻮﻓِّﺮ ﺣ ِـﻈّﻰ ِﻣﻦ ُﻛ ِﻞ َﺧ ٍْﲑ اَﻧْـ َﺰﻟْﺘَـﻪُ اَو اِ ْﺣﺴ
ﺎن
َ ََ
َ ْ َ
َ ْ
ّ ْ
ٍ
ٍ ْﺴﻄْـﺘَﻪُ اَ ْو ذَﻧ
ﻓَ ﱠ
ﺐ ﺗَـﻐْـ ِﻔ ُﺮﻩُ اَ ْو
َ َﻀـﻠْﺘَﻪُ اَْو ﺑٍِّﺮ ﻧ
َ َﺸـ ْﺮﺗَـﻪُ اَ ْو ِر ْزق ﺑ
ٍ
ب
ِّ ب َ� َر
ِّ ب َ� َر
ِّ َﺧﻄَﺄ ﺗَ ْﺴـ ُﱰُﻩُ َ� َر
_____________________________________

ve'ş-şâhide lima hafiye anhum ve bi-rahmetike ahfeyteh ve bi-fazlike seterteh, ve en tuveffire hazzî
min kulli hayrin enzelteh, ev ihsanin fazzelteh, ev
birrin neşerteh, ev rizgin besetteh, ev zenbin teğfiruh, ev hatain testuruh. Ya rabbi, ya rabbi, ya rabb.

Anlamı:
zaptedip korumakla görevlendirdin, uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın
ve kendin de bunların ardından gözetleyicim
oldun, hatta onlara ve gizli kalan şeylere bile
şahit oldun, rahmetinle gizledin ve fazlınla örttün onları. İndirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, bağışladığın günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey
Rabbim!
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ِ
ِِ
ِ �َ ِﻚ ِرﻗِّﻰ � ﻣﻦ ﺑِﻴ ِﺪﻩ
ﺻﻴَ ِﱴ
َ ِى َو َﻣﺎﻟ
َ َْ َ
َ ََ� ا َﳍﻰ َو َﺳﻴِّﺪى َوَﻣ ْﻮﻻ
ب
ُ َِ� َﻋﻠِﻴﻤﺎً ﺑ
ِّ ﻀ ِّﺮى َو َﻣ ْﺴ َﻜﻨَ ِﱴ َ� َﺧﺒِﲑاً ﺑَِﻔ ْﻘ ِﺮى َو ﻓَﺎﻗَ ِﱴ َ� َر
ِ
ِ ﻚ واَ ْﻋﻈَِﻢ
ﻚ َو
َ ِﺻ َﻔﺎﺗ
َ ُﻚ ِﲝَ ِّﻘ
َ ب اَ ْﺳﺎَﻟ
ِّ ب َ� َر
ِّ َ� َر
َ َ ﻚ َو ﻗُ ْﺪﺳ
ِ
ًﱠﻬﺎ ِر ﺑِ ِﺬ ْﻛ ِﺮ َك َﻣ ْﻌ ُﻤﻮَرة
َ ِاَ ْﲰَﺎﺋ
َ ﻚ اَ ْن َﲡْ َﻌ َﻞ اَ ْوﻗَﺎﺗِﻰ ﻣ َﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َواﻟﻨـ
ًﺻﻮﻟَﺔً َو اَ ْﻋ َﻤ ِﺎﱃ ِﻋﻨْ َﺪ َك َﻣ ْﻘـﺒُﻮﻟَﺔ
َ َِو ِِﲞ ْﺪ َﻣـﺘ
ُ ﻚ َﻣ ْﻮ
_____________________________________

Ya ilâhî ve seyyidî ve mevlaye ve malike rikkî, ya men bi-yedihi nasiyetî, ya alîmen bi-zurrî
ve meskenetî, ya habîren bi-fakrî ve fakatî. Ya
rabbi, ya rabbi, ya rabb. Es'eluke bi-hakkike ve
kudsik, ve a'zami sıfatike ve esmaik, en tec'ale evgatî min'el-leyli ve'n-nehari bi-zikrike me'mûre, ve
bi-hidmetike mevsûle, ve a'malî indeke mekbûle,

Anlamı:
Ey mabudum, ey seyyidim, ey mevlam ve ey
sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve
çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey
Rabbim! Hakkın, kudsiyetin, en yüce sıfatın ve
ismin hürmetine senden dileğim şudur: Gece ve
gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle abad kıl
ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi
indinde makbul buyur.
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ِ ﺣ ﱠﱴ ﺗَ ُﻜﻮ َن اَ ْﻋﻤﺎِﱃ واَور
ادى ُﻛﻠﱡ َﻬﺎ ِو ْرداً َوا ِﺣﺪاً َو َﺣ ِﺎﱃ ِﰱ
َ
َْ َ َ
ِ
ِﻚ ﺳﺮﻣﺪاً � ﺳﻴِ ِﺪى � ﻣﻦ َﻋﻠَْﻴﻪِ ﻣﻌ ﱠﻮِﱃ � ﻣﻦ اِﻟ َْﻴﻪ
ِ
ْ َ َ َُ
ْ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ ﺧ ْﺪ َﻣﺘ
ﻚ
َ ِب ﻗَـ ِّﻮ َﻋﻠَﻰ ِﺧ ْﺪ َﻣـﺘ
ُ َﺷ َﻜ ْﻮ
ِّ ب َ� َر
ِّ ب َ� َر
ِّ ت اَ ْﺣ َﻮ ِاﱃ َ� َر
ِ
ِِ ِ
ﱃ ا ْﳉِ ﱠﺪ ِﰱ
ْ َﺟ َﻮا ِرﺣﻰ َوا ْﺷ ُﺪ ْد َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻌ ِﺰﻳـ َﻤﺔ َﺟ َﻮاﳓﻰ َو َﻫ
َِ ﺐ
ِ
ِﺼ
ﻚ
َ ِﺎل ِِﲞ ْﺪ َﻣﺘ
َ َِﺧ ْﺸـﻴَﺘ
َ ﱠو َام ِﰱ ا ِْﻻﺗّـ
َ ﻚ َواﻟﺪ
_____________________________________

hatta tekûne a'malî ve evradî kulluha virden vahida, ve hâlî fî hidmetike sermeda. Ya Seyyidî,
ya men aleyhi muavvelî, ya men ileyhi şekevtu
ahvâlî. Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi, kavvi ala
hidmetike cevarihî veşdud ale'l-azîmeti cevanihî.
Ve hab liy'el-cidde fî haşyetik, ve'd-devame fi'littisali bi-hidmetik.

Anlamı:
Öylesine ki, artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hâllerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim,
ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hâllerimi arzettiğim! Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir ve sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana
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ِ
ِ ﺣ ﱠﱴ اَﺳﺮ
ﻚ ِﰱ
ﻚ ِﰱ َﻣﻴَﺎ ِدﻳ ِﻦ اﻟ ﱠ
َ ﲔ َو اُ ْﺳﺮِعَ اﻟَْﻴ
َ ْح اﻟَﻴ
َ ﺴﺎﺑِـ ِﻘ
َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ﻚ
َ ﲔ َو اَ ْدﻧُ َـﻮ ﻣ ْﻨـ
َ ِﻳﻦ َو اَ ْﺷـﺘَﺎ َق ا َﱃ ﻗُـ ْﺮﺑ
َ ﻚ ِﰱ اﻟ ُْﻤ ْﺸـﺘَﺎﻗ
َ اﻟْﺒَـﺎ ِرِز
ِ ُدﻧـ ﱠﻮ اﻟْﻤ ْﺨـﻠِـ
ﲔ َو اَ ْﺟـﺘَ ِﻤـ َﻊ ِﰱ
َ َﲔ َو اَ َﺧـﺎﻓ
َﺼ
َ ِﻚ َﳐَﺎﻓَﺔَ اﻟ ُْﻤﻮﻗِـﻨ
ُ ُ
ٍ ِﺟـﻮا ِر َك ﻣﻊ اﻟْﻤ ْﺆِﻣـﻨِﲔ اَﻟﻠﱠـﻬ ﱠﻢ و ﻣـﻦ اَرادِﱏ ﺑِﺴ
ﻮء ﻓَـﺎَ ِر ْدﻩُ َو َﻣ ْﻦ
ُ ََ ْ َ َ ُ َ ُ ََ َ
ُﺎدِﱏ ﻓَﻜِ ْﺪﻩ
َ َﻛ
_____________________________________

Hatta esrehe ileyke fî meyadin'is-sabikin. Ve
usria ileyke fi'l-barizine ve eştage ila gurbike fi'lmuştakin ve ednuve minke dunuvv'el-muhlisin
ve ehafeke mehafet'el-mu-ginin ve ectemia
ficevarike mea'l-mu'minin. Allahumme ve men
eradeni bisuin fe eridhu ve men kadenî fekidhu.

Anlamı:
öylesine bir ciddiyet ver ki, yarış meydanlarında sana doğru koşayım ve mücadele verenler
arasında sana doğru hız alayım ve gönüller arasında senin yakınlığına gönül vereyim ve ihlaslılar gibi yakınlaşayım sana ve yakiyn ehlinin korktuğu gibi korkayım senden ve indinde
müminlerle birleşeyim. Allah'ım! Bana kötülük yapmak isteyenin hakkını sen ver; bana tuzak kuran kimseye tuzak kur.
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ِ ِواﺟﻌﻠ ِْﲎ ِﻣﻦ اَﺣﺴ ِﻦ ﻋَـﺒ
ِ َﻴﺪ َك ﻧ
ﺼﻴـﺒﺎً ِﻋﻨْـ َﺪ َك َو اَﻗْـ َﺮِﻬﺑِ ْﻢ
َْ َ
َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ اﻻﱠ
ُ َﻚ ﻓَـﺎﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳُـﻨ
َ ﺎل ٰذﻟ
َ ْﺼ ِﻬ ْﻢ ُزﻟْ َﻔﺔً ﻟَ َﺪﻳ
َ َﻣ ْﻨـ ِﺰﻟَﺔً ِﻣ ْﻨـ
ّ ﻚ َو اَ َﺧـ
ِ ْ ﺑَِﻔ
ِ ﻚ و ﺟـ ْﺪ ِﱃ ِﲜـ
ﻒ َﻋـﻠَ ﱠﻰ ِﲟَ ْﺠـ ِﺪ َك
ْ ﻮد َك َوا ْﻋـ ِﻄ
ُ
ُ َ َ ﻀـﻠ
ِ
ﺴ ِﺎﱏ ﺑِ ِﺬ ْﻛ ِﺮ َك َﳍِﺠﺎً َو ﻗَـﻠْ ِـﱮ
َ ِاﺣـ َﻔﻈْـ ِﲎ ﺑَِﺮ ْﲪَـﺘ
ْ َو
ْ ﻚ َو
َ اﺟـ َﻌ ْﻞ ﻟ
ًﻚ ُﻣﺘَـﻴﱠﻤﺎ
َ ِِّﲝُـﺒ
_____________________________________

Vec'alnî min ahseni abîdike nasîben indek,
ve akrebihim menzileten minke ve ehassihim
zulfeten ledeyk. Feinnehu la yunalu zalike illa bifazlik. Ve cud lî bi-cûdik. Va'tif aleyye bi-mecdik.
Vehfaznî bi-rahmetik. Vec'al lisanî bi-zikrike
lehica. Ve galbî bi-hubbike muteyyema.

Anlamı:
Beni, yanında en iyi pay alan ve sana göre
en yakın makama sahip olan ve sana hususî
yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek, ancak senin lütuf ve kereminle
gerçekleşebilir. Cömertliğin hakkına cömert
davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni. Ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi, kendi muhabbetine
tutsak kıl.
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ِ
ﻚ َو اَﻗِﻠ ِْﲎ ﻋَﺜْـ َﺮﺗِﻰ َواﻏْ ِﻔ ْـﺮ َزﻟﱠ ِﱴ
َ َِو ُﻣ ﱠﻦ ﻋَﻠَ ﱠﻰ ِﲝُ ْﺴ ِﻦ ا َﺟﺎﺑَـﺘ
ِ ﺖ َﻋﻠَﻰ ِﻋﺒ
ﻚ َو
َ ِﻚ َو اَ َﻣ ْﺮﺗَ ُـﻬ ْﻢ ﺑِ ُﺪ َﻋﺎﺋ
َ ِـﺎدﺗ
َ ﻀ ْﻴ
َ َﻚ ﻗ
َ ﻓَﺎِﻧﱠ
َ َﺎد َك ﺑِﻌِﺒ
َ
ِ
ﻚ
َ ﺖ َو ْﺟ ِﻬـﻰ َو اﻟ َْﻴ
ُ ﺼ ْﺒ
َ ﺖ َﳍُ ُـﻢ ا ِْﻻ َﺟﺎﺑَﺔَ ﻓَﺎِﻟ َْﻴ
َ ﺿ ِﻤ ْﻨ
َ
ِّ ﻚ ﻳَـﺎ َر
َ َب ﻧ
ِ
ِ ْ ﻚ
ﺐ ِﱃ ُد َﻋﺎﺋِﻰ َو ﺑَﻠِّـﻐْ ِﲎ
َ ت ﻳَ ِـﺪى ﻓَﺒِﻌِ ﱠﺰﺗ
ُ ب َﻣ َﺪ ْد
ِّ َ� َر
ْ اﺳﺘَﺠ
ﻚ َر َﺟﺎﺋِﻰ
ْ َﺎى َو ﻻَ ﺗَـ ْﻘﻄَ ْﻊ ِﻣ ْﻦ ﻓ
َ ِﻀﻠ
َ َُﻣﻨ
_____________________________________

Ve munne aleyye bi-husni icabetik. Ve agilnî
asretî. Veğfir zelletî. Feinneke gazeyte ala ibadike bi-ibadetik. Ve emertehum bi-duaike ve zaminte lehum'ul-icabe. Fe ileyke ya rabbi nesabtu
vechî. Ve ileyke ya rabbi mededtu yedî. Febiizzetike'stecib lî duaî ve belliğnî munay, ve la
tekta' min fazlike recaî.

Anlamı:
Dualarımı iyi bir şekilde kabul etmekle beni
minnettar eyle; yanılgılarımdan geç ve hatalarımı bağışla; muhakkak ki sen, kulların sana ibadet etmelerine hükmettin; sana dua etmelerini
emredip, kabul etmeyi taahhüt ettin; o hâlde ey
Rabbim! Yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana
açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır beni; fazlın ve kereminden ümidimi kesme.
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ِ ِ وا ْﻛـ ِﻔ ِﲎ َﺷـ ﱠﺮ ا ْﳉِـ ِﻦ وا ِْﻻﻧْـ
ﻳﻊ
َ ﺲ ﻣ ْﻦ اَ ْﻋـ َﺪا ِئ ِ◌ى َ� َﺳـ ِﺮ
َ
َ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎل ﻟ َﻤﺎ
ٌ ﻚ ﻓَـ ﱠﻌ
َ ﻚ اﻻﱠ اﻟ ﱡﺪ َﻋﺎءَ ﻓَـﺎﻧﱠ
ُ ﺿﺎ ا ْﻏـﻔ ْﺮ ﻟ َﻤـ ْﻦ ﻻَ ﳝَْـﻠ
َ اﻟ ِّﺮ
ِ َ َﺸﺎء � ﻣـ ِﻦ اﺳـﻤﻪ َدواء و ِذ ْﻛـﺮﻩُ ِﺷـ َﻔﺎء وﻃ
ﲎ اِ ْر َﺣـ ْﻢ
ٌَ
ُ َ ٌ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ﺗَـ
ً ﺎﻋـﺘُـﻪُ ﻏـ
ِ
ِِ
ُْس َﻣـﺎﻟـﻪ اﻟـﱠﺮ َﺟـﺎءُ َوﺳـﻼَ ُﺣـﻪُ اﻟْﺒُـ َﻜﺎء
ُ َﻣـ ْﻦ َرأ
_____________________________________

Vekfini şerr'el-cinni ve'l-insi min a'daî. Ya
serîa'r-rıza iğfir li-men la yemliku illa'ddua. Feinneke fa'alun lima teşâ. Ya men'ismuhu
devaun ve zikruhu şifaun ve taatuhu ğina.
İrham men ra'su malih'ir-recâ ve silahuh'ulbuka.

Anlamı:
İnsan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru beni. Ey çabuk razı olan! Duadan
başka bir şeye sahip değilim, bağışla beni;
muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey
ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan!
Sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan! Bana
merhamet eyle.
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ِ
ِ ِ
ِ
ﲔ ِﰱ
َ ﻮر اﻟ ُْﻤ ْﺴـﺘَـ ْﻮﺣ ِﺸ
َ َُ� َﺳﺎﺑِـ َﻎ اﻟﻨّـ َﻌ ِﻢ َ� َداﻓ َﻊ اﻟﻨّـ َﻘ ِﻢ َ� ﻧ
ِ
◌ٍ ﺻـ ِّﻞ َﻋﻠَﻰ ُﳏَـ ﱠﻤ ٍﺪ َوآ ِل ُﳏَـ ﱠﻤ ِﺪ
َ اﻟﻈﱡـﻠَ ِﻢ َ� َﻋﺎﻟﻤﺎً ﻻَ ﻳُـ َﻌـﻠﱠ ُﻢ
ِﺖ اَ ْﻫـﻠُﻪُ و ﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَﻰ رﺳﻮﻟِﻪِ و ْاﻻَﺋِـ ﱠﻤﺔ
َ َْواﻓْـ َﻌ ْﻞ ِﰉ َﻣﺎ اَﻧ
ُ
َ َ
َ َُ
ِ
.ًﲔ ِﻣ ْﻦ آﻟِﻪِ َو َﺳـﻠﱠ َﻢ ﺗَ ْﺴـﻠِﻴﻤﺎً َﻛـﺜِﻴـﺮا
َ اﻟ َْﻤـﻴَﺎﻣ
_____________________________________

Ya sabiğ'en-niam, ya dafie'n-nigam, ya nurel-mustevhişîne fi'z-zulem, ya âlimen la yuallem. Salli ala Muhammedin ve Âl-i Muhammed, vef'al bî ma ente ehluhu ve sallallahu ala
resûlihi ve'l-eimmet'il-meyamîne min Âlihi ve
selleme teslîmen kesîra.

Anlamı:
Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden! Ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru! Ey öğretilmeden bilen! Muhammed'e ve Âl-i Muhammed'e rahmet et ve bana da
sana yakıştığı şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti, Peygamberine ve onun soyundan gelen
mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz
selâmı onların üzerine olsun.
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TEVESSÜL DUASI

ﺑِ ْﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟ ﱠﺮ ْﲪ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣﻴ ِﻢ

ِ
ِ
ﻚ ﻧَﺒِـ ِّﻰ
َ ِّﻚ ﺑِﻨَﺒِـﻴ
َ ﻚ َو اَﺗَـ َﻮ ﱠﺟـﻪُ اﻟ َْﻴ
َ ُاَﻟﻠﱠـ ُﻬ ﱠﻢ اِّﱏ اَ ْﺳـﺎَﻟ
ٍ ِ
ﺻـﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَـ ْﻴ ِﻪ َو آﻟِـ ِﻪ
َ اﻟ ﱠﺮ ْﺣـ َﻤﺔ ُﳏَـ ﱠﻤـﺪ
_______________________________

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme innî es'eluke ve eteveccehu ileyke, bi-nebiyyike nebiyy'ir-rahmeti Muhammedin
sallallahu aleyhi ve alih.

Anlamı:
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla,
Allah'ım! Ben, rahmet peygamberi Muhammed'i (ona ve Ehlibeyti'ne Allah'ın selamı ve
rahmeti olsun) huzuruna vasıta ederek niyaz
ediyor ve sana yöneliyorum.
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ِ ِ َ ﺎﺳ ِﻢ � رﺳـ
ِ � اَﺎﺑ اﻟْـ َﻘـ
�َ ـﺎم اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َـﻤ ِـﺔ
َ ﻮل ﷲ َ� ا َﻣ
َُ َ
َ َ
ِ
ﻚ
َ اﺳـﺘَ ْﺸـ َﻔ ْﻌـﻨَﺎ وَ ﺗَ َـﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑِـ
ْ َﺳـﻴِّـ َﺪ َ� َو َﻣ ْـﻮﻻَ َ� ا ﱠ� ﺗَ َـﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ َو
ِ ِ
ﺎﺟـﺎﺗِـﻨَﺎ َ� َو ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
َ َﱠﻣـﻨ
َْ ﺎك ﺑَـ
ْ ا َﱃ ﷲ َو ﻗَـﺪ
َ ﲔ ﻳَـ َﺪ ْى َﺣ
ِ ﷲ اِ ْﺷـ َﻔﻊ ﻟَـﻨَﺎ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ِ
ﷲ
ْ
_______________________________

Ya Ebe'l-Kasım, ya Rasulallah, ya imam'errahme, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ ve'steşfe'nâ, ve tevesselnâ bike ilallah ve
gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ya Eba'l-Kasım, ey Allah'ın resulü, ey rahmet önderi, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik,
şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni önümüze aldık. Ey
Allah katında şerefli olan şefaat eyle bize
Allah indinde.
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ِ
ِ
ٍ ِﲔ َ� َﻋـﻠِ ﱠﻰ ﺑْ َﻦ اَِﰉ ﻃَﺎﻟ
ﺐ
َ َِ� اَ َﺎﺑ ا ْﳊَ َﺴ ِﻦ َ� اَﻣﻴـ َﺮ اﻟْـ ُﻤ ْﺆﻣـﻨ
ِ َ� ﺣ ﱠﺠـﺔ
ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳـﻴِّـ َﺪ َ� َو َﻣـ ْﻮﻻَ َ� اِ ﱠ� ﺗَـ َﻮ ﱠﺟـ ْﻬﻨَﺎ
ُ َ
ِ ِ َ ِواﺳـﺘ ْﺸـ َﻔﻌﻨَﺎ و ﺗَـﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ﲔ ﻳَ َﺪ ْى
َ َﱠﻣـﻨ
َْ ﺎك ﺑَـ
ْ ﻚ ا َﱃ ﷲ َو ﻗَـﺪ
َ َ ْ َْ َ
ِ ﷲ اِ ْﺷـ َﻔﻊ ﻟَـﻨَﺎ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ِ ﺣﺎﺟﺎﺗِـﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
.ﷲ
ْ
َ َ َ َ
_____________________________________

Ya Ebe'l-Hasan, ya Emire'l-Mu'minin, ya Ali'yyebne Ebî Talib. Ya huccetallahi ala halgih, ya
seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke
beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe'
lenâ indellah.

Anlamı:
Ya Eba'l-Hasan, ey Müminlerin Emiri, ey
Ali b. Ebi Talib! Ey Allah'ın yaratıkları üzerindeki hücceti, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin kabulü için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli ola, şefaat eyle
bize Allah indinde.
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ِ َ� ﻓ
ِ ﲔ اﻟ ﱠﺮ ُﺳ
ِ ْ ﺖ ُﳏَـ ﱠﻤ ٍـﺪ َ� ﻗُـ ﱠﺮةَ َﻋـ
ﻮل
َ ﺎﻃـ َﻤﺔَ اﻟ ﱠﺰ ْﻫ َـﺮاءُ َ� ﺑِْﻨ
َ
ِ
اﺳﺘَ ْﺸـ َﻔ ْﻌـﻨَﺎ َو ﺗَـ َﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ
ْ � َﺳـﻴِّ َﺪﺗَـﻨَﺎ َو َﻣ ْﻮﻻَﺗَـﻨَﺎ ا ﱠ� ﺗَـ َﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ َو
ِ ِ ِ ِﺑ
ِ
ًﲔ ﻳَ َﺪ ْى َﺣﺎ َﺟﺎﺗِـﻨَﺎ َ� َو ِﺟﻴـ َﻬﺔ
َْ َﻚ ا َﱃ ﷲ َو ﻗَـ ﱠﺪ ْﻣـﻨَﺎك ﺑ
ِ ﷲ اِ ْﺷـ َﻔ ِﻌﻰ ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ِ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
.ﷲ
_______________________________

Ya Fatimet'ez-Zehra, ya binte Muhammed,
ya gurrate ayn'ir-rasûl, ya seyyidetenâ ve mevlatenâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ, ve tevesselnâ biki ilallah, ve gaddemnâki, beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîheten indellah, işfeî lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Fatımat'üz-Zehra, ey Hz. Muhammed'in
(s.a.a) kızı, ey Peygamber'in gözünün nuru, ey
seyyidimiz ve serverimiz! Gerçekten biz seni
vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik
ve Allah'a yakınlaştık;ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
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َ� اَ َﺎﺑ ُﳏَـ ﱠﻤ ٍﺪ َ� َﺣ َﺴ َﻦ ﺑْ َﻦ َﻋـﻠِ ٍّﻰ اَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟ ُْﻤ ْﺠـﺘَ ٰﱮ َ� ﺑْ َﻦ
ِ ِ رﺳ
ِ َﷲ � ﺣـ ﱠﺠﺔ
�ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳـﻴِّ َﺪ َ� َو َﻣ ْﻮﻻَ َ� اِ ﱠ
َُ
ُ َ ﻮل
ِ ِ َ ِﺗَـﻮ ﱠﺟـ ْﻬـﻨَﺎ واﺳـﺘ ْﺸـ َﻔﻌﻨَﺎ و ﺗَـﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ﺎك
َ َﱠﻣـﻨ
ْ ﻚ ا َﱃ ﷲ َو ﻗَﺪ
َ َ ْ َْ َ
َ
ِ ﷲ اِ ْﺷ َﻔﻊ ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ
ِ ﺑﲔ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨَﺎ � و ِﺟﻴﻬﺎً ِﻋ ْﻨ َﺪ
.ﷲ
ْ
َ َ َ َ ْ َ َْ َ
_______________________________

Ya Ebâ Muhammedin, ya Hasan'ebne Ali,
eyyuh'el-Mucteba, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ
teveccehnâ vesteş-fe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya
vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba Muhammed, ey Hasan b. Ali, ey
Müçteba, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın
yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek
Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık; ve hacetlerimizin verilmesi için seni
öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat
eyle bize Allah indinde.
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ِ � اَﺎﺑ َﻋﺒـ ِﺪ
ﷲ � ُﺣ َﺴ ْﻴـ َﻦ ﺑْ َﻦ َﻋﻠِ ٍّﻰ اَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ ﱠ
ﺸـ ِﻬﻴ ُﺪ َ� ﺑْ َﻦ
ْ
َ
ِ ِ رﺳ
ِ َﷲ � ﺣ ﱠﺠـﺔ
�ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳﻴِّـ َﺪ َ� َو َﻣ ْﻮﻻَ َ� اِ ﱠ
َُ
ُ َ ﻮل
ِ ِ َ ِﺗَـﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ واﺳـﺘ ْﺸـ َﻔﻌﻨَﺎ و ﺗَـﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ﺎك
َ َﱠﻣـﻨ
ْ ﻚ ا َﱃ ﷲ َو ﻗَﺪ
َ َ ْ َْ َ
َ
ِ ﷲ اِ ْﺷـ َﻔﻊ ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ِ ﺑﲔ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
.ﷲ
ْ
َ َ َ َ ْ َ َْ َ
_______________________________

Ya Ebâ Abdillah, ya Huseyn'ebne Ali, eyyuh'eş-şehîdu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi
ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve
gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen
indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba Abdillah, ey Hüseyin b. Ali, ey
şehid ve ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın
yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek
Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık;ve hacetlerimizin verilmesi için seni
öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat
eyle bize Allah indinde.
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ِ
ِ
�َ ﻳﻦ
َ َ� اَ َﺎﺑ ا ْﳊَ َﺴ ِﻦ َ� َﻋﻠ ﱠﻰ ﺑْ َﻦ ا ْﳊُ َﺴ ْﻴـ ِﻦ َ� َزﻳْ َﻦ اﻟ َْﻌﺎﺑِﺪ
ِ ﻮل
ِ َﷲ � ﺣ ﱠﺠـﺔ
ِ ﺑْ َﻦ َر ُﺳ
ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳﻴِّـ َﺪ َ� َو
ُ َ
ِ
ِ ﻚ اِ َﱃ
ﷲ َو
َ َِﻣ ْﻮﻻَ َ� ا ﱠ� ﺗَـ َﻮ ﱠﺟـ ْﻬـﻨَﺎ َوا ْﺳـﺘَ ْﺸـ َﻔ ْﻌﻨَﺎ َو ﺗَـ َﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ِ ﺎك ﺑﲔ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ﷲ اِ ْﺷـ َﻔ ْﻊ ﻟَﻨَﺎ
ْ ﻗَـﺪ
َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َﱠﻣـﻨ
ِ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
.ﷲ
_______________________________

Ya Ebe'l-Hasan, ya Ali'yyebne'l-Huseyn, ya
Zeynelabidin, yebne Rasulillah, ya huccetallahi
ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve
gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen
indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba'l-Hasan, ey Ali b. Hüseyin, ey Zeynelabidin, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın
yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek
Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacet-lerimizin verilmesi için seni
öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat
eyle bize Allah indinde.
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َ� اَ َﺎﺑ َﺟ ْﻌـ َﻔ ٍﺮ َ� ُﳏَـ ﱠﻤ َﺪ ﺑْ َﻦ َﻋﻠِ ٍّﻰ اَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟْﺒَﺎﻗِ ُﺮ َ� ﺑْ َﻦ
ِ ِ رﺳ
ِ َﷲ � ﺣ ﱠﺠـﺔ
�ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳﻴِّـ َﺪ َ� َو َﻣ ْﻮﻻَ َ� اِ ﱠ
َُ
ُ َ ﻮل
ِ ِ َ ِﺗَـﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ واﺳـﺘ ْﺸـ َﻔﻌﻨَﺎ و ﺗَـﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ﺎك
َ َﱠﻣـﻨ
ْ ﻚ ا َﱃ ﷲ َو ﻗَـﺪ
َ َ ْ َْ َ
َ
ِ ﺑـﻴـﻦ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِـﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ﷲ اِ ْﺷـ َﻔ ْﻊ ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
َ َ َ َ ْ َ َ َْ
ِ
.ﷲ
_______________________________

Ya Ebâ Cafer, ya Muhammed'ebne Ali, eyyuhe'l-Bâgiru, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala
halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen
indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey
İmam Bakır, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz
ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek
Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni
öne aldık .Ey Allah katında şerefli olan, şefaat
eyle bize Allah indinde.
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ِ � اَﺎﺑ َﻋﺒـ ِﺪ
ِﺼ
ﺎد ُق
ﷲ َ� َﺟ ْﻌـ َﻔ َﺮ ﺑْ َﻦ ُﳏَـ ﱠﻤ ٍﺪ اَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ ﱠ
ْ َ َ
ِ ﻮل
ِ َﷲ � ﺣ ﱠﺠـﺔ
ِ ﺑْ َﻦ َر ُﺳ
�َ ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳﻴِّـ َﺪ
ُ َ
ِ
ِ ﻚ اِ َﱃ
ﷲ َو
َ َِﻣ ْﻮﻻَ َ� ا ﱠ� ﺗَـ َﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ َوا ْﺳـﺘَ ْﺸـ َﻔ ْﻌﻨَﺎ َو ﺗَـ َﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ِ ﺎك ﺑـﻴـﻦ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ﷲ اِ ْﺷـ َﻔ ْﻊ ﻟَﻨَﺎ
ْ ﻗَـﺪ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َﱠﻣـﻨ
ِ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
.ﷲ
�َ
َو

_______________________________

Ya Ebâ abdillah, ya Cafer'ebne Muhammed,
eyyuh'es-Sadigu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ
teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya
vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba Abdillah, ey Cafer b. Muhammed,
ey İmam Sadık, ey Peygamber'in torunu! Ey
Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta
ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için
seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan,
şefaat eyle bize Allah indinde.
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ِ � اَﺎﺑ ا ْﳊﺴ ِﻦ � ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌـ َﻔ ٍﺮ اَﻳﱡـﻬﺎ اﻟْ َﻜ
ﺎﻇ ُﻢ َ� ﺑْ َﻦ
َ
َْ َْ َ ُ َ َ َ َ َ
ِ ِ رﺳ
ِ َﷲ � ﺣ ﱠﺠـﺔ
�ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳﻴِّـ َﺪ َ� َو َﻣ ْﻮﻻَ َ� اِ ﱠ
َُ
ُ َ ﻮل
ِ ِ َ ِﺗَـﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ واﺳـﺘ ْﺸـ َﻔﻌـﻨَﺎ و ﺗَـﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ﺎك
َ َﱠﻣـﻨ
ْ ﻚ ا َﱃ ﷲ َو ﻗَـﺪ
َ َ ْ َْ َ
َ
ِ ﺑـﻴـﻦ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِـﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ﷲ اِ ْﺷـ َﻔ ْﻊ ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ
َ َ َ َ ْ َ َ َْ
ِ
.ﷲ
_____________________________________

Ya Ebel-Hasan, ya Muse'bne Cafer, eyyuhe'lKazimu yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala
halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen
indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba'l-Hasen, ey Musa b. Cafer, ey İmam
Kâzım, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın
yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek
Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni
öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat
eyle bize Allah indinde.
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ﺿﺎ َ� ﺑْ َﻦ
َ َ� اَ َﺎﺑ ا ْﳊَ َﺴـ ِﻦ َ� َﻋﻠِ ﱠﻰ ﺑْ َﻦ ُﻣﻮﺳﻰ ٰ◌ اَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ ِّﺮ
ِ ِ رﺳ
ِ َﷲ � ﺣ ﱠﺠـﺔ
�َ َﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳـﻴِّـ َﺪ َ� َو َﻣ ْﻮﻻ
َُ
ُ َ ﻮل
ِ ِ َ ِاِ ﱠ� ﺗَـﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ واﺳﺘ ْﺸـ َﻔﻌﻨَﺎ وﺗَـﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ﺎك
َ َﱠﻣـﻨ
ْ ﻚ ا َﱃ ﷲ َو ﻗَـﺪ
َ َ ْ َْ َ
َ
ِ ﺑـﻴـﻦ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِـﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ﷲ اِ ْﺷـ َﻔ ْﻊ ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ
َ َ َ َ ْ َ َ َْ
ِ
.ﷲ
_____________________________________

Ya Ebe'l-Hasan, ya Ali'yyebne Musa, eyyuhe'r-Rizâ, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala
halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba'l-Hasen, ey Ali b. Musa, ey İmam
Rıza ve ey Peygamberin torunu! Ey Allah'ın
yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek
Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni
öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat
eyle bize Allah indinde.
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اد
ُ َ� اَ َﺎﺑ َﺟ ْﻌـ َﻔ ٍﺮ َ� ُﳏَـ ﱠﻤ َﺪ ﺑْ َﻦ َﻋﻠِ ٍّﻰ اَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﺘﱠـ ِﻘ ﱡﻰ ا ْﳉََﻮ
ِ ﻮل
ِ َﷲ � ﺣ ﱠﺠـﺔ
ِ ﺑْ َﻦ َر ُﺳ
�َ ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳـﻴِّـ َﺪ
ُ َ
ِ
ِ ﻚ اِ َﱃ
ﷲ َو
َ َِﻣ ْﻮﻻَ َ� ا ﱠ� ﺗَـ َﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ َوا ْﺳﺘَ ْﺸـ َﻔ ْﻌﻨَﺎ َو ﺗَـ َﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ِ ﺎك ﺑـﻴـﻦ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِـﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ﷲ اِ ْﺷـ َﻔ ْﻊ
ْ ﻗَـﺪ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َﱠﻣـﻨ
ِ ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ
.ﷲ
�َ
َو

_______________________________

Ya Ebâ Cafer, ya Muhammed'ebne Aliyy, eyyuhe't-Tegiyyu'l-Cevad, yebne Rasulillah, ya
huccetellahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ
bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey
İmam Takıyy'ül-Cevad, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey
efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni
vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik
ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında
şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
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ِ َ� اَﺎﺑ ا ْﳊﺴ ِﻦ � َﻋﻠِ ﱠﻰ ﺑﻦ ُﳏَـ ﱠﻤ ٍﺪ اَﻳـﱡ َﻬﺎ ا ْﳍ
�َ ﺎدى اﻟﻨ ِﱠﻘ ﱡﻰ
َْ
َ ََ َ َ
ِ ﻮل
ِ َﷲ � ﺣ ﱠﺠـﺔ
ِ ﺑْ َﻦ َر ُﺳ
ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳـﻴِّـ َﺪ َ� َو
ُ َ
ِ
ِ ﻚ اِ َﱃ
ﷲ َو
َ َِﻣ ْﻮﻻَ َ� ا ﱠ� ﺗَـ َﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ َوا ْﺳﺘَ ْﺸـ َﻔ ْﻌﻨَﺎ َو ﺗَـ َﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ِ ﺎك ﺑـﻴـﻦ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِـﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ﷲ اِ ْﺷـ َﻔ ْﻊ
ْ ﻗَـﺪ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َﱠﻣـﻨ
ِ ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ
.ﷲ
_______________________________

Ya Ebe'l-Hasan, ya Ali'yyebne Muhammed,
eyyuhe'l-Hadi'n-Nakiyyu, yebne Rasulillah, ya
huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ
bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba'l-Hasan, ey Ali b. Muhammed, ey
İmam Hadi Naki, ey Peygamberin torunu! Ey
Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta
ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için
seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan,
şefaat eyle bize Allah indinde.
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ى
َ� اَ َﺎﺑ ُﳏَـ ﱠﻤ ٍﺪ َ� َﺣ َﺴ َﻦ ﺑْ َﻦ َﻋﻠِ ٍّﻰ اَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺰﻛِ ﱡﻰ اﻟ َْﻌ ْﺴ َﻜ ِﺮ ﱡ
ِ ِ � ﺑﻦ رﺳ
ِ َﷲ � ﺣ ﱠﺠﺔ
ﷲ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘ ِﻪ َ� َﺳـﻴِّـ َﺪ َ� َو
َُ َْ َ
ُ َ ﻮل
ِ
ِ ﻚ اِ َﱃ
ﷲ َو
َ َِﻣ ْﻮﻻَ َ� ا ﱠ� ﺗَـ َﻮ ﱠﺟ ْﻬـﻨَﺎ َوا ْﺳﺘَ ْﺸـ َﻔ ْﻌﻨَﺎ َو ﺗَـ َﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ِ ﺎك ﺑـﻴـﻦ ﻳ َﺪى ﺣﺎﺟﺎﺗِـﻨَﺎ � و ِﺟﻴـﻬﺎً ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ﷲ اِ ْﺷـ َﻔ ْﻊ
ْ ﻗَـﺪ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َﱠﻣـﻨ
ِ ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ
.ﷲ
_______________________________

Ya Ebâ Muhammed, ya Hasan'ebne Ali, eyyuhe'z-Zekiyyu'l-Askeriyyu, yebne Rasulillah, ya
huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ
bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey Eba Muhammed, Ey Hasen b. Ali, ey
İmam Zekiyy'ül-Askeri, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey
efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni
vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik
ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında
şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
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ِ
ﻒ ا ْﳊُ ﱠﺠـﺔَ اَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟْ َﻘﺎﺋِ ُﻢ اﻟ ُْﻤﻨْـﺘَﻈَُﺮ
ْ ﺴ ِﻦ َو
َ َاﳋَﻠ
َ ََ� َوﺻ ﱠﻰ ا ْﳊ
ِ ى َ� ﺑْﻦ َر ُﺳ
�َ ِﻮل ﷲِ َ� ُﺣـ ﱠﺠـﺔَ ﷲِ َﻋﻠَﻰ َﺧﻠْـ ِﻘﻪ
اﻟ َْﻤ ْﻬـ ِﺪ ﱡ
َ
ِ
ﻚ اِ َﱃ
َ َِﺳـﻴِّـ َﺪ َ� َو َﻣ ْﻮﻻَ َ� ا ﱠ� ﺗَـ َﻮ ﱠﺟـ ْﻬـﻨَﺎ َوا ْﺳـﺘَ ْﺸـ َﻔ ْﻌﻨَﺎ َو ﺗَـ َﻮ ﱠﺳﻠْـﻨَﺎ ﺑ
ِ
ﺎﺟﺎﺗِﻨَﺎ َ� َو ِﺟﻴﻬﺎً ِﻋ ْﻨ َﺪ ﷲِ اِ ْﺷـ َﻔ ْﻊ
َ َﱠﻣـﻨ
َْ َﺎك ﺑ
ْ ﷲ َو ﻗَـﺪ
َ ﲔ ﻳَ َﺪ ْى َﺣ
.ِﻟَﻨَﺎ ِﻋﻨْ َﺪ ﷲ
_______________________________

Ya Vasiyye'l-Hasan, ve'l-Halefe'l-Hucceh, eyyuhe'l-Gâimu'l-Muntazar'ul-Mehdî, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve
mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey
hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Ey İmam Hasen Askeri'nin vasisi, ey (Peygamber soyundan) hüccet olarak kalan iyi halef, ey kıyam etmesi beklenen Mehdi, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
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Allah'tan isteklerinizi talep ettikten
sonra şöyle söyleyiniz:

ِ � ﺳﺎدﺗِﻰ وﻣﻮ ِ ﱠ
ﺖ ﺑِ ُﻜ ْﻢ اَﺋِ ﱠﻤ ِﱴ َوﻋُﺪﱠﺗِﻰ
ُ اﱃ اِّﱏ ﺗَـ َﻮ ﱠﺟ ْﻬ
ََ َ َ َ
ِ ِ
ِ ْﺖ ﺑِ ُﻜﻢ اِ َﱃ
ِ ِ
ﷲ
َ ﻟﻴَـ ْﻮم ﻓَـ ْﻘ ِﺮى َو َﺣ
ْ ُ ﺎﺟ ِﱴ ا َﱃ ﷲ َوﺗَـ َﻮ ﱠﺳﻠ
ِ ﷲ ﻓَﺎ ْﺷ َﻔﻌﻮا ِﱃ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ِ ﺖ ﺑِ ُﻜﻢ اِ َﱃ
ﷲ
ُ َوا ْﺳﺘَ ْﺸـ َﻔ ْﻌ
ُ
ْ
ِ ﻮﰉ ِﻋ ْﻨـ َﺪ
ِ اﺳﺘَـ ْﻨ ِـﻘ ُﺬ
ِ ُوﱏ ِﻣ ْـﻦ ذُﻧ
ﷲ
ْ َو
_______________________________

Ya sâdetî ve mevâliyye, innî teveccehtu bikum eimmetî ve uddetî liyemi fagrî ve hâcetî
ilallah ve tevesseltu bikum ilallah vesteşfe'tu bikum ilallah, feş'feû lî indallah ve'stengizûnî min
zunûbî indallah.

Anlamı:
Ey efendilerim ve mevlalarım, ben İmamlarım ve yoksulluk ve hacet günlerimde (yardımıma koşacak) vasilerim olan sizi vasıta ederek Allah'a yöneldim;ve sizinle Allah'a yakınlaştım, şefaat diledim. Artık şefaat edin bana
Allah indinde ve Allah katında beni yaptığım
günahlardan kurtarın.
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ِ ﻓَِﺎﻧﱠ ُﻜﻢ وﺳﻴﻠَ ِﱴ اِ َﱃ
ﷲ َو ِﲝُﺒِّ ُﻜ ْﻢ َو ﺑِ ُﻘ ْﺮﺑِ ُﻜ ْﻢ اَ ْر ُﺟﻮ َﳒَﺎ ًة
َْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِﺎدﺗِﻰ � اَوﻟِـﻴﺎء ﷲ
ِ
َ َ ْ َ َ ﻣ َﻦ ﷲ ﻓَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻋ ْﻨ َﺪ ﷲ َر َﺟﺎﺋﻰ َ� َﺳ
ِ ﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ اَ ْﲨَ ِﻌﲔ و ﻟَﻌﻦ ﷲ اَ ْﻋ َﺪاء
ﷲ ﻇَﺎﻟِ ِﻤﻴ ِﻬ ْﻢ
َ
ْ ْ ُ
َ ُ ََ َ َ
ِ ِﻣﻦ اﻻَ ﱠوﻟِﲔ واﻻْ ِﺧ ِﺮ
ﲔ
ﲔ َر ﱠ
َ ب اﻟ َْﻌﺎﻟ َِﻤ
َ ﻳﻦ آﻣ
َ
َ َ
َ
_______________________________

Fe-innekum vesîletî ilallah ve bi-hubbikum ve
bi-gurbikum ercû necâten minallah, fekûnû indallahi recaî, ya sâdetî, ya evliyâallah, sallallahu
aleyhim ec-meîn ve leanellahu e'daallahi zâlimîhim mine'l-evvelîne ve'l-ahirîn. Amîne rabbe'lâlemîn.

Anlamı:
Sizsiniz benim Allah katındaki vesilelerim
ve sizi sevmek, size yakınlaşmakla, Allah'tan
kurtuluş ümit ederim. Öyleyse Allah katında
ümit (sermayesi) olun bana ey efendilerim, ey
Allah'ın velileri! Allah rahmet etsin bütün onlara. Allah lânet etsin, onlara zulmeden Allah
düşmanlarına; evvellerinden sonlarına kadar...
Amin ey âlemlerin Rabbi!
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HZ. ALİ'NİN (A.S) KÜFE
CAMİİNDEKİ MÜNACATI

ِ
ﺎل َو ﻻَ ﺑَـﻨُﻮ َن
ٌ ُﻚ اْﻻَ َﻣﺎ َن ﻳَـ ْﻮ َم ﻻَ ﻳَـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ َﻣ
َ اَﻟﻠّ ُـﻬ ﱠﻢ اِّﱏ اَ ْﺳـﺎَﻟ
ٍ اﻪﻠﻟَ ﺑَِﻘﻠ
اِﻻﱠ َﻣ ْﻦ اَﺗَﻰ ﱠ
ﺾ
ُﻚ ْاﻻََﻣﺎ َن ﻳَـ ْﻮ َم ﻳَـ َﻌـ ﱡ
َ ْﺐ َﺳﻠِﻴ ٍﻢ َو اَ ْﺳـﺎَﻟ
ِﱠ
ِ ت َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﺮ ُﺳـ
ﻮل
ُ ﻠﻰ ﻳَـ َﺪﻳْﻪِ ﻳَـ ُﻘ
ُ ﻮل َ� ﻟَﻴْـﺘَـ ِﲎ اﺗﱠـ َﺨ ْﺬ
َ اﻟﻈﺎﱂُ َﻋ
ًَﺳـﺒِﻴﻼ
____________________________________________

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme innî es'eluke'l-emâne yevme lâ
yenfeu mâlun velâ benûne illâ men etallahe bigalbin selîm. Ve es'eluke'l-emâne yevme yeezzuz-zâlimu ala yedeyhi yegûlû ya leyteni't-tehaztu mea'r-Rasûli sebîla.

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Allah'ım! Sadece tertemiz bir kalple Allah'ın huzuruna çıkan hariç mal ve evlatların insana hiçbir yararı olmadığı günde senden aman
diliyorum. Zalimin hasretle ellerini ısıracağı ve
"Keşke ben Elçiye itaat yolunu tutsaydım!"
diyeceği günde senden aman diliyorum.
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ِ
ﺎﻫ ْﻢ ﻓَـﻴُـ ْﺆ َﺧ ُﺬ
ُ ُﻚ اﻻََﻣﺎ َن ﻳَـ ْﻮَم ﻳُـ ْﻌـَﺮ
َ َو اَ ْﺳـﺎَﻟ
ُ ﻴﻤ
َ ف اﻟ ُْﻤ ْﺠـ ِﺮُﻣﻮ َن ﺑِﺴ
ِ ِﺎﺑﻟﻨﱠـﻮ
ُﻚ اﻻََﻣﺎ َن ﻳَـ ْﻮَم ﻻَ َْﳚـ ِﺰى َواﻟِ ٌﺪ َﻋ ْﻦ
َ اﺻﻰ َواﻻَﻗْـ َﺪ ِام َو اَ ْﺳـﺎَﻟ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ وﻟ
َﺪﻩ َو ﻻَ َﻣ ْﻮﻟُﻮٌد ُﻫ َﻮ َﺟﺎ ٍز َﻋ ْﻦ َواﻟﺪﻩ َﺷـْﻴﺌﺎً ا ﱠن َو ْﻋ َﺪ ﷲ َﺣ ﱞﻖ َو
َ
ِ
ﲔ َﻣ ْﻌـ ِﺬ َرُﻬﺗُ ْﻢ َو ﻟَـ ُﻬ ُﻢ
َ اَ ْﺳـﺎَﻟ
َ ُﻚ اﻻََﻣﺎ َن ﻳَـ ْﻮَم ﻻَ ﻳَـْﻨـَﻔ ُﻊ اﻟﻈﱠ ِﺎل ِ◌ﻣ
اﻟﻠﱠ ْﻌـﻨَﺔُ َو ﻟَـ ُﻬ ْﻢ ُﺳﻮءُ اﻟ ﱠﺪا ِر
____________________________________________

Ve es'eluke'l-emâne yevme yu'rafu'l- mucrimûne bi-sîmahum feyu'hazu bi'n-nâvasî ve'l-egdâm ve es'eluke'l-emâne yevme lâ yeczî vâlidun
an veledihî ve lâ mevlûdun huve câzin an vâlidihi şey'en inne va'dallahi haggun ve es'eluke'lemâne yevme lâ yenfeu'z-zâlimîne ma'ziratuhum ve lehum'ul-la'netu ve lehum sûu'd-dar.

Anlamı:
Günahkârların yüzlerinden tanınacağı, saçları ve ayaklarından tutulacağı günde senden aman diliyorum. Babanın oğul yerine ve evlâdın da baba yerine cezalandırılmayacağı günde
senden aman diliyorum. Doğrusu Allah'ın vaadi haktır. Zalimlere mazeretlerinin bir fayda
sağlamayacağı, onların, Allah'ın rahmetinden
uzak ve kötü bir menzilde olacağı günde senden aman diliyorum.
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ٍ ﺲ ﻟِـَﻨـ ْﻔ
ﺲ َﺷْﻴﺌﺎً َواﻻَْﻣـ ُﺮ
ُ ُِﻚ اﻻََﻣﺎ َن ﻳَـ ْﻮَم ﻻَ ﲤَْﻠ
َ َو اَ ْﺳـﺎَﻟ
ٌ ﻚ ﻧَـْﻔ
ِِ ٍِ
ُِﻚ اﻻَﻣﺎ َن ﻳـﻮم ﻳـ ِﻔ ﱡﺮ اﻟْﻤﺮء ِﻣﻦ اَ ِﺧﻴﻪِ و اُِﻣﻪ
ّ َ
ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ﻳَـ ْﻮَﻣـﺌﺬ ﱠﻪﻠﻟ َو اَ ْﺳﺎَﻟ
ِ ◌َ و اَﺑِـﻴﻪِ و
ِﺎﺣﺒﺘِﻪِ و ﺑﻨِﻴﻪِ ﻟِ ُﻜ ِﻞ اﻣ ِﺮ ٍئ ِﻣْﻨـ ُﻬﻢ ﻳـﻮﻣـﺌِ ٍﺬ َﺷـﺄْ ٌن ﻳـﻐْـﻨِﻴﻪ
ْ ّ
َ
ُ
َ َْ ْ
ََ َ ﺻ
َ
ِ ال ُ◌ ُﳎْ ِﺮُم ﻟ َْﻮ ﻳَـ ْﻔـﺘَ ِﺪى ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ
اب
ْ ُﻚ اﻻََﻣﺎ َن ﻳَـ ْﻮ َم ﻳَـ َﻮ ﱡد
َ َو اَ ْﺳـﺎَﻟ
ِ ﻳـﻮﻣﺌِ ٍﺬ ﺑِﺒـﻨِﻴﻪِ و
ِﺎﺣﺒـﺘِﻪ
َ َ َ َ َْ
َ ﺻ
_______________________________

Ve es'eluke'l-emâne yevme lâ temliku nefsun
li-nefsin şey'en ve'l-emru yevmeizin lillâh ve es'eluke'l-emâne yevme yefirru'l-mer'u min ahîhi ve
ummihi ve ebîhi ve sâhibetihî ve benîhi li-kullimriin minhum yevmeizin şe'nun yuğnîh. Ve es'eluke'l-emâne yevme yeveddu'l-mucrimu lev yeftedî min azâbi yevmeizin bi-benîhi ve sâhibetihi,

Anlamı:
Hiç kimsenin kimse üzerinde güç sahibi olamayacağı ve yetkinin yalnız Allah'a has olacağı
günde senden aman diliyorum. İnsanın kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve
evlâtlarından kaçacağı ve herkesi meşgul edecek bir işle uğraşacağı günde senden aman diliyorum. "Suçlu o günün azabından kurtulmak için eşini ve kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde
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ِ َواَ ِﺧ ِﻴﻪ وﻓ
َِ ض
ﲨﻴﻌﺎً ﰒُﱠ ﻳُـ ْﻨ ِﺠ ِﻴﻪ َﻛﻼﱠ
ِ ﺼﻴﻠَﺘِ ِﻪ اﻟﱠ ِﱴ ﺗُـ ْﺆ ِو ِﻳﻪ َوَﻣ ْﻦ ِﰱ اﻻَ ْر
َ
َ
ِ
ِ
ﱠ
اﻋﺔً ﻟﻠ ﱠ
�َ َﺖ اﻟ َْﻤ ْﻮ َﱃ َوا
َ ْى اَﻧ
َ ا�َﺎ ﻟَﻈَﻰ ﻧَـ ﱠﺰ
َ ى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َﺸ ٰﻮى َﻣ ْﻮﻻ
ِ
ﺖ
َ ْى اَﻧ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ اﻟ َْﻌﺒْ ُﺪ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ اﻟ َْﻌﺒْ َﺪ اﻻﱠ اﻟ َْﻤ ْﻮ َﱃ َﻣ ْﻮﻻ
ﻚ
َ ُﻮك َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ اﻟ َْﻤ ْﻤﻠ
ُ ﻚ َواَ َ� اﻟ َْﻤ ْﻤﻠ
ُ ُِﻮك اِﻻﱠ اﻟ َْﻤﺎﻟ
ُ ِاﻟ َْﻤﺎﻟ
_______________________________
Ve ahihi ve fasiletihilletî tu'vîhi ve men fi'l-ardi
cemîan, summe yuncîhi kella innehâ leza nezzaaten li'ş-şeva. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-mevla
ve ene'l-abdu ve hel yerhemu'l-abde ille'l-mevlâ,
ya mevlâye ente'l-maliku ve ene'l-memlûku ve hel
yurhemu'l-memlûke ille'l-malik.

Anlamı:
bulunanların hepsini vermek ister. Hayır –
hiçbir zaman bu imkânı bulamayacak-! O –cehennem ateşi- alevlenen bir ateştir. Deriler
kavurur, soyar." Böyle bir günde senden aman diliyorum. Mevlam, ey mevlam! Sen mevlasın, ben ise bir kulum; kula mevladan başka
kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen
-varlığımın- sahibisin, ben ise sahip olunan;
sahip olunana sahip olandan başka kim merhamet eder?
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ِﱠ
ﻴﻞ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ
َ ْى اَﻧ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َﻣ ْﻮﻻ
ُ ﺖ اﻟْـ َﻌ ِﺰ ُﻳﺰ َو اَ َ� اﻟﺬﻟ
ِ ِاﻟ ﱠﺬﻟ
�َ َﺖ ا ْﳋَـﺎﻟِ ُﻖ َو ا
َ ْى اَﻧ
َ َى َ� َﻣـ ْﻮﻻ
َ َﻴﻞ اﻻﱠ اﻟ َْﻌـ ِﺰ ُﻳﺰ َﻣـ ْﻮﻻ
َ
ِ
ِ
ى
َ َى َ� َﻣـ ْﻮﻻ
َ َاﻟ َْﻤ ْﺨﻠُﻮ ُق َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ اﻟ َْﻤ ْﺨـﻠُﻮ َق اﻻﱠ ا ْﳋـَﺎﻟ ُﻖ َﻣ ْﻮﻻ
ِ اَﻧْﺖ اﻟْﻌـ ِﻈﻴﻢ و اَ� ا ْﳊـ ِﻘﲑ و ﻫﻞ ﻳـﺮﺣﻢ ا ْﳊـ ِﻘ
ِ
ﻴﻢ
ُ ﲑ اﻻﱠ اﻟ َْﻌﻈ
َ َ ُ َ َْ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ﻴﻒ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ
ﺖ اﻟْ َﻘ ِﻮ ﱡ
ُ ِى َو اَ َ� اﻟﻀﱠﻌ
َ ْى اَﻧ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ ََﻣ ْﻮﻻ
اﻟ ﱠ
ى
ﻴﻒ اِﻻﱠ اﻟْـ َﻘ ِﻮ ﱡ
َ ِﻀـﻌ
____________________________________________

Mevlâye ya mevlâye, entel azizu ve ene'z-zelîl,
ve hel yerhamu'z-zelîle ille'l-aziz. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-haligu ve ene'l-mehlûg, ve hel yerhamu'l-mehlûge ille'l-hâlig. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-azîmu ve ene'l-hagîr, ve hel yerhamu'l-hagîre
ille'l-azîm. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-gaviyyu ve
ene'z-zaîf, ve hel yerhamu'z-zaîfe ille'l-gaviyy.

Anlamı:

Mevlam, ey mevlam! Sen azizsin, ben ise zelil;
zelile azizden başka kim merhamet eder? Mevlam,
ey mevlam! Sen yaratansın, ben ise yaratılan;
yaratılana yaratandan başka kim merhamet eder?
Mevlam, ey mevlam! Sen yücesin, ben ise hakir,
hakire yüce olandan başka kim merhamet eder?
Mevlam, ey mevlam! Sen güçlüsün, ben ise zayıf;
zayıfa güçlüden başka kim merhamet eder?
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ِ
ِ
ﲑ
َ ْى اَﻧ
ﺖ اﻟْﻐَ ِ ﱡ
َ ﲎ َو اَ َ� اﻟْ َﻔﻘﲑُ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ اﻟْ َﻔﻘ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ ََﻣ ْﻮﻻ
ِ
ﺴﺎﺋِ ُﻞ َو َﻫ ْﻞ
ﺖ اﻟ ُْﻤ ْﻌ ِﻄﻰ َو اَﻧـَﺎ اﻟ ﱠ
َ ْى اَﻧ
اﻻﱠ اﻟْﻐَ ِ ﱡ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َﲎ َﻣ ْﻮﻻ
ِ ِ ﻳـﺮﺣﻢ اﻟ ﱠ
ِ
�َ َﺖ ا ْﳊَ ﱡﻰ َو ا
َ ْى اَﻧ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َﺴﺎﺋ َﻞ اﻻﱠ اﻟ ُْﻤ ْﻌﻄﻰ َﻣ ْﻮﻻ
ُ َ َْ
ِ
ﺖ
َ ْى اَﻧ
َ ِّﺖ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣـ ُﻢ اﻟ َْﻤـﻴ
ُ ِّاﻟ َْﻤـﻴ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َﺖ اﻻﱠ ا ْﳊَ ﱡﻰ َﻣ ْﻮﻻ
اﻟْﺒَﺎﻗِﻰ َو اَﻧـَﺎ اﻟْـ َﻔ ِﺎﱏ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣـ ُﻢ اﻟْـ َﻔ ِﺎﱏَ اِﻻﱠ اﻟْﺒَﺎﻗِﻰ
_____________________________________

Mevlâye ya mevlâye, ente'l-ğaniyyu ve ene'lfagîr, ve hel yerhamu'l-fegîra ille'l-ğaniyy. Mevlâye ya mevlâye ente'l-mu'tî ve ene's-sâil, ve hel
yerhamu's-sâile ille'l-mu'tî. Mevlâye ya mevlâye
ente'l-hayyu ve ene'l-meyyit, ve hel yerhamu'lmeyyite ille'l-hayy. Mevlâye ya mevlâye ente'l-bâgî ve ene'l-fanî ve hel yerhamu'l-fâniye ille'l-bâgî

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen zenginsin, ben
ise yoksul; yoksula zenginden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen bağışta
bulunansın, ben ise sail; saile bağışta bulunandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey
mevlam! Sen dirisin, ben ise ölü; ölüye diriden
başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen bâkisin, ben ise fâni; fâniye bâkiden
başka kim merhamet eder?
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َو اَ َ� اﻟ ﱠﺰاﺋِ ُﻞ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ
ﺖ اﻟ ﱠﺮا ِز ُق َو اَ َ� اﻟ َْﻤ ْﺮزُو ُق
َ ْاَﻧ

ﺖ اﻟ ﱠﺪاﺋِ ُﻢ
َ ْى اَﻧ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ ََﻣ ْﻮﻻ
ِ ِ
ِ
ى
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َاﻟ ﱠﺰاﺋ َﻞ اﻻﱠ اﻟ ﱠﺪاﺋ ُﻢ َﻣ ْﻮﻻ
ِ
اد َو
َ ْى اَﻧ
ُ ﺖ ا ْﳉََﻮ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ ََو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ اﻟ َْﻤ ْﺮ ُزو َق اﻻﱠ اﻟ ﱠﺮا ِز ُق َﻣ ْﻮﻻ
ِ اَ� اﻟْﺒ ِﺨﻴﻞ و ﻫﻞ ﻳـﺮﺣﻢ اﻟْﺒ ِﺨ
ى
ُ ﻴﻞ اﻻﱠ ا ْﳉََﻮ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َاد َﻣ ْﻮﻻ
َ َ ُ َ َْ ْ َ َ ُ َ َ
ﺖ اﻟ ُْﻤ َﻌ ِﺎﰱ َو اَ َ� اﻟ ُْﻤ ْﺒـﺘَـﻠَﻰ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﺒـﺘَـﻠَﻰ اِﻻﱠ اﻟ ُْﻤ َﻌ ِﺎﰱ
َ ْاَﻧ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Mevlâye ya mevlâye ente'd-dâimu ve ene'z-zâilu
ve hel yerham'uz-zâile ille'd-dâim. Mevlâye ya mevlâye ente'r-razzâgu ve ene'l-merzûg, ve hel yerham'ul-merzûge ille'r-râzigu. Mevlâye ya mevlâye ente'l-cevadu ve ene'l-bahil, ve hel yerham'ul-bahîle ille'l-cevad. Mevlâye ya mevlâye ente'l-muafî ve ene'l-mübtela ve hel yerham'ul-mubtelâ ille'l-muâfi,

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen ebedisin, ben ise
geçici; geçiciye ebediden başka kim merhamet
eder? Mevlam, ey mevlam! Sen rızıklandıransın, ben ise rızıklanan; rızıklanana rızıklandırandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey
mevlam! Sen cömertsin, ben ise cimri; cimriye
cömertten başka kim merhamet eder? Mevlam,
ey mevlam! Sen afiyet verensin, ben ise derde
tutulan, derde tutulana afiyet verenden başka
kim merhamet eder?
62

ِ ﺖ اﻟْ َﻜﺒِﲑ و اَ َ� اﻟ ﱠ
ﲑ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ
َ ْى اَﻧ
َ ُ
ُ ﺼﻐ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ ََﻣ ْﻮﻻ
ِ ِ اﻟ ﱠ
ِ َﺖ ا ْﳍ
ﻀﱡ
ِ
ﺎدى َو اَ َ� اﻟ ﱠ
ﺎل َو
َ ْى اَﻧ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َﺼﻐﲑَ اﻻﱠ اﻟْ َﻜﺒﲑُ َﻣ ْﻮﻻ
ِ ﻫﻞ ﻳـﺮﺣﻢ اﻟ ﱠ ﱠ
ِ
�َ َﲪ ُﻦ َو ا
ٰ ْ ﺖ اﻟ ﱠﺮ
َ ْى اَﻧ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َﻀﺎل اﻻﱠ ا ْﳍَﺎدى َﻣ ْﻮﻻ
ُ َ َْ ْ َ
ﺖ
ٰ ْ ﻮم اِﻻﱠ اﻟ ﱠﺮ
َ ْى اَﻧ
َ ﻮم َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ اﻟ َْﻤ ْﺮ ُﺣ
ُ اﻟ َْﻤ ْﺮ ُﺣ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َﲪ ُﻦ َﻣ ْﻮﻻ
ﺴﻠْﻄَﺎ ُن
ﺴﻠْﻄَﺎ ُن َو اَ َ� اﻟ ُْﻤ ْﻤﺘَ َﺤ ُﻦ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﻤﺘَ َﺤ َﻦ اِﻻﱠ اﻟ ﱡ
اﻟ ﱡ
____________________________________________

Mevlâye ya mevlâye entel kebîru ve ene's-sağîru ve hel yerham'us-sağîre ille'l-kebîr. Mevlâye ya
mevlâye ente'l-hâdî ve ene'z-zâll, ve hel yerham'uz-zâlle ille'l-hâdî. Mevlâye ya mevlâye, ente'rrahmanu ve ene'l-merhûm, ve hel yerham'ul-merhûme ille'r-rahmân. Mevlâye ya mevlay, ente's-sultanu ve ene'l-mumtehen, ve hel yerham'ul-mum-tehene ille's-sultân.

Anlamı:

Mevlam, ey mevlam! Sen büyüksün, ben ise küçük; küçüğe büyükten başka kim merhamet eder?
Mevlam, ey mevlam! Sen hidayet edensin, ben ise sapan; sapana hidayet edenden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen Rahmansın, ben ise
merhamet edilecek olan; merhamet edilecek olana Rahmandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen güç sahibisin, ben ise imtihan edilen; imtihan
edilene güç sahibinden başka kim merhamet eder?
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ِ َ ْﻣﻮﻻَى � ﻣﻮﻻَى اَﻧ
ﻴﻞ َواَ َ� اﻟ ُْﻤﺘَ َﺤـ ِّﲑُ َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣـ ُﻢ
َ َْ َ َ َْ
ُ ﺖ اﻟﺪﱠﻟ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺐ
َ ْى اَﻧ
ُ ﺖ اﻟْﻐَ ُﻔ
ُ ﻮر َواَﻧـَﺎ اﻟ ُْﻤﺬْﻧ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َﻴﻞ َﻣ ْﻮﻻ
ُ اﻟ ُْﻤﺘَ َﺤـ ّﲑَ اﻻﱠ اﻟﺪﱠﻟ
ِ َ ْوﻫﻞ ﻳـﺮﺣـﻢ اﻟْﻤﺬْﻧِﺐ اِﻻﱠ اﻟْﻐَ ُﻔـﻮر ﻣﻮﻻَى � ﻣﻮﻻَى اَﻧ
ﺐ
ُ ﺖ اﻟْﻐَﺎﻟ
َ َْ َ َ َْ ُ
َ ُ ُ َ َْ ْ َ َ
ِ
ِ
ى ﻳـَﺎ
َ ُﻮب َو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣـ ُﻢ اﻟ َْﻤ ْﻐﻠ
ُ َواَﻧـَﺎ اﻟ َْﻤ ْﻐﻠ
َ َﺐ َﻣ ْﻮﻻ
ُ ُﻮب اﻻﱠ اﻟْﻐَﺎﻟ
ﻮب
ﺖ اﻟ ﱠﺮ ﱡ
َ ْى اَﻧ
ُ ُب َواَﻧـَﺎ اﻟْ َﻤ ْﺮﺑ
َ ََﻣ ْﻮﻻ
______________________________________________________

Mevlâye ya mevlâye ente'd-delîlu ve ene'l-mutehayyir, ve hel yerham'ul-mutehayyire ille'd-delil.
Mevlâye ya mevlâye, ente'l-ğafûru ve ene'l-muznib
ve hel yerham'ul-muznibe ille'l-ğafûr. Mevlâye ya
mevlâye, ente'l-ğalibu ve ene'l-mağlûb, ve hel yerham'ul-mağlûbe ille'l-ğalib. Mevlâye ya mevlâye,
ente'r-rabbu ve ene'l- merbub.

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen kılavuzsun, ben
ise yolunu şaşırmış; yolunu şaşırmışa kılavuzdan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey
mevlam! Sen bağışlayansın, ben ise günahkâr;
günahkâra bağışlayandan başka kim merhamet
eder? Mevlam, ey mevlam! Sen galipsin, ben ise
mağlup; mağluba galipten başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen eğitensin,
ben ise eğitilen; eğitilene eğitenden başka kim
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ﺖ
ﻮب اِﻻﱠ اﻟ ﱠﺮ ﱡ
َ ْى اَﻧ
َ َُو َﻫ ْﻞ ﻳَـ ْﺮ َﺣ ُﻢ اﻟ َْﻤ ْﺮﺑ
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ َب َﻣ ْﻮﻻ
ِ ِ ْ ﺎﺷﻊ و ﻫﻞ ﻳـﺮﺣﻢ
ِ ْ �َ َاﻟْﻤﺘَ َﻜِّﱪ و ا
َ ُ ُ
ُاﳋَﺎﺷ َﻊ اﻻﱠ اﻟ ُْﻤﺘَ َﻜِّﱪ
ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َاﳋ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َﻋ ِّﲎ ﲜُﻮد َك َو
َ ى ا ْرﲪَْ ِﲎ ﺑ َﺮ ْﲪَﺘ
َ ﻚ َو ْار
َ َى َ� َﻣ ْﻮﻻ
َ ََﻣ ْﻮﻻ
ِ َاﻻ ْﻣﺘِﻨ
ِ اﻻ ْﺣ
ِ ﺎن واﻟﻄﱠﻮ ِل و
ِ ِ
ﺎن
ْ َﻚ َو ﻓ
َ ِﻀﻠ
َ َﻛ َﺮِﻣ
َ ْ َ ﺴ
َ ﻚ َ� ذَاا ْﳉُﻮد َو
ِ ِ ﻚ � اَرﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ
ِ ِ
ﲔ
َ اح ِ◌ﻣ
َ َ ْ َ َ ﺑ َﺮ ْﲪَﺘ
_____________________________________

ve hel yerham'ul-merbûbe ille'r-rabb. Mevlâye ya
mevlâye, ente'l-kebîru ve ene'l-hâşiu ve hel yerham'ul hâşia illel mutekebbir. Mevlâye ya mevlâye, irhamnî bi-rahmetike ve'rze annî bi-cûdike ve
keramike ve fazlike ya ze'l-cûdi ve'l-ihsân ve't-tavli
ve'l-imtinan, bi-rahmetike ya erham'er-rahimin.

Anlamı:
merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen eşsiz yücesin, ben ise hakir ve düşkün; hakir ve
düşkün olan birisine eşsiz yüce olandan başka
kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Rahmetinin hakkı için ba-na merhamet eyle. Bağışının, lütfünün ve fazlının saygınlığı için benden razı ol. Ey bağış, ihsan, fazl ve nimet sahibi! Rahmetinin hakkı için -duamı kabul buyurey merhametlilerin en merhametlisi!
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HZ. MEHDİ (a.f) DUASI

ِ
ى
َ ِّاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ُﻛ ْﻦ ﻟِ َﻮﻟِﻴ
ِّ ﺴ ِﻦ اﻟ َْﻌ ْﺴ َﻜ ِﺮ
َ َﻚ ا ْﳊُ ﱠﺠﺔ اﺑْ ِﻦ ا ْﳊ
ﺎﻋﺔِ َو ِﰱ ُﻛ ِّﻞ
ﻚ َﻋﻠَْﻴﻪِ َو َﻋﻠَﻰ آ َﺎﺑﺋِﻪِ ِﰱ َﻫ ِﺬﻩِ اﻟ ﱠ
َ ُﺻﻠَ َﻮاﺗ
َﺴ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ﺎﻋﺔ َوﻟﻴًّﺎ َو َﺣﺎﻓﻈﺎً َو ﻗَﺎﻋﺪاً َو َ�ﺻﺮاً َو َدﻟﻴﻼً َو َﻋ ْﻴﻨﺎً َﺣ ﱠﱴ
َ َﺳ
ًﻚ ﻃَْﻮﻋﺎً َو ﲤـَُﺘِّـ َﻌﻪُ ﻓِﻴـ َﻬﺎ ﻃَـ ِﻮﻳﻼ
َﺿ
َ ﺗُ ْﺴـﻜِـﻨَﻪُ اَ ْر
_____________________________________

Allahumme kun li-Veliyyik'el-Huccet'ibn'ilHasan'il-Askeriyy, salavatuke aleyhi ve ala
abaih, fi hazih'is-saeti ve fî kulli saeh, veliyyen
ve hafizan ve gaiden ve nasiran, ve delîlen ve
aynen, hatta tuskinehu arzake tav'a, ve tumettiahu fîha tavila.

Anlamı:
Allah'ım! (İnsanlar için) senin hüccetin ve
velin olan Hasan Askeri'nin oğlu Mehdi'ye şu
anda ve bütün zamanlarda veli, koruyucu, yardımcı, kılavuz ve gözetleyici ol; ta ki onu yeryüzüne egemen kılasın ve uzun süre yeryüzünde yaşatasın.
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FEREC DUASI

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
اﻟﺮِﺣ ِﻴﻢ
ٰ ْ ﷲ اﻟ ﱠﺮ
ﲪ ِﻦ ﱠ
ْ

ِ َ ﺸ
ْ ِح
َ اﳋـَ َﻔﺎءُ َواﻧْ َﻜـ
َ إِﻟَـ ِﻬﻰ َﻋﻈُ َﻢ اﻟْﺒَـﻼَءُ َو ﺑَﺮ
ُﻒ اﻟْﻐـﻄَﺎء
ِ ض و ﻣﻨِ َﻌ
ِ َ واﻧْـ َﻘﻄَـﻊ اﻟ ﱠﺮﺟﺎء و
ﺖ
ﺖ اﻟ ﱠ
َ ْﺴـ َﻤﺎءُ َو أَﻧ
ُ َ ُ ﺿـﺎﻗَﺖ اﻷ َْر
َُ َ َ َ
ﻚ اﻟْـ ُﻤ َﻌـ ﱠﻮ ُل ﻓِـﻰ
َ ﻚ اﻟْـ ُﻤ ْﺸـﺘَ َﻜﻰ َو َﻋﻠَْﻴ
َ اﻟ ُْﻤ ْﺴـﺘَـ َﻌﺎ ُن َو إِﻟ َْﻴ
اﻟﺸـﺪﱠةِ َواﻟـﱠﺮ َﺧـ ِﺎء
ِّ
________________________________________________________________________

Bismillahirrahmanirrahim
İlâhî, azum'el-belâu ve berih'al-hefâu ve'nkeşef'el-ğitâu ve'ngatae'r-recâu ve zâgati'l-arzu ve muniet'is-semâu ve ente'l-musteânu ve
ileyke'l-müştekâ ve aleyke'l-muavvelu fi'ş-şiddeti ve'r-rehâ.

Anlamı:
Allah'ım! Zulüm çoğalmıştır ve gizliler
açılmıştır. Kapalı işlerden perde kalkmıştır ve
ümitler yok olmuştur; yer daralmış yeryüzü
senin rahmetinden mahrum kalmıştır. Ey Allah'ım! Sen varsın ve ancak sen yardım edersin,
yüce makamına şikayet ediyoruz. Kolaylık ve
zorlukta güvenimiz sensin.
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ِ
ﻳﻦ
َ اﻟﱠـﺬ
ﻓَـ َﻔ ِّﺮ ْج

ِ ﺻـ ِﻞ ﻋَﻠَﻰ ُﳏَـ ﱠﻤ ٍﺪ و
ﱠ
ِ ُآل ُﳏَـ ﱠﻤ ٍﺪ ا
وﱃ اْﻷ َْﻣـ ِﺮ
َ
ّ َ أَﻟﻠ ُﻬـ ﱠﻢ
ﻚ َﻣ ْﻨـ ِﺰﻟَﺘَـ ُﻬ ْـﻢ
ْ ﻓَـ َﺮ
َ ِﺎﻋـﺘَـ ُﻬ ْﻢ َو َﻋ ﱠﺮﻓْـﺘَـﻨَﺎ ﺑِ َﺬﻟ
َ ﺿ
َ َﺖ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﻃ
ِِ
ِ
ب
ُ ﺼ ِﺮ اَْو ُﻫ َﻮ اَﻗْـ َﺮ
َ ََﻋـﻨﱠﺎ ﲝَـ ّﻘ ِﻬ ْـﻢ ﻓَـ َﺮﺟﺎً َﻋﺎﺟـﻼً ﻗَ ِﺮﻳـﺒﺎً َﻛـﻠَ ْﻤـ ِﺢ اﻟْـﺒ
َ� ُﳏَـ ﱠﻤـ ُﺪ َ� َﻋـﻠِ ﱡﻰ َ� َﻋـﻠِ ﱡﻰ َ� ُﳏَـ ﱠﻤـ ُﺪ
_____________________________________

Allahumme salli alâ Muhammedin ve Âl-i
Muhammedin ûli'l-emrillezîne ferazte aleynâ
tâetehum ve arreftenâ bi-zâlike menziletehum
fe-ferric annâ bi-haggihim feracen âcilen garîben ke-lemh'il-basari ev huve agrabu ya Muhammedu, ya Aliyy, ya Aliyyu, ya Muhammed,

Anlamı:
Allah'ım, Peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.a) ve onun pak evladına selam gönder. O
İslamî hakimler ki, onlara itaati bizlere farz
etmiştin ve onların yüksek makamlarını bizlere
tanıtmıştın. Onların yüzü suyu hürmetine bize
ferahlık ver, acil ve yakın; tıpkı göz açıp
kapama gibi ya da ondan daha yakın. Ey
Muhammed, ey Ali; ey Ali, ey Muhammed;
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ِ ِ
ِ ﺻﺮ
ِ
ِ ِ
�َ ان
ُ ا ْﻛﻔـﻴَ ِﺎﱏ ﻓَـِﺈﻧﱠ ُﻜ َـﻤﺎ َﻛﺎﻓﻴَـﺎن َواﻧْـ
َ �َ ﺼ َﺮ ِاﱏ ﻓَـِﺈﻧﱠـ ُﻜ َﻤﺎ
ِ ﻣـﻮﻻَ َ� ﻳـﺎ
ِ ﺎﺣﺐ اﻟـﺰﱠﻣ
ث أَ ْد ِرْﻛـ ِﲎ
َ ث اﻟْـﻐَ ْﻮ
َ ث اﻟْـﻐَ ْﻮ
َ ﺎن اﻟْـﻐَ ْﻮ
َ َ َْ
َ َ ﺻ
اﻟﻌ َﺠـ َﻞ
ﺎﻋـﺔَ اﻟ ﱠ
ﺎﻋﺔَ اﻟ ﱠ
أَ ْد ِرْﻛـ ِﲎ أَ ْد ِرْﻛـ ِﲎ اﻟ ﱠ
َﺴ
َﺴ
َ ﺴـ
َ ﺎﻋـﺔَ اﻟ َْﻌ َﺠـ َﻞ
ِ
ِ اﲪﲔ ِﲝـ ِّﻖ ُﳏَـ ﱠﻤ ٍﺪ و آﻟِﻪِ اﻟﻄﱠ
.ﺎﻫ ِﺮﻳﻦ
َ َ اﻟﻌ َﺠ َﻞ َ� أ َْر َﺣ َـﻢ اﻟ ﱠﺮ
َ
َ
◌َ

____________________________________________________________________________________

ikfiyânî fe-innekumâ kâfiyân. Vensurânî feinnekuma nâsiran. Ya mevlânâ ya Sâhib'ez-Zamân. El-ğavs, el-ğavs, el-ğavs, edriknî, edriknî, edriknî, es-saate, es-saate, es-saate, elacel, el-acel, el-acel, ya erham'er-râhimîne bihaggi Muhammedin ve Âlih'it-tahirîn.

Anlamı:
bana kâfi geliniz ki, bana kâfi gelen sizlersiniz.
Bizlere yardım edin, bizim yardımcımız sizsiniz. Ey saygı değer, ey zamanın sahibi ve
imamı. Feryat, feryat, feryat; sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy; hemen, hemen, hemen;
acil, acil, acil; çabuk, çabuk, çabuk; ey
sevgililerin sevgilisi. Hz. Muhammed'in ve
onun pak evlatlarının yüzü suyu hürmetine
gelişini çabuklaştır.
NAMAZDAN SONRA OKUNAN DUA
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ٍﻚ اِﻟَْﻴـ َﻬﺎ وﻻَ رﻏْﺒﺔ
ِ
ِ ِاِﻟَـ ِﻬﻰ ٰﻫ ِﺬﻩ
َ ْﺎﺟﺔٍ ِﻣﻨ
َ ﺻﻼَﺗﻰ
َ
ََ َ
َ َﺻﻠﱠْﻴـﺘُـ َﻬﺎ ﻻَ ﳊ
ِ
ِ ِِﻣ ْﻨﻚ ﻓ
ِ
َِﻚ اِ َﱃ ﻣﺎ اَﻣﺮﺗَ ِﲎ ﺑِﻪ
َ َﻴﻬﺎ اﻻﱠ ﺗَـ ْﻌﻈﻴﻤﺎً َوﻃ
َ َ
ْ َ َ َ ﺎﻋﺔً َو ا َﺟﺎﺑَﺔً ﻟ
ِ اِﻟَـ ِﻬﻰ اِ ْن َﻛﺎ َن ﻓِﻴﻬﺎ َﺧﻠَﻞ اَو ﻧَـ ْﻘﺺ ِﻣﻦ رُﻛ
ِ ﻮﻋ َﻬﺎ أو ﺳﺠ
ﻮد َﻫﺎ
ُُ ْ
ُ ْ ٌ ْ ٌ َ
ِ
ِ ﻮل واﻟْﻐُ ْﻔﺮ
ِ
ان
َ َ ُﱠﻞ َﻋﻠَ ﱠﻰ ِﺎﺑﻟْ َﻘﺒ
ْ ﻓَﻼَ ﺗُـ َﺆاﺧﺬِْﱏ َوﺗَـ َﻔﻀ
____________________________________________

İlahî hâzihi salâtî selleytuha. Lâ li-hâcetin
minke ileyhâ. Ve lâ rağbetin minke fihâ. İllâ ta'zîmen ve tâaten ve icâbeten leke ilâ mâ emertenî bih. İlahî in kâne fihâ halelun ev naksun min
rukûihâ ev sucûdihâ felâ tuahiznî ve tefezzel
aleyye bi'l-kabûli ve'l-ğufran, bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn.

Anlamı:
Allah'ım! İşte bu benim namazımdır; bunu
senin buna ihtiyacın ve rağbetin var diye kılmadım. Sadece sana tazim, itaat ve bana emrettiğin şeyde sana icabet etmiş olmak için kıldım. Allah'ım! Eğer kıldığım bu namazın rüku
ve secdelerinde noksanlık veya halel varsa, ondan dolayı beni hesaba çekme, kabul ve mağfiretinle bana lütuf ve ihsanda bulun. Rahmetinin
hakkı için, ey merhametlilerin en merhametlisi!
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NAMAZDAN SONRA OKUNAN BİR
BAŞKA DUA

ِ ُ ﺿﻴ
ٍ
ِر
ًﺻـﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَـ ْﻴﻪِ َو آﻟِﻪِ ﻧَﺒِـﻴّﺎ
َ ﺖ ِﺎﺑﻪﻠﻟ َرّﺎﺑً َو ﺑِـ ُﻤ َﺤـ ﱠﻤﺪ
َ
ِ و ِﺎﺑ ِْﻻ ْﺳـﻼَِم ِدﻳـﻨﺎً و ِﺎﺑﻟْـ ُﻘﺮ
آن ﻛِـﺘَﺎﺎﺑً َو ِﺎﺑﻟْـ َﻜ ْﻌـﺒَﺔِ ﻗِْﺒـﻠَﺔً َو ﺑِ َﻌـﻠِ ٍّﻰ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ْ ﺴـ
ﲔ َو َﻋـﻠ ٍّﻰ َو ُﳏَـ ﱠﻤﺪ َو
ُ ﺴ ِﻦ َواﻟْـ
َﺤ
َ َوﻟـﻴّﺎً َو ا َﻣـﺎﻣﺎً َو ِﺎﺑﻟْـ َﺤ
َﺟ ْﻌـ َﻔ ٍﺮ
_______________________________

Razîtu billahi rabben ve bi'l-İslâmi dînen ve
bi-Muhemmedin sallallahu aleyhi ve âlihi
nebiyyen ve bi-Aliyyin imamen ve bi'l-Haseni
ve'l-Huseyni ve Aliyyin ve Muhammedin ve
Ca'ferin

Anlamı:
Razı oldum Rab olarak Allah'a, din olarak
İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e (Allah'ın selâmı onun ve Ehlibeyti'nin üzerine
olsun) imam olarak Ali'ye, -diğer- imamlar, efendiler ve önderler olarak Hasan'a,
Hüseyin'e, Ali'ye Muhammed'e, Cafer'e,
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ِ
ِ
ٍ
ِ َاﳋَـﻠ
ﻒ
ْ ﺴ ِﻦ َو
َ َو ُﻣ
َ َﻮﺳﻰ َو ﻋَﻠ ٍّﻰ َو ُﳏَـ ﱠﻤﺪ َو ﻋَـﻠ ٍّﻰ َوا ْﳊـ
ﺎدةً ﺑِـ ِﻬ ْﻢ اَﺗَـ َﻮ ﱠﱃ َو
اﻟ ﱠ
ﺼﺎﻟِ ِﺢ َﻋﻠَـ ْﻴ ِﻬ ُﻢ اﻟ ﱠ
َ ﺎدةً َو ﻗَـ
َ ﺴـﻼَ ُم اَﺋِـ ﱠﻤﺔً َو َﺳـ
ِ
ِ
ُﻚ اﻟْـ َﻌ ْﻔ َـﻮ
َ ِﻣ ْـﻦ اَ ْﻋ َﺪاﺋِـ ِﻬ ْﻢ اَﺗَـﺒَـ ﱠﺮءُ اﻟَـﻰ ﷲِ اَﻟﻠﱠ ُـﻬ ﱠﻢ اﻧِّـﻰ اَ ْﺳـﺄَﻟ
ِ واﻟْـﻌﺎﻓِﻴـﺔَ واﻟْﻤـﻌﺎﻓَﺎةَ ﻓِـﻰ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ و
اﻵﺧ َـﺮة
َُ َ َ َ َ
َ َ
_______________________________

ve Musa ve Aliyyin ve Muhammedin ve Aliyyin
ve'l-Hasani ve'l-Halef-is-Sâlihi aleyhim'usselâm eimmeten ve sâdeten ve gadeten.
Bihim etevellâ ve min a'dâihim ete-berreu.
Allahumme innî es'eluke'l-afve ve'l-âfiyete ve'lmuâfâte fi'd-dunya ve'l-ahire.

Anlamı:
Musa'ya, Ali'ye, Muhammed'e, Ali'ye, Hasan'a
ve Salih Halefe (Allah'ın selamı onların üzerine
olsun) Onları seviyorum, onların düşmanlarından uzaklığımı ilan ediyorum. Allah'ım! Ben
senden af, bağışlanma, dünya ve ahirette afiyet
ve sürçmelerden güvencede olmayı diliyorum.
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RAMAZAN AYINDA NAMAZLARDAN
SONRA OKUNAN DUA

ِ ﺖ اﻟـ ﱠﺮ ﱡ
ِ
ِ
ﻴﻢ
َ ﻮر َ� َرِﺣﻴـ ُﻢ اَﻧْـ
ُ ﻴﻢ َ� ﻏَـ ُﻔ
ُ ب اﻟْـ َﻌﻈ
ُ َ� َﻋﻠـ ﱡﻰ َ� َﻋـﻈ
ِ ِ ِ اﻟﱠـ ِﺬى ﻟ َْﻴ
ِ ﺴ ِﻤﻴﻊ اﻟْﺒ
ﺼﲑُ َو ٰﻫ َﺬا َﺷ ْﻬ ٌﺮ
َ ُ ﺲ َﻛﻤﺜْﻠﻪ َﺷ ْﻰءٌ َو ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ
َ
ِ
ﻀﻠْـﺘَﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱡ
َﻋﻈﱠ ْﻤـﺘَﻪُ َو َﻛ ﱠﺮْﻣـﺘَ ْﻪ َو َﺷ ﱠﺮﻓْـﺘَﻪُ َو ﻓَ ﱠ
ﺸـ ُﻬﻮر َو ُﻫـ َﻮ
ِ ﺖ
اﻟ ﱠ
ﻀﺎ َن
ْ ﺸـ ْﻬ ُﺮ اﻟﱠـ ِﺬى ﻓَـ َﺮ
َ ﺻﻴَ َﺎﻣـﻪُ ﻋَـﻠَ ﱠﻰ َو ُﻫ َﻮ َﺷـ ْﻬ ُﺮ َرَﻣ
َ ﺿـ
______________________________________________________

Ya aliyyu ya azîm, ya gafûru ya rahîm,
ente'r-rabb'ul-azîm, ellezî leyse ke-mislihi şey'un ve huve's-semîu'l-basîr ve haza şehrun azzamtehu ve kerramtehu ve şerraftehu ve fazzeltehu ale'ş-şuhûr, ve huve'ş-şehrullezî ferazte siyamehu aleyy, ve huve şehru ramazan.

Anlamı:
Ey yüce, ey ulu, ey çok çok bağışlayan, ey
rahim; hiçbir eşi ve benzeri olmayan ve -her
şeyi- duyan ve -her şeyi- gören ulu Rabb sensin. Bu, yücelttiğin, değer verdiğin, şereflendirdiğin ve bütün aylardan üstün kıldığın bir
aydır. O, orucunu bana farz kıldığın aydır. İşte
o, ramazan ayıdır.
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ِ ﺖ ﻓِـﻴﻪِ اﻟْ ُﻘـﺮآ َن ﻫ
ٍ َﱠﺎس و ﺑﻴِّـﻨ
ﺎت ِﻣ َـﻦ
َ ْاﻟﱠ ِﺬى اَﻧْـ َﺰﻟ
َ َ ِ ﺪى ﻟﻠﻨ
ً ُ ْ
ًْﺖ ﻓِـﻴﻪِ ﻟ َْﻴـﻠَﺔَ اﻟْ َﻘ ْﺪ ِر َو َﺟ َﻌﻠْﺘَ َـﻬﺎ َﺧ ْﲑا
َ ا ْﳍُ ٰـﺪى َواﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَﺎ ِن َو َﺟ َﻌﻠ
ِ ِﻣ ْﻦ اَﻟ
ﻚ ُﻣ ﱠﻦ َﻋﻠَ ﱠﻰ
َ ْﻒ َﺷ ْﻬ ٍﺮ ﻓَـﻴَﺎ ذَا اﻟ َْﻤ ِّﻦ َو ﻻَ ﳝَُ ﱡﻦ َﻋﻠَ ْـﻴ
ِ
ِ
ِ
َﻴﻤ ْـﻦ ﲤَُ ﱠﻦ َﻋﻠَْﻴﻪِ َو اَ ْد ِﺧـﻠْ ِﲎ ا ْﳉـَﻨﱠﺔ
َ ﺑَِﻔ َﻜﺎك َرﻗَـﺒَ ِﱴ ﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓ
ِ ِ
ِِ ﻚ � اَ ْرﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ
ـﲔ
َ اﲪ
َ َ َ َ ﺑ َﺮ ْﲪَـﺘ
______________________________________________________

Ellezî enzelte fîhi'l-Kur'ân, huden li'n-nasi ve
beyyinatin min'el-huda ve'l-furgan, ve cealte fîhi
leylet'el-gadr, ve cealteha hayran min elfi şehr,
feya ze'l-menni ve la yumennu aleyk, munne
aleyye bi-fekaki ragabetî min'en-nar, fîmen
temunnu aleyh, ve edhilni'l-cennete bi-rahmetike
ya erham'er-rahimîn.

Anlamı:

O öyle bir aydır ki onda Kur'an'ı halkı hidayet
etmek, hidayet yolunu açıklamak ve hakkı batıldan
ayırmak için indirdin; Kadir gecesini o aya
yerleştirdin ve o geceyi bin aydan daha hayırlı ve
üstün kıldın. Ey -yaratıklarına- minnet hakkı olan
ve kimsenin onun üzerinde minnet hakkı bulunmayan -Allah-, minnettar ettiklerin arasında beni de
minnettar kılıp vücudumu -cehennem- ateşinden
kurtarıp cennetine yerleştir; rahmetinin hakkı için
ey merhametlilerin en merhametlisi!
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İFTAR DUASI

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
�َﻚ اَﻓْﻄَ ْﺮ
َ ِﺻ ْﻤﻨَﺎ َو َﻋﻠَﻰ ِر ْزﻗ
َ ﷲ اَﻟﻠﱠ ُـﻬ ﱠﻢ ﻟ
ُ َﻚ
ْ
ِ
ِ ﺖ اﻟ ﱠ
ﻴﻊ اﻟْـ َﻌﻠِﻴـ ُﻢ
َ ْﻚ اَﻧ
َ ﻓَـﺘَـ َﻘـﺒﱠ ْﻞ ِﻣـﻨﱠﺎ اﻧﱠـ
ُ ﺴﻤ ـ
İlk lokma alınırken:

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ِ ﲪ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِﻴﻢ � و
اﺳ َﻊ اﻟ َْﻤﻐْـ ِﻔ َﺮةِ اﻏْ ِﻔ ْﺮ ِﱃ
ٰ ْ ﷲ اﻟ ﱠﺮ
َ َ
ْ

_____________________________________

Bismillah. Allahumme leke sumna ve ala
rizgike eftarna, fetegabbel minna inneke ente's-semîu'l-alîm.

Anlamı:
Allah'ın Adıyla. Allah'ım, senin için oruç
tuttuk ve nimetinle iftar ettik. Öyleyse bizden
kabul et, çünkü sen duyan ve bilensin .
İlk Lokma Alınırken:
Bismillahirrahmanirrahim. Ya vasie'l-mağfirati, iğfir lî.

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. Ey
mağfireti geniş olan, bağışla beni.
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SOFRA DUASI
ﲪ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِﻴﻢ
ٰ ْ ﺑِﺴ ِﻢ ﷲ ِ◌ اﻟ ﱠﺮ

ْ

ِِ
ِِ
ﲔ
َ ِﲔ اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﱠﻪﻠﻟ اﻟﱠ ِﺬى اَﻃ َْﻌ َﻤﻨَﺎ ِﰱ َﺟﺎﺋِﻌ
َ اﻟﻌﺎﻟ َِﻤ
ِّ اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪ ﱠﻪﻠﻟ َر
َ ب
ِ َ و ﺳ َﻘﺎ َ� ِﰱ ﻇَ ِﺎﻣﻌِﲔ و َﻛﺴﺎ َ� ِﰱ َﻋﺎ ِرﻳﻦ و ﻫ ٰﺪﻳﻨَﺎ ِﰱ
ّﲔ
َ ﺿﺎﻟ
َ َ َ
َ َ
َ َ َ
ِ ِ و َﲪَﻠَﻨَﺎ ِﰱ ر
ﲔ َو ﻓَ ﱠ
ﻀﻠَﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ َﻛﺜِ ٍﲑ
َ ِﲔ َو اَ ْﺧ َﺪ َﻣﻨَﺎ ِﰱ ﻋَﺎﻧ
َ اﺟﻠ
َ
َ
ِ
ﲔ
َ ﻣ َﻦ اﻟ َْﻌﺎﻟ َِﻤ
______________________________________________________

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdu lillahi rabb'il-âlemîn. Elhamdu lillah'illezî et'emena fî caiîn ve sekana fî zâmiîn,
ve kesânâ fî ârîn, ve hedana fî zâllîn, ve hemelena fî racilîn, ve ehdemena fî ânîn, ve fezzelena ala kesîrin min'el-âlemîn.

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd âlemlerin rabbı olan Allaha mahsustur. Tüm övgüler, biz açken doyuran, susuzken
susuzluğumuzu gideren, çıplakken giydiren,
şaşırmışken doğru yola ileten, yaya iken bineklere bindiren, sıkıntıda iken yardım eden ve
bizi bir çok alemlere üstün kılan Allaha
mahsustur.
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KURBAN DUASI

ِ
ِِ
ِ ﺴ ٰﻤﻮ
ات
ُ اَﻪﻠﻟُ اَ ْﻛ َﱪُ اِّﱏ َو ﱠﺟ ْﻬ
َ ﺖ َو ْﺟ ِﻬ َﻰ ﻟﻠﱠﺬى ﻓَﻄََﺮ اﻟ ﱠ
ِ
ِ
ﲔ ﻗُ ْﻞ اِ ﱠن
َ ِض َﺣﻨِﻴ ًﻔﺎ ُﻣ ْﺴﻠﻤﺎً َوَﻣﺎ اَ َ� ﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ
َ َواﻻَ ْر
ِِ
ِ ُﺻﻼَﺗِﻰ و ﻧ
َﲔ ﻻ
َ ب اﻟ َْﻌﺎﻟ َِﻤ
ِّ ى َو ﳑََﺎﺗِﻰ ﱠﻪﻠﻟ َر
َ
َ ﺴﻜﻰ َو َﳏْﻴَﺎ
ُ َ
ِ
ِ
ﲔ
ُ ﻚ أ ُِﻣ ْﺮ
َ ِﻳﻚ ﻟَـﻪُ َو ﺑِ ٰﺬﻟ
َ َﺷ ِﺮ
َ ت َو اَ َ� ﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ
______________________________________________________

Bismillahirrahmanirrahim
Allahu Ekber. İnnî veccehtu vechiye lillezî
fetara's-semâvâti ve'l-arze hanîfen muslimen
ve mâ ene min'el-muşrikîn. İnne salatî ve
nusukî ve mehyâye ve memâtî lillâhi rabb'ilâlemîn. Lâ şerike lehu ve bi-zâlike umirtu ve
ene min'el-muslimîn.

Anlamı:
Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak
yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve
ben müşriklerden değilim. De ki: "Şüphesiz
benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. O'nun
hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve
ben Müslümanlardanım."
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AYET'EL-KÜRSİ

ﲪ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣﻴ ِﻢ
ٰ ْ ﺑِ ْﺴ ِﻢ ﷲِ اﻟ ﱠﺮ

ِ ِ
ٌﻮم ﻻَ َﺄﺗْ ُﺧ ُﺬﻩُ ِﺳﻨَﺔٌ َو ﻻَ ﻧَـ ْﻮم
ُ اَ ﱠﻪﻠﻟُ ﻻَ اﻟَـﻪَ اﻻﱠ ُﻫ َﻮ ا ْﳊَ ﱡﻰ اﻟْ َﻘـﻴﱡ
ِ ﺴ ٰﻤﻮ
ِ ات َو َﻣﺎ ِﰱ اﻻَ ْر
ض َﻣ ْﻦ ذَا اﻟﱠ ِﺬى ﻳَ ْﺸـ َﻔ ُﻊ
َ ﻟَﻪُ َﻣﺎ ِﰱ اﻟ ﱠ
ِ ِ
َﲔ اَﻳْ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧﻠْـ َﻔ ُﻬ ْﻢ َو ﻻ
َْ َﻋ ْﻨ َﺪﻩُ اﻻﱠ ِﺎﺑِ ْذﻧِﻪِ ﻳَـ ْﻌـﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﺑ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َ ُِِﳛﻴـﻄُﻮ َن ﺑ
َﺸ ْﻰء ﻣ ْﻦ ﻋﻠْـﻤﻪ اﻻﱠ ِﲟَﺎ َﺷﺎء
_______________________________

Allahu lâ ilâhe illâ huve'l-hayy'ul-gayyûm, lâ
te'huzuhû sinetun ve lâ nevmun, lehu mâ fi'ssemâvati ve mâ fi'l-arzi, men zellezî yeşfeu
indehû illâ bi-iznihî ye'lemu mâ beyne eydîhim
ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min
ilmihî illâ bimâ şâe,

Anlamı:
Allah'tır ki, ondan başka ilâh yoktur. Diridir
(yarattıklarını) koruyup yöneticidir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Yerde ve göklerde
ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın
O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O,
önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise
dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.
78

ِ
ِ
ِ ﺴ ٰﻤﻮ
ُض َو ﻻَ ﻳَـ ُﺆودُﻩ
َ ات َواْﻻَ ْر
َ َوﺳ َﻊ ُﻛ ْﺮﺳﻴﱡـﻪُ اﻟ ﱠ
ِّ ِﺣ ْﻔﻈُـ ُﻬﻤﺎ و ُﻫﻮ اﻟْﻌﻠِ ﱡﻰ اﻟْﻌـ ِﻈﻴﻢ * ﻻَ اِ ْﻛﺮاﻩَ ِﰱ
اﻟﺪ ﻳ ِﻦ ﻗَ ْﺪ
َ َ َ َ
َ
ُ َ
ِ ُﲔ اﻟ ﱡﺮ ْﺷ ُﺪ ِﻣ ﻦ اﻟْﻐ ِﻰ ﻓَﻤﻦ ﻳ ْﻜـ ُﻔﺮ ِﺎﺑﻟﻄﱠﺎﻏ
ﻮت َو ﻳُـ ْﺆِﻣ ْﻦ
َ ﺗﱠـ ﺒَـ ﱠ
ْ َ َْ ّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ﺎم ﻟَـ َﻬﺎ
َﺴ
ْ ِﺎﺑ ﱠﻪﻠﻟ ﻓَـ َﻘﺪ
َﺼ
َ ﻚ ِﺎﺑ ﻟْـﻌُ ْﺮ َوة اﻟ ُْﻮﺛْـ ٰﻘﻰ ﻻَاﻧْـﻔ
َ اﺳـﺘَ ْﻤ
ِ ِاﻪﻠﻟ َﲰـ
* ﻴﻢ
ٌ ُ َو ﱠ
ٌ ﻴﻊ ﻋَـﻠ
_______________________________

vesia kursiyyuh'us-semâvâti ve'l-arzi ve lâ
yeûduhû hifzuhumâ ve huve'l-aliyy'ul-azîm.
Lâ ikrahe fi'd-dîni gad tebeyyen'er-rüşdü
min'el-ğayyi fe men yekfur bi't-tağûti ve yu'min
billahi fegadi'stemseke bi'l-urvet'il-vuska lenfisame leha vellahu semîun alîm.

Anlamı:
O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç
gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.
Dinde zorbalık yoktur. Şüphesiz doğruluk
(rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim
tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopuşu yok-tur. Allah işitendir bilendir.
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ِ اَ ﱠﻪﻠﻟ وﻟِـ ﱡﻰ اﻟﱠـ ِﺬﻳﻦ آﻣـﻨُﻮا ُﳜْـ ِﺮﺟ ُﻬﻢ ِﻣﻦ اﻟﻈﱡـﻠُـﻤ
ﺎت اِ َﱃ اﻟﻨﱡـﻮِر
ُ
َ َ
َ
َ
َُ
ِ
ِ
ت ُﳜْـ ِﺮ ُﺟـﻮﻧَـ ُﻬـ ْﻢ ﻣ َﻦ اﻟﻨﱡـﻮ ِر
ُ َواﻟﱠـ ِﺬﻳـ َﻦ َﻛـ َﻔـ ُﺮوا اَ ْوﻟـﻴَﺂ ُؤ ُﻫـ ُﻢ اﻟﻄﱠﺎﻏُـﻮ
ِ اِ َﱃ اﻟﻈﱡـﻠُـﻤ
ﻴﻬﺎ َﺧـﺎﻟِـ ُﺪو َن
َ ِﺎت أُوﻟَـﺌ
َ ﺎب اﻟـﻨﱠﺎ ِر ُﻫـ ْﻢ ﻓِـ
ْ َﻚ ا
ُ ﺻـ َﺤ
َ
_______________________________

Allahu veliyy'ullezine amenû yuhricuhum
min'ez-zulumati ile'n-nûr vellezîne keferû evliyauhum'ut-tağûtu yuhricûnehum min'en-nûri
ile'z-zulumati ulaike ashab'un-nari hum fîha
halidun.

Anlamı:
Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkâr edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara
çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidirler, onda ebedi
kalacaklardır.
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YÂSÎN SÛRESİ

ﺑِﺴ ِﻢ ِ
ﲪ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِﻴﻢ
ﷲ اﻟ ﱠﺮ ْ ٰ
ْ
ِ
ِ
ﻳﺲ ) ( واﻟْـ ُﻘـﺮ ِ
ﲔ
آن ا ْﳊَـ ِﻜ ِﻴﻢ ) (٢اﻧﱠـ َ
ﻚ ﻟ َِﻤ َﻦ اﻟْـ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ َ
ْ َ ١
ِ ٍ
ِ
ﻳﻞ اﻟْـ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ اﻟـ ﱠﺮِﺣ ِﻴﻢ
)َ (٣ﻋﻠَﻰ ﺻ َﺮاط ُﻣ ْﺴﺘَﻘ ٍﻴﻢ ) (٤ﺗَـ ْﻨـ ِﺰ َ
ِ
ِ ِ
آﺎﺑ ُؤ ُﻫ ْﻢ ﻓَـ ُﻬ ْﻢ ﻏَﺎﻓِﻠُﻮ َن ) (٦ﻟَ َﻘ ْﺪ
) (٥ﻟﺘُـﻨْﺬ َر ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ َﻣﺎ أُﻧْﺬ َر َ
َﺣ ﱠﻖ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل َﻋﻠَﻰ اَ ْﻛﺜَ ِﺮِﻫ ْﻢ ﻓَـ ُﻬ ْﻢ ﻻَ ﻳـُ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ) (٧اِ ﱠ� َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ
ِ
ِ
ِ
ﺤﻮ َن
ِﰱ اَ ْﻋـﻨَﺎﻗ ِﻬ ْﻢ اَﻏْﻼَﻻً ﻓَ ِﻬ َﻰ ا َﱃ اﻻَ ْذﻗَﺎن ﻓَـ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻘ َﻤ ُ
)َ (٨و َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْ ِ
ﲔ اَﻳْ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َﺳﺪًّا َو ِﻣ ْﻦ َﺧﻠ ِْﻔ ِﻬ ْﻢ َﺳﺪًّا
ِ
اء َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ
ﻓَﺎَ ْﻏ َﺸـﻴْـﻨَ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ﻓَـ ُﻬ ْﻢ ﻻَ ﻳـُ ْﺒﺼ ُﺮو َن )َ (٩و َﺳ َﻮ ٌ
اَاَﻧْـ َﺬ ْرَﻬﺗُ ْﻢ اَ ْم َﱂْ ﺗُـ ْﻨـ ِﺬ ْر ُﻫ ْﻢ ﻻَ ﻳـُ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ) (١٠اِ ﱠﳕَﺎ ﺗُـ ْﻨ ِﺬ ُر َﻣ ِﻦ
اﺗﱠـﺒﻊ ِّ
ﲪﻦ ِﺎﺑﻟْﻐَْﻴ ِ
ﺸ ْﺮﻩُ ِﲟَﻐْ ِﻔ َﺮةٍ َو
اﻟﺬ ْﻛ َﺮ َو َﺧ ِﺸ َﻰ اﻟ ﱠﺮ ْ ٰ
ﺐ ﻓَـﺒَ ِّ
ََ
ِ
ﺐ َﻣﺎ
اَ ْﺟ ٍﺮ َﻛ ِﺮ ٍﱘ ) (١١ا ﱠ� َْﳓ ُﻦ ُْﳓِﲕ اﻟ َْﻤ ْﻮﺗَﻰ َو ﻧَﻜْﺘُ ُ
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اِ َﻣ ٍﺎم ُﻣﺒِ ٍ
ﲔ
ِ
ﺎء َﻫﺎ
ا ْذ َﺟ َ

ٍ
ﺼﻴْـﻨَﺎﻩُ ِﰱ
ﱠﻣﻮا َو َ
آﺎﺛ َر ُﻫ ْﻢ َو ُﻛﻞﱠ َﺷ ْﻰء اَ ْﺣ َ
ﻗَﺪ ُ
ﺎب اﻟْ َﻘ ْﺮﻳَِﺔ
)َ (١٢وا ْ
ب َﳍُ ْﻢ َﻣﺜَﻼً اَ ْ
ﺿ ِﺮ ْ
ﺻ َﺤ َ
اﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳﻠُﻮ َن ) (١٣اِ ْذ اَ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ اِﻟ َْﻴ ِﻬ ُﻢ اﺛْـﻨَ ْ ِ
ﻮﳘَﺎ
ﲔ ﻓَ َﻜ ﱠﺬﺑُ ُ
ﻓَـ َﻌ ﱠﺰْزَ� ﺑِﺜَﺎﻟِ ٍ
ﺚ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا اِ ﱠ� اِﻟ َْﻴ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْﺮ َﺳﻠُﻮ َن ) (١٤ﻗَﺎﻟُﻮا َﻣﺎ
ﲪ ُﻦ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻰ ٍء اِ ْن اَﻧْـﺘُ ْﻢ
اَﻧﺘُ ْﻢ اِﻻﱠ ﺑَ َﺸ ٌﺮ ِﻣﺜْـﻠُﻨَﺎ َو َﻣﺎ اَﻧْـ َﺰ َل اﻟ ﱠﺮ ْ ٰ
ِ ِ
ِ
ِ
َﻤ ْﺮ َﺳﻠُﻮ َن
اﻻﱠ ﺗَﻜْﺬﺑُﻮ َن ) (١٥ﻗَﺎﻟُﻮا َرﺑـﱡﻨَﺎ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ا ﱠ� اﻟ َْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻟ ُ
ِ
ﲔ ) (١٧ﻗَﺎﻟُﻮا اِ ﱠ�
)َ (١٦و َﻣﺎ َﻋﻠَﻴْـﻨَﺎ اﻻﱠ اﻟْﺒَﻼَغُ اﻟ ُْﻤﺒِ ُ
ﺴﻨﱠ ُﻜ ْﻢ ِﻣﻨﱠﺎ
ﺗَﻄَ ﱠ ْﲑَ� ﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻟَﺌِ ْﻦ َﱂْ ﺗَـﻨْـﺘَـ ُﻬﻮا ﻟَﻨَـ ْﺮ ُﲨَﻨﱠ ُﻜ ْﻢ َو ﻟَﻴَ َﻤ ﱠ

َﻋ َﺬ ِ
ﻴﻢ ) (١٨ﻗَﺎﻟُﻮا ﻃَﺎﺋُِﺮُﻛ ْﻢ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ اَﺋِ ْﻦ ذ ُّﻛِ ْﺮُﰎْ ﺑَ ْﻞ
ٌ
اب اَﻟ ٌ
اَﻧْـﺘـﻢ ﻗَـﻮم ﻣﺴ ِﺮﻓُﻮ َن ) ( و ﺟ ِ
ْﺼﻰ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ
ﺎء ﻣ ْﻦ اَﻗ َ
ُ ْ ٌْ ُ ْ
َ َ َ ١٩
ِ
ِ
ﲔ ) (٢٠اﺗﱠﺒِﻌُـﻮا
َر ُﺟ ٌﻞ ﻳَ ْﺴ ٰﻌﻰ ﻗَ َ
ﺎل َ� ﻗَـ ْﻮم اﺗﱠﺒِﻌُﻮا اﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳﻠ َ
ﱃ ﻻَ
َﻣ ْﻦ ﻻَ ﻳَ ْﺴﺎَﻟُ ُﻜ ْﻢ اَ ْﺟ ًﺮا َو ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻬﺘَ ُﺪو َن )َ (٢١و َﻣﺎ ِ َ
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اَ ْﻋﺒُ ُﺪ اﻟﱠ ِﺬى ﻓَﻄََﺮِﱏ َو اِﻟ َْﻴ ِﻪ ﺗُـ ْﺮ َﺟﻌُﻮ َن ) (٢٢اَاَ ﱠِﲣ ُﺬ ِﻣ ْﻦ ُدوﻧِِﻪ
ِ
ﺎﻋﺘُـ ُﻬـ ْﻢ َﺷﻴْـﺌًﺎ
آﳍَﺔً اِ ْن ﻳُ ِﺮ ْد ِن اﻟ ﱠﺮ ْ ٰ
ﲪ ُﻦ ﺑِ ُ
ﻀ ٍّﺮ ﻻَ ﺗـُﻐْ ِﻦ َﻋ ِّﲎ َﺷ َﻔ َ
ِ ِ
و ﻻَ ﻳـ ْﻨ ِﻘ ُﺬ ِ
ﺿﻼَ ٍل ُﻣﺒِ ٍ
ﲔ ) (٢٤اِِّﱏ
ون ) (٢٣اِّﱏ ا ًذا ﻟ َِﻔﻰ َ
َ ُ

ِ
ﺖ ﺑِﺮﺑِ ُﻜﻢ ﻓَ ْ ِ
ﺎل َ�
ﻴﻞ ا ْد ُﺧ ِﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ﻗَ َ
َ
آﻣ ْﻨ ُ َ ّ ْ
ﺎﲰَﻌُﻮن ) (٢٥ﻗ َ
ﺖ ﻗَـ ْﻮِﻣﻰ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن )ِ (٢٦ﲟَﺎ ﻏَ َﻔ َﺮ ِﱃ َرِّﰉ َو َﺟ َﻌﻠَ ِﲎ ِﻣ َﻦ
ﻟَْﻴ َ
اﻟْﻤﻜ ِ
ﲔ )َ (٢٧و َﻣﺎ اَﻧْـ َﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ْﻮِﻣ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪﻩِ ِﻣ ْﻦ
ْﺮﻣ َ
ُ َ
ِ
ﺟﻨْ ٍﺪ ِﻣﻦ اﻟ ﱠ ِ
ﺖ اِﻻﱠ
ﲔ ) (٢٨اِ ْن َﻛﺎﻧَ ْ
ﺴ َﻤﺎء َو َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ُﻣﻨْ ِﺰﻟ َ
ُ َ
ﺻﻴﺤﺔً و ِ
اﺣ َﺪةً ﻓَِﺎذَا ُﻫ ْﻢ َﺧ ِﺎﻣ ُﺪو َن )َ �َ (٢٩ﺣ ْﺴ َﺮةً َﻋﻠَﻰ
َْ َ َ
اﻟ ِْﻌﺒ ِ
ﺎد َﻣﺎ َ�ْﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َر ُﺳ ٍ
ﻮل اِﻻﱠ َﻛﺎﻧُﻮا ﺑِ ِﻪ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻬ ِﺰُؤو َن
َ
) ( اََﱂ ﻳـﺮوا َﻛﻢ اَ ْﻫﻠَﻜْﻨَﺎ ﻗَـﺒْـﻠَ ُﻬﻢ ِﻣﻦ اﻟْ ُﻘﺮ ِ
ون اَ ﱠ�ُ ْﻢ اِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ
ْ ْ َ َ ْ ٣٠
ْ َ ُ
ﻻَ ﻳـﺮِﺟﻌُﻮ َن ) ( و اِ ْن ُﻛﻞﱞ ﻟَ ﱠﻤﺎ َِ
ﻀ ُﺮو َن
ﻴﻊ ﻟَ َﺪﻳْـﻨَﺎ ُﳏْ َ
ﲨٌ
َْ
َ ٣١
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ﺎﻫﺎ َو اَ ْﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ
ض اﻟ َْﻤﻴْـﺘَﺔُ اَ ْﺣﻴَـﻴْـﻨَ َ
)َ (٣٢و آﻳَﺔٌ َﳍُ ُﻢ ْاﻻَ ْر ُ
ِ
ِ
ﻴﻬﺎ ﺟﻨ ٍ
ِ
ﱠﺎت ِﻣ ْﻦ
ﻣﻨْـ َﻬﺎ َﺣﺒًّﺎ ﻓَﻤ ْﻨﻪُ َ�ْ ُﻛﻠُﻮ َن )َ (٣٣و َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻓ َ َ
ِ
ﻴﻬﺎ ِﻣﻦ اﻟْﻌﻴ ِ
ﻴﻞ َو اَ ْﻋﻨَ ٍ
َِﳔ ٍ
ﻮن ) (٣٤ﻟِﻴَﺄْ ُﻛﻠُﻮا
ﺎب َو ﻓَ ﱠﺠ ْﺮَ� ﻓ َ َ ُ ُ
ِﻣ ْﻦ َﲦَِﺮﻩِ َو َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠَ ْﺘﻪُ اَﻳْ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ اَﻓَﻼَ ﻳَ ْﺸ ُﻜ ُﺮو َن )(٣٥
ِ
ض َو
اج ُﻛﻠﱠ َﻬﺎ ِﳑﱠﺎ ﺗُـ ْﻨﺒِ ُ
ﺖ ْاﻻَ ْر ُ
ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﱠﺬى َﺧﻠَ َﻖ اﻻَ ْزَو َ

ِﻣ ْﻦ اَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ َو ِﳑﱠﺎ ﻻَ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن )َ (٣٦و آﻳَﺔٌ َﳍُ ْﻢ اﻟﻠﱠْﻴ ُﻞ
ﻧَﺴﻠَ ُ ِ
ﱠﻬ َﺎر ﻓَِﺎذَا ُﻫ ْﻢ ُﻣﻈْﻠِ ُﻤﻮ َن )َ (٣٧واﻟ ﱠ
ﺲ
ﺦ ﻣﻨْﻪُ اﻟﻨـ َ
ْ
ﺸ ْﻤ ُ
َﲡْ ِﺮى ﻟِ ُﻤ ْﺴﺘَـ َﻘ ٍّﺮ َﳍَﺎ ٰذﻟِ َﻚ ﺗَـ ْﻘ ِﺪ ُﻳﺮ اﻟ َْﻌ ِﺰﻳ ِﺰ اﻟ َْﻌﻠِﻴـ ِﻢ )(٣٨
ﺎد َﻛﺎﻟْﻌﺮﺟ ِ
ﻮن اﻟْ َﻘ ِﺪ ِﱘ )(٣٩
َواﻟْ َﻘﻤـََﺮ ﻗَﺪ ْ
ﱠرَ�ﻩُ َﻣﻨَﺎ ِز َل َﺣ ﱠﱴ َﻋ َ ُ ْ ُ
ﻻَ اﻟ ﱠ
ﺲ ﻳَـﻨْـﺒَ ِﻐﻲ َﳍَﺎ اَ ْن ﺗُ ْﺪ ِر َك اﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ َو ﻻَ اﻟﻠﱠْﻴﻞُ َﺳﺎﺑِ ُﻖ
ﺸ ْﻤ ُ
ٍ
ﺤﻮ َن )َ (٤٠وآﻳَﺔٌ َﳍُ ْﻢ اَ ﱠ�
اﻟﻨـ َ
ﱠﻬﺎ ِر َو ُﻛﻞﱞ ِﰱ ﻓَـﻠَﻚ ﻳَ ْﺴﺒَ ُ
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ْﻚ اﻟْﻤ ْﺸﺤ ِ
ِ
ﻮن )َ (٤١و َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ َﳍُ ْﻢ
َﲪَﻠْﻨَﺎ ذُ ِّرﻳﱠـَﺘـ ُﻬ ْﻢ ِﰱ اﻟْ ُﻔﻠ َ ُ
ِ
ِ ِِ
ْﻬ ْﻢ ﻓَﻼَ
ﻣ ْﻦ ﻣﺜْﻠ ِﻪ َﻣﺎ ﻳَـ ْﺮَﻛﺒُﻮ َن )َ (٤٢و ا ْن ﻧَ َﺸﺄْ ﻧـُﻐْ ِﺮﻗـ ُ
ِ
ﺎﻋﺎ
ﺻ ِﺮﻳ َﺦ َﳍُ ْﻢ َو ﻻَ ُﻫ ْﻢ ﻳـُﻨْـ َﻘ ُﺬو َن ) (٤٣اﻻﱠ َر ْﲪَﺔً ِﻣﻨﱠـﺎ َوَﻣﺘَ ً
َ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ﲔ اَﻳْ ِﺪﻳ ُﻜ ْﻢ َو َﻣﺎ
ﻴﻞ َﳍُ ُﻢ اﺗﱠـ ُﻘﻮا َﻣﺎ ﺑَ َْ
ا َﱃ ﺣﲔ )َ (٤٤و اذَا ﻗ َ
َﺧﻠْ َﻔ ُﻜ ْﻢ ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗـُ ْﺮ َﲪُﻮ َن )َ (٤٥و َﻣﺎ َﺄﺗْﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ آﻳٍَﺔ ِﻣ ْﻦ

ِ ِ
ت رِّﻬﺑِﻢ اِﻻﱠ َﻛﺎﻧُﻮا َﻋﻨْـ َﻬﺎ ﻣ ْﻌ ِﺮ ِ
ِ
ﻴﻞ
ﺿَ
ُ
آ� َ ْ
َ
ﲔ )َ (٤٦و اذَا ﻗ َ
ِ ِ
ِِ
اﻪﻠﻟ ﻗَ َ ِ
آﻣﻨُﻮا
َﳍُ ْﻢ اَﻧْﻔ ُﻘﻮا ﳑﱠﺎ َرَزﻗَ ُﻜ ُﻢ ﱠُ
ﻳﻦ َ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﻟﻠﱠﺬ َ
ﺎل اﻟﱠﺬ َ
ِ
ِ
اَﻧُﻄ ِْﻌ ُﻢ َﻣ ْﻦ ﻟ َْﻮ ﻳَ َﺸﺎءُ ﱠ
ﺿﻼَ ٍل
اﻪﻠﻟُ اَﻃ َْﻌ َﻤﻪُ ا ْن اَﻧْـﺘُ ْﻢ اﻻﱠ ِﰱ َ
ﲔ ) ( و ﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻣ ٰﱴ ٰﻫ َﺬا اﻟْﻮ ْﻋ ُﺪ اِ ْن ُﻛ ْﻨـﺘُﻢ ﺻ ِ
ﲔ
ﺎدﻗِ َ
ْ َ
َ
ُﻣﺒِ ٍ َ َ ٤٧
َ
) ( ﻣﺎ ﻳـﻨْﻈُﺮو َن اِﻻﱠ ﺻﻴﺤﺔً و ِ
اﺣ َﺪةً َﺄﺗْ ُﺧ ُﺬ ُﻫ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ
َْ َ َ
ُ َ َ ٤٨
ِِ
ﺼﻤﻮ َن ) ( ﻓَﻼَ ﻳﺴﺘَ ِﻄﻴﻌﻮ َن ﺗَـﻮ ِ
ﺻﻴَﺔً َو ﻻَ اِ َﱃ اَ ْﻫﻠِ ِﻬ ْﻢ
َْ ُ ْ
َﳜ ّ ُ ٤٩
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ﺼﻮِر ﻓَِﺎ َذا ُﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ﻳَـ ْﺮِﺟﻌُﻮ َن )َ (٥٠و ﻧُِﻔ َﺦ ِﰱ اﻟ ﱡ
ْاﻻَ ْﺟ َﺪ ِ
اث اِ َﱃ َرِّﻬﺑِ ْﻢ ﻳَـ ْﻨ ِﺴﻠُﻮ َن ) (٥١ﻗَﺎﻟُﻮا َ� َوﻳْـﻠَﻨَﺎ َﻣ ْﻦ
ﺻ َﺪ َق
ﺑَـ َﻌﺜَـﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﺮﻗَ ِﺪ َ� ٰﻫ َﺬا َﻣﺎ َو َﻋ َﺪ اﻟ ﱠﺮ ْ ٰ
ﲪ ُﻦ َو َ
ﺖ اِﻻﱠ ﺻﻴﺤﺔً و ِ
اﺣ َﺪ ًة ﻓَِﺎ َذا ُﻫ ْﻢ
اﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳﻠُﻮ َن ) (٥٢اِ ْن َﻛﺎﻧَ ْ
َْ َ َ
َِ
ﺲ َﺷﻴْـﺌًﺎ
ﻴﻊ ﻟَ َﺪﻳْـﻨَﺎ ُﳏْ َ
ﲨٌ
ﻀ ُﺮو َن ) (٥٣ﻓَﺎﻟْﻴَـ ْﻮَم ﻻَ ﺗُﻈْﻠَ ُﻢ ﻧَـ ْﻔ ٌ
ِ
ِ
ﺎب
َو ﻻَ ُﲡَْﺰْو َن اﻻﱠ َﻣﺎ ُﻛﻨْـﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن ) (٥٤ا ﱠن اَ ْ
ﺻ َﺤ َ
ِ
ِ
اﺟ ُﻬ ْﻢ ِﰱ
ا ْﳉَﻨﱠﺔ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ِﰱ ُﺷﻐُ ٍﻞ ﻓَﺎﻛ ُﻬﻮ َن )ُ (٥٥ﻫ ْﻢ َو اَ ْزَو ُ
ِ
ﻚ ﻣﺘ ِ
ِِ
ﻴﻬﺎ ﻓَﺎﻛِ َﻬﺔٌ َو
ﱠﻜ ُﺆو َن )َ (٥٦ﳍُ ْﻢ ﻓِ َ
ﻇﻼَ ٍل َﻋﻠَﻰ ْاﻻَ َراﺋ ُ
ِ
ب َرِﺣ ٍﻴﻢ )(٥٨
َﳍُ ْﻢ َﻣﺎ ﻳَﺪﱠﻋُﻮ َن )َ (٥٧ﺳﻼَمٌ ﻗَـ ْﻮﻻً ﻣ ْﻦ َر ٍّ
َو ْاﻣﺘَﺎ ُزوا اﻟْﻴَـ ْﻮَم اَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ ُْﻤ ْﺠ ِﺮُﻣﻮ َن ) (٥٩اََﱂْ اَ ْﻋ َﻬ ْﺪ اِﻟ َْﻴ ُﻜ ْﻢ َ�
ِ
آد َم اَ ْن ﻻَ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا اﻟ ﱠ
ﲔ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ َن اﻧﱠﻪُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ﱞو ُﻣﺒِ ٌ
ﺑَِﲎ َ
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ﺻﺮا ٌ ِ
ِ
)َ (٦٠و اَ ِن ا ْﻋﺒُ ُﺪ ِ
ﻴﻢ )َ (٦١و ﻟَ َﻘ ْﺪ
ط ُﻣ ْﺴﺘَﻘ ٌ
وﱏ ٰﻫ َﺬا َ

ﺿ ﱠﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻜﻢ ِﺟﺒِﻼًّ َﻛﺜِﲑا اَﻓَـﻠَﻢ ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﺗَـﻌ ِﻘﻠُﻮ َن ) ( ٰﻫ ِﺬﻩِ
اَ َ
ْ
ً ْ
ْ
٦٢

اﺻﻠَ ْﻮ َﻫﺎ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ِﲟَﺎ ُﻛﻨْـﺘُ ْﻢ
ﱠﻢ اﻟﱠ ِﱴ ُﻛﻨْـﺘُ ْﻢ ﺗُ َ
ﻮﻋ ُﺪو َن )ْ (٦٣
َﺟ َﻬﻨ ُ
ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮو َن ) (٦٤اﻟْﻴَـ ْﻮَم َﳔْﺘِ ُﻢ َﻋﻠَﻰ اَﻓـ َْﻮ ِاﻫ ِﻬ ْﻢ َو ﺗُ َﻜﻠِّ ُﻤﻨَﺎ
اَﻳ ِﺪﻳ ِﻬﻢ و ﺗَ ْﺸ َﻬ ُﺪ اَرﺟﻠُ ُﻬﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻜ ِ
ْﺴﺒُﻮ َن )َ (٦٥و ﻟ َْﻮ
َ
ُْ ْ
ْ َْ
اﻟﺼ َﺮا َط ﻓَﺎَ ﱠﱏ
ﺎﺳﺘَـَﺒـ ُﻘﻮا ِّ
ﻧَ َﺸﺎءُ ﻟَﻄَ َﻤ ْﺴﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ اَ ْﻋﻴُﻨِ ِﻬ ْﻢ ﻓَ ْ

ﻳـ ْﺒ ِ
ﺎﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﻣ َﻜﺎﻧَﺘِ ِﻬ ْﻢ
ﺼ ُﺮو َن )َ (٦٦و ﻟ َْﻮ ﻧَ َﺸﺎءُ ﻟ ََﻤ َﺴ ْﺨﻨَ ُ
ُ
اﺳﺘَﻄَﺎﻋُﻮا ﻣ ِ
ﻀﻴًّﺎ َو ﻻَ ﻳَـ ْﺮِﺟﻌُﻮ َن )َ (٦٧و َﻣ ْﻦ ﻧـُ َﻌ ِّﻤ ْﺮﻩُ
ﻓَ َﻤﺎ ْ
ُ
ﻧـُﻨَ ِّﻜ ْﺴﻪُ ِﰱ ْ
اﳋَﻠ ِْﻖ اَﻓَﻼَ ﻳَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن )َ (٦٨و َﻣﺎ َﻋﻠﱠ ْﻤﻨَﺎﻩُ

ِ
ِ
ﲔ
ِّ
اﻟﺸ ْﻌ َﺮ َو َﻣﺎ ﻳَـﻨْـﺒَ ِﻐﻰ ﻟَﻪُ ا ْن ُﻫ َﻮ اﻻﱠ ِذ ْﻛ ٌﺮ َو ﻗُـ ْﺮآ ٌن ُﻣﺒِ ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻳﻦ
) (٦٩ﻟﻴُـ ْﻨﺬ َر َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن َﺣﻴًّﺎ َو َﳛ ﱠﻖ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
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ﺖ اَﻳْ ِﺪﻳﻨَﺎ اَﻧْـ َﻌ ًﺎﻣﺎ
) (٧٠اََو َﱂْ ﻳَـ َﺮْوا اَ ﱠ� َﺧﻠَـ ْﻘﻨَﺎ َﳍُ ْﻢ ِﳑﱠﺎ َﻋ ِﻤﻠَ ْ

ِ
ﻮﻬﺑُ ْﻢ َو
ﺎﻫﺎ َﳍُ ْﻢ ﻓَ ِﻤ ْﻨـ َﻬﺎ َرُﻛ ُ
ﻓَـ ُﻬ ْﻢ َﳍَﺎ َﻣﺎﻟ ُﻜﻮ َن )َ (٧١و َذﻟﱠـﻠْﻨَ َ
ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ �ْ ُﻛﻠُﻮ َن ) ( و َﳍُﻢ ﻓِ َ ِ
ب اَﻓَﻼَ
ﻴﻬﺎ َﻣﻨَﺎﻓ ُﻊ َو َﻣ َﺸﺎ ِر ُ
ْ َ ٧٢
َ
ون ﱠِ
ﻳ ْﺸ ُﻜﺮو َن ) ( و ﱠاﲣَـ ُﺬوا ِﻣﻦ ُد ِ
اﻪﻠﻟ آﻟِـ َﻬﺔً ﻟ ََﻌـﻠﱠ ُﻬ ْﻢ
ْ
َ ُ َ ٧٣
ﺼ َﺮ ُﻫ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ َﳍُ ْﻢ ُﺟ ْﻨ ٌﺪ
ﺼ ُﺮو َن ) (٧٤ﻻَ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄﻴﻌُﻮ َن ﻧَ ْ
ﻳـُ ْﻨ َ
ﻚ ﻗَـ ْﻮﻟُـ ُﻬ ْﻢ اِ ﱠ� ﻧَـ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﻳُ ِﺴ ﱡﺮو َن
ُﳏْ َ
ﻀ ُﺮو َن ) (٧٥ﻓَﻼَ َْﳛ ُﺰﻧْـ َ
و ﻣﺎ ﻳـ ْﻌﻠِﻨُﻮ َن ) ( اَو َﱂْ ﻳـﺮ ِْ
اﻻﻧْ َﺴﺎ ُن اَ ﱠ� َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎﻩُ ِﻣ ْﻦ
َ َ ُ
َ َ َ ٧٦
ٍ ِ
ِ
ب ﻟَﻨَﺎ َﻣﺜَﻼً َو
ﲔ )َ (٧٧و َ
ﻴﻢ ُﻣﺒِ ٌ
ﺿ َﺮ َ
ﻧُﻄَْﻔﺔ ﻓَﺎ َذا ُﻫ َﻮ َﺧﺼ ٌ
ﺎل ﻣﻦ ُْﳛﻴِﻲ اﻟ ِْﻌﻈَ ِ ِ
ِ
ﻴﻢ ) (٧٨ﻗُ ْﻞ
َ
ﻧَﺴ َﻰ َﺧﻠْ َﻘﻪُ ﻗَ َ َ ْ
ﺎم َو ﻫ َﻰ َرﻣ ٌ
ِ
ٍ
ِ
ﻴﻢ
ُﳛْﻴِ َﻴﻬﺎ اﻟﱠﺬى اَﻧْ َﺸﺎَ َﻫﺎ اَ ﱠو َل َﻣ ﱠﺮة َو ُﻫ َﻮ ﺑِ ُﻜ ِّﻞ َﺧﻠ ٍْﻖ َﻋﻠ ٌ
) (٧٩اﻟﱠ ِﺬى َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﻀ ِﺮ َ� ًرا ﻓَِﺎذَا
ﺸ َﺠ ِﺮ ْاﻻَ ْﺧ َ
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اَﻧْـﺘُﻢ ِﻣ ْﻨﻪُ ﺗُﻮﻗِـ ُﺪو َن ) ( اَو ﻟ َْﻴ ﱠ ِ
ﺴ ٰﻤﻮ ِ
ات
ْ
ﺲ اﻟﺬى َﺧﻠَ َﻖ اﻟ ﱠ َ
َ َ ٨٠

ض ﺑَِﻘ ِ
اﳋَﻼﱠ ُق
ﺎد ٍر َﻋﻠَﻰ اَ ْن َﳜْﻠُ َﻖ ِﻣﺜْـﻠَ ُﻬ ْﻢ ﺑَـﻠَﻰ َو ُﻫ َﻮ ْ
َو ْاﻻَ ْر َ
ِ
ِ
ِ
ﻮل ﻟَﻪُ ُﻛ ْﻦ
اد َﺷﻴْـﺌًﺎ اَ ْن ﻳَـ ُﻘ َ
ﻴﻢ ) (٨١ا ﱠﳕَﺎ اَ ْﻣ ُﺮﻩُ ا َذا اَ َر َ
اﻟ َْﻌﻠ ُ

ﻮت ُﻛ ِّﻞ َﺷ ْﻰ ٍء
ﺴ ْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﱠ ِﺬى ﺑِﻴَ ِﺪﻩِ َﻣﻠَ ُﻜ ُ
ﻓَـﻴَ ُﻜﻮ ُن ) (٨٢ﻓَ ُ
َو اِﻟ َْﻴ ِﻪ ﺗُـ ْﺮ َﺟﻌُﻮ َن )(٨٣
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Yâsîn Sûresi'nin Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
1- Yâsîn.
2- Ve'l-Gur'ân'il-hakîm.
3- İnneke le-min'el-murselîn.
4- Alâ sirat'in-mustegîm.
5- Tenzîl'el-aziz'îr-rahîm.
6- Li-tunzira gavmen mâ unzira âbâuhum
fehum ğâfilûn.
7- Legad haggal gavlu ela ekserihim fehum lâ
yu'minûn.
8- İnna cealnâ fî a'nâgihim eğlâlen fe-hiye
ile'l-ezgâni fehum mugmehûn.
9- Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve
min halfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ
yubsirûn.
10- Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem
tunzirhum lâ yu'minûn.
11- İnnema tunziru menit'tebea'z-zikre ve
haşiye'r-rahmâne bi'l-ğaybi, febeşşirhu bi-meğfiratin ve ecrin kerîm.
12- İnna nehnu nuhyi'l-mevtâ ve nektubu mâ
gaddemû ve âsârahum ve kulle şey'in ehsaynâhu fî imâmin mubîn.
13- Vadrib lehum meselen ashâb'el-garyeti iz
câehe'l-murselûn.
14- İz erselnâ ileyhim'u-sneyni fekezzebûhumâ feazzeznâ bi-sâlisin fegâlû innâ ileykum murselûn.
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15- Gâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ ve
mâ enzel'er-rahmânu min şey'in in entum illâ
tekzibûn.
16- Gâlû rabbunâ ya'lemu innâ ileykum lemurselûn.
17- Ve mâ aleynâ ille'l-belâğ'ul-mubîn.
18- Gâlû innâ tetayyernâ bikum, lein lem tentehû lenercumennekum ve le-yemessennekum
minnâ azâbun elîm.
19- Gâlû tâirukum meakum, ein zukkirtum bel
entum gavmun musrifûn.
20- Ve câe min egsa'l-medîneti raculun yes'â
gâle ya gavm'it-tebi'ul-murselîn.
21- İttebiû men la yes'elukum ecran ve hum
muhtedûn.
22- Ve mâ liye lâ e'budullezî fetaranî ve ileyhi
turceûn.
23- Eettehizu min dunihî âliheten in yuridni'rrahmânu bi-zurrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey'en velâ yungizûn.
24- İnnî izen lefî dalâlin mubîn.
25- İnnî âmentu birabbikum fesmeûn.
26- Gîle'd-huli'l-cennete gâle ya leyte gavmî
ya'lemûn.
27- Bimâ ğafera lî rabbî ve cealenî min'elmukramîn.
28- Vemâ enzelnâ ela gavmihî min ba'dihî
min cundin mine's-semâ-i vemâ kunnâ munzilîn.
29- İn kânet illâ sayheten vâhideten fe91

izâhum hamidûn.
30- Ya hesraten ale'l-ibâdi mâ ye'tîhim min
rasulin illâ kânû bihî yestehziûn.
31- Elem yerav kem ehleknâ gablehum
min'el-gurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn.
32- Ve in kullun lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn.
33- Ve âyetun lehum'ul-arz'ul-meytetu, ehyeynâhâ ve ehracnâ minhâ hebben feminhu
ye'kulûn.
34- Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nehîlin ve
a'nabin ve feccernâ fîhâ min'el-uyûn.
35- Liye'kulû min semerihî ve mâ amilethu
eydîhim, efelâ yeşkurûn.
36- Subhânellezî haleg'al-ezvâce kullehâ
mimmâ tunbit'ul-arzu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya'lemûn.
37- Ve âyetun lehumu'l-leylu neslehu minh'un-nehâra feizâhum muzlimûn.
38- Ve'ş-şemsu tecrî li-mustegarrin lehâ,
zâlike tegdir'ul-azîz'il-alîm.
39- Ve'l-gamera gaddernâhu menâzile hattâ
âde ke'l-urcûn'il-gadîm.
40- Le'ş-şemsu yenbeğî lehâ en tudrik'elgamera vele'l-leylu sâbigu'n-nehâr ve kullun fî
felekin yesbehûn.
41- Ve âyetun lehum ennâ hamelnâ zurriyyetehum fi'l-fulk'il-meşhûn.
42- Ve halagnâ lehum min mislihî mâ
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yerkebûn.
43- Ve inneşe' nuğrighum felâ sarîha lehum
velâ hum yungazûn.
44- İllâ rahmeten minnâ ve metâen ilâ hîn
45- Ve izâ gîle lehumu't-tegû mâ beyne eydîkum ve mâ halfekum leallekum turhemûn.
46- Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu'ridîn.
47- Ve izâ gîle lehum enfigu minmâ razagakumullâhu galellezine keferû lillezîne amenû
enut'imu men lev yeşaullahu et'amehu, in entum
illa fî dalâlin mubin.
48- Ve yegûlûne metâ hâze'l-va'du in kuntum
sâdigîn.
49- Mâ yenzûrûne illâ sayhaten vâhideten te'huzuhum ve hum yehissimûn.
50- Felâ yestetîûne tavsiyeten velâ ilâ ehlihim
yerciûn.
51- Ve nufiha fi's-sûri fe izâhum minel ecdâsi
ilâ rabbihim yensilûn.
52- Gâlu ya veylenâ men beasenâ min
merga-dinâ, hâzâ mâ vead'er-rahmânu ve sadag'al-murselûn.
53- İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ
hum cemîun ledeynâ muhzarûn.
54- Fe'l-yevme lâ tuzlemu nefsun şey'en velâ
tuczevne illâ mâ kuntum ta'melûn.
55- İnne eshâb'el-cennet'il-yevme fî şuğulin
fâkihûn.
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56- Hum ve ezvâcuhum fi zilalin ale'l-erâiki
muttekiûn.
57- Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yeddeûn.
58- Selâmun gavlen min rabbin rahîm.
59- Vemtâz'ul-yevme eyyuh'el-mucrimûn.
60- Elem e'hed ileykum ya benî Âdeme en lâ
te'budû'ş-şeytân, inneh lekum aduvvun mubîn.
61- Ve eni'budûnî, hâzâ sirâtun mustegîm.
62- Ve legad edalle minkum cibillen kesîren,
efelem tekûnû ta'gilûn.
63- Hâzihî cehennem'ulletî kuntum tûadûn.
64- İslavh'el-yevme bimâ kuntum tekfurûn.
65- el-yevme nahtimu ela efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedu erculuhum bimâ kânu yeksibûn.
66- Ve lev neşâu letamesnâ ela a'yunihim
festebeg'us-sirata feenna yubsirûn.
67- Ve lev neşâu lemesehnâhum ela mekânetihim femestetâû muziyyen velâ yerciûn.
68- Ve men nuammirhu nunekkishu fi'l-halgi,
efelâ ya'gilûn.
69- Vemâ ellemnâhu'ş-şi'ra vemâ yenbeğî
lehû, in huve illâ zikrun ve gur'ânun mubîn.
70- Liyunzira men kâne heyyen ve yehigg'algavlu ele'l-kafirîn.
71- Eve lem yerav ennâ halegnâ lehum minmâ amilet eydinâ en'âmen fehum lehâ mâlikûn.
72- Ve zellelnâhâ lehum feminhâ rakubûhum
94

ve minhâ ye'kulûn.
73- Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu, efelâ
yeşkurûn.
74- Ve'ttehazû min dunillâhi âliheten leallehum yunsarûn.
75- Lâ yestetîûne nasrahum vehum lehum
cundun muhdarûn.
76- Felâ yehzunke gavluhum, innâ ne'lemu
mâ yusirrûne vemâ yu'linûn.
77- Eve lem yera'l-insânu ennâ halegnâhu
min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubîn.
78- Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halgahû, gâle men yuhy'il-izâme ve hiye ramîm.
79- Gul yuhyîhellezî enşeehâ evvele merratin
ve huve bi-kulli halgin alîm.
80- Ellezî ceele lekum min'eş-şecer'il-ahzari
nâren fe izâ entum minhu tûgidûn.
81- Eveleysellezî halega's-semâvâti ve'l-arza
bi-gâdirin ela enyehluga mislehum. Belâ ve huve'l-hallâg'ul-alîm.
82- İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yegûle lehû kun feyekûn.
83- Fe subhânellezî biyedihî melekûtu kulli
şey'in ve ileyhi turceûn.
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Yasin Suresi'nin Türkçe Meal-i Şerifi
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
1- Yasin
2- Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki,
3- Sen, kuşkusuz (Allah tarafından) gönderilen
(peygamber)lerdensin.
4- Doğru yol (İslam dini) üzerindesin.
5- (Bu Kur'an) Aziz ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.
6- (Bu Kur'an) Babaları korkutulmamış olduğundan dolayı gafil bulunan bir kavmi korkutmak
için (gönderildi)
7- Doğrusu çoğunun üzerine azab gerçekleşmiştir. Artık onlar iman etmezler.
8- Biz, o kafirlerin boyunlarına bağlar (halkalar) geçirdik ki, bunlar çenelerine kadar dayanmış
da başları yukarı kalkmış bulunuyor, (Artık onlar
imana gelmezler).
9- Biz, onların önlerine bir sed, arkalarına da
bir sed çekip kendilerini salıverdik. Artık onlar
(Hakkı) göremezler.
10- (Ey Resulüm!) Onları korkutsan da, korkutmasan da birdir, onlar (artık) iman etmezler.
11- Sen ancak (Allah'a) kalben saygı besleyen
kimseleri sakındıra (korkuta) bilirsin. İşte sen
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ancak böylelerini mağfiretle ve hem de mükâfatla
müjdele.
12- Gerçekten biz, ölüleri diriltir, önden gönderdikleri iyi ve kötü (amelleri), (öldükten sonra)
geri bıraktıkları eserleri yazarız. Biz herşeyi
saydık; kitab-ı mübinde (Levh-i Mahfuz'da) hepsi
yazılıdır.
13- (Habibim Ya Muhammed!) Mekke halkına,
ashab-ı Karyenin (Allah'a iman etmeyenlerin) hallerini misal göster. Hani kendilerine (kâfir olan o
kasaba halkına) elçiler gelmişti.
14- O vakit kendilerine iki elçi göndermiştik de
onları yalanlamışlardı. Biz de bir üçüncü elçi ile o
ikiyi kuvvetlendirmiştik. Bu üç elçi ashab-ı karyeye (kasaba halkına) şöyle demişlerdi. Gerçekten
biz size gönderilmiş elçileriz.
15- Onlar dediler ki: "Siz de, ancak bizim gibi
bir insansınız." Hem Rahman (Allah) bir şey (kitab) indirmemiştir. Siz ancak yalan söyleyenlersiniz."
16- (Elçiler) dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki,
biz gerçekten, size gönderilmiş elçileriz."
17- Bize düşen, ancak apaçık bir tebliğ (bildirmek)dir.
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18- Dediler ki: "Biz sizinle uğursuzluğa uğruyoruz. Eğer vazgeçmezseniz muhakkak sizi taşlarız
ve size bizden elim bir azap dokunur."
19- (Elçiler) dediler ki: "Uğursuzluğunuz
sizinle beraberdir. Size nasihat edilirse mi (uğursuzluk oluyor?) Doğrusu siz haddi aşan (taşkın) bir
kavimsiniz."
20- (Bu esnada, elçilerin geldiğini duyan ve
Allah'a iman eden ibadet etmekte olan bir adam,
şehrin ta öbür ucundan koşarak geldi: "Ey kavmim,
uyun bu gönderilen elçilere." (dedi.)
21- Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o kimselere ki, onlar hidayete ermiş (zatlar)dır.
22- (O koşarak gelen adam, kafir olanlara) hem
bana ne oldu ki, beni Yaradan Allah'a ibadet etmeyeyim? Siz de hepiniz döndürülüp ona götürüleceksiniz.
23- Hiç ben ondan (beni Yaratan Allah'dan)
başka Allah (Tanrılar) edinir miyim? Eğer o Rahman (çok esirgeyici Allah) bana bir zarar vermek
dilerse o tanrıların şefaatı bana hiçbir yarar vermez; onlar beni kurtaramaz.
24- Şüphesiz ki o takdirde ben, (Allah'tan başka
ilâh edinirsem) apaçık bir delalette (sapıklık içinde) olurum.
25- İşittiniz, biliniz ki, ben Rabbınıza inandım.
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26- Ona denildi: "Haydi gir cennete!" Dedi:
"Ah ne olurdu, kavmim (benim bu halimi) bilselerdi!"
27- Rabbimin beni bağışladığını, beni cennette
ikram edilenlerden kıldığını.
28- Öldürüldükten sonra kavminin üzerine (helak olmaları için) gökten bir ordu indirmedik,
indire-cek de değiliz.
29- Yalnızca bir sayha (Cebrail'in sesi) oldu,
hemen sönüverdiler, ölüp gittiler. Onları bir sayha
ile yok ettik.
30- Yazıklar olsun o kullara ki, ne zaman kendilerine bir peygamber gelse, onunla alay ederlerdi.
31- Onlar (Mekke kafirleri) görmediler mi ki,
kendilerinden evvel ne kadar kuşaklar, nesiller yok
ettik ki, onlar öldükten sonra hiç dönüp onlara gelmiyorlar.
32- (Ümmetlerin) hepsi muhakkak toplanıp huzurumuza getirilecekklerdir.
33- Onlar için büyük belgedir ki, ölü olan yeri
dirilttik ve oradan taneler çıkardık ki, işte onlar,
bundan yiyip duruyorlar.
34- Ve biz orada (ölü toprak da) hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık, onların
içinde çok pınarlar fışkırttık nehirler akıttık.
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35- (Bu sayılanların her birinin) mahsulünden
ve kendi elleriyle yetiştirdiklerinden yesinler diye... (Bütün bu nimetleri veren Allah'a) hala şükretmeyecekler mi?
36- Yeryüzünün yetiştirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden,
bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.
37- Gece de onlar için bir ayettir. Ondan gündüzü soyup alıyoruz, bir de bakıyorlar ki, karanlık
içinde kalmışlardır.
38- Güneş de bir (alamettir) kendi mihveri etrafında muayyen bir vakit için hareket ediyor. Bu
Aziz (her şeye galip olan), Alim (her şeyi bilen)
Allah'ın taktiridir.
39- Ayın da seyrine menziller (miktarlar) taktir
ettik. Nihayet kurumuş eski hurma dalının yay şeklini almıştır. (Yay gibi döner gelir).
40- Ne güneşin aya yetişmesi mümkün olur, ne
de gecenin gündüze geçmesi. Hepsi de ayrı ayrı bir
felekte (yörüngede) yüzer devirlerini tamamlarlar.
41- İnsanlar için (kudretimizi bildiren bir alamet de), (ticarete gönderdikleri) evlatlarını dolu bir
gemide taşımamız.
42- Ve kendilerine bunun gibi, (gemi gibi), binecekleri şeyler (türlü vasıtalar) yaratmamızdır.
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43- İstesek onları (denizde) boğarız da, o takdirde ne sesleri çıkar, ne de kurtarılırlar.
44- Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve
belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız
müstesnadır.
45- Onlara, "Önünüzdeki ahiret işinden ve arkanızdaki dünya felâketlerinden" korkun ki, merhamet olunasınız, denildiği zaman yüz çevirdiler.
46- Onlara Rabblarının ayetlerinden herhangi
bir (mucize) gelse muhakkak ondan yüz çevire gelmişlerdir.
47- Onlara "Size rızık olarak verdiği şeylerden
hayra harcayın" denildiği zaman, o kafir olanlar
iman edenlere şöyle dediler: "O kimseye biz mi yedireceğiz ki, Allah dileseydi ona yiyeceğini
verirdi? Siz apaçık sapıklık içindesiniz."
48- Yine diyorlar: "Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu kıyametin vaadi (o sözünü ettiğiniz tehdit
ve felaket) ne zaman gelecek?"
49- Onların beklediği sadece bir sayhadır, bir
haykırıştır ki, onlar birbirleriyle çekişip dururlarken yakalanıverirler.
50- O zaman bir vasiyet (söz) bile yapamazlar.
Ailelerine de dönüp gelemezler.
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51- (Bir de ikinci defa) sur'a üfürülmüştür.
Artık bakarsın ki, (onlar kabirlerden kalkıp) Rablerine doğru koşup gidiyorlar.
52- (O zaman şöyle) diyecekler: "Eyvah başımıza gelenlere!... Kim kaldırdı bizi uyuduğumuz
yerden?" İşte bu o Rahmanın (Çok esirgeyici Allah'ın) vaad buyurduğu kıyamet... (Gönderilen peygamberler meğer) doğru söylemişler.
53- Başka değil, o yalnız bir sayhadır. (Sur'a
son bir üfürülüşdür). Hepsi derhal toplanmış (hesap için) huzurumuza gelmişlerdir.
54- Artık bugün kimseye zerre kadar zulüm edilmez, sadece yaptıklarınızın (acısını, cezasını)
çekeceksiniz.
55- Gerçekten, Cennet ehli bugün, Cennet işleriyle zevk ve neşe içinde meşgul olurlar.
56- Kendilerini de, zevcelerini de Cennet ağaçlarının gölgeleri altında süslü koltuklar (kürsüler)
üzerinde kurulup yaslanmışlardır.
57- Onlara orada (cennette) çeşitli meyveler
var; hem onlara istedikleri her şey vardır.
58- Allah tarafından bir söz olarak onlara selâm
vardır.
59- (Müminler bir araya toplanıp Cennete götürülürken Allah mücrimlere şöyle buyurur:) "Ey
günahkârlar bugün Müminlerden ayrılın".
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60- Ey Ademoğulları şeytana tapmayın (itaat
etmeyin), o size açık bir düşmandır, diye size öğüt
vermedim mi?
61- Bir de bana ibadet edin, doğru yol budur,
diye emretmedim mi?
62- Böyle iken içinizden bir çoklarını şeytan
yoldan çıkardı. Niye düşünür akıl eder olmadınız?
63- İşte bu, (dünyada) korkutula geldiğiniz cehennemdir.
64- İnkâr ettiğiniz (inanmadığınız) için bugün
girin oraya.
65- O gün onların ağızlarına mühür vururuz, ne
yaptıklarını elleri bizlere söyler, ayakları da şahitlik eder kazandıklarına.
66- Eğer dileseydik, o kafirlerin gözlerini dümdüz silme kör ederdik de (Onlar akıllarını başlarına
alarak hak yola koşar, yarış ederlerdi.
67- Bir de dileseydik, kılıklarını oldukları yerde
çirkin bir şekle çevirirdik de ne ileri gidebilirler, ne
de dönebilirlerdi.
68- Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak,
yaradılışta onun tersine çeviriyoruz. (İhtiyarlatıp
çocuksu yapıyoruz) Hala anlamıyorlar mı? Allah'ın
kudretini anlayıp doğru yola gelmeyecekler mi?
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69- Biz ona (peygambere) şiir öğretmedik, bu
ona yaraşmaz da... o kitap sade bir öğüttür ve açıklayan bir Kur'ân'dır.
70- Onunla diri olanı (aklı olanı) korkutsun,
kafirleri de azab gerçekleşmek (söz yerini bulsun)
için...
71- Görmediler mi ki, bizler onlar için, kudretimizin meydana getirdiklerinden bunca davarlar yarattık da, onlara sahip bulunuyorlar.
72- Bir de o hayvanları, kendi menafaatlarına
bağlı kıldık alıştırdık da bunlardan bir kısmına biniyor, bir kısmının da etlerinden yiyorlar.
73- Onlar da kendileri için daha bir çok faydalar ve türlü içecekler (sütler) var. Hala şükretmeyecekler mi?
74- Onlar Allah'ı bırakıp da bir takım ilahlar
(putlar) edinince, umuyorlar ki, (putlar tarafından)
yardım olunacaklar.
75- Putların kendilerine yardım etmeğe güçleri
yetmez onlar ise, putlara karşı itaate (putları korumaya) hazır askerlerdir.
76- O halde (Ey Resulüm), onların sözü
(tekzibi) seni üzmesin. Biz, onların gizlediklerini
de, açıkladıklarını da hep biliyoruz.
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77- O (İnkarcı) insan görmedi mi, biz onu bir
nutfeden (meniden) yarattık. Şimdi de aşikar (belli
başlı) düşman oluverdi.
78- (Nutfeden-meniden) yaradılışını unutarak
bize de bir misal getirdi. "Bu kemikleri kim diriltir,
onlar çürüyüp dağılmışken" dedi.
79- (Ey Resulüm!) de ki: "Onları ilk defa yaradan diriltir ve O, her yaratılanı tamamıyla bilir."
80- O (Allah) ki, sizin için yeşil ağaçtan bir ateş
yaratmıştır. Şimdi de siz ondan yakıp duruyorsunuz.
81- Gökleri ve yeri yaratan (Allah), onlar gibisini yaratmağa gücü yetmez mi? Elbette gücü
yeter. O herşeyi yaratandır, herşeyi bilendir.
82- Allah'ın emri, birşeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece "ol" demektir. O hemen oluverir.
83- O hâlde herşeyin mülkiyeti ve tasarrufu
elin-de bulunan Allah, münezzehtir, mukaddestir.
Çok yücedir! Öldükten sonra hep ona döndürülüp
götürüleceksiniz.
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