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TAKDİM 
Hac tevhid ehlinin Allah'tan başka her şey-

den soyutlanmasının zirvesi, kişisel ve toplum-
sal hayatta aşk, fedakârlık, bilinç ve sorumlu-
luğun eşsiz cilvesidir. 

Müslümanlar her ne kadar da her yıl dünya-
nın dört bir yanından toplanarak tevhid zemze-
miyle kalplerindeki pasları gideriyorlarsa da 
henüz bu önemli ilâhî farizanın bir çok boyutu 
tanınmamış ve Müslümanlar onlara yabancı kal-
mışlardır. Son zamanlarda Haccın, gerçek ye-
rini bulma noktasında bir takım değerli çalış-
malar yapıldıysa da ancak Haccın tüm boyutla-
rının anlaşılması noktasında; meleklerin indiği, 
peygamberlerin ve veli kulların durduğu o yü-
ce şiar yerlerine ve saygın mekânlara bilinçli 
ve şuurlu bir şekilde ayak basılması için daha 
fazla çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

İbrahimî haccı ihya etmek, Allah uğruna İs-
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mailleri kurban vermek ve Hacer gibi uçsuz 
bucaksız çöllerde insanlığın hayat suyunu ara-
mak her Müslümanın alması gereken dersler-
dir hacdan. 

Şeytan ve egoistliklerle savaşmak, müşrik-
lerden beri oluşun ve peygamberlerin hattına 
bağlılığın ilânı olan büyük Hac kongresinde 
Müslümanlar nefisleriyle cihad edip kendileri-
ni yetiştirme sahasında adım atarlar.  

Kıyametin kıyamı ve insanoğlunun toplu 
hareketinin tecellisi, dua ve yakarış ocağı, va-
hiy ve Kur'an tilavetinin yeri olan hac ve Hare-
meyn-i Şerifeyn insanın kendisini yetiştirebil-
mesi için her yerden daha uygun bir mekândır.  

En önemli ibadî-siyasî farzlardan olan hac 
ameli, bilinçle ve ihlas üzere yapılırsa hava ve 
heves şeytanını insanın içinden, büyük şeytanı 
ise İslam topraklarından kaçırıverir.  

Hac amellerini öğrenmek bu siyasî-ibadî fa-
rizadan daha fazla manevî yönde yararlanma-
mızı kolaylaştırır ve Allah'a daha fazla yaklaş-
mamıza ortam hazırlar. 

Bugüne kadar Ehlibeyt mektebi mensupla-
rının müracaat edebilecekleri ve karışık hac 
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hükümlerini kolay bir şekilde açıklayan Türk-
çe bir hac rehberi olmadığı gerçeği, öte yandan 
hacca gidecek olanların hac amellerini öğren-
melerinin gerekliliği Ehlibeyt fıkhına uygun 
bir hac rehberinin hazırlanmasını kaçınılmaz 
kıldı. 

Kısaca hac amellerini açıklayan bu musav-
ver hac rehberi kitabının aşk diyarı yolcularına 
yararlı olmasını umarız. 

Birkaç Hatırlatma: 
1- Kitapta İmam Humeyni'nin (r.a) fetvaları 

esas alınmış, Türkiye'de taklit edilen diğer müç-
tehitlerin farklı fetvaları da dipnotta açıklan-
mıştır. Dipnot düşülmeyen konularda fetvala-
rını aktarmaya çalıştığımız müçtehitler arasın-
da görüş birliği vardır. Kitapta fetvaları kayde-
dilen müçtehitler şunlardır: 

Ayetullahi'l-Uzma İmam Humeyni (r.a) 
Ayetullahi'l-Uzma Musevi-i Hoî (r.a) 
Ayetullahi'l-Uzma Seyyid Ali Hameneî 
Ayetullahi'l-Uzma Şeyh Cevad Tebrizî 
Ayetullahi'l-Uzma Seyyid Ali Sistanî 
Dipnotlarda yer verdiğimiz taklit mercileri-

nin sadece halk arasındaki meşhur olan lakap-
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larıyla yetindik; bu nedenle bu saygı değer 
müçtehitlerimizin aflarına sığınıyorum. 

2- Çalışmamızın kısa olmasına özen göster-
diğimiz için sadece en önemli hac ve umre 
meselelerine ve onların bazı müstehap amelle-
rine değinmekle yetindik. Bu nedenle daha 
fazla ayrıntı isteyenler veya özel bir durumla 
karşılaşanlar daha geniş hac rehberi kitaplarına 
müracaat etmelidirler. 

3- Bu çalışmamızda mümkün oldukça zor 
ıstılah ve sözcükleri kullanmaktan kaçındık; kul-
lanma zorunda kaldığımız terimleri dipnotta 
açıkladık. 

4- Bu eserin hazırlanmasında ve ihtiva etti-
ği duaların önemli bir kısmının tercümesinde 
katkılarını bizden esirgemeyen Musa AYDIN 
ve Seyyid Seccad KARAKUŞ üstatlarımıza, 
ayrıca şükranlarımızı sunarız. 

5- Kitabın elinizdeki baskısında özellikle 
amellerin yapılışını gösteren resimler yenilendi. 

 

Kevser 
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TEMETTÜ1 UMRESİ 
Mekke'nin dışından (altı fersahtan ve daha 

uzaktan) gelen hacı adaylarının, hac amellerin-
den önce "Temettü Umresi"ni yerine getirme-
leri gerekir. 

Temettü Umresinin Amelleri: 
Temettü Umresinin beş ameli vardır: 
1- İhram   2- Tavaf 
3- Tavaf Namazı  4- Sa'y  
5- Taksir 

                                                 
1- Temettü kelimesi lügatte "lezzet alma" demektir; 

burada ondan hac ve umrenin bir kısmı kastedilmiştir. 
Hacıya, umre ihramından çıktığı andan itibaren tekrar 
hac amellerini yerine getirmek amacıyla ihrama girin-
eye kadar ihramlıya haram olan bütün şeylerin -hatta eş-
lerin birbirlerine- helal olması itibariyle "temettü" ismi 
verilmiştir. Bu hac ve umreyi, hac yapmak için Mekke'-
ye 16 fersahtan uzak mesafeden gelenler yaparlar. 

https://t.me/caferilikcom
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Temettü Umresinin Vakti: 
Temettü umresi, şevvâl ayıyla başlar, zil-

hicce ayının dokuzuncu gününün öğlesine ka-
dar devam eder. Bu süre içerisinde yerine geti-
rilmelidir. Aksi takdirde temettü umresinin vak-
ti geçmiş olur ve hacının da vazifesi değişir. 

Temettü Umresinin Amellerinin Yerleri: 
İhram: Hac mikatlarının birisinden, örneğin 

Cuhfe veya Şecere Mescidi'nden ihrama girilir. 
Tavaf: Mescid-i Haram'da (Kâbe etrafına) 

yapılır. 
Tavaf Namazı: Mescid-i Haram'da (Makam-

ı İbrahim'in1 arkasında) kılınır. 
Sa'y: Günümüzde salon şeklinde yapılan Safa 

ve Merve tepeleri arasındaki mesafede yapılır. 
Taksir: Belli bir yeri yoktur; nerede yapılır-

sa olur. 
Daha sonra bu amellerin her birinin hüküm-

lerini genişçe açıklayacağız.  

                                                 
1- Makam-ı İbrahim, Hz. İbrahim Peygamber'in Kâ-

be'yi yaparken ayaklarını üzerine bastığı ve ayak izinin 
çıktığı taştır. Bu taş şimdi Mescid-i Haram'da, Kâbe'nin 
yanında billur bir mahfazada korunmaktadır. 

https://t.me/caferilikcom
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İHRAM 
(Temettü Umresinin İlk Ameli) 

Hac amellerinden önce, Resulullah'ı (s.a.a) 
ve Cennetu'l-Bâki mezarlığına defnedilmiş o-
lan Ehlibeyt İmamları'nı (a.s) ziyaret etmek 
için Medine'ye giden hacı adayları, hac amel-
leri için Mekke'ye gitmek istedikleri zaman, 
Medine'nin bir kaç kilometre dışında, Mekke 
yolu üzerinde yer alan "Şecere Mescidi"nde 
ihrama girip, diğer amelleri yerine getirmek 
için Mekke'ye doğru hareket etmelidirler. Ama 
Cidde'den Mekke'ye gitmek isteyen hacı aday-
ları ise Cuhfe'de ihrama girmelidirler. 

Nasıl İhrama Girilir? 
Erkekler bütün dikili elbiselerini, hatta iç 

çamaşırlarını çıkarmalı, üzerlerine iki tane di-
kilmemiş parça almalıdırlar; bunlardan birisini 
belden aşağıya bağlamalı, diğerini ise omuzla-
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rına atmalı ve Temettü umresinin ihramı niye-
tiyle şöyle telbiye söylemelidirler: 

ໟــــౠຒـــــْໟຍ َـــ¥ــໟ ౠُــــౠຒْـــໟ ،َــــౠຒْـــຮື   َِໟ َـــໟ َـــౠຒــــَْ  
"Lebbeyk Allahumme lebbeyk, lebbeyke 

lâ şerîke leke lebbeyk." 

Müstehap ihtiyat gereğince ondan sonra şöy-
le demelidirler: 

ຍَِّنَْໟຍ ໟຍَ ສَـــໟ ດَْ໌ ౢـَ َ َُໟຍຮື  ِ َໟ َ

ໟـــౠຒْـَ  
"İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mulk 

lâ şerîke leke lebbeyk" 

Kadınların dikili elbiselerini çıkarıp ihram 
elbiselerini giymeleri farz değildir. 

İki Hüküm: 
1- İhram elbisesi temiz ve mubah (helal mal-

dan) olmalıdır. 
2- Kadınlar ihram hâlinde, ihtiyat gereği i-

pek elbise giymemelidirler.  
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İHRAMLIYA HARAM OLAN ŞEYLER 
Hacı adayı ihram elbisesini giyip, niyet edip 

ve lebbeyk duasını söyledikten sonra ihrama 
girmiş olur ve ihramda olduğu müddetçe ih-
ramlıya haram olan şeylerden kaçınması gere-
kir. İhram hâlinde 24 şey haramdır. Dördü sa-
dece erkeklere, ikisi sadece kadınlara ve geriye 
kalanı ise hem erkeklere, hem de kadınlara 
haramdır. 

Burada haramları kısaca sıralayacağız, üçün-
cü bölümünde ise her biri hakkında geniş bilgi 
vermeğe çalışacağız. 

Ortak Haramlar: 
1- Çöl hayvanını avlamak 
2- Cinsel ilişki veya şehvetle yapılan her tür-

lü davranış [öpmek, dokunmak, bakmak gibi) 
3- Nikâh kıymak 
4- Mastürbasyon 
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5- Güzel koku kullanmak 
6- Göze sürme sürmek 
7- Aynaya bakmak 
8- Fusuk (yalan söylemek, sövmek, diğerle-

rine karşı övünmek) 
9- Cidal (bir şeyi reddetmek veya ispat et-

mek amacıyla Allah'a yemin etmek; "yok val-
lahi" veya "evet vallahi" söylemek) 

10- İnsanın bedeninde yerleşen -bit ve pire 
gibi- böcekleri öldürmek 

11- Süs için yüzük takmak 
12- Bedene yağ sürmek 
13- Bedenin kıllarını temizlemek 
14- Bedenden kan çıkarmak 
15- Tırnak kesmek 
16- Diş çekmek 
17- Harem sınırı1 içerisinde biten ağaç veya 

bitkiyi sökmek, kesmek ve koparmak. 
18- Silah taşımak. 

                                                 
1  - Mekke şehri ve onun etrafından belli bir bölümü 

"harem"dir; harem bölgesinin kendine has hükümleri 
vardır. 
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Sadece Erkeklere Haram Olan Şeyler: 
1- Dikili elbise giymek 
2- Ayağın üzerini tamamen kapatan bir şeyi 

giymek 
3- Başı herhangi bir şeyle örtmek 
4- Başın üzerinde gölge oluşturmak. 
Sadece Kadınlara Haram Olan Şeyler: 
1- Süs için ziynet eşyası takmak 
2- Peçe veya benzeri bir şeyle yüzü kapat-

mak. 
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TAVAF 
(Temettü Umresinin İkinci Ameli) 

Temettü umresini yerine getirmek için ihra-
ma girip Mekke'ye gelen hacı adayı tavaf niye-
ti ile Mescid-i Haram'da yer alan Kâbe'nin et-
rafına yedi defa dönmesi gerekir. 

Tavaf Hükümleri 
1- Tavafa Hacerü'l-Esved'in1 bulunduğu 

köşeden başlanır ve aynı noktada da bitirilir.2 
2- Tavaf ederken Kâbe, tavaf eden kişinin 

sol tarafında yer almalıdır. Bu nedenle hacı a-
dayı tavaf hâlinde önünü Kâbe'ye dönerse veya 
arka arkaya hareket ederse tavafı batıl olur. 
                                                 

1- Hacerü'l-Esved, Kâbe duvarının doğu köşesine yer-
den 1.5 metre yükseklikte yerleştirilen siyah bir taştır. 

2- Günümüzde Hacerü'l-Esved'in hizası siyah bir 
çizgiyle belirlenmiştir; hacılar o çizgide niyet edip tava-
fa başlamalı ve o çizgide tavafı bitirmelidirler.  
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3- İnsan vesveseli kişiler gibi aşırı bir titiz-
lik göstermeden bütün Müslümanların yaptığı 
gibi Hacerü'l-Esved'in hizasından tavafa başla-
malıdır; tavafın her şavtında Hacerü'l-Esved'in 
karşısında durmak gerekmez. 

4- Hacı adayı tavaf ederken "Hicr-i İsma-
il"i1 de tavaf ettiği alana katacak şekilde tavaf 
etmelidir; yani tavaf sırasında Hicr-i İsmail'in 
içerisine girmemelidir. 

5- Tavaf alanı, her taraftan, Kâbe ile Ma-
kam-ı İbrahim'in arasındaki mesafe kadardır, 
yani 26.5 zira'dır (yaklaşık 13 metredir). Do-
layısıyla Hicr-i İsmail kısmında, Hicr'i de tava-
fa dahil ettiğimiz için bu mesafe azalır ve 6.5 
zira' miktarında bir mesafe kalır.2  

                                                 
1- Hicr-i İsmail: Kâbe'yle Kâbe'nin kuzey açısından 

batı açısına kadar uzanan ve yaklaşık 10 metre genişli-
ğinde olan yarım daire şeklindeki duvarın arasındaki 
alanın ismidir. Yağmur yağdığında su bu alandaki Rah-
met Oluğundan dökülür; Hz. İsmail (a.s), annesi Hacer 
ve bir çok peygamberler oraya defnedilmişlerdir. 

2- Ayetullah Hameneî: Tavafın belli bir sınırı yoktur. 
Ayetullah Hoî: Zahiren tavafın bu mesafenin (26.5 

zira') dışında da yapılması yeterlidir, özellikle bunun 
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6- İnsan hastalık, yaşlılık ya da kalabalık 
nedeniyle bu alan içerisinde tavaf yapamazsa, 
bu alan dışında tavaf yapmasının sakıncası 
yoktur. 

7- Tavaf eden kimse, taharetli olarak tavaf 
etmelidir; yani abdestli olmalı ve üzerine bir 
gusül farz olmamalıdır. Yine namazda olduğu 
gibi tavaf hâlinde de beden ve elbisenin pâk 
olması gerekir. 

                                                                             
kendileri için meşakkatli olduğu kişiler bu mesafenin 
dışında yapabilirler. 
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TAVAF NAMAZI 
(Temettü Umresinin Üçüncü Ameli) 

Hacı adayı tavaftan sonra tavaf namazı ni-
yetiyle iki rekât namaz kılar. 

Tavaf Namazının Kılınış Şekli: 
Tavaf namazı, sabah namazı gibi iki rekât-

tır. Ancak Fatiha ve ondan sonra okunacak su-
re sessiz okunabildiği gibi sesli de okunabilir. 

Tavaf Namazının Vakti: 
Tavaf namazı, tavaftan sonra ve sa'ydan ön-

ce kılınır. 
Tavaf Namazının Yeri: 
Mescid-i Haram'da, Makam-ı İbrahim'in (a.s) 

yanında kılınır. Farz ihtiyat gereği1 makam taşı  

                                                 
1- Ayetullah Hameneî: Mümkün olursa tavaf nama-

zını Makam-ı İbrahim'in arkasında kılmak farzdır. 
Ayetullah Tebrizî ve Ayetullah Sistanî: Tavaf nama-

zını Makam-ı İbrahim'in arkasında kılmak farzdır. 
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 kişiyle Kâbe arasında yer alacak şekilde 
makamın arkasında kılınır. Elbette (başkasına 
engel oluşturmazsa) makama ne kadar yakın 
olursa o kadar iyidir. Kalabalık nedeniyle 
makamın arkasında kılınamazsa, makamın iki 
tarafından birisinde, makama yakın bir yerde 
kılınır.1 

1- Her mükellefin ilâhî teklifi doğru bir şe-
kilde yerine getirmek için namazları bütün 
teferruatıyla doğru bir şekilde kılmayı öğren-
melidir. Özellikle hac ve umre yapmak iste-

                                                 
1- Ayetullah Hameneî: Makamdan uzak olsa bile, ör-

fen "makamın arkasıdır" denen her noktada kılınırsa ye-
terlidir; hatta bu durumda namazın Mescid-i Haram'ın 
her tarafında sahih olması da uzak bir ihtimal değildir. 

Ayetullah Hoî: Makama yakın bir yerde kılınamazsa, 
makamın arkasında, makama en yakın olan uzak bir 
noktada da kılınabilir. 

Ayetullah Tebrizî: Makama yakın bir yerde kılına-
mazsa, ihtiyat gereği makamın arkasında, makama en 
yakın olan uzak bir noktada da kılınabilir. 

Ayetullah Sistanî: Makamın arkasında ve ona yakın 
bir yerde kılınamazsa, farz ihtiyat gereği makamın sol 
veya sağ tarafında, ona yakın bir yerde kılınabileceği 
gibi makamın arkasında olmak şartıyla uzak bir noktada 
da kılınabilir. 
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yenlerin namazlarını ve bu cümleden olmak 
üzere tavaf namazını doğru bir şekilde kılmak 
için hatalarını düzeltmeğe özen göstermelidir. 

2- Farz ihtiyat gereği tavaf namazı, "Tavafla 
namazını birbirinden ayırdı." denmeyecek şe-
kilde tavaftan hemen sonra kılınmalıdır. 

3- Müstehap tavaf namazı Mescid-i Hara-
m'ın herhangi bir yerinde kılınabilir, Makam-ı 
İbrahim'in arkasında kılınması şart değildir. 
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SAFA VE MERVE ARASINDA SA'Y 
(Temettü Umresinin Dördüncü Ameli) 
Hacı adayı tavaf namazından sonra, günü-

müzde bir salon şeklinde yapılan ve Mescid-i 
Haram'ın yanı başında bulunan "Safa ve Mer-
ve" tepeleri arasında yedi defa yaya olarak 
gidip gelmelidir. (Bu amelin adına sa'y denir.) 

1- Sa'y, Safa'dan başlar Merve'de son bulur. 
2- Sa'yıda Safa'dan Merve'ye gidiş birinci 

şavt,1 Merve'den Safa'ya dönüş ise ikinci şavt 
sayılır; dolayısıyla sa'yın yedinci şavtı Mer-
ve'ye ulaşınca son bulur. 

3- Safa ve Merve'de ve bunların arasında o-
turmanın ve dinlenmenin sakıncası yoktur; an-

                                                 
1- Şavtın lügat anlamı, hedefe varıncaya kadar var 

gücüyle koşmaktır. Burada ise Kâbe'nin etrafını bir defa 
dönmek ve Safa'yla Merve veya Merve'yle Safa arasını 
bir defa kat etmek kastedilmiştir. 
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cak sa'yın esnasında yapılırsa kesilen yerden 
devam edilmelidir. 

4- Safa'yla Merve arasında sa'y yaparken 
abdestli ve taharetli olmak şart değildir; ancak 
abdestli ve taharetli olmak müstehap ihtiyattır. 

5- İkinci kattan sa'y yapmak, iki tepeden 
yüksek olduğu için sakıncalıdır. 
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TAKSİR1 
(Temettü Umresinin Son Ameli) 

Sa'yden sonra "taksir" yapılır; yani tırnak 
veya saç ya da sakaldan bir miktarı kesilir; 
bununla temettü umresinin amelleri son bulur. 

İhramlı kişi taksir yaptıktan sonra, ihram 
nedeniyle ona haram olan her şey helal olur ve 
artık ihram elbisesini çıkarabilir. 

Taksirin Vakti: Taksir sa'yden sonra yapılır. 
Gerçi sa'yden hemen sonra yapılması gerek-
mez; ancak taksir yapılmadıkça ihram hâlinde 
haram olan şeyler insana helal olmaz. 

Taksirin Yeri: Taksirin belli bir yeri yoktur; 
ancak genellikle hacılar sa'yden sonra Merve'-
de taksir yaparlar. 

Kendisi taksir yapmamış olan bir kimse baş-
kasının taksir amelini gerçekleştiremez. 

Kadınlar taksir yaparken yanlarında, na-
mahrem erkekler olursa, tırnaklarını keserek 
taksir amelini gerçekleştirmeleri daha iyidir. 
                                                 

1- Taksir, kısaltmak anlamındadır. 



 
 

 



 
 

     

 2. Bölüm 

TEMETTÜ HACCININ AMELLERİ 
1- İhram 
2- Arafat'ta Vakfe 
3- Müzdelife'de Vakfe 
4- Mina'da Son Cemre'yi Taşlamak 
5- Kurban Kesmek 
6- Saçı Tıraş etmek Yahut Kısaltmak 
7- Hac Tavafı 
8- Tavaf namazı 
9- Safa'yla Merve Arasında Sa'y 
10- Nisâ Tavafı 
11- Nisâ Tavafının Namazı 
12- Geceyi Mina'da Geçirmek 
13- Üç Cemreyi Taşlamak 
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UMRE TAKSİRİNDEN HAC 
İHRAMINA KADAR 

Temettü umresinin amelleri bittikten sonra, 
ihram nedeniyle haram olan şeyler hacı aday-
larına helal olur; fakat hac için ihrama girip 
Arafat'a1 gidinceye kadar şu amellerden sakın-
malıdırlar: 

1- Mekke'den dışarı çıkmak (farz ihtiyat ge-
reği) 

2- Mufrede umresi yapmak 
3- Saçı tıraş etmek 
Günümüzde hacılar, yaşanan yoğun trafik 

ve kalabalık nedeniyle, Arafat'a zamanında ye-
tişebilmek amacıyla zilhicce'nin sekizinci günü 
                                                 

1- Arafat, Mekke'nin 22 km. güney doğusunda yer 
alan geniş ve düz bir çöldür; hacıların zilhicce ayının 
dokuzuncu gününün öğlesinden akşam ezanına kadar 
orada kalmaları gerekir. "Arafat" kelimesi, "arefe" keli-
mesinin çoğulu olup "irfan" ve "marifet" kökündendir. 
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Mekke'de ihrama girip, aynı günün akşamı (A-
refe gecesi) Arafat'a giderler. Ancak dokuzun-
cu günde ihrama girilir ve öğleye kadar Ara-
fat'a ulaşılırsa bunun bir sakıncası yoktur. 
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İHRAM 
(Temettü Haccının İlk Ameli) 

Temettü haccının amelleri de temettü um-
resi gibi ihramla başlar. 

Hac İhramının Yapılış Şekli: 
Hac ihramıyla umre ihramı arasında, niyet 

dışında başka bir fark söz konusu değildir. 
Umrede, "temettü umresi", hacda ise "temettü 
haccı" niyetiyle ihrama girilir. 

Hac İhramının Vakti: 
Temettü umresinin amellerinden sonra, zil-

hiccenin dokuzuncu günü öğleye kadar Arafat-
ta vakfeye yetişecek kadar vakit olursa, kâfidir.  

Hac İhramının Yeri: 
Hac ihramına Mekke'de girmek gerekir;1 

                                                 
1- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: Farz ihtiyat ge-

reği, hac ihramına eski Mekke şehrinden girilmelidir. 
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ancak ihrama Hicr-i İsmail'de veya Makam-ı 
İbrahim'in yanında girmek müstehaptır. 

Haccın bütün amelleri, ihram… ve cemrele-
ri taşlamak bile ibadettir; dolayısıyla Allah'ın 
rızasını kazanmak ve O'nun emrine itaat etmek 
amacıyla yapılmalıdır. 

Temettü haccı için ihrama girildikten sonra, 
temettü umresinde haram olan bütün şeyler ha-
cı adayına bir kez daha haram olur. 
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ARAFAT'TA VAKFE 
(Temettü Haccının İkinci Ameli) 

Hacı adayları, Mekke'de ihrama girdikten 
sonra Arafat'ta vakfe etmek için oraya doğru 
hareket ederler. 

1- Vakfenin Anlamı: Arafat çölünde bulun-
maya vakfe denir; piyade veya binek üzerinde 
olmak, oturmak veya uyumak arasında bir fark 
yoktur. Yani hacı, o gün o çölde bulunup, ora-
dan dışarıya çıkmamalıdır. 

2- Vakfe Süresi: Farz ihtiyat gereği hacı-
lar zilhiccenin dokuzuncu günü öğle vaktinden 
o günün akşam ezanına kadar Arafat çölünde 
kalmalıdırlar. 

3- Arafat'ta vakfe yaparken ve haccın (tavaf 
ve namaz dışında) diğer amellerini yaparken 
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taharetli olmak (abdest ve gusül almak) şart 
değildir. Ancak taharetli olmak müstehaptır. 

4- Arafat'ta hacılara orada bulunmaktan 
başka bir şey farz değildir. Ancak orada ya-
pılan bir çok müstehap amel vardır. Orası, du-
anın kabul edileceği en iyi mekânlardan biri-
dir. Orada okunacak en iyi dua İmam Hüse-
yin'in (a.s) ve İmam Zeynelabidin'in (a.s) meş-
hur Arefe dualarıdır.1 

                                                 
1- Bu dualar Mefatihu'l-Cinan, Sahife-i Seccadiye ve 

Adab-ı Haremeyn kitaplarında kaydedilmiştir. 



 
 

 



 
 42

 

 

MÜZDELİFE'DE1 VAKFE 
(Temettü Haccının Üçüncü Ameli) 

Zilhicce ayının dokuzuncu günü akşam vak-
tinden sonra (Kurban bayramı gecesi) hacılar 
Arafat'tan çıkıp, başka bir hac ameli için Müz-
delife'ye doğru hareket ederler. 

1- Müzdelife'de vakfe süresi: Hacılar Müz-
delife'ye ulaşınca farz ihtiyat gereği,2 zilhicce-
nin onuncu gecesi sabah ezanına kadar Alla-
h'ın emrine itaat etme amacıyla Müzdelife'de 
kalmalı ve sabah ezanından itibaren Müzdeli-
                                                 

1- Müzdelife: "Arafat"la "Mina" arasında uzun bir 
vadidir; ona "Meş'ar-i Haram" da denmektedir. Hacıla-
rın Kurban Bayramı gecesini (Arefe gecesini Kurban 
Bayramı gününe bağlayan gece) orada geçirmeleri ge-
rekiyor. 

2- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: Sabah ezanın-
dan önce Müzdelife'de kalmak farz değildir; müstehap 
ihtiyattır. 
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fe'de vakfe niyeti edip, güneş doğuncaya kadar 
orada kalmalıdır. 

2- Müzdelife'de hacının üzerine orada bu-
lunmaktan başka bir şey farz değildir. Elbette 
orada da yapılacak bir çok müstehap amel var-
dır. Allah'ı zikretmek ve Mina'da cemreleri 
taşlamak için çakıl taşı toplamak bu müstehap-
lardan bir kaçıdır. 
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SON CEMREYİ TAŞLAMAK 
(Temettü Haccının Dördüncü Ameli) 
1- Zilhicce ayının onuncu (Kurban Bayra-

mı) günü güneş doğduktan sonra hacılar, hac-
cın diğer amellerini yerine getirmek için, Müz-
delife'den çıkıp, Mina'ya1 doğru hareket eder-
ler. 

Bayram günü Mina'da yapılacak ameller şun-
lardır: 

− Son Cemreyi taşlamak 
− Kurban kesmek, 
− Saçı tıraş etmek veya taksir etmek. 
2- Müzdelife'den Mina'ya gelen hacılar Mi-

na vadisinin sonunda taştan yapılmış üç sütun-
la karşılaşırlar; bu sütunların birincisine "İlk 

                                                 
1- Minâ: Mekke'yle Meşarü'l-Haram arasında, iki sı-

ra dağ arasında yer alan bölgedir. 
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Cemre", ikincisine "Orta Cemre", üçüncüsüne 
de "Son Cemre" denilir.  

Kurban Bayramı günü Mina'da yapılması 
farz olan ilk amel "Son Cemre" diye bilinen 
sütuna yedi adet çakıl taşı vurmaktır. 

3- Yedi taşın hepsi kesin olarak sütuna isa-
bet etmelidir. Elbette peş peşe olması gerek-
mez. Dolayısıyla, örneğin birinci ve ikinci taş 
isabet edip, üçüncü taş isabet etmez, dördün-
cüsü isabet ederse, sadece isabet eden üç taş 
sayılır. Yedi taşın isabet edip etmediğinden 
şüphe edilirse, yedi çakıl taşının cemreye isa-
bet ettiğini kesin olarak bilinceye kadar taş at-
malıdır. 

4- Taşlama için kullanılan çakıllar şöyle ol-
malıdır: 

− Fazla büyük ve kum denecek kadar küçük 
olmamalı; 

− Taşlar Müzdelife, Mina veya Mekke şehri 
gibi harem bölgesinden toplanmış olmalı. 

− Taşlar daha önce bu amaçla insanın kendi-
si veya başkası tarafından kullanılmamalıdır. 

− Mubah (gasp edilmemiş) olmalıdır). 
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5- Kadınlar,1 çocuklar, hastalar ve yaşlılar, 
Kurban Bayramı gecesi, (Arefeyi Kurban Bay-
ramına bağlayan gece) gece yarısından sonra 
ve ezandan önce Müzdelife'den çıkabilirler ve 
eğer cemreyi gündüz taşlamaları mümkün ol-
mayacaksa,2 son cemreyi o gece taşlayabilir-
ler. 

                                                 
1- Kadınlar, taşlamayı gündüz yapma imkanına sa-

hip olsalar bile, Kurban Bayramı gününün taşlamasını 
akşamleyin yapabilirler. Fakat 11. ve 12. günlerde taş-
lamayı ancak gündüz yapamazlarsa geceleyin yapabi-
lirler. 

2- Ayetullah Sistanî: Hasta kimse gibi mazereti olan 
ve şahsen cemreyi taşlayamayan kimse cemreyi kendi-
sinden taraf taşlaması için bir naip tutmalıdır. 
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KURBAN KESMEK 
(Temettü Haccının Beşinci Ameli) 

1- Hacılar Kurban Bayramı günü Son Cem-
re'yi taşladıktan sonra haccın farz amellerinden 
diğer birini yerine getirmek için kurban yerle-
rine gidip bir deve veya sığır ya da koyun kur-
ban keserler. 

2- Kurban kesilecek olan hayvanda gözetil-
mesi gereken bir takım kurallar vardır; bunlar 
ilmihâl ve hac hükümleriyle ilgili kitaplarda 
genişçe açıklanmıştır; kurban kesmek için kur-
ban yerine giden kişilerin bu şartları bilmeleri 
gerekir. Biz burada onlara kısaca değiniyoruz: 

− Sağlıklı olmalıdır (hasta olmamalıdır). 
− Fazla yaşlı olmamalıdır.1 

                                                 
1- Ayetullah Hameneî: Kurbanın yaşlı olmaması şart 

değildir. 
Ayetullah Hoî, Ayetullah Tebrizî ve Ayetullah Sistanî: 

Farz ihtiyat gereği fazla yaşlı olmamalıdır. 
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− Herhangi bir uzvu eksik ve kusurlu olma-
malıdır. 

− Açık bir körlük yahut sakatlık olmama-
lıdır. 

− Kuyruğu kesik olmamalıdır. 
− Kulağı kesik ve boynuzu kırık olmama-

lıdır. 
− Zayıf olmamalıdır. 
− Husyeleri çıkarılmış olmamalıdır. 
− Yaşı tam olmalıdır (Bu şartlar hac amelle-

riyle ilgili kitaplarda genişçe geçmiştir). 
3- Kurban kestikten sonra hayvanın kusurlu 

olduğundan veya şartlara sahip olmadığından 
şüpheye düşülür veya buna ihtimal verilirse, 
itina edilmemelidir. 

4- Başını tıraş etmeyen veya taksir yapma-
yan ve hatta kendisi için kurban kesmeyen 
kimse başka birisi için kurban kesebilir. 
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SAÇ TIRAŞI VEYA TAKSİR 
(Temettü Haccının Altıncı Ameli) 

1- Kurban kesildikten sonra baş tıraş edilir 
veya saç yahut sakaldan bir miktar kesilir. 

2- Bu amelden sonra, güzel koku ve karı-
kocanın birbirine helal olması dışında ihram 
nedeniyle haram olan her şey hacıya helal olur. 
O ikisi ise geriye kalan ameller yapıldıktan 
sonra helal olur. Dolayısıyla, hacı saçını tıraş 
ettikten veya taksir yaptıktan sonra ihram elbi-
sesini çıkarıp normal elbiselerini giyebilir. 

3- İlk kez hacca gidenler, farz ihtiyat gere-
ği1 saçlarını tıraş etmelidirler; taksir yapmaları 
yeterli değildir. Fakat ilk kez hacca gitmeyen-
ler, taksir yapabilecekleri gibi isterlerse saçla-
rını tıraş edebilirler. 
                                                 

1- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: Müstehap ihti-
yat gereği. 
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4- Kadınların taksir yapmaları gerekiyor. 
5- Taksir veya saçı tıraş etmenin yeri Mina'dır. 
6- Saçı tıraş etmenin veya taksirin,süresi 

zilhiccenin on üçüncü gününe kadardır. Ama 
Kurban Bayramı günü yapılması müstehap ih-
tiyattır.1 

7- Hacı, kendinden taraf kurban kesmesi 
için birini vekil ederse, vekil kurbanı kesme-
dikçe müvekkili saçını tıraş veya taksir yapa-
maz; dolayısıyla, kendileri kurban kesmeye 
gitmeyenler, kurbanın kesildiğini kendilerine 
haber vermeleri için beklemeli ve kurbanın ke-
sildiğine kesin olarak emin olduktan sonra saç-
larını tıraş etmeli veya taksir yapmalıdırlar. 

8- Kendisi saçını tıraş etmeyen veya taksir 
yapmayan kimse, başkasının saçını tıraş ede-
mez ve taksir yapamaz. 

                                                 
1- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: Farz ihtiyat ge-

reği bayram gününde yapılmalıdır; fakat eğer bayram 
günü yapılmazsa zilhicce ayının sonuna kadar yapılabilir. 
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MEKKE AMELLERİ 
Kurban Bayramı günü Mina'daki ameller-

den sonra hacı, geri kalan beş hac amelini yap-
mak üzere Mekke'ye döner; fakat bu ameller 
zilhicce ayının sonuna kadar da yapılabilir. 
Ama on birinci ve on ikinci gece ve gündüzleri 
Mina'da yapılması gereken diğer amelleri yap-
mak için orada kalıp on ikinci gün öğleden 
sonra Mina'dan çıkarak diğer ameller için Mek-
ke'ye de gidilebilir. 

Mekke'de yapılacak beş amel şunlardır: 
1- Temettü haccının tavafı, (haccın yedinci 

ameli) 
2- Temettü haccının tavaf namazı (haccın 

sekizinci ameli) 
3- Safa ve Merve arasında sa'y (haccın do-

kuzuncu ameli) 
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4- Nisâ tavafı1 (haccın onuncu ameli) 
5- Nisa tavafının namazı (haccın on birinci 

ameli). 
Dikkat Edilmesi Gereken Birkaç Nokta: 
1- Mina'dan sonraki ameller, aynen temettü 

umresinde olduğu gibi yapılır, sadece niyetler 
farklı olur. 

2- Nisâ (kadın) tavafı ve namazı da aynı 
umre tavafı ve namazı gibidir; ancak nisâ tava-
fı ve nisa tavafının namazı niyetiyle yapılır. 

3- Nisâ tavafı ve namazı sadece erkeklere 
has değildir; hac2 yapan herkesin bunu yap-
ması gerekir. 

4- Temettü haccının tavafı, tavaf namazı ve 
sa'yı yapıldıktan sonra artık güzel koku da 
hacıya helal olur. Nisâ tavafından ve namazın-
dan sonra da ihram sebebiyle birbirlerine ha-
ram olan eşler artık helal olurlar. 

                                                 
1- Nisa tavafı: "Nisa" kadınlar anlamındadır. Nisa 

tavafı umre-i mufrede ve hac amellerinden biridir. Bu 
amel yapıldıktan sonra kadın erkeğe ve erkek de kadına 
helal olur. 

2- Umre-i müfrede de nisâ tavafı vardır. 
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5- Sa'ydan sonra, nisâ tavafının hemen ya-
pılması gerekmez; birkaç güne kadar ertelene-
bilir; ancak ihramlı erkek nisâ tavafını ve na-
mazını yerine getirmedikçe kadın ona helal ol-
maz, aynı şekilde ihramlı kadın nisâ tavafını 
ve namazını yerine getirmedikçe erkek ona he-
lal olmaz. 
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GECEYİ MİNA'DA GEÇİRMEK 
(Temettü Haccının On İkinci Ameli) 

Temettü haccının amellerinden birisi de ge-
ceyi Mina'da geçirmektir. 

1- Bütün hacılar; hem Mina sonrası amelle-
ri yapmak için Mekke'ye gidenler, hem de git-
meyip Mina'da kalanlar, zilhicce ayının on bi-
rinci ve on ikinci gecesi güneş battığı andan 
itibaren1 gece yarısına kadar Allah'ın emrine 
itaat etmek kastıyla Mina'da bulunmalıdırlar. 
Dolayısıyla, Mekke'ye gitmiş olanlar güneş bat-
madan önce Mina'ya dönmelidirler. 

2- Hasta ve hasta bakıcısı gibi gece Mina'da 
kalmaktan mazur olan, orada kalması kendisi-

                                                 
1- Ayetullah Hoî, Ayetullah Hameneî, Ayetullah 

Sistanî ve Ayetullah Tebrizî: Akşamın başından gece 
yarısından sonraya kadar veya gece yarısından önceden 
şafak atıncaya kadar orada kalmalıdırlar. 
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ne zor olan ve yine gece Mekke'de kalıp saba-
ha kadar ibadete meşgul olan kimseye gece 
Mina'da kalmak farz olmaz. 

3- Herhangi bir mazereti nedeniyle gece 
Mina'da kalmayan kimse, her gece için bir ko-
yun kurban kesmelidir.1 Ama sabaha kadar 
Mekke'de ibadete meşgul olan kimseye keffa-
ret farz olmaz. 

                                                 
1- Ayetullah Hoî, Ayetullah Tebrizî ve Ayetullah Sis-

tanî: Farz ihtiyat gereği unutkanlık veya meseleyi bil-
memesi nedeniyle de geceleyin Mina'da kalmazsa bir 
koyun kesmelidir. 

Ayetullah Hoî: İhtiyat, meseleyi bilmeyen veya unu-
tan ya da Mina'da kalmaktan mazur olan kimseyle ilgi-
lidir. 
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ÜÇ CEMREYİ TAŞLAMAK 
(Temettü Haccının On Üçüncü Ameli) 
Zi1hicce ayının on birinci ve on ikinci gün-

leri hacılar üç cemrenin her birisine yedi çakıl 
taşı vurmalıdırlar. 

Taşlama Vakti: 
Güneş doğduğu andan güneş batıncaya ka-

dardır (bayram günüyle bu günler arasında 
fark yoktur). 

Geceleyin taşlamak câiz değildir (gündüz 
mazereti olup, taşlayamayan kimse bundan 
müstesnadır.)1 Eğer örneğin, bir kimse on bi-
rinci günün taşlamasını yapamazsa, on ikinci 
gün, o günün taşlamasından önce, önceki gü-
                                                 

1- Kadınlar da, onuncu gecede bayram gününün 
amellerinden olan son cemreyi taşlayabilirler; fakat on 
birinci ve on ikinci günlerin taşlamalarını mazeretleri 
olmazsa geceleyin yapamazlar. 
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nün taşlamasını kaza edip, sonra on ikinci gü-
nün taşlamasını yapmalıdır. 

Taşlamanın Şekli: 
Son Cemre'nin taşlamasında açıklandığı gi-

bi yapılır. 
Taşlama Sırası: 
Önce ilk Cemre, sonra Orta Cemre, sonra 

da Son Cemre taşlanır. 
Hacılar zilhicce ayının on ikinci günü, öğle-

den sonra Mina'dan çıkabilirler. Ancak hacı o 
gün güneş batıncaya kadar Mina'dan çıkmazsa, 
on üçüncü gece de Mina'da kalıp, on üçüncü 
gün her üç cemreyi taşladıktan sonra Mina'dan 
çıkabilir. 
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ÇOCUKLAR,  
HAC VE UMRE AMELLERİ 

Çocuklar iki kısımdır: 
1- Mümeyyiz: İyiyle kötüyü ayırt edebilen 

ve amelleri doğru bir şekilde yapabilen çocuk. 
2- Gayri mümeyyiz: İyiyle kötüyü ayırt ede-

meyen ve amelleri doğru bir şekilde yapabilme 
seviyesine gelmeyen çocuk. 

Mümeyyiz çocuk kendisi ihrama girer, amel-
leri yapar ve yapamadığı amelleri sorumlusu-
nun, örneğin babasının yardımıyla yapar.  

Mümeyyiz olmayan çocuğun ise amelleri 
şöyle yapılır: 

1- İhram: Sorumlusu ona ihram elbisesi giy-
dirir ve ondan taraf ihram için niyet eder. Eğer 
doğru bir şekilde tekrarlayabilirse, telbiyeler 
ona söyletilir ve tekrarlatılır. Fakat doğru bir 
şekilde tekrarlayamazsa "lebbeykleri" ondan 
taraf kendisi söyler. 
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2- Tavaf: Çocuğa tavaf yaptırılır. Çocuğun 
kendisi yapabilirse tavafı kendisi yürüyerek 
yapar; aksi durumda taşınarak tavaf yaptırılır. 

3- Tavaf namazı: Çocuğun sorumlusu onu 
namaz kılmaya zorlar; eğer kılamazsa namazı 
ondan taraf kendisi kılar. 

4- Sa'y: Tavafta olduğu gibi çocuğa sa'y yap-
tırılır. 

5- Taksir: Onun saç veya tırnağından bir 
miktarı kısaltılır. 

6- Vakfe için Arafat ve Müzdelife'ye götü-
rülür sorumlusu çocuktan taraf vakfe için niyet 
eder. 

7- Kurban Bayramı günü, çocuk cemreyi 
taşlayamazsa, ondan taraf sorumlusu son cem-
reyi taşlar ve kurban keser. 

8- Sorumlusu çocuğun saçını tıraş eder ve 
eğer çocuğun ilk haccı değilse tıraş etmekle 
taksir arasında muhayyerdir. 

9- Zilhicce aynın 11. ve 12. gecelerinde ço-
cuk da Mina'da kalır ve sorumlusu ondan taraf 
geceyi Mina'da geçirmeyi niye eder. 

10- Zilhicce aynın 11. ve 12. günleri, so-
rumlusu çocuğun bizzat taşlamasını ister, ço-
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cuk yapamazsa sorumlu ondan taraf cemreyi 
taşlar. 

11- Mekke'ye döndükten sonra, diğer amel-
ler umre amellerinde olduğu gibi yapılır. 

Birkaç Mesele: 
1- Çocuğa ihram giydirmek ve onu umre ve 

hac amellerine götürmek müstehaptır; farz de-
ğildir. Dolayısıyla, çocuklarını ziyaret amacıy-
la kendileriyle götürenler, onları ihrama sok-
mak isterlerse amellerinin tümünün doğru bir 
şekilde yapılması ve eksik amelden dolayı bir 
sorunla karşılaşmamaları için son derece titiz 
davranmalıdırlar. 

2- Umre veya hac için ihrama giren çocuk, 
tavaf ve tavaf namazını taharetli bir vaziyette 
yapmalıdır. Dolayısıyla, eğer çocuk mümeyyiz 
ise ve kendisi doğru bir şekilde abdest alabilir-
se, kendisi abdest almalıdır. Aksi durumda ab-
dest alması ona i öğretilmelidir. Eğer kendisi 
abdest alamıyorsa ona abdest aldırmalı veya 
abdest almada ona yardımcı olmalıdırlar. 

3- Hac veya umre-i müfrede için ihrama gi-
ren çocuk, nisa tavafını ve namazını da yerine 
getirmelidir; bunu yapmazsa evlenemez. 
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4- Sünnet olmayan erkek veya erkek çocu-
ğunun tavafı doğru değildir. Dolayısıyla, veli-
lerin, mümeyyiz olmasa bile, sünnet olmamış 
erkek çocuğu ihrama sokmamaları gerekir. 

5- Sorumlu, çocuk ihramda olduğu sürece 
onu ihramlıya haram olan işlerden sakındırma-
lıdır; fakat erkeklere haram olan gölge altına 
girmek erkek çocuklarına sakıncasızdır. 

6- Tavaf ve sa'y hâlinde bu amellerin şart-
ları gözetilmelidir; örneğin, tavaf hâlinde ço-
cuğun beden ve elbisesi temiz olmalı, sol omu-
zu Kâbe'ye doğru olmalı, tavaf ve sa'y hâlinde 
uyumamalıdır. Dolayısıyla, çocukların amelle-
rini tamamen gözetemeyecek olan kimselerin 
onları ihrama sokmamaları tavsiye edilir. 
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AMELLERİN TERTİBİ 
Temettü umresinin ve temettü haccının a-

mellerini açıkladıktan sonra şimdi de bu amel-
lerin özetine ve hacıların bu amelleri yapmak 
için kat ettikleri güzergâha değinelim:  

Temettü Umresi Amellerinin Tertibi: 
1- Her şeyden önce ihrama girmek için mi-

kata (Şecere Mescidi veya Cuhfe gibi) gidilir. 
2- Sonra tavaf ve tavaf namazı için Mescid-

i Haram'a gidilir. 
3- Daha sonra sa'y için, Safa ve Merve salo-

nuna gidilir. 
4- Son olarak da taksir yapılarak temettü 

umresinin amelleri son bulur (Taksirin belli bir 
yeri yoktur.) 

Temettü Haccı Amellerinin Tertibi: 
1- Mekke'de temettü haccının ihramı niye-

tiyle ihrama girilir. 
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2- Arefe günü (zilhicce ayının dokuzuncu 
günü) vakfe yapmak için Arafat'a gidilir. 

3- Kurban Bayramı gecesi Müzdelife'de vak-
fe için Arafat'tan Müzdelife'ye göç edilir. 

4- O gecenin sabahı da (Kurban Bayramı 
günü), Son Cemre'yi taşlamak, kurban kesmek 
ve saçı tıraş etmek veya taksir yapmak için 
Müzdelife'den Mina'ya geçilir. 

Bu üç amel orada yapıldıktan sonra geceyi 
sabahlamak için Mina'da kalınır veya Mina 
sonrası amelleri yapmak için Mekke'ye gidilir. 

5- Mekke'ye gidilirse, önce tavaf ve tavaf 
namazı için Mescid-i Haram'a gidilir. 

6- Sonra sa'y için Safa ve Merve arasındaki 
salona geçilir. 

7- Daha sonra nisâ tavafı ve nisa tavafının 
namazı için tekrar Mescid-i Haram'a dönülür. 

8- Sonra ll. ve 12. geceleri Mina'da sabahla-
mak için yeniden Mina'ya dönülür ve zilhicce 
ayının ll. ve 12. günlerinde üç cemre taşlanır. 

9- On ikinci günde öğleden sonra Mina'dan 
çıkılır ve böylece hac amelleri son bulur. Fakat 
o zamana kadar Mekke amelleri (hac tavafı, 
tavaf namazı, sa'y ve nisâ tavafı ve namazı) 
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yapılmazsa, Mekke'ye döndükten sonra bu a-
meller yapılır. 

Müstehap Tavaf: 
1- Mekke-i Muazzama'da yapılan müstehap 

amellerden birisi tavaftır. 
2- Müstehap tavafın farz tavafla hiçbir farkı 

yoktur, müstehap tavafın namazını kılmak da 
müstehaptır. 

3- Müstehap tavaf namazının Makam-ı İb-
rahim'in arkasında kılınması gerekmez; Mes-
cid-i Haram'ın her yerinde kılınabilir; özellikle 
izdiham yaşandığı zaman başkalarının duru-
munu gözetmek gerekir. 

Vedâ Tavafı: 
1- Mekke'den ayrılmak isteyen kimsenin 

"vedâ tavafı" yapması müstehaptır. 
2- Vedâ tavafı da yedi şavttır; vedâ tavafı-

nın namazı müstehaptır. 
3- Allah Teala'dan tekrar Mekke'ye dönme-

yi niyaz etmek müstehaptır. 



 
 

 

3. Bölüm 

İHRAM HÂLİNDE HARAM OLAN 
ŞEYLER 

 
 
1- Haramların Kısımları 
2- Keffareti Olan Haramlar 
3- Keffareti Olmayan Haramlar 
4- Bazı Haramların Açıklaması 
5- Ortak Haramlar  
6- Erkeklere Has Haramlar 
7- Kadınlara Has Haramlar 
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İHRAM HÂLİNDEKİ HARAMLARIN 
KISIMLARI 

İhramlıya haram olan şeyler iki kısımdır: 
1- Keffareti gerektiren haramlar 
2- Keffareti gerektirmeyen haramlar 

Bir başka açıdan üç kısma ayrılabilir: 
1- Müşterek haramlar 
2- Erkeklere has haramlar 
3- Kadınlara has haramlar 

Keffareti gerektiren haramlar dört kısımda 
değerlendirilebilir:  

1- Kasıt üzere yapılır (keffaret gerekir). 
2- Yanılarak yapılır.  
3- Unutarak yapılır. 
4- Bilgisizlikten yapılır. 

Avlanmak dışında üç durumda keffaret yok-
tur. Şimdi sıkça karşılaşılan haramlar hakkında 
açıklamalarda bulunacağız.  
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İHRAM HÂLİNDEKİ YASAKLAR 
Keffaretli Haramlar ve Keffaretleri: 

 Haramlar Keffareti 

1 Cinsel ilişki Bir deve (Fıkıh 
kitaplarına bakınız) 

2 Güzel koku kullanmak Bir koyun (farz ihtiyat 
gereği) 

3 Erkeklerin dikili elbise 
giymeleri Bir koyun 

4 Başı tıraş etmek (hac 
amellerinden önce) Bir koyun 

5 Başı örtmek (erkekler 
için) Bir koyun 

6 Gölgelik altına girmek 
(erkekler için)1 

Bir koyun (farz ihtiyat 
gereği) 

7 El tırnaklarının hepsini 
kesmek Bir koyun 

8 Ayakların bütün 
tırnaklarını kesmek Bir koyun 

                                                 
1- Ayetullah Hoî, Ayetullah Sistanî ve Ayetullah Teb-

rizî: Bu haramın keffareti bir koyundur. Bu konuda ken-
di iradesiyle yapmakla zorunlu olarak yapmak arasında 
bir fark yoktur.  
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9 On parmaktan azının 
tırnaklarını kesmek 

Her biri için bir müd 
taam (buğday, pirinç 
vb. gıda maddesi) 

10 
Harem'in büyük bir 
ağacını söküp 
çıkarmak1 

Bir sığır (farz ihtiyat 
gereği) 

11 
Harem'in küçük bir 
ağacını söküp 
çıkarmak 

Bir koyun (farz ihtiyat 
gereği) 

12 Bir ağacın bir kısmını 
koparmak Onun fiyatını ödemek 

13 Üç defa veya daha çok 
doğru yere ant içmek Bir koyun  

14 

Yalan yere ant içmek: 
Bir defa: 
İki defa: 
Üç defa: 

 
Bir koyun 
Bir sığır2 
Bir deve 

                                                 
1- Ayetullah Hoî: Ağacı kökünden söküp çıkarmanın 

keffareti o ağacın fiyatı ve onun bir bölümünü koparma-
nın keffareti ise o bölümün fiyatıdır. 

Ayetullah Sistanî: İhtiyat gereği her ağacı sökmenin 
keffareti o ağacın fiyatıdır. 

2- Ayetullah Hoî, Ayetullah Sistanî ve Ayetullah Teb-
rizî: Yalan yere edilen yeminin keffareti ikinci defada 
iki koyun ve üçündü defada bir sığırdır. 
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15 Diş çekmek veya 
çektirmek1 

Bir koyun (farz ihtiyat 
gereği) 

16 Her iki koltuk altının 
kıllarını temizlemek Bir koyun 

17 Bir koltuk altının 
kıllarını temizlemek 

Bir koyun (farz ihtiyat 
gereği) 

18 Başın saçını koparmak Bir koyun (farz ihtiyat 
gereği) 

 
Hacı unutkanlıkla ihram hâlinde haram olan 

bazı amelleri yaparsa keffaret lazım gelmez. 
Ancak avlanmak için her durumda keffaret 
farzdır.2 

                                                 
1- Ayetullah Hameneî: Diş çekmek veya çektirmek 

kan çıkmasına neden olmazsa haram değildir. 
Ayetullah Hoî, Ayetullah Tebrizî ve Ayetullah Sistanî: 

Kan çıkmazsa caiz olması uzak bir ihtimal değildir. 
2- Avlanmanın keffareti farklıdır; bu konuda ayrıntı-

lı bilgi edinmek için geniş fıkıh kitaplarına müracaat e-
dilmelidir. 
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KEFFARETİ OLMAYAN HARAMLAR 
1- Kokusu hoş olmayan bir sürme sürmek.1 
2- Aynaya bakmak.2 
3- Ayağın üzerini tamamen örten bir şeyi 

giymek.3 

                                                 
1- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: Sürme siyah 

olursa veya ziynet amacıyla sürerse keffareti bir koyun-
dur. 

2- Ayetullah Hoî, Ayetullah Hameneî, Ayetullah Terbi-
zî, Ayetullah Sistanî: Ziynet kastı olmaksızın aynaya 
bakmak sakıncasızdır. 

Ayetullah Hoî: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 şıklarında her biri-
nin keffareti ihtiyat gereği bir koyundur; aynaya bakma-
nın keffareti ise ziynet için olursa verilmelidir. 

3- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: İhtiyat gereği 
keffareti bir koyundur. 

Ayetullah Sistanî: Çizme vb. şeyleri giymenin keffa-
reti yoktur; fakat kasıtlı olarak çorap vb. şeyler giyerse 
farz ihtiyat gereği keffareti bir koyundur. 
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4- Fusuk (yalan söylemek, sövmek, ve biri-
lerine karşı övünmek). 

5- Cidal (üç defadan az doğru yere Allah'a 
ant içmek). 

6- Süs amacıyla yüzük takmak. 
7- Kına sürmek. 
8- Ziynet takıları takmak. 
9- Bedene kokusuz yağ sürmek. 
10- Kadınların yüzlerini örtmesi.1 
11- Bedenden kan çıkarmak.2 
12- Harem'de biten bir bitkiyi koparmak, 

söküp çıkarmak. 

                                                 
1- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: Farz ihtiyat 

gereği keffareti bir koyundur. 
2- Ayetullah Tebrizî: İhtiyat gereği keffareti bir ko-

yundur. 
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İHRAM HÂLİNDEKİ HARAMLARLA 
İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 
Ortak Haramlar: 
İhramlı iken hacıya haram olan şeyleri kısa-

ca sıraladıktan sonra, şimdi bunlardan hacıla-
rın en çok karşılaştığı kısımları açıklamağa ça-
lışacağız. 

 
1- Güzel Koku Kullanmak: 
Haram olan güzel koku kullanma şekilleri: 
1- Elbiseye güzel koku sürmek. 
2- Bedene güzel koku sürmek. 
3- Güzel kokan bir elbiseyi giymek. 
4- Güzel kokan bir yemeği yemek (içerisine 

safran bırakılmış bir yemek gibi). 
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5- Güzel kokan gülleri ve bitkileri kokla-
mak (çölde bitenler bundan müstesnadır).1 

Birkaç Mesele: 
1- Elma ve ayva gibi hoş kokulu meyveleri 

yemek ve koklamak sakıncasızdır.2 
2- İhram hâlinde güzel kokuları alıp-satıla-

bilir; ancak onları denemek için bile koklamak 
ve kullanmak haramdır. 

3- İhram hâlinde güzel kokulu diş macunu 
ve sabun kullanılmamalıdır.3 

                                                 
1- Ayetullah Hameneî: Farz ihtiyat gereği ıtır denilen 

güzle kokulu herhangi bir şeyi koklamamak gerekir. 
Ayetullah Hoî: Lazım ihtiyat gereği her türlü güzel 

kokudan sakınmak gerekir. 
Ayetullah Tebrizî: Safran, ud (bir çeşit koku), anber, 

dağ servisi ağacı ve misk dışında diğer güzel kokulardan 
da sakınmak müstehap ihtiyattır. 

2- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Sistanî: İhtiyatı gözetip 
elma ve ayva gibi güzel kokulu meyveleri koklamamak 
gerekir. 

3- Ayetullah Hameneî, Ayetullah Hoî ve Ayetullah Sis-
tanî: Bu, farz ihtiyattır. 
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           2- Aynaya Bakmak: 
1- Süslenmek amacıyla bakmak haramdır. 
2- Süslenmek dışında başka bir amaçla,da 

farz ihtiyat gereği bakılmamalıdır.1 
3- Ayna dışında saf ve berrak şeylere bakı-

labilir. 
4- Berrak suya bakılabilir.2 
* İhramlıyken fotoğraf makinesine bakmak 

ve fotoğraf çekmek sakıncasızdır. 

                                                 
1- Ayetullah Hoî, Ayetullah Hameneî ve Ayetullah 

Tebrizî: Aynaya süslenmek amacıyla bakılmazsa (şofö-
rün arkasını görmesi için aynaya bakması gibi) sakınca-
sızdır. 

2- Ayetullah Sistanî: Ayna gibi insanı gösterir ve süs-
lenmek amacıyla bakılırsa, bu haramdır. 
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3- Süs Amacıyla Yüzük Takmak ve Kına 

Sürmek:1 
1- Süs amacıyla takılırsa haramdır. 
2- Sevap amacıyla takılırsa câizdir. 
 
Kına Sürmek 
1- Amaç süs ise, haramdır. 
2- Amaç süs olmamasına rağmen süs sayı-

lırsa, yine haramdır.2 
İhrama girmeden önce kına sürmek, izi ih-

ram zamanına kadar kalsa bile câizdir; ancak 
bu durumda da ihtiyat etmek daha iyidir. 

                                                 
1- Ayetullah Hoî: Süslenmek hangi vesileyle olursa 

olsun ihram halindeki kişiye haramdır. 
2- Ayetullah Hameneî: Süs olursa, süslenmek ama-

cıyla yapmasa bile, farz ihtiyat gereği bu işten sakınıl-
malıdır. 
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4- Vücuda Yağ Sürmek: 
1- İhramlıyken vücuda yağ sürmek haram-

dır (güzel kokmasa bile) 
2- Yağ sürmeye mecbur kalırsa câiz olur; 

fakat kullanılan yağ güzel kokulu ise keffaret 
lazım gelir. 

3- İhramdan önce vücuda yağ sürmek: 
a) Güzel kokulu ise ve ihram zamanına ka-

dar kokusu vücutta kalacaksa câiz olmaz. 
b) Güzel kokulu olmaz veya kokusu ihram 

zamanına kadar kalmayacaksa, câiz olur. 
Yağ Yemek (İhramlı iken): 
1- Güzel kokulu ise haramdır. 
2- Güzel kokulu değilse câizdir. 
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5- Bedenin Kıllarını veya Tüylerini 
Temizlemek: 

Bedenin kıllarını veya tüylerini temizleme-
nin haram olduğu yerler: 

1- Kendi bedeninden. 
2- Başkasının bedeninden. 
3- Az yahut çok. 
4- Koparmak 
5- Tıraş etmek. 
6- Almak. 

Birkaç Mesele: 
1- Abdest veya gusül sırasında, kasıtsız ola-

rak bedeninden kıl kopmasının sakıncası yok-
tur. 

2- Mecburiyet durumunda kılları temizle-
menin sakıncası yoktur; insanı rahatsız eden 
gözdeki kılı temizlemek gibi. 

3- Elini başına veya yüzüne çekerken (ab-
dest ve gusül dışında) bir veya birden fazla kıl 
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koparsa, ihtiyat gereği fakire bir el ayası dolu-
su yiyecek maddesi vermelidir.1 

                                                 
1- Ayetullah Hoî, Ayetullah Sistanî ve Ayetullah Teb-

rizî: Bir avuç yiyecek maddesi vermelidir. 
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           6- Bedenden Kan Çıkarmak: 
Bedenden kan çıkarmanın her türlüsü 

haramdır. 
− Kan almak; örneğin enjektörle. 
− Kan çıkacak şekilde bedeni kaşımak.. 
− Fırçalama sonucu dişleri kanatmak. 

Birkaç Mesele: 
1- Mecburiyet durumunda, (örneğin hastalı-

ğın teşhisi için) vücudundan kan almanın sa-
kıncası yoktur. 

2- Başkasının vücudundan kaç çıkarmanın 
örneğin ihramlı doktorun hastadan kan alması 
veya hastanın dişini çekmesi gibi durumlarda 
kan aksa bile sakıncası yoktur. 

3- Vücudu kaşımak ve dişleri fırçalamak, 
kanın çıkmasına sebep olmaz ve diş macunu 
da güzel kokulu olmazsa sakıncasızdır. 

4- İhramlıyken iğne yaptırmak sakıncasızdır; 
fakat vücuttan kan çıkmasına neden olursa zaru-
ret durumu dışında iğne yaptırılmamalıdır.1 

                                                 
1- Ayetullah Hameneî: Her durumda keffareti gerek-

tirmez. 
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7- Tırnak Kesmek: 
1- İhramlı iken el ve ayak parmaklarının tır-

nağını kesmek ve kısaltmak haramdır. 
2- Tırnaklar ister makasla, ister bıçakla ve 

ister tırnak makası ile kesilsin, fark etmez; hep-
si haramdır. 
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         8- Diş Çektirmek: 
İhramlı kişinin dişini çekmesi ve çektirme-

si, kan gelmese bile farz ihtiyat gereği haram-
dır.1 

Zaruret durumunda diş çektirmek câizdir; 
ancak farz ihtiyat gereği keffaret verilmelidir.2 

                                                 
1- Ayetullah Hoî, Ayetullah Tebrizî ve Ayetullah Sista-

nî: Bu amelin caiz olması uzak bir ihtimal değildir. 
2- Ayetullah Hameneî: Kan gelmezse diş çektirmek 

haram değildir ve keffareti de gerektirmez. Zaruret du-
rumunda diş çektirmek kan gelmesine neden olursa, müs-
tehap ihtiyat gereği bir koyun keffaret verilmelidir. 
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      9- Harem'in Ağaç ve Bitkisini Kesmek veya 
Yerinden Sökmek: 

Harem'in sınırları içerisinde biten ağaçları 
ve bitkileri kesmek, koparmak veya yerinden 
sökmek, ihramlı olan veya olmayan herkese 
haramdır. Bu ise sadece Harem'e mahsus bir 
haramdır. 

Harem'in Ağaç ve Bitkisini Sökmenin Câiz 
Olduğu Yerler: 

1- İnsanın kendisinin diktiği ağaç veya ekti-
ği bitki. 

2- Hurma ve diğer meyve ağaçları. 
3- "İzhır"1 denen bitki. 
• Yürürken normalde kopan bitkilerin sa-

kıncası yoktur. 

                                                 
1- İzhır: Kör bitki; ince dalları, küçük kızıl veya sarı 

renkli yaprakları olan ve sert kokulu bir çöl bitkisidir. 
Beyaz çiçekleri vardır. Bu bitkinin yaprak ve kökünün 
öğütülmüşüne Arapça'da "gasul" denir ve elleri yıkama-
da kullanılır. 
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    ERKEKLERE AİT HARAMLAR 

1- Dikili Elbise Giymek: 
1- Dikili gömlek. 
2- Dikili iç çamaşırları. 
3- Dikili cübbe ve benzeri. 
• Dikili kemer farz ihtiyat gereği takılma-

malıdır. 
• Hemyan (para cebi olan bir nevi kemer) 

dikili olsa bile câizdir. 
• İhramlı kişi dikili elbise giyme ihtiyacı 

duyarsa, onu giymesi câiz olur; ama bir koyun 
keffaret vermelidir.1 

                                                 
1- Ayetullah Hameneî, Ayetullah Hoî, Ayetullah 

Tebrizî ve Ayetullah Sistanî: Farz ihtiyat gereği bir 
koyun keffaret vermelidir. 
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        2- Ayakların Üzerini Tamamen Örten 
Bir Şeyi Giymek 

1- İhramlı erkek ayaklarının üzerini tama-
men kapatan ayakkabı, çorap vb. bir şey giy-
memelidir. 

2- Ayağın üzerini tamamen kapatmayan, 
geniş bağları olan ayakkabı veya terlikleri giy-
menin sakıncası yoktur. 

3- İhram elbisesi veya başka bir şeyin aya-
ğın üzerine düşmesi sonucu ayağın üzeri örtü-
lürse, bunun bir sakıncası olmaz. 
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3- Başın Tamamını veya Bir Kısmını 
Örtmek: 

1- Takke veya benzeri bir giysiyle başı ört-
mek haramdır. 

2- Başı kurulamak için havluyla örtmek ha-
ramdır. 

3- Başı suya daldırmak haramdır. 
4- Başta yük taşımak, farz ihtiyat gereği câ-

iz değildir. 
Başı Örtmek Konusunda İhramlı Erkeğe Câ-

iz Olan Şeyler: 
1- Baş ağrısı için başa bağlanan mendil. 
2- Banyoda duş almak. 
3- Yatmak için başı yastığa koymak. 
4- Elleri başa bırakmak. 
Başın bir bölümü de başın tamamı hükmün-

dedir; dolayısıyla başın bir bölümü de örtülme-
melidir. Kulaklar da baştan sayıldığı için örtül-
memelidir. 
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4- Gölge Altına Girmek: 
1- İki menzil arasında yol giderken gölge al-

tına girmek haramdır. 
2- Restoran gibi konaklama yerlerinde câiz-

dir. 
3- Menzilde, yani Mekke şehri gibi menzil 

edinilen yerde câizdir.1 
İhrama giren hacı, bir süre kalacağı bir yere 

yetiştikten sonra, hatta Mekke'nin Mescid-i Ha-
ram'dan uzak olan yeni yapılan mahallelerinde 
olsa bile, Mescid-i Haram'a gitmek için araba-
ya binebilir ve herhangi bir gölgelik altına gi-
rebilir. 

İki menzil arasında hareket hâlinde ihramlı 
erkeğe haram olan gölge altına girme 
durumlarından bazı örnekler: 

1- Şemsiye ve gölgeliklerin altına girmek. 
2- Üstü kapalı arabaya binmek. 
3- Üstü kapalı gemiye binmek. 
4- Uçağa binmek. 

                                                 
1- Ayetullah Tebrizî ve Ayetullah Sistanî: Farz ihtiyat 

gereği bu mekânlarda hareket halinde gölge altına gir-
memelidir. 



https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com
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Gölge Altına Girmenin Câiz Olduğu Yerler: 
1- Yol arasındaki konaklama yerlerinde. 
2- Duvar gölgesi gibi, başın üzerinde olma-

yan gölgelerden yararlanmak.1 
3- Üstü açık araba köprü altından geçerken 

veya petrol istasyonunda beklerken. 
İki Mesele: 
1- İhram hâlindeki erkeklerin geceleyin üs-

tü kapalı arabaya binmeleri câizdir.2 
2- Umre-i müfredenin ihramı için Mekke'-

nin içinden Ten'im mescidine gidip oradan ih-
                                                 

1- Ayetullah Hoî: İhtiyat, hatta zahire daha uygun 
olanı başın üzerinde olmayan gölgenin altına da 
girmemektir. 

2- Ayetullah Hoî: Tavan soğuk, sıcak veya yağmuru 
önlemezse ve olup olmaması bir şeyi değiştirmezse 
sakıncası yoktur. 

Ayetullah Hameneî: Ancak yağmurlu ve soğuk gece-
lerde farz ihtiyat gereği üstü kapalı arabaya binmeme-
lidir; fakat bu ihtiyata uymak insanın sıkıntıya düşmesi-
ne neden olursa başka. 

Ayetullah Tebrizî: Geceyle gündüz arasında bir fark 
yoktur; her iki durumda haramdır. 

Ayetullah Sistanî: Geceleyin hava yağmurlu olmazsa 
sakıncasızdır. 
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ram bağlayanlar Mescid-i Haram'a dönerken 
gölge altına girebilirler; çünkü günümüzde Ten'-
im mescidi Mekke şehrinin içine dahil olmuş 
durumdadır. 
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KADINLARA AİT HARAMLAR 
1- Süs Takmak: 
• İster süslenme kastıyla olsun, ister başka 

bir amaçla olsun, ihramlı kadının süs eşyası tak-
ması haramdır.1 

• İhramdan önce takmayı adet ettiği süs eş-
yalarını, ihram hâlinde de takması sakıncasız-
dır; ancak onları erkeğe -hatta kocasına bile- 
göstermesi haramdır. 

                                                 
1- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: Kadınların ih-

ram hâlinde süslenme amacıyla süs eşyaları takmaları 
haramdır. 
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2- Yüzü Örtmek: 
İhram hâlindeki kadının, yüzünün tümünü 

veya bir kısmını peçete veya benzeri bir şeyle 
örtmesi haramdır. 

Kadınlara Yüzlerini Örtmelerinin Câiz 
Olduğu Durumlar 

1- Yatarken yüzü yastığa koymak 
2- Eller ile yüzü kapatmak 
3- Namahreme yüzünü göstermemek için 

kullandığı çarşaf veya elbiseyi burunun üzeri-
ne ve hatta çenesine kadar aşağı sarkmak.1 

                                                 
1- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: İhtiyat gereği 

aşağı sarkan bölümü eliyle veya başka bir şeyle 
yüzünden uzak tutmalıdır. 



 
 



 
 

 

4. Bölüm 

UMRE VE HACCIN ADAP VE 
MÜSTEHAPLARI 

1- İhramdan Önceki Müstehaplar 
2- İhram Hâlindeki Müstehaplar 
3- Telbiyenin Müstehapları 
4- Telbiyeyi Kesmek 
5- İhramla İlgili Mekruhları 
6- Mescid-i Haram'a Girmenin Adabı 
7- Tavafın Müstehapları 
8- Tavaf Namazının Müstehapları 
9- Sa'yden Önceki Müstehaplar 
10- Sa'yin Müstehapları 
11- Mekke'de Yapılacak Diğer 

Müstehaplar 
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UMRE VE HACCIN ADAP VE 
MÜSTEHAPLARI 

Bu bölümde, değerli ziyaretçilerin umre ve 
haccın bazı müstehap amellerini öğrenmelerini 
ve onlarla amel ederek sevablarını artırmaları-
nı amaçlıyoruz. Hac ve umre için gözetilecek 
bir çok adap söz konusudur. Fakat prensibimi-
zi burada da gözetiyor, sadece kısa değinmekle 
yetiniyoruz. 

UMRENİN MÜSTEHAPLARI 
İhramdan Önce 
1- Zilkade ayının başından ve eğer yapa-

mazsa zilhicce ayının başından saç ve sakalı 
kısaltmamak. 

2- İhrama girmeden önce vücudu temizle-
mek. 

3- Tırnak ve bıyığı kısaltmak. 
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4- İhrama girmeden önce, mikatta ihram gus-
lü yapmak. 

İhrama Girerken 
1- Eğer mümkünse öğle namazından sonra 

ve eğer mümkün olmazsa başka bir farz na-
mazdan sonra ihrama girmek ve o da mümkün 
olmazsa altı1 veya iki rekât müstehap namaz-
dan sonra ihrama girmek; bu namazın birinci 
rekâtında Fatiha Suresi'nden sonra İhlas Sure-
si'ni ve ikinci rekâtta ise Kafirun Suresi'ni oku-
mak; fakat altı rekât namaz kılmak daha fazi-
letlidir. 

2- Namazdan sonra, Allah'a hamd ve şük-
retmek, Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyti için rah-
met talebinde bulunmak. 

3- İki ihram elbisesini giyerken şu duayı o-
kumak: 

ຍໟَْສُ ِෲِౠໟຍ ຬ£ອَ ຯ໗ـ£ـ ََ ຎອຍ£ຑِ َْ໋  ِທອَـ£ـَ  

ຩَّ£໓ِ ຮْ໓ ِـ£ـَ  ຍْ໋໓ ສُຒُـ£ـຑّອَ ِـ£ـَ  ຍຘـ£ـ໓ ـ£ـِຍِ ໟ¥ــ َ ຎ

                                                 
1- Bu namazlar, ihram öncesi namazları niyetiyle iki 

rekat halinde kılınır. 
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ຍَຮَـ£ـຍ ،ໟَْສُෲِ ౠໟຍ ຬ£໗ ຼສْທُ໓ ຒَౠ໐ـ£ـَ  ຍອَຩْທُ໓ ຎَ໋ຎـ£ـ 

َ ໗ِຒـ£ـَ  ໟْ َ໘ໄْ໊ຑ ـ£ــَ  َຟَُْ ຍອَຩْຕ໓ َິౠَـ£ـَُ໓  

ຣِຼـ£ـَ  ْ໔ـ£ـَ  ຣِຮْຯ£َ  ْຮ£ َ َຫ£َ  ອَຟَຎـ£ـ 

َ َຠَຎَ َ ຫວຮ£ َ ُ໋ౠສທـ£ـ ໓ـ£ـ ِືౠສທـ£ـ َ ອَວຎـ£ـ.  

Okunuşu: Elhamdu lillahillezî rezaganî mâ 
uvarî bihi avretî, ve ueddî fîhi farzî, ve a'budu 
fîhi Rabbî, ve entehî fîhi ilâ mâ emerenî. El-
hamdu lillahillezî gesadtuhu febelleğenî, ve 
eredtuhu feeânenî, ve kabilenî ve lem yegta' bî, 
ve vechehu eradtu fesellemenî, fe-huve hinsî 
ve kehfî ve hirzî ve zahrî ve melazî ve Recâî 
ve mencâye ve zuhrî ve uddetî fî şiddetî ve 
rehâî. 

Anlamı: Hamd Allah'a mahsustur; O ki ayı-
bımı örttüğüm, içinde farzımı yerine getirdi-
ğim, onda Rabb'ime ibadet ettiğim ve bana em-
rettiğini yaptığım şeyi bana rızk olarak bahşet-
miştir; hamd, kendisini amaçladığımda bana u-
laştıran, irade ettiğimde bana yardım eden, be-
ni kabul eden ve ümidimi kesmeyen, veçhini 
talep ettiğimde bana teslim eden Allah'a mah-
sustur. O benim sığınağım, kalem, kalkanım, 
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desteğim, ilticam, ümidim, necatım, sıkıntımda 
yardımcım ve kurtuluşumdur. 

Telbiyenin Müstehapları 
1- Telbiyenin farz miktarını söyledikten son-

ra şu duayı okumak müstehaptır: 

ౠຒໟْຫ َໟຍ ຍََ໌ອຎِຝِ ، ౠຒໟَْ ౠຒໟَْຩَ ِ໋ ຍ ຎຍِໟ¥ــ ຩَອຍِ 

ౠິ ໟຍِౠຒໟ ،ْ َౠ໔ອَຎౡຬໟຍ ຏِౠຒໟ ْౠຒໟ ، َْ َຍْໞౠຘໟຍ ِຒَດِ 

ౠຒໟْຫ َໟຍ ຍຠَໝَِ ຍ¤ِຮَຍِౠຒໟ ْທ َຒْສِຉَُ ໟຍََ໌ຩُຎຍِ ໟَْ 

ౠຒໟْౠຒໟ َْ َْິຘ໐ـ£ـَ  ໔ຘ໘ِຮُ ِຍໟَْౠຒໟ ،ْౠຒໟ َْ َ

َຮُْຑًَ ຎ َຮُْ໋ౠຒໟ ،ຎຑَْౠຒໟ ْຍِ َໟ¥ــَໟຍ َ໖ِّౠຒໟ ْຫ َ ຍ

ౠໟຍْ໌َِຎَ ໟຍ໔ເໞِໟຍ ََິِໟຍ ຠَـ£ـໞِౠຒໟ ،ْౠຒໟ َْ َౠຸ໑َຎ 

ໟຍໜຮَຏِໟຍ ِ໌່ຎِౠຒໟ ،ْౠຒໟ ََْ໋  َຒْສُ໙ََ ຑْຍَُ໋  ຒْສََْ ،

ౠຒໟْౠຒໟ ََْ َ ຎຮ£ُౠຒໟ َْ. 
Okunuşu: Lebbeyke ze'l-meârici lebbeyk, 

lebbeyke dâiyen ilâ dâri's-selâmi lebbeyk, leb-
beyke ğaffâre'z-zunûbi lebbeyk, lebbeyke eh-
le't-telbiyeti lebbeyk, lebbeyke ze'l-celâli ve'l-
ikrâmi lebbeyk, lebbeyke tubdiu ve'l-meâdu 



 
 113

ileyke lebbeyk, lebbeyke testağnî ve yufteragu 
ileyke lebbeyk, lebbeyke merhûben ve merğû-
ben ileyke lebbeyk, lebbeyke ilâhe'l-haqqi leb-
beyk, lebbeyke ze'n-nâ'mâi ve'l-fazli'l-haseni'l-
cemîli lebbeyk, lebbeyke keşşâfe'l-kurûbi'l-azî-
mi lebbeyk, lebbeyke abduke vebnu abdeyke 
lebbeyk, lebbeyke yâ kerîmu lebbeyk. 

Anlamı: Lebbeyk ey göklerin sahibi, leb-
beyk; lebbeyk ey selametlik yurduna davet eden, 
lebbeyk; lebbeyk ey günahları bağışlayan, leb-
beyk; lebbeyk ey telbiye ehli, lebbeyk; leb-
beyk ey azamet ve yücelik sahibi, lebbeyk; leb-
beyk, doğuş ve dönüş sanadır, lebbeyk; leb-
beyk, ey zengin olan ve kendisine muhtaç olu-
nan, lebbeyk; lebbeyk ey kendisinden korkulan 
ve rağbet edilen, lebbeyk; lebbeyk ey hak ilâh, 
lebbeyk; lebbeyk ey güzel nimet ve bağışların 
sahibi, lebbeyk; lebbeyk ey büyük sıkıntıları 
gideren, lebbeyk; lebbeyk, ben kulun ve kulu-
nun oğluyum, lebbeyk; lebbeyk ey cömert, leb-
beyk. 

2- Telbiyelerin ihram hâlinde tekrarlanması 
müstehaptır; özellikle aşağıdaki durumlarda: 

− Uykudan uyanırken. 
− Farz ve müstehap namazlardan sonra. 
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− Binek üzerindeki bir kişiye ulaşılınca. 
− Tepeye çıkınca veya inince. 
− Binince veya inince. 
− Gecenin son vaktinde. 
− Sabah vaktinde. 
Telbiye Ne Zaman Kesilir? 
Temettü umresi için ihrama giren kimse 

Mekke'nin evleri görününce farz ihtiyat gereği 
telbiyeyi kesmeli ve "lebbeyk" söylememe-
lidir. 

İhramın Mekruhları 
1- Siyah havluyla ihrama girmek. Beyaz el-

biseyle ihrama girmek daha iyidir. 
2- Kirli havluyla ihrama girmek. 
3- Banyo yapmak; ihramlı kişinin vücudunu 

kese vb. şeylerle sürtmemesi daha iyidir. 
4- Kendisini çağıran kimsenin cevabında leb-

beyk söylemek. 
Mescid-i Harama Girmenin Adabı 
1- Mescid-i Harama girmek için gusül al-

mak müstehaptır. 
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2- Yalın ayakla ve vakarlı bir şekilde gir-
mek müstehaptır. 

3- Mescid-i Harama "Benî Şeybe"1 kapısın-
dan girilmelidir; bunun şimdiki "Bab-ı Se-
lâm"ın karşısında olduğu söylenmektedir. 

4- Mescid-i Haram'ın kapısında durarak şu 
duayı okumak müstehaptır: 

ُౠິ ໟຍౡ ََْ໋  َౡຒِౠໟຍ ຎَ  َ ෲِຍ ດَຣْອَ  ،ُທຎຮَຑَ

ْິ ຑَِِ ෲِຍ  َ ෲِຎຑ َື  ຎෲُຍ َຎ ،ُౠິ ໟຍَ໋  ـ¥ـ ຍِຒَِຎَ ෲِຍ  

ຳُອُِِ ،ُౠິ ໟຍ َ໋ـ¥ـ ،ෲِຍ ໝِຳُອَ ُౠິ ໟຍ َ໋ـ¥ຍِ ـຮَຑْຍـ£ـ َ

ວـ£ـໞَِ ෲِຍ َ໌ ໟຍ ຏౢອَ ِໟِ ສَُْໟຍໟຎـ£ـَ. 
Okunuşu: Esselâmu aleyke eyyuhe'n-ne-

biyyu ve rahmetullâhi ve berekâtuh. Bismillâhi 
ve billâhi ve mâ şâallâh. Esselâmu alâ enbiyâ-

                                                 
1- Rivayetlerde şöyle geçer: Kâbe ve etrafındaki put-

lar kırıldıktan sonra büyük "Hubel" putunu oraya def-
nettiler; dolayısıyla putperestlik ve şirkin timsali olan o 
putu ayaklar altına almak için o kapıdan girmek müste-
haptır. Gerçi Mescid-i Haram'ın genişletilmesi nedeniy-
le o kapı da şimdi yoktur; fakat onun "Bab-ı Selâm"ın 
karşısında olduğu söylenmektedir. 
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illâhi ve rusulih. Esselâmu alâ rasûlih. Esselâ-
mu alâ ibrâhîme halîlillâh, ve'l-hamdulillâhi rab-
bi'l-âlemîn. 

Anlamı: Selâm olsun sana ey peygamber; 
Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine ol-
sun. Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla; Al-
lah'ın dilediği olur. Selâm olsun Allah'ın pey-
gamberlerine ve elçilerine; selâm olsun Resu-
lullah'a; selâm olsun İbrahim Halilullah'a; hamd 
âlemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur." 

• Daha sonra üç defa: 
ໟຍـ¥ـຒَ໗ອَ ౠ໓ ౠُຘـ£ــِ َౠໟຍ ອຎِ.  

Okunuşu: Allahumme fukke ragabetî mi-
ne'n-nar. 

Anlamı: Allah'ım! Boynumu cehennem ate-
şinden kurtar" 

• Sonra şöyle devam edilir: 

  َ໋  ອَຩْຍ ຐِّౠໄໟຍ ໝَِໟຍ َ໗ِຯອِ  ౠَ໋  ْ໊ ຳِ

ౢຠِໟຍ ِໃຎື  ౠຮື າِຍ  ຮََ໌ ໟຍ ِ໘َິ ໓ ౠຮືِຠََ໌ ໟຍ ຏِ. 
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Okunuşu: Ve evsi' aleyye min rizqike'l-
helâli't-tayyib, vedra' annî şerre şeyâtîni'l-cinni 
ve'l-insi ve şerre feseqati'l-arabi ve'l-acem. 

Anlamı: Helal ve tertemiz rızkını bana artır; 
cin ve insan şeytanlarının kötülüğünü ve yine 
Arap ve acem fasıklarının kötülüğünü benden 
uzaklaştır. 

• Sonra Mescid-i Harama girilir ve Kâbe'ye 
doğru durulur ve eller kaldırılarak şu dua oku-
nur: 

ຳ ງ ຄ ຍຬ ຎ໘ ໓ َໟ  ໓ ໝّـــໟຍ¥ౠُــ

 ຘຑَْທ ໞຒَ໘ທ ْ ໜຳِຎ  ຘຌໄວ َ໋  ຯَຎຠຘທ ْ 

ْ َ໋  َ໊ ເທ ِ ،َຍຮَໟຍ ُຘْຑَ ໐ౠຑَ ຬໟຍ ෲ ສَُْໟຍ ອຯ

 ُຘَ໌ ຟَ ຬໟຍ ُຍຮَໟຍ َຘْຑَ ຍຬ ౠ ສَُື  ງ ౠُໟຍ

 ِັ ຎໟ ດຑَຎຜَ  ຎອَຎຒُ ຎْ  ງ ౠُໟຍ ،ໟຎ໌ໟ ًສُ

َຘຑَ ຖຒَໟຍ ໙َສُຑَ ສَຒَໟຍ ໙َສُຒَ໋  ສَຒَ໌ ໟຍຖຌຟِ  ’

 ຘَຣອَ ຐُໃ َ ຎِຍອ ،໙َຮِْ ຎ໌ໄُ ຘَ໋ ຎໃ ౡ

 ،໙َອສ໘ຑَ ໒ِِຎຨໟຍ َໟງ ຮِ໘໔ໟຍ ດໟຄິَ ໟຄຳ
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 ِْ໌ ຘຳຍ َຘَِຣْອَ ຏَຍຑ ໟ ຢْຘ໓ຍ ౠُໟຍ ،َຘِຑَ໘ُ໌ ໟِ

 َຘَِ໋ ຎໄຑِ َທِຎຮَْ.  

Okunuşu: Allâhumme innî es'eluke fî me-
qâmî hâzâ ve fî evveli menâsikî en teqbele 
tevbetî ve en tecâveze an hatîetî ve en tezaa 
annî vizrî. Elhamdulillâhillezî belleğanî beyte-
hu'l-harâm. Allâhumme innî eşhedu enne hâ-
zâ beytuke'l-harâmu'llezi cealtehu mesâbeten 
linnâsi ve emnen ve mubâreken ve huden li'l-
âlemîn. Allâhumme innî abduke ve'l-beledu 
beleduke ve'l-beyte beytuk, ci'tu etlubu rahme-
teke ve eummu tâeteke, mutîan li-emrike râzi-
yen bi-qaderik. Es'eluke mes'elete'l-faqîri iley-
ke, el-hâifi li-uqûbetik. Allâhummefteh lî ebvâ-
be rahmetike ve'stamilnî bi-tâetike ve mezrâ-
tik. 

Anlamı: Allah'ım! Bu makamımda ve amel-
lerimin başında senden dileğim şudur: Tövbe-
mi kabul et, hatalarımdan geç, üzerimden ve-
balimi al. Beni Beyt-i Haram'ına ulaştıran Al-
lah'a hamdolsun. 

Allah'ım! Şehadet ederim ki bu senin Beyt-i 
Haram'ındır; sen onu insanlar için toplanma ve 
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emniyet yeri, mübarek ve âlemdekiler için hi-
dayet kıldın. 

Allah'ım! Ben senin kulunum, bu şehir se-
nin şehrin, bu ev de senin evindir; rahmetini 
dileyerek ve itaatine girerek, emrine itaat ede-
rek, kaza ve kaderine razı olarak geldim. Senin 
cezalandırmandan korkan muhtaç bir kimse gi-
bi senden istiyorum. 

Allah'ım! Rahmet kapılarını benim üzerime 
aç ve beni kendi itaat ve rızan doğrultusunda 
hareket ettir. 

• Sonra Kâbe'ye hitaben şöyle denir: 

 ِౠ່ َ໋  ຬໟຍ ෲِ ສُໟຍ  ِ໓ౠຮື  ِౠຮ 

 ِັ ຎໟ ດຑຎຜَ َِ໌ ຟَ ຎْ  ໟຎ໌ໟِ ًສَُ. 

Okunuşu: Elhamdulillâhillezî azzameki ve 
şerrafeki ve kerrameki, ve cealeki mesâbeten 
linnâsi ve emnen, mubâreken ve huden li'l-âle-
mîn. 

Anlamı: Hamd seni yücelten, şereflendiren, 
değerlendiren ve insanların sığınağı, güvenli, 
mübarek ve âlemdekilere hidayet kılan Allah'a 
mahsustur. 
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Tavafın Adap ve Müstehapları 
Tavaf hâlinde şöyle demek müstehaptır: 

ໟຍـ¥ـຍِ ౠُـ£ـ ຳْຍ ຳْຎຑِ َໟຄౠໟຍ َِຬ£ຸــُْ ©ـِຑِ َ໋  ـ¥ـ 

ໞِໟຍ  ِຂِ ຎຸــُْ©َ໋ـ  ِຑِ ـ¥ـຩِສَຟُ ຍ ¤َອْຽَِ  

ຳْຍຎຑِ َໟຳْຎຬໟຍ َِ£َ ْຘౡະ َ໋  ُໟຮَْ َື ຳْຍຎ َໟ

໗ຍ ُໟ ౡະຘທ ຬໟຍ َِຳຎຑສََ ُຍَ ஏَຘِِ ຳْຍຎ َໟ

ຳْຎຑౠໟຍ َِຬ£َ໋ ຩَ ຑِ ໙َຎُ ِـຳ©ـຟَ ِْ ౡໄໟຍ ຐِِຎອِ ،

໓ຠَຘຳْຎـــــــــَ ُໟ ຖຒْ ْ໘ໟຍَ໋  ຖْౠຒََ ِِ ດَ ،َ ຳْຍຎ َໟ

ຑِຳْຎౠໟຍ َِຬ£ຮْ໔ ົ  ສٍౠَُໟِ ِຑِ ຕౠَ໋  ෲُຍ َِْ   ِໟِກ

َຫ ِْ َౠສ໘ທ ຎَ ِຒِຎທ ຎَ َ ຮَౠວ ຍَ໋  ຖَْທَِْຘَْ໌ ِ ·  

Okunuşu: Allâhumme innî es'eluke bismi-
kellezî yumşâ bihî alâ zuleli'l-mâi kemâ yumşâ 
bihî alâ cudedi'l-erz, ve es'eluke bismikellezî 
yehtezzu lehû arşuk, ve es'eluke bismikellezî 
tehtezzu lehû arşuk, ve es'eluke bismikellezî 
de-âke bihî Mûsa min cânibi't-tûr, festecebte 
lehû ve elqayte aleyhi mehebbeten mink, ve 
es'eluke bismikellezi ğaferte bihî li-Muhamme-
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din ma teqaddeme min zenbihî ve mâ 
teahhar, ve etmemte aleyhi ni'metek. 

Anlamı: Allah'ım! Düz yerde yüründüğü gi-
bi su üzerinde yürümeyi sağlayan ismin hür-
metine, arşının kendisi için titrediği isminin 
hürmetine, meleklerin kendisi için ayakları tit-
reyen ismin hürmetine, Musa'nın Tur dağı yö-
nünden kendisiyle seni çağırıp da icabet ettiğin 
ve kendisiyle üzerine katından bir sevgi bırak-
tığın ismin hürmetine ve kendisiyle Muham-
med'in (s.a.a) önceki ve sonraki günahlarını 
bağışlayıp, ona olan nimetini tamamladığın is-
min hürmetine senden istiyorum. 

Sonra hacetlerini iste. 
• Yine tavaf hâlinde şu duayı okumak müs-

tehaptır: 

ວ  ໒ٌِຎْິــ£ــຍِـ َ ຮٌـ£ـ໘໓ َْໟຍِ ـ£ـຍِ ౠُـ¥ໟຍـ ُຠຘـ£ـ໓ ຮٌ 

ౢ໐ທـْິ ຟِ ຮْ£ـຳْຍِ ໝສౢຒَທ  َ ـ£ـ.  

Okunuşu: Allâhumme innî ileyke feqîrun ve 
innî hâifun mustecîr, fe-lâ tuğayyir cismî ve la 
tubeddil ismî. 
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Anlamı: Allah'ım! Ben sana muhtacım; ben 
korkuyorum ve sana sığınıyorum. O hâlde cis-
mimi dönüştürme ve ismini değiştirme. 

• Sonra Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine 
salavat getirilir; özellikle kapıya ulaşınca ve 
sonra da şöyle denir: 

ຳَ໘໓ َِຎـ£ِ ໙َຮُـໜْິـ£ـຒَຑِ َຑِຎَ໋  ໕ْౠສຼ ຘ໓ َِْ 

ໟຎຑِౠຠَ ດِـໟຍ¥ـౠُໟຍ ຒَْຖຑَ َْ َຘໟຍَ َُຮَຣَ ُຮََໟຍ ສُຒَْ໌

َ ໙َສُຒَْ໋ـ ©ـຬ໘َ ຍໟຍ ُຎَ໌ຠຘْິ ُໟຍ َຑِ ຬِِຎـ£ـَِ َຑِ ຮُອຎౠໟຍ ِ 

໓໘ຘِْ໋ ຎـ£ـَ  َ ౠສَໟِຍَ ْຍـ£ـَ  ໟُສ£َ  ວຍَِِຍــَໟຍ ُຆِْـ£ـ َ

ِອຎౠໟຍ َِຮ ຎَ ຩُຍَຟَ ຎَ £ُ.  

Okunuşu: Sâiluke faqîruke miskînuke bi-
bâbik, fetesaddeq aleyhi bil-cenne. Allâhum-
me, el-beytu beytuk, vel-haramu haramuk, vel-
abdu abduk, ve hâzâ maqâmul-aizi bik, el-
mustecîri bike minen-nâr, fee'tiqnî ve vâlidey-
ye ve ehlî ve vuldî ve ihvâniyel-mu'minîne mi-
nen-nâr, yâ cevâdu, yâ kerîm. 

Anlamı: Allah'ım! Sana muhtaç olan düş-
kün biri kapında durup rahmetini dilemektedir. 



 
 123

O hâlde sadaka olarak cenneti ver ona. Alla-
h'ım! Ev sesin evin, harem senin haremin, kul 
da senin kulundur. Burası ise cehennem ateşin-
den sana sığınanların makamıdır. O hâlde beni, 
anne ve babamı, çoluk çocuğumu ve mümin 
kardeşlerimi cehennem ateşinden azat eyle, ey 
bağışı bol olan Cevad ve ey Kerim! 

• Hicr-i İsmail'e ulaşınca altın oluğa bakılır 
ve şöyle denir: 

 ໟຍ َِ ອຎِຣْຮَຑ َ َຘَِـ£ـౠُِວِຩْຍ ໟຍ َ ດౠຠَ ຟِຍຮْـ¥ໟຍـ

ِ َ໘ౡິـ£໓ِຎـَ໋ ໟຍ َِ  ْ໊ ຳِْຍຮౢໟຍ ౠَ໋  ِຯ໕َໟຍ َໝَ ຩْຍ ອَ

َ໋£ـດِ໘َິ ໓ ౠຮື  ـໟຍ ຠَِِّ ຍ¤ِ າَِ  ౠِຮື໘َິ ໓ ດِໟຍ ຮََ໌ ຏِ

َໟຍຠََ໌ِ.  

Okunuşu: Allâhumme edhilni'l-cenne, ve 
ecirnî mine'n-nâri bi-rahmetik, ve âfînî mines-
suqmi ve evsi' mine'r-rizqil-helâl, vedra' annî 
şerre feseqati'l-cinni ve'l-insi ve şerre feseqa-
ti'l-arabi vel-acem. 

Anlamı: Allah'ım! Rahmetinle beni cennete 
sok, beni cehennemden kurtar, hastalıklardan 
bana şifa ver, helal rızktan payımı bol et, in-
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sanlar ve cinlerin, Arap ve Acemin kötülükle-
rinden beni uzaklaştır. 

• Hicr-i İsmail'den geçip Kâbe'nin arkasına 
ulaşınca şöyle söylenir: 

َໟຍຫ ຎََِّ ْౠໄໟຍໝَِ ຫ ຎໟຍ ຍຠَُ ຩِໟຍຮَໜََِ໋  ౠຍِ ໌ـ£ـ ـ£ـ ໒ٌ

໓ເໟ ُ໔ِ໋ ຎـ£ـَ ໘ທــــــِ ُౠຒـ£ـຍِ ౠຍ َౠິ ໟຍ ຖـ£ـໟຍ ُ໊ َ໌ـ£ـُ·  

Okunuşu: Yâ zel-menni vet-tavl, yâ zel-
cûdi vel-keram. İnne amelî zaîfun fe-zâifhu lî, 
ve teqabbelhu minnî inneke entes-semîu'l-
alîm. 

Anlamı: Ey en büyük nimet sahibi; ey bol 
bağış ve kerem sahibi. Hiç kuşkusuz amelim 
çok azdır. Onu kat kat artırarak benden kabul 
et. Hiç şüphesiz sen duaları işitir, niyetleri bi-
lirsin. 

• Rükn-i Yemanî'ye ulaşınca el açılır ve şöy-
le dua edilir: 

َຍ ຎَ ෲُໟَِ ຎౠ ໟຍَ໌໓ِຎَ ،ດَِ ໟຍ ໖َໟِຎວَ໌َ ،ດَِ໓ِຎ ອَຯຍِ ໕َ

ໟຍَ໌َ ،ດَِ໓ِຎُِ໌ ُໟຍ ໟຎຑَ໌໓ِຎຑِ ُຎَໟຍ َ ،ດَِໟຎَ໌໓ِຎໟຍَ ،ດَُِ ໞເౢ໔ຘ

ຑِໟຎَ໌໓ِຎَ ౠَ໋  ດَِـَ໋  ¥ـຟَ ໊ـ£ـِ໘ِວ َ َຣْອَ ຎـ©ـౡສໟຍ ََ ຎ
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َຍ¤َ ຓِຮَວِ ຣອَـ£ـََُົ  ຎໞِـَ໋  ¥ ສٍౠَُ ـَౠَُ ໝِກ ສٍ

໗ຯອْຍَໟຍ ຎَ໌َ ດَ໓ِຎ َທໟຍ َຎَ໌َ ດَِ໓ِຎ ໟຍ ຮَໜືَ໌໓ِຎَ໓ِ ດِౡສໟຍ َ ຎ

َຍ¤َ ຓِຮَວِອْຍ ຎَຣَౠຮໟຍ ຣِຍـ£ـَ.  

Okunuşu: Yâ Allâhu yâ veliyye'l-âfiyeh, ve 
hâliqal-âfiyeh, ve râziqa'l-âfiyeh, ve'l-mun'imi 
bi'l-âfiyeh, ve'l-mennânu bi'l-âfiyeh, ve'l-mute-
fazzilu bi'l-âfiyeti aleyye ve alâ cemîi halqik, yâ 
rahmâne'd-dunya, vel-âhireh, ve rahîmehumâ 
salli alâ Muhammedin ve âli Muhammed, ver-
zuqni'l-âfiyeh, ve tamâme'l-âfiyeh, ve şukra'l-
âfiyeti fî'd-dunyâ ve'l-âhireh, yâ erhamer-râhi-
mîn. 

Anlamı: Allah'ım! Ey afiyetin velisi, afiye-
tin yaratıcısı, afiyetin dağıtıcısı! Ey bana ve 
bütün mahluklarına afiyet nimetini veren, afi-
yet ile lütufta bulunan! Ey dünya ve ahirette 
Rahman ve Rahim olan! Muhammed ve Ehli-
beyt'ine salat eyle ve bize dünya ve ahirette 
afiyet ver, hem de afiyetin tamamını; afiyete 
karşı şükretmeyi de bize nasip eyle, ey merha-
metlilerin en merhametlisi! 

• Sonra Kâbe'ye yönelinir ve şöyle denir: 
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ຍَْໟෲِ ສُຬౠໟຍ £َ ِ໓ౠຮື   ໟຍَ َِౠ່ ََْ໋ ෲِ ສُ

ౠໟຍຬ£ຒِ ຍສౠُ ບَ໌ ຑَ َِ໋  ໞَ໌ ຟََ ຎَّຍِ ຎّ ຎຎـໟຍ¥ـౠُ ُໟ ສِْຍ 

َວِວ ອَຎَ໘ِວ ອَຍຮَِື  ُຒْౢـــــຟَ َ َ໘ِ.  

Okunuşu: Elhamdu lillâhillezî şerrafeki ve 
azzamek, vel-hamdu lillâhillezî bease Muham-
meden nebiyyen ve ceale Aliyyen imâmâ. Al-
lâhumme'hdi lehû hiyâre halqik, ve cennibhu 
şirâra halqik. 

Anlamı: Seni (Kâbe'yi) şerefli ve yüce kılan 
Allah'a hamdolsun. Muhammed'i peygamber 
olarak gönderen ve Ali'yi imam kılan Allah'a 
hamdolsun. Allah'ım! Kâbe ziyaretini kulları-
nın iyilerine nasip eyle; kötü kullarını ondan 
uzaklaştır. 

• Rükn-i Yemanî ve Hacerü'l-Esved'in ara-
sına ulaşınca şöyle denir: 

ౠຑອَທِກ ຎ໓ِ ຎౡສໟຍ ََ ດَິ ຣَ ຎ ِ໓ຍ ¤َ ດَິ ຣَ ຓِຮَວِ  ຎ໗ِ

ອຎౠໟຍ ຏَຍຬَِ໋.  

Okunuşu: Rabbenâ, âtinâ fid-dunyâ hase-
neten ve fil-âhirati haseneten ve qinâ azâben-
nâr. 
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Anlamı: Rabb'imiz, bize dünyada da iyilik 
ver, ahirette de ve bizi cehennem ateşinin aza-
bından koru. 

Tavaf Namazının Müstehapları 
Tavaf namazında Fatiha Suresi'nden sonra 

birinci rekâtta İhlas ve ikinci rekâtta ise Kafi-
run Suresi'ni1 okumak müstehaptır. Namazdan 
sonra Allah'a hamdüsena edilir, Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine salat ve selâm göndererilir, âlem-
lerin Rabb'inden kabulü niyaz edilir ve sonra 
da şu dua okunır: 

َ  َ໌ـ£ـ ౠُໞౠຒ໘ທ ِـ¥ໟຍـ ຠْທ ໟຍ ຮَວِກ َُْ໌ِ ສِـ£ـ ،

َຑِ ِِෲ ສَُໟຍَౢ ِສِِຎـَ໋  ຎ¥໌ْـ  ََౢ ِِຎـຘຣَ ຎ¥ـِຘَ  َ

ౠُໞົـ¥ໟຍـ، ـຮَْ©ـ َ َ ౡຐُِ ຎـໟຍِ ສَُْໟຍ¥ـ  َِ໋ ُ َౠ ສٍـ¥ـ 

َ ໝِກౠَُ َ ສٍ ໘ທــــِ ໞౠຒـ£ـَ  ౢໃຒ໗ ຮْـ£ـَ  ََ໋  ໙ౢຯـ£ـ. 
Okunuşu: Allâhumme teqabbel minnî, ve lâ 

                                                 
1- Tavaf namazının doğru bir kıraatle kılınması ge-

rektiği için, bu sureyi doğru bir şekilde kıraat edeme-
yenlerin ikinci rekâtta da İhlas Suresi'ni okumaları tav-
siye edilir. 
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tec'alhu âhire'l-ahdi minî. Elhamdu lillâhi bi-
mehâmedihi kullihâ alâ ne'mâihi kullihâ, hattâ 
yentehi'l-hamdu ilâ mâ yuhibbu ve yerzâ. Allâ-
humme salli alâ Muhammedin ve âli Muham-
med, ve teqabbel minnî ve tahhir qalbî ve zek-
ki amelî. 

Anlamı: Allah'ım! Benden kabul et ve bunu 
benim son ahdim etme; tüm nimetlerinden do-
layı hamdedilecek şeylerle Allah'a hamdolsun; 
öyle ki hamd onun sevdiği ve razı olduğu şeyle 
sonuçlansın. Allah'ım! Muhammed ve Ehli-
beyt'ine rahmet eyle; benden kabul buyur, kal-
bimi arındır ve amelimi temizle. 

Sa'yden Önceki Müstehaplar 
Tavaf namazından sonra ve sa'y yapmaya 

başlamadan önce hacının biraz Zemzem su-
yundan içip, başına ve üzerine dökmesi ve son-
ra da şu duayı okuması müstehaptır: 

ౠَُ ຎ໌໓ِຎ ຎِ໋ـ¥ໟຍـ  َُ໌ ຟْຍ  ອَِ ຎ໗ຯຎ໌ຳِຍ ِْ ًຎ໔ِື  َ 

ໞِ໘ຳُ َ ٍຍຩَ ٍ. 
Okunuşu: Allâhummec'alhu ilmen nâfian, ve 

rizqan vâsian, ve şifâen min kulli dâin ve suqm. 
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Anlamı: Allah'ım! Bu suyu benim için fay-
dalı bir ilim, bol bir rızk, her derde deva ve her 
hastalığa şifa kıl. 

• Sonra kalp huzuruyla, Safa tepesine çıkılır 
Kâbe'ye bakılır, Hacerü'l-Esved'in bulunduğu 
rükne yönelinir, Allah'a hamd ve sena edilir, 
O'nun nimetleri hatırlanır ve şu zikirler söyle-
nir: 

Yedi defa: Allah-u Ekber 
Yedi defa: Elhamdulillah 
Yedi defa: La ilâhe illellah 
Ve üç defa şu cümleler tekrarlanır: 

ຍِ ໟ¥َــَຍِ ౠෲُຍ َ  ُສَຣْຮື  £َ ُُໟຍ ُໟ ،ُໟ َ  ُໟ

ُْ ສَُْໟຍـ£ـَ  ُـ£ـَ ،ຖ ُـ£ـَ ຖ ُْـ£ـَ  َُຣَ   

َ ຕَُ َُـَ໋  ¥ـໞ ِສ໗ ٍْື  £ຮٌ. 
Okunuşu: Lâ ilâhe illallâh, vahdehû lâ şe-

rîke leh, lehu'l-mulku ve lehu'l-hamd, yuhyî ve 
yumîtu ve huve hayyun lâ yemût, bi-yedihil-
hayr, ve huve alâ kulli şey'in qadîr. 

Anlamı: Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; 
ortağı yoktur; mülk ve hamd O'na mahsustur. 
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Diriltir ve öldürür, öldürür ve diriltir; O, hiç 
ölmeyen diridir. Hayır O'nun elindedir ve O'-
nun her şeye gücü yeter. 

• Sonra Muhammed ve Ehlibeyt'ine salat ve 
selâm gönderilir ve peşinden de şu zikirler söy-
lenir: 

Yüz defa: Elhamdulillah 
Yüz defa: Subhanellah 
Sa'yın Müstehap Amelleri 
Yaya olarak sa'y yapmak, Safa'dan başlayıp 

orta minareye kadar normal olarak yürümek, 
oradan Attarlar pazarına1 kadarki mesafeyi ko-
şarcasına kat etmek, oradan da Merve'ye kadar 
normal şekilde yürümek ve dönünce de aynı 
şekilde dönmek, yeşil ışıklarla belirtilen bölü-
mü koşarcasına kat etmek ve diğer bölümleri 
normal yürümek müstehaptır. Ancak kadınlar 
yeşil ışıklarla belirlenen bölümü de normal 
yürürler. 

Safa'dan gelince yeşil ışıklarla belirtilen ye-
re ulaşınca şu dua okunur: 

                                                 
1- Şimdi orta minare ve Attarlar pazarı yoktur; fakat 

bu mesafe yeşil ışıkla belirtilmiştir. 
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ْິ ຑِِ ෲِຍ َ ຎຑِෲَِ ෲُຍ ຍ ຮُຒَـໟຍ¥ـౠُໞົ  َِ໋  َ ສٍౠَُ ـ¥ـ 

 ສٍౠَُ ໝِກـໟຍ¥ـౠُْຣَອْຍ َ ຮْ໔ِຍ  ُْ໌ ທ ຎౠَ໋  ຯَຎຠَທ َ ຍِ َౠ

ຍໟຍ ຖຎໟຍ ౡະَ໋ຎສِْຍ َ ُຮَـ£ـຘౠໟِ ـ£ـ َِ َຍ َُ໗ـໟຍ¥ـౠُ ِຍ ౠ

ََ໋໌ـ£ـ ـ£ـ ໞౠຒ໘ທ َ ໟِ ُ໔ِ໋ ຎເ໓ ໒ٌِـ£ـ ـໟຍ¥ـౠُ َໟ 

ْ໌ ຳَـ£ـໟِْຣَ َຑِ َ ـ£ـທౠ໗ َ ـ£ـََ໋  ໞౠຒ໘ຘ໓ ـ£ـຎَ  ໞຒَ໘َ َْ 

໘ౠຘُໟຍ ໞََ໋ـ£ـَ. 

Okunuşu: Bismillâhi ve billâhi vallâhu ek-
ber, ve sallallâhu alâ Muhammedin ve Ehli 
beytih. Allâhummeğfir verham ve tecâvez em-
mâ ta'lem. İnneke entel-eazzul-ecellul-ekrem, 
vehdinî lilletî hiye eqvam. Allâhumme inne 
amelî zaîf, fezâifhu lî ve teqabbelhu minî. Allâ-
humme leke sa'yî, ve bike havlî ve quvvetî, 
teqabbel minnî ve amelî yâ men yeqbelu ame-
lel-mutteqîn. 

Anlamı: Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıy-
la; Allah vasfedilmeyecek kadar büyüktür; Al-
lah'ın rahmeti Muhammed'e ve Ehlibeyt'inin 
üzerine olsun. Allah'ım! Bağışla, merhamet et, 
bildiğin günahlarımdan geç. Doğrusu sen en 
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yüce ve bağışlayansın ve beni en sağlama hi-
dayet et. Allah'ım! Doğrusu benim amelim za-
yıftır; o hâlde onu benim için artır ve benden 
kabul buyur. Allah'ım! Çabam sanadır, güç ve 
kuvvetim sendendir. Amelimi benden kabul 
eyle; ey sakınanların amelini kabul eden!" 

• Yeşil ışıklarla belirtilen yerden geçtikten 
sonra şu dua okunur: 

َຫ ຎໟຍَِّ໔ໟຍَ ໞِເِໟຍَ ຮَໜَِ ౠໟຍْ໌َໟຍَ ِຎຍِ ຩِຠُ໔ِຮْໟ ـ£ـ 

ຫຑـ£ـ ُౠຍِ  ຮُ໔ِ໐َ ౡຬໟຍຏَ ౠຍِ ຍຖ. 
Okunuşu: Yâ zel-menni vel-fazli vel-kere-

mi ven-na'mâi ve'l-cûd, iğfir lî zunûbî, innehû 
lâ yeğfiru'z-zunûbe illâ ent. 

Anlamı: Ey minnet ve fazl sahibi, ey kerem, 
nimetler ve cömertlik sahibi! Benim günahları-
mı bağışla. Doğrusu senden başka kimse gü-
nahları bağışlamaz. 

• Merve'ye ulaşınca Merve tepesine çıkıp 
Safa'da söylenenler yapılır ve açıklanan dualar 
sırasıyla okunur. Ve sonra şöyle dua edilir: 
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 ౠَُ ໟຎຑِ ຮََຍ َْ ຎ໔َ໌َِ ُِ َْ ຎໟຍ ౡຐَ َ໔َ໌َْ ຎـ¥ໟຍـ

ْ໌ ُໄَ໋ـ£ـ  ໟຍ ໔َ໌َِ َْ ຎْ໌ َ َ໋  ໔ໟຍ ໔َ໌َِ ໔َ໌ ໟຍ ౠຏອَ ຎَِ  ຎ

ౠຏອَໟຍ ໔َ໌ِຍ ໟَ໔َ໌ໟຍ َ໔َ໌ໟຍ َ໔َ໌. 

Okunuşu: Allâhumme yâ men emera bi'l-
afv. Yâ men yuhibbul-afv, yâ men yu'tî alel-
avf, yâ men ya'fû alel-afv, yâ rabbe'l-afv, el-
avf, el-avf, el-avf. 

Anlamı: Allah'ım! Ey affetmeyi emreden, 
ey affı seven, ey affa karşı mükâfat veren, ey 
affı üzere affeden, ey affın Rabb'i! Affet, affet, 
affet. 

• Ağlamak için çaba harcamak, kendisini 
ağlamaya zorlamak, sa'y ederken çok dua et-
mek ve şu duayı okumak müstehaptır: 

ໟຍـ¥ـౠُຍِ ـ£ـ ຳْຍຎَໟّౠ່ ໟຍ َْິ ຣُ ِـَ໋  َຑِ ¥ໞ ِـຣَ  ໝٍຎ

َ ౢໟຍ ໕َສِْົــــౠ໓ِ ດَِౠຘໟຍ ໞౡََِْ໋  . 

Okunuşu: Allâhumme innî es'eluke hus-
nez-zanni bike alâ kulli hâlin, ve sidqan-niyyeti 
fit-tevekkuli aleyk. 
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Anlamı: Allah'ım! Ben her durumda sana 
karşı güzel zan beslemeyi ve sana tevekkül et-
mede doğru bir niyete sahip olmayı diliyorum. 
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HACCIN ADAP VE MÜSTEHAPLARI 
Umrenin ihramında, tavafında, tavaf nama-

zında ve sa'yında müstehap olan şeyler hacda 
da müstehaptır. 

Arafat'ta Vakfenin Bazı Müstehap 
Amelleri 

1- Vakfe yaparken taharetli (abdest ve gu-
süllü) olmak. 

2- Gusletmek; öğleye yakın yapılması daha 
iyidir. 

3- Şu duayı okumak: 

 َ ອِຎౠໟຍ َِ ຘِຒَ໗ອَ ౠ໓ ຎَౢ ຮِِ໋ ຎຸ َໟຍ ౠຏອَ ౠُౠໟຍ

ໟຍ ໕ِຯຮౢໟຍ َِ ౠَ໋  ْ໊ ຳِْ ດِ໘َິ ໓ ౠຮື  ౢَ໋  ອَຩْຍ َ ໝِຎَ

າِຈِໟຍ َ ౢຠِໟຍ ، ຎໟ َ ِْ໋ ສَຨທ ຎໟ َ ຑِ ຮْໜْທ ຎໟ ౠُౠໟຍ

ِຟْອِສْຘْິ ທ ، ຎَ َ َຮِِຎౠໟຍ ຮَຼ ຑْ ຎَ َ َِ໌ ِຎౠິ ໟຍ َ໊ َຳْ ຎَ
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ຳْ َِຣِຍౠຮໟຍ َຣَອْ ຎَ َ َຒِຳِຎَໟຍ َ້ ຮَຳْ ْ َໟຄ

ْ َ ສٍౠَُ ໝِກ َ ສٍౠَُ َ໋  َౢຼ ທ໐ທ ຑຫ ໟ ຮَ໔ِ 

Okunuşu: Allâhumme rabbel-meşâiri kullihâ 
fukke raqabetî minen-nâr, ve evsi' aleyye min 
rizqike'l-helâl, vedra' annî şerre feseqatil-cinni 
vel-ins. Allâhumme lâ temkur bî ve lâ tehda'nî ve 
lâ testedricnî yâ esmea's-sâmiîn, ve yâ ebsaran-
nâzirîn, ve ya esraa'l-hâsibîn. Yâ erhamer-râhi-
mîn. Es'eluke en tusalliye alâ Muhammedin ve 
âli Muhammed, ve en teğfire lî zunûbî. 

Anlamı: Allah'ım! Ey tüm şiarlarin Rabb'i! 
Boynumu cehennem ateşinden kurtar, bana he-
lal rızkını artır, fasık insan ve cinlerin kötülü-
ğünü benden uzaklaştır. 

Allah'ım! Bana hile yapma, beni aldatma ve 
beni yavaş yavaş helake sürükleme; ey duyan-
ların en iyisi, ey görenlerin en iyisi, ey hızlı 
hesaba çeken ve ey merhametlilerin en merha-
metlisi! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 
eyle ve benim günahlarımı bağışla.1 

                                                 
1- "Günahlarımı bağışla" cümlesi yerine Allah Tea-

la'dan diğer hacetler de istenebilir. 
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4- Sonra Allah Teala'dan istekte bulunmak 
ve peşinden de elleri gökyüzüne doğru kaldıra-
rak şöyle dua etmek: 

ْ໋  ْງِ ຘِౠໟຍ َْໟງِ ຘِຟَຎຣَ ౠُౠໟຍ ِౠຮເَ ْໟ ຎَِຘْໄ

 ِຘْໄْ໋  ຎَ ِْ໌ ໔َ ْໟ ຎَِຘْ໌ َ ْງِ ຘِౠໟຍ َ ِຘْ໌ َ ຎَ

ອِຎౠໟຍ َِ ຘِຒَ໗ອَ ູ ຎວ َໟຄຳْ ، َ ໙َສُຒَْ໋  ౢງِ ౠُౠໟຍ

 ْ َໟຄຳْ َِِ໌ ຑِ ِຟَ َ ໙َສَِຑِ ຘَِِົ ຎ ُِ

໓ౢَທ َໜِຳِຎَ ౢِ َౢَິ ທ ْ َ ౢَ໋  َِຮُْ ຎَໟِ ِ໘

َْ໋  ෲِຍ ຕຍົ  َِຍຮَຑْງِ َِວ ຎَຘْອَ ຘِౠໟຍِ َ ໟຩَຖ 

َ໋ຎَْ ّຒَِ ສౠَُຍ  ෲُຍ ౠົَِْ໋ َ ກ،ِໟِ  ౠُౠໟຍ

َ ََُ໋  ຖِອَ ْౠِ َِ໌ ຟْຍ ສَْ໌ ຑَ ُຘَْຣْ َ ُຮَُُ໋  ຖໃ 

ຕَِْໟຍ. 
Okunuşu: Allâhumme hâcetî ileyk, elletî in 

e'taytenîha lem yezurranî mâ mena'tenî, ve in 
mena'tenîha lem yenfa'nî mâ e'taytenî, es'elu-
ke helâse raqabetî minen-nâr. Allâhumme innî 
abduke ve milku nâsiyetî bi-yedik, ve ecelî bi-
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ilmike, es'eluke en tuveffiqanî li-mâ yurzîke 
annî, ve en tusellime minnî menâsikiyelletî e-
raytehâ halîleke İbrâhîme salavâtullâhi aleyh, 
ve delelte aleyhâ nebiyyeke Muhammeden 
sallallâhu aleyhi ve âlih. Allâhummecalnî mim-
men razîte amelehu ve etalte umrahû ve eh-
yeytehû ba'de'l-mevt. 

Anlamı: Allah'ım! Hacetlerimi sana yönelt-
tim; eğer benim hacetlerimi verecek olursan, 
benden engellediğin şey bana bir zarar vermez 
ve eğer onları benden engellersen bana verdik-
lerin bana bir yarar sağlamaz. Boynumun ce-
hennem ateşinden kurtulmasını niyaz ediyo-
rum. 

Allah'ım! Ben senin kulunum, kontrolüm 
senin elindedir, ecelim senin ilmindedir. Beni 
benden razı olacağın şeye muvaffak et ve ha-
lilin İbrahim'e -selâmın onun ve evlatlarının ü-
zerine olsun- gösterdiğin ve peygamberin Mu-
hammed'i -Allah'ın selâmı onun ve Ehlibeyt'i-
nin üzerine olsun- yönlendirdiğin hac amelleri-
ni benden teslim al.  

Allah'ım! Beni amelinden razı olduğun, öm-
rünü uzattığın ve ölümden sonra dirilttiğin kim-
selerden eyle. 
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5- Yine şu duayı okumak müstehaptır: 

 ُໟَ ُُໟຍ ُໟ ،ُໟ َຮື   ُສَຣَْ ෲُຍ ౠຍِ َـໟຍِ 

 ຮُْຨໟຍ ِສَِຑِ ،ຕَُ  ຣَ ََُ ຖَُ ُْ ສَُْໟຍ

ຮٌສ໗ ْື  ໞౢ َ໋  ََُ ،ౠُـໟຍໟຍ ஏَໟ َْ ຬِౠໟຎஐ ສُ

 َ ໝ໘ທْວْ໓ َ ໝ໘ ຎౠِ ຍຮໟຍ ໝ໘َ ຎَ ໕َ ،َِຎ໘ౠُـໟຍ 

َْ َ ُِິ  َ ທِົ  ஏَໟ ປِຍຮَທ ஏَໟ َ ທِຎََ َ َຎ

)ທَِຍຮຑَ (ْຣَ ஏَຑِ َِ َ ໟِ ،ທِౠ໗ ஏَౠُـໟຍ ຫُ໋ ຍ ِຍِ 

໘໔ໟຍ َِ ஏَຑَِْ َ ຮِ ສُౡຼ ໟຍ َັ ِຎຳَອِِْ َ  ຕِຎຘື  

ຍِْْ َ ຮِຒْ໘ໟຍ ຏِຍຬَ໋   ،ຮِౠُـໟຍຳْຍ ِຍِ ْວ ஏَໟ ຄ ຮَ

 َ ມُຎِّຮໟຍ ِຑِ ຊຠَِ ຎ ِّຮື  ِ ஏَຑِ ຫُ໋  َ ມِຎِّຮໟຍ

ຳْຍْວ ஏَໟຄْວ َ ໞِౠໟຍ ຮَ ،ອِຎໟຍ ຮَౠُـໟຍຟْຍ ໞَ໌໗ ໓ِ  ຒِ

ْຳَ ໓ِ َ ຍອ ِ໌ْໟ ໓ِ َ ຍອ ຮِຼ ຑَ َ ຍອ َ ِ

໘َ َ ໗ِຮُُ໋  َ ِຎِ່໋  َ ِຩَສَْ َ ِຎ໘َ َ ສَِ໌ ِວ
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ຨَ َْ໋  َ ຍອ ຟِຮََِْْ່ ِّຏອَ ຎ ຍອ ໟِ ໟ َ எَຎ໘

ຮٌສِ໗ ٍື  ِّໞஐ َ໋  ஏَౠງِ. 

Okunuşu: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerî-
ke leh, lehu'l-mulku ve lehu'l-hamd, yuhyî ve 
yumîtu ve huve hayyun lâ yemût, bi-yedihil-
hayru ve huve alâ kulli şey'in qadîr. Allâhum-
me lekel-hamdu kellezî teqûlu ve hayran mim-
mâ neqûlu ve fevqa ma yequlul-qâilûn. 

Allâhumme leke salâtî ve nusukî ve mehyâ-
ye ve memâtî ve leke turâsî (berâetî) ve bike 
havlî ve minke quvvetî. Allâhumme innî eûzu 
bike minel-faqri ve min vesâvisis-sudûri ve min 
şetâtil-emri ve min azâbil-qabr. 

Allâhumme innî es'eluke hayrar-riyâh, ve 
eûzu bike min şerri mâ yecîu bihir-riyâh, ve 
es'eluke hayral-leyli ve hayran-nehâr. Allâ-
hummec'al, fî qalbî nûran ve fî sem'î ve basarî 
nûran ve fî lemhî ve demî ve izâmî ve urûqî ve 
meq'adî ve meqâmî ve medhalî ve mehracî 
nûran ve a'zim lî nûran yâ rabbi yevme elqâk, 
inneke alâ kulli şey'in qadîr. 

Anlamı: Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; 
ortağı yoktur. Mülk ve hamd O'na hastır. Diril-
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tir ve öldürür ve O ölmez bir diridir; hayır O'-
nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. 

Allah'ım! Bizim dediğimizden hayırlı olan, 
kendi dediğin gibi ve söyleyenlerin söylediğin-
den üstün olan hamd sana mahsustur. 

Allah'ım! Namazım, amellerim, dirilişim, ö-
lümüm ve beraatim senin içindir; güç ve kuv-
vetim sendendir. 

Allah'ım! Fakirlikten, kalplerdeki vesvese-
lerden, işimin dağınıklığından ve kabir azabın-
dan sana sığınıyorum. 

Allah'ım! Senden en hayırlı rüzgarları niyaz 
ediyorum, rüzgarların getirdiği kötülükten sa-
na sığınıyorum ve senden en hayırlı geceleri 
ve en hayırlı gündüzleri diliyorum. 

Allah'ım! Kalbime nur, kulağıma ve gözü-
me nur ver; etime, kanıma, kemiğime, ciğeri-
me, oturuşuma, kalkışıma, girişime, çıkışıma 
nur ver ve benim nurumu yücelt, seninle 
mülakat edilecek gün ey Rabbi! Senin her şeye 
gücün yeter. 

6- Sonra Kâbe'ye dönerek şu zikirler söylenir: 
ِໟຍ َຎຒْຳُ  "Subhanellah"                            
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ຮُຒَ ُໟຍ"Allah-u Ekber                                

 ُౠໟຍ َຎື  ຎَౠງِ ຓౠ໗ ِౠໟຎຑِ   

"Maşaallah ve la kuvvete illa billah." 
Anlamı: Allah'ın dilediği olur; O'ndan başka 

güç sahibi yoktur. 

ື ຍْຍ ສَُ َ ෲُຍ ౠຍِ َـໟຍِ  ُໟ ،ُໟ َຮື   ُສَຣْ

ຖَُ ُْ ສَُْໟຍ ُໟَ ُُໟຍَ ຖَُ َ  ُْ 

 ْື  ໞౢ َ໋  ََُ ຮُْຨໟຍ ِສَِຑِ ،ຕَُ  ຣَ ََُ

ຮٌສ໗. 
Okunuşu: Eşhedu en lâ ilâhe illallâh vah-

dehû lâ şerîke leh, lehul-mulku ve lehul-hamd, 
yuhyî ve yumîtu ve yumîtu ve yuhyî ve huve 
hayyun lâ yemût, bi-yedihil-hayr, ve huve alâ 
kulli şey'in qadîr. 

Anlamı: Şahadet ederim ki Allah'tan başka 
ilâh yoktur; tektir; ortağı yoktur; mülk ve hamd 
ona mahsustur; diriltir ve öldürür, öldürür ve 
diriltir; O hiç ölmeyecek bir diridir. Hayır O'-
nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. 
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7- Bu zikri mümkün olduğu kadar tekrar-
lamak:  

ຍ ౠُໟຍ໘ຘِْ໋ອِຎౠໟຍ َِ   
Okunuşu: Allahumme e'tiqnî minen-nâr. 
Anlamı: Allah'ım! Beni cehennem ateşinden 

kurtar. 
8- Bu günde İmam Hüseyin'den (a.s) ve İ-

mam Zeynelabidin'den (a.s) nakledilen ve 
Arefe duası adıyla bilinen duaları okumak çok 
iyidir. 

9- Güneşin batışına yakın şu duayı okumak 
müstehaptır: 

ຍ ຖِౡຘຸ ທ ِْ َ ຮِ໘໔ໟຍ َِ َຑِ ຫُ໋  ౢງِ ౠُౠໟຍ َ ຮِْຄໟ

 ຍຮຠِຘْິ ُ ِ َິ ْ ອِຎَౠໟຍ َ ໞِْౠໟຎຑِ ນສَُْ ຎَ ຮౢື  ِْ

 َ َِຎَຄຑِ ຍຮຠِຘْິ ُ ໓ِْວ َິ ْ َ ໙َِ໔َ໌ ຑِ

ິَى ْ ຑِຬຮَຠِຘْິ ُຓ ໐َຑِ ஏَທِຮَ໔ِ ໟౢຫ َິ ْ َ

ِّະِ໌ ຑِ ຍຮຠِຘْິ ُຍ َِຟَْ َິ ْ َ ໙َ ِຎ໔ໟໟຍ ِِໟຎຒ ຍຮຠِຘْິ ُ

໗ِຎຒَໟຍ َِຟَْຑِ، َْ ຩََຟْ ຎَ َ ໞຌِຳُ َْ ຮَْວ ຎَ 
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ໄْ໋ ،َຘَِຣْຮَຑِ ِౢຟَ ،َຘَ໓ِຎَ໋  ِْິ ຒِໟ َ ، ໑ْຮِົ ຍَ 

َ໘ِວ ِ໊ ِຟَ ౠຮື  ౢَ໋. 

Okunuşu: Allâhumme innî eûzu bike minel-
faqr, ve min teşettutil-umûr, ve min şerri mâ 
yeh-dusu bi'l-leyli ven-nehâr, emsâ zulmî 
mustecîran bi-afvik, ve emsâ havfî mustecîran 
bi-emânik, ve emsâ zunûbî musteciraten bi-
mağfiratik, ve emsâ zullî mustecîran bi-izzik, 
ve emsâ vechiyel-fâniyel-bâlî mustecîran bi-
vechikel-bâqî, yâ hayra men suil, ve yâ ecve-
de men e'tâ, cellilnî bi-rahmetik, ve elbisnî âfi-
yetek, vesrif annî şerra cemîa halqik. 

Anlamı: Allah'ım! Ben fakirlikten, işlerin 
dağınıklığından, gündüz ve geceleyin meydana 
gelen olaylardan sana sığınıyorum. Affına sığı-
narak zulmümle akşamlıyorum, güvenine sığı-
narak korkumla akşamlıyorum, bağışına sığı-
narak günahlarımla akşamlıyorum, yüceliğine 
sığınarak ayak sürçmelerimle akşamlıyorum, 
bâki veçhine sığınarak müptela olan fani veç-
himle akşamlıyorum. Ey kendisinden istenilen 
en iyi zat, ey bağışta bulunanların en cömert! 
Kendi rahmetinle beni cilalandır; bana afiyet 
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elbiseni giydir ve tüm yaratıklarının kötülüğü-
nü benden gider. 

10- Güneş battıktan sonra da şu duayı oku-
mak müstehaptır: 

 َُ໌ ຠْທ  ౠُౠໟຍ໒ِ໗َِໟຍ ຍຬ ِ ສَِْ໌ ໟຍ ຮَວِກ، 

ອْຍَ໗ຯ ِِຑِຎ໗ ْຍ ໞٍຑَຍສ ຘ໘ຑْຍ ຎ،َ ِຒِْ໗ຍຎِ໔ُ ََْໟຍ  

ُ ຎຠُِຘْິຠَໟِ ຎຑຎຣُຮَْ ໟِ ຍອ໔໐َ ຎَ ໞِເ໓ຎຑ  ຎ

໘َِຐَ  ِຑِຍ ََْໟຍຣََ ِْ ສٌَ ໙َສِ໓ ِຍຮَໟຍ َຘِْຑَ ຝِຎຠّຣُ

ََِ໌ ຟْຍຮَຍ ِْ ََْໟຍ ສِِْ໓ ِ໙ََ ََْ໋  ِໄِْ໋ ຍ 

َ ໞເ໓ຍَ ຮِْຨໟຍ ِْ ُِْ ຍສຣَຍ ຖْໄْ໋ ຍ ຎ ດِຮَຒَໟຍ

ََ ດَِຣْౠຮໟຍَຮౢໟຍِຍَ َໟຍຮَ໔ِ໐َ ຓِໟِ ໙ْອِຎຑِ໓ِ َຟِອْຍ ຎُ໊ 

ງِໟໞٍຍ ِْ ِْ ຍَ ْຍ ໝٍຎِ໗ ْຍ ໞٍْ ຜِຮٍَ ຑَໟِ ໙ْອِຎౠ໓ِ . 

Okunuşu: Allâhumme lâ tec'alhu âhiral-ah-
di min hâzel-mevqif, verzuqnîhi min qâbilin e-
beden mâ ebqaytenî, veqlibni'l-yevme mufli-
hen muncihan mustecâben lî merhûben meğ-
fûran lî bi-efzali mâ yenqalibu bihil-yevme 
ehadun min vefdike ve huccâci beytikel-ha-
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râm, vec'alnîyel-yevme min ekrami vefdike 
aleyk, ve e'tinî efzale ma e'tayte ehaden min-
hum minel-hayri vel-beraketi ver-rahmeti ver-
rizvâni vel-mağfirat, ve bârik lî fîmâ erciu ileyhi 
min ehlin ev mâlin ev qalîlin ev kesîrin ve bârik 
lehum fiyy. 

Anlamı: Allah'ım! Bunu benim bu yerdeki 
son ahdim etme; beni hayatta tuttuğun sürece 
gelecekte de devamlı bunu bana rızk kıl. Bu-
gün beni kurtuluşa ermiş, saadete kavuşmuş, 
duası icabet edilmiş, rahmetine kavuşmuş ve 
bağışlanmış olarak elçilerinden ve Beyt-i Ha-
ram'ının hacılarından birinin bugün döndüğü 
şey olarak kabul et. Bugün beni senin en kerim 
misafirlerinden kıl ve bana onlardan birine 
verdiğin en üstün hayrı, bereketi, rahmeti, rıd-
vanı ve bağışlanmayı ver ve benim döndüğüm 
aileme, malıma, azına ve çoğuna bereket ver 
ve onlara da bende bereket ver. 

Müzdelife'de Vakfe Yapmanın 
Müstehapları 

Bu geceyi mümkün olduğu kadar ibadetle 
geçirmek, itaatle meşgul olmak ve şu duayı o-
kumak müstehaptır: 
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 ຍِ ُّໟຍ ،ُ໊ َຟُ ِຬِ ُّໟ ໟِ َ໊ َຠْທ ْ َໟຄຳْ

ຍ ،ຮِْຨໟຍ َ໊ ِຍຟَ ຎ໓ِ ຬໟຍ ຮِْຨໟຍ َِ ْິ ِຆْທ  ُّໟ

 ْ َْໟຍِ ຐُໃَ ຒ໗ ໓ ໟِ َُ໌ َຠْທ ْ َຘໟຄຳَ

ِّຮَ໌ ທِ໓ౠຮَ໋  ຎ ໓ِ ໙ََຎໟِْ ຖ໓َِ໘ِທ َْ ຍຬ ໟِະَِ  

ౠຸ ໟຍ َ໊ ِຍຟَِّຮ. 

Okunuşu: Allâhumme hâzihî cumeu, Allâ-
humme innî es'eluke en tecmea lî fîhâ cevâmi-
al-hayr. Allâhumme lâ tu'yisnî minel-hayrillezî 
seeltuke en tecmeahû lî fî qalbî, ve etlubu iley-
ke en tuarrifenî mâ arrafte evliyâeke fî menzilî 
hâzâ ve en teqiyenî cevâmia'ş-şerr. 

Anlamı: Allah'ım! Bu toplantıdır. Allah'ım! 
Bu toplantıda bana en hayırlı toplantıları topla. 
Allah'ım! Kalbimde toplamayı istediğim hayır-
lardan beni meyus etme. Bu menzilimde evli-
yalarına tanıttığın şeyleri tanıt bana ve beni 
tüm kötülüklerden koru. 

• Hacı, Mina'da yapacağı taşlama için Müz-
delife'den çakıl taşı toplaması müstehaptır. 
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• Sabah namazından sonra şu duayı okumak 
müstehaptır: 

ອِຎౠໟຍ َِ ຘِຒَ໗ອَ ౠ໓ ِຍຮََໟຍ ຮَِ໌ ຸ َໟຍ ౠຏອَ ౠُౠໟຍ، َ 

ຎَໟຍ َ໗ِຯອِ ِْ ౠَ໋  ْ໊ ຳِْໝِ، ດِ໘َິ ໓ ౠຮື  ౢَ໋  ອَຩْຍ َ 

າِຈِໟຍ َ ౢຠِໟຍ،ِْໟງِ ຏٍໄَ ຮُْວ ຖ ౠُౠໟຍ ، ຮُْວ َ 

ໝٍຌْິ َ ຮُْວ َ ُ໋ ສَْ، ໞَ໌ ຟْຎ໓ ຓະِຎຟَ ສٍ໓ِຍَ ໞౢໜໟِ َ 

ທِຮَຜَ໋  ِ໘ِທ ْ ຍຬَ ِໃَِْ ໓ِ ທِະِຎຟَ، ໞຒَ໘ທ َ 

َທِອَຬِْ໌،ຘِຌໄِວ َْ໋  ຯَຎຠَທ ْ َ ، َ໘ౠຘໟຍ ໞَِ໌ ຟْຍ ౠປ 

ຩِຍຯ ຎَౡສໟຍ َِ.  

Okunuşu: Allâhumme rabbel-meş'aril-ha-
râm, fukke raqabetî minen-nâr, ve evsi' aleyye 
min rizqikel-helâl, vedra' annî şerra feseqatil-
cinni vel-ins. Allâhumme ente hayru metlûbin 
ileyhi ve hayru med'uvvin ve hayru mes'ûlin, 
ve li-kulli vâfidin câizetun fec'al câizetî fî mev-
tinî hâzâ en tuqîlenî esratî ve teqbele me'ziratî 
ve en tucâvize an hatîetî summe'cali't-taqvâ 
mined-dunyâ zâdî. 
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Anlamı: Allah'ım! Ey Meş'ar-i Haram'ın 
Rabb'i! Beni cehennem ateşinden kurtar, bana 
helal rızkını artır, insan ve cinlerin kötülüğünü 
benden uzaklaştır. Allah'ım! Sen kendisinden 
istenilen ne hayırlı varlık, çağırılan en üstün 
zat ve en hayırlı talep edilensin. Her elçinin bir 
mükâfatı var; benim bu konumumda mükâfatı-
mı sıkıntımı gidermek, mazeretimi kabul et-
mek ve hatalarımdan geçmek kıl. Sonra takva-
yı dünyadan aldığım azık kıl. 

Cemreleri Taşlamanın Müstehapları: 
1- Cemreleri taşlarken abdestli olmak. 
2- Her taşı atarken tekbir getirmek. 
3- Son cemreyi sırt kıbleye gelecek şekilde 

taşlamak, ilk ve orta cemreyi de yüzü kıbleye 
doğru taşlamak. 

4- Taşları eline alıp taşlamaya hazırlandığı 
zaman şu duayı okumak: 

ََِ໋  ໓ِ ౠُْ໌ ໓ອْຍ َ ໟِ ౠِِຼ ຣْຄ໓ ທِຎَຼ ຣَ ِຬَِ ౠُౠໟຍ. 

Okunuşu: Allâhumme hâzihî heseyâtî feeh-
sihunne lî, verfe'hunne fî amelî. 
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Anlamı: Allah'ım! Bunlar benim taşlarım-
dır. O hâlde bunları benim için say ve amelim-
de bunları yücelt. 

Kurban Kesmenin Müstehapları 
1- Kurbanın çok şişman olması 
2- Kurbanlık sığır veya deve olursa dişi 

olması ve koyun olursa erkek olması. 
3- Kurbanı insanın kendisinin kesmesi ve 

eğer kesemezse elini kurbanı kesenin elinin 
üzerine bırakması. 

4- Kurbanı keserken şu duayı okumak: 

ອَຍَ ຕِຍౠິ ໟຍ ຮَໄ໓ ຬౠໟِ َِຟَ ُُُຖౠຟَ ຽِ

 ໜُِິ َ ທົ  ౠຍِ َຮُِຸໟຍ َِ ຎຍ ຎَ ຎِິُ ຎ໔ຣَ

 ُໟ َຮື   َໟຎ໌ໟຍ ຏౢອَ ෲِ ທຎََ َຎََ

 َໟَ َِ ౠٌໟຍ ،َِິُໟຍ َِ ຎຍَ ຕຮِຍ َໟِຬຑَِ

 ໞౠຒ໘ທ ౠٌໟຍ ،ຮُຒَຍ ෲُຍَ ෲِຎຑِ ෲِຍ ِິຑِ. 

Okunuşu: Veccehtu vechiye lillezî fetara's-
semâvâti vel-arz, hanîfen muslimen ve mâ ene 
minel-muşrikîn, inne salâtî ve nusukî ve meh-
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yâye ve memâtî lillâhi rabbil-âlemîn, lâ şerîke 
lehû ve bi-zâlike umirtu ve ene minel-musli-
mîn. Allâhumme minke ve leke bismillâhi val-
lâhu ekber. Allâhumme teqabbel minnî. 

Anlamı: Ben yüzümü tamamen gökleri ve 
yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben 
O'na ortak koşanlardan değilim. Benim nama-
zım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlem-
lerin Rabb'i Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. 
Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanlarda-
nım. Allah'ım! Senden ve senin için, Allah'ın 
adıyla, Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir. 
Allah'ım! Bunu benden kabul et. 

Mina'daki Müstehaplar 
Hacının on birinci ve on ikinci günde Mi-

na'da kalması ve hatta müstehap tavaf için bile 
olsa Mina'dan çıkmaması müstehaptır. 

Yine, namazlardan sonra tekbir söylemek de 
müstehaptır; tekbirin en güzeli şudur: 

 ෲُຍ ،ຮُຒَຍ ෲُຍ ،ෲُຍ ງ َໟງ  ،ຮُຒَຍ ෲُຍ ،ຮُຒَຍ ෲُຍ

ຍ ،ສَُْໟຍ ෲَِ ،ຮُຒَຍ ຮُຒَຍ ෲُຍ ຎຍສ ຎ َ໋  ຮُຒَຍ ෲُ
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 ِຎ໌ຍ ດَِຑَ ِْ ຎ໗ຯອَ ຎىَ໋ຎຑຍ ຎ َ໋  ෲِ ສَُْໟຍ. 

 Okunuşu: Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ 
ilâhe illallâh, vallâhu ekber, Allâhu ekber ve lil-
lâhil-hamd. Allâhu ekberu alâ mâ hedânâ. 
Allâhu ekberu alâ mâ razeqanâ min behîmetil-
en'âm, velhamdu lillâhi alâ mâ eblânâ. 

Anlamı: Allah vasfedilmeyecek kadar yüce-
dir, Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir, Al-
lah'tan başka ilâh yoktur, Allah vasfedilmeye-
cek kadar yücedir, Allah vasfedilmeyecek ka-
dar yücedir, hamd Allah'a mahsustur, Allah 
vasfedilmeyecek kadar yücedir bizi hidayet et-
tiği şeyde; Allah vasfedilmeyecek kadar yüce-
dir bizi dört ayaklı hayvanlardan rızklandırdığı 
şeyde; bizi imtihan etmesinden dolayı Allah'a 
hamdolsun. 

Mekke'deki Diğer Müstehap Ameller 
Mekke'nin diğer adap ve müstehap amelleri 

şunlardır: 
• Allah'ı çok zikretmek ve Kur'an okumak. 
• Kur'an'ı hatmetmek. 
• Zemzem suyundan içmek ve sonra şu du-

ayı okumak: 
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 ِْ ًຎ໔ِື َ ຎ໌ຳِຍ ຎ໗ຯອَِ ຎ໌໓ِຎ ຎِ໋  َُ໌ ຟْຍ ౠُໟຍ ໞౢ

ٍ໘ຳَُ ٍຍຩَ. 

Okunuşu: Allâhummec'alhu ilmen nâfian, ve 
rizqan vâsian ve şifâen min kulli dâin ve suqm. 

Anlamı: Allah'ım! Bunu faydalı ilim, geniş 
rızk, bütün dertlere deva ve hastalıklara şifa kıl. 

Ve yine şu duayı da eklemek müstehaptır.: 

ຑِෲِຍ ِْິَ  ຮُౡຸ ໟຍ َ ෲِຎຑِ ِෲِ  

Okunuşu: Bismillahi ve billah veş-şükru lillah. 
Anlamı: Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıy-

la, Allah'a şükürler olsun.  
• Kâbe'ye bakmak ve bunu mümkün olduk-

ça sürdürmek. 
• Her gün on defa tavaf yapmak: Üç tavaf 

akşamın başında, üç tavaf gecenin sonunda, iki 
tavaf sabah olunca ve iki tavaf öğleden sonra. 

• Mekke'de kaldığı müddet içerisinde yılın 
günleri sayısında, yani üç yüz altmış beş defa 
tavaf yapmak, eğer yapamazsa elli iki defa ve 
eğer bunu da yapamazsa yapabildiği kadar ta-
vaf etmek müstehaptır. 
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• Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi'de na-
maz kılmak bu iki mescidin adabındandır; bu 
amelin çok sevabı vardır. Bazı rivayetlerde, 
Mescid-i Haram'da kılınan bir rekât namazın 
sevabının başka bir yerde kılınan yüz bin rekât 
namaza ve Mescid-i Nebi'de kılınan namazın 
ise diğer yerde kılınan on bin rekât namaza eşit 
olduğu geçer.1 Değerli ziyaretçilerin bu fırsat-
tan en iyi şekilde yararlanarak üzerlerinde kaza 
namazı varsa bu kutlu yerde onları yerine ge-
tirmeleri ve böylece hem şer'î vazifelerini yeri-
ne getirmeleri ve hem de bu kadar büyük mü-
kâfattan yararlanmaları ne kadar uygun olur?! 

                                                 
1- Furu-u Kâfi, c.4, s.526 ve 556. 
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI 
ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1- Namaz vakitlerinde Mescid-i Haram'dan 
yahut Mescid-i Nebi'den çıkmak câiz değildir 
ve Şii hacıların oradaki diğer hacılarla birlikte 
cemaat namazı kılmaları farzdır. 

2- Ehlisünnet'in cemaat namazına katılma-
nın câiz oluşu Mescid-i Haram'a ve Mescid-i 
Nebi'ye has değildir; diğer camilerde de onla-
rın cemaat namazlarına katılarak kılınan farz 
namaz yeterlidir.1 

3- Şu anda Mescid-i Haram'a ve Mescid-i 
Nebi'ye döşenen taşların üzerine secde etmek 
sakıncasızdır. 

                                                 
1- Ayetullah Hoî, Ayetullah Sistanî ve Ayetullah Terbi-

zî: Fatiha ve ondan sonraki okunan sureyi yavaşça ken-
disi okursa yeterlidir; Cuma namazında ise, namazdan 
sonra öğle namazını kılmalıdır. 
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4- Mescid-i Nebi'deki sergi ve halıların üze-
rine secde etmek sakıncasızdır ve mühür koy-
mak câiz değildir;1 mescidin taşla döşenmiş 
yerlerine gidip oralarda namaz kılmak yahut 
hacının kendisiyle birlikte hasır götürüp onun 
üzerine secde etmesi de gerekmez;2 fakat ha-
karet edilmeye neden olmamayı gözetmek 
kaydıyla diğer Müslümanlar arasında normal 
olduğu gibi hasır seccade götürüp onun üzeri-
ne secde etmenin sakıncası yoktur. Ancak di-
ğerleri tarafından saygısızlık yapılmasına ve 
parmakla gösterilmeye neden olan hareketler-
den kaçınılması önemle vurgulanmaktadır. 

Birkaç Mesele: 
1- Yolcular, Mescid-i Haram ve Mescid-i 

Nebi'de dört rekât kılınması gereken namazları 
seferî veya tam kılmak arasında serbesttirler. 
Bu hüküm bu iki mescidin asıl yerlerine has 

                                                 
1- Ayetullah Hoî ve Ayetullah Tebrizî: Taş döşemenin 

üzerine secde etmesi mümkün olursa gidip orada nama-
za durmalıdır.  

2- Ayetullah Sistanî: Mümkün olursa gereklidir. 
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değildir; mescidin sonradan genişletilen yerle-
rinde de durum böyledir.1 

2- Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve diğer 
camilerdeki Kur'anları ilgili sorumlulardan izin 
almadan alıp götürmek câiz değildir. 

3- Safa ve Merve'den taş getirmek câiz de-
ğildir. 

4- Umre amelleri sırasında kadınlar âdet 
olurlarsa, vazifeleri değişir. Bu konuda vazife-
lerinin ne olduğunu bilmek için hac amelleri 
kitaplarına müracaat etmeleri veya kafilelerde-
ki hocalardan sormaları gerekir. 

                                                 
1- Ayetullah Hoî: Hatta Mekke ve Medine şehirlerin-

de bile namazı tam kılabilirler. 
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MEDİNE ZİYARETLERİ 
Birçok ziyaret edilecek yerler vardır. Hiç 

şüphesiz bunların başında Hz. Resulullah'ın 
mübarek ravzası ve Mescid-i Nebi ve daha 
sonra Cennetü'l-Baki mezarlığı gelir. Her biri 
hakkında kısaca bilgi sunduktan sonra ziyaret-
nameleri açıklayacağız. 

Mescid-İ Nebi İle İlgili Açıklama 
Mescid-i Nebi hakkında daha fazla bilgi sa-

hibi olmak açısından şu bilgileri sunuyoruz: 
1- Vüfud (Hey'etler) Sütunu: Muhtelif kabi-

lelerden gelen heyetlerin, yanında oturup Re-
sulullah'la (s.a.a) görüştükleri sütundur. 

2- Hurras (Koruyucular) Sütunu: Hz. Ali 
(a.s) ve ashaptan bazısının, yanında bekleyerek 
Resulullah'ı (s.a.a) korudukları sütundur. 
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3- Serir (Yaslanma) Sütunu: Resulullah'ın 
(s.a.a) yaslanarak soruları cevaplandırdığı sü-
tundur. 

4- Tövbe Sütunu: Müslümanların askerî sır-
larını düşmana verdikten sonra pişman olup 
tövbe eden, Ebu Lübabe adındaki Müslüman, 
kendisini bu sütuna bağlamış ve "Resulullah 
(s.a.a) beni bağışlamayıncaya kadar buraya 
bağlı kalacağım." dedikten sonra Resulullah 
(s.a.a) da onun tövbesini kabul edip bağışla-
mıştır. 

5- Muhallaka (Süslenme) Sütunu: Resulul-
lah'ın (s.a.a) huzuruna varmak isteyen kimsele-
rin bu sütunun yanında kendilerine çekidüzen 
verip güzel koku sürdükleri söyleniyor. 

6- Teheccüd (Gece İbadeti) Sütunu: Resulul-
lah'ın (s.a.a) geceleri yanında ibadet ve namaz-
la meşgul olduğu sütundur. 

Ravza-i Mutahhara: Resulullah'ın (s.a.a) evi 
ve minberinin arası; Resul-i Ekrem (s.a.a) bu 
mekânı bir cennet bahçesi olarak nitelemiştir. 
Orada kılınan namazlar oldukça faziletli ve 
edilen dualar kabuldür. Şu anda bu alan, aşağı 
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tarafı beyaz harem taşlarıyla örülen sütunlarla 
belirlenmiştir. 

Resulullah'ın (s.a.a) diktiği ve onun kendi 
zamanında üzerine tavan yapılan sütunlar ala-
nını gösteren işaret; şu anda bu alan kırmızı 
renkli ve sarı çizgili sütunlarla belirlenmiştir. 

Mescid-i Nebi'nin Resulullah'ın (s.a.a) ken-
di zamanındaki alanı; şu anda bu alan, üzerine 
"Hadd-u Mescid-in Nebi" diye yazılan sütun-
larla belirlenmiştir. 

Bâki Mezarlığıyla İlgili Açıklama 
1- İmam Hasan (a.s), kardeşi İmam Hüseyi-

n'e (as) yapmış olduğu vasiyet gereğince ceddi 
Resulullah'ın (s.a.a) yanı başında defnedilme-
sine müsaade edilmediği takdirde Baki'de ba-
baannesi Fatıma bint-i Esed'in mezarının yakı-
nında toprağa verilmesini istemişti. Bu yüzden 
İmam Hasan'ın (as) mezarı, Hz. Ali'nin (a.s) 
annesi Fatıma bint-i Esed'in mezarının yanı ba-
şındadır. 

2- Bir rivayete göre Hz. Fatımatü'z-Zehra'-
nın (s.a) mezarı Baki'dedir. 

3- İmam Hasan'ın yanı sıra Ehlibeyt İmam-
ları'ndan üçünün mezarı da orada bulunmakta-
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dır. İmam Zeynelabidin, İmam Muhammed Bâ-
kır ve İmam Cafer Sadık (hepsine Allah'ın 
selâmı olsun). 

4- Osman'ın mezarının bulunduğu yer daha 
önceleri Yahudilerin mezarlığı idi. Bu bölge 
Benî Ümeyye zamanında Baki'ye eklenmiştir. 

5- İmam Cafer Sadık'ın (a.s) oğlu İsmail da-
ha önce Bakıi'nin dışında Ebuzer caddesi çev-
resindeki bir alanda toprağa verilmişti; burası 
caddeye düştüğü için mübarek naşı Baki'ye 
Uhud şehitlerinin gömüldüğü yerin yakınların-
da bulunan kuyunun arka kesimine aktarılmış-
tır. 

6- Baki'de toprağa verilen Uhud şehitleri, 
Uhud Savaşı'nda yaralanıp daha sonra Medi-
ne'de şehadet mertebesine erenlerdir. Böylece 
bu şehitler Uhud dağının yanında (diğer Uhud 
şehitlerinin yanında) toprağa verilmemişlerdir. 

7- Ashabın büyüklerinden olan ve üstün bir 
makama sahip bulunan Abdullah b. Mes'ud'un 
mezarı, kendi vasiyeti üzerine Osman b. Mez'-
un'un mezarının yakınındadır. 

8- Sa'd b. Muaz'ın mezarı Baki'nin sonların-
dadır. Hadislerde nakledildiğine göre Hz. Pey-



 
 162

gamber (s.a.a) Sa'd'ın cenazesine namaz kıldığı 
zaman 90 bin melek de Peygamber'le (s.a.a) 
birlikte ona namaz kılmıştır. Ayrıcı Sa'd, Hz. 
Ali'ye (as) olan sevgisi yüzünden Peygamber-i 
Ekrem'in (s.a.a) "Müjdeler olsun sana ey Sa'd! 
Allah senin ömrünü şehadetle sona erdirir ve 
kâfirlerden bir grubunu senin vasıtanla helak 
eder..." buyruğuyla övdüğü kimsedir. 

9- Kendi zamanının fakihlerinden ve Ehli-
beyt'in sadık dostlarından olan değerli sahabi 
Ebu Said el-Hudri'nin mezarı da Baki mezarlı-
ğındadır. 

10- Akil, Hz. Ali'nin (a.s) kardeşidir. Hali-
me-i Sa'diye ise Hz. Resulullan'ın (s.a.a) süt 
annesidir. 

Bu mezarlıkta yaklaşık 9 bin kişinin gömül-
düğü rivayet olunmuştur. 
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ZİYARETNÂMELER 
Resulullah'ın (s.a.a) Ziyareti 

ෲُຍ ౠຍِ َـໟຍِ  ْຍ ສَُື ຍ ౠຍ ສَُື ຍَ ،ُໟ َຮື   ُສَຣَْ 

 َౠຍَ ،ෲِຍ ໝຳُອَ َౠຍ ສَُື ຍَ ،ُໟຳُອََ ُສُຒَْ໋  ຍສౠَُ

 ຕِຎຳອِ ຖ໐ౠຑَ ສْ໗ َౠຍ ສَُື ຍَ ،ෲِຍ ສِຒَْ໋  ُຑْ ສُౠَُ

 ،ෲِຍ ໞِຒຳَ ໓ ຕສَْຎຟَ ،َຘِౠُِ ຖْຼ َ ،َຑౢອَ

َ໋ َ ດِ່ ِ໋ َْໟຍَ ດَِໜِໟຎຑِ ُ໘َໟຍ ໙َຎທຍ ຘຣَ ෲَຍ ຕສْຒَ

 ສْ໗ َౠຍَ ،໖ౢَໟຍ َِ ََْ໋  ຬౠໟຍ ຖْౠຩຍَ ،ດَِິ َໟຍ

 ෲُຍ ౠຒَ໓ ،َຮ໓ِຎໜໟຍ َ໋  ຖ່ َ ،َِຆُْໟຎຑِ ຖ໓ُອَ

ຍ ،َౠຮໜُໟຍ ໞౢََ ໑ِຮَື  ໞເ໓ຍ َຑِ ຬౠໟຍ ෲِ ສَُْໟ

 ໞَ໌ ຟْຎ໓ ౠُـໟຍ ،ດِໟౠເໟຍَ ໙ِຮْౢຸ ໟຍ َِ َຑِ ຎຬ໘ຘຳْຍِ
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 َِຎຒِຍَ ،َຑౠຮ໘ُໟຍ َຘِໜَِ ຕِຍົ َ ،َທِຍົ

 ຕِຍຎౠິ ໟຍ ໞِْຍَ ،َໟِຎຼ ໟຍ ໙َຩِຎຒِ໋ َ ،َຳَຮُْໟຍ

 َໟ ຢَౠຒຳَ ََْ ،َອََຍَ َໟౠَຍ َِ َໟຎ໌ໟຍ ౠຏອَ ຎ

 َౢຒَِ َໟِِຳُອََ ໙َສِຒَْ໋  ສౠَُ َ໋  َຮວِຍَ

 َ َຘِౠົ ຎວَ َౢ໔ِົ َ َຒِຒຣََ َౢຠَِ َِຍَ

 ດຟَອَౠສໟຍ ِໄِْ໋ ຍ ౠُـໟຍ ،َ໘ِວ ِْ َທِຮََວَِ َທَِ໔ົ

ໟຍ ِທِກَ ،ດَ໌ ໓ౠຮໟຍ ຍຩَُْ ຎຎ໘َ ُຜَ໌ ຑْຍَ ،ດِౠຠໟຍ َِ ດຳَ

ຖ໗ َౠຍِ ౠُـໟຍ ،َຮُວِຍَ َໟౠَຍ ِຑِ ُໄຒِ໐َ) : ْໟَ

 ຮَ໔໐ຘຳْຍَ ෲَຍ ຍຮُ໔໐ຘຳْຎ໓ ໙َُຎຟ َُْິ ໔ຍ ຍُ ຫຍِ ُْౠຍ

ທ ෲَຍ ຍສُຟََໟ ໝຳُౠຮໟຍ ُُໟຎຣອَ ຎຑຍّ ( َຘْທຍ ຍَِ

 ຑّອَ ෲِຍ ໟຍِ َຑِ ُౠຟَທຍ ຍَِ ،ຑຫ ِْ ຎຒِຎທ ຍຮً໔ِ໐ຘْິ ُ

ຑຫ ໟ ຮَ໔ِ໐َໟِ َຑౢອََ.  

Okunuşu: Eşhedu enlâ ilâhe illallâhu vah-
dehû lâ şerîke leh, ve eşhedu enne Muham-
meden abduhû ve rasuluh, ve eşhedu enneke 
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rasulullâhi ve enneke Muhammedebnu abdil-
lâhi ve eşhedu enneke qad belleğte risâlâti 
rabbike ve nesahte liummetike ve câhed'te fî 
sebîlillâhi ve abedtellâhe hettâ etâke'l-yaqînu 
bil-hikmeti ve'l-mev'izatil-haseneti ve eddeytel-
lezi aleyke minel-heqqi ve enneke qad raufte 
bil-mu'minîne ve ğaluzte alel-kâfirine febelle-
ğallahu bike efzale şerafi mehalli'l-mukerre-
mîn. Elhamdu lillâhillezî istenqazenâ bike mi-
neş-şirki vez-zalâleh. Allâhumme fec'al sala-
vâtike ve salavâti melâiketike'l-muqarrabîn, ve 
enbiyâike'l-murselîn, ve ibâdide's-salihîn, ve 
ehlis-semâvâti vel-erazîn, ve men sebbehe le-
ke yâ rabbel-âlemîne, minel-evvelîne vel-âhirî-
ne alâ Muhammedin abdike ve rasûlike ve ne-
biyyike ve emînike ve neciyyike ve habîbike 
ve safiyyike ve hâssatike ve safvetike ve hiya-
rike min halqik. Allâhumme a'tihi'd-deracete'r-
rafîah, ve âtihi'l-vesîlete minel-cenneti veb'as-
hu meqamen mehmûden yeğbituhû bihi'l-ev-
velune ve'l-âhirûn. Allâhumme inneke qulte ve 
lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke fes-
tağfirullâhe vestağfere lehumu'r-rasûlu le-ve-
cedullâhe tevvâben rahîma, ve innî âteytuke 
mustağfiran tâiben min zunûbî ve innî etevec-
cehu bi-ke ilallâhi rabbî ve rabbike li-yağfira lî 
zunûbî. 
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Anlamı: Şahadet ederim ki Allah'tan başka 
ilâh yoktur; tektir; ortağı yoktur. Ve şahadet 
ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. 
Şahadet ederim ki sen Allah'ın elçisisin ve sen 
Abdullah oğlu Muhammed'sin. Şahadet ederim 
ki sen Rabb'inin risaletlerini ulaştırdın; ümme-
tine nasihatte bulundun, Allah yolunda cihad 
ettin; Allah'a ibadet ettin; tâ ki hikmet ve iyi 
bir nasihatle yakine ulaştın (ölüm gelip çattı). 
Ve üzerine bırakılan hakkı yerine getirdin. 
(Şahadet ederim ki) sen müminlere karşı yu-
muşak ve şefkatli, kâfirlere karşı ise sert dav-
randın. Böylece Allah seni ikram edilmişlerin 
en üstün şeref makamına ulaştırdı. Senin vası-
tanla bizleri şirk ve dalaletten kurtaran Allah'a 
hamdolsun.  

Allah'ım! Kendi salatını, mukarreb melekle-
rinin, gönderilen peygamberlerinin, salih kul-
ların, göktekilerle yerdekilerin ve ey âlemlerin 
Rabb'i, öncekilerden sonrakilere kadar seni ten-
zih edenlerin salatını kulun, elçin, peygambe-
rin, emin kıldığın, seçtiğin, habibin, tertemiz 
kıldığın, kendine has kıldığın ve yaratıklarının 
arasından seçip çıkardığın Muhammed'in üze-
rine kıl. Allah'ım! Ona yüce bir makam ver. 
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Ona cennetten bir vesile ver. Onu, öncekilerle 
sonrakilerin gıpta edecekleri seçkin bir maka-
ma yücelt. Allah'ım! Sen buyurmuşsun ki: 
"Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet 
sana gelip Allah'tan bağışlanma dileselerdi ve 
Peygamber de onlar için bağışlama dileseydi, el-
bette Allah'ı tövbeleri kabul eden, esirgeyen ola-
rak bulurlardı." Şimdi ben de bağışlama dile-
yerek ve günahlarımdan tövbe ederek sana gel-
dim ve günahlarımı bağışlaması için seni vası-
ta kılarak Rabb'im ve Rabb'in olan Allah'a yö-
neldim.1 

Hz. Fatıma'nın (s.a) Ziyareti 

ُౠິ ໟຍَ໋  ສْ໗ ດَຘُْ ຎ ِْْຍِ ຘَຬౠໟຍ ِ ວ໘ ِ

໗ْຒໞ ຍْຎົ َِຘْຍِ ຎَໟِ எِສَຟَََ ِ໘ຨَ ຮَຑِ َُْ ຓ

 ،َຮُຑِຎົ ُຎໟِຍ ِໟُຼສౢຍ ຎ ໞౢໜໟَِ َ໗ ໙ِຑُຍ ِຑِ ຎທ

ْຍِ َໟຄْິ  ຎຎِ໓ ُౡِົ َ ِຑِ ຎທຍَ ِໟِກَ َِْ໋  ෲُຍ ౠົ ຎ 

                                                 
1- Tehzibu'l-Ahkam, s.606; Kamilu'z-Ziyarat, s.16. 

(Mefatihu'l-Cinan, s.629; Sevabu'l-Hac, s.164). 
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ສຼ ຘຑِ ຎຘِ໘َໟຍ ຍ எِຎ໗ౠສົຎ໘ِຎຍ ຎَິ ໔ຍ ຮَౢຸ ຒَໟِ ຎُໟ ໗ ສْ 

ໃஏَຘََِຑِ ຎຮُْ.  

Okunuşu: Esselâmu aleyki yâ mumtehi-
neh, qad imtehanekillezî halaqaki qable en 
yehluqak, fe-vecedeki lime'mtehaneki sâbirah, 
ve nehnu leki evliyâu sâbirûn, ve musaddiqû-
ne li-kulli mâ etânâ bihî ebûk, sallallâhu aleyhi 
ve âlih, ve etânâ bihî vasiyyuh, feinnâ nes'elu-
ki in kunnâ saddeqnâki illa elhaqtinâ bi- tasdî-
qinâ lehumâ li-nubeşşira enfusenâ ennâ qad 
tahurnâ bi-velâyetik. 

Anlamı: Ey kendisini yaratan Allah'ın, ya-
ratmadan önce imtihan ettiği ve imtihan ettiği 
şeye sabırlı bulduğu! Bizler senin dostun oldu-
ğumuzu, babanın -Allah ona ve Ehlibeyti'ne 
rahmet etsin- ve onun vasisinin bize getirdikle-
rini tasdik edici ve sabrediciler olduğumuzu 
sanıyoruz. Biz seni tasdik ettiğimiz zaman se-
nin velayetinle kendimize temizlendiğimizi 
müjdelemek için bizi o ikisinin -Resulullah ve 
vasisinin- tasdikine ulaştırmanı istiyoruz. 

• Sonra şöyle de: 
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ُౠິ ໟຍ ،ෲِຍ ໝِຳُອَ ຖຑِ ຎ َِْ໋  ُౠິ ໟຍ ຎ َِْ໋  

 ،ෲِຍ ౢຒِ ຖຑُِౠິ ໟຍ ،ෲِຍ ໞِວ ຖຑِ ຎ َِْ໋  ُౠິ ໟຍ 

 ،ෲِຍ ِຍ ຖຑِ ຎ َُِْ໋ౠິ ໟຍ ຮِْວ ຖຑِ ຎ َِْ໋  

 ْౠَ໋  ຽຍອ ຍ ُຘໜََِ ُຳُອَُ ෲَຍ ສُِື ຍ ،ෲِຍ ໖ِວ

َِْ໋  ຖِໄຨِຳَ َْ َ໋  ໂວِຎຳ ،َُ໋  ຖِອَ، ٌຮౢຒَຘُ 

 ،ຖِْຩِຎ໋ َْໟِ ຩຎ໌ُ ،ຖِْໟຍ َْໟِ ໝຍُ ،ُِ ຕِౠຮຒَທ ْౠِ

ຍ َْໟِ ຐُِ ،ຖِເ໐ຑْຍ َْໟِ ໐ِຒُْ ෲِຎຑِ ໔َ ،ຖِຒْຒَຣْ

ຎຒຜَُ ຎຯِຎຟَ ຎຒິຣََ ຍສື.  

Okunuşu: Esselâmu aleyki yâ binte Rasu-
lillâh. Esselâmu aleyki yâ binte nebiyyillâh. Es-
selâmu aleyki yâ binte halîlillâh. Esselâmu aleyki 
yâ binte emînillâh. Esselâmu aleyki ya binte 
hayri halqillâh. Uşhidullahe ve rasûlehu ve melâ-
iketehu ennî razin ammen razîti anhu, sâhitun 
alâ men sehatti aleyh, muteberriun mimmen 
teberra'ti minhu, muvâlin li-men vâ-leyti, muâdin 
li-men âdeyti, mubğizun li-men ebğazti, muhib-
bun li-men ehbebti, ve kefâ bil-lâhi şehîden ve 
hasîben ve câziyen ve musîben. 
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Anlamı: Selâm olsun sana ey Resulullah'ın 
kızı. Selâm olsun sana ey Allah'ın peygamberi-
nin kızı. Selâm olsun sana ey Allah'ın halilinin 
kızı. Selâm olsun sana ey Allah'ın emininin 
kızı. Selâm olsun sana ey Allah'ın kullarının en 
hayırlısının kızı. 

Allah'ı, peygamberlerini ve melekleri şahit 
tutuyorum ki ben senin razı olduğun kimseden 
razıyım, senin öfkelendiğin kimseye öfkeli-
yim, senin uzak olduğunu ilân ettiğin kimse-
den uzak olduğumu ilân ediyorum, senin dost 
olduğun kimseye dostum, senin düşman oldu-
ğun kimseye düşmanım, senin gazap ettiğin 
kimseye gazaplıyım, senin sevdiğin kimseyi 
seviyorum. Şahit, hesap görücü, ceza ve mükâ-
fat verici olarak Allah yeter. 

• Sonra Resulullah'a ve onun tertemiz Ehli-
beyti'ne salat gönder.1 

Bâki'deki Ehlibeyt İmamları'nın Ziyareti 
Ehlibeyt İmamları'ndan dördünün türbesi 

Baki mezarlığındadır. İmam Hasan, İmam Zey-
nelabidin, imam Muhammed Bâkır ve İmam 

                                                 
1- Mezaru'l-Kebir, s. 19; Mefatihu'l-Cinan, s. 632. 
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Cafer Sadık, hepsine Allah'ın selâmı olsun. 

ُౠິ ໟຍౠِຍ ْໜَْ໋   ،ສُໟຍ ດُౠິ ໟຍ ،໘ౠຘໟຍ ໞْຍ ْໜَْ໋  

ُౠິ ໟຍْໜَْ໋    ،ຎౡສໟຍ ໞِْຍ ໋ ພُຠَُໟຍ ຎَౡຍُౠິ ໟຍ 

ດِౠຮِຒَໟຍ ໓ ُຍّ໘ໟຍ ຎَౡຍ ْໜَْ໋ ِ ،ໂِْິ ໘ِໟຍُౠິ ໟຍ ْໜَْ໋  

 ،ຓَِ໔ౠຼ ໟຍ ໞْຍُౠິ ໟຍກ ْໜَْ໋   ،ෲِຍ ໝِຳُອَ ໝُౠິ ໟຍ 

 ْຘْຼ َ ْຘ໐ౠຑَ ສْ໗ ْໜౠຍ ສَُື ຍ ،ຠْౠໟຍ ໞْຍ ْໜَْ໋

 ،ْທຮْ໔໐໓ ْໜْໟຍِ َຳຍَ ْຘຑْຬౢَ ،ෲِຍ ຕِຍຫ ໓ ْທຮْຒَົ َ

ໃ ౠຍَ ،َສُຘُْໟຍ َສُِື ຍຮّໟຍ ດౠَِຍ ُໜౠຍ ສَُື ຍَ ْໜຘَ໋ ຎ

 ْ໓ ْທَْ໋ ຩَ ْໜౠຍَ ،໕ُສْౢຼ ໟຍ ُໜໟْ໗ ౠຍَ ،ດຮُ໔َ

 ِສّໟຍ ُِຎ໋ຩَ ْໜౠຍَ ،ຍُ໋ ຎໄທ ْ໓ ْທຮَْຍَ ،ຍຑُຎຠທ

 ِْ ْໜຨَິ َ ෲِຍ َِْ໌ ຑِ ຍໟຍະທ ْໟ ،ຽِອَْຍ ُຎອْຍَ

໘ََ ،ຮَౠໄُ ໞౢ ຏِົ ຍ ْໟ ،ຕِຍຮౠໄُໟຍ ِຎຣອْຍ ِْ ْໜ

 ُຘ໓ِ ْໜ໓ ໙ْຮَຸ ທ ْໟَ ،ُْຠَໟຍ ດౠِِຎຠໟຍ ُໜْິ ౢສَທ

 ُຎّຩَ ຎَْ໋  ْໜຑِ ౠَ ،ْໜຘຒََ ຏَຎໃَ ْຘຒْໃِ ،ِຍَْຍ
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໓ ຮَຬَُ َ໊ ໓ຮْທ ْຍ ෲُຍ َຫِຍ ຕُຑُ ໓ ْໜَ໌ ຠَ໓ ،ِສّໟຍ ຎَ

 ،ຎຑِຬໟِ ຓອَຎ໔َ ຎໟ ດَຣْອَ ْໜَْ໋  ຎທຎົ  ໞَ໌ ຟََ ،ُُຳْຍ

 ِْ ຎَْ໋  ౠَ ຎຑِ ຎ໘ວ ຐَౠໃَ ،ຎໟ ෲُຍ ُອَຎຘວຍ ຫِຍِ

 َ໓ຮِຘْ໌ ُ ،ْໜِِ໌ ຑِ َౢَິ ُ ُສَِ໋  ຎَ ،ْໜຘَِِ

َ ຍຬَ ،ْຎّຍِ ຎ໘ِສຼ ຘຑِ ຎໄວຍَ ໑َຮَຳْຍ َْ ُຎ໘

 ْຍَ ،ູ ຨໟຍ ِِຎ໘َຑِ ຎຟອََ ຟَ ຎຑِ ౠຮ໗ຍَ َຎໜຘຳْຍَ

 ໟ ຍໜ໓ ،ຩౠຮໟຍ َِ ໜَໟຍ ຬ໘ِຘْິ ُ ْໜຑِ ُຬ໘ِຘْິ َ

 ،ຎౡສໟຍ ໞْຍ ْໜَ໋  ຐَِອَ ຫຍِ ْໜْໟຍِ ຕສْ໓َ ສْ໘໓ ،َຎ໌໔ື

ຬຨౠທຍَ ຎَ໋  ຍຮُຒَໜຘຳْຍَ ຍະُ ෲِຍ ຕِຎກ ຍ 

Okunuşu: Esselâmu aleykum eimmetel-hu-
dâ. Esselâmu ehle't-teqvâ. Esselâmu aley-
kum eyyuhel-hucecu alâ ehli'd-dunyâ. Esselâ-
mu aleykum eyyuhel-qavâmu fi'l-beriyyeti bi'l-
qisti. Esselâmu aleykum ehles-savfeh. Esselâ-
mu aleykum Âl-e Rasulillâh. Esselâmu aley-
kum ehlen-necvâ, eşhedu ennekum qad bel-
leğtum ve nesahtum ve sabertum fî zâtillahi ve 
kezzebtum ve usîe ileykum feğafertum, ve eş-
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hedu ennekumul-eimmetur-râşidûnel-muhte-
dûn, ve enne tâatekum mefrûzah, ve enne qav-
lekumu's-sidgu, ve ennekum deâimu'd-dîni ve 
erkânu'l-erzi, lem tezâlû bi-aynillâhi yensehu-
kum min aslâbi kulli mutahharin, ve yenqulu-
kum min erhâmil-mutahharât, lem tundennis-
kumul-câhiliyyetul-cehlâ, ve lem teşrak fîkum 
fitenul-ehvâ, tibtum ve tâbe menbetukum, 
menne bikum aleynâ deyyânud-dîn, fecea-
lekum fî buyûtin ezinellahu en turfea ve yuzke-
ra fîhesmuh, ve ceale salavâtenâ aleykum 
rahmeten lenâ ve keffâraten li-zunûbina, izih-
târakumullâhu lenâ, ve tayyebe helqana bimâ 
menne aleynâ min vilâyetikum, ve kunnâ inde-
hû musemmîne bi-ilmikum, mu'terifîne bites-
dîqina iyyâkum, ve hâzâ meqâmu men esrafe 
ve ehtae vestekâne ve eqarre bima cenâ ve 
recâ bimeqâmihil-halâs, ve en yestenqizehu 
bi-kum, mustenqizu'l-helkâ mine'r-redâ, fekû-
nû lî şufeâ, feqad vefedtu ileykum iz rağibe 
ankum ehlud-dunya vettehazû âyâtillâhi huzu-
ven vestekberû enhâ. 

Anlamı: Selâm olsun siz hidayet imamları-
na, selâm olsun siz takva ehline, selâm olsun 
dünya ehline hüccet olan sizlere, selâm olsun 
halk içerisinde adaleti uygulayan sizlere, selâm 
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olsun siz seçkinlere, selâm olsun siz Resulul-
lah'ın Ehlibeyti'ne, selâm olsun siz necva ehli-
ne (Allah'ın kendileriyle özel konuştuğu kim-
selere). Şahadet ederim ki siz Allah için tebliğ 
ettiniz, nasihat ettiniz ve Allah yolunda sabret-
tiniz, yalanlandınız, size karşı kötü davranıldı, 
ama siz affettiniz. Şahadet ederim ki siz rüşde 
ermiş ve hidayet olmuş imamlarsınız. Size ita-
at farzdır, sözünüz doğrudur, siz davet ettiniz 
de icabet edilmediniz, emrettiniz de itaat edil-
mediniz; doğrusu siz dinin direkleri ve yeryü-
zünün rükünlerisiniz. Sürekli Allah'ın gözün-
desiniz, O sizi bütün temiz insanların sulbün-
den geçirdi ve temiz kadınların rahimlerinden 
intikal ettirdi, cahillerin cehaleti sizi kirleteme-
di, heveslerin fitneleri sizde ortak olamadı, 
kendiniz pâk idiniz ve kaynağınız da pâk idi, 
dini yaratan sizin vasıtanızla bizim üzerimize 
minnet bıraktı, böylece sizi(n zikrinizi) kendi-
sinin yükseltilmesine ve içlerinde adının anıl-
masına izin verdiği evlerde kıldı, size salatı-
mızı bizim için rahmet ve günahlarımız için 
keffaret kıldı; çünkü Allah sizi bizim için seçti, 
sizin velayetinizle bize minnet bırakarak yara-
tılışımızı tertemiz kıldı ve adımız O'nun yanın-
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da sizi tanıyan olarak geçmiş, sizleri tasdiki-
mizle O'nun yanında itiraf edenler olarak yer 
almıştır. Bu, aşırı giden, hata eden, çaresiz ka-
lan, cinayetlerini ikrar ederek size gelen, size 
gelişiyle kurtulmayı ve sizin hürmetinize helak 
olanları helaketten kurtaran Allah'ın kendisini 
kurtarmasını ümit eden bir kimsenin hâlidir; o 
hâlde benim için şefaatçiler olun. Dünya ehli 
sizden yüzlerini çevirirken, Allah'ın ayetleriyle 
alay ederken, o ayetlere sırtlarını çevirirken 
ben size taraf yöneldim. 

• Sonra başını göğe doğru kaldır ve şöyle de: 

َ ،ُْິ َ  ٌِຎ໗ َُ َْ ຎ َ  ٌِຍຩَ ،ُ  ໞౢໜຑِ ໂُ

َ ຘ໘ౠ໓َ ຎຑِ ౡَໟຍ َໟ ْື  ،َِْ໋  ຘْ໗ຍ ຎຑِ ຘ໓ౠຮَ໋

َ ،໙َຩُຎຒِ໋  َُ໋  ౠສົ  ຫຍِ  ،ِ໘ౢَຑِ ຍౡ໔ຨຘຳْຍَ ،ُຘ໓ຮِْ໌ َ ຍِຟَ

َ ຖِຎໜ໓ ،ُຍຳِ ໟຍِ ຍໟຎ ດౠِໟຍ  ຍ໗ຍ َ໊ َ ౠَ໋  َِ

ວ ຖ ຫຍِ ສَُْໟຍ َ໓ ،ِຑِ ຘຼ ຼ ວ ຎຑِ ُْຘຼ ຼ

 ຎ ْຮِْທ ໓ ،ຎຑຘໜَ ຍອຬَ ຍຬ ຎ໘َ ໓ ໙َສَِ໋
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َ ،ຕْຟَອَ َ ສౠَُ ດَِຮُْຑِ ،ຕَْ໋ ຩَ ຎـ໓ ຒْౢຨທ  

َ ،َຮِຎໄໟຍ ِໟِກ َ ສౠَُ َ໋  ෲُຍ ౠົ ౠَُ ໝِກສ.  

Okunuşu: Ya men huve qâimun lâ yeshû 
ve dâimun lâ yelhû ve muhîtun bi-kulli şey'in, 
lekel-mennu bimâ veffaqtenî ve arraftenî bi-
mâ eqamtenî aleyhi, iz sade anhu ibâduke ve 
cehilû ma'rifetehu vestehaffû bi-haqqihi ve 
mâlû ilâ sivâh, fekânetil-minnetu minke aleyye 
mea eqvâmin hasastehum bimâ hasastenî 
bih, felekel-hamdu iz kuntu indeke fî meqâmî 
hâzâ mezkûran mektûben felâ tehrimnî ma ra-
cevtu ve lâ tuhayyibni fîmâ deavtu, bi-hurmeti 
Muhammedin ve âlihit-tâhirîn, ve sallallâhu alâ 
Muhammedin ve âli Muhammed. 

Anlamı: Ey hiçbir zaman yanılmayan kâim 
ve sabit, ey boş şeylerden uzak ebedi ve her 
şeyi kuşatan zat! Kulların engelleyip tanıma-
dıkları, hakkını hafife aldıkları ve başkalarına 
yöneldikleri hâlde beni muvaffak etmenden, 
beni üzerine ikame ettiğin şeyi bana tanıtman-
dan dolayı sana hamdolsun; benim üzerimde 
ve bana verdiğin şeyi kendilerine de verdiğin 
kavim üzerinde minnet sahibisin sen. O hâlde 
sana hamd olsun; çünkü ben senin yanında bu 
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makamımla anılıp yazıldım. O hâlde ümit etti-
ğim şeyden beni mahrum etme. Çağırdığım 
şeyde beni ümitsiz etme; Muhammed ve pâk 
Ehlibeyti'nin hürmeti hakkı için; Allah Mu-
hammed ve Ehlibeyti'ne rahmet etsin.1 

• Sonra kendin için dua et ve sonra Ehli-
beyt İmamları'ndan (hepsine selâm olsun) her 
biri için iki rekât ziyaret namazı kıl (Bâki'de 
türbesi bulunan Ehlibeyt İmamları'nın kutsiye-
tini korumak için ziyaret namazını Mescid-i 
Nebi'de kılmalı ve Bâki mezarlığında namaz 
kılmaktan sakınılmalıdır. 

Camia-i Sağira Ziyareti 
Bu ziyaret el-Kâfi, et-Tehzib ve Kamilu'z-

Ziyarat kitaplarında İmam Rıza'dan (a.s) nak-
ledilir. Bu ziyaretnâme bütün imamların, pey-
gamberlerin ve vasilerin türbelerinde okuna-
bilir:2 

                                                 
1- Mefatihu'l-Cinan, Tehzibu'l-Ahkam, c.6, s.80, 

Kâmilu'z-Ziyarat, s.55. 
2- el-Kâfi, c.4, s.579, hadis: 2; Tehzibu'l-Ahkam, c. 

6, s.102 ve Kâmilu'z-Ziyarat, s.331. 
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ُౠິ ໟຍ ،ِِຎ໔ِົ ຍَ ෲِຍ َຎໟِْຍ َ໋  ُౠິ ໟຍ ِຎَຍ َ໋  

 ،ِِຎຒّຣِຍَ ෲِຍُౠິ ໟຍອِຎຼຍ َ໋   ،ِِຎ໔ວَ ෲِຍ ُౠິ ໟຍ 

 ،ෲِຍ ດِ໓ຮِْ໌ َ ໝౢຎَ َُ໋ౠິ ໟຍ ،ෲِຍ ຮِຫِ ِِຎິَ َ໋  

ُౠິ ໟຍ ،َِِْ ෲِຍ ຮِْຍ ຮِ່ ُ َ໋  ُౠິ ໟຍ ຓِຎ໋ౡສໟຍ َ໋  

 ،ෲِຍ ໟຍُِౠິ ໟຍ ،ෲِຍ ຕِຎຮَْ ໓ َຮّ໘ِຘْິ ُໟຍ َ໋  

ౠິ ໟຍُ ،ෲِຍ ດَِ໋ ຎໃ ໓ َຼِຨُໟຍ َ໋  ُౠິ ໟຍ َ໋  

 ،ෲِຍ َ໋  ِຩَِຍُౠິ ໟຍ ສْ໘໓ ُْຍ َْ َຬౠໟຍ َ໋  

 ُْ໓ຮََ໋  ََْ ،ෲِຍ ຩَຎ໋ ສْ໘໓ ُْຍຩຎ໋ ََْ ،ෲَຍ ໟຍ

ຍ ໞِຟَ ສْ໘໓ ُِْຟَ ََْ ،ෲَຍ ໑َຮََ໋  ສْ໘໓ ََِ ،ෲَ

 ສْ໘໓ ُِْ ຨທ ََْ ،ෲِຎຑِ َຼ ຘْ໋ ຍ ສِ໘໓ ِْຑِ َຼ ຘْ໋ ຍ

 َْໟِ ٌຳِ ຍ ෲَຍ ສُِື ຍَ ،ౠໞຟََౠະَ໋  ෲِຍ َِ ຨທ

 ْຮౢِິ ຑِ ٌِຆُْ ،ْຘຑْອَຎຣ َْໟِ ຏٌຮْຣََ ،ْຘْໟຎຳ

 َໟِຫ ໓ ຽౢ໔ُ ،ْໜຘََِِ໋ َ ෲُຍ ََ໌ ໟ ،ْໜْໟຍِ ِౢ
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 ،ُِْ ෲِຍ ໟຍِ ຮَຑْຍَ າِِຍَ ౢຠِໟຍ َِ ສٍౠَُ ໝِກ ౠສَُ໋

ِໟِກَ ສٍౠَُ َ໋  ෲُຍ ౠົ َ.  

Okunuşu: Esselâmu alâ evliyâillâhi ve esfi-
yâih. Esselâmu alâ umenâillâh ve ehibbâih. 
Esselâmu alâ ensârillâhi ve hulefâih. Esselâ-
mu alâ mehâlli ma'rifetillâh. Esselâmu alâ me-
sâkini zikrillâh. Esselâmu alâ muzhirî emrillâhi 
ve nehyih. Esselâmu aled-duâti ilallâh. Esse-
lâmu alel-musteqarrîne fî merzâtillâh. Esselâ-
mu alel-muhlesîne fî tâetillâh. Esselâmu alel-
edillâi alallâh, esselâmu alellezîne men vâlâ-
hum feqad vâlallâh, ve men âdâhum feqad 
âdallâh, ve men arafehum feqad arafallâh, ve 
men cehilehum feqad cehilallah, ve meni'tesa-
me bihim feqadi'tesamallâh, ve men tehallâ 
minhum feqad tehallâ minallâhi azze ve celle, 
ve uşhidullâhe ennî silmun limen sâlemekum 
ve harbun limen hârebtum, mu'minun bissirri-
kum ve alâniyetikum, mufevvizun fî zâlike kul-
lihî ileykum, leânallâhu aduvve âli Muhamme-
din minel-cinni vel-insi, ve ebrau ilallâhi min-
hum ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlih. 

Anlamı: Selâm olsun Allah'ın velilerine ve 
seçkin kullarına. Selâm olsun Allah'ın eminle-
rine ve sevgililerine. Selâm olsun Allah'ın en-
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sarı ve halifelerine. Selâm olsun Allah'ın mari-
fetinin yerlerine. Selâm olsun Allah'ın zikrinin 
menzillerine. Selâm olsun Allah'ın emrini ve 
nehyini açığa vuranlara. Selâm olsun Allah'a 
davet edenlere. Selâm olsun Allah'ın rızasında 
istikrar bulanlara. Selâm olsun Allah'ın itaatin-
de ihlaslı olanlara. Selâm olsun Allah'a yön-
lendiren kılavuzlara. Selâm olsun o zatlara ki, 
onları sevenler Allah'ı sevmiş ve onlara düş-
manlık edenler Allah'a düşmanlık etmiş, onları 
tanıyanlar Allah'ı tanımış, onları tanımayanlar 
Allah'ı tanımamış, onlara sarılanlar Allah'a sa-
rılmış, onlardan ayrılanlar Allah'tan ayrılmış 
olurlar. Allah'ı şahit tutuyorum ki ben sizinle 
barışta olanlarla barış içindeyim ve sizine sa-
vaşmakta olanlarla savaş hâlindeyim; sizin 
gizlinize (Hz. Mehdi'ye -a.f-) ve açığınıza 
inanmaktayım; bütün bunları size bırakıyorum. 
Allah, Muhammed'in (s.a.a) insan ve cinlerden 
olan düşmanlarına lânet etsin; ben onlardan 
Allah'a doğru uzaklaşıyorum; Allah'ın rahmeti 
Muhammed ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun.  
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TAVAF DUALARI 
Tavafın Birinci Şavtının Duası 

ໟຍـ¥ـຍِ ౠُـ£ـ ຳْຍ ຳْຎຑِ َໟຄౠໟຍ َِຬ£ຸـُْ ـ©ـِຑِ َ໋  ـ¥ـ 

ໞِໟຍ  ِຂِ ຎຸــُْ©َ໋ـ  ِຑِ ـ¥ـຩِສَຟُ ຍ ¤َອْຽَِ  

ຳْຍຎຑِ َໟຳْຎຬໟຍ َِ£َ ْຘౡະ َ໋  ُໟຮَْ َື ຳْຍຎ َໟ

໗ຍ ُໟ ౡະຘທ ຬໟຍ َِຳຎຑສََ ُຍَ ஏَຘِِ ຳْຍຎ َໟ

ຳْຎຑౠໟຍ َِຬ£َ໋ ຩَ ຑِ ໙َຎُ ِـຳ©ـِ ຟَ ْౡໄໟຍ ຐِِຎອِ ،

໓ຠَຘຳْຎـــــــــَ ُໟ ຖຒْ ْ໘ໟຍَ໋  ຖْౠຒََ ِِ ດَ ،َ ຳْຍຎ َໟ

ຑِຳْຎౠໟຍ َِຬ£ຮْ໔ ົ  ສٍౠَُໟِ ِຑِ ຕౠَ໋  ෲُຍ َِْ   ِໟِກ

َຫ ِْ َౠສ໘ທ ຎَ ِຒِຎທ ຎَ َ ຮَౠວ ຍَ໋  ຖَْທَِْຘَْ໌ ِ ·  

Okunuşu: Allâhumme innî es'eluke bis-
mikellezî yumşâ bihî alâ zulelil-mâi kemâ 
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yumşâ bihî alâ cudedil-erz, ve es'eluke 
bismikellezî yehtezzu lehû arşuk, ve es'e-
luke bismikellezî tehtezzu lehû arşuk, ve 
es'eluke bismikellezî de-âke bihî Mûsa 
min cânibi't-tûr, festecebte lehû ve elqayte 
aleyhi mehebbeten mink, ve es'eluke bis-
mikellezi ğaferte bihî li-Muhammedin ma 
teqaddeme min zenbihî ve mâ teahhar, ve 
etmemte aleyhi ni'metek. 

Anlamı: Allah'ım, düz yerde yüründüğü 
gibi su üzerinde yürümeyi sağlayan ismin 
hürmetine, Arşının kendisi için titrediği ismin 
hürmetine, meleklerin kendisi için ayakları 
titreyen ismin hürmetine, Musa'nın Tur dağı 
yönünden kendisiyle seni çağırıp da icabet et-
tiğin ve kendisiyle üzerine katından bir sevgi 
bıraktığın ismin hürmetine ve kendisiyle Mu-
hammed'in (s.a.a) önceki ve sonraki günahla-
rını bağışlayıp, ona olan nimetini tamamladı-
ğın ismin hürmetine senden dünya ve ahiret 
hayrını bana  vermeni istiyorum. 
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Tavafın İkinci Şavtının Duası 

ິْ ວــ£ــຍِـ  ຮٌَـ£ـ໘໓ َْໟຍِ ـ£ـຍِ ౠُـ¥ໟຍـ ُ ໒ٌِຎຠຘـ£ـ໓ ຮٌౢ໐ທ  ຮْ

ْິـ ຟِ£ـຳْຍِ ໝສౢຒَທ  َ ـ£ ـຳَ໘໓ َِຎـ£ِ ໙َຮُـໜْິـ£ـ َ

ຒَຑِຑِຎَ໋  ໕ْౠສຼ ຘ໓ َِْໟຎຑِ ౠຠَ ດِـໟຍ¥ـౠُໟຍ ຒَْຑَ ຖَْ َຘໟຍ ُຮََ

َ َُຮَຣَໟຍَ ໙َສُຒَْ໋  ສُຒَْ໌ـ ©ـຬ໘َ ຍໟຍ ُຎَ໌ َຑِ ຬِِຎ

ຠຘْິ ُໟຍـ£ـَِ َຑِ ຮُອຎౠໟຍ ِ໓ ໘ຘِْ໋ ຎـ£ـَ  َ ౠສَໟِຍَ ْຍـ£ـَ  

ໟُສ£َ  ວຍَِِຍــَໟຍ ُຆِْـ£ـِ َອຎౠໟຍ َِຮ ຎَ ຩُຍَຟَ ຎَ £ُ.  

Okunuşu: Allâhumme innî ileyke feqî-
run ve innî hâifun mustecîr, fe-lâ tuğayyir 
cismî ve la tubeddil ismî. 

Sâiluke faqîruke miskînuke bi-bâbik, fe-
tesaddeq aleyhi bil-cenne. Allâhumme, el-
beytu beytuk, vel-haramu haramuk, vel-ab-
du abduk, ve hâzâ maqâmul-aizi bik, el-
mustecîri bike minen-nâr, fee'tiqnî ve vâli-
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deyye ve ehlî ve vuldî ve ihvâniyel-mu'mi-
nîne minen-nâr, yâ cevâdu, yâ kerîm. 

Anlamı: Allah'ım, hiç kuşkusuz ben sana 
muhtacım; korkuyorum, sana sığınmışım. 
O halde cismimi değişime uğratma, ismimi 
değiştirme. 

Allah'ım, Sana muhtaç olan düşkün biri 
kapında durup rahmetini dilemektedir. O 
halde sadaka olarak cenneti ona ver. Alla-
h'ım, ev senin evin, harem senin haremin, 
kul da senin kulundur. Burası ise cehen-
nem ateşinden sana sığınanların makamı-
dır. O halde beni, anne ve babamı, çoluk 
çocuğumu ve mü'min kardeşlerimi cehen-
nem ateşinden azat eyle, ey bağışı bol olan 
Cevad ve ey Kerim! 
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Tavafın Üçüncü Şavtının Duası 

 ອຎໟຍ َِ ِຣْຮَຑ َ َຘَِـ£ـౠُِວِຩْຍ ໟຍ َ ດౠຠَ ຟِຍຮْـ¥ໟຍـ

ِ َ໘ౡິـ£໓ِຎـَ໋ ໟຍ َِ  ْ໊ ຳِْຍຮౢໟຍ ౠَ໋  ِຯ໕َໟຍ َໝَ ຩْຍ ອَ

َ໋£ـດِ໘َິ ໓ ౠຮື  ـໟຍ ຠَِِّ ຍ¤ِ າَِ  ౠِຮື໘َິ ໓ ດِໟຍ ຮََ໌ ຏِ

َໟຍຠََ໌ِ َໟຍຫ ຎََِّ ْౠໄໟຍໝَِ ຫ ຎໟຍ ຍຠَُ ຩِໟຍຮَໜََِ໋  ౠຍِ ـ£ـ 

໌ـ£ـ໓ ໒ٌເُ໔ِ໋ ຎ ໟ£ــ َ໘ທــــــُౠຒ ِـ£ـ ِຍౠَ ຍຖ ౠິ ໟຍـ£ـໟຍ ُ໊ َ໌ـ£ـُ  

Okunuşu: Allâhumme edhilni'l-cenne, ve 
ecirnî mine'n-nâri bi-rahmetik, ve âfînî 
mines-suqmi ve evsi' mine'r-rizqil-helâl. 

Vedra' annî şerre feseqati'l-cinni ve'l-
insi ve şerre feseqa-ti'l-arabi vel-acem. 

Yâ zel-menni vet-tavl, yâ zel-cûdi vel-
keram. İnne amelî zaîfun fe-zâifhu lî, ve 
teqabbelhu minnî inneke entes-semîu'l-
alîm. 
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Anlamı: Allah'ım, rahmetinle beni cen-
nete sok, cehennemden kurtar, hastalıkları-
ma şifa ver, helal rızktan payımı bol eyle. 
İnsanlar ve cinlerin, Arap ve Acemin 

kötülüklerinin şerrini benden uzaklaştır, ey 
büyük nimetlerin sahibi; ey bol bağış ve 
kerem sahibi. Hiç kuşkusuz amelim çok 
azdır. Onu kat kat artırarak benden kabul 
eyle. Hiç şüphesiz sen, duaları işitir, ni-
yetleri bilirsin. 
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Tavafın Dördüncü Şavtının Duası 

َຍ ຎ ෲَُໟَِ ຎౠ ໟຍَ໌໓ِຎَ ،ດَِ ໟຍ ໖َໟِຎວَ໌َ ،ດَِ໓ِຎ ອَຯຍِ ໕َ

ໟຍَ໌َ ،ດَِ໓ِຎُِ໌ ُໟຍ ໟຎຑَ໌໓ِຎຑِ ُຎَໟຍ َ ،ດَِໟຎَ໌໓ِຎໟຍَ ،ດَُِ ໞເౢ໔ຘ

ຑِໟຎَ໌໓ِຎَ ౠَ໋  ດَِـَ໋  ¥ـຟَ ໊ـ£ـِ໘ِວ َ َຣْອَ ຎـ©ـౡສໟຍ ََ ຎ

َຍ¤َ ຓِຮَວِ ຣອَـ£ـََُົ  ຎໞِـَ໋  ¥ ສٍౠَُ ـَౠَُ ໝِກ ສٍ

໗ຯອْຍَໟຍ ຎَ໌َ ດَ໓ِຎ َທໟຍ َຎَ໌َ ດَِ໓ِຎ ໟຍ ຮَໜືَ໌໓ِຎَ໓ِ ດِౡສໟຍ َ ຎ

َຍ¤َ ຓِຮَວِອْຍ ຎَຣَౠຮໟຍ ຣِຍـ£ـَ.  

Okunuşu: Yâ Allâhu yâ veliyyel-âfiyeh, 
ve hâliqal-âfiyeh, ve râziqal-âfiyeh, vel-
mun'imi bil-âfiyeh, vel-mennânu bil-âfiyeh, 
vel-mutefazzilu bil-âfiyeti aleyye ve alâ ce-
mîi halqik. 

Yâ Rahmâne'd-dunya, vel-âhireh, ve 
rahîmehumâ, salli alâ Muhammedin ve âli 
Muhammed, verzuqnil-âfiyeh, ve tamâmel-
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âfiyeh, ve şukral-âfiyeti fîd-dunyâ vel-âhi-
reh, yâ erhamer-râhimîn. 

Anlamı: Allah'ım, ey afiyetin velisi, afi-
yetin yaratıcısı, afiyetin dağıtıcısı! Ey bana 
ve bütün mahluklarına afiyet nimetini ve-
ren, afiyet ile lütufta bulunan! 

Ey dünya ve ahirette Rahman ve Rahim 
olan! Muhammed ve âl-i Muhammed'e sa-
lat eyle ve bize dünya ve ahirette afiyet 
ver, hem de afiyetin tamamını; afiyete kar-
şı şükretmeyi de bize nasip eyle, ey merha-
metlilerin en merhametlisi! 
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Tavafın Beşinci Şavtının Duası 

ຍَْໟෲِ ສُຬౠໟຍ £َ ِ໓ౠຮື   ໟຍَ َِౠ່ ََْ໋ສُ ෲِ 

ౠໟຍຬ£َِ໋  ໞَ໌ ຟََ ຎّຒِ ຍສౠُ ບَ໌ ຑَ َຍِ ຎّ ຎຎـໟຍ¥ـౠُ ُໟ ສِْຍ 

َວِວ ອَຎ َ໘ِວ ອَຍຮَِື  ُຒْౢـــــຟَ َ َ໘ِౠຑອَທِກ ຎ໓ِ ຎౡສໟຍ َ ຎ

َ ດَິ ຣَ ໓ِຍ ¤َ ດَິ ຣَ ຓِຮَວِ ອຎౠໟຍ ຏَຍຬَ໋  ຎ໗ِِ.  

Okunuşu: Elhamdu lillâhillezî şerrafeki 
ve azzamek, vel-hamdu lillâhillezî bease 
Muhammeden nebiyyen ve ceale Aliyyen 
imâmâ. Allâhumme'hdi lehû hiyâre halqik, 
ve cennibhu şirâra halqik. Rabbenâ, âtinâ 
fid-dunyâ hase-neten ve fil-âhirati hasene-
ten ve qinâ azâben-nâr. 

Anlamı: Hamd Allah'a ki, seni (Kâbe'yi) 
şerefli ve büyük kıldı. Hamd Allah'a ki, 
Muhammed'i peygamber olarak gönderdi 
ve Ali'yi imam kıldı. Allah'ım, Kâbe ziya-
retini kullarının iyilerine nasip eyle; kötü 
kullarını ondan uzaklaştır. Rabbimiz, bize 
dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi 
cehennem ateşinin azabından koru. 
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Tavafın Altıncı Şavtının Duası 

ౠُໟຍ ຒَْຑَ ຖَْ َຘໟຍَ ໙َສُຒَْ໋ـ¥ໟຍـ  ສُຒَْ໌ـ ©ـຬ໘َ ຍໟຍ ُຎَ໌ ຬِِຎ

َຑِອຎౠໟຍ َِ ِ,ـໟຍ ¥ـــــــౠُ ຝُຮَ໔ໟຍَ ມُౡຮໟຍ َِຒْ໗ ِْ 

َດَ໓ِຎَ໌ ໟຍ,ـໟຍ ¥ـౠُ ََ໋  ౠຍِ໌ـ£ـ ـ£ـ໓ ໒ٌເໟ ُ໔ِ໋ ຎـ£ـَ ຍ໔ِຮْ 

ໟ£ــౠໃຍ ຎَ َ໋ــــــــــــ  ຖْ໌ـِ ِْــــــــ£ـَ໋  َ໔ِວ َ ـ¥َ໘ِວ ـ ,

 ِــــــຳْຍ£ອຎౠໟຍ َِ ෲຎຑِ ຮُـــــــຠຘـ

Okunuşu: Allahumme el-beytu beytuk, 
vel-abdu abduk, ve haza mekamul-aizi bike 
minen-nar. Allahumme min kibeliker-revhu 
vel-ferecu vel-afiye. Allahumme inne amelî 
zaifun fe-zaifhu lî, veğfir lî me'ttele'te aleyhi 
minnî ve hafiye alâ halgik, estecîru billahi 
minen-nar. 

Anlamı: Allah'ım, ev senin evin, kul da se-
nin kulundur. Burası ise cehennem ateşinden 
sana sığınanların makamıdır. Allah'ım, rahatlık, 
kurtuluş ve afiyet senin tarafındandır. Allah'ım, 
hiç kuşkusuz amelim çok azdır; onu benim için 
kat kat arttır. Senin bildiğin, ama insanlara gizli 
kalan günahlarımı bağışla. Allah'ım, cehennem 
ateşinden sana sığınırım. 
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Tavafın Yedinci Şavtının Duası 

ౠُສِ໋ـ¥ໟຍـ  ౠຍِ £ຍ ໓َຟًຍِ ຎْຫ ຏٍ , َຍ ໓َຟًຍِ ຎْ 

ວໄَຎຎ ,َِ໋  ສَ໙َຍ ໓َຝٌຍِ ْອَ ຣَْດٍ ,َຍ ໓َຝٌຍِ ْ 

َ໐໔ِຮَຓٍ ,َຎَ ِຳْຍ ຘຠَຏَຎ ¦َْຑ໐ِວ ໘ِِຍِ ຫ໗ ໝຎ:ຍ ِ່ຮْـ£ـ 

ຍِໟ¥ــَ ُِْ ຒَْ໌ຜَຍِ ຳْຘຠِຐْໟ ـ£ـ.  

  .ـ£ـَຍ ຎ¥ທْຘـ£ـ໓ ـ£ـ َ ຑَ ອຎِ໙ْໟـ£ـຑِ َອَ ຎຯ໗ຘـ£ـౠُ໗ ౢْ໌ـ¥ໟຍـ

Okunuşu: Allahumme inne indî efvacen 
min zunûb, ve efvacen min hataya, ve 
indeke efvacun min rahmetin, ve efvacun 
min meğfiretin. Ya menistecabe li-ebğazi 
halgihi iz kale enzirnî ila yevmi yub'esûn, 
istecib lî. 

(Burada dileklerini ister, sonra şöyle 
dersin:) 

Allahumme kanni'nî bima rezaktenî, ve 
barik lî fîma ateytenî. 

Anlamı: Allah'ım, benim yığınlar halin-
de günahlarım, yığınlar halinde hatalarım 
vardır. Senin de rahmet ve mağfiretinin so-
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nu yoktur. Ey, katında en sevilmez olan ya-
ratığına (şeytana), "İnsanların diriltileceği 
güne kadar bana süre ver." dediği zaman 
icabet eden yüce Allah, dualarımı kabul 
eyle. 

(Burada dileklerini ister, sonra şöyle 
dersin:) 

Allah'ım bana verdiğin rızkla yetinmemi 
sağla ve bana verdiğin şeyi benim için mü-
barek ve bereketli kıl.  
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SA'Y DUALARI 
Sa'yın Birinci Şavtının Duası 

(Safa'dan Merve'ye Giderken) 

ຍෲُ ຒ ຮُຒَຍـ£ــຍຮً , َຎَຒْຳُ َຍෲَِ່໌ ໟຍ ـ£ـــِ ِສَِْຑِ َ 

ົຍ َ ຓຮَໜຑُ ِຮໜໟຍــ£ــــ , ُْຒౢຳَ َ ُໟ ສْຠُຳْຎ໓ ໞِْౠໟຍ َِ َ

ໃ ْໟ£ ,ຍِ ໟ¥َــَຍِ ౠෲُຍ َ ُສَຣْ ,ສَْ໋ َ ະຠَຍُ , َຼຮَ 

َ໋ຒْສَُ ,ََ ະَຍ ¤َຣْະຏَຍَ ຣْສَُ ,ື  َْ໗ ຒَُْ   

ຑَْ໌ສَُ ,ُْـ£ـَ  ُـ£ـ،ຖ َ َُຣَ ٌِຍຩَ  ຕَُ َ   

َ໔ຕຍ ຑَສًຍ ,ຑَِສِِໟຍ ຨْຮَُ ຍِ ໟِْ ໟຍَຼـ£ـຮُ ,َ ُـَ໋  َ¥ـໞ ِ 

ສ໗ ٍْື£ຮٌ,ຏౢອَ ْຣَອْຍ َ ຮْ໔ِຍ ْౠຮໜທ َ ໒ُْ໋ ຍَ  َ 

 ُْ໌ ທ ຎౠَ໋  ຯَຎຠَທຍَِౠُْ໌   ຎَ ُْ໌ ທ  ,ຍِ َౠຍຖ ຍෲُ 
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ຍ¤َ ౡະَ໋ຍ¤َُຮَ ,ِ ຎຠౢ ຏౢອََౠໟຍ ອຎِຳَ ໟِຎـ£ـَ ِຎـ£ـَ ,

໓ຮِຣـ£ـَُ ْິຘْຒِຸຮ£ََ َِ໊໋  ຒَຩِຎ໙َౠຼ ໟຍ ໟِຎـ£ـَ ,ََ໊ౠໟຍ ຬ£َ 

ຍَ໌َຍ ෲَُ໋  ِِْْ َౠໟຍ ຒِّـ£ـــــــــــــََ ౢຼ ໟຍສّ£໘ـ£ـََ ౡຸ ໟຍَສَِຍ 

َౠຼ ໟຍໟِຎـ£ـََ ຣَ ُິَຍ ໟِـ¥ـຌـــــــــــــ§ــَອَ ໓ـ£ـ໘ຫ ຎໟِຍَໟຍ ໔ເໞِ َ 

ຍෲَِ  ໔ـ¥ـຑِ ຎෲَِ໋  ـ£ـًຎ.  

ຍِ ໟ¥َــَຍِ ౠෲُຍ ຣَ ًّ໘ຣَ ຎًّ໘ຎ ,ຍِ ໟ¥ـَـَຍِ ౠෲُຍ ທ َ໌ౡຒສًَ ຍອ ًِّ໗ຎ , 

ຍِໟ¥َــَຍِ ౠෲُຍ َ   ْ໌ຒُສُຍِ ౠຍِ ౠُຎ ,ُຨِـ£ຼـَໟ ُສّໟຍ £ََ ໟ ْ 

ຮَِໟຍ ໜ໓ِຎຮَُ.  

ຍِౠౠຼ ໟຍ ໔َ ຎໟຍَຮَْຓِ ْື  َ໌ِຎຮِ ෲِຍ ,໓َْຣَ ౠພໟຍ ຒَْຖ  ِຍ

ຮََຘْ໋ ຍ໓ ຟُ ມَຎَ໋  ِْຍ َْ ౠໄౠ໑َຑِ ََِ ຎَ ْທ ໄౠَ້ວ ْຮً ຍ

໓ຎِౠ ෲَຍື  ِຎຮٌَ໋  ـ£ـٌ.  

Okunuşu: Allahu ekberu kebîrâ, vel-
hamdu lillahi kesîrâ, ve subhanellahil-azîm 
ve bi-hamdihil-kerîm, bukreten ve esîla, ve 
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minel-leyli fescud lehu ve sebbihhu leylen 
tevîla. 

La ilahe illellahu vahdeh, enceze va'-
deh, ve nesara abdeh, ve hezemel-ahza-
be vahdeh, la şey'e kablehu ve la ba'deh, 
yuhyî ve yumît, ve huve hayyun dâim, la 
yemûtu ve la yefûtu ebeda. Bi-yedihil-hayr, 
ve ileyhil-mesîr, ve huve ala kulli şey'in 
kadîr. 

Rabbiğfir verhem ve'fu ve tekerrem ve 
tecavez emma te'lem, inneke te'lemu mala 
ne'lem, inneke entellahul-eazzul-ekrem. 

Rabbi neccina minen-nari salimîne, ğa-
nimîne, ferihîne, mustebşirîn, mea ibadi-
kes-sâlihîn, meallezîne en'amellahu aley-
him minen-nebiyyîne ves-siddîkîne veş-
şuhedai ves-salihîn, ve hesune ulaike refî-
ka, zalikel-fazlu minellah, ve kefa billahi 
alîma. 

La ilahe illellahu hakken hakka. La ilahe 
illellahu teabbuden ve rikka. La ilahe 
illellahu ve la na'budu illa iyyah, muhlisîne 
lehud-dîn ve lev kerihel-kafirûn. 
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İnnes-Safa vel-Mervete min şeairillah, 
femen haccel-Beyte evi'temere fe la cuna-
he aleyhi en yettevvefe bihima, ve men te-
tevvea hayren fe-innellahe şakirun alîm. 

Anlamı: Hakkıyla Allah en büyüktür. 
Hamd tümüyle Allah'a mahsustur. Yüce 
Allah her türlü eksiklikten münezzehtir ve 
ben sabah akşam o kerim zata hamd et-
mekteyim. Gecenin bir kısmında O'na sec-
de et ve geceleyin uzunca O'nu kutsa. Al-
lah'tan başka ilah yoktur; tektir O. Vaadini 
gerçekleştirdi, kuluna (Hz. Muhammed'e) 
yardım etti ve tek başına bütün hizipleri 
hezimete uğrattı. O'ndan önce bir şey yok, 
O'ndan sonra da. O, diriltir ve öldürür. 
Kendisi de daima diridir, ölmez ve asla yok 
olmaz. Hayır O'nun elindedir, dönüş O'na-
dır ve O her şeye kadirdir. 

Rabbim, bizi bağışla; bize acı; bizi affet; 
bize ikramda bulun ve bildiğin günahları-
mızdan geç. Hiç kuşkusuz, sen, bizim bil-
mediğimiz şeyleri bilirsin. Sen, en aziz, en 
kerim olan Allah'sın. 
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Rabbim, bizi salim, kazançlı ve sevinçli 
olarak cehennem ateşinden kurtar; iyi kul-
larınla, Allah'ın kendilerine nimet verdiği 
peygamberler, sıddıyklar, şehidler ve sa-
lihlerle birlikteliği nasip eyle bize. Ne gü-
zel arkadaşlardır bunlar. 

Bu, Allah'ın bir lütfudur. Her şeyi bilen 
olarak Allah yeter. Allah'tan başka ilah 
yoktur. Bu bir gerçek, bir haktır. Allah'tan 
başka ilah yoktur. Biz O'nun kulları ve kö-
leleriyiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Yal-
nız O'na ibadet ederiz. Kâfirler istemese de 
dini yalnız O'na özgüleriz. 
Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın nişa-

nelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle 
Beytullah'ı ziyaret ederse, onları tavaf et-
mesinde kendisine bir günah yoktur. Kim 
gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuşku-
suz, Allah onun mükâfatını verir; O her şe-
yi bilendir. 
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Sa'yın İkinci Şavtının Duası 
(Merve'den Safa'ya Giderken) 

ຍෲُ ຮُຒَຍ ຍෲُຮُຒَຍ  ,ຍෲُຮُຒَຍ َ ສَُْໟຍ ِౠໟِ , ຍِ ໟـ¥ــَຍِ ౠ 

ෲُຍໟຍ َຣِຍສُຍ ຣَສُໟຍ ໔ຮْຩُౠຼ ໟຍ َສُ ,ౠໟຍຬ£ໟ َْ ౠຘຨِຬົ  ຣِຎຒَດ 

َ َ ໟສًຍ,َ  ໟَْ ໜْໟ ُື  ຮ£ٌ໓ِ ໟຍ ُِ ,َໟ َْ ໜْ 

ໟَُ ໟِِ َౡຬໟຍ ِౢໝ ,َ ِّــــــــــــــຒຮُْທ ໜຒـ£ــــຮًຍ.  

ຍౠໟُౠຍِ ౠَ໗ ـــــــຖ໓ ـ£ـــِ ຘຑِຎَຍ ُໟــــະໝِ :ຍຩُْ໋ـ£ـــ 

ຍຳْຘຠِຐْໟ ໜْ ,ຎౠຑອَ ໙َຎَْ໋ ຩَ ,ໟ ຮْ໔ِຎ໓ທຮَْຍ ຎَ ຎຎ ,

 َౠຍِໟຍ ໒ُِຨທ໌َــ£ــــ ຩَຎ ,ອَౠຑຍِ ຎౠຳَ ຎِْ໌ُ ຎຩِຎًُ ຎຩຎ£ 

ໟِ£َِຎຍ ْ ¥ِຍຑِ ຍຮౢَຑໜْ໓ ຎ¥َౠຎ ,ອَౠຑ໓ ຎຎ໔ِຮْໟ ຫ ຎຑََ ຎ 

໔ౢຮَْ໋  ౠຳَ ຎౢຎຌ¥ِທَ ຎທ َౠ໓َ ຎَ໊ຍ ْຑຮَອຍِ ,ອَౠຑَ ຎ ¥ທِຍَ ຎَ ຎَ໋ສْທ ຎ
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َ໋ــ¥ــອُ ຳََُِ ທ ຨະَِ ຎَْໟຍ ໘ََِຎດِ ,ຍِౠَ ທຨِ໒ُ 

ໟຍ໌َـ£ــ ຩَຎ ,ອَౠຑَ໋  ຎَْທ َౠَ ຎຍِ ໟَْຍ ْຒَ ຎຍِ ໟَْ 

ໟຍَຼـ£ــຮُ.  

ອَౠຑຍ ຎ໔ِຮْໟ ຎَ ໟِ ຎِວَِຍౠໟຍ ຎຬ£َຳَ ຒَ໘ຑِ ຎຎ£َِຎ ,َ  

ທຠَْ໌ໞ໓ ـ£ــ໗ ຑِِ ຎًّໟِ ౠຬ£َ ¥َຍຍ ,ອَౠຑຍِ ຎౠَອَ ُ໑ٌ 

ອَຣـ£ــٌ .ອَຏౢຍ ໔ِຮَْ ອْຍຣَْ ໒ُْ໋ ຍََ ທ ໜౠຮَْ ທ ຠََຎຯَ໋  ౠ ຎ

ທْ໌ُ ,ຍِౠَທ ْ໌ُ ُْ໌   ຎَ ,ຍِౠَຍ ຖෲُຍ ຍ َ໋ౡະ 

ຍຮَُ.  

ຮِຎَ໌ ື  ِْ ຓَຮَْໟຍَ ຎ໔ౠຼ ໟຍ ౠຍِِ ෲِຍ , ຖْຒَໟຍ ౠພຣَ َْ໓ຍِ 

ຮََຘْ໋ ຍ ຍຮًْວ َ້ ౠໄທ َْ َ ຎَِຑِ ໑َౠౠໄَ ْຍ َِْ໋  ມَຎຟُ ໓ 

 ౠຎِ໓ෲَຍـَ໋  ຮٌِຎື  £ٌـ. 

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, 
Allahu ekber ve lillahil-hamd. La ilahe illel-
lah, el-vahidul-ehedul-ferdus-samed, ellezî 
lem yettehiz sâhibeten ve la veleda ve lem 
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yekun lehu şerikun fil-mulk, ve lem yekun 
lehu veliyyun minez-zulli ve kebbirhu tek-
bîra. 

Allahumme inneke kulte fî kitabikel-mun-
zel: Ud'ûnî estecib lekum. Deevnake rab-
bena, feğfir lena kema emertena, inneke 
la tuhliful-mîad. Rabbena innena semi'na 
munadiyen yunadî lil-îman en aminû bi-rab-
bikum fe-amenna. Rabbena feğfir lena zu-
nûbena ve keffir enna seyyiatina ve tevef-
fena meal-ebrâr. 

Rabbena ve atina ma veedtena ala ru-
sulik, ve la tuhzina yevmel-kıyameti, inne-
ke la tuhliful-mîad. Rabbena aleyke tevek-
kelna ve ileyke enebna ve ileykel-mesîr. 

Rabbeneğfir lena ve li-ihvaninel-lezîne 
sebekûna bil-îman, ve la tec'el fî kulûbina 
ğillen lillezîne amenû. 

Rabbena inneke reûfun rehîm. Rabbiğ-
fir, verham, va'fu ve tekerrem ve tecavez 
emma te'lem, inneke te'lemu ma la ne'lem, 
inneke entellahul-eazzul-ekrem. 

İnnes-Safa vel-Mervete min şeairillah, 
femen haccel-Beyte evi'temera fe la cuna-
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he aleyhi en yettevvefe bihima ve men te-
tevvea hayren fe-innellahe şakirun alîm. 

Anlamı: Allah en büyüktür. Allah en bü-
yüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a 
mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur; bir-
dir; tektir; her şeyin kendisine muhtaç ol-
duğu tek ihtiyaçsız zattır; ne bir eş, ne de 
bir çocuk edinmiştir; mülk ve yönetimde 
ortağı olmamış, acizlik yüzünden de yar-
dımcısı bulunmamıştır. O halde Tekbir ge-
tirerek O'nun büyüklüğünü dile getir. 

Allah'ım, sen indirdiğin kitabında bu-
yurmuştun ki: "Bana yalvarıp yakarın (dua 
edin), size icabet edeyim." Rabbimiz, işte 
sana yalvarıyoruz (dua ediyoruz), öyleyse 
vaad ettiğin gibi bizi bağışla. Hiç şüphe 
yok ki sen sözünden dönmezsin.  

Rabbimiz, doğrusu biz, "Rabbinize ina-
nın" diye imana çağıran bir dâvetçiyi işittik 
ve iman ettik. Rabbimiz, artık bizim gü-
nahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve 
canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, re-
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sullerinin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şey-
leri de ver bize ve kıyamet günü bizi rezil 
etme. Hiç kuşku yok, sen sözünden dön-
mezsin. Rabbimiz, yalnız sana güvendik, 
yalnız sana yöneldik, dönüş de yalnız sa-
nadır. 

Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman et-
miş kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde i-
man edenlere karşı bir kin bırakma. Rab-
bimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merha-
metlisin. Rabbimiz, bizi bağışla, bize acı, 
bizi affet, bize ikramda bulun ve bildiğin 
günahlarımızdan geç. Hiç kuşkusuz, sen, 
bizim bilmediğimiz şeyleri bilirsin. Sen, en 
aziz, en kerim olan Allah'sın. 
Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın nişa-

nelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle 
Beytullah'ı ziyaret ederse, onları tavaf et-
mesinde kendisine bir günah yoktur. Kim 
gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuş-
kusuz, Allah onun mükâfatını verir; O her 
şeyi bilir. 
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Sa'yın Üçüncü Şavtının Duası 
(Safa'dan Merve'ye Giderken) 

ຍෲُ ຮُຒَຍ ຍෲُຮُຒَຍ  ,ຍෲُສَُْໟຍ ِౠໟِ َ ຮُຒَຍ  ,ອَౠຑຍ ຎທِْ 

ໟ ຎອََ ຎຍ໔ِຮْໟ ຎ,ຍِ ౠََ໋  ـ¥ـ ໞِື  ْຊٍ໗ ສ£ຮٌ .ຍౠໟُౠ 

ຍِـ£ــຍ ຳْຌُໟຍ ຨْຮَ ౠَُ໋  ຟِຎَُ ຍ ¥ຟُِ,َ ຍ ຳْຘ໐໔ِຮُ໙َ 

ໟِຬຒـ£ــَ ຍ ຳْຌَອَ ຣَْຘََ ຍ ຎອْຣََౠຮໟຍ ຣِຍـ£ــَ.  

 ْຣَອْຍَ ຮْ໔ِຍ ຏౢອَ໒ُْ໋ ຍَ ຎౠَ໋  ຯَຎຠَທ َ ْౠຮໜທ َ 

ُْ໌ ທ ,ُຮَຍ ౡະَ໋ ຍ ෲُຍ ຖຍ َౠຍِ.ອَ ຏౢຯ ِຩِْ໋ـ£ــ  ًَ ຎ 

ທະِໍ໗ ຒـ£ـຑَ ْ໌ສَຍِ ຫَ ສَْຘـ£ــَ َ ຐْໟ ـ£ـِ ْໟ ສَُ 

ອَຣَْດ,ຍِ ౠَຍ ຖໟຍ َౠຏُຎ.  

ຍౠໟُౠَ໋  ໓ِຎـ£ــ໓ ــ£ــຳَ ْ໌ـ£ـَ ຑَ ຼຮ£ ,ຍِ ໟ¥ــَຍِ ౠຍ ຖ .
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ຍౠໟُౠ ຍِ£ـຍ ُ໋ຫຑِ َِ َْ໋  ຬຏِຍໟຍ ໘ຒْຮِ ,ຍِ ໟـ¥ــَຍِ ౠຍ ຖ 

ຳُຒَْຎَຍِ £ـ ຖِ َౠ່ ໟຍ ໟِຎـ£ــَ. ຍِ ౠُౠໟຍ£ـຍ ُ໋ຫ 

ຑَِِ َໟຍ ໜ໔ຮَِ ໟຍ໔໘ຮِ .ຍِ ౠُౠໟຍ£ ـຍُ໋ຫຑِ ຮِ໙َຎِ ْ 

ຳَຨໄََِ ຑَُِ໌໓ຎທِຎَِ ُْ໋  ໘ຑَຘَِ ,َຍ ُ໋ຫຑِ َ 

َِ ,ຍ ຣْຼـ£ـປ ًຎَ໋  َْ ,ຍຖ َຍ ຎປْຖَ໋  ـ¥ـ 

໔ِິَ ,໓َໟຍ َْສُຘຣ ـ¥ـທ ຮْـ¥ـ.  

ຮِຎَ໌ ື  ِْ ຓَຮَْໟຍَ ຎ໔ౠຼ ໟຍ ౠຍِِ ෲِຍ , ຖْຒَໟຍ ౠພຣَ َْ໓ຍِ 

ຮََຘْ໋ ຍِຑِ ໑َౠౠໄَ ْຍ َِْ໋  ມَຎຟُ ໓  ຍຮًْວ َ້ ౠໄທ َْ َ ຎَ

ౠຎِ໓ ෲَຍـَ໋  ຮٌِຎື  £ٌـ.  

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, 
Allahu ekber, ve lillahil-hamd. Rabbena et-
mim lena nûrena, veğfir lena, inneke ela 
kulli şey'in kadîr. 

Allahumme innî es'elukel-hayre kullehu, 
âcilehu ve acileh, ve esteğfiruke lizenbî ve 
es'eluke rehmeteke, ya erhemer-râhimîn. 
Rebbiğfir, verhem, ve'fu ve tekerrem ve te-
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cavez emma te'lem, inneke entellahul-e-
ezzul ekrem. Rebbî zidnî ilmen, vela tu-ziğ 
kalbî be'de iz hedeytenî ve heb lî min le-
dunke rehmeten, inneke entel vehhab.  

Allahumme afinî fî sem'î ve beserî, la 
ilahe illa ente. Allahumme innî eûzu bike 
min ezabil kabr, la ilahe illa ente, subha-
neke innî kuntu minez-zâlimîn. Allahumme 
innî eûzu bike minel-kufri vel fakr. Allahum-
me innî eûzu birizâke min sehatike ve bi-
muafatike min ukûbetik, ve eûzu bike min-
ke. La uhsî senaen eleyk, ente kema esney-
te ela nefsik, felekel-ham-du hetta terzâ. 

İnne's-Sefa vel-Mervete min şeairillah, 
femen heccel Beyte evi'temere fela cuna-
he eleyhi en yettevvefe bihima ve men 
tetevvee hayren feinne'llahe şakirun elîm. 

Anlamı: Allah en büyüktür, Allah en bü-
yüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a 
mahsustur.  

Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamam-
la ve bizi bağışla. Hiç şüphesiz, sen her şe-
ye kadirsin. Allah'ım, senden şimdiki ve 
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gelecekteki bütün hayırları istiyorum; gü-
nahlarımı bağışlamanı niyaz ediyorum ve 
rahmetini diliyorum, ey merhametlilerin en 
merhametlisi. Rabbim, bizi bağışla, bize a-
cı, bizi affet, bize ikramda bulun ve bildi-
ğin her günahımızdan geç. Hiç kuşkusuz, 
sen, bizim bilmediğimiz şeyleri bilirsin. 
Sen, en aziz, en kerim olan Allah'sın. 

Rabbim, ilmimi artır; beni hidayet ettik-
ten sonra kalbimi kaydırma ve kendi ka-
tından bana bir rahmet bağışla. Hiç şüphe 
yok ki, sen bol bol bağışta bulunansın.  

Allah'ım, işitme ve görmede bana sağlık 
ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, ka-
bir azabından sana sığınırım. Senden başka 
ilah yoktur; tesbih ederim seni. Kuşkusuz, 
ben nefsine zülmedenlerden oldum. 

Allah'ım, küfürden ve yoksulluktan sana 
sığınırım. Allah'ım, gazabından rızana, ce-
zandan affına sığınırım. Senden sana sığı-
nırım. Sana bir övgü sayamam. Sen, nasıl 
kendini övmüşsen, öylesin. O halde, razı 
olana kadar sana hamd olsun. 
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Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın nişa-
nelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle 
Beytullah'ı ziyaret ederse, onları tavaf et-
mesinde kendisine bir günah yoktur. Kim 
gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuş-
kusuz, Allah onun mükâfarını verir. O her 
şeyi bilir. 
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Sa'yın Dördüncü Şavtının Duası 
(Merve'den Safa'ya Giderken) 

ຍෲُ ຮُຒَຍ ຍෲُຮُຒَຍ  ,ຍෲَُ ຮُຒَຍ ສَُْໟຍ ِౠໟِ  .ຍِ ౠُౠໟຍ£ـ 

ຍຳْຌَِ ْວ ْຮَِ ທ ຎْ໌ُ ,َຍ ُ໋ຫຑِ َِ ْື  ຮَِّ ທ ຎْ໌ُ ,

ຍِౠَຍ ຖَ໋  ౠُໟຍ ໐ُຏِ .ຍِ ໟـ¥ــَຍِ ౠෲُຍ ໟຍ َُِໟຍ َౡ໖ 

ໟຍُຒـ£ــُ ,َُౠສٌອَ ຳُໝෲِຍ ౠຼ ໟຍ ຩِຎ໕ُໟຍ َْ໋ສُຍ ـ£ـُ.  

ຍِ ౠُౠໟຍ£ـຍ ຳْຌَ َຎ َສَْຘـ£ــໟِ ِຳِْຍ ْ  

ທະَُِِ໋ £ــຣَ ຘ¥ــທ ຘَౠ໓ຎَ໋ـ£ـ  َِْ ຍ ُ ຎْິٌِ .ຍౠໟُౠຟْຍ َ໌ໞ 

໓ـ£ـ໗ ຒـ£ـ ອًຍ ,َ໓ ـ£ـຳَ ْـ£໌ـ ອًຍ,َ ໓ ـ£ـຑَ ຼຮ£ ອًຍ .

ຍౠໟُౠອَ ຏౢື ຍ ຮَມْໟ ـ£ـົ  ສْອ£َ َ ౢິຮْໟ ـ£ـຍ ْຮ£ .َ ຍُ໋ຫ 

ຑَِِ ْື  ຮَِّ ຳَຎِັِౠຼ ໟຍ ສْອَِ ື  ຘຕِຎຍ ْຮَِ ໓ِ ຘດِ 
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ໟຍ໘ຒْຮِ .ຍِ ౠُౠໟຍ£ـຍ ُ໋ຫຑِ َِ ْື  ຮَِّ َ ຎِພُ໓ِ ౠໟຍ ْໞِ ,َ 

ِْື  ຮَِّ َ ຎِພُ໓ِ ౠໟຍ َອຎِ ,َ ِْື  ຮَِّ ທ ຎُຑِ ౡຐِຮّໟຍ َِມُຎ ,

َຍ ຎອْຣََౠຮໟຍ ຣِຍـ£ـَ.  

ຳُຒَْຎََ َ໋  ຎຒَສَْ໙َຎຣَ ౠ໖ِ໋  ຒَຩَຎທََِ ຍ ຎෲُ ,َ َ ຎ

ຫຮْ໙َຎຣَ ౠ໖ຫِ ຮِ໙ََ ຍ ຎෲُ . ْຣَອْຍَ ຮْ໔ِຍ ຏౢອَ໒ُْ໋ ຍَ 

ຯَຎຠَທ َ ْౠຮໜທ َُْ໌ ທ ຎౠَ໋   , ُْ໌ ທ َౠຍُِْ໌   ຎَ ,

ُຮَຍ ౡະَ໋ ຍ ෲُຍ ຖຍ َౠຍِ.  

ຮِຎَ໌ ື  ِْ ຓَຮَْໟຍَ ຎ໔ౠຼ ໟຍ ౠຍِِ ෲِຍ , ຖْຒَໟຍ ౠພຣَ َْ໓ຍِ 

ຮََຘْ໋ ຍْວ َ້ ౠໄທ َْ َ ຎَِຑِ ໑َౠౠໄَ ْຍ َِْ໋  ມَຎຟُ ໓  ຍຮً

 ౠຎِ໓ෲَຍـَ໋  ຮٌِຎື  £ٌـ. 

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, 
Allahu ekber, ve lillahi'l hamd. Allahumme 
innî es'eluke min hayri ma te'lem, ve eûzu 
bike min şerri ma te'lem, inneke ente el-
lamu'l-ğuyûb. La ilahe illellahu'l-hakku'l- mu-
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bîn. Muhemmedun resûlullah, es-sâdiku'l 
ve'du'l-emîn. 

Allahumme innî es'eluke kema hedey-
tenî lil-İslam, en la tunziehu minnî, hetta 
teteveffanî eleyhi ve ene muslim. Allahum-
mec'el fi kalbî nuren ve fî sem'î nuren, ve 
fî beserî nura. Allahumme rebbişreh lî sed-
rî ve yessir lî emrî ve eûzu bike min şerri 
vesavis'is-sedri ve şetatil-emri ve fitneti'l-
kabr.  

Allahumme innî eûzu bike min şerri ma 
yelicu fil-leyli ve min şerri ma yelicu fin-
nehari ve min şerri ma tehubbu bihir-riyah, 
ya erhemer-rahimîn. 

Subhaneke ma ebednake hakke ibade-
tike ya Allah. Subhaneke ma zekernake 
hakke zikrike ya Allah.  

Rebbiğfir verhem ve'fu ve tekerrem ve 
tecavez emma te'lem, inneke te'lemu ma 
la ne'lem, inneke ente'llahu'l-eezzul ekrem. 

İnnes-Sefa vel-Mervete min şeairi'llah, 
femen hecce'l-Beyte evi'temere fela cuna-
he eleyhi en yettevvefe bihima, ve men te-
tevvee hayren feinnellahe şakirun elîm. 
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Anlamı: Allah en büyüktür. Allah en 
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a 
mahsustur. 

Allah'ım, senden, bildiğin her hayırdan 
istiyorum; bildiğin her şerden sana sığını-
yorum ve bildiğin tüm günahlarımı bağış-
lamanı diliyorum.  Hiç şüphesiz, sen, tüm 
gizlilikleri hakkıyla bilensin. 

Allah'tan başka ilah yoktur; meliktir, 
mutlak saltanat sahibidir; apaçık haktır O. 
Vaadinde sadık, her yönden güvenilir (e-
min) olan Muhammede Allah'ın resulüdür. 

Allah'ım, senden, beni İslam'a hidayet 
ettiğin gibi, ölünceya kadar onu benden al-
mamanı ve beni ancak müslüman olarak 
öldürmeni niyaz ediyorum. Allah'ım, kal-
bimde bir nur, kulağımda bir nur ve gö-
zümde bir nur yarat. Allah'ım, ey Rabbim, 
göğsümü açıp genişlet ve işimi bana ko-
laylaştır. Göğüste meydana gelen vesvese-
lerin şerrinden, işlerin dağınıklığından ve 
kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, 
gece veya gündüz, meydana gelen şeylerin 
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şerrinden ve rüzgarların esmesiyle gelebi-
lecek şerlerden sana sığınırım, ey merha-
metlilerin en merhametlisi. 

Münezzehsin sen; sana hakkıyla ibadet 
edip kulluk yapmadık, ey Allah. Münez-
zehsin sen; seni hakkıyla zikredip anmadık, 
ey Allah. Rabbim, bizi bağışla; bize acı; 
bizi affet; bize ikramda bulun ve bildiğin 
günahlarımızdan geç. Hiç kuşkusuz, sen, 
bizim bilmediğimiz şeyleri bilirsin. Sen, en 
aziz, en kerim olan Allah'sın. 
Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın nişa-

nelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle 
Beytullah'ı ziyaret ederse, onları tavaf et-
mesinde kendisine bir günah yoktur. Kim 
gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuş-
kusuz, Allah onun mükâfatını verir. O her 
şeyi bilir. 
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Sa'yın Beşinci Şavtının Duası 
(Safa'dan Merve'ye Giderken) 

ຍෲُ ຮُຒَຍ ຍෲُຒَຍ ຮُ ,ຍෲُສَُْໟຍ ِౠໟِ َ ຮُຒَຍ  .ຳُຒَْຎَ 

َື ຎໜຮْ໙َຎຣَ ౠ໖ື  ໜຮِ໙ََ ຍ ຎෲُ ,ຳُຒَْຎََ ຍ ຎْ໋ـ¥ـ 

ືຄََ ຍ ຎෲُ .ຍౠໟُౠຣَ ຒౢຐْຍِ ໟْຍ ຎ£ََຎ ,َຯ ِِـــــــــّــُ໓ ـ£ـ 

໗ຑِຎ ,َ ຮِّຍِ ໟْໟຍ ຎໜ໔ຮََ ໟຍ໔ُິ໕ََ ໟຍِ໌ຼََຎ ,َຟْຍَ໌ ຎ

َِౠຮໟຍ ِື ຍສ£.  

 ْຣَອْຍَ ຮْ໔ِຍ ຏౢອَ໒ُْ໋ ຍَ ຎౠَ໋  ຯَຎຠَທ َ ْౠຮໜທ َ 

ُْ໌ ທ , ُْ໌ ທ َౠຍُِْ໌   ຎَ , ౡະَ໋ ຍ ෲُຍ ຖຍ َౠຍِ

ُຮَຍ.ຍ ౠໟُౠ໗ِ َ໋ـ£ـ  ຬຑَຍََ َْທ ຒَْ໌ບِ໋  ຒَຩَຎ໙َ .ຍౠໟُౠ 

ْຍສِـ£ـຑِ ໟຎُສ¥ ,َ ໘ౢـ£ـຑِ ౠຘໟຎ໘¥ ,َຍ໔ِຮْໟ ـ£ـ໓ِ ຍ ¥ວِຮَຓِ 
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َຍໟـ¥ـ .ຍౠໟُౠຑْຍ ُິໂَ໋  ِْ ຎْຑَ ຮَທِຎََ ອَ ຣَْຘََِ  

໓ເََِ ອ ِຯ໗َِ .ຍِ ౠُౠໟຍ£ـຍ ຳْຌَౠໟຍ ໌ـ£ـَໟຍ ُ໘ـ£ـَ 

ౠໟຍຬ£َ ُໝَ  َະໝຍ ຑَສًຍ.  

ຍౠໟُౠຟْຍ َ໌ໞ໓ ـ£ـ໗ ຒـ£ـ ອًຍ ,َ໓ ـ£ـໟِ َິຎـ£ـ ອًຍ ,ََ໋  ْ 

َـ£ــ£ـ ອًຍ ,َِ ْ ໓ْ໗ـ£ـ ອًຍ ,َຟْຍَ໌ໞ໓ ـ£ـ ໔ິـ£ـ ອًຍ ,

ََ໋  ౢْ່ໟ ـ£ـ ອًຍ,ອَ ຏౢື ຍ ຮَມْ ໟ£ــົ  ສْອ£ ,ََ ౢິຮْໟ ـ£ـ 

ຍْຮ£.  

ຮِຎَ໌ ື  ِْ ຓَຮَْໟຍَ ຎ໔ౠຼ ໟຍ ౠຍِِ ෲِຍ , ຖْຒَໟຍ ౠພຣَ َْ໓ຍِ 

ຮََຘْ໋ ຍ ຍຮًْວ َ້ ౠໄທ َْ َ ຎَِຑِ ໑َౠౠໄَ ْຍ َِْ໋  ມَຎຟُ ໓ 

 ౠຎِ໓ෲَຍـَ໋  ຮٌِຎື  £ٌـ. 

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, 
Allahu ekber, ve lillahil hamd. Subhaneke, 
ma şekernake hakke şukrike ya Allah. 
Subhaneke, ma e'la şe'neke ya Allah.  
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Allahumme hebbib ileynel-iman, ve zey-
yinhu fî kulûbina ve kerrih ileynel-kufre vel-
fusûke vel-isyan, vec'elna miner-râşidîn. 
Rebbiğfir verhem ve'fu ve tekerrem ve 
tecavez emma te'lem, inneke te'lemu ma 
la ne'lem, inneke entellahu'l eezzul ekrem. 

Allahumme kinî ezabeke yevme teb'esu 
ibadek. Allahumme'hdinî bilhuda ve nak-
kinî bittakva, veğfirlî fil-ahireti vel-ûla. Alla-
humme'bsut eleyna min berekatike ve reh-
metike ve fezlike ve rizkik. Allahumme innî 
es'eluken-neîmel-mukîmel-lezî yehûlu ve 
la yezûlu ebeda. 

Allahummec'el fî kalbî nûren ve en ye-
mînî nûren ve min fevkî nûren, vec'el fî 
nefsî nûren ve ezzim lî nura. Rebbişrehlî 
sedrî ve yessir lî emrî. 

İnnes-Sefa vel-Mervete min şeairillah, 
femen heccel Beyte evi'temere fela cuna-
he eleyhi en yettevvefe bihima, ve men 
tetevvee hayren fe inne'llahe şakirun elîm. 

Anlamı: Allah en büyüktür; Allah en 
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a 
mahsustur. Münezzehsin sen; sana hakkıy-
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la şükretmedik, ey Allah. Münezzehsin sen; 
şânın ne kadar yücedir, ey Allah. 

Allah'ım, bize imanı sevdir; onu gönül-
lerimizde süsle. Küfrü, kötülüğe sapmayı 
ve isyanı bize çirkin göster ve bizi rüşde 
erenlerden kıl. 

Rabbim, bizi bağışla; bize acı; bizi affet; 
bize ikramda bulun ve bildiğin her güna-
hımızdan geç. Hiç kuşkusuz, sen, bizim 
bilmediğimiz şeyleri bilirsin. Sen, en aziz, 
en kerim olan Allah'sın. Allah'ım, kullarını 
dirilteceğin günde beni azabından koru. 
Allah'ım, hidayetinle beni hidayet et, tak-
vayla beni temizle ve ahirette de, dünyada 
da beni bağışla. Allah'ım, bereketlerin, rah-
metin, fazlın ve rızkından nasibimizi bol 
eyle. Allah'ım, senden, asla değişmeyen ve 
ebediyen yok olmayan kalıcı nimeti istiyo-
rum. 

Allah'ım, kalbimde bir nur, kulağımda 
bir nur, gözümde bir nur, dilimde bir nur, 
sağımda bir nur ve yukarımda bir nur yarat. 
Nefsimde de bir nur yarat. Bana büyük bir 
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nur ver. Rabbim, göğsümü açıp genişlet ve 
işimi bana kolaylaştır. 
Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın nişa-

nelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle 
Beytullah'ı ziyaret ederse, onları tavaf et-
mesinde kendisine bir günah yoktur. Kim 
gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuş-
kusuz, Allah onun mükâfatını verir. O her 
şeyi bilir. 
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Sa'yın Altıncı Şavtının Duası 
(Merve'den Safa'ya Giderken) 

ຍෲُ ຮُຒَຍ ຍෲُຮُຒَຍ  ,ຍෲُສَُْໟຍ ِౠໟِ َ ຮُຒَຍ  .ຍِ ໟ¥َــَຍِ ౠ 

ෲُຍَ ຣْສَُ ,ົສَ໕ََ ْ໋ສَُ ,َ ຼຮََ໋  ຒْສَُ ,ََະَຍ ຣْະຏَຍ 

َຣْສَُ ,ຍِ ໟ¥َــَຍِ ౠෲُຍ ُຎౠຍِ ౠຍِ ສُຒُْ໌  َ  ,ຼـِຨُ£ ُໟ َـ

ສّໟຍ£ຮ ْໟ َ ََِຮُ໓ِຎໜໟຍ َ.  

ຍِ ౠُౠໟຍ£ـຍ ຳْຌَໟຍ ُສ¥َ ౡຘໟຍ໘ـ¥ـَ ໟຍِ໌໔໑َຎَ ໟຍ໐ِـ¥ـ .

ຍౠໟُౠໟ َໟຍ َْສُ ౠໟຎຬ£ທ ໘ໝَ ວْຮًِ ຍౠ ຎ໘ໝ .ౠໟຍ ౠُ

ຍِ£ـຍ ຳْຌَອ ِ໙َຎَ ໟຍຠَౠດ ,َ ຍُ໋ຫຑِ َِ ْຳَ ຨໄَِ 

َౠໟຍອຎَِ َ ُ ຎ໘ຮُِّຑـ£ـຍِ ໟَِْ ຎْ໗ ْໝٍَ ໓ِ ْ໌ໞٍຍ َْ໋  َໞٍ.  
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ຍౠໟُౠຑِ ອِ໙َْຍ ຘສَْຎ ,َِຑ໔ເَِຳْຍ ຘ໐ْຎ ,َـ໓ £ـ 

໔ََِ ຍ َ໌ِຎََ َ໋  ໄِຎََ ຍِ ຣَْິِຎَຍ ົຒََْ ຎ 

ຍَْິْຎ ,ຍຖຍ ౠໝ໓ ໗ ຒَْື  ْຊ ,َຍ¥ວِຮُ໓ ຑَ ْ໌ສَ໙َ 

ືْຊ ,َౠ່ ໟຍِຎຮُ໓ ໓ ْ໗َື  ْຊ ,َໟຍຒَໃِຎُ໓ ື  ْຊ 

ຩَُ .ُ໌ຫຑِ َِ َໟຍ ໔າَِ ໟຍ ໜَິໞَِ َ໋  ຬຏِຍໟຍ ໘ຒْຮِ 

َ໓ِ ຘດِໟຍ ໐ِـ£ـ ,َ ْິຌَໟຍ ໔ْຯຑِ ໟຎຠَౠດِ . ْຣَອْຍَ ຮْ໔ِຍ ຏౢອَ

໒ُْ໋ ຍَُْ໌ ທ ຎౠَ໋  ຯَຎຠَທ َ ْౠຮໜທ َ  , ُْ໌ ທ َౠຍِ  ຎَ

ُْ໌  ,ُຮَຍ ౡະَ໋ ຍ ෲُຍ ຖຍ َౠຍِ.  

ِْ ຓَຮَْໟຍَ ຎ໔ౠຼ ໟຍ ౠຍِຮِຎَ໌ ື  ِ ෲِຍ , ຖْຒَໟຍ ౠພຣَ َْ໓ຍِ 

ຮََຘْ໋ ຍ ຍຮًْວ َ້ ౠໄທ َْ َ ຎَِຑِ ໑َౠౠໄَ ْຍ َِْ໋  ມَຎຟُ ໓ 

 ౠຎِ໓ෲَຍـَ໋  ຮٌِຎື  £ٌـ. 

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, 
Allahu ekber ve lillahil hamd. La ilahe il-
lellahu vehdeh, sedeka ve'deh, ve nesere 
ebdeh, ve hezemel ehzabe vehdeh. La ila-
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he illellah, ve la ne'budu illa iyyah, muh-
lisîne lehud-dîn, ve lev kerihel kafirûn. Al-
lahumme inni es'elukel huda vet tuka vel 
ifafe vel ğinâ. 

Allahumme lekel hamdu kellezî tekûlu 
ve hayren mimma nekûl. Allahumme innî 
es'eluke rizake vel-cennete, ve eûzu bike 
min sehatike ven-nar ve ma yukerribunî 
ileyha min kavlin ve fi'lin ev emelin.  

Allahumme binûrike ihtedeyna ve bifez-
like isteğneyna ve fî kenefike ve en'amike 
ve etâike ve ihsanike esbehna ve emsey-
na. Entel-evvelu, fela kableke şey'un, vel-
ahiru fela be'deke şey'un, vez-zahiru fela 
şey'e fevkake, vel-batinu fela şey'e dûnek. 

Neûzu bike minel felsi evil-keseli ve e-
zabil-kabri ve fitnetil-ğina, ve nes'elukel-
fevze bil-cenneti. Rebbiğfir, verhem, ve'fu 
ve tekerrem ve tecavez emma te'lem, in-
neke te'lemu ma la ne'lem, inneke entel-
lahul-eezzul-ekrem. 

İnnes-Sefa vel-Mervete min şeairillah, 
femen heccel Beyte evi'temere fela cuna-
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he eleyhi en yettevvefe bihima ve men 
tetevvee hayren feinnellahe şakirun elîm. 

Anlamı: Allah en büyüktür. Allah en 
büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a 
mahsustur. 

Allah'tan başka ilah yoktur; tektir O. 
Vaadini gerçekleştirdi, kulunu (Hz. Mu-
hammed'i) zafere ulaştırdı ve tek başına 
bütün hizipleri hezimete uğrattı. 

Allah'tan başka ilah yoktur. O'ndan baş-
kasına ibadet etmeyiz, yalnız O'na ibadet 
ederiz. Kâfirler istemese de dini yalnız O-
na özgüleriz. Allah'ım, senden, hidayet, 
takva, iffet ve zenginlik istiyorum. 

Allah'ım, bizim dediğimizden daha iyi 
olan senin dediğin bir biçimde hamd sana 
mahsustur. Allah'ım, senden, hoşnutluğunu 
ve cenneti istiyorum. Gazabın-dan, cehen-
nem ateşinden ve beni ona yaklaştıracak 
söz, fiil ve amelden sana sığınıyorum. All-
ah'ım, senin nurunla hidayete ermişiz; se-
nin lütfunla zengin olmuşuz ve senin ko-
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ruman altında, senin nimetlerin, bağışın ve 
ihsanın sayesinde sabahlayıp akşamlamak-
tayız. 

Sensin evvel; senden önce bir şey yok. 
Sensin âhir; senden sonra bir şey yok. Sen-
sin zâhir; senden üstte bir şey yok. Sensin 
bâtın; senden altta bir şey yok. 
İflastan, tembellikten, kabir azabından 

ve zenginliğin fitnesinden sana sığınırız. 
Senden, cenneti kazanmayı istiyoruz. Rab-
bim, bizi bağışla; bize acı; bizi affet; bize 
ikramda bulun ve bildiğin her günahımız-
dan geç. Hiç kuşkusuz, sen bizim bilmedi-
ğimiz şeyleri bilirsin. Sen, en aziz, en ke-
rim olan Allah'sın.  
Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın nişa-

nelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle 
Beytullah'ı ziyaret ederse, onları tavaf et-
mesinde kendisine bir günah yoktur. Kim 
gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuş-
kusuz, Allah onun mükâfatını verir. O her 
şeyi bilir. 
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Sa'yın Yedinci Şavtının Duası 
(Safa'dan Merve'ye Giderken) 

ຍෲُ ຮُຒَຍ ຍෲُຮُຒَຍ  ,ຍෲُ ຮُຒَຍ ຒـ£ـຮًَ ຍໟຍَْສُ ෲِ ِຜـ£ـຮًຍ .

ຍౠໟُౠຣَ ຒౢຐْຍِ ຍ ౠໟ£ََຎ ,َຯ ౢُ໓ ـ£ـ໗ ຒـ£ـ ,َ ຮِّຍِ ໟౠ 

ໟຍໜ໔ຮََ ໟຍ໔ُິ໕ََ ໟຍِ໌ຼََຎ ,َຟْຍَ໌ـ£ـِ َౠຮໟຍ ِື ຍສ£ .

 ْຣَອْຍَ ຮْ໔ِຍ ຏౢອَ໒ُْ໋ ຍَُْ໌ ທ ຎౠَ໋  ຯَຎຠَທ َ ْౠຮໜທ َ  ,

ຮَຍ ౡະَ໋ ຍ ෲُຍ ຖຍ َౠຍُِ.   

ຍౠໟُౠວຍ ຘِْຑِ ໟຎຨْຮَຕِຍຍ ¥ຟَໟຎຎ ,َຣَ ໘ౢ໖ْຑِ ໔ເَِຍ ¥َໟຎ ຎ

َຳَౢໞໟِ ຒُໍِອ ِ໙َຎຳُ ຒُຎ ,َຣَౢິْ໓ ـ£ـຟَ ໊ـ£ـِ 

ຍຣَْໝِຍຍ َْ໋ໟຎຎ .َُ ຎ໘ِຬໟຍ ໐ຮْ໗ـ¥ـ ,َُ ຎຠَِໟຍ َໜـ¥ـ ,َ ຎ

ືِຎສَ ໞِ ຠْ¥ ,َُ ຎຘـ¥ـ ໞِື  ໜ¥ ,َ໗ ຎສ£َ 
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ຍِຣَْິِຎ ,َຩَ ຎِຍَໟຍ َْ໌ຮُ໑ِ ,ََ ຎْ ِ ـ¥ـຑِ ْຸຊٍَ໋  َُ  

ຑُ ౠສໟِ ໜໞِື  ْຊٍຍِ ໟِْ.  

ຍِ ౠُౠໟຍ£َ໋ـ  ِຎຬຑِ َِ ْື  ຮَِّ ຍ ຎْ໋ໄْຘຎ ,َِ ْື  ຮَِّ  ຎ

َْ໌ຘຎ .ຍౠໟُౠທ َౠ໓ُ ຎْິِـ£ـَ ,َຍ ໟِ໘ຑِ ຎౠຼ ໟຎໟِຎـ£ـَ ,ْຮَ 

ວະَຍَ ຎ َ ໔ຘـ£ـَ .ອَຏౢَ ౢິຮَْ  ທَ໌ౢິຮْ ,ອَຏౢຍ ທِْ 

ຑِໟຎຨْຮِ.  

ຮِຎَ໌ ື  ِْ ຓَຮَْໟຍَ ຎ໔ౠຼ ໟຍ ౠຍِِ ෲِຍ , ຖْຒَໟຍ ౠພຣَ َْ໓ຍِ 

ຮََຘْ໋ ຍ ຍຮًْວ َ້ ౠໄທ َْ َ ຎَِຑِ ໑َౠౠໄَ ْຍ َِْ໋  ມَຎຟُ ໓ 

 ౠຎِ໓ෲَຍـَ໋  ຮٌِຎື  £ٌـ. 

Okunuşu: Allahu ekber, Allahu ekber, 
Allahu ekberu kebîra, velhamdu lillahi ke-
sîra.  

Allahumme hebbib ileyyel îman, zeyyin-
hu fî kalbî ve kerrih ileyyel kufre vel-fusûke 
vel-isyan, vec'elnî miner-raşidîn. 
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Rebbiğfir, verhem, ve'fu ve tekerrem ve 
tecavez emma te'lem, inneke ente'llahul-e-
ezzul-ekrem.  

Allahumme'htim bil-hayrâti âcalena ve 
hakkik bifezlike âmalena ve sehhil li-bulûği 
rizâke subulena ve hessin fî cemîil-ehvali 
e'malena. 

Ya munkizel-ğerka, ya munciyel-helka, 
ya şahide kulli necva, ya munteha kulli 
şekva, ya kadîmel-ihsan, ya dâimel-me'rûf, 
ya men la ğina bişey'in enhu, vela budde 
likulli şey'in ileyhi. 

Allahumme innî aizun bike min şerri ma 
e'teytena ve min şerri ma mene'tena. 

Allahumme teveffena muslimîn ve elhik-
na bis-salihîn, ğeyre hazâyâ ve la meftû-
nîn. Rebbi yessir ve la tuessir. Rebbi et-
mim bilhayr. 

İnnes-Sefa vel-Mervete min şeairillah, 
fe men heccel-Beyte evi'temere fela cuna-
he eleyhi en yettevvefe bihima ve men te-
tevvee hayren feinnellahe şakirun elîm. 
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Anlamı: Allah en büyüktür. Allah en bü-
yüktür. Büyük olarak Allah en büyüktür. 
Hamd tümüyle Allah'a mahsustur. 

Allah'ım, bana imanı sevdir; onu gönlüm-
de süsle. Küfrü, kötülüğe sapmayı ve is-
yanı bana çirkin göster ve beni rüşde eren-
lerden kıl. 

Rabbim, bizi bağışla; bize acı; bizi affet; 
bize ikramda bulun ve bildiğin her günahı-
mızdan geç. Hiç kuşkusuz, sen bizim bil-
mediğimiz şeyleri bilirsin. Sen, en aziz, en 
kerim olan Allah'sın. Allah'ım, ömrümüzü 
hayırlı işlerle sona erdir; arzumuzu fazl-u 
keremine taalluk ettir; hoşnutluğunu kazan-
ma yollarını bize kolaylaştır ve bütün du-
rumlarda iyi amellere muvaffak eyle bizi; 
ey boğulanları kurtaran; ey helak olanlara 
necat veren; ey her raz-u niyaza tanık olan, 
ey her şikayetin son mercii, ey ihsanı ka-
dîm olan, ey iyiliği dâim olan, ey yerini 
hiçbir şey doldurmayan, ey her şey için ge-
rekli olan, ey her şeyin rızkını veren ve ey 
her şeyin en son ereği! 
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Allah'ım, bize verdiklerinin şerrinden ve 
bizden esirgediklerinin şerrinden sana sığı-
nırım. Allah'ım, bizi müslüman olarak öl-
dür ve bizi rezil olmadan, fitneye uğrama-
dan salihlere kavuştur. Rabbim, kolaylaştır, 
zorlaştırma. Rabbim, hayırla sona erdir. 
Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın nişa-

nelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle 
Beytullah'ı ziyaret ederse, onları tavaf et-
mesinde kendisine bir günah yoktur. Kim 
gönüllü olarak bir hayır işlerse, hiç kuş-
kusuz, Allah onun mükâfatını verir. O her 
şeyi bilir. 
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 بسم  للّه الرمحن الرحيم

لعاملني والصالة والسالم على سيد  رب اللّهاحلمد 

 الطاهرين وآلهالبشرية ومقتداها حممد النيب األمني 

 الدين يوم اىل باحسان تبعهم ومن امليامني وصحبه

İslam  dininin, Müslümanlara  bir  emanet  ol‐
duğu;  onu  ve mukaddesatını  savunmanın  tüm 
herkesin görevi olduğuna  inanarak;  İslam dini‐
nin  İslamî vahdetle sonuçlanan  tüm  işlere bağlı 
kalınmasına vurgu yapmasının ümmet arasında 
kardeşlik  ilişkilerini  sağladığını;  akılcı  mantığı 
ve  diyalog  dilini  yaygınlaştırdığını;  işbirliğini, 
dayanışmayı,  gönül  birliğini  ve  İslam’ın  yüce 
maslahatlarını  gerçekleştirdiğini  ve  İslam  düş‐
manlarının,  dünya  müstekbirliğinin  ve  Siyo‐
nizm’in  değerler  kültürü,  İslam  ümmetinin  çı‐
karları ve bağımsızlığına geniş ve namertçe sal‐
dırılarını  ve  tüm maddi  ve manevi  güçleri  bu 
saldırılara ve düşmanlıklara karşı seferber etme 
zaruretinin boyutlarını dikkate alarak bu bildir‐
geyi  imzalayan  biz  bilginler  ve  düşünürler, 
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geçmiş  Müslüman  âlimlerin  Mekke‐i  Müker‐
reme,  Amman,  Kahire,  vs.de  attıkları  değerli 
adımların  bilincinde  olarak  aşağıdaki  temeller, 
ilkeler ve yöntemlere derin iman ve bağlılığımı‐
za  vurgu  yaparak  başkalarını  da  ona  bağlı  ol‐
maya davet ediyoruz. 

İLKELER: 

Bir: 
İslam, son din ve insanlığın tek yüceliş yolu 

ve Müslümanlara  verilen  bir  emanettir. Müs‐
lümanlar  onu  yaşamlarının  tüm  alanlarında 
uygulamalı,  onu  ve  kutsallarını  korumalı  ve 
yüce maslahatlarını  tüm maslahatlardan üstün 
tutmalıdır. 

İki: 
Kurʹan‐ı  Kerim  ve  sünnet‐i  şerif‐i  nebevî 

(sav.)  İslami  yasamada  ve  diğer  öğretilerde  iki 
temel kaynaktır ve tüm İslam mezhepleri bu iki 
kaynağın hüccet oluşu ve hakkaniyeti ve diğer 
kaynakların itibarının bu iki kaynaktan kaynak‐
landığı  ve  onlara  dayandığı  konusunda  görüş 
birliği içerisindedirler. 
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Üç: 
Aşağıdaki  ilkelere ve rükünlere  iman etmek, 

Müslümanlığın kriteridir: 

a)  Yüce Allah’ın  yegâne  olduğuna  iman  et‐
mek (Tevhid).  

b) Nübüvvete ve Resul‐ü Ekrem Hazreti Mu‐
hammed’in  (s.a.v)  hakkaniyetine  ve  onun  sün‐
netinin dinin  iki esas kaynaklarından biri oldu‐
ğuna iman etmek.  

c) Kurʹan‐ı Kerim’e, kavramlarına ve ahkâmına 
İslam dininin ilk kaynağı olarak iman etmek.  

d) Dinin  tüm mezhepler  tarafından  ittifakla 
kabul  edilen kesin hükümlerini  inkâr  etmemek 
ve İslam’ın namaz, zekât, oruç, hac, cihad,... gibi 
erkanına teslim olmak.  

e) Mead’a iman etmek. 

Dört: 
İçtihadın meşruiyeti,  tartışma  ve  araştırma 

özgürlüğü:  İslam  dini  İslamî  kaynaklar  çerçe‐
vesinde  içtihat  ilkesini  resmiyete  tanırken  fikrî 
ihtilafı  da  benimsemiştir.  Dolaysıyla  Müslü‐
manlar, kendi aralarındaki  içtihatların çeşitlili‐
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ğini  doğal  karşılayıp  birbirinin  düşüncesine 
saygı göstermelidirler. 

Beş: 
İslam ümmetinin vahdeti ve Müslümanların 

maslahatları ve çıkarlarını korumak çok önemli 
bir ilkedir ve İslamî kardeşlik Müslümanlar ara‐
sında işbirliği, alışveriş ve dayanışma için genel 
bir temel sayılır. 

Altı: 

Aşağıdaki işler ulema ve düşünürlere farzdır: 

1. Bugünkü İslamî toplumun durumunu dinî 
kardeşlik, iyilik yapmak ve takvada işbirliği, tek 
bir  safta  sorunlara  karşı  direnmek,  hakka  ve 
sabretmeye  tavsiyede bulunmak,  tefrika ve sür‐
tüşmeden  ve  Müslümanların  zafiyetine  sebep 
olacak  her  şeyden  uzak  durmak  bakımından 
risaletin  ilk  çağındaki  durumun  şartlarına  ya‐
kınlaştırmak için çaba sarf etmek.  

2.  İslam mezhep  imamlarının birbirine karşı 
davranışlarını örnek almak ve onları bu günkü 
mensupları arasında yaygınlaştırmak.  

3. Müslümanlar  arasında  dayanışma  kültü‐
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rünü  yaygınlaştırmak.  Öyle  ki  onların  tümü 
kendi  aralarındaki  fikrî  anlaşmazlıkları  kabul 
edip, bu anlaşmazlıkların doğal içtihadın bir so‐
nucu olduğunu kabul etmeleridir. 

Yedi: 
“İslami uyanış” ve “diriliş” hareketini  takvi‐

ye  etmek ve yönlendirmek “ulema” ve “bilgin‐
ler”in  vazifesidir. Müslümanların  birbirileri  ile 
daha fazla “yakınlaşması” ve “dayanışma” için‐
de  olması  amacıyla  din  büyüklerinin  sabit  ve 
kesin  İslamî  ilke ve değerler çerçevesinde “İsla‐
mî kardeşlik” ve “dinî bağlılığa” vurgu yapma‐
ları gerekir. 

TAKRİB ZEMİNİ: 

Sekiz: 
“İslam Mezheplerini  yakınlaştırma”,  “Takrib” 

hareketi  İslam  mezhepleri  mensuplarının  tüm 
hayat  alanlarını  kapsamaktadır.  “Fıkıh”,  “aka‐
id”,  “ahlak”,  “kültür”  ve  “tarih”  gibi  alanların 
tümünü içeriyor. 
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Genel Programlar: 

Dokuz: 

Daha  önce  belirtilenlere  ek  olarak  “İslam 
Mezheplerinin  Yakınlaştırılması”  hedefini  ger‐
çekleştirmek için aşağıdaki hususlar gereklidir: 

1.  Müslümanların  ittifak  içinde  oldukları 
tüm alanlarda tam işbirliği zarureti. 

2. Kelimetullah’ın yücelmesi ve beşerî saade‐
tin  tek  yolu,  “İslam  dini”nin  tam  uygulanması 
yolunda tüm maddi ve manevi güçlerin seferber 
edilmesi. 

3.  İslam  düşmanlarına  karşı  uyumlu  ve  tek 
bir tutum sergileme zarureti, özellikle tüm İslam 
ümmetini  ilgilendiren  konularda, örneğin  Filis‐
tin vs. meseleler gibi.  

4. Müslümanların  bir  birini  tekfir  ve  tefsik 
(fasık ilan) etmek ve birbirini bidat ile suçlamak‐
tan  sakınmaları.  Biz  İslamî  kaynaklar  çerçeve‐
sinde içtihadın meşruiyetine inanan Müslüman‐
lar olarak bu  ilkenin  elzemlerini ve  sonuçlarını 
da  benimsemeliyiz,  hatta  başkalarının  içtihadî 
görüşlerinin  bizim  inancımıza  göre  yanlış  olsa 
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bile.  Dolayısıyla  ihtilaflarla  ilgili  yargılarımızı 
iman ve küfür düzeyinden doğru ve yanlış dü‐
zeyine değiştirmeliyiz. Nitekim başkalarını, söy‐
ledikleri  veya  düşüncelerinin  ortaya  koyduğu 
manadan dolayı  tekfir etmek  ‐ki bizim kanaati‐
mize göre dinin usulünü inkâr etmekle sonuçla‐
nıyor,  lakin  onların  kendileri  bile  bu  elzemleri 
kabul etmiyor‐ caiz değildir.  

5. İslam’da içtihadın çeşitliliğini kabul etmenin 
sonucu olarak ihtilafları saygı ile karşılamak.  

6.  Başkalarının  mukaddesatına  saygısızlık 
etmemek:  İslam dini diğer dinlerle  ilişkilerinde 
bir  nevi  dini  sabırlılığı  tavsiye  ediyor  ve Müs‐
lümanlardan  başkalarının  fikrî  mukaddesatına 
ve batıl  inançlarına  saygısızlık  etmemelerini  is‐
tiyor  ve  bu noktadan hareketle Müslümanların 
arasındaki  ilişkilerde,  İslamî  izleyicilerin  mu‐
kaddesatına  saygısızlık  etmekten  sakınmaya ve 
Resulullah’ın pak Ehlibeyt’i ve ameli doğru  sa‐
habesine saygı göstermeye vurgu yapıyor.  

7. Kurumlar ve hükümetler insanların zafiyet 
ve  ihtiyaçlarından suistifade ederek onlara belli 
bir mezhebi  dayatmamalı,  sözü  edilen  ilkelere 
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göre muteber  İslamî mezhepleri  resmiyete  tanı‐
yarak  mensuplarını  tüm  vatandaşlık  hakların‐
dan yararlandırmalıdır.  

8.  Şahsî  işlerle  ilgili  meselelerde  şahsî  hü‐
kümlere  uyma  özgürlüğü:  İslamî  mezheplerin 
mensupları  tabi oldukları mezhebin kurallarına 
bağlıdırlar. Ancak  kamu düzeni  ile  ilgili  konu‐
larda tabi oldukları ülkenin yürürlükteki yasala‐
rına uymaları gerekir  

9. Kur’an‐ı Kerim, her  türlü korkutma,  tehdit 
ve ortamı germekten uzak olarak hakikatin açığa 
çıkması amacıyla Müslümanları kendi aralarında 
mantığa  dayalı  diyaloga  davet  ettiği  için, Müs‐
lümanlar kendi aralarındaki meseleler ve  sorun‐
ları mantık  ve  ahlak  ölçülerine  uyarak  diyalog 
yoluyla çözümlemek ve bu yolda somut adımlar 
atmak ve kendi hayatlarında  takrib ve yakınlaş‐
mada pratik adımlar atmakla mükelleftirler.  

10. Müslümanlar arasında anlaşmazlık konu‐
su olan tarihî, akidevi ve fıkhî meselelerin tartı‐
şılması ve fikir teatisinin yapılma kapısı her za‐
man  için açıktır ve bu mesele konunun uzman‐
ları ve ulema tarafından kardeşlik, tarafsızlık il‐
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kelerine  dayalı  olarak  yapılmalıdır.  Bunun  için 
akidevi, fıkhî ve tarihî konularda gerekli diyalog 
ve  fikir  teatisi  için  ilgili  özel merkezler  oluştu‐
rulmalıdır.  

11.  İslamî  vahdet  fıkhı,  ihtilaf  ölçüleri  ve  fı‐
kıhta  hedefe  dayalı  tartışma,  belli  bir  konuya 
has kelam ve  tefsir, karşılıklı saygıya dayalı bir 
ortamda tatbik ve karşılaştırma ve birbirinin gö‐
rüşlerini alaya almamayı öğretmek.  

12. Kitab ve sünnete bağlı eğitim mektepleri‐
nin, aşırı maddeciliğe eğilimin azaltılması ve İs‐
lamî ilkelerden habersiz bilinçsiz ve şuursuz eği‐
limlerin  aldatıcılığının  engellenmesi  yönünde 
yeniden ihya edilmesi.  

13. Mezhep âlimleri, itidal ve ılımlı metotla‐
rın yaygınlaşmasına gayret göstermeleri ancak 
tüm bilimsel araçlar ve metotların devreye  so‐
kulması, mülakatlar, bilimsel oturum ve konfe‐
ransların düzenlenmesi ile mümkün olabilmek‐
tedir. Bu arada unutulmamalıdır ki mezhepler 
arasındaki farklılıklar ve ihtilaflar, tezat ihtilaf‐
lar  olmayıp  tekâmülü  gerektiren  ihtilaf  türle‐
rindendir. 
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14.  Kitap  ve  sünnete  ters  düşen  aşırı  fikrî 
mektep  ve  eğilimlere  karşı  mücadele  etmek. 
Gruplar  ve  eğilimlerin  İslamî  şartlarıyla  ilgili 
olarak daha önceki maddelerde zikredilmiş şart‐
ları dikkate almak gerekir.  

15. Muhtelif mezheplere mensup  kimselerin 
suçsuz  insanları  katliam  etmek,  değerlere  sal‐
dırmak,  fertlerin haysiyetini karalamak, zengin‐
likleri yok etmek gibi sorumsuzca ve yanlış dav‐
ranışları  karşısında  mezhebin  ileri  gelenleri 
kendilerini  onlardan  beri  ilan  etmeleri, Müslü‐
manlar  arasındaki  anlaşmazlık  ve  ihtilafların 
daha da derinleşmesine yol açan  sebeplerin or‐
tadan kaldırılması yönünde ortak kararlar alın‐
ması zaruretini daha fazla hissettirmektedir. Ay‐
rıca Müslümanlar arasında  fitnecilik alevini kö‐
rükleyen ve Müslümanların dağınıklığına sebep 
olan meselelerden kaçınmak gerekir.  

16. Fetva verme yetkisi, Kitab ve sünnet‐i Re‐
sulü (s.a.v) tanıyıp bilenler ve onlardan kaynak‐
lanan fıkıh ve usul gibi ilimlerden anlayan ve bu 
kaynaklara  dayanarak  şer’î  hükümleri  istinbat 
eden kimselere münhasır olmalıdır. 
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