


Kevser Suresi

Rahman Rahim Allah'ın Adıyla
Şüphesiz biz, sana Kevser'i verdik.

Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir
alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır.
Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.



K E V S E R



Kevser Yayınları: 42

Dizgi ve Mizanpaj:

Kevser

Kapak:

Sembol Tanıtım

Baskı:

Step Ajans

1. Basım: Kasım / 2001

6. Basım: Şubatğustos 2013

ISBN: 978-9944-709-16-3

Adres:

Kevser Yayın Basın Ltd. Şti.

Sofular Mah. Simitçi Şakir Sok. No: 14 / 1

Fatih – İSTANBUL

Tel: (0212) 534 35 28  Faks:  631 36 01

www.kevseryayincilik.com



İÇİNDEKİLER

Takdim ...........................................................................7

Kumeyl Duası ..............................................................10

Tevessül Duası .............................................................54

Hz. Ali'nin (a.s) Kufe Camiindeki Münacatı ...............72

Ferec Duası  .................................................................86

Hz. Mehdi Duası ..........................................................90

Cuma Gecesi Okunan Dua ...........................................90

Namazdan Sonra Okunan Dualar .................................92

Receb Ayında Okunan Dua ..........................................98

Receb Ayında Oruç Tutamayanlar İçin Zikir .............100

Ramazanda Namazlardan Sonra Okunan Dualar .......102



Hatim Duası ...............................................................106

İftar Duası ..................................................................108

Sofra Duası .................................................................108

Ayete'l-Kürsi ..............................................................110

Nevruzda Okunan Dua ...............................................112

Ziyaret-i Aşura ...........................................................114



TAKDİM

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

(Furkan, 77)

Dua, insanın manevî hayatının bölünmez bir 
parçasıdır. Dua, insanı sonsuz yüceliğe bağlayan 
nurlu bir halkadır. Dua, ibadetin özüdür. Dua, son 
derece aciz bir varlığın mutlak güç sahibi bir var-
lığa sırlarını açıp ondan yardım istemesi, yalvarı-
şı ve O'na yönelişidir. 

Dua eden bazan bu yönelişinde en büyük put 
olan nefis putunu kırıp Mutlak varlığa doğru hic-
ret eder; böylece büsbütün kendini unutur ve ger-
çek anlamda O'na gönül verir. İşte böyle birisinin 
duası, aşkın ve sevginin ifadesine dönüşür.

İnsana tüm nimetler verilmiş olsa dahi, yine 
duaya devam etmelidir. Böylece yapılan yakarışla 
hem eldeki nimetlerin devamı ve sürekliliği sağ-



lanır, hem de eldeki nimetlerin insana değil yüce 
yaratana ait olduğu gösterilir.

Ayrıca icabete ulaşmayan duaya da devam et-
mek gerekir. Dualarım kabul olmuyor diyen kim-
se bir kaç hususu göz önünde bulundurmalıdır:

Öncelikle duanın şartlarını iyice gözden geçir-
melidir. Şartlardan birinin olmayışı duanın kabu-
lünü engelleyebilir.

İkincisi, yüce yaratan kulunu huzurunda daha 
fazla görmek ister ve bundan dolayı duanın kabu-
lü gecikmiş olabilir.

Üçüncüsü, dua edenin maslahat ve menfaatine 
uygun görülmediği için o duanın kabulü kıyamette 
verilmek üzere dua eden için saklı tutulmuş olabi-
lir. Bu duanın karşılığı her zamankinden daha çok 
muhtaç olduğu bir günde kendisine sunulacaktır.

Elinizdeki eserde okuyuculara Ehlibeyt'ten 
nakledilen değerli dualardan sadece bir demet su-
nulmuştur.

Kumeyl duası, Hz. Ali'nin (a.s) sır dostu olan 
Kumeyl'e öğrettiği bir duadır. Ehlibeyt İmamla-
rının ziyaretlerini ve onlardan nakledilen duaları 
içeren İkbalu'l-A'mal adlı kitapta nakledildiğine 



göre Hz. Ali bu duanın Hz. Hızır'ın duası olduğu-
nu belirttikten sonra şöyle buyurur:

“...Otur ey Kumeyl, bu duayı ezberlediğinde 
onu her cuma gecesi veya ayda bir veya yılda bir 
veya ömründe bir defa oku; düşmanlardan koru-
nursun, rızkın artar, Allah'ın bağışından asla ayrı 
düşmezsin...”

Tevessül duası, Hz. Resulullah, Hz. Fatıma, Hz. 
Ali ve on bir evladı vasıta kılınarak yüce Allah'tan 
hacetlerin istenileceği bir duadır. Hazain-i Narakî 
adlı eserde, Muhammed b. Babeveyh'in bu duayı 
Ehlibeyt İmamları'ndan naklettiği yer alır.

Ayrıca münacatlar içerisinden Hz Ali'nin (a.s) 
Kufe camiindeki münacatı ve ziyaretler içerisin-
den de Ziyaret-i Aşura getirilmiştir. 

Kullanımı kolaylaştırmak ve okuyanların za-
manla manasına vakıf olabilmelerini sağlamak 
için Arapça metinle Türkçe okunuşunu ve anla-
mını karşılıklı sayfalarda verdik.

Yüce Allah'ın bu dualarda geçen makamlara 
erişmeğe muvaffak kılması umuduyla.

Kevser
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KUMEYL DUASI

ِــــ£ـຣَّلرຍ ِـ¥ــຣَّْالر ِـــــµّـໟຍ بِْسِم

 ຖَْ໌ຳَِ ــ£ـຘــــໟຍ  َຘَِຣْຮَِຑ  َُـَـຌــຳْຍَ  §ّــــ£ـِຍ  َُّـµّـــໟَຍ

 ٍْ َື ِتَك ໟຍـَّـــຘـــ£ຎَِຑ ຕَຮَْ໗َ  ُكلَّ  َ ٍْ بُِقوَّ َື ُكلَّ 

 ٍْ َື ُكلُّ   ຎَໟَ َذلَّ   َ  ٍْ َື ُكلُّ   ຎَໟَ  َ໊ ເَວَ  َ

 َ  ٍْ َື ُكلَّ   ຎَِຑ  ຖَຒََْ  ــ£ـຘــــໟຍ  َທِຮَُـຒຠَຑِ  َ

 َຘِـَ َ່ َ໌ ຑِ  َ  ٌْ َື  ຎَໟَ  ُ໘َُ َال   ــ£ـຘــــໟຍ بِِعـزَِّتَك 

ي َعَال  َِຎໄَْ الَّذ£ ُິ ຑِ َ ٍْ َື ໟຍــــຘــ£ـ َمَالَْت ُكلَّ 

ُكلِّ  َفـَنا§ِء  بَْعَد   ــ£ـ໗الْـَبا بَِوْجـِهَك  َو  َشْيٍء  ُكلَّ 

ِئَك ໟຍــــຘــ£ـ َمَالَْت َاْرَكاَن ُكلِّ َشْيٍء َشْيٍء َو بَِاْسَما§
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Kumeyl  Duası

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme innî es'eluke bi-rahmetikelleti 

vesiat kulle şey'in ve bi-guvvetikelletî gahar-
te biha kulle şey'in ve hazaa leha kullu şey'in 
ve zelle leha kullu şey'in ve bi-ceberûtikelletî 
galebte biha kulle şey'in ve bi-izzetike'lletî la 
yegûmu leha şey'un ve bi-azametike'lletî me-
leet kulle şey'in ve bi-sultanike'llezî ala kulle 
şey'in ve bi-vechike'l-bagî ba'de fenai kulli şey'in 
ve bi-esmaike'lletî meleet erkane kulli şey'in

Anlamı:
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
Allah'ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin hak-

kına; kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısın-
da her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin ram olduğu 
gücün hakkına; her şeye gâlip geldiğin ceberûtun 
(azametin) hakkına; önünde hiçbir şeyin durama-
dığı izzetin hakkına ve her şeyi dolduran azametin 
hakkına; her şeye üstün gelen saltanatın hakkına; 
her şeyin fani olmasından sonra bâki kalacak vec-
hin hakkına; her şeyin temellerini dolduran isimle-
rin hakkına; (senden niyaz ederim.)
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ي َاَحاَط بُِكـلِّ َشـْيٍء َو بِـُنوِر  ذ£§ َو بِِعْلـِمَك الـَّ

ي َاَضـا§َء لَـُه ُكـلُّ َشْيٍء.  ذ£§ َوْجـِهَك الـَّ

اµِخَر  َوَيا§   َـ£ـــໟَّاْالَو َاوََّل  َيـا§  وُس  ُقـدُّ َيا  ُنوُر  َيا 

َتْهِتُك   ــ£ـຘــــໟຍ ُنوَب  الذُّ ِلَي  اْغِفْر   َُّـµّـــໟَຍ اْالµِخر£يَن 

ُتـْنـِزُل   ــ£ـຘــــໟຍ ُنوَب  الذُّ ِلَي  اْغِفـْر   َُّµّــــໟَຍ الِْعَصَم 

ُنوَب ໟຍــــຘــ£ـ ُتَغـيِّـُر النِّـَعَم  النِّـَقَم ໟَຍّــــُµَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ

 َُّـµّـــໟَຍ َعا§َء ُنوَب ໟຍــــຘــ£ـ َتْحِبُس الدُّ ໟَຍّــــُµَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ

ُنوَب ໟຍــــຘــ£ـ ُتـْنِزُل الْـَبَال§َء ໟَຍّــــُµَّ اْغـِفْر  اْغِفْر ِلَي الذُّ

ໟـ£ـ ُكلَّ َذْنٍب َاْذنَـْبـُتـُه َوُكلَّ ໄວَــ£ـຌَـດٍ َاْخَطـْاُتَها.
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ve bi-ilmike'llezî ehate bi-kulli şey'in ve bi-nûri 
vechike'llezî ezâe lehu kullu şey'in. 

Ya Nûru, ya Guddûs, ya Evvele'l-evvelîn 
ve ya Ahire'l-ahirîn. Allahumme'ğfir liye'z-
zunûbelletî tehtiku'l-isam. Allahumme'ğfir liye'z-
zunûb'elletî tunzilu'n-nikam. Allahumme'ğfir 
liye'z-zunûb'elletî tuğayyiru'n-niam. 
Allahumme'ğfir liye'z-zunûb'elletî tehbisu'd-
dua. Allahumme'ğfir liye'z-zunûb'elletî tunzilu'l-
belâ. Allahumme'ğfir lî kulle zenbin eznebtuhu 
ve kulle hatietin ehta'tuha.

Anlamı: 
her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydın-
latan cemalinin nuru hakkına; senden niyaz ederim.

Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve ey ahir-
lerin ahiri! Allah'ım! Benim ismet perdesini yırtan 
günahlarımı bağışla. Allah'ım! Bedbahtlıklara yol 
açan günahlarımı bağışla. Allah'ım! Nimetleri de-
ğiştiren günahlarımı bağışla. Allah'ım! Duanın ica-
betini önleyen günahlarımı bağışla. Allah'ım! Bela-
nın inmesine sebebiyet veren günahlarımı bağışla. 
Allah'ım! İşlediğim bütün günahları ve yaptığım 
bütün hataları bağışla.
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ໟَຍّـــµـِຍ َُّّــــ£ـ§ اَ®®َتَقرَُّب اِلَـْيَك بِِذْكِرَك َو َاْسَتْشـِفـُع 

َاْن  ِبُجوِدَك  َاْســَئـُلـَك  َو  نَْفِسَك   ¥ـــໟِຍ ِبَك 

َو  ُشْكَرَك   £ـــ َ໋ ُتوِز َاْن  َو  ُقْرِبَك  ِمْن   ـــ£ـَــــــــِـــــــສْທُ

َاْســَئـُلـَك   §ّــــ£ـِຍ  َُّـµّـــໟَຍ ِذْكَرَك.   ــ£ـَُِْــــທ َاْن 

َو   ــ£ـَُِتَسا َاْن  َخاِشـٍع  ُمَتـَذلٍِّل  َخاِضـٍع  ُسَؤاَل 

 ــ£ـ໓ بَِقْسِمَك َراِضًيا َقانًِعا َو £ـــََ໌ َتْرَຣَــ£ـ َو ຠْທَـ

َاْســَئـُلـَك  َو   َُّـµّـــໟَຍ ُمَتَواِضًعا.  اْالَْحَواِل   ِ໊ £ــــຟَ

ِعْنَد  ِبَك  نْـَزَل  ® اَ® َو  َفاَقـُتُه  ْت  اْشـَتدَّ َمِن  ُسَؤاَل 

َرْغَبـُتـُه  ِعْنَدَك   ຎَـ £ ໓ــ َوَعُظَم  َحاَجَتُه  ِئِد  َدا§ الشَّ

ໟَຍّــــُµَّ َعُظَم ُسْلَطانُـَك َو َعَال َمَكانُـَك َو َخـِفـَي
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Allahumme innî etegarrabu ileyke bi-zikrike 
ve esteşfiu bike ila nefsike ve es'eluke bi-cûdike 
en tudniyenî min gurbike ve en tuzianî şukrake 
ve en tulhimenî zikrek. Allahumme innî es'eluke 
suale haziin mutezellilin haşiin, en tusamihenî 
ve terhamenî ve tec'elenî bi-gısmike raziyen 
gania. Ve fî cemii'l-ahvali mutevazia. Alla-
humme ve es'eluke suale meni'şteddet faga-
tuh. Ve enzele bike inde'ş-şedaidi haceteh. 
Ve azume fîma indeke rağbetuh. Allahumme 
azume sultanuke ve ala mekanuke ve hafiye 

Anlamı:
Allah'ım! Ben sana zikrinle yaklaşmak istiyo-

rum. Seninle senden şefaat diliyorum; cömertliğin 
hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda 
etmeyi bana nasip etmeni ve zikrini bana ilham et-
meni istiyorum senden. Allah'ım! Huzu, huşu ve ze-
lil olmuş bir dille, senden hatalarıma göz yummanı, 
bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı ve 
yetinen ve her durumda mütevazı kılmanı dilerim. 
Allah'ım! İhtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve ha-
cetini zorluklar anında kapına getiren, katında bulu-
nanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi 
sana yalvarırım. Allah'ım! Senin saltanatın azimdir
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َمْكُرَك َو َظَهَر اَْمُرَك َو َغَلَب َقْهُرَك َو َجَرْت 

ُقْدَرُتـَك. َو َال ُيْمِكُن الِْفَراُر ِمْن ُحُكوَمِتَك 

ໟَຍّــــُµَّ َال§ َاِجُد لُِذُنوຑـــــ£ َغاِفًرا َو َال لَِقـَبا§ِــ£ـ َساِتًرا 

ًال  ُمَبدِّ بِاْلَحَسِن   ຢِـ£ــــຒ໘َْໟຍ َعَمِلَي  ِمْن  لَِشْيٍء  َال  َو 

§ اَ®®ْنَت ُسْبـَحانَـَك َو ِبَحْمِدَك  َغْيـَرَك َال§ ໟِຍـ¥ــــَ ِاالَّ

 ¥ــໟَِو َسَكْنُت ا £ـــْຠَຑِ ْاُت َظَلْمُت ໔َْິـ£ـ َو َتَجرَّ

 . َقد£يِم ِذْكِرَك ໟـ£ــ َوَمـنِّـَك َعَليَّ

 ຢٍــــــــــــــــــــــــــــــــ ໗َـــــــــــــــــــຒـــ£ ِمـــْن  َكــْم  َمــــْوَالَي   َّـــــــــُــــــــــµّـــໟَຍ

َسـَتـْرَتـُه َو َكـْم ِمــْن َفـاِدٍح ِمـَن الْــَبـَال§ِء اََقــْلـَتـُه
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mekruke ve zahera emruke ve galebe gahru-
ke ve ceret gudretuk. Ve la yumkinu'l-firaru min 
hukûmetik. Allahumme la ecidu li-zunûbî ğa-
fira, ve la li-gabeihî satira. Ve la li-şey'in min 
ameliye'l-gabîhi bi'l-haseni mubeddilen ğayrek. 
La ilâhe illa ente; subhaneke ve bi-hamdik. Za-
lemtu nefsî ve tecerra'tu bi-cehlî. Ve sekentu ila 
gadîmi zikrike lî ve mennike aleyy.

Allahumme mevlaye kem min kabîhin se-
terteh. Ve kem min fadihin mine'l-belai ekalteh,

Anlamı:
ve mekânın yücedir, tedbirin gizlidir ve fermanın 
âşikar; kahrın galip ve kudretin her yerde câridir ve 
senin hükümetinden kaçmak imkânsızdır. Allah'ım! 
Senden başka günahlarımı bağışlayacak, kabahat-
lerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini 
bulamam. Senden başka ilâh yoktur; münezzeh-
sin; sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve 
câhilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım ve beni (ta) 
eskiden beri unutmadığından ve bana lütuf ve ihsa-
nından dolayı rahatladım (ve korkmadan sana isyan 
ettim).

Allahım! Mevlam! Nice kötülüklerimin üze-
rini örttün; nice belaları benden geri çevirdin;
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َو َكْم ِمْن ِعَثاٍر َوَقـْيـَتُه َو َكْم ِمْن َمْكُروٍه َدَفْعـَتـُه َو 

 َُّـµّـــໟَຍ َلْسُت َاْهًال لَـُه َنَشْرَتـُه ໞٍــ£ـຟَ ٍء َكـْم ِمْن َثـَنا§

ُء َحاໟــ£ـ َو َقُصَرْت  ــ£ـ َو اَْفـَرَط ຑــــ£ـ ُسو§ َعُظَم بَـَال§

ــ£ـ َعْن  َິ ຒَຣَ َو ــ£ـໟَاْغَال   َاْعَماໟــ£ـ َو َقَعَدْت ຑــــ£ـ§ ຑــــ£ـ§

َو  بُِغُروِرَها  نْـَيا  الدُّ َوَخَدَعْتـِني   £ـــََຍ بُْعُد   £໌ـــ໔َْ

َفَاْســَئـُلـَك  ي  َياَسيِّد£  ــ£ـໟَوِمَطا ِبِجَناَيِتَها   £ິــ໔َْـ

 £ــَ ُء َ໋ بِِعزَِّتَك َاْن َال َيْحُجَب َعْنـَك ُدَعا§ــ£ـ ُسو§

ـَلـْعَت  اطَّ َما  ِبَخـِفـيِّ   £ــْເَ໔ْທَ َال  َو   ــ£ـໟَوِفَعا

 ـــ ¥ ــ َ໋  ດَِـــــຑبِالْـُعـُقو ــ£ـْຟِي َو َال ُتـَعا َعَلـْيِه ِمْن ِسّر£
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ve kem min isarin vegayteh, ve kem min 
mekrûhin defa'teh, ve kem min senain cemîlin 
lestu ehlen lehu neşerteh. Allahumme azume 
belaî ve efrate bî sûu hâlî ve kesurat bî a'malî. 
Ve gaedet bî eğlalî ve habesenî an nef'î bu'du 
emelî. Ve hedaetni'd-dunya bi-ğurûriha ve nefsi 
bi-cinayetiha ve mitalî. Ya Seyyidî, fees'eluke 
bi-izzetike en la yehcube anke duaî sûu amelî 
ve fialî. Ve la tefzahnî bi-hafiyyi met'tale'te 
aleyhi min sırrî. Ve la tuacilnî bi'l-ukûbeti alâ 

Anlamı:
nice hatalardan korudun beni; hoşa gitmeyen 
şeyleri uzaklaştırdın; layık olmadığım nice gü-
zel övgüleri benim için yaydın. Allah'ım! Belam 
büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış; amelle-
rim beni aciz bırakmış, (tutku) zincirlerim beni 
çökertmiş, yerlere sermiş; uzun arzularım beni 
menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni 
boş şeylerle aldatmış ve nefs-i emmarem, kendi 
cinayeti ve müsamahakârlığımla beni kandırmış. 
Ey seyyidim! İzzetinin hakkına (senden istiyorum 
ki); amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önleme-
sin, bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. 
Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, 
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 ـ£ـْ໌ ໓ِ ِء  ُسو§ ِمْن   ـ£ـທَخَلَوا  ـ£ ໓ــ َعِمْلـُتُه  َما 
 ຓِຮَຜَْ َو   ـ£ـຘَໟَوَجَها  ـ£ َتْفر£ໄـ َوَدَواِم  َءِتي  َوِاَسا§
 ــ £ ໟـ ِتَك  بِِعزَّ  َُّµّــــໟَຍ َوُكِن   .ـ£ ຘَ໔َْــ َو   ـ£ـທَشَهَوا
 ِ໊ ـ £ ຟَـ  ــ£ـ໓ َوَعَليَّ  َرُؤوًفا  اْالَْحَواِل  ُكلِّ   ـ£ ໓ــ

َعُطوًفا. اْالُُموِر 
ໟِຍــ¥ـــ£ـ َو ຑອَّـــ£ َمْن ໟـ£ــ َغْيُرَك َاْسئََـُلُه َكْشَف 
َوَمْوَالَي   ـ£ــــ¥ـໟِຍ ي.  اَْمر£  §ــ£ـ໓ َوالنََّظَر  ي  ُضّر£
 ິـ£ـ໔َْ ໓ــ£ـِ َهٰوي  اِتَّـَبـْعُت  َعَليَّ ُحْكًما  َاْجَرْيَت 
 ـ£ـََّفَغر  £َّعُد  ِ£ـــَتـْز ِمْن   ِــ£ـ໓ َاْحَتِرْس  َلْم  َو 
الَْقَضا§ُء  ٰذِلَك   ـ¥ـ َ໋ َاْسَعَدُه  َو  َاْهٰوي  بَِما§ 
بَْعَض ٰذِلَك  ِمْن  َعَليَّ  َجٰري  بَِما  َفـَتَجاَوْزُت 
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ma amiltuhu fî halevatî, min sûi fi'lî ve isâetî ve 
devami tefritî ve cehaletî ve kesreti şehevatî ve 
ğafletî. Ve kuni'llahumme bi-izzetike lî fî kulli'l-
ahvali raufa. Ve aleyye fî cemii'l-umûri atûfa.

İlâhî ve rabbî men lî ğayruke es'eluhu keşfe 
zurrî ve'n-nazara fî emrî. İlâhî ve Mevlaye, ec-
reyte aleyye hukmen'ittebe'tu fîhi heva nefsî ve 
lem ahteris fîhi min tezyînî aduvvî. Feğarrenî 
bima ehva ve es'edehu ala zalike'l-kâzâ. Fe-
tecaveztu bima cera aleyye min zalike ba'ze

Anlamı:
sürekli tefritim ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve 
gafletimin çokluğu yüzünden, beni cezalandırmada 
acele etme. Allah'ım! İzzetin hakkına her durumda 
bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol.

Mabudum, Rabbim! Senden başka kimim var 
ki, ondan, kötü durumumu gidermesini ve işlerime 
nezaret etmesini isteyebilirim. Mabudum, mevlam! 
Sen bana hükmettin; bense onlar hususunda nefsime 
uydum ve bu konuda düşmanımın günahları tezyin 
etmesinden korkmadım; böylece beni istediği gibi 
aldattı ve alınyazısı da bu işte ona yardımcı oldu; 
işte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırları aştım
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َاَواِمـِرَك  بَـْعـَض  َخالَـْفُت  َو  ُحـُدوِدَك 
ِ໊ ٰذلِـَك  ຟَــــــــ£ـــــــــــــــــ  ــ£ـ໓ َفـَلـَك الْـَحـْمـُد َعـَلـيَّ 
 ِــــــــــــ ໓ــ£ َعـَلـيَّ  َجـٰري   ຎَــ£ـ໓  ـ£ــໟ  ດَـــــــ ُحـجَّ َال  َو 
بَـَال§ُؤَك  َو  ُحْكـُمَك   £ـــــــــَະَْـــــــــــــໟَຍ َو  ُؤَك  َقَضا§
 £ຮ£ـຼــ໘َْــــــــــــທ بَـْعـَد   ــ£ـ¥ـــໟِຍ َيـا§  اَ®®َتـْيـُتـَك  َقْد  َو 
نَـاِدًما  ُمـْعـَتـِذًرا  نَـْفِسي   ¥ــــــــ َ໋  ـ£ــ໓اِْسـَرا َو 
 ຎຒًــــــــ£ـــــــــــُ ُمْسَتـْغـِفًرا  ــــຘَــــــــــــ໘ــ£ــًال  ْິ ُ ُمـْنـَكِسًرا 
َمـَفـرا  َاِجـُد  َال§  ُمـْعـَتـِرًفا  ُمـْذِعـًنا  ُمـِقـرا 
ـُه  اَ®®َتـَوجَّ َمـْفـَزًعا  َال  َو   ّــ£ـِـــــ َكاَن  ا  ِممَّ
ي ُعـْذر£ َقـُبولِـَك  َغـْيـَر  اَْمـر£ي   §ــ£ـ໓ اِلَـْيـِه 
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hudûdike ve haleftu ba'ze evamirike, feleke'l-
hamdu aleyye fî cemîi zalike ve la huccete lî 
fî-ma cera aleyye fîhi kazauke ve elzemenî 
hukmuke ve belauk. Ve gad eteytuke ya ilâhî 
ba'de taksîrî ve israfî alâ nefsî mu'teziran na-
dimen munkesiran mustakîlen musteğfiren 
munîben mukirren muz'inen mu'terifa. La ecidu 
meferran mimma kane minnî. Ve la mefzean 
eteveccehu ileyhi fî emrî, ğayre gabûlike uzrî

Anlamı: 
ve bazı emirlerine karşı çıktım; bütün bunlardan 
sana hamd etmek benim vazifemdir. Hakkımda 
yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hük-
mün ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir 
mazeret ve bahanem yoktur. Ve şu anda sana yö-
neldim Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim 
kusurlardan sonra; özür dileyerek, pişman ve pe-
rişanlık içerisinde bağışlamanı ve mağfiret etme-
ni ümit ederek, tövbe edip tekrar (sana) yöneldim 
ve günahlarımı ikrar ve takrir ve itiraf ederek se-
nin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan ka-
çacak bir mekân ve zor durumlarda sığınacak bir
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 َُّـµّـــໟَຍ َرْحَمِتَك.   ດَِ໌ຳَ  ــ£ـ໓ اِيَّاَي  اِْدَخاِلَك  َو 
 ـ£ـــ ي َو ُفـكَّ ຓَ ُضّر£ ي َو اْرَحـْم ِشدَّ َفاْقـَبْل ُعْذر£

.ــ£ــ໗ຎປََ ِِّمْن َشد
ِجْلد£ي   ດَقَّـــອَِو  ـ£ـَبَد َضْعَف  اْرَحْم  َربِّ  َيا 
ِذْكر£ي  َو   ـ£ـ໘ْວَ بَـَداَ  َمْن  َيا   £ــ ْ່ َ໋  ດََوِدقَّـــ
ِالبْـِتَدا§ِء   ـ£ـຒَْ  £ـــຘََتْغِذ َو  ي  بِّر£ َو   ـ£ـຘَِـຑَتْر َو 
َو   ـ£ــــ¥ـໟِຍ َيـا§   .ــــ£ـຑ بِـرَِّك  َساِلِف  َو  َكَرِمَك 
بَْعـَد  بَِناِرَك   £ـــــຑ ُمَعذِّ اَ®®ُتـَراَك   §ّــ£ـຑອَ َو  ي  َسيِّد£
ِمـْن   ـــ£ـຒْــــَــــــ໗ َعَلْيـِه  اْنَطٰوي  َما  بَْعـَد  َو  َتْوຣـ£ـສَِك 
ِذْكِرَك ِمْن   ـ£ـلَِسا بِـِه  َلِهَج  َو  َمْعِرَفـِتَك 
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ve idhalike iyyaye fî seati rahmetik. Allahumme 
fakbel uzrî verham şiddete zurrî. Ve fukkeni 
min şeddi vesakî. 

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

Anlamı:
yer bulamıyorum; mazeretimi kabul edip beni son-
suz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O 
hâlde mazeretimi kabul eyle Allah'ım; perişanlığı-
mın şiddetine acı; zincirlerimden kurtar beni. 

Rabbim! Bedenimin zayıf, derimin ince ve ke-
miklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışını ger-
çekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik 
ve rızk veren; bağışının başlangıcı ve bana yaptığın 
geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabu-
dum, ey seyyidim ve Rabbim! Vahdaniyetine inan-
dıktan sonra; marifetin bütün kalbimi doldurduktan 
sonra; dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin
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ِصْدِق  َوبَْعـَد  ُحبَِّك  ِمْن   £ຮ£ــَ َواْعَتَقَدُه 

اْعِتَرا໓ـ£ــ َوُدَعا§ـ£ـ َخاِضًعا لِـُربُـوبِـيَّـِتَك. 

ُتـَضـيِِّـَع مَـْن  َاْن  ِمـْن  َاْكـَرُم  اَ®®ْنَت  َهـْيـَهاَت 

َمْن    َد  ُتـَشـرِّ َاْو  َاْدنَـْيـَتـُه  َمْن  ُتـْبـِعـَد  َاْو  ْيـَتـُه  َربـَّ

ِء َمـْن َكـَفـْيـَتـُه َو  اµَوْيـَتـُه َاْو ُتـَسـلِّـَم اَِلي الْـَبـَال§

َرِحْمـَتـُه. 

ي َيا َسيِِِّدي َو ໟِຍــ¥ــ£ــ َو َمْوَالَي  َو لَـْيَت ِشْعـر£

ـ¥ـ ُوُجوٍه َخرَّْت لِـَعَظـَمـِتَك  َ໋ اَ®ُتـَسـلِّـُط النَّاَر 

بِـَتـْوຣـ£ــສَِك نَـَطـَقْت  اَ®®لْـُسٍن   §ـ¥ــ َ໋ َو   ຓًَساِجـَد
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Ve'tegadehu zamirî min hubbike ve ba'de 
sıdgi'tirafî ve duaî hazien li-rubûbiyyetik.

Heyhat ente ekramu min en tuzeyyie men 
rabbeyteh, ev tub'ide men edneytehu ev tuşer-
ride men aveyteh, ev tusellime ile'l-belai men 
kefeytehu ve rahimteh.

Ve leyte şi'rî ya Seyyidî ve İlâhî ve Mevlay. 
Etusellit'un-nare ala vucûhin harret li-azametike 
sacide, ve ala elsunin netekat bi-tevhidike

Anlamı:
içime işledikten, rubûbiyet makamına boyun eğe-
rek sadakatle (günahlarımı) itiraf edip, doğrulukla 
(sana) dua ettikten sonra, beni cehennem ateşiyle 
azap etmen görülüp (inanılacak) şey mi?

Böyle bir şey senden uzaktır ve sen kendi yetiş-
tirdiğin birisini zayi etmezsin; yakınlaştırdığın biri-
sini kendinden uzaklaştırmadığın gibi barındırdığın 
birisini de kovmazsın veya yetiştirdiğin ve kendisi-
ne merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmez-
sin. Sen bütün bunlardan yücesin. 

Keşke bir bilseydim, ey seyyidim, mabudum ve 
mevlam! Azametin karşısında secdeye düşen yüzlere;
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ُقـُلوٍب   ـ¥ــــــ َ໋ َو   ດًـــــຣََماِد بُِشْكِرَك  َو   ດًَــــــ໗َصاِد

ئَِر  ـ¥ـ َضَما§ َ໋ ـــــــــ໘َــــــــດً َو  ِّ໘ـــــَُ ِهـيَّـِتَك اْعـَتـَرَفْت بِـاໟِــ¥

 ດًـــــــ َ໌ ِື َخا َصاَرْت   µّــຘـــــຣَ ِبَك  الِْعْلِم  ِمَن  َحَوْت 

َتـَعـبُّـِدَك  َاْوَطاِن   §ـ¥ـໟِຍ َسَعْت  َجَواِرَح   ¥ــ َ໋ َو 

 .ດًَــــــــــ ِ໋ ـــــດً َو َاَشاَرْت بِاْستِـْغـَفاِرَك ُمـْذ َ໌ َطا§ِـــــ

بَِفْضِلَك  ُاْخبِـْرنا  ـنُّ ِبَك َو َال§  َما ٰهَكَذا الظَّ

 ـ£ــ໔ْ໌َ َتْعَلُم  اَ®®ْنَت  َو  َربِّ  َيا  يُم  َكر£ َيا  َعْنـَك 

َما  َو  ُعـُقوبَاتِـَها  َو  نْـَيا  الدُّ بَـَال§ِء  ِمْن   ໞٍــ£ـ໗َ َعْن 

ــ¥ـ§ َاْهـلِـَها. َ໋ ي ໓ـ£ــຎَ ِمَن الْـَمَكاِرِه  َيْجر£



Kumeyl  Duası  29

sadiga. Ve bi-şukrike madiha. Ve ala gulûbin 
i'terafet bi-ilâhiyyetike muhakkika. Ve ala ze-
maira havet mine'l-ilmi bike hatta saret haşia. 
Ve ala cevarihe seat ila evtani taabudike taia. 
Ve eşaret bi'stiğfarike muz'ine.

Ma hakeze'z-zannu bike ve la uhbirna bi-faz-
like anke ya Kerîmu, ya Rabb. Ve ente ta'lemu 
za'fî en kalîlin min belai'd-dunya ve ukûbatiha. 
Ve ma yecrî fîha mine'l-mekarihi ala ehliha.

Anlamı: 
sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve şükrün için 
metheden dillere; ilâhlığını gerçekten itiraf eden 
kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece 
huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat 
eder misin? Ve itaat etmek üzere mâbetlere koşan ve 
günahını itiraf ettiği hâlde senden mağfiret dileyen 
uzuvları (azaba düçar eder misin?) 

Senin hakkında böyle düşünülemez; senin fazl-u 
keremin bize böyle tanıtılmamıştır, ey kerem sahibi, 
ey Rabb! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve onda-
ki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü 
sen biliyorsun.



30 Kumeyl  Duası

َمْكُثُه   ໞٌ£ـــ໗َ َمْكُروٌه  َو  بَـَال§ٌء  ٰذِلَك  َانَّ   §ـ¥ـ َ໋

 ـ£ــໟُتـُه َفـَكـْيَف اْحـتِـَما ُؤُه ໗َຼـ£ـຮٌ ُمـدَّ َິــ£ຮٌ بَـَقـا§

ِخَرຓِ َو ຟَـــــ£ໞِ ُوُقوِع الْـَمَكاِرِه ໓ـ£ــຎَ َو  µلِـَبـَال§ِء اْال

ُتـُه َو َيـُدوُم َمـَقاُمـُه َو َال  ٌء َتـُطوُل ُمـدَّ ُهَو بَـَال§

ُه َال َيُكوُن ِاالَّ َعْن َغَضِبَك  ُيَخـفَُّف َعْن َاْهـِلِه ِالَنـَّ

َلُه  َتـُقوُم  َال  َما  ٰهَذا  َو  َوَسَخِطَك  َوانْـتِـَقاِمَك 

ي َفَكْيَف ໟـ£ــ َو اَ®نَا  ٰمـَواُت َواْالَْرُض َيا َسيِّد£ السَّ

 ُــ£ـໜ ْິ ِໟْຍ  ຮُـــ£ـ໘َໟْا  ໞُــ£ـໟ الـذَّ  ໒ُـــ໌ـ£ـ الضَّ َعْبُدَك 

ي َو َمْوَالَي ـຘَــــــໜـ£ــُ َيا§ ໟِຍــ¥ــ£ــ َو ຑອَّـــ£ َو َسيِّد£ ْິ ُໟْຍ
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Alâ enne zalike belaun ve mekrûh, kalîlun 
meksuh, yesîrun bekauh, kasîrun muddetuh. 
Fe-keyfehtimalî li-belai'l-ahire, ve celîli vukûi'l-
mekarihi fiha. Ve huve belaun tetûlu muddetuh, 
ve yedûmu mekamuh. Ve la yuhaffefu an ehlih. 
Liennehu la yekûnu illa an ğazabike ventiga-
mike ve sahetik. Ve haza ma la tekûmu lehu's-
semavatu ve'l-arz. Ya seyyidî fekeyfe lî ve 
ene abduke'z-zaîfu'z-zelîlu'l-hakîru'l-miskînu'l-
mustekîn. Ya ilâhî ve Rabbî ve seyyidî ve mevlaye, 

Anlamı:
Halbuki dünyadaki bela ve zorlukların devamı 

az, tahammülü kolay ve süresi kısadır; o hâlde nasıl 
tahammül edeyim ahiretteki belaya; orada meydana 
gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın 
müddeti uzun, kalışı süreklidir ve ehline bir hafiflet-
me de olmaz. Çünkü bu azap, senin gazap, intikam 
ve hoşnutsuzluğundan kaynaklanır. Bu ise göklerin 
ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O 
zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare 
bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey mabu-
dum, Rabbim, seyyidim ve ey mevlam! Hangi şey-
den dolayı sana şikâyette bulunayım.
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َاِضجُّ  ِمْنَها§  لَِما  َو  َاْشُكو  اِلَْيَك  اْالُُموِر  ِالَيِّ 
لُِطوِل  َاْم  تِـِه  ِشدَّ َو  الْـَعَذاِب   ِـ £ ِالໟَــ  ــ£ـໜْـــــຑَຍ َو 

تِـِه.  ُمـدَّ َو  ِء  الْـَبـَال§
َو  ِئَك  َاْعَدا§ َمَع  لِْلُعُقوبَاِت   ـ£ـທََصيَّْر َفَلِئْن 
ْقَت  َفرَّ َو  ِئَك  َبَال§ َاْهِل  بَـْيَن  َو   ـ£ـَْــــــــຑ َجَمْعَت 
َيا§   ـ£ـຒَْ໓َ ِئَك  َاْولَِيا§ َو  ِئَك  َاِحبَّا§ بَـْيَن  َو   ـ£ـْـَــــــــຑ
 ـ¥ـ َ໋ ي َو َمْوَالَي َو ຑອَّــ£ـ َصَبْرُت  ໟِຍــ¥ــ£ــ َو َسيِّد£
 ـ£ـْـຒَ ِفَراقِـَك َو ـ¥ـ َ໋ َعَذاِبَك َفَكْيَف َاْصـِبُر 
َعِن  َاْصِبُر  َفَكْيَف  نَاِرَك  َحرِّ   ـ¥ـ َ໋ َصَبْرُت 
ِفي  َاْسـُكُن  َكـْيَف  َاْم  َكَراَمـِتَك   ــ¥ـໟِا النَّـَظِر 

النَّاِر َو َرَجا§ــ£ـ َعـْفـُوَك.
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li-eyyi'l-umûri ileyke eşkû ve lima minha eziccu 
ve ebkî. Li-elîmi'l-azabi ve şiddetih, em litûli'l-
belai ve muddetih.

Fe-lein seyyertenî li'l-ugûbati maa a'daike ve 
cema'te beynî ve beyne ehli belaik, ve ferragte 
beyni ve beyne ehibbaike ve evliyaik, fehebnî 
ya ilâhî ve seyyidî ve mevlaye ve rabbî, saber-
tu ela azabike, fe-keyfe asbiru ala firagik. Ve 
habnî ya ilâhî sabertu ala harri narike, fe-keyfe 
asbiru an'in-nazari ila kerametik. Em keyfe es-
kunu fi'n-nari ve recaî afvuk.

Anlamı:
ve hangisi için ağlayıp sızlanayım ben? Azabın elem 
ve şiddetine mi? Yoksa belanın devamı ve süresinin 
uzunluğuna mı?

Eğer bana ceza çektirmek için düşmanlarının ya-
nında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya top-
larsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey 
mabudum, ey seyyidim, mevlam ve Rabbim! Far-
zen, azabına tahammül etsem bile, senin ayrılığına 
nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine 
dayandım; ama keremine nazar etmekten mahrum 
olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim 
hâlde ateşe nasıl gireyim.
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ي َو َمْوَالَي اُْقِسُم َصاِدًقا  َفبِِعـزَِّتَك َيا َسـيِّد£

ـنَّ اِلَـْيَك بَـْيَن َاْهِلَها  لَِئْن ْຮَທَـຘَــــ£ـ نَاِطَقا َالَِضجَّ

ُصَراَخ  اِلَْيَك  َالَْصُرَخنَّ  َو   َ£ـــِµْاال َضِجيَج 

ُبَكا§َء  َعَلـْيَك  َالَْبِكـَينَّ  َو   َ£ـــວاْلُمْسـَتْصِر

َولِـيَّ  َيا  ُكْنَت  اَْيَن  َالُ®نَاِدَيـنَّـَك  َو  يَن  الْـَفاِقد£

ُໟْຍ ِغَياَث  َيا   َــ£ الَْعا໓ອِـ َماِل  µا  ດَََغا َيا   َـ£ـِاْلُمْؤ

 َـ¥ــــໟِຍ َيا َو   َـ£ـ໗اِد ُقـُلوِب الصَّ  ຐَـ£ـຒຣَ َيا  َــــــ£ـຜـــــــ£ــ໐َــــــຘຳْ

 .َـ£ـໟَالَْعا

اََفـُتـَراَك ُسْبَحانَـَك َيـا§ اِٰلِهي َو ِبَحْمـِدَك
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Febi-izzetike ya Seyyidî ve Mevlaye, ugsimu 
sadigan lein terektenî natigan, le-eziccenne iley-
ke beyne ehliha zecîce'l-amilîn, ve le-esruhanne 
ileyke surahe'l-mustasrihîn, ve le-ebkiyenne 
aleyke bukae'l-fakidîn, ve le-unadiyenneke 
ayne kunte ya veliyye'l-mu'minîn, ya ğayete 
âmâli'l-ârifîn, ya ğiyase'l-musteğisîn, ya habibe 
gulûb'is-sâdigîn, ve ya ilâhe'l-âlemîn.

Efeturake subhaneke ya ilâhî, ve bi-hamdike,

Anlamı:
İzzetin hakkına ey seyyidim ve mevlam, sada-

katle yemin ediyorum ki: Eğer konuşmama izin 
verirsen, cehennem ehli arasındaki ümitliler gibi 
sürekli dergâhına yönelip inlerim. Medet dileyenler 
gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini 
kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağı-
rıp "Neredesin ey müminlerin velisi!" der dururum; 
ey âriflerin en yüce arzusu! Ey medet dileyenlerin 
imdadına yetişen! Ey sadık kalplerin dostu! Ve ey 
âlemlerin ilâhı (neredesin)?

Ey mabudum! Münezzehsin sen. Ve ben sana 
hamt ediyorum. Olacak şey mi, sana karşı gelmesi
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 ຎَـ£ــ໓ ُسِجَن  ُمْسـِلٍم  َعْبٍد  َصْوَت   ຎَـ£ــ໓ َتْسـَمُع 

َو  بَِمْعـِصَيـِتِه  َعـَذابَِها  َطْعَم  َذاَق  َو  بُِمـَخالََفـِتِه 

ُهَو  َو  َجر£يَرِتِه  َو  ِبُجْرِمِه  َاْطـَباِقَها  بَْيَن  ُحِبَس 

َو  لَِرْحَمـتَِِك  ُمـَؤمِّـٍل   ພَـ£ــຠَ اِلَـْيَك  َيِضـجُّ 

ُل  َيَتـَوسَّ َو  َتْوຣــ£ສَِك  َاْهـِل  بِلِـَساِن  ُيَناد£يـَك 

اِلَْيَك بُِرُبوبِيَّـِتَك. 

َيا َمْوَالَي َفَكـْيَف َيْبـٰقي ِفي الْـَعَذاِب َو ُهَو 

َيْرُجو َما َسـَلَف ِمْن ِحْلِمَك َاْم َكْيـَف ُتـْؤلُِمُه 

النَّاُر َو ُهَو َيـْأُمُل َفْضـَلَك َو َرْحَمـَتَك.



Kumeyl  Duası  37

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

Ya mevlaye fe-keyfe yebga fi'l-azabi ve 
huve yercû ma selefe min hilmik. Em keyfe 
tu'limuhu'n-naru ve huve ye'mulu fazleke ve 
rahmetek. 

Anlamı:
yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötü-
rü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında, 
işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslü-
man bir kulun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa 
o kul, rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve 
tevhit ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rubûbiyet 
makamını vasıta ederek sana el açmada.

Ey mevlam! O, senin önceden yaptığın merha-
metini umduğu hâlde, nasıl azapta kalabilir? Ya da 
senin fazl ve rahmetini ümit ettiği hâlde ateş nasıl 
yakabilir? 
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َتْسـَمُع  اَ®®ْنَت  َو   ຎَຒُـــ£ـໟَ ُيْحـِرُقُه  َكْيـَف  َاْم 

َيْشـَتِمُل  َكْيـَف  َاْم  َمَكانَـُه  َتٰري  َو  َصْوَتـُه 

َكْيـَف  َاْم  َضْعـَفُه.  َتْعَلُم  اَ®®ْنَت  َو   ຎَຮُـ£ــ໓ຯَ َعَلـْيِه 

َتْعـَلُم ِصْدَقـُه  اَ®®ْنَت  َو  َاْطـَباِقَها  بَـْيَن  َيـَتـَقـْلـَقُل 

يَك َيا  َاْم َكْيـَف َتْزُجـُرُه َزبَانِـَيُتـَها َو ُهَو ُيـَناد£

ُه َاْم َكْيـَف َيْرُجو َفْضـَلَك ໓ــ£ـ ِعْتـِقِه ِمْنـَها  َربـَّ

نُّ ِبَك َو  َفـَتـْتـُرُكُه ໓ــ£ـຎَ. َهْيـَهاَت َما ٰذِلَك الظَّ

َال اْلَمْعُروُف ِمْن َفْضِلَك َو َال ُمْشـِبٌه لَِما َعاَمْلَت 

يَن ِمْن بِرَِّك َو ِاْحَساِنَك. د£ بِِه اْلُمـَوحِّ
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Em keyfe yuhriguhu lehîbuha ve ente tes-
meu savtehu ve tera mekaneh. Em keyfe yeş-
temilu aleyhi zefîruha ve ente te'lemu za'feh. 
Em keyfe yeteğelğelu beyne etbagiha ve ente 
te'lemu sıdgah. Em keyfe tezcuruhu zebaniye-
tuha ve huve yunadîke ya rabbeh. Em keyfe 
yercû fazleke fî itgihi minha fetetrukuhu fîha. 
Heyhate, ma zalike'z-zannu bik, ve le'l-ma'rufu 
min fazlik, vela muşbihun lima amelte bihi'l-
muvahhidîne min birrike ve ihsanik. 

Anlamı:
Ya da sen onun sesini işittiğin ve yerini gördü-

ğün hâlde ateş nasıl yakabilir onu? Ya da, sen onun 
zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin hâlde cehennemin 
alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sada-
kat ve doğruluğunu bildiğin hâlde, cehennemin ta-
bakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Ya da, o, seni 
"Ey Rabbim" diye çağırırken, cehennemin azap me-
lekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennem-
den kurtulmak için senin fazl ve keremini dilediği 
hâlde, onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin, 
hakkında bunlar düşünülemez; senin fazlınla ilgili 
tanıtılan bunlar değildir. Senin müvahhit insanlara 
yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de de-
ğildir bunlar.
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يِب  َفبِا໘َْໟــ£ــِ اَْقَطُع َلْوَال َما َحَكْمَت بِِه ِمْن َتْعـذ£

ُمَعانِد£يَك  ِاْخَالِد  ِمْن  بِِه  َقَضْيَت  َو  يَك  َجاِحد£

َلَجَعْلَت النَّاَر ُكلََّها َبْرًدا َو َسَالًما َو َما َكاَنْت ِالََحٍد 

َسْت َاْسَما§®ُؤَك  ໓ــ£ـຎَ َمَقرا َو َال ُمَقاًما ٰلِكنَّـَك َتَقدَّ

 ດِاْلِجنَّــ ِمَن  اْلَكاِفر£يَن  ِمَن  َتْمَالََها  َاْن  اَْقَسْمَت 

يَن. َوالنَّاِس َຟْຍَ໌ــ£ــَ َو َاْن ُتَخـلَِّد ໓ـ£ــຎَ اْلُمـَعانِد£

ْلَت  َو اَ®®ْنَت َجلَّ َثـَنا§®ُؤَك ُقْلَت ُمْبـَتِدئًا َو َتَطوَّ

َكاَن  َكَمـْن  ُمْؤِمًنا  َكاَن  اََفَمْن  ًما  ُمَتـَكرِّ بِاْالِنْـَعاِم 

َفاِسـًقا َال َيْسـَتُووَن.
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Febi'l-yegîni agteu levla ma hakemte bihi min 
ta'zibi cahidîk, ve kazeyte bihi min ihladi muani-
dîk, lecaalte'n-nera kulleha berden ve selâma. 
Ve ma kane li-ahedin fîha magarren ve la mu-
gama. Lakinneke tegaddeset esmauk. Agsemte 
en temleeha mine'l-kafirîne mine'l-cinneti ve'n-
nasi ecmaîn. Ve en tuhallide fîhe'l-muanidîn. 

Ve ente celle senauke gulte mubtedien. Ve 
tetavvelte bi'l-in'ami mutekerrima. Efe-men kane 
mu'minen kemen kane fasigan, la yestevûn. 

Anlamı:
Ve ben şüphesiz biliyorum ki, eğer inkârcılarına 

azabı hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba 
duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla 
soğuk ve selâmet ederdin; onda hiç kimse yer al-
mazdı. Ama sen, isimleri mukaddes olansın! Cehen-
nemi, insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya 
ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin 
etmişsin. 

Ve sen, (ey) methi yüce olan! Evvelden beri söy-
lemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsan-
da bulunmuşsun, buyurmuşsun ki: "Mümin olan bir 
kimse, fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar 
aynı olamazlar." 
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 ــ£ـຘــــໟຍ  ຓِبِالُْقْدَر َفَاْســَئـُلـَك  ي  َسيِّد£ َو   ــ£ـ¥ـــــໟِຍ

َحَكْمـَتَها  َو  َحَتْمـَتَها   ــ£ـຘــــໟຍ  ດِبِالَْقِضيَّــ َو  ْرَتـَها  َقدَّ

َو َغَلْبَت َمْن َعَلْيِه َاْجَرْيـَتَها§ َاْن َتَهَب لِي ໓ــ£ـ ٰهِذِه 

ດِ ُكلَّ ُجْرٍم َاْجَرمْــُتـُه َو  َ໋ ا اللَّـْيـດِໟَ َو ໓ــ£ـ ٰهِذِه السَّ

ُكلَّ َذْنٍب َاْذنَـْبـُتـُه َو ُكلَّ ໗َـຒــ£ــຢٍ َاْسَرْرُتـُه َو ُكلَّ َجْهٍل 

َعِمْلـُتـُه َكَتْمُتـُه َاْو َاْعَلـْنـُتـُه َاْخَفْيـُتـُه َاْو َاْظَهْرُتـُه َو 

ُكلَّ َسيِّــَئــດٍ اََمْرَت بِاِْثـَباِتَها اْلِكَراَم اْلَكاຒِທــ£ــَ الَّذ£يَن 

ْلَتُهْم ِبِحْفِظ َما َيُكوُن ِّـ£ـــ َو َجَعْلتَـُهْم ُشُهوًدا  َوكَّ

َعَليَّ  ຐَـ£ـــ໗َّالر اَ®®ْنَت  ُكْنَت  َو   ـ£ـຣَجَواِر َمَع  َعَليَّ 
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İlâhî ve Seyyidî, fe-es'eluke bi'l-gudreti'lletî 
gadderteha. Ve bi'l-gaziyet'illetî hatemteha ve 
hakemteha ve galebte men aleyhi ecreyteha, 
en tehebe lî fî hazihi'l-leyleti ve fî hazih'is-sae, 
kulle curmin ecremtuh, ve kulle zenbin ezneb-
tuh ve kulle kabîhin esrartuh, ve kulle cehlin 
amiltuh; ketemtuhu ev a'lentuh, ehfeytuhu ev 
azhertuh ve kulle seyyietin emerte bi-isbatihe'l-
kirame'l-kâtibîn. Ellezine vekkeltehum bi-hifzi 
ma yekûnu minnî ve ceeltehum şuhûden aley-
ye mea cevarihî ve kunte ente'r-rakîbe aleyye

Anlamı:
Mabudum, Seyyidim! Takdir ettiğin kudret hak-

kına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve ka-
derine ki, kime takdir etsen galip gelirsin, bu gecede 
ve bu saatte bağışla, benim işlediğim bütün suçları 
ve günahları; gizlediğim bütün kötülükleri, yaptık-
tan sonra üzerini örttüğüm veya açığa çıkardığım, 
gizleyip veya aşikâr ettiğim cahillikleri ve kirame'l-
katibin'i (amelleri yazmakla görevli melekleri) kay-
detmelerine emrettiğin kötülükleri bağışla! Öyle 
melekler ki, onları benim yaptığım amellerimi zap-
tedip korumakla görevlendirdin, uzuvlarımla bir-
likte onları da bana gözetleyici yaptın ve kendin de
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َو  َعْنـُهْم  َخـِفـَي  لَِما  اِهـَد  َوالشَّ ئِـِهْم  َوَرا§ ِمْن 

بِـَرْحَمِتَك َاْخَفْيـَتـُه َو بَِفْضِلَك َسـَتـْرَتـُه َو َاْن 

ــ£ـ ِمْن ُكـلِّ َخـْيـٍر اَ®®نْـَزلْـَتـُه َاْو ِاْحَساٍن  ّ່ ُتـَوفِّـَر ຣَـ

َاْو  َبَسْطـَتـُه  ِرْزٍق  َاْو  َنَشـْرَتـُه  بِـرٍّ  َاْو  ـْلـَتـُه  َفـضَّ

َذْنٍب َتـْغـِفُرُه َاْو َخَطـٍأ َتْسـُتـُرُه. 

ي  َوَسيِّد£  ــ£ ــ ¥ ໟِຍــ َيا§  َربِّ  َيا  َربِّ  َيا  َربِّ  َيا 

 ـ£ نَاِصَيــຘــ بَِيِدِه  َمْن  َيا   ّــ£ـ໗ອِ َماِلَك  َو  َوَمْوَالَي 

 ຍຮًــ £ ວَــــــــຒــ َيا   ــ£ـຘَــــــــــــــໜَ ْິ َ َو  ي  بِـُضـّر£  ຎًــ £ ـــــ َ໋ َيا 

.ـ£ َفـا໗َـــــــຘـ َو  ي  بَِفـْقر£
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min veraihim, ve'ş-şâhide lima hafiye anhum 
ve bi-rahmetike ahfeyteh ve bi-fazlike seter-
teh, ve en tuveffire hazzî min kulli hayrin enzel-
teh, ev ihsanin fazzelteh, ev birrin neşerteh, ev 
rizgin besetteh, ev zenbin teğfiruh, ev hatain 
testuruh.

Ya rabbi, ya rabbi, ya rabb. Ya ilâhî ve seyyidî 
ve mevlaye ve malike rikkî, ya men bi-yedihi 
nasiyetî, ya alîmen bi-zurrî ve meskenetî, ya 
habîren bi-fakrî ve fakatî.

Anlamı:
bunların ardından gözetleyicim oldun, hatta onla-
ra ve gizli kalan şeylere bile şahit oldun, rahme-
tinle gizledin ve fazlınla örttün onları. İndirdiğin 
her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yay-
dığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, 
bağışladığın günahlardan veya kapattığın hatalar-
dan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim, ey 
Rabbim, ey Rabbim!

Ey mabudum, ey seyyidim, ey mevlam ve ey 
sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve 
çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan 
haberdar olan!
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َو  ِبَحقَِّك  َاْســَئـُلـَك  َيا َربِّ  َياَربِّ  َياَربِّ 

ُقْدِسَك َوَاْعَظِم ِصَفاِتَك َو َاْسَما§®ِئَك َاْن َتْجَعَل 

َو   ຓًَمْعُموَر بِِذْكِرَك  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  ِمَن   ـــ£ـທَاْوَقا

 ດًໟَِعْنَدَك َمْقـُبو ـ£ــໟَو َاْعَما ດًໟَِبِخْدَمـِتَك َمْوُصو

ي ُكلَُّها ِوْرًدا َواِحًدا  ຘຣَّــµـ َتُكوَن َاْعَماໟـ£ــ َوَاْوَراد£

َو َحاໟـ£ــ໓ ــ£ـ ِخْدَمِتَك َسْرَمًدا. َيا َسيِّد£ي َيا َمْن 

ໟـ£ــ َيا َمْن اِلَـْيِه َشَكْوُت َاْحَواໟـ£ــ َيا َربِّ  َعَلْيِه ُمَعوَّ

 ـ£ـຣَجَواِر ِخْدَمـِتَك   ـ¥ـ َ໋ َقـوِّ  َيا َربِّ  َيا َربِّ 

.£ــِຍَຟَ ດَِيــ َواْشُدْد َعَلي الَْعز£
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Ya rabbi, ya rabbi, ya rabb. Es'eluke bi-
hakkike ve kudsik, ve a'zami sıfatike ve esma-
ik, en tec'ale evgatî mine'l-leyli ve'n-nehari bi-
zikrike me'mûre, ve bi-hidmetike mevsûle, ve 
a'malî indeke mekbûle, hatta tekûne a'malî ve 
evradî kulluha virden vahida, ve hâlî fî hidmetike 
sermeda. Ya Seyyidî, ya men aleyhi muavvelî, 
ya men ileyhi şekevtu ahvâlî. Ya rabbi, ya rabbi, 
ya rabbi, kavvi ala hidmetike cevarihî, veşdud 
ale'l-azîmeti cevanihî.

Anlamı:
Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim! Hakkın, 

kudsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine 
senden dileğim şudur: Gece ve gündüzden oluşan 
vakitlerimi zikrinle abad kıl ve beni kendi hiz-
metinde tut ve amellerimi kendi indinde makbul 
buyur. Öylesine ki, artık bütün amellerim ve zikir-
lerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hâllerim 
senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip 
dayandığım ve ey kendisine hâllerimi arzettiğim! 
Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! Uzuvlarımı 
hizmetin için güçlendir ve sana yönelmemde kalbi-
me güç ve sebat ver.
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ِفي  َواَم  َوالدَّ َخْشـَيِتَك   ــ£ـ໓ اْلِجدَّ  ِلَي  َوَهْب 
 ــ£ـ໓ اِلَـْيَك  َاْسَرَح   §ـµّــຘຣَ ِبِخْدَمِتَك  اْالِتِّـَصاِل 
يَن َو  اຑِـ໘ــ£ــَ َو ُاْسِرَع اِلَْيَك ِفي الَْبـاِرز£ يِن السَّ َمَياد£
َاْشـَتاَق ໟِຍــµـ ُقْرِبَك ِفي اْلُمْشـَتا໗ــ£ــَ َو َاْدنُـَو ِمْنـَك 
 َـــ£ـِـ໗اْلُمو ດَ໓ََو َاَخـاَفـَك َمَخا َـِـຼــ£ــຨُْໟْຍ َُّدنُـو

 .َـ£ـــِـِجـَواِرَك َمَع اْلُمْؤ ــ£ـ໓ َو َاْجـَتِمـَع
َمْن  َو  َفـَاِرْدُه  بُِسو§ٍء   ـ£ـَاَراَد َمـْن  َو   َُّـµّـــໟَຍ

 ໙َສِـــ£ـຒـ َ໋ َاْحَسِن  ِمْن   ـ£ـَْ໌ຟْຍَ َفِكْدُه   ـ£ـَكاَد
َو  ِمْنـَك   ດًَـــــــــــໟَمـْنـِز اَْقـَربِِهْم  َو  ِعْنـَدَك   ຎًـــــــຒـــــــــ£ـ َຼ

ِهْم ໟຯُْــــــــــ໔َــــــــດً لَـَدْيـَك. َاَخـصِّ
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Ve hab liye'l-cidde fî haşyetik, ve'd-devame 
fi'l-ittisali bi-hidmetik. Hatta esrehe ileyke fî me-
yadin'is-sabikin. Ve usria ileyke fi'l-barizîne ve 
eştage ila gurbike fi'l-muştakîn, ve ednuve min-
ke dunuvve'l-muhlisîn ve ehafeke mehafete'l-
muginîn ve ectemia fi-civarike mea'l-mu'minîn.

Allahumme ve men eradenî bi-sûin fe-eridhu 
ve men kadenî fe-kidhu. Vec'alnî min ahseni 
abîdike nasîben indek, ve akrebihim menzile-
ten minke ve ehassihim zulfeten ledeyk.

Anlamı:
Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana 

öylesine bir ciddiyet ver ki, yarış meydanlarında 
sana doğru koşayım ve mücadele verenler arasın-
da sana doğru hız alayım ve gönüller arasında senin 
yakınlığına gönül vereyim ve ihlaslılar gibi yakınla-
şayım sana ve yakiyn ehlinin korktuğu gibi korka-
yım senden ve indinde müminlerle birleşeyim.

Allah'ım! Bana kötülük yapmak isteyenin hak-
kını sen ver; bana tuzak kuran kimseye tuzak kur. 
Beni, yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın 
makama sahip olan ve sana hususî yakınlığı olan 
kullarından eyle.
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ُجـْد  َو  بَِفْضـِلَك  ِاالَّ  ٰذِلَك  ُيـَناُل  َال  ُه  َفـاِنـَّ
بَِمْجـِدَك  َعـَليَّ  َواْعـِطْف  ِبُجـوِدَك   ـ£ــໟ

ـــ£ بَِرْحَمـِتَك َواْجـَعْل لَِساـ£ـ بِِذْكِرَك  ْ່ ໔َـຣْຍَ

َلِهًجا َو ໗َــــــْـــຒــــ£ ِبُحـبَِّك ُمـَتـيًَّما َو ُمنَّ َعَليَّ ِبُحْسِن 
َك  ِاَجابَـِتَك َو ໗َຍِــــْـ£ـ َعْثـَرທــ£ـ َواْغِفـْر َزلَِّتي َفـاِنـَّ
اََمْرَتـُهْم  َو  بِِعَبـاَدِتَك  ِعَباِدَك   ـ¥ـ َ໋ َقَضْيَت 
ِئَك َو َضِمْنَت لَـُهـُم اْالَِجاຑَــــــــດَ َفـاِلَـْيـَك َيـا  بُِدَعا§
َربِّ نَـَصْبُت ຟَْــــــ£ـ َو اِلَـْيـَك َيا َربِّ َمَدْدُت 
 ـ£ـــــ໐ِّْـــــــــــَـــــــــຑ َو ــ£ـ§ُدَعا ـ£ــໟ َيـد£ي َفبِـِعـزَِّتَك اْسَتِجْب

.ــ£ـ§ُمـَناَي َو َال َتـْقَطـْع ِمْن َفـْضِلَك َرَجـا
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Fe-innehu la yunalu zalike illa bi-fazlik. Ve 
cud lî bi-cûdik. Va'tif aleyye bi-mecdik. Vehfaznî 
bi-rahmetik. Vec'al lisanî bi-zikrike lehica. Ve 
galbî bi-hubbike muteyyema. Ve munne aleyye 
bi-husni icabetik. Ve agilnî asretî. Veğfir zelletî. 
Fe-inneke gazeyte ala ibadike bi-ibadetik. Ve 
emertehum bi-duaike ve zaminte lehumu'l-
icabe. Fe-ileyke ya rabbi nesabtu vechî. Ve ileyke 
ya rabbi mededtu yedî. Febi-izzetike'stecib lî duaî 
ve belliğnî munay, ve la tekta' min fazlike recaî.

Anlamı:
Gerçekten bunlara erişmek, ancak senin lütuf 

ve kereminle gerçekleşebilir. Cömertliğin hakkına 
cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle 
bana. Rahmetin hakkına koru beni. Ve dilimi zikrine 
alıştır ve kalbimi, kendi muhabbetine tutsak kıl. Du-
alarımı iyi bir şekilde kabul etmekle beni minnettar 
eyle; yanılgılarımdan geç ve hatalarımı bağışla; mu-
hakkak ki sen, kulların sana ibadet etmelerine hük-
mettin; sana dua etmelerini emredip, kabul etmeyi 
taahhüt ettin; o hâlde ey Rabbim! Yüzümü sana çe-
virdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına dua-
mı kabul eyle ve arzularıma ulaştır beni; fazlın ve 
kereminden ümidimi kesme.
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ْຍَـ໔ِـ£ـ َشـرَّ اْلِجـنِّ َواْالِنْـِس ِمْن َاْعـَدا§ــ£ـ َيا 

َعا§َء  َضا اِْغـِفْر لَِمـْن َال َيْمـِلُك ِاالَّ الدُّ يَع الرِّ َسـر£
اٌء  َدَو§ اْسـُمُه  َمـِن  َيا  ُء  َتـَشا§ لَِما  َفـعَّاٌل  َك  َفـاِنـَّ
َوِذْكـُرُه ِشـَفا§ٌء َوَطاَعـُتـُه ِغـًني اِْرَحـْم َمـْن َرْأُس 
َسابِـَغ  َيا  الْـُبـَكا§ُء  َوِسـَالُحـُه  الـرََّجـا§ُء  َمـالِـِه 
الـنِّـَعِم َيا َداِفَع النِّـَقِم َيا ُنوَر اْلُمْسـَتْوຣِຸــ£ــَ ِفي 
ٍد َو     ـ¥ـ ُمَحـمَّ َ໋ ـَلِم َيا َعالًِما َال ُيَعـلَُّم َصـلِّ  الظُّ
 ُــــ µّــໟຍ َما§ اَ®®ْنَت اَْهـُلُه َو َصلَّي £ـــــຑ ِل ُمَحـمَّدٍِ َواْفـَعْلµا
ـــດِ اْلَمـَياـ£ـَ ِمْن اµلِِه َو َسـلََّم  ـ¥ـ َرُسولِِه َواْالَئِـمَّ َ໋

.ຍຮًـ£ـــຜـَ ຎًـ£ــــ ْິ ທَ



Kumeyl  Duası  53

Vekfini şerre'l-cinni ve'l-insi min a'daî. Ya serî-
a'r-rıza iğfir li-men la yemliku illa'ddua. Fe-inneke 
fa'alun lima teşâ. Ya men'ismuhu devaun ve zik-
ruhu şifaun ve taatuhu ğina. İrham men ra'su 
malihi'r-recâ ve silahuhu'l-buka. Ya sabiğe'n-
niam, ya dafie'n-nigam, ya nure'l-mustevhişîne 
fi'z-zulem, ya âlimen la yuallem. Salli ala Mu-
hammedin ve Âl-i Muhammed, vef'al bî ma ente 
ehluhu ve sallallahu ala resûlihi ve'l-eimmeti'l-
meyamîne min Âlihi ve selleme teslîmen kesîra.

Anlamı:
İnsan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru 

beni. Ey çabuk razı olan! Duadan başka bir şeye sa-
hip değilim, bağışla beni; muhakkak ki sen her is-
tediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati 
zenginlik olan! Sermayesi ümit ve silahı ağlamak 
olan! Bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamla-
yıp yayan, ey zorlukları defeden! Ey karanlıklarda 
dehşete kapılanların nuru! Ey öğretilmeden bilen! 
Muhammed'e ve Âl-i Muhammed'e rahmet et ve 
bana da sana yakıştığı şekilde muamele et. Allah'ın 
rahmeti, Peygamberine ve onun soyundan gelen 
mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selâmı 
onların üzerine olsun.
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TEVES SÜL DUASI

ِــــ£ـຣَّلرຍ ِــ¥ـຣَّْالر ِــــ µّــໟຍ بِْسِم

ُه اِلَْيَك بَِنبِـيَِّك  ໟَຍّـــµـِຍ َُّّـــــ£§ َاْســَئـُلـَك َواَ®®َتَوجَّ

اَبَا  َيا§  لِِه  µَوا َعَلْيِه   ُّــــــໟຍ َصلَّي  ٍد  ُمَحمَّ  ດَِຣَّْالر نَِبيِّ 

َسيِّـَدنَا  َيا   ດَِຣَّْالر اَِماَم  َيا§   ِّــــــໟຍ َرُسوَل  َيا  الَْقاِسِم 

ـْلَنا ِبَك  ْهـَنا َواْسَتـْشَفْعـَنا َوَتـَوسَّ َوَمْوَالنَا اِنَّا َتَوجَّ

 ຎَ£ـــຟْمَناَك بَـْيَن َيَدْي َحاَجاتَِنا َيا َو اَِلي ໟຍّـµـــــِ َوَقدَّ

.ِّــــــໟຍ اِْشَفْع لَـَنا ِعْنـَد ِّــــــໟຍ ِعْنَد

ـــــــَ َيـا َعــلِـيَّ  َيـا§ اَبَـا اْلَحـَسِن َيـا§ َຍـ£ـــــــــໟຍ ຮَْـُــــــຆِْــــــــــــ£

ــــــــໟຍ ََດّـــــــــِ َعـٰلي َخـْلـِقـِه َيـا بْـَن اຑَـ£ـــــــ َطـالِـٍب َيـا ُحجَّ
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Tevessül Duası
Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme innî es'eluke ve eteveccehu 
ileyke, bi-nebiyyike nebiyyi'r-rahmeti Muham-
medin sallallahu aleyhi ve alih. Ya Ebe'l-Kasım, 
ya Rasulallah, ya imame'r-rahme, ya seyyidenâ 
ve mevlanâ, innâ teveccehnâ ve'steşfe'nâ, ve 
tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne 
yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe' lenâ 
indellah.

Ya Ebe'l-Hasan, ya Emire'l-Mu'minin, ya 
Ali'yyebne Ebî Talib. Ya huccetellahi ala halgih, ya

Anlamı:
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla.

Allah'ım! Ben, rahmet peygamberi Muhammed'i 
(ona ve Ehlibeyti'ne Allah'ın selâmı ve rahmeti ol-
sun) huzuruna vasıta ederek niyaz ediyor ve sana 
yöneliyorum. Ya Eba'l-Kasım, ey Allah'ın resulü, ey 
rahmet önderi, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçek-
ten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat 
diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin ve-
rilmesi için seni önümüze aldık. Ey Allah katında 
şerefli olan şefaat eyle bize Allah indinde.

Ya Eba'l-Hasan, ey Müminlerin Emiri, ey Ali b. 
Ebi Talib! Ey Allah'ın yaratıkları üzerindeki hücceti, 
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ـْلَنا  ْهـَنا َواْسَتـْشَفْعـَنا َوَتـَوسَّ َسيِّـَدنَا َوَمْوَالنَا اِنَّا َتَوجَّ

َيا  َحاَجاتَِنا  َيَدْي  بَـْيَن  ْمَناَك  َوَقدَّ  ِـــــµّـໟຍ اَِلي  ِبَك 

.ِّــــــໟຍ اِْشَفْع لَـَنا ِعْنـَد ِّــــــໟຍ ِعْنَد ຎًــ£ـຟَو

 ຓَ ُقرَّ َيا  ٍد  ُمَحمَّ بِْنَت  َيا  ®®ُء  ْهَرا§ الزَّ  ດََໃَِفا َيا 

ْهَنا  َتَوجَّ اِنَّا  َوَمْوَالَتـَنا  َسيِّـَدَتنا  َيا  ُسوِل  الرَّ َعْيِن 

ْمَناِك  َوَقدَّ  ِـــــ µ ໟຍّـ اَِلي  ِبِك  ْلَنا  َوَتَوسَّ َواْسَتْشَفْعَنا 

 ໌ـ£ـ໔َ ْື ຍِ ِـــــ £ـດًَ ِعْنَد ໟຍّـ بَـْيَن َيَدْي َحاَجاتِـَنا َيا ຟَـ

.ِـــــ µ ໟຍّـ ِعْنَد  لََنا 

اَ®®يُّـَها  َعـلِـيٍّ  بْـَن  َحـَسـَن  َيا  ـٍد  ُمَحمَّ اَبَـا  َيـا§ 

ِّــــــໟຍ  ََດــــــــ ُحجَّ َيـا   ِــــ µّــໟຍ َرُسوِل  بْـَن  َيا  الْـُمْجـَتـٰبي 
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seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ 
vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve 
gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen 
indellah, işfe' lenâ indellah.

Ya Fatimete'z-Zehra, ya binte Muhammed, ya 
gurrate ayni'r-rasûl, ya seyyidetenâ ve mevlatenâ, 
innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ, ve tevesselnâ biki 
ilallah, ve gaddemnâki, beyne yedey hâcâtinâ. 
Ya vecîheten indellah, işfeî lenâ indellah.

Ya Ebâ Muhammedin, ya Hasan'ebne Ali, 
eyyuhe'l-Mucteba, yebne Rasulillah, ya huccetallahi

Anlamı:
ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni va-
sıta ederek Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin ka-
bulü için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli ola, 
şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Fatımatü'z-Zehra, ey Hz. Muhammed'in kızı, 
ey Peygamber'in gözünün nuru, ey seyyidimiz ve 
serverimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a 
yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve ha-
cetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah 
katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Muhammed, ey Hasan b. Ali, ey Müçteba, 
ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın yarattıklarına
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ْهـَنا  َتَوجَّ اِنَّا  َوَمْوَالنَا  َسيِّـَدنَا  َيا  َخْلِقِه  َعٰلي 

ْمَناَك  ـْلَنا ِبَك اَِلي ໟຍّـµـــــِ َوَقـدَّ َواْسَتـْشَفْعـَنا َوَتـَوسَّ

بَـْيَن َيَدْي َحاَجاتَِنا َيا َوຟـــ£ຎً ِعْنَد ໟຍّــــــِ اِْشَفْع لَـَنا 

 .ِّــــــໟຍ ِعْنـَد

 ສُ£ــــــ ــــِ َيا ُحَسـْيَن ْبَن َعِليٍّ اَ®®يَُّها الشَّ µّــໟຍَيا§ اَبا َعْبِد

َيا  َخْلِقِه  َعٰلي   ِّــــــໟຍ  ََດــــــــ ُحجَّ َيـا   ِـــــµّـໟຍ َرُسوِل  ْبَن  َيا 

ـْلَنا  ْهـَنا َواْسَتـْشَفْعـَنا َوَتـَوسَّ َسيِّـَدنَا َوَمْوَالنَا اِنَّا َتَوجَّ

َيا  َحاَجاتَِنا  َيَدْي  بَـْيَن  ْمَناَك  َوَقدَّ  ِـــــµّـໟຍ اَِلي  ِبَك 

.ِّــــــໟຍ اِْشَفْع لَـَنا ِعْنـَد ِّــــــໟຍ ِعْنَد ຎًــ£ـຟَو
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ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ 
teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilal-
lah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya 
vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

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

Anlamı:
hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçek-
ten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat 
diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin ve-
rilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli 
olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Abdillah, ey Hüseyin b. Ali, ey şehid ve 
ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın yarattıklarına 
hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçek-
ten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat 
diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin ve-
rilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli 
olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
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اْلُحـَسـْيـِن  بْـَن  َعـلِـيَّ  َيـا  اْلَحـَسـِن  اَبَـا  َيـا§ 
َيـا   ِــــ µّــໟຍ َرُسوِل  بْـَن  َيا  الْـَعابِد£يَن  َزْيـَن  َيـا 
ــــــــໟຍ ََດّــــــِ َعـٰلي َخْلـِقـِه َيا َسيِّـَدنَا َوَمْوَالنَا اِنَّا  ُحجَّ
 ِــــ µّــໟຍ ـْلـَنا ِبَك اَِلي ْهـَنا َواْسَتـْشَفْعـَنا َوَتـَوسَّ َتَوجَّ
 ຎًــ£ـຟَو َيـا  َحاَجاتِـَنا  َيَدْي  بَـْيَن  ْمـَنـاَك  َقـدَّ َو 

 .ِّــــــໟຍ اِْشَفـْع لَـَنا ِعـْنـَد ِّــــــໟຍ ِعْنـَد
يُّـَها  ® اَ® ابْـَن َعـلِـيٍّ  َد  َيا ُمَحمَّ اَبَا َجـْعـَفـٍر  َيـا§ 
 ِـــــ ໟຍّـ  ََດــــــــ ُحجَّ َيـا   ِـــــ µ ໟຍّـ َرُسوِل  َيابْـَن  الْـَباقِـُر 
ْهـَنا  َتَوجَّ اِنَّا  َوَمْوَالنَا  َسيِّـَدنَا  َيا  َخْلِقـِه  َعٰلي 
ِـــــ µ ໟຍّـ اَِلي  ِبَك  ـْلـَنا  َوَتـَوسَّ َواْسَتـْشَفـْعـَنا 
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Ya Ebe'l-Hasan, ya Ali'yyebne'l-Huseyn, ya 
Zeynelabidin, yebne Rasulillah, ya huccetalla-
hi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ 
teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilal-
lah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya 
vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Ya Ebâ Cafer, ya Muhammed'ebne Ali, 
eyyuhe'l-Bâgiru, yebne Rasulillah, ya huccetal-
lahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ 
teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilallah

Anlamı:
Ey Eba'l-Hasan, ey Ali b. Hüseyin, ey Zeynela-

bidin, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın yarat-
tıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! 
Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, 
şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimi-
zin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında 
şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde. 

Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam Ba-
kır, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın yarattıkla-
rına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Ger-
çekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şe-
faat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin
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 ຎًــ£ـຟَو َيا  َيـَدْي َحاَجاتِـَنا  بَـْيـَن  ْمـَنـاَك  َقـدَّ َو 
 .ِّــــــໟຍ اِْشَفـْع لَـَنا ِعـْنـَد ِّــــــໟຍ ِعْنـَد

اَ®®يَُّها  ٍد  ُمَحمَّ ْبَن  َجْعَفَر  يا   ِـــــ µ ໟຍّـ َعْبِد  اَبَا  َيا§ 
 ِـــــ ໟຍّـ  ََດــــــــ ُحجَّ َيـا   ِـــــ µ ໟຍّـ َرُسوِل  َياْبَن  اِدُق  الصَّ
ـْهـَنا  َتـَوجَّ اِنَّا  َوَمْوَالنَا  َسيِّـَدنَا  َيا  َخْلـِقـِه  َعٰلي 
َو   ِـــــµّـໟຍ اَِلي  ِبَك  ـْلـَنا  َوَتـَوسَّ َواْسَتـْشَفْعـَنا 
ْمـَناَك بَـْيَن َيَدْي َحاَجاتِـَنا َيا َوຟـــ£ຎً ِعْنـَد  َقـدَّ

.ِّــــــໟຍ اِْشَفـْع لَـَنا ِعـْنـَد ِّــــــໟຍ
َجـْعـَفـٍر  بْـَن  ُموَسي  يا  اْلَحـَسـِن  اَبَـا  َيـا§   
 ََດــــــــ ُحجَّ َيـا   ِــــ µّــໟຍ َرُسوِل  َيابْـَن  الْـَكاِظـُم  اَ®®يُّـَها 
ا اِنـَّ َوَمْوَالنَـا  َسيِّـَدنَا  َيا  َخـْلـِقـِه  َعـٰلي   ِّــــــໟຍ
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ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya 
vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

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

Ya Ebe'l-Hasan, ya Muse'bne Cafer, eyyu-
he'l-Kazimu, yebne Rasulillah, ya huccetalla-
hi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ

Anlamı:
verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şe-
refli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Abdillah, ey Cafer b. Muhammed, ey 
İmam Sadık, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın 
yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevla-
mız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yö-
neldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve ha-
cetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah 
katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba'l-Hasen, ey Musa b. Cafer, ey İmam Kâzım, 
ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın yarattıklarına 
hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten
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 ِـــــµّـໟຍ اَِلي  ِبَك  ـْلَنا  َوَتـَوسَّ َواْسَتـْشَفْعـَنا  ْهـَنا  َتَوجَّ

 ِّــــــໟຍ ِعْنَد ຎً£ـــຟْمَناَك بَـْيَن َيَدْي َحاَجاتَِنا يا َو َوَقدَّ

 .ِّــــــໟຍ اِْشَفْع لَـَنا ِعْنـَد

َيا§ اَبَا اْلَحَسِن يا َعِليَّ ْبَن ُموٰسي اَ®®يَُّها الرِّضا َيا 

ــــــــໟຍ ََດّــــــِ َعٰلي َخْلِقِه َيا َسيِّـَدنَا  ْبَن َرُسوِل ໟຍّـµـــــِ َيـا ُحجَّ

ـْلَنا ِبَك  ْهـَنا َواْسَتـْشَفْعـَنا َوَتـَوسَّ َوَمْوَالنَا اِنَّا َتَوجَّ

 ຎً£ـــຟْمَناَك بَـْيَن َيَدْي َحاَجاتَِنا يا َو اَِلي ໟຍّـµـــــِ َوَقدَّ

 .ِّــــــໟຍ اِْشَفْع لَـَنا ِعْنـَد ِّــــــໟຍ ِعْنَد

اَ®®يُّـَها  َعـلِـيٍّ  بْـَن  ـَد  ُمَحمَّ َيا  َجـْعـَفـٍر  اَبَـا  َيـا§ 

َيـا  ِـــــµّـໟຍ َرُسـوِل  بْـَن  َيـا  الْـَجـَواُد  الـتَّـِقـيُّ 
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teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike ilal-
lah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya 
vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

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

Ya Ebâ Cafer, ya Muhammed'ebne Aliyy, 
eyyuhe't Tegiyyu'l-Cevad, yebne Rasulillah, ya

Anlamı:
biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat di-
ledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin ve-
rilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli 
olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba'l-Hasen, ey Ali b. Musa, ey İmam Rıza 
ve ey Peygamberin torunu! Ey Allah'ın yarattıkları-
na hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçek-
ten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat 
diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimizin ve-
rilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli 
olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam 
Takıyy'ül-Cevad, ey Peygamber'in torunu! Ey Allah'ın



66 Tevessül  Duası

ا  ــــــــໟຍ ََດّــــــِ َعٰلي َخـْلـِقـِه َيا َسيِّـَدنَا َو َمْوَالنَا اِنـَّ ُحجَّ

 ِـــــµّـໟຍ اَِلي  ِبَك  ـْلَنا  َوَتـَوسَّ َواْسَتـْشَفْعـَنا  ْهـَنا  َتَوجَّ

 ِّــــــໟຍ ِعْنَد ຎً£ـــຟْمَناَك بَـْيَن َيَدْي َحاَجاتَِنا يا َو َوَقدَّ

 .ِّــــــໟຍ اِْشَفْع لَـَنا ِعْنـَد

ٍد اَ®®يَُّها اْلَهاِدي  َيا§ اَبَا اْلَحَسِن يا َعـلِـيَّ ْبَن ُمَحمَّ

َعٰلي   ِّــــــໟຍ  ََດــــــــ ُحجَّ َيـا   ِــــ µّــໟຍ َرُسوِل  ْبَن  َيا  الـنَّـِقـيُّ 

ْهـَنا َواْسَتـْشَفْعـَنا  َخْلِقِه َيا َسيِّـَدنَا َوَمْوَالنَا اِنَّا َتَوجَّ

َيَدْي  بَـْيَن  ْمَناَك  َوَقدَّ  ِـــــµّـໟຍ اَِلي  ِبَك  ـْلَنا  َوَتـَوسَّ

 .ِّــــــໟຍ اِْشَفْع لَـَنا ِعْنـَد ِّــــــໟຍ ِعْنَد ຎًــ£ـຟَحاَجاتَِنا يا َو

اَ®®يُّـَها َعـلِـيٍّ  بْـَن  َحـَسـَن  َيا  ـٍد  ُمَحمَّ اَبَا  َيـا§ 
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huccetellahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevla-
nâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ 
bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâ-
tinâ. Ya vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

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

Ya Ebâ Muhammed, ya Hasan'ebne Ali, ey-
Anlamı:

yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevla-
mız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yö-
neldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve ha-
cetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah 
katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba'l-Hasan, ey Ali b. Muhammed, ey İmam 
Hadi Naki, ey Peygamberin torunu! Ey Allah'ın ya-
rattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! 
Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, 
şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve hacetlerimi-
zin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında 
şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Muhammed, Ey Hasen b. Ali, ey İmam
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 ََດــــــــ ُحجَّ َيـا   ِــــ µّــໟຍ َرُسوِل  ْبَن  َيا  الَْعْسَكِريُّ  الزَِّكيُّ 
ْهـَنا  َتَوجَّ اِنَّا  َوَمْوَالنَا  َسيِّـَدنَا  َيا  َخْلِقِه  َعٰلي   ِّــــــໟຍ
ْمَناَك  ــــِ َوَقدَّ µّــໟຍ ـْلَنا ِبَك اَِلي َواْسَتـْشَفْعـَنا َوَتـَوسَّ
بَـْيَن َيَدْي َحاَجاتَِنا يا َوຟـــ£ຎً ِعْنَد ໟຍّــــــِ اِْشَفْع لَـَنا 

 .ِّــــــໟຍ ِعْنـَد
ِئُم  ــــــــດََ اَ®®يَُّها الَْقا§ َيا َوِصيَّ اْلَحَسِن َواْلَخَلَف اْلُحجَّ
 ດَــــຠّຣُ َيـا   ِـــــµّـໟຍ َرُسوِل  ْبَن  َيا  اْلَمْهِديُّ  اْلُمْنـَتـَظُر 
ْهـَنا  َتَوجَّ اِنَّا  َوَمْوَالنَا  َسيِّـَدنَا  َيا  َخْلِقِه  َعٰلي   ِّــــــໟຍ
ْمَناَك  ــــِ َوَقدَّ µّــໟຍ ـْلَنا ِبَك اَِلي َواْسَتـْشَفْعـَنا َوَتـَوسَّ
بَـْيَن َيَدْي َحاَجاتَِنا يا َوຟـــ£ຎً ِعْنَد ໟຍّــــــِ اِْشَفْع لَـَنا 

.ِّــــــໟຍ ِعْنـَد
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yuhe'z-Zekiyyu'l-Askeriyyu, yebne Rasulillah, ya 
huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, 
innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve tevesselnâ bike 
ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya 
vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Ya Vasiyye'l-Hasan, ve'l-Halefe'l-Hucceh, ey-
yuhe'l-Gâimu'l-Muntazaru'l-Mehdî, yebne Rasulil-
lah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve 
mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe'nâ ve teves-
selnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey 
hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe' lenâ indellah.

Anlamı:
Zekiyy'ül-Askeri, ey Peygamber'in torunu! Ey 
Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve 
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a 
yöneldik, şefaat diledik ve Allah'a yakınlaştık ve ha-
cetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah 
katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

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

ِتي  اَئِمَّ بُِكْم  ْهُت  َتَوجَّ  ّــــ£ـِຍ َوَمواِليَّ   ــ£ـທَساَد َيا 
ْلُت  ــــِ َوَتَوسَّ µّــໟຍ اَِلي £ـــຘຟَي َوحا ທــ£ـ لَِيْوِم َفْقر£ َوُعدَّ
بُِكْم اَِلي ໟຍّـµـــــِ َواْسَتْشَفْعُت بُِكْم اَِلي ໟຍّـµـــــِ َفاْشَفُعوا 
 ِــــ µّــໟຍ ِعْنَد £ــຑِمْن ُذُنو ـ£ـَواْسَتـْنـِقُذو ِــــ µّــໟຍ ِعْنَد ـ£ـໟ

بُِقْربُِكْم  َو  ِبُحبُِّكْم  َو   ِـــــµّـໟຍ اَِلي   ــ£ـຘَ£ــຳَ ُكْم  َفـاِنـَّ
َاْرُجو َنجاຓً ِمَن ໟຍّـµـــــِ َفُكوُنوا ِعْنَد ໟຍّـµـــــِ َر§ຎຟَـ£ـ َيا 
 َ£໌ـــَຟْຍَ َعَلـْيِهْم ُــــ µّــໟຍ َصلَّي ِــــ µّــໟຍ َيا§ َاْولِيا§َء ــ£ـທَساَد
 َ£ــໟَّاْالَو ِمَن   ِْـ£ـِໟຎَ  ِــــ µّــໟຍ َاْعدا§َء   ُــــ µّــໟຍ لَـَعـَن  َو 

.َـ£ـໟََربَّ الَْعا َ£ـــµِخر£يَن اµَواْال
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Allah'tan istekler talep edilir ve sonra şöyle denir:
Ya sâdetî ve mevâliyye, innî teveccehtu bi-kum 

eimmetî ve uddetî liyevmi fagrî ve hâcetî ilallah ve 
tevesseltu bikum ilallah vesteşfe'tu bi-kum ilallah, 
feşfeû lî indallah, ve'stengizûnî min zunûbî indal-
lah. Fe-innekum vesîletî ilallah, ve bi-hubbikum 
ve bi-gurbikum ercû necâten minallah, fekûnû in-
dallahi recaî, ya sâdetî, ya evliyâallah, sallallahu 
aleyhim ecmaîn ve leanellahu e'daallahi zâlimîhim 
mine'l-evvelîne ve'l-ahirîn. Amîne rabbe'l-âlemîn.

Anlamı:
Ey efendilerim ve mevlalarım, ben İmamlarım 

ve yoksulluk ve hacet günlerimde (yardımıma ko-
şacak) vasilerim olan sizi vasıta ederek Allah'a 
yöneldim;ve sizinle Allah'a yakınlaştım, şefaat di-
ledim. Artık şefaat edin bana Allah indinde ve Allah 
katında beni yaptığım günahlardan kurtarın. Sizsiniz 
benim Allah katındaki vesilelerim ve sizi sevmek, 
size yakınlaşmakla, Allah'tan kurtuluş ümit ederim. 
Öyleyse Allah katında ümit (sermayesi) olun bana 
ey efendilerim, ey Allah'ın velileri! Allah rahmet et-
sin bütün onlara. Allah lânet etsin, onlara zulmeden 
Allah düşmanlarına; evvellerinden sonlarına kadar...  
Amin ey âlemlerin Rabbi!
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HZ.  ALİ 'NİN (A.S)  KUFE 

CAMİİNDEKİ MÜNACATI

ِــــ£ـຣَّلرຍ ِــ¥ـຣَّْالر ِــــ µّــໟຍ بِْسِم
َيْنـَفُع  َال  َيْوَم  اْالََماَن  َاْســَئـُلـَك   §£ّـــــِຍ  َُّـµّـــໟَຍ
َو   ٍـ£ـــຳَ بَِقْلٍب   َـµّـــໟຍ اَ®®َتي  َمْن  ِاالَّ  بَـُنوَن  َال  َو  َماٌل 
ـµـ َيـَدْيِه  الُِم َ໋ َاْســَئـُلـَك اْالََماَن َيْوَم َيَعـضُّ الظَّ
ຳَـຒــ£ــــًال   الرَُّسـوِل  َمَع  اتَّـَخْذُت  لَْيـَتـِني  َيا  َيـُقوُل 
اْلُمْجـِرُموَن  ُيْعـَرُف  َيْوَم  اْالََماَن  َاْســَئـُلـَك  َو 
َو  َواْالَْقـَداِم   بِالنَّـَواົـ£ـ َفـُيـْؤَخُذ   ُْຎَـِິــ£ـຑ
َعْن  َوالٌِد  ي  َيْجـز£ َال  َيـْوَم  اْالََماَن  َاْســَئـُلـَك 
ِانَّ  َشـْيـًئا  َوالِِدِه  َعْن  َجاٍز  ُهَو  َمْوُلوٌد  َال  َو  َوَلِدِه 

. ــــِ َحقٌّ µّــໟຍ َوْعَد
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Hz. Ali'nin (a.s) Kufe Camiindeki Münacatı
Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme innî es'eluke'l-emâne yevme 
lâ yenfeu mâlun velâ benûne illâ men etalla-
he bi-galbin selîm. Ve es'eluke'l-emâne yevme 
yeezzuz-zâlimu ala yedeyhi yegûlû ya leyteni't-
tehaztu mea'r-Rasûli sebîla. Ve es'eluke'l-
emâne yevme yu'rafu'l-mucrimûne bi-sîmahum 
feyu'hazu bi'n-nâvasî ve'l-egdâm ve es'eluke'l-
emâne yevme lâ yeczî vâlidun an veledihî ve 
lâ mevlûdun huve câzin an vâlidihi şey'en inne 
va'dallahi hagg. 

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Allah'ım! Sadece tertemiz bir kalple Allah'ın hu-
zuruna çıkan hariç mal ve evlatların insana hiçbir 
yararı olmadığı günde senden aman diliyorum. Za-
limin hasretle ellerini ısıracağı ve "Keşke ben Elçi-
ye itaat yolunu tutsaydım!" diyeceği günde senden 
aman diliyorum. Günahkârların yüzlerinden tanına-
cağı, saçları ve ayaklarından tutulacağı günde sen-
den aman diliyorum. Babanın oğul yerine ve evlâdın 
da baba yerine cezalandırılmayacağı günde senden 
aman diliyorum. Doğrusu Allah'ın vaadi haktır.
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 َ£ــِِໟا َو َاْســَئـُلـَك اْالََماَن َيْوَم َال َيْنـَفُع الظَّ

اِر.  َمْعـِذَرُتُهْم َو لَـُهُم اللَّْعــດَُ َو لَـُهْم ُسو§®ُء الدَّ

نَـْفٌس  َتْمِلُك  َال  َيْوَم  اْالََماَن  َاْســَئـُلـَك  َو 

لِـَنْفٍس َشْيـًئا َواَالْمـُر َيْوَمـِئٍذ ِໟّـــµـِ َو َاْســَئـُلـَك 

اْالََماَن َيْوَم َيـِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن ວຍَــ£ــِ َو ُامِِّه َو ຑَຍــ£ــِ َو 

َصاِحَبـتِـِه َو ຑَــــــــــــ£ــــــــــــِ لِـُكـلِّ اْمـِرٍئ ِمْنـُهْم َيـْوَمـئِـٍذ 

َيـَودُّ  َيْوَم  اْالََماَن  َاْســَئـُلـَك  َو   ِـــــــــــ£ــــــــــ໐ُْــــــــ َشـْأٌن 

ي ِمْن َعَذاِب َيْوَمـئِـٍذ ຑِـــــــــــــــــຒَـــــــــــــــ£ــــــــــِ َو  اْلُمْجِرُم لَـْو َيـْفـَتد£

يـِه َو َمـْن َصاِحَبـتِـِه َو ວຍَـــ£ـ໓َ َ ِຼــ£ــَـــــــــຘِــــــــــໟຍ ِــــຘــ£ـ ُتـْؤو£
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Ve es'eluke'l-emâne yevme lâ yenfeu'z-
zâlimîne ma'ziratuhum ve lehumu'l-la'netu ve 
lehum sûu'd-dar. 

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

Anlamı:
Zalimlere mazeretlerinin bir fayda sağlamayaca-

ğı, onların, Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir 
menzilde olacağı günde senden aman diliyorum. 

Hiç kimsenin kimse üzerinde güç sahibi olama-
yacağı ve yetkinin yalnız Allah'a has olacağı günde 
senden aman diliyorum. İnsanın kardeşinden, an-
nesinden, babasından, karısından ve evlâtlarından 
kaçacağı ve herkesi meşgul edecek bir işle uğraşa-
cağı günde senden aman diliyorum. "Suçlu o günün 
azabından kurtulmak için eşini ve kardeşini, kendisini 
barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde 
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 ـµـ َ່ໟ َهـا ِفي اْالَْرِض ຟَـ£ـຎً໌ ُثـمَّ ُــــــــْـــــຠـــ£ــــــــِ َكـالَّ§ اِنـَّ
ـٰوي. ດً لِلشَّ َ໋ ا نَـزَّ

َمْوَالَي َيا َمْوَالَي اَ®®ْنَت ໟَْໟْຍــµ َو اَ®نَا الْـَعـْبـُد 
َو َهـْل َيـْرَحـُم الْـَعـْبـَد ِاالَّ الْـَمـْوໟـµـ. َمْوَالَي َيا 
َمْوَالَي اَ®®ْنَت اْلَمالِـُك َو اَ®نَـا اْلَمْمـُلوُك َو َهـْل 

َيـْرَحُم اْلَمـْمـُلوَك ِاالَّ الْـَمالِـُك. 
 ໞُـ£ـــໟ َمْوَالَي َيا َمْوَالَي اَ®®ْنَت الْـَعـز£يُز َو اَ®نَا الذَّ
َيا  َمـْوَالَي   .ະُـ£ະـــــــ َ໌ ໟຍْـــــــ ِاالَّ   ໞَـــ£ـໟ الذَّ َيـْرَحُم  َهْل  َو 
َمـْوَالَي اَ®®ْنَت اْلَخـالِـُق َو اَ®نَا اْلَمْخـُلوُق َو َهـْل 

َيـْرَحُم اْلَمْخـُلوَق ِاالَّ اْلَخـالِـُق.
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fi'l-arzi cemîan, summe yuncîhi kella innehâ 
leza nezzaaten li'ş-şeva.

Mevlâye ya mevlâye, ente'l-mevla ve 
ene'l-abdu ve hel yerhamu'l-abde ille'l-mevlâ. 
Mevlâye ya mevlâye, ente'l-maliku ve ene'l-
memlûk, ve hel yurhamu'l-memlûke ille'l-malik. 

Mevlâye ya mevlâye, ente'l-azîzu ve ene'z-
zelîl, ve hel yerhamu'z-zelîle ille'l-azîz. Mevlâye 
ya mevlâye, ente'l-haligu ve ene'l-mehlûg, ve 
hel yerhamu'l-mehlûge ille'l-hâlig. 

Anlamı:
bulunanların hepsini vermek ister. Hayır –hiçbir za-
man bu imkânı bulamayacak-! O –cehennem ateşi- 
alevlenen bir ateştir. Deriler kavurur, soyar." Böyle 
bir günde senden aman diliyorum.

Mevlam, ey mevlam! Sen mevlasın, ben ise bir 
kulum; kula mevladan başka kim merhamet eder? 
Mevlam, ey mevlam! Sen -varlığımın- sahibisin, 
ben ise sahip olunan; sahip olunana sahip olandan 
başka kim merhamet eder?

Mevlam, ey mevlam! Sen azizsin, ben ise zelil; 
zelile azizden başka kim merhamet eder? Mevlam, 
ey mevlam! Sen yaratansın, ben ise yaratılan; yara-
tılana yaratandan başka kim merhamet eder?
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 ຮُـــ£ـ໘ـَໟْຍ اَ®نَا  َو   ُـ£໌َـ່ـــ ໟْຍ اَ®®ْنَت  َمْوَالَي  َيا  َمْوَالَي 
َيا  َمْوَالَي   .ُـ£໌َ່ـــ ໟْຍ ِاالَّ   ຮَـــ£ـ໘ـَໟْຍ َيـْرَحُم  َهْل  َو 
ــ໌ـــ£ـ໒ُ َو َهْل َيْرَحُم  َمْوَالَي اَ®®ْنَت الَْقِويُّ َواَ®نَا الضَّ

. ــ໌ـــ£ـ໒َ ِاالَّ الْـَقِويُّ الضَّ
َو   ຮُـــ£ـ໘໔َْໟຍ اَ®نَا  َو  الَْغنِـيُّ  اَ®®ْنَت  َمْوَالَي  َيا  َمْوَالَي 
َمْوَالَي  َيا  َمْوَالَي   . الَْغنِـيُّ ِاالَّ   ຮَـــ£ـ໘໔َْໟຍ َيْرَحُم  َهْل 
ئِـَل  ا§ ئِـُل َو َهْل َيْرَحُم السَّ ا§ اَ®®ْنَت ໄْ໌ُໟْຍـ£ـ َو اَ®نَا السَّ
اَ®نَا  َو  اَ®®ْنَت اْلَحيُّ  َمْوَالَي  َيا  َمْوَالَي   .ـ£ـໄْ໌ُໟْຍ ِاالَّ 
. َمْوَالَي  اْلَمـيُِّت َو َهْل َيْرَحـُم اْلَمـيَِّت ِاالَّ اْلَحيُّ
َيا َمْوَالَي اَ®®ْنَت ໗ຎຒَْໟຍـ£ـ َو اَ®نَا الْـَفاـ£ـ َو َهْل َيْرَحـُم 

.ـ£ـ໗ຎຒَْໟຍ َّالْـَفاِنَي ِاال
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Mevlâye ya mevlâye, ente'l-azîmu ve ene'l-
hagîr, ve hel yerhamu'l-hagîre ille'l-azîm. 
Mevlâye ya mevlâye, ente'l-gaviyyu ve ene'z-
zaîf, ve hel yerhamu'z-zaîfe ille'l-gaviyy. 

Mevlâye ya mevlâye, ente'l-ğaniyyu ve ene'l-
fagîr, ve hel yerhamu'l-fegîra ille'l-ğaniyy. Mevlâye 
ya mevlâye ente'l-mu'tî ve ene's-sâil, ve hel yer-
hamu's-sâile ille'l-mu'tî. Mevlâye ya mevlâye 
ente'l-hayyu ve ene'l-meyyit, ve hel yerhamu'l-
meyyite ille'l-hayy. Mevlâye ya mevlâye ente'l-bâ-
gî ve ene'l-fanî ve hel yerhamu'l-fâniye ille'l-bâgî.

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen yücesin, ben ise ha-

kir, hakire yüce olandan başka kim merhamet eder? 
Mevlam, ey mevlam! Sen güçlüsün, ben ise zayıf; 
zayıfa güçlüden başka kim merhamet eder?

Mevlam, ey mevlam! Sen zenginsin, ben ise yok-
sul; yoksula zenginden başka kim merhamet eder? 
Mevlam, ey mevlam! Sen bağışta bulunansın, ben 
ise sail; saile bağışta bulunandan başka kim merha-
met eder? Mevlam, ey mevlam! Sen dirisin, ben ise 
ölü; ölüye diriden başka kim merhamet eder? Mev-
lam, ey mevlam! Sen bâkisin, ben ise fâni; fâniye 
bâkiden başka kim merhamet eder?
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اِئُم َو اَ®نَا الزَّ§ائِـُل َو  § َمْوَالَي َيا َمْوَالَي اَ®®ْنَت الدَّ

اِئُم َمْوَالَي َيا َمْوَالَي  § ائِـَل ِاالَّ الدَّ َهْل َيْرَحُم الزَّ§

اِزُق َو اَ®نَا اْلَمْرُزوُق َوَهْل َيْرَحُم اْلَمْرُزوَق  اَ®®ْنَت الرَّ

اِزُق. َمْوَالَي َيا َمْوَالَي اَ®®ْنَت اْلَجَواُد َو اَ®نَا  ِاالَّ الرَّ

ຨຒَْໟຍـــ£ـໞُ َو َهْل َيْرَحُم ຨຒَْໟຍــ£ــໞَ ِاالَّ اْلَجَواُد. 

 ـµـَـــــــــຘْـــــــــຒـــــُْـــــໟຍ َو اَ®نَا ـ£ــ໓َمْوَالَي َيا َمْوَالَي اَ®®ْنَت اْلُمَعا

َيا  َمْوَالَي   .ـ£ــ໓اْلُمَعا ِاالَّ   ـµـຘَْـຒُໟْຍ َيْرَحُم  َهْل  َو 

ــ໐ــ£ـຮُ َو َهْل َيْرَحُم  َمْوَالَي اَ®®ْنَت ຒໜَໟْຍــ£ــຮُ َو اَ®نَا الصَّ

.ຮُـــ£ـຒໜَໟْຍ َِّاال ຮَــ£ـ໐ــ الصَّ
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Mevlâye ya mevlâye ente'd-dâimu ve ene'z-
zâilu ve hel yerham'uz-zâile ille'd-dâim. Mevlâye 
ya mevlâye ente'r-razigu ve ene'l-merzûg, ve 
hel yerhamu'l-merzûge ille'r-râzig. Mevlâye ya 
mevlâye ente'l-cevadu ve ene'l-bahîl, ve hel 
yerhamu'l-bahîle ille'l-cevad. 

Mevlâye ya mevlâye ente'l-muafî ve ene'l-
mübtela ve hel yerhamu'l-mubtelâ ille'l-muâfi. 
Mevlâye ya mevlâye ente'l-kebîru ve ene's-
sağîr, ve hel yerham'us-sağîre ille'l-kebîr. 

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen ebedisin, ben ise ge-

çici; geçiciye ebediden başka kim merhamet eder? 
Mevlam, ey mevlam! Sen rızıklandıransın, ben ise 
rızıklanan; rızıklanana rızıklandırandan başka kim 
merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen cömert-
sin, ben ise cimri; cimriye cömertten başka kim 
merhamet eder? 

Mevlam, ey mevlam! Sen afiyet verensin, ben ise 
derde tutulan, derde tutulana afiyet verenden başka 
kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen bü-
yüksün, ben ise küçük; küçüğe büyükten başka kim 
merhamet eder? 
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لُّ َو  ا§ ي َو اَ®نَا الضَّ َمْوَالَي َيا َمْوَالَي اَ®®ْنَت اْلَهاد£
ي. َمْوَالَي َيا َمْوَالَي  لَّ ِاالَّ اْلَهاد£ ا§ َهْل َيْرَحُم الضَّ
َيْرَحُم  َهْل  َو  اْلَمْرُحوُم  اَ®نَا  َو  الرَّْحٰمُن  اَ®®ْنَت 

اْلَمْرُحوَم ِاالَّ الرَّْحٰمُن.
اَ®نَـا  َو  ـْلـَطاُن  السُّ اَ®®ْنَت  َمـْوَالَي  َيا  َمـْوَالَي 
ْلَطاُن.  السُّ ِاالَّ  اْلُمْمَتَحَن  َيْرَحُم  َهْل  َو  اْلُمْمَتَحُن 
اْلُمَتَحـيِّـُر  َواَ®نَا   ໞُـــ£ـໟ الدَّ اَ®®ْنَت  َمْوَالَي  َيا  َمْوَالَي 
َيا  َمْوَالَي   .ໞُـــ£ـໟ الدَّ ِاالَّ  اْلُمَتَحـيِّـَر  َيْرَحـُم  َوَهْل 
َمْوَالَي اَ®®ْنَت الَْغُفوُر َواَ®نَا اْلُمْذِنُب َوَهْل َيْرَحـُم 

اْلُمْذِنَب ِاالَّ الَْغُفـوُر.
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Mevlâye ya mevlâye ente'l-hâdî ve ene'z-
zâll, ve hel yerham'uz-zâlle ille'l-hâdî. Mevlâye 
ya mevlâye, ente'r-rahmanu ve ene'l-merhûm, 
ve hel yerhamu'l-merhûme ille'r-rahmân.

Mevlâye ya mevlay, ente's-sultanu ve ene'l-
mumtehan, ve hel yerhamu'l-mumtehane ille's-
sultân. Mevlâye ya mevlâye ente'd-delîlu ve 
ene'l-mutehayyir, ve hel yerhamu'l-mutehayyire 
ille'd-delîl. Mevlâye ya mevlâye, ente'l-ğafûru 
ve ene'l-muznib, ve hel yerhamu'l-muznibe 
ille'l-ğafûr.

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen hidayet edensin, ben 

ise sapan; sapana hidayet edenden başka kim mer-
hamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen Rahmansın, 
ben ise merhamet edilecek olan; merhamet edilecek 
olana Rahmandan başka kim merhamet eder?

Mevlam, ey mevlam! Sen güç sahibisin, ben ise 
imtihan edilen; imtihan edilene güç sahibinden başka 
kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen kıla-
vuzsun, ben ise yolunu şaşırmış; yolunu şaşırmışa 
kılavuzdan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey 
mevlam! Sen bağışlayansın, ben ise günahkâr; gü-
nahkâra bağışlayandan başka kim merhamet eder?
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َمْوَالَي َيا َمْوَالَي اَ®®ْنَت الَْغاِلُب َو اَ®نَا اْلَمْغـُلوُب 
َو َهْل َيْرَحـُم اْلَمْغُلوَب ِاالَّ الَْغاِلُب. َمْوَالَي يَـا 
َمْوَالَي اَ®®ْنَت الرَّبُّ َو اَ®نَا اْلَمْرُبوُب َو َهْل َيْرَحُم 
اَ®®ْنَت  َمْوَالَي  َيا  َمْوَالَي   . الرَّبُّ ِاالَّ  اْلَمْرُبوَب 
اْلُمَتـَكـبِّـُر َو اَ®نَا اْلَخاِشـُع َو َهْل َيْرَحُم اْلَخاِشـَع 

ِاالَّ اْلُمَتـَكـبِّـُر. 
َمْوَالَي َيا َمْوَالَي ْຣَອِْຍـ£ـ بَِرْحَمِتَك َواْرَض 
ّــ£ـ ِبُجوِدَك َو َكَرِمَك َو َفْضِلَك َيا َذااْلُجوِد  َ໋
ْوِل َواْالِْمـتِـَنـاِن بَِرْحَمـِتَك َيـا§  َواْالِْحَساِن َوالطَّ

.َـ£ـ ِِຣا َاْرَحَم الرَّ
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Mevlâye ya mevlâye, ente'l-ğalibu ve ene'l-
mağlûb, ve hel yerhamu'l-mağlûbe ille'l-ğalib. 
Mevlâye ya mevlâye, ente'r-rabbu ve ene'l- 
merbûb, ve hel yerhamu'l-merbûbe ille'r-rabb. 
Mevlâye ya mevlâye, ente'l-mutekebbiru ve ene'l-
hâşiu ve hel yerhamu'l-hâşia ille'l-mutekebbir. 

Mevlâye ya mevlâye, irhamnî bi-rahmetike 
ve'rze annî bi-cûdike ve keramike ve fazlike 
ya ze'l-cûdi ve'l-ihsâni ve't-tavli ve'l-imtinan, bi-
rahmetike ya erhame'r-rahimîn.

Anlamı:
Mevlam, ey mevlam! Sen galipsin, ben ise mağ-

lup; mağluba galipten başka kim merhamet eder? 
Mevlam, ey mevlam! Sen eğitensin, ben ise eğiti-
len; eğitilene eğitenden başka kim merhamet eder? 
Mevlam, ey mevlam! Sen eşsiz yücesin, ben ise ha-
kir ve düşkün; hakir ve düşkün olan birisine eşsiz 
yüce olandan başka kim merhamet eder?

Mevlam, ey mevlam! Rahmetinin hakkı için 
bana merhamet eyle. Bağışının, lütfünün ve fazlının 
saygınlığı için benden razı ol. Ey bağış, ihsan, fazl 
ve nimet sahibi! Rahmetinin hakkı için -duamı ka-
bul buyur- ey merhametlilerin en merhametlisi!
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FEREC DUASI

ِــــ£ـຣَّلرຍ ِـ¥ــຣَّْالر ِـــــµّـໟຍ بِْسِم
اْلَخـَفـا§ُء  َبِرَح  َو  ُء  الْـَبـَال§ َعُظَم   £ــµــໟِຍ
ُء َوانْـَقَطـَع الرََّجـا§ُء َو َضـاَقِت  َوانْـَكـَشَف الِْغـَطا§
ـَمـا§ُء َو اَ®®ْنَت الْـُمْسـَتـَعاُن  اْالَْرُض َو ُمـنَِعِت السَّ
ُل فِـي  ـຘَـــໜـµـ َو َعـَلـْيـَك الْـُمَعـوَّ ْຸ ُْــــــــໟຍ َو اِلَـْيـَك

ِء. ຓِ َوالـرََّخـا§ ـدَّ الـشِّ
ـٍد  ُمَحـمَّ ِل  ¥ຍ َو  ــٍد  ُمَحـمَّ  ـ¥ــــــ َ໋ َصـلِّ   َُّــــــــµّـــໟَຍ
َعـَلـْيـَنـا  َفـَرْضَت  يَن  ذ£ الـَّ ْاَالْمـِر  ُاولِـي 
َمـْنـِزلَـَتـُهـْم  لِـَك  بِـذ¥ ْفــَتـَنـا  َعـرَّ َو  َطاَعـَتـُهْم 
يًبـا َقـر£ َعاِجـًال  َفـَرًجا  بِـَحـقِِّهـْم  َعـنَّـا  ْج  َفـَفـرِّ



Ferec Duası  87

Ferec Duası

Bismillahirrahmanirrahim
İlâhî, azume'l-belâu ve berih'al-hefâu ve'n-

keşefe'l-ğitâu ve'ngatae'r-recâu ve zâgati'l-
arzu ve muniet'is-semâu ve ente'l-musteânu 
ve ileyke'l-müştekâ ve aleyke'l-muavvelu fi'ş-
şiddeti ve'r-rehâ.

Allahumme salli alâ Muhammedin ve Âl-i 
Muhammedin ûli'l-emrillezîne ferazte aleynâ 
tâetehum ve arreftenâ bi-zâlike menziletehum fe-
ferric annâ bi-haggihim feracen, âcilen, garîben,

Anlamı:
Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla

Allah'ım! Zulüm çoğalmıştır ve gizliler açılmış-
tır. Kapalı işlerden perde kalkmıştır ve ümitler yok 
olmuştur; yer daralmış yeryüzü senin rahmetinden 
mahrum kalmıştır. Ey Allah'ım! Sen varsın ve ancak 
sen yardım edersin, yüce makamına şikayet ediyo-
ruz. Kolaylık ve zorlukta güvenimiz sensin.

Allah'ım, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a) 
ve onun pak evladına selâm gönder. O İslâmî ha-
kimler ki, onlara itaati bizlere farz etmiştin ve onla-
rın yüksek makamlarını bizlere tanıtmıştın. Onların 
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َيا  ـُد  ُمَحـمَّ َيا  اَْقـَرُب  ُهَو  َاْو  الْـَبَصِر  َكـَلْمـِح 
ُكـَما  َفـاِنـَّ  ـ£ـاِْكِفـَيا ـُد  ُمَحـمَّ َيا  َعـِليُّ  َيا  َعـِليُّ 

ُكَما نَاِصَراِن. َكافِـَيـاِن َوانْـُصَراـ£ـ َفـاِنـَّ
الْـَغْوَث  َماِن  الـزَّ َصاِحَب  َيـا  َمـْوَالنَا  َيا 
 ـ£ـَاْدِرْكـــ ـ£ـَاْدِرْكــ ـ£ـالْـَغْوَث الْـَغْوَث َاْدِرْكـــ
الَعَجـَل  الَْعَجـَل   ດَ َ໋ ـا السَّ  ດَ َ໋ ـا السَّ  ດَ َ໋ ـا السَّ
لِـِه  ¥ຍ ٍد َو ـ£ـَ ِبَحـقِّ ُمَحـمَّ ِِຣا الَعَجَل َيا§ َاْرَحـَم الرَّ

. اِهر£ينََ الطَّ

*   *   *
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ke-lemhi'l-basari ev huve agrab. Ya Muhamme-
du, ya Aliyy, ya Aliyyu, ya Muhammed, ikfiyânî 
fe-innekumâ kâfiyân. Vensurânî fe-innekuma 
nâsiran. 

Ya mevlânâ ya Sâhibe'z-Zamân. El-ğavs, el-
ğavs, el-ğavs, edriknî, edriknî, edriknî, es-saete 
es-saete es-saeh, el-acel, el-acel, el-acel, ya 
erhame'r-râhimîn, bi-haggi Muhammedin ve 
Âlih'it-tahirîn. 

Anlamı:
yüzü suyu hürmetine bize ferahlık ver, acil ve yakın; 
tıpkı göz açıp kapama gibi ya da ondan daha yakın. 
Ey Muhammed, ey Ali; ey Ali, ey Muhammed; bana 
kâfi geliniz ki, bana kâfi gelen sizlersiniz. Bizlere 
yardım edin, bizim yardımcımız sizsiniz.

Ey saygı değer, ey zamanın sahibi ve imamı. 
Feryat, feryat, feryat; sesimi duy, sesimi duy, se-
simi duy; hemen, hemen, hemen; acil, acil, acil; 
çabuk, çabuk, çabuk; ey sevgililerin sevgilisi. Hz. 
Muhammed'in ve onun pak evlatlarının yüzü suyu 
hürmetine gelişini çabuklaştır.

*   *   *



HZ.  MEHDİ (a . f )  DUASI

اْلَحَسِن  اْبِن   ດِــــــــ اْلُحجَّ لَِولِـيَِّك  ُكْن   َُّـµّـــໟَຍ
ດِ َو  َ໋ ا ئِـِه ໓ـــ£ ــــ¥ِຬِ السَّ ــ¥ اµبَـا§ َصَلَواُتَك َعَلـْيِه َو َ໋
ِئًدا َو نَاِصًرا َو  ــــــــດٍ َولِـيـا َو َحاِفًظا َو َقا§ َ໋ ໓ــ£ـ ُكلِّ َسا
ُتْسـِكـَنـُه َاْرَضَك َطْوًعا َو   µّـــຘຣَ ـــًال َو َعْيـًناــ£ـໟຩَ

ُتَمـتِّـَعُه ໓ـ£ــຎَ َطـو£يًال.
CUMA GECESİ  OKUNAN DUA

ِئَم الَْفْضِل َعَلي الْـَبـِريَّــດِ َيا بَاِسَط الْـَيـَدْيـِن  َيا َدا§
ـنِـيَّــດِ َصلِّ  بِالْـَعـِطـيَّــດِ َيا َصاِحَب الْـَمَواِهِب السَّ
ي َسـِجـيَّــດً َواْغـِفـْر  لِـِه َخـْيـِر الْـَور¥ µٍد َوا ـ¥ـ ُمَحمَّ َ໋

 .ດِالْـَعـِشـيَّــ ِຬِـــ¥ـ ــ£ـ໓ ـ¥ــــ ُ໌ لَـَنـا َيا َذا ໟຍْـــــــ
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Hz. Mehdi (a.f) Duası
Allahumme kun li-Veliyyike'l-Huccet'ibni'l-

Hasan, salavatuke aleyhi ve ala abaih, fi hazih'is-
saeti ve fî kulli saeh, veliyyen ve hafiza, ve gaiden 
ve nasira, ve delîlen ve ayna, hatta tuskinehu 
arzake tav'a, ve tumettiahu fîha tavîla. 

Anlamı:
Allah'ım! (İnsanlar için) senin hüccetin ve velin 

olan Hasan Askeri'nin oğlu Mehdi'ye şu anda ve bü-
tün zamanlarda veli, koruyucu, yardımcı, kılavuz ve 
gözetleyici ol; ta ki onu yeryüzüne egemen kılasın 
ve uzun süre yeryüzünde yaşatasın.

Cuma Gecesi Okunan Dua
Ya dâime'l-fazli ale'l-beriyye, ya basite'l-yedey-

ni bi'l-atiyye, ya sâhibe'l-mevahibi's-seniyye, salli 
ala Muhammedin ve Âlihi hayri'l-vera seciyyeh, 
veğfir lena ya ze'l-ula fî hazihi'l-aşiyyeh.

Anlamı:
Ey yaratıklarına lütufları sürekli olan, ey kullarına 

bağışta bulunmak için elleri açık olan, ey büyük ba-
ğışların sahibi, yaratılışta varlıkların en üstünü olan 
Muhammed'e ve Ehlibeyt'ine salat eyle ve ey yüce 
makama sahip olan (Allah) bu gecede bizi bağışla.
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NAMAZLARDAN SONRA OKUNAN 

DUALAR

ــــُ اໟِـ¥ــــــــຎً َواِحًدا َو َنْحُن لَـُه ُمْسِلُموَن  µّــໟຍ َِّاال َـ¥ــــــــໟَِال§ ا
§ اِيَّـاُه ُمْخـلِــຼـ£ـَ لَـُه  َال§ اໟِـ¥ــــــــَ ِاالَّ ໟຍّـµـــــُ َو َال نَـْعـُبـُد ِاالَّ
َنا  الّد£يَن َو لَـْو َكـِرَه الْـُمْشِرُكوَن َال§ اໟِـ¥ــــــــَ ِاالَّ ໟຍّـµـــــُ َربـُّ
ئِـَنا اْالَوໟَّــ£َ َال§ اໟِـ¥ــــــــَ ِاالَّ ໟຍّـµـــــُ َوْحَدُه َوْحَدُه  َو َربُّ اµبَـا§
َوْحَدُه اَ®®ْنَجَز َوْعَدُه َو نَـَصَر َعـْبـَدُه َو َاَعـزَّ ُجـْنـَدُه 
َو َهـَزَم اْالَْحـَزاَب َوْحـَدُه َفـَلـُه الْـُمـْلـُك َو لَـُه 
ـــــ َو ُهَو  ـــــ َو ُــــ£ຖُ َو ُـــ£ـຖَُو ُـْـــــــ£ اْلَحْمـُد ُـْـــــــ£
ــ¥ ُكـلِّ  َ໋ َحـيٌّ َال َيـُموُت بِـَيـِدِه اْلَخـْيـُر َو ُهـَو 

َشْيٍء َقـد£يٌر.
*   *   *
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Namazlardan Sonra Okunan Dualar
1- La ilâhe illellah, ilâhen vahida, ve nahnu 

lehu muslimûn. La ilâhe illellah, ve la na'budu 
illa iyyah, muhlisîne lehu'd-dîn, velev kerihe'l-
muşrikûn. La ilâhe illellah, rabbuna ve rabbu 
abâine'l-evvelîn. La ilâhe illellah, vahdehu vah-
dehu vahdeh, enceze va'deh, ve nesara abdeh, 
ve eazze cundeh, ve hezeme'l-ahzabe vahdeh. 
Fe-lehu'l-mulku ve lehu'l-hamd. Yuhyî ve yumîtu, 
ve yumîtu ve yuhyî ve huve hayyun la yemût. Bi-
yedihi'l-hayr, ve huve ala kulli şey'in kadîr.

Anlamı:
Allah'tan başka ilâh yoktur. Yegane ilâhtır O. Biz 

O'na (hükümlerine) teslimiz. Allah'tan başka ilâh 
yoktur; yalnız O'na ibadet ederiz; dini O'na halis ve 
mahsusu kılarız, müşrikler istemese bile. Allah'tan 
başka ilâh yoktur. Bizim ve atalarımızın Rabbidir O. 
Allah'tan başka ilâh yoktur. O tektir, O tektir, O tektir. 
Ahdine vefa etti; kuluna yardım etti; ordusuna izzet 
ve zafer verdi; tek başına muhalif güçleri bozguna 
uğrattı. Egemenlik sadece O'na aittir. Övgüler sade-
ce O'na mahsustur. Diriltir ve öldürür, öldürür ve di-
riltir. O hiçbir zaman ölmeyen diridir. Hayır tümüyle 
sadece O'nun elindedir. Onun her şeye gücü yeter.
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َو  ຩ£يًنـا  بِاْالِْسَالِم  َو  ا  َربـ  ِّــــــــໟຍبِـ  ຖُـ£ــــອَ

ٍد َصلَّي ໟຍّــــــــُ َعـَلـْيـِه َو ا¥لِـِه نَبِـيـا َو بِـَعـلِـيٍّ  بُِمَحـمَّ

ـٍد  اَِماًما َو بِاْلَحـَسِن َوالْـُحَسـْيـِن َو َعـلِـيٍّ َو ُمَحمَّ

َو  ٍد  ُمَحـمَّ َو  َعـلِـيٍّ  َو   ¥ــຳُمو َو  َجـْعـَفـٍر  َو 

الِـِح َعـَلـْيِهُم  َعـلِـيٍّ َوالْـَحَسِن َوالْـَخـَلـِف الصَّ

ــດً َو َساَدຓً َو قاَدຓً بِـِهْم ທ®®َຍَـــــໟَّــ َو ِمْن  َالُم  اَئِـمَّ السَّ

 َــــــ໔ْـــــ َ໌ ໟຍْــــــــ  َُــــــــــــَـــــــــــــــຌــــــــــຳْຍَ  §ّــ£ــِຍ  ౠـــــُّــــــــໟَຍ ທ®®َຍَـــــــــຒَــــــຮَُّأ.  ئِـِهْم  §ຍَاْعَد

 ຓِຮَــــວِ¥¤ຍَ نْـَيا ໓ຎَ໌ِـــــــَــــــ໓ِ ຓَຎ໓َຎَ໌ُໟْຍَ ດَ الدُّ ໟْຍَ
*   *   *
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2- Razîtu billahi rabba, ve bi'l-İslâmi dîna, ve 
bi-Muhemmedin sallallahu aleyhi ve âlihi ne-
biyya, ve bi-Aliyyin imama, ve bi'l-Haseni ve'l-
Huseyni ve Aliyyin ve Muhammedin ve Ca'ferin 
ve Musa ve Aliyyin ve Muhammedin ve Aliy-
yin ve'l-Hasani ve'l-Halefi's-Sâlihi aleyhimu's-
selâmu eimmeten ve sâdeten ve gadeh. Bi-him 
etevellâ ve min a'dâihim eteberreu. Allahumme 
innî es'eluke'l-afve ve'l-âfiyete ve'l-muâfâte fi'd-
dunya ve'l-ahire.

Anlamı:
Razı oldum Rab olarak Allah'a, din olarak 

İslâm'a, peygamber olarak Muhammed'e (Allah'ın 
selâmı onun ve Ehlibeyti'nin üzerine olsun) imam 
olarak Ali'ye, -diğer- imamlar, efendiler ve önder-
ler olarak Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye Muhammed'e, 
Cafer'e, Musa'ya, Ali'ye, Muhammed'e, Ali'ye, 
Hasan'a ve Salih Halefe (Allah'ın selâmı onların 
üzerine olsun) Onları seviyorum, onların düşman-
larından uzaklığımı ilan ediyorum. Allah'ım! Ben 
senden af, bağışlanma, dünya ve ahirette afiyet ve 
sürçmelerden güvencede olmayı diliyorum.



 ດٍຟَຎَໟِ َال  َصلَّـْيـُتَها   ـ£ـທَصَال  ِຬِ¥ــ  ـ£ـµــໟِຍ
 ຎً໌ْ່ــ£ـ ِمْنـَك اِلَـْيَها َو َال ْອَـــــຒَـــــــດٍ ِمْنـَك ໓ـ£ـຎَ§ ِاالَّ ທَـــــــ
 §ـ£ـ¥ـــໟِຍ بِِه £ـــَــທاََمْر §ຎَ ¥ــໟِຍ لَـَك ດًَــــــຑຎຟَຍِ َو ດًـــ َ໋ ຎໃَ َو
ُرُكوِعَها  ِمْن  نَـْقٌص  َاْو  َخـَلـٌل   ຎَـ£ـ໓ َكاَن  ِاْن 
َعـَلـيَّ  ْل  َتـَفضَّ َو   ــ£ـُتـَؤاِخْذ َفـَال  ُسُجوِدَها  َاْو 
َاْرَحَم   §ຎَ بَِرْحَمِتَك  َوالْـُغـْفَراِن  بِالْـَقـُبوِل 

. َ£ــ ِِຣا الرَّ
*   *   *

ຍِنَّ ໟຍّــــــــ§ََ َ َِـــــــໜَـــــــــــຘَــــــــــــُ ُيـَصلُّـوَن َعَلي الـنَّـبِـيِّ 
يَن ا¥َـــــــــــــຍُ َصـلُّوا َعـَلـْيـِه َو َسـلِّـُموا  ذ£ َيا§ اَ®®يُّـَها الـَّ

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

Anlamı:
Allah'ım! İşte bu benim namazımdır; bunu senin 

buna ihtiyacın ve rağbetin var diye kılmadım. Sadece 
sana tazim, itaat ve bana emrettiğin şeyde sana icabet 
etmiş olmak için kıldım. Allah'ım! Eğer kıldığım bu 
namazın rüku ve secdelerinde noksanlık veya halel 
varsa, ondan dolayı beni hesaba çekme, kabul ve 
mağfiretinle bana lütuf ve ihsanda bulun. Rahmetinin 
hakkı için, ey merhametlilerin en merhametlisi!

4- Kur'an-ı Kerim'in şu ayetini okumak ve ardın-
dan salavat getirmek:

İnnellahe ve melâiketehu yuselllûne ale'n-
Nebiyy, yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi 
ve sellimû teslîmâ. (Ahzab, 56)

Anlamı: Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e 
salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin 
ve tam bir teslimiyetle ona teslim olun. 
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RECEB AYINDA NAMAZLARDAN 

SONRA OKUNAN DUA

َمـُن َسَخـَطـُه  ¥ຍ® ®َيا َمْن َاْرُجـوُه لِـُكـلِّ َخـْيـٍر َو
ِعْنَد ُكلِّ َشرٍّ َيا َمْن ُيْعِطي ໜَໟْຍـــــຜــ£ຑ ຮَِــໟຎْــــ໘َــــــــ£ໞِ َيا َمْن 
ໄْ໌ـ£ـ َمْن َســَئـَلُه َيا َمْن ໄْ໌ُــ£ َمْن َلْم َيْسـَئـْلـُه  ُ

ຑِـــــ  ـ£ـໄِ ْ໋ ຍَ  ດًـــــــَຣْອََ ِمْنـُه  َتَحــنُّـًنا  َيْعِرْفـُه  َلْم  َوَمْن 
 َ໊ نْـَيا َو ຟَـ£ـــــــــــ َ໊ َخــْيـِر الدُّ اِيَّـاَك ຟَـ£ـــــــــ  §ـ£ـຘَـــــَـــــــــــຌ ْິ َ

اِيَّاَك   §ـ£ـຘَــــــــَــــــــــــຌ ْິ َِـــــຑ  ّـ£ـــــــــ َ໋ َواْصِرْف   ຓِ®ຮَــــــວِ¥¤ຍ َخـْيـِر 
 .ຓِຮَــــວِ¥¤ຍ ِّنْــَيا َوَشـر َ໊ َشــرِّ الدُّ ຟَــ£ـــــــ

 ـ£ـُه َغــْيُر َمــْنـُقوٍص َمـا§ َاْعَطـْيَت َو زْد َفــاِنـَّ
ِمْن َفـْضِلَك َيا َكر£يُم .
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Receb Ayında Namazlardan Sonra 
Okunan Dua

Ya men ercûhu li-kulli hayr, ve amenû se-
hatehu inde kulli şerr. Ya men yu'ti'l-kesîra bi'l-
kalîl. Ya men yu'tî men seeleh. Ya men yu'tî 
men lem yes'elhu ve men lem ye'rifhu, tehan-
nunen minhu ve rahme, e'tinî bi-mes'eletî iyya-
ke cemîa hayri'd-dunya ve cemîa hayri'-ahireh, 
vasrif annî bi-mes'eletî iyyake cemîa şerri'd-
dunya ve şerri'l-ahireh.

Fe-innehu ğayru menkûsin ma a'teyte ve 
zidnî min fazlike ya Kerîm.

Anlamı:
Ey her hayrını ümit ettiğim ve her kötülükte ga-

zabından güvencede olmayı umduğum (Rabbim)! 
Ey aza karşılık çok veren; ey rahmet ve şefkatin-
den dolayı isteyene de, istemeyene de veren. Sana 
yalvarıyorum, dünya ve âhiret hayrının hepsinden 
bana da nasip buyur. Bütün dünya ve âhiret şerrini 
benden uzaklaştır. 

Şüphesiz senin verdiğinde azalma olmaz. Ken-
di fazl u kereminden bana verdiğini artır; ey Kerim 
(Allah)!
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Sonra sol elle sakal tutulur halde sağ işa-
ret parmağı hareket ettirilir ve şu cümleler 
okunur:

الـنَّـْعـَمـا§ِء  َذا  َيا  َواْالِْكـَراِم  اْلَجــَالِل  َذا  َيا 
 ـ£ـຘَـــــــــــຒْـــــــــــــــــــ َື ْم  َحـرِّ ْوِل  َوالطَّ اْلَمـنِّ  َذا  َيا  َواْلُجـوِد 

َعـَلي الـنَّاِر.

RECEB AYINDA ORUÇ 

TUTAMAYANLAR İÇİN ZİKİR

Bu zikir yüz defa söylenir:

ــــــِ اْلَجـــ£ـໞِ ُسْبحاَن َمْن ال َيـْنـَبـِغي  µــໟُِسْبَحاَن اْال
اْالَْكـَرِم  اْالََعـزِّ  ُسْبَحاَن  لَـُه  ِاالَّ   ຢُـ£ـຒالـتَّـْســ

ُسـْبـَحاَن َمـْن لَـِبَس الْـِعـزَّ َو ُهـَو لَـُه َاْهـٌل.
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Sonra sol elle sakal tutulur halde sağ işaret par-
mağı hareket ettirilir ve şu cümleler okunur:

Ya ze'l-celali ve'l-ikram. Ya ze'n-ne'mai ve'l-
cûd. Ya ze'l-menni ve't-tavl. Harrim şeybetî 
ale'n-nar.

Anlamı:
Ey celâl ve kerem sahibi, ey (sonsuz) nimetler ve 

cömertlik sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz 
sa-kalımı (cehennem) ateşine haram kıl.

Receb Ayında Oruç Tutamayanlar 
İçin Zikir

Bazı mazeretlerden dolayı receb ayının orucunu 
tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse 
receb ayının orucunun sevabını kısmen de olsa id-
rak etmiş olur:

Subhane'l-ilâhi'l-celîl. Subhane men la yen-
beği't-tesbîhu illa leh. Subhane'l-eazzi'l-ekrem. 
Subhane men lebise'l-izze ve huve lehu ehl.

Anlamı:
Münezzehtir yüce ilâh. Münezzehtir kendisin-

den başkasına tespih ve takdis yakışmayan. Münez-
zehtir en büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir 
lâyık olduğu hâlde izzet libasını giyen Allah.
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RAMAZAN AYINDA NAMAZLARDAN 

SONRA OKUNAN DUA

اَ®®ْنَت   ُـــ£ـຣອَ َيا  َغـُفوُر  َيا   ُــ່ــ£ـ َ໋ َيا  َعلِـيُّ  َيا 
َو  َشْيٌء  َكِمْثِلِه  لَـْيَس  ي  الَّذ£  ُـ£໌َ່ـــ ໟຍْـ الـرَّبُّ 
َو  ْمـَتُه  َعظَّ َشْهٌر  ٰهَذا  َو   ຮُـ£الْـَبصــــ  ُ໊ مـــ£ــ السَّ ُهَو 
ـُهوِر َو ُهـَو  ْلـَتُه َعَلي الشُّ ْفـَتُه َو َفضَّ ْمـَتْه َو َشرَّ َكرَّ
ي َفَرْضـَت ِصَياَمـُه َعـَليَّ َو ُهَو َشـْهُر  ـْهُر الَّذ£ الشَّ
لِلنَّاِس  َن ُهًدي  الُْقـْرا¥  ِــ£ـ໓ اَ®®نْـَزْلَت  ي§  الَّذ£ َرَمَضاَن 
 ِــ£ـ໓ َجَعْلَت  َو  َوالُْفْرَقاِن  اْلُهـٰدي  ِمـَن  بَـيِّـَناٍت  َو 
لَْيـَلــດَ الَْقْدِر َو َجَعْلَتـَها َخْيـًرا ِمْن اَْلِف َشْهٍر َفـَيا 
َذا اْلَمنِّ َو َال ُيَمنُّ َعَلـْيـَك ُمـنَّ َعـَلـيَّ بِـَفـَكاِك
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Ramazan Ayında Namazlardan Sonra 
Okunan Dua

Ya aliyyu ya azîm, ya gafûru ya rahîm, ente'r-
rabbu'l-azîm, ellezî leyse ke-mislihi şey'un ve 
huve's-semîu'l-basîr, ve haza şehrun azzamte-
hu ve kerramtehu ve şerraftehu ve fazzeltehu 
ale'ş-şuhûr, ve huve'ş-şehrullezî ferazte siyame-
hu aleyy. Ve huve şehru ramazan, ellezî enzelte 
fîhi'l-Kur'ân, huden li'n-nasi ve beyyinatin mine'l-
huda ve'l-furgan, ve cealte fîhi leylete'l-gadr, ve 
cealteha hayran min elfi şehr. Feya ze'l-menni 
ve la yumennu aleyk, munne aleyye bi-fekaki

Anlamı:
Ey yüce, ey ulu, ey çok çok bağışlayan, ey rahim; 

hiçbir eşi ve benzeri olmayan ve (her şeyi) duyan ve 
(her şeyi) gören ulu Rabb sensin. Bu, yücelttiğin, 
değer verdiğin, şereflendirdiğin ve bütün aylardan 
üstün kıldığın bir aydır. O, orucunu bana farz kıldı-
ğın aydır. İşte o, ramazan ayıdır. O öyle bir aydır ki 
onda Kur'an'ı halkı hidayet etmek, hidayet yolunu 
açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için indirdin; 
Kadir gecesini o aya yerleştirdin ve o geceyi bin ay-
dan daha hayırlı ve üstün kıldın. Ey (yaratıklarına) 
minnet hakkı olan ve kimsenin onun üzerinde min-
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َرَقـَبـــຘـ£ـ ِمَن الـنَّـاِر ໓ـ£ــَـْ َتـُمنَّ َعَلـْيـِه َو َاْدِخـْلِني 

.َـ£ـຣِا اْلَجـنَّــດَ بَِرْحَمـِتَك َيا§ َاْرَحَم الرَّ

RAMAZAN AYINDA NAMAZLARDAN 

SONRA OKUNAN BİR BAŞKA DUA

الّسُـُروَر  الْـُقـُبوِر  َاْهِل   §ـ¥ـ َ໋ َاْدِخْل   َُّـµّـــໟَຍ

ُكـلَّ  َاْشبِــْع   َُّـµّـــໟَຍ  ຮٍـــــــ£ـ໘َـ໓ ُكـلَّ  َاْغـِن   َُّµّــــໟَຍ

 َُّµّــــໟَຍ ُعْرَياٍن  ُكلَّ  اْكُس   َُّµّــــໟَຍ ئِــٍع  َجــا§

َعـْن  ْج  َفــرِّ  َُّـµّـــໟَຍ يٍن  َمـد£ ُكـلِّ  َدْيـَن  اْقـِض 

يٍب  َغـر£ ُكـلَّ  ُردَّ   َُّـµ ໟَຍّـــ َمـْكـُروٍب  ُكـلِّ 
ُكـلَّ َاْصلِــْح   َُّـµّـــໟَຍ  ±ຮـ£ـຳَا ُكـلَّ  ُفـكَّ   َُّµّــــໟَຍ
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ragabetî min'en-nar, fîmen temunnu aleyh, ve ed-
hilni'l-cennete bi-rahmetike ya erhame'r-rahimîn.

Anlamı:
net hakkı bulunmayan (Allah), minnettar ettiklerin 
arasında beni de minnettar kılıp vücudumu -cehen-
nem- ateşinden kurtarıp cennetine yerleştir; rahme-
tinin hakkı için ey merhametlilerin en merhametlisi!

Ramazan Ayında Namazlardan Sonra 
Okunan Bir Başka Dua

Allahumme edhil ala ehli'l-kubûri's-surûr. Alla-
humme eğni kulle fegîr. Allahumme eşbi' kulle 
câi'. Allahummeksu kulle uryan. Allahummeg-
zi deyne kulli medîn. Allahumme ferric an kulli 
mekrûb. Allahumme rudde kulle ğerîb. Alla-
humme fukke kulle esîr. Allahumme eslih kulle

Anlamı:
Allah'ım! Kabir ehlini sevindir. Allah'ım! Bütün 

fakirleri zenginleştir. Allah'ım! Bütün açları doyur. 
Allah'ım! Bütün çıplakları giydir. Allah'ım! Bütün 
borçluların borcunu eda eyle. Allah'ım! Sıkıntısı 
olanların sıkıntısını gider. Allah'ım! Bütün garipleri 
(vatanlarına) geri döndür. Allah'ım! Bütün esirleri 
azat eyle. Allah'ım! Müslümanların bozulan durum-
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ـــــِــــــ£ـໟَຍ َّـــµـَُّ اْشِف ُكـلَّ  ْິ ُْــــــــໟຍ َفـاِسـٍد ِمْن ُاُمـور
َمر£يٍض ໟَຍّـــµـَُّ ُسدَّ َفـْقـَرنَا بِـِغـَناَك ໟَຍّـــµـَُّ َغــيِّـْر 
اْقـِض   َُّـµّـــໟَຍ َحالِـَك  بِـُحْسـِن  َحالِــَنا  ُسـو§َء 
ـَك  اِنـَّ الْـَفـْقـِر  ِمـَن  َاْغـنِــَنا  َو  ْيـَن  الـدَّ َعــنَّـا 

ـــــــ¥ـ ُكلِّ َشْيٍء َقـد£يـٌر. َ໋
HATİM DUASI

َواْسَتــْعِمْل  ي  َصْدر£ ِن  بِـالُْقـْرا¥ اْشَرْح   َُّـµّـــໟَຍ
َو  ي  بَــَصـر£ بِـالُْقـْرا¥ِن  ْر  نَـوِّ َو   ـ£ـَبَد بِـالُْقـْرا¥ِن 
َما§  َعَلــْيِه   ـ£ ـّــ ِ໋ َوَا  ـ£ـلَِسا ِن  بِـالُْقـْرا¥ َاْطـلِـْق 

ُه َال َحْوَل َوَال ُقوຓََّ ِاالَّ بِـَك.  ـــ£ـ َفـاِنـَّ اَبْـَقْيـَتن
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fasidin min umûri'l-Muslimîn. Allahummeşfi kul-
le merîz. Allahumme sudde fegrena bi-ğinak. 
Allahumme ğeyyir sûe hâlina bi-husni hâlik. 
Allahummegzi anne'd-deyn, ve eğnina mine'l-
fegr. İnneke ala kulli şey'in gedîr.

 Anlamı:
larını/fasit olan işlerini ıslah eyle. Allah'ım! Bütün 
hastalara şifa ver. Allah'ım! Bizim fakirliğimizi 
kendi zenginliğinle engelle. Allah'ım! Bizim kötü 
hâlimizi kendi iyi hâlinle değiştir. Allah'ım! Borcu-
muzu eda eyle; fakirlik ve ihtiyacımızı gider; mu-
hakkak senin her şeye gücün yeter. 

Hatim Duası
Allahummeşreh bi'l-Kur'âni sadrî, veste'mil bi'l-

Kur'âni bedenî, ve nevvir bi'l-Kur'âni basarî, ve 
atlik bi'l-Kur'âni lisanî ve ainnî aleyhi mâ ebkay-
tenî. Fe-innehu la havle ve la kuvvete illa bik.

Anlamı:
Allah'ım, Kur'ân ile göğsümü genişlet; bedenim-

den Kur'ân'ın (gösterdiği istikamette) yararlanmamı 
sağla; gözümü Kur'ân ile nurlandır; dilimi Kur'ân 
ile konuştur ve Kur'ân'ı (okuyup amel etmede) öm-
rümün sonuna kadar bana yardımcı ol. Çünkü sana 
dayanmayan hiçbir haraket ve kuvvet yoktur.



İFTAR DUASI

ــ¥ ِرْزِقَك اَْفـَطْرنَا  َ໋ بِْسِم ໟຍّــــໟَຍ ِµّــــُµَّ َلَك ُصْمَنا َو 
.ُـ£الْـَعلـــ ُ໊ مــ£ــ َك اَ®®ْنَت السَّ َفـَتـَقـبَّـْل ِمـنَّا اِنـَّ

ـ£ــໟ اِْغِفْر ຓَِيا َواِسَع اْلَمْغـِفَر ِـــ£ــຣَّلرຍ ِـ¥ــຣَّْالر ِـــــµّـໟຍ بِْسِم

SOFRA DUASI

ِــــ£ـຣَّلرຍ ِــ¥ـຣَّْالر ِــــ µّــໟຍ بِْسِم
ي§  الَّذ£  ِــــ µّــِໟ اَْلَحْمُد   َ£ــໟَالَعا َربِّ   ِــــ µّــِໟ اَْلَحْمُد 
َاْطَعَمَنا ໓ــ£ـ َجا§ِـــــــ໌ــ£ــَ َو َسَقانَا ໓ــ£ـ َظاِ໌ــ£ــَ َو َكَسانَا 
 ــ£ـ໓ َحَمـَلـَنا  َو   َّـــ£ـໟ§َضا  ــ£ـ໓ َهٰديَنا  َو  َعار£يَن   ــ£ـ໓
 ¥ــ َ໋ َلـَنا  َفـضَّ َو   َـ£ـــَعا  ــ£ـ໓ َاْخَدَمَنا  َو   َـــ£ـຟَِرا

.َ£ــໟَِمَن الَْعا ຮٍـ£ـــຜـــــــَ

108 İ f tar  ve Sofra Duası



İftar Duası
Bismillah. Allahumme leke sumna ve ala riz-

gike eftarna, fetegabbel minna inneke ente's-
semîu'l-alîm.

Anlamı: Allah'ın Adıyla. Allah'ım, senin için 
oruç tuttuk ve nimetinle iftar ettik. Öyleyse bizden 
kabul et, çünkü sen duyan ve bilensin. 

İlk Lokma Alınırken: Bismillahirrahmanirra-
him. Ya vasie'l-mağfirati iğfir lî.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 
Ey mağfireti geniş olan, bağışla beni.

Sofra Duası
Bismillahirrahmanirrahim, el-hamdu lillahi rab-

bi'l-âlemîn. el-hamdu lillahillezî et'emena fî caiîn, 
ve sekana fî zâmiîn, ve kesânâ fî ârîn, ve hedana 
fî zâllîn, ve hemelena fî racilîn, ve ehdemena fî 
ânîn, ve fezzelena ala kesîrin mine'l-âlemîn.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd âlemlerin rabbı olan Allaha mahsustur. 

Tüm övgüler, biz açken doyuran, susuzken susuz-
luğumuzu gideren, çıplakken giydiren, şaşırmışken 
doğru yola ileten, yaya iken bineklere bindiren, sı-
kıntıda iken yardım eden ve bizi bir çok alemlere 
üstün kılan Allaha mahsustur.
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AYETE'L-KÜRSİ

ــــُ َال§ اໟِـ¥ــــــــَ ِاالَّ ُهَو اْلَحيُّ الْـَقـيُّوُم َال َتـْأُخـُذُه  µّــໟَຍ

ِفي  َما  َو  ٰمَواِت  السَّ ِفي  َما  لَـُه  َنْوٌم  َال  َو   ດٌِسَنــ

اْالَْرِض َمْن َذا الَّذ£ي َيْشـَفُع ِعْنَدُه ِاالَّ بِِاْذنِِه َيْعـَلُم 

 َໄُـ£ُيحـــ َال  َو  َخْلـَفُهْم  َما  َو  يِهْم  اَْيد£ بَـْيـَن  َما 

ُكْرِسيُّـُه  َوِسَع  َشا§َء  بَِما  ِاالَّ  ِعْلـِمِه  ِمْن  بَِشْيٍء 

ٰمَواِت َوْاَالْرَض َو َال َيُؤوُدُه ِحْفُظـُهَما َو ُهَو  السَّ

 .ُـالَْعِليُّ الَْعـظــ£ـ

الرُّْشُد  َتـَبـيَّـَن  َقْد  الد£ّيِن  ِفي  اِْكَراَه  َال§ 

ُيـْؤِمْن َو  اُغوِت  بِالطَّ َيْكـُفْر  َفَمْن  الْـغـيِّ  ِمَن 
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Ayete'l-Kürsi
Allahu lâ ilâhe illâ huve'l-hayyu'l-gayyûm, 

lâ te'huzuhû sinetun ve lâ nevm, lehu mâ fi's-
semâvati ve mâ fi'l-arz, men zellezî yeşfeu 
indehû illâ bi-iznih, ye'lemu mâ beyne eydîhim 
ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi-şey'in 
min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuh'us-
semâvâti ve'l-arze ve lâ yeûduhû hifzuhumâ 
ve huve'l-aliyyu'l-azîm.

Lâ ikrahe fi'd-dîni gad tebeyyene'r-rüşdü 
mine'l-ğayy. Fe-men yekfur bi't-tağûti ve yu'min

Anlamı:
Allah'tır ki, ondan başka ilâh yoktur. Diridir (ya-

rattıklarını) koruyup yöneticidir. O'nu uyuklama 
ve uyku tutmaz. Yerde ve göklerde ne varsa hepsi 
O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte 
bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarında-
kini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında, O'nun 
ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun 
kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. 
Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yüce-
dir, pek büyüktür. 

Dinde zorbalık yoktur. Şüphesiz doğruluk (rüşd) 
sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu ta-
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َال  اْلُوْثـٰقي   ຓِبِالْـُعْرَو اْسـَتْمَسَك  َفَقِد   ِـــــµّـໟຍبِـ
 .ٌـ£ــــ َ໋  ٌ໊ ـ£ـَســ ُـــــµّـໟຍانْـِفَصاَم لَـَها َو

ِمـَن  ُيـْخـِرُجـُهْم  َمـُنـوا  ا¥ يَن  ذ£ الـَّ َولِـيُّ   ُـــــµّـໟَຍ
َكـَفـُروا  ذ£يـَن  َوالـَّ الـنُّـوِر  اِلَـي  ـُلـَماِت  الـظُّ
اُغـوُت ُيْخـِرُجـونَـُهـْم ِمَن النُّـوِر  َاْولِـَيآُؤُهـُم الطَّ
 ຎَـ£ــ໓ َاْصـَحاُب الـنَّاِر ُهـْم َຌِ§ـ¥ــໟُ ـُلـَماِت اَِلي الظُّ

َخـالِـُدوَن.
HİCRÎ YILBAŞI VE NEVRUZ 
BAYRAMINDA OKUNAN DUA

ُمـَدبِّـَر  َيا  َواْالَْبَصاِر  الْـُقـُلوِب  ُمـَقـلِّـَب  َيا 
َواْالَْحَواِل  اْلَحْوِل  َل  ُمَحـوِّ َيا  الـنَّـَهاِر  َو  اللَّـْيـِل 

ْل َحالَـَنا ໟِຍـ¥ـ§ َاْحَسِن اْلَحاِل. َحـوِّ
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billahi fegadi'stemseke bi'l-urveti'l-vuska lenfi-
same leha vellahu semîun alîm. 

Allahu veliyy'ullezîne amenû yuhricuhum 
mine'z-zulumati ile'n-nûr, vellezîne keferû 
evliyauhum'ut-tağûtu yuhricûnehum min'en-
nûri ile'z-zulumat, ulaike ashabu'n-nari hum 
fîha halidûn.

Anlamı:
nımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa 
yapışmıştır; bunun kopuşu yoktur. Allah işitendir 
bilendir.

Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlık-
lardan nura çıkarır; inkâr edenlerin velileri ise tağut-
tur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar 
ateş ehlidirler, onda ebedi kalacaklardır.

Hicrî Yılbaşı ve Nevruz Bayramında 
Okunan Dua

Ya mukallibe'l-kulûbi ve'l-ebsâr, ya mudeb-
bire'l-leyli ve'n-nehar, ya muhavvile'l-havli ve'l-
ahval, havvil hâlena ila ahseni'l-hâl.

Anlamı: Ey kalpleri ve bakışları değiştiren, ey 
geceyi ve gündüzü tedbir eden, ey yılı ve hâlleri dö-
nüştüren, bizim hâlimizi en güzel hâle dönüştür.
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ZİYARET-İ  AŞURA

َالُم َعَلْيَك  َالُم َعَلْيَك َيا§ اَبا َعْبِدໟຍّـµـــــِ اَلسَّ اَلسَّ

 ຓََيا ِخـَيـَر َعـَلـْيـَك  الُم  (السَّ  ِـــــµّـໟຍ َرُسوِل  ْبَن  َيا 

 ຮَِالُم َعَلْيَك َيا ْبَن اَمـ£ـ ــــِ واْبَن ِخـَيـَرتِـِه) اَلسَّ µّــໟຍ

َالُم َعَلْيَك  اْلُمْؤِـــ£ـَ َواْبَن َسـيِّـِد اْلَوِصــّــ£َ اَلسَّ

َالُم  اَلسَّ  َـ£ـໟَالَْعا نَِسا§ِء   ຓَِسـيِّـَد  ດََفاِطَمــ ْبَن  َيا 

ــــِ َواْبَن َثاِرِه َواْلِوْتـَر الْـَمْوُتوَر.  µّــໟຍ َعَلْيَك َيا َثاَر

َحلَّْت   ــ£ـຘــــໟຍ اْالَْرَواِح  َعَلي  َو  َعَلْيَك  َالُم  اَلسَّ

َما  اََبًدا   ِـــــµّـໟຍ َجميًعا َسالُم   ّــ£ـِ َعَلْيُكْم  ِئَك  بِِفَنا§

ຑَـــــــــ໘ـ£ـຖُ َو بَـِقـَي اللَّـْيـُل َوالـنََّهار.
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Ziyaret-i Aşura

es-Selâmu aleyke yâ Eba Abdillah. es-
Selâmu aleyke yebne Resûlillah. es-Selâmu 
aleyke yebne Emîri'l-Mu'minîn, vebne Seyyidi'l-
Vasiyyîn. es-Selâmu aleyke yebne Fatimete, 
Seyyideti Nisâi'l-Âlemîn. es-Selâmu aleyke yâ 
sârellahi vebne sârihi ve'l-vitre'l-mevtûr.

es-Selâmu aleyke ve ale'l-ervahilletî hallet 
bi-finâik. Aleykum minnî cemîan selâmullahi 
ebeden ma begîtu ve begiye'l-leylu ve'n-nehar.

Anlamı:
Selâm olsun sana ey Eba Abdillah! Selâm olsun 

sana ey Resulullah'ın oğlu! Selâm olsun sana ey 
Mu'minlerin Emiri ve vâsilerin efendisinin oğlu! 
Selâm olsun sana ey dünya kadınlarının efendisi 
Fâtıma'nın oğlu! Selâm olsun sana ey Allah'ın ka-
nına (intikamına) tâlip olduğu ve kanına talip ol-
duğunun oğlu! Ey, (mukaddes) kanının intikamı 
henüz alınmayan! 

Selâm olsun sana ve senin eşiğine yerleşen (sana 
feda olup, senin haremine yerleşen) ruhlara. Hepinizin 
üzerine benden Allah'ın edebi selâmı olsun; ben ya-
şadığım ve gece ve gündüz devam ettiği müddetçe.
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ِزيَّــດُ َو َجـلَّْت  َيا§ اَبَا َعـْبـِدໟຍّـµـــــِ لَـَقْد َعُظَمِت الـرَّ
 ِ໊ £ــຟَ  ¥ـــ َ໋ َو َعَلـْيـَنا  ِبَك   ດُຒَــຼـ£ـُْـໟຍ َعـُظَمِت  َو 
َاْهـِل اْالِْسَالِم َوَجـلَّْت َوَعُظـَمْت ُຼـ£ـຒَــــــــຘُـــــَ ِفي 
ـــ¥ـຕِຍ َفـَلـَعـَن  ِ໊ َاْهِل السَّ ـ£ـຟَ ـ¥ـ َ໋  ຕِຍـ¥ـــ السَّ
ـْلِم َواْلَجْوِر َعَلـْيـُكْم  َسْت َاساَس الظُّ ــــُ اُ®مَّــດً َاسَّ µّــໟຍ
َعْن  َدَفـَعـْتـُكْم   ດًاُ®مَّــ  ُــــ µّــໟຍ لَـَعَن  َو  الْـَبـْيِت  َاْهـَل 
َمـَقاِمُكْم َو َاَزالَـْتـُكْم َعْن َمراتِـِبُكُم ໟຍــــຘــ£ـ َرتَّـَبُكُم 
 ُـــــµّـໟຍ َقـَتـَلـْتـُكْم َو لَـَعَن ດًاُ®مَّــ ُــــ µّــໟຍ َو لَـَعَن ຎَ£ــ໓ ُــــ µّــໟຍ
اْلُمَمهِّد£يَن لَـُهْم بِالتَّـْمــໜـ£ـِ ِمْن قِـَتاِلُكْم بَـِرْئُت 
َو  َاْشـَياِعِهْم  ِمْن  َو  ِمْنـُهْم  اِلَـْيـُكْم  َو   ِـــــµّـໟຍ اَِلي 

ئِـِهْم. اَ®ْتـَباِعِهْم َو َاْولِـَيـا§
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Ya Eba Abdillah, lekad azumeti'r-reziyyetu 
ve cellet ve azumeti'l-musîbetu bike aleyna ve 
ala cemîi ehli'l-İslâm, ve cellet ve azumet musî-
betuke fi's-semavati ala cemîi ehli's-semavat. 
Fe-leanellahu ummeten esseset esase'z-zulmi 
ve'l-cevri aleykum Ehle'l-Beyt, ve leanellahu 
ummeten defeatkum an makamikum ve eza-
letkum an meratibikumulletî rattebekumulla-
hu fîha ve leanellehu ummeten kateletkum ve 
leanellahu'l-mumehhidîne lehum bi't-temkîni 
min gitalikum. Beri'tu ilellahi ve ileykum minhum 
ve min eşyâihim ve etbâihim ve evliyâihim. 

Anlamı:
Ey Eba Abdillah, senin yasın ve musibetin bize ve 

İslâm ehline çok ağır ve büyük oldu. Senin musibetin 
göklerde bütün gök ehline de çok büyük ve ağır oldu. 
Allah lânet etsin, siz Ehlibeyt'e yapılan zulüm ve 
haksızlığın temelini atan topluluğa. Allah lânet etsin, 
sizi. (ilahi) makamınızdan uzaklaştıran ve Allah'ın 
size tayin ettiği mertebeleri elinizden alan topluluğa. 
Allah lânet etsin, sizi şehit eden topluluğa. Allah lânet 
etsin, sizinle savaşabilmek için (zalimlere) zemin ha-
zırlayan topluluğa. Ben Allah'a ve siz (Ehl-i Beyt'e) 
doğru, o (zalimlerden) ve onların izleyicilerinden, ta-
kipçilerinden ve dostlarından beriyim. 
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َيا§ اَبا َعْبِدໟຍّـµـــــِຍ ِّــ ِسْلٌم لَِمْن َساَلَمُكْم َوَحْرٌب 

 ໝَ¥ຍ ُــــ µّــໟຍ َولََعَن ດِــــََيـْوِم الِْقـَيا ـ¥ـໟِຍ لَِمْن َحاَربَـُكْم

 ດًَقاِطـَبــ ດَُاَمـيَّــ  §ـ£ـَـຑ ُـــــµّـໟຍ َل َمْرَواَن َولََعَن¥ຍِزَياٍد َو

ُعَمَر   ُـــــµّـໟຍ لَـَعَن  َو   ດََمْرَجانَــ ابْـَن   ُـــــµّـໟຍ َولَـَعَن 

 ດًاُ®مَّــ  ُــــ µّــໟຍ لَـَعَن  َو  ِشْمًرا   ُـــــµّـໟຍ لَـَعَن  َو  َسْعٍد  ْبَن 

َاْسَرَجْت َو اَ®ْلَجَمْت َو َتـَنـقَّـَبْت لِـِقـَتاِلَك. 

 ـ£ـຑُمصا َعـُظـَم  لَـَقـْد   £ــّຍُ َو   ຖَْــــــ®َຍ  §ـ£ـــــــــຑبِـَا

ـذ£§ْ®َຍ ــــــــــَຮَ َمـَقـاَمـَك َو  بِـَك َفـَاْسـَئـُل ໟຍّـµـــــَ الـَّ

ـ£ـ َطـَلـَب َثـاِرَك َمَع َاْكـَرَــ£ـَຑِ  َاْن َيـْرُزَقـن
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Yâ Eba Abdillah, innî silmun limen salemekum 
ve harbun limen harebekum ila yevmi'l-kiyame, 
ve leanellahu Âl-e Ziyadin ve Âl-e Mervan, ve 
leanellahu Benî Ümeyyete gatibe, ve leanella-
hubne Mercane, ve leanellahu Umerebne Sa'd, 
ve leanellahu Şimra, ve leanellahu ummeten 
esracet ve elcemet ve tenekkabet li-kitalik.

Bi-Ebî ente ve ummî, lekad azume musâbî 
bik, fe-es'elullahellezî ekreme makameke ve 
ekremenî bike en yarzukenî talebe sarike mea

Anlamı:
Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben kıyamet gü-

nüne kadar sizin ile barışık olanlarla barışığım, si-
zinle savaşanlarla savaş halindeyim. Allah lânet 
etsin Ziyad soyuna ve Mervân soyuna. Allah lânet 
etsin Ümeyye oğullarının hepsine. Allah lânet etsin 
Mercâne oğluna (İbn-i Ziyâd'a). Allah lânet etsin 
Ömer b. Sa'd'a. Allah lânet etsin Şimr'e. Allah lânet 
etsin senin ile savaşmak için at eğerleyen, dizgin çe-
ken ve nikap bağlayan topluluğa. 

Anam, babam sana feda olsun; senin için mu-
sibetim çok büyüktür. Şu halde senin makamını 
yücelten ve beni seninle değerli kılan Allah'tan is-
tiyorum ki, Muhammed'in (s.a.a) Ehl-i Beyt'inden 
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 ُـــــµّـໟຍ َصلَّي  ٍد  ُمَحمَّ بَـْيِت  َاْهِل  ِمْن  َمـْنُصوٍر  اَِماٍم 
يًها  َوجــ£ ِعْنَدَك   اْجَعـْلنـ£ـ  َُّµّــــໟَຍ لِِه  َوا¥ َعَلـْيـِه 

.ຓِنْـَيا َواْال¥ِخـَر َالُم ِفي الدُّ بِاْلُحَسْيـِن َعَلـْيـِه السَّ
 ¥ــໟِຍ َو ِـــــµّـໟຍ َتـَقـرَُّب اَِلي®َຍ §ـي َيا§ اَبَا َعـْبـِدໟຍّـµـــــِ اِنّـ£
ـ£ـຮِ اْلُمـْؤِمنــ£َ َو ໟِຍـ¥ـ َفاِطَمــດَ َو  َرُسولِِه َو ໟِຍــ¥§ اَم
 ຓِبِـالْـَبر§اَء َو  بُِمَواَالِتَك  اِلَـْيـَك  َو  اْلَحَسِن  اَِلي 
 ຓِْن َقاَتـَلـَك َو َنَصَب لَـَك اْلَحْرَب َو بِـالْـَبر§اَء (ِممَّ
ـْلـِم َواْلَجـْوِر َعـَلـْيُكْم َو  َس َاَساَس الظُّ ْن َاسَّ ِممَّ
َس َاَساَس  ْن َاسَّ اَبْـَراُ اَِلي ໟຍّـµـــــِ َو ໟِຍـ¥ـ َرُسولِـِه) ِممَّ
ـي َعَلـْيـِه بُـْنـَيـانَـُه َوَجـر¥ي ໓ــ£ ُظـْلِمـِه  ِلَك َو بَنـ¥ ذ¥

ــ¥§ َاْشـَياِعُكْم. َوَجـْوِرِه َعـَلـْيـُكْم َو َ໋
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imamin mansûrin min Ehlibeyti Muhammedin 
sallallahu aleyhi ve Âlih. Allahummec'alnî in-
deke vecîhen bi'l-Huseyni aleyhi's-selâm fi'd-
dunya ve'l-ahire.

Yâ Eba Abdillah, innî etekarrebu ilellahi ve 
ila Resûlihi ve ilâ Emîri'l-Mu'minîne ve ila Fa-
timete ve ile'l-Haseni ve ileyke bi-muvalatike 
ve bi'l-berâeti (mimmen kateleke ve nasebe leke'l-
harb, ve bi'l-berâeti mimmen essese esase'z-zulmi 
ve'l-cevri aleykum ve ebreu ilellahi ve ila Resûlihi) 
mimmen essese esase zalik, ve bena aleyhi 
bunyaneh, ve cera fî zulmihi ve cevrihi aleykum 
ve alâ eşyaikum.

Anlamı: 
olan muzaffer imam (Hz.Mehdi) ile birlikte senin 
intikamını almayı bana nasip buyursun! Allah'ım, 
beni dünya ve ahirette Hüseyin (aleyhi's-selâm) ile 
şerefli kıl. 

Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben, Allah'a, 
Resulü'ne, Emir-ül Mu'minin'e, Fâtıma'ya, Hasan'a 
ve sana, senin sevginle ve sizin (Ehl-i Beyt'in) düş-
manlarından beri olmakla yakınlaşıyorum. Onlar 
ki bu haksızlığın temelini atıp binasını kurdular ve 
size ve takipçilerinize karşı zulüm ve haksızlıklarını 
devam ettirdiler. 
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بَـِرْئُت اَِلي ໟຍّـµـــــِ َو اِلَـْيـُكْم ِمْنـُهْم َو اَ®®َتـَقـرَُّب 

ــــِ ُثـمَّ اِلَـْيـُكْم بُِمَواَالِتُكْم َو ُمـَواَالຓِ َولِـيُِّكْم  µّــໟຍ اَِلي

لَـُكُم   َ£ــຒ ِົ َوالنَّا ئِـُكْم  َاْعَدا§ ِمْن   ຓِبِـالْـَبر§اَء َو 

اَ®®ْتـَباِعِهْم.  َو  َاْشَيـاِعِهْم  ِمْن   ຓِاَء بِـالْـَبر§ َو  اْلَحْرَب 

ـي ِسْلٌم لَِمْن َسالَـَمُكْم َوَحْرٌب لَِمْن َحاَرَبُكْم  اِنّـ£

َوَولِـيٌّ لَِمْن َواَالُكْم َوَعـُدوٌّ لَِمْن َعاَداُكْم. 

بَِمْعـِرَفـِتُكْم   ـ£ـََاْكـَر ي§  ذ£ الـَّ  َـــــµّـໟຍ َفـَاْسَئـُل 

ِمْن   ຓِاَء الْـَبـر§ َوَرَزَقـِني  ئِـُكْم  َاْولِـَيـا§  ດَِــــــ໓َوَمـْعـِر

نْـَيا  الـدُّ ِفي  َمـَعُكـْم   £ــَـــــــــــــــ َ໌ ຠَْــ َاْن  ئِـُكْم  َاْعـَدا§

َقـَدَم ِعـْنـَدُكْم   ـ£ـໟ ُيــَثــبِّـَت  َاْن  َو   ຓَِواْال¥ِخـَر
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Beri'tu ilellahi ve ileykum minhum ve etekar-
rebu ilellahi summe ileykum, bi-muvalatikum ve 
muvalati veliyyikum ve bi'l-berâeti min a'dâikum 
ve'n-nasibîne lekumu'l-harb, ve bi'l-berâeti min 
eşyâihim ve etbâihim. İnnî silmun limen sale-
mekum ve harbun limen harebekum ve veliy-
yun limen valakum ve aduvvun limen adakum. 

Fe-es'elullahellezî ekremenî bi-marifetikum 
ve marifeti evliyâikum ve rezakani'l-berâete 
min a'dâikum, en yec'alenî meakum fi'd-dunya 
ve'l-ahire, ve en yusebbite lî indekum kademe

Anlamı: 
Ben, Allah'a ve size doğru onlardan beriyim ve 

önce Allah'a sonra da size, sizin dostlarınızı sevmekle 
ve düşmanlarımızdan, size savaş açanlardan ve on-
ların izleyicilerinden beri olmakla yakınlaşıyorum. 

Ben, sizinle barışık olanla barışığım, sizin-
le savaşta olana karşı savaştayım. Size dost olana 
dostum; size düşman olanla düşmanım. Şu halde 
sizi ve dostlarınızı tanımakla beni şereflendiren 
ve düşmanlarınızdan beri olmayı bana nasip eden 
Allah'tan istiyorum ki beni dünya ve âhirette sizinle 
birlikte kılsın ve dünya ve âhirette sizin yanınızda 
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َاْن  َوَاْسَئـُلـُه   ຓِِخَر َواْال¥ نْـَيا  الدُّ ِفي  ِصْدٍق 

َو   ِـــــµّـໟຍ ِعْنـَد  لَـُكْم  اْلَمْحُموَد  اْلَمَقاَم  ُيـَبـلِّـَغـِني 

َظاِهٍر  ُهًدي  اَِماٍم  َمـَع  ي  َثار£ َطَلَب   ـ£ـَــــ໗ຯُຮَْـ َاْن 

نَاِطٍق بِاْلَحـقِّ ِمْنـُكْم َو َاْسَئـُل ໟຍّـµـــــَ ِبَحـقِّـُكْم َو 

 £ــຑبُِمَصا ـ£ـَـــــــــــــໄِْ໌ ُ ي لَـُكْم ِعْنـَدُه َاْن ـْأِن الَّذ£ بِالشَّ

 ດًَــــــــຒຼـ£ـُ ِِــــــــຘَــــــــຒຼـ£ـُِຑ ُمَصابًـا ـ£ـໄْ໌ ُ بُِكْم اَْفـَضَل َما

 ـ£ـ໓ َما§ َاْعَظَمَها َو َاْعَظَم َرِزيَّـَتَها ِفي اْالِْسَالِم َو

ـــ¥ـຕِຍ َواْالَْرِض.  ِ໊ السَّ ـ£ـຟَ

ـْن ِمـمَّ  ຍຬَـ¥ـــــــــ  ـ£ــــــຎـــــ໘َــــــَ  ـ£ـ໓  ـ£ـْــــــــــــــــ َ໌ ຟْຍـــــــ  َُّـµّـــໟَຍ
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sıdkın fi'd-dunya ve'l-ahire ve es'eluhu en 
yubelliğeni'l-makame'l-mahmûde lekum in-
dellah, ve en yerzukanî talebe sarî mea ima-
min huden zahirin natikin bi'l-hakki minkum ve 
es'elullahe bi-hakkikum ve bi'ş-şanillezî lekum 
indehu, en yu'tiyenî bi-musâbî bikum efzale 
ma yu'tî musâben bi-musîbetihi musîbeten mâ 
a'zemeha ve a'zeme reziyyeteha fi'l-İslâmi ve fî 
cemîi's-semavati ve'l-arz.

Allahummec'alnî fî makamî haza mimmen 
Anlamı: 

bana sebât versin. Beni, sizin Allah katında sahip 
olduğunuz beğenilmiş makama ulaştırsın. Bana, hi-
dayet imamı olan zuhur etmiş halde hakkı söyleyen 
(Hz. Mehdi) ile birlikte intikamınızı almayı nasip 
buyursun. Allah'tan, sizin hakkınızı ve onun katın-
da sahip olduğunuz ilahî mertebenizi vesile ederek 
istiyorum ki sizin musibetinizi çektiğim için, bana, 
musibet çeken bir kimseye verilen mükâfatın en 
iyisini nasip etsin. Ne de büyüktür bu musibet ve 
bu musibetin İslâm'da ve bütün göklerde ve yerde 
meydana getirdiği sıkıntı ve acı! 

Allah'ım, şu bulunduğum hâlde-yerde beni, senin
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 َُّـµّـــໟَຍ ຓٌَو َمـْغـِفَر ດٌــ َتـَنالُـُه ِمْنـَك َصَلَواٌت َو َرْحَم

َو  ٍد  ُمَحمَّ ِل  ¥ຍ َو  ٍد  ُمَحمَّ َمْحـَيا  َمْحـَياَي  اْجَعْل 

ٍد. ٍد َو ຍ¥ِل ُمَحمَّ َمَماທـ£ـ َمَماَت ُمَحمَّ

 ດََيـْوٌم َتـَبـرََّكْت بِـِه بَـُنو§ ُاَمـيَّــ ຍຬَـ¥ـ َِّان َُّـµّـــໟَຍ

 ـ¥ـ َ໋  ِابْـُن اللَّعــ£ـ ُاْالَْكَباِد اللَّعــ£ـ ດِِكـَلــ ¥ຍ َوابْـُن

لِـِه  ¥ຍ َعَلـْيـِه َو ُـــــµّـໟຍ لَِساِنَك َو لَِساِن نَـبِـيِّـَك َصلَّي

໓ـ£ـ ُكلِّ َمـْوِطٍن َو َمـْوقِـٍف َوَقَف ໓ـ£ـِ نَـبِـيُّـَك 

لِـِه.  ¥ຍ َعَلـْيـِه َو ُـــــµّـໟຍ َصلَّي

ດََــــــــــــــُمـَعـاِو َو  ُسـْفـَيـاَن  اَبَـا  الْـَعـْن   َُّـµّـــໟَຍ
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tenaluhu minke salavatun ve rahmetun ve meğ-
fira. Allahummec'al mehyaye mehya Muham-
medin ve Âl-i Muhammed, ve mematî memate 
Muhammedin ve Âl-i Muhammed.

Allahumme inne haza yevmun teberreket bihi 
benû Umeyye, vebnu akileti'l-ekbad, el-laînub-
nu'l-laîni alâ lisanike ve lisani Nebiyyike sallal-
lahu aleyhi ve Âlih, fî kulli mevtinin ve mevkifin 
vekafe fîhi Nebiyyuke sallallahu aleyhi ve Âlih.

Allahummel'an Eba Sufyane ve Muaviyete
Anlamı:

nin salavat, rahmet ve mağfiretine mazhar olanlar-
dan eyle. Allah'ım, benim hayatımı Muhammed ve 
Âl-i Muhammed'in hayatı, ölümümü de Muham-
med ve Âl-i Muhammed'in ölümü gibi kıl. 

Allah'ım, bu öyle bir gündür ki onu, Ümey-
ye oğulları ve ciğer yiyen (Hind'in) oğlu mübarek 
saymışlardır. O öyle bir kimseydi ki kendisi de babası 
da, Senin ve Resulü'nün dilinde lânetlenmiştir. Pey-
gamber'in (Allah'ın salat ve selâmı Onun ve Ehl-i 
Beyt'inin üzerine olsun) bulunduğu her yerde ve 
durduğu her durakta onlara lânet okumuştur.

Allah'ım, Ebu Süfyan'a, Muaviye'ye ve Yezid b.  
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 ດُاللَّـْعـَنــ ِمْنـَك  َعَلـْيـِهْم   ດََــُمَعاِو ابْـَن  يَد  َيـز£ َو 
يَن. بِد£ اََبَد اْال¥

َمْرَواَن  ُل  ¥ຍَو ِزَياٍد  ُل  ¥ຍ بِِه  َفِرَحْت  َيـْوٌم   ຍຬَـ¥ـ َو 
 َُّµّــــໟَຍ َعَلـْيـِه ِـــــµّـໟຍ بِـَقـْتـلِـِهُم اْلُحَسـْيـَن َصَلَواُت
َوالْـَعـَذاَب  ِمْنـَك  اللَّـْعـَن  َعَلـْيـِهُم  َفَضاِعْف 

.(َـ£ـໟَاْال)
ໟَຍّـــµـِຍ َُّّــ£§ اَ®®َتـَقـرَُّب اِلَـْيَك ໓ـ£ـ ـ¥ـຍຬَ الْـَيـْوِم َو 

໓ـ£ـ َمْو໗ِــــــ໔ـ£ـ ـ¥ـຍຬَ َو اَيَّـاِم َحـَياທـ£ـ بِالْـَبر§اَءຓِ ِمْنـُهْم 

َواللَّـْعـَنــດِ َعَلـْيِهْم َو بِـاْلُمَواَالຓِ لِـَنـبِـيِّـَك َو ຍ¥ِل 
ـَالُم. نَـبِـيِّـَك َعـَلـْيـِه َوَعـَلـْيـِهُم السَّ
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ve Yezîde'bne Muaviye, aleyhim minke'l-lanetu 
ebede'l-abidîn.

Ve haza yevmun ferihat bihi Âl-u Ziyadin ve  
Âl-u Mervane bi-katlihimu'l-Huseyn, salavatul-
lahi aleyh. Allahumme fe-zâif aleyhimu'l-la'ne 
minke ve'l-azab (e'l-elîm).

Allahumme innî etekarrabu ileyke fî haze'l-
yevmi ve fî mevkifî haza ve eyyami hayatî bi'l-
berâeti minhum ve'l-laneti aleyhim ve bi'l-mu-
valati li-Nebiyyike ve Âl-i Nebiyyike, aleyhi ve 
aleyhimu's-selâm. 

Anlamı:
Muâviye'ye lânet et. Senin lânetin ebediyyen on-

ların üzerine olsun. 
Bu, öyle bir gündür ki onda Ziyâd ve Mervan 

soyu, Hüseyn'i (Allah'ın salavatı onun üzerine ol-
sun) öldürdükleri için sevindiler. Şu halde, lânet ve 
acı azabını onların üzerine kat kat artır. 

Allah'ım, ben, bu gün ve durduğum bu yerde ve 
bütün hayat günlerimde o (zalimlerden) beri olmak-
la ve onları lânetlemekle ve Peygamber'ini ve Ehl-i 
Beyt'ini (hepsinin üzerine selâm olsun) sevmekle 
sana yakınlaşıyorum. 
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Sonra yüz defa şöyle söylersin:

ٍد  ُمَحمَّ َحـقَّ  َظـَلَم  َظالٍِم  َل  َاوَّ الْـَعـْن   َُّـ µ ໟຍَّـــ
لِـَك  ذ¥  ـ¥ ـ َ໋ لَـُه  َتـابِـٍع  ِخـَر  ¥ ຍ َو  ٍد  ُمَحمَّ ِل  ¥ ຍ َو 
ໟَຍّــــُµَّ الْـَعـِن الِْعَصاຑَـــــــໟຍ ດَــــຘــ£ـ َجاَهَدِت الْـُحـَسـْيـَن 
َالُم) َو َشاَيـَعْت َو بَـاَيـَعْت َو َتـابَـَعْت  (َعَلـْيـِه السَّ

.ຎً໌£ــຟَ الْـَعـْنـُهْم َُّµّــــໟَຍ َقـْتـلِـِه ـ¥ـ َ໋
Sonra yüz defa şöyle söylersin: 

َعـَلي  َو   ِـــــµّـໟຍَعـْبـِد اَبَا  َيـا§  َعـَلـْيـَك  َالُم  اَلسَّ
 £ّـــِــــ ئِـَك َعـَلـْيـَك اْالَْرَواِح ໟຍــــຘــ£ـ َحـلَّْت بِـِفـَنـا§
ــــِ اَبَـًدا َما ຑَـــــــــ໘ــ£ຖُ َو بَـِقـَي اللَّـْيـُل َوالنَّـَهاُر  µّــໟຍ َسَالُم

َو َال َجَعـَلـُه ໟຍّـµـــــຍ ُ¥ِخـَر الْـَعـْهِد ِــــّـــ£ لِـِزَياَرِتُكْم.
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Sonra yüz defa şöyle söylersin: 
Allahummel'an evvele zalimin zaleme hakka 

Muhammedin ve Âl-i Muhammed, ve ahire ta-
biin lehu ala zalik. Allahummel'ani'l-isâbetelletî 
cahedeti'l-Huseyn, ve şayeet ve bayeet ve tabe-
et ala katlih. Allahummel'anhum cemîa.

Anlamı: Allah'ım, Muhammed ve Âl-i Muham-
med'in hakkına ilk zulmeden kimseden, ona bu ko-
nuda en son tâbi olan kimseye kadar hepsine lânet 
et. Allah'ım, Hüseyin'le savaşan ve onu öldürmek 
için birbirleriyle işbirliği yapan ve sözleşen toplulu-
ğa lânet et. Allah'ım, onların hepsini topyekün kendi 
lânetine mazhar eyle. 

Sonra da yüz defa şöyle söylersin: 
es-Selâmu aleyke yâ Eba Abdillah, ve ale'l-

ervahilletî hallet bi-finâik. Aleyke minnî cemîan 
selâmullah, ebeden ma begîtu ve begiye'l-leylu 
ve'n-nehar, ve la cealehullahu ahire'l-ahdi minnî 
li-ziyaretikum. 

Anlamı: Selâm olsun sana ey Eba Abdillah ve 
O (pak) ruhlara ki senin eşiğinde (hareminde) yer 
aldılar. (Sana canlarını kurban etme ve aynı mekan-
da defnedilme şerefine nail oldular.) Allah'ın selâmı 
benden, senin üzerine olsun ebediyyen; yaşadığım 
ve gece ve gündüz devam ettiği müddetçe. 
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بْـِن  َعـلِـيِّ   ¥ــ َ໋ َو  اْلُحَسْيـِن  َعَلي  ـَالُم  اَلسَّ

 §ـ¥ـ َ໋ َو  اْلُحَسْيـِن  َاْوَالِد   §ـ¥ـ َ໋ َو  اْلُحَسْيـِن 

َاْصَحاِب اْلُحَسْيـِن.
Sonra şöyle devam edersin:

 ّــ£ـِـــ بِاللَّـْعـِن  َظالٍِم  َاوََّل  اَ®®ْنَت  ُخصَّ   َُّـµّـــໟَຍ

ابِــَع  َوالرَّ َوالثَّـاِلَث  الثَّـانِـَي  ُثـمَّ  َاوًَّال  بِـِه  َوابْـَدْأ 

 ِــــ µّــໟຍ الْـَعـْن َيز£يَد َخاِمًسا َوالْـَعـْن ُعـَبـْيـَد َُّµّــــໟَຍ

َو  َسْعـٍد  بْـَن  ُعَمـَر  َو   ດََــــَمـْرَجا َوابْـَن  ِزَياٍد  بْـَن 

َل َمْرَواَن  ¥ຍ َل ِزَياٍد َو¥ຍ ُسْفـَيـاَن َو £ــຑَຍ َل¥ຍ ِشْمًرا َو

.ດِــــََيـْوِم الْـِقـَيـا ـ¥ـໟِຍ
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es-Selâmu ale'l-Huseyn, ve ala Aliyyibni'l-
Huseyn ve alâ evladi'l-Huseyn, ve alâ ashabi'l-
Huseyn.

Anlamı: Allah, bunu, benim sizi son ziyaretim 
kılmasın. Selâm olsun Hüseyn'e ve Ali b. Hüseyn'e, 
Hüseyn'in evlatlarına ve ashabına. 

Sonra şöyle devam edersin: 

Allahumme hussa ente evvele zalimin bi'l-
lani minnî. Vebde' bihi evvelen summe's-sani-
ye ve's-salise ve'r-rabi'. Allahumel'an Yezîde 
hamisa. Vel'an Ubeydellahibne Ziyadin vebne 
Mercanete ve Umerebne Sa'din ve Şimren ve 
Âl-e Ebî Sufyane ve Âl-e Ziyadin ve Âl-e Mer-
vane ila yevmi'l-kıyame.

Anlamı: Allah'ım, sen, (Resul ve Ehl-i Beyt'ine) 
ilk zulmedeni benim özel lânetime mazhar eyle. Bu-
nun için de, önce birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü 
ve sonra da dördüncüden başla. Sonra da... Yezid'e 
lânet eyle. Ziyad'ın ve Mercâne'nin oğlu Ubeydul-
lah'a, Sa'd oğlu Ömer'e, Şimr'e, Ebu Süfyan'ın, Zi-
yâd'ın ve Mervân'ın soyuna kıyamet gününe kadar 
lânet et.
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Sonra secdeye kapanıp şöyle dersin: 

لَـَك  يَن  اِكر£ الشَّ َحْمَد  اْلَحْمُد  لَـَك   َُّـµّـــໟَຍ
 ـ£ـຘَرِزيَّــ ِـ£ ່ـ َ໋  ـ¥ـ َ໋  ِـــــµّـِໟ ُمَصابِـِهْم اَ®ْلَحْمُد ـ¥ـ َ໋
ດَ اْلُحَسْيـِن َيـْوَم الْـُوُروِد َو  َ໋ ໟَຍّــــ໗ຯُອْຍ َُّµْــ£ـ َشَفا
َثـبِّْت ໟـ£ـ َقـَدَم ِصْدٍق ِعْنـَدَك َمـَع اْلُحَسْيـِن َو 
ذ£يَن بَـَذلُـوا ُمَهَجُهْم ُدوَن  َاْصَحاِب اْلُحَسْيـِن الـَّ

َالُم . اْلُحَسْيـِن َعـَلـْيـِه السَّ

*   *   *
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Sonra secdeye kapanıp şöyle dersin: 

Allahumme leke'l-hamdu hamde'ş-şakirîne 
leke ala musabihim. el-Hamdu lillahi ala azîmi 
reziyyetî. Allahumme'rzuknî şefaete'l-Huseyni 
yevme'l-vurûd. Ve sebbit lî kademe sıdkın inde-
ke mea'l-Huseyni ve ashabi'l-Huseyn, ellezîne 
bezelû muhecehum dûne'l-Huseyni aleyhi's-
selâm.

Anlamı:

Allah'ım onların musibetine karşı bana, şük-
redenlerin hamdı gibi hamdetmeği nasip eyle. Bu 
büyük acı ve musibetimden dolayı Allah'a hamdol-
sun. Allah'ım, (huzuruna) varacağım gün Hüseyn'in 
şefâatini bana nasip eyle ve indinde Hüseyin ve can-
larını Hüseyn'e (Aleyhisselâm) feda eden ashabıyla 
birlikte, benim doğruluk ayağıma sebât ver.

*   *   *


