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HACCIN ADABI
1- Borçlarını ödemek.
2- Günahlarına tövbe etmek.
3- Taksir; yani eksik bırakıp yapa-

madığı ibâdetlerini kaza etmek.
4- Helal mal ile gitmek. Haram 

nafaka ile edilen hac makbul olmaz. 
Malı şüpheli olan, borç edip, borç al-
dığı para ile gider. Borcu kendi ma-
lından öder.

5- Yolda kimse ile çekişmemek, 
cidal (kavga - münakaşa) ve şikak 
etmemek (Yani fitne ve ikilik çıkar-
mamak.).



8

YOLCULUKTAKİ DUALAR:

Evden çıkıldığından itibaren 
hangi vasıtaya binilirse, binil-
diği zaman:

 

Subhânellezî sahhara lenâ hâzâ 
vemâ künnâ lehû mukrinîn.

Her konak yerine gelindiğin-
de:

Rabbi enzilnî münzelen mübâ-
reken ve ente hayrü’l-münzilîn.
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Konak yerinden çıkılırken: 

Allâhümme ahricnâ min men-
zilinâ sâlimîne belliğnâ âminîn.

HAC: 
1. Kâbe-i Mükerreme ile yakının-

daki şerefli yerleri ziyaret et-
mektir.

2. İhrama girmiş olduğu halde 
Kâbe’yi tavaf etmek ve SAFA 
ile MERVE arasında SA’Y et-
mektir.

3. AREFE günü zevalinden bay-
ramın birinci günü Fecr-i Sâdık 
doğuncaya kadar geçecek 
zaman içinde bir saat kadar 
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ARAFAT’da durmaktır.
UMRE: 
Umre vakt-i mahsusa tabi değildir. 
İHRAM, TAVAF, SA’Y, HALK (tıraş 

olmak) veya TAKSİR’i (saçı kısaltma) 
havidir ki bunlardan İHRAM ile TAVAF; 
rükündür. SA’Y ile HALK veya TAKSİR; 
vacib’ dir.
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MENÂSİK’ÜL-HAC
(Evvela UMRE sonra HAC yapacak 

olan Türkiye’den giden hacıya göre 
ve gayet kısa yazılmıştır.)

EY KARDEŞ: Evden çıkarken 
Ehli İslam’ın kıblesi olan Kâbe-i 
Mükerreme’yi ve ona yakın şerefli 
yerleri ziyarete gittiğimizi düşünüp o 
mübarek yerlere yaklaştıkça RABBİN 
huzuruna yaklaştığını bil.

HACC-I TEMETTÜ yapacağına göre 
sırayla şu işleri yapacaksın. Uçak ile 
Cidde’ye gidileceğine göre uçağa bi-
nilmezden evvel tamam temizlik ya-
pılacak. Yani: Tırnak, koltuk altı, kasık 
kılları kesilir. Gerekiyorsa saç, sakal, 
bıyık düzeltilir. Gusül edilip abdest 
alınacaktır.

Hava meydanında iken veya hare-
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ketten takriben bir saat sonra (kara 
ve deniz yolu ile gidenler ise tayin 
edilen MİKATLAR’da) İHRAMA girer-
ler. Elbise çıkarılıp İHRAM ÖRTÜSÜ 
denilen bir İZAR yani bir peştamal 
bağlanacak bir de RİDA yani omuz-
larına havlu veya bez örtünülecektir. 
Bunlara ilik, düğme yapılmayacak ve 
uçları düğümlenmeyecektir. Baş ve 
ayak açık bulunacak. Ayağa üstü açık 
CİMCİME, yani dikişsiz terlik veya na-
lın giyilebilir. Başa bir şey giyilmez ve 
örtülmez. Yalnız şemsiye tutulabilir. 
Kadınlar adet üzere giyimli bulunur. 
(Kendi elbiseleri İHRAM sayılır.)

Bu kıyafete girdikten sonra abdes-
tin yoksa tekrar abdest al ve İHRAM 
niyetiyle uçak içerisinde ima ile iki 
rekât namaz kıl. Bu namazı uçağa 
binmeden de kılabilirsin. (İHRAM NA-
MAZI)

Ve namazdan sonra şöyle NİYET 
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et:
Ya Rab! Ben umre yapmak istiyo-

rum. Senin rızan için İHRAMA giriyo-
rum. Onu benim için kolay et ve ben-
den kabul buyur.

UMREYE NİYETİN 
ARAPÇASI: 

Allâhümme innî urîdü’l-umrete 
fe yessirhâ lî ve tekabbelhâ minnî 
neveytü’l umrete ve ahremtu bihâ 
lillâhi teâlâ. 

diyerek ihrama girersin. İhram ya-
sakları başlamış olur. Yani bazı şeyle-
ri nefsine yasak edersin.
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HACCIN FARZLARI
Haccın farzları üçtür.

• HACCIN FARZLARINDAN BİRİNCİSİ: 

İHRAM’dır. Yani kalp ile niyet, lisan 
ile telbiye etmektir.

TELBİYE:

Lebbeyk Allâhümme lebbeyk. 
Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. 
İnnel hamde venni’mete leke vel-
mülk lâ şerîke lek.

MEALİ: Ya Rabbi! Ben senin kapın-
da tekrar tekrar durarak davetine 
arka arkaya icabet eyledim. Senin 
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için hiç bir ortak yoktur. Hamd, nimet 
ve mülk hep senindir. Senin ortağın 
ve benzerin yoktur. 

TELBİYE’ye;

Lebbeyke ve sa’deyke velhayru 
küllühû beyne yedeyke verrağbi 
ileyke

ziyade edilmesi sünnettir. 
Telbiye’ye her başlayışta 3 defa 
okunmalıdır.
• HACCIN FARZLARINDAN İKİNCİSİ:

ARAFAT’ da VAKFE yani, AREFE 
günü zeval vaktinden Bayramın bi-
rinci günü Fecr-i Sadık’ın doğuşuna 
kadar bir saat kadar (bir an da olur) 
Arafat’da bulunmaktır. Efdal olan 
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ayakta durmaktır.
• HACCIN FARZLARINDAN ÜÇÜNCÜSÜ:

Kurban bayramının birinci günü, 
mümkün olmazsa ikinci veya üçüncü 
günlerinde ziyaret tavafını yapmak-
tır. Bu üç farzdan biri eksik olursa 
hac yapılmamış demektir.

UMRE’ye niyet edip TELBİYE’yi de-
dikten sonra İHRAM’a girmiş olursun. 
Artık zevcen yanında ise onunla cinsi 
münasebette bulunamazsın. Kimse-
ye kötü söz söyleyemezsin. Günahın 
küçüğünü büyüğünü yapamazsın. 

Kimseyle çekişemezsin. Av yapa-
mazsın ve avcıya avı gösteremezsin. 
Dikişli ve yapıştırılmış elbise giye-
mezsin. Sarık saramazsın. Ayağına 
üstü açık olmayan ayakkabı giye-
mezsin. Başını yahut yüzünü örte-
mezsin. Tıraş olamazsın. Tırnak ke-
semezsin. Güzel koku sürünemezsin. 
Yıkanabilirsin. Gölge olan yerlerde 
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gölgelenebilirsin. Beline para bağla-
yabilirsin yani; kemer kuşanır ve yü-
zük takabilirsin. Her namaz kıldıkça, 
yolda yokuş çıktıkça ve iniş indikçe 
yolculara rastladıkça ve seher vakit-
lerinde çok TELBİYE edersin. 

Uçak ile CİDDE’ye ve oradan oto-
mobille Mekke-i Mükerreme’ye gi-
derken MEKKE ŞEHRİ GÖRÜLDÜĞÜNDE:

Allâhümme’ftahlî ebvabe rah-
metike ve mağfiretike ve edhilnî 
fihâ. 

Sonra mümkün olursa gusl et, ol-
mazsa abdest al. Görevli rehber va-
sıtası ile Mescid-i Haram’a girerken:
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Bismillâhi ve billâhi ve ‘alâ mil-
leti rasûlillêh.

Allâhümme ente’s-selâmu ve 
minke’s-selâm fe hayyinâ rabbenâ 
bi’s-selâm ve edhilnâ dâre’s-
selâmi bi’s-selâm.

MEALİ: Beyt-i Muazzamanın hür-
metine. Allâh’ın adıyla ve Kudretiy-
le Resulullah’ın dini üzere başlıyo-
rum. Yâ Rabbi! Senin bir ismin de 
Selam’dır. Selam da Senden’dir. Rab-
bimiz! bizi Selam (İslamiyet ) üzerine 
yaşat. Bizi müslüman olarak Dârü’s-
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Selam’a (cennete) sok.

BEYTULLAH’ı Görünce:

“Ey Rabbim! Bundan sonra yapa-
cağım dualarımı kabul buyur. Hesap-
sız Cennet’e girmeyi nasib et. Borçlu 
olmaktan, fakirlikten, her türlü has-
talık ve musibetlerden ve kabir aza-
bından bu BEYT-İ MUAZZAMA’NIN 
RABBİN’e sığınıyorum” denilir ve bu 
dua yapılır;
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Allâhümme zid beyteke 
hêzê teşrîfen ve ta’zîmen ve 
mehêbeten. 

Allâhümme’dhilni’l-cennete 
bilâ hisâb.

Eûzu bi rabbi’l-beyti mine’d-
deyni ve’l-fakri ve min dîykı’s-
sadri ve azâbi’l-kabr.

Telbiye’yi kes. Görevli rehberin 
tarif edeceği gibi tavafa başla. TA-
VAF demek BEYT-İ MUAZZAMA’nın 
etrafını dolaşmak demektir. Her do-
laşmaya bir ŞAVT, yedi şavt’a bir 
tavaf denilir. Tavafa Hacer-i Esved’in 
olduğu köşeden başlanır ve BEYT-İ 
MUAZZAM’ın kapısına doğru Beyt-i 
Muazzam daima solda kalacak suret-
te dolaşılır. Beytin köşelerini ve kapı-
sını gösteren şekle bakılabilir. 
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HACER-İ ESVED’in bulunduğu kö-
şeden tavafa başlanır ve burada bi-
tirilir. Her tavafın ardından MAKAM-I 
İBRAHİM’de iki rekât tavaf namazı 
kılınır. Kerahet vaktinde kılınmaz. 

Tavaf namazından sonrada 
HACER-İ ESVED istilam edilir. Her 
yerde okunacak dualar sıra ile ya-
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zılmıştır. Okuyamazsan ve rehberin 
söylediğini tam tekrarlayamazsan; 

Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve 
li’l-müminîne yevme yekûmu’l-
hisâb.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ hase-
neten ve fi’l-âhireti haseneten ve 
kınâ azâbe’n-nâr.

gibi duaları ve SALAVAT-I ŞERİFE 
çok oku.

Umre tavafı ile tavaf-ı ziyaretin 
birinci, ikinci, üçüncü şavtlarında RE-
MEL yapılacak. Yani omuzlar oynatı-
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larak çalımlı bir surette tavaf yapıla-
caktır.

Birinci, ikinci ve üçüncü şavtlar-
da ihramın bir ucu sağ koltuk altın-
dan sol omuza atılmış olacak ve sağ 
omuz açık bulunacaktır. (Kadınlar re-
mel yapmaz)
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TAVAFTA OKUNACAK 
DUALAR  

HACER-İ ESVED’i görünce ve 
tavafa başlarken: 

Yüz HACER-İ ESVED’e çevrilir. 
Avuçların içi de oraya sürülecekmiş 
gibi omuz hizasına kadar kaldırılarak 
“Bismillahi Allahu Ekber” denir. 
İSTİLAM yapılır ve şu dua okunur:
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Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
Allâhümme îmânen bike ve 

tasdîkan bi kitâbike ve vefâen bi 
ahdike ve ittibâ’an bi sünneti ne-
biyyike Muhammedin  (s.a.v) 

MÜLTEZEM’de:  

Allâhümme inne leke aleyye 
hukûkan fe tesaddak bihâ aleyye
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BEYT-İ ŞERİF’in kapısında:

Allâhümme inne hêze’l-beyte 
beytüke ve’l-harame haramu-
ke  ve’l-emne emnüke ve hêzê 
makâmü’l-â’izi bike min’en-nar. 
Allâhümme harrim lahmî ve demî 
ve beşerî ale’n-nâr ve âminnâ min 
hevli yevmi’l-kıyâmeti.
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RÜKN-Ü İRAKİ’de:

Allâhümme innî e’ûzu bike 
min’eş-şirki ve’ş-şekki ve’n-nifakı 
ve sûi’l-ahlaki ve sûi’l-münkalebi 
fi’l-ehli ve’l-mâli ve’l-veledi.
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ALTINOLUK altında: 

Allâhümme ezıllenî tahte zılli ar-
şike yevme lâ zılle illâ zıllu arşike 
ve lâ bâkın illâ vechüke ve lâ fânin 
illâ halkuke ve eskınî bi ke’si ne-
biyyike Muhammedin (s.a.v) şer-
beten lâ azme’u ba’dehâ ebedâ.



29

RÜKN-Ü ŞAMİ’de:

Allâhümmec’al lî haccen 
mebrûren ve sa’yen meşkûren 
ve zenben mağfûren ve amelen 
makbûlen ve ticâreten len tebûr bi 
izzetike yâ Azîz bi afvike yâ Ğafûr.
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RÜKN-Ü YEMANİ’de:

Bu rüknün istilamı da lazımdır. 
Sağ eli değdirmek kâfidir.

Allâhümme innî e’ûzu bike 
min’el-küfri ve’l-fakri ve min 
azabi’l-kabri ve min fitneti’l-
mehyâ ve’l-memât. Allâhümme 
innî es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete 
fi’d-dîni ve’d-dünyâ ve’l-âhireh.
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RÜKN-Ü YEMANİ ile 
HACER-İ ESVED arasındaki 

dua:

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ ha-
seneten ve fi’l-âhireti haseneten 
vakınâ azâbe’n-nâr.

Okunur.
Bu tarzda yedi şavt ile tavaf ta-

mamlanır. Her şavtın başında Hacer-i 
Esved karşısında namaza durur gibi 
durup istilâm edilecek. Yani yukarıda 
tarif edildiği gibi avuç içleri Hacer-i 
Esved’e dönmüş, kollar omuz hizası-
na kalkmış olarak selamlanacak.Her 
tavaf bittikten sonra kerahet vak-
ti değilse MAKAM-I İBRAHİM’de iki 
rekât TAVAF NAMAZI niyeti ile namaz 
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kılınacak.  
Birinci rekât’da; Fatihadan son-

ra (KULYA EYYÜHEL KAFİRUN) sure-
si, İkinci rekât’da; Fatihadan sonra 
İHLÂS (KULHÜ VALLAHU EHAD)  su-
resi okunacak.

Tavaf namazından sonra 
okunacak dua:

Allâhümme inneke ta’lemu sirrî 
ve alâniyetî fakbil ma’ziratî ve 
ta’lemu hâcetî fe ‘atınî sü’lî ve 
ta’lemu mâfî nefsî fağfirlî zûnûbî.
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Ve umum ehli imana dua edilir.
Tavaf namazından sonra HACER-İ 

ESVED yine istilam edilir ve sonra...
Zemzem duası, okunarak 
ayakta BEYT-İ ŞERİF’e 
bakılarak bolca içilir.

ZEMZEM DUASI

Allâhümmeskınî min havzi 
nebiyyike Muhammedin (s.a.v)  
Allâhümme innî es’elüke ilmen 
nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen 
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min külli dâin.
duası okunur ve bolca zemzem 

içilir.
Bundan sonra SA’Y etmek için 

Harem-i Şerif’in SAFA kapısından 
çıkıp Mes’a’ya, yani sa’y yapılacak 
yere gidilecek. Ve sa’ye Safa’dan 
başlanacaktır.

Basamaklı yere, Kâbe görünün-
ceye kadar çıkılacak.  Yüz Kâbe’ye 
döndürülecek aşağıdaki dualar oku-
nacaktır:
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SAFÂ DA OKUNACAK DUÂ
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Allâhu ekber Allâhu ekber lâ 
ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke 
lehû lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdu 
ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

İnne’s-safâ ve’l-mervete min 
şe’âir’illâhi femen hacce’l-beyte 
ev i’temera felâ cünâha aley-
hi en yettavvefe bihimâ ve men 
tetavva’a hayran fe inn’allâhe 
şâkirun alîm. 

İki yeşil direk arasında HERVELE 
yapılır. (Kadınlar hervele yapmaz) 
Yani çabuk çabuk yürüyerek geçilir-
ken;

Allâhümmağfir ve’rham ve te-
cavez ‘ammâ ta’lem fe inneke 
ente’l-‘aliyyü’l-a’zam.

duâsı okunacaktır.
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Merve’ye gidilince Safa’da olduğu 
gibi Kâbe görününceye kadar basa-
maklı yere çıkılacak, yüz Kâbe’ye 
döndürülerek şu duâ okunacaktır:

MERVEDE OKUNACAK DUÂ
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Rabbenâ âmennâ bimâ enzel-
te  ve’t-teba’ne’r-rasûle fektubnâ 
maa’ş-şâhidin.

Allâhümme-sta’milnî bi sünneti 
nebiyyike Muhammedin (s.a.v) ve 
teveffenî ‘alâ milletike ve e’iznî 
min mudillâti’l-fiteni bi rahmetike 
yâ erhame’r-râhimîn.

Bundan sonra Merveden inilir. İki 
yeşil direk arası çabuk geçilerek Sa-
faya gidilir. Safadan Merve’ye dört 
defa gitmek ve Merve’den Safa’ya 
üç defa dönmekle bu iki mevkide 
ve ikisi arasındaki duaları yaparak 
sa’yin yedi şavtı tamamlanır. 

Umre’ye niyet eden;     bundan 
sonra tıraş olup ihramdan çıkar,  elbi-
sesini giyer, gücü yettiği kadar gece 
ve gündüz farz namazların vakitleri 
haricinde tavaf ile meşgul olursun.

Hac zamanı gelince, yani Zilhic-
ce ayının sekizinci günü güneş doğ-
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duktan sonra Mekke-i Mükerreme’de 
gusl edip iki rekât namaz kılarak ye-
niden ihrama girilir izar tutunur ve ri-
daya bürünür ve şöylece hacca niyet 
edilir:
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Hacca Niyetin Arapçası:

Allâhümme innî üridü’l-hacce fe 
yessirhu li ve takabbelhu minnî

Meali: YARABBİ, BEN HAC ETMEK 
İSTİYORUM. ONU BENİM  İÇİN KOLAY 
ET VE BENDEN KABUL BUYUR.

Terviye günü, yani; arefe günün-
den bir gün evvel güneş doğduktan 
sonra Mina’ya gidilecek, gece orada 
kalınacak.  Arefe günü güneş doğ-
madan Mina’dan hareketle Arafat’a 
gidilecek. Telbiye edilerek Cebel-i 
Rahmet yakınında konaklanacaktır.

Mescid-i İbrahim’de, (Mescid-i 
Nemire) yani; Arafat’taki Mescid’de 
öğle ve ikindi namazları bir biri ardın-
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dan evvela öğlen namazının farzı iki 
rekat olarak sonra tekrar kamet geti-
rilerek ikindinin farzı iki rekat olarak 
kılınacaktır. Öğlenin son sünneti ile 
ikindinin sünneti kılınmaz. Eğer mes-
cide gidilemezse, çadırda kılınırsa bu 
iki namaz ayrı ayrı vakitleri gelince 
kılınacaktır. (İmam-ı Şafi, İmam-ı Yu-
suf, İmam-ı Muhammed’e göre çadır-
larda da cemaatle cem-i takdim ya-
pılabilinir.) Mescid-i İbrahim’de öğle 
ve ikindiyi bir biri ardından cemaatle 
kılındıktan sonra çadırına döner.

Mümkün olursa CEBEL-İ RAHMET’e 
karşı efdal olan ayakta durup TEK-
BİR, TEHLİL ve TELBİYE eder. El uza-
tıp nefsi, ebeveyni ve ihvan-ı dini için 
çok çok duâ eder. Gözlerinden yaş 
çıkarmaya çalışılır. Hz. Resulü Ekrem 
(S.A.V.) Buyurdular ki:     

“Arefe günü,  benden evvel gelen 
enbiya (A.S.) nın ve benim yaptığım 
duaların efdali budur:
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Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ 
şerîke leh. Lehu’l-mülkü ve lehu’l-
hamdu ve hüve alâ külli şey’in ka-
dir. Allâhümmec’al fî sem’î nûran 
ve fî basarî nûran ve fî kalbî nûran. 
Allâhümmeşrah lî sadrî ve yessirlî 
emrî. Allâhümme innî eûzu bike 
min şerri fitneti’l-kabri ve şer-
ri mâ yelicu fi’l-leyli ve min şerri 
mâ yelicu fi’n-nehar ve min şerri 
mâ tehebü’r-riyâhu ve min şerri 
bevaiki’d-duhûr.     

Hadis-i Şerifte; bir kimse, Arafat’ta 
vakfeye durup kıbleye karşı yüz kere:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ 
şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-
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hamdu ve hüve alâ küllü şeyin 
kadîr. 

Yüz kere Süre-i İHLAS. Ve yüz kere:

Allâhümme salli alâ Muhamme-
din ve alâ âli Muhammedin kemâ 
salleyte alâ İbrahime ve alâ âli 
İbrâhîme inneke hamîdun mecîd 
ve aleynâ meahüm. 

derse; CENAB-I HAK Melaikeye; 
“Şahid olun, ben bu kulumu yarlı-
ğadım ve ne kadar kimseye şefaat 
ederse kabul ettim. 

Eğer benden cümle Arafat ehlini 
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dilerse bağışladım.” diye buyuruyor. 
Ve arefe günü vakfede bu duayı 

çok okuya: 
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Allâhümma’tık rekabeti mine’n-
nâr. Ve evsi’ lî mine’r-rızkı’l-halêli 
v’asrif annî fesekate’l-cinni ve’l-
insi.

Allâhümm’aslih lî dünyâ iy’elleti 
fîhâ meâşî ve aslih lî âhiretiy’elleti 
fîhâ meâdî vec’ali’l-hayâte 
ziyâde-ten lî bihayrin vec’al’il-
mevte râha-ten lî min külli şerrin. 
Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ hase-
neten ve fi’l-âhireti haseneten ve 
kınâ azâbe’n-nâr. 

Allâhümme inneke tesmau kelâ-
mi ve terâ mekânî ve ta’lemu sırrî 
ve alâniyetî ve lâ yahfâ aleyke şey’ 
un min emrî ene’l-bâisü’l-fakî-ru’l-
müsta-ğîsu’l-müstecîru’l-vecîlu’l- 
müşfi-ku’l-mu’terifu bi zenbihî. 
Es’e lüke mes’elete’l-miskîni 
ve ebtehilu ileyke ibtihâle’l-
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müznibi’z-zelîl. Ve ed’ûke duâe’l-
hâifi’d-darîr. Ve du- âe men hada-
et leke rekabetühû. Ve fâdat leke 
ibretuhû ve zelleleke hadduhû ve 
rağime enfuhû. 

Allâhümme lâ tec’alnî bi duâike 
şakiyyen ve kün lî raûfen rahîmen 
ya hayre’l mes’ûlîn ve ya hayrel 
mu’tîn. 

Ve başka dualar da çok edilir.
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Arafat’ta güneş batınca 
okunacak dua:
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Allâhümme lâ tec’al âhire’l-
ahdi fî hêze’l-mevkıfi ve’rzuknîhi 
ebeden mâ ebkaytenî ve’ca’lni’l-
yevme min vefdike ve âtini 
efdale mâ âteyte minhum 
min’er-rahmeti. Ve’r-rıd-vâni ve’t-
tecâvuzi ve’l-ğufrâni ve’- r-rızkı’l-
vâsii’l-halâli’t-tayyibi ve bârik lî 
fî cemîi umûrî vemâ erciu ileyhi 
min ehlin ev mâlin ev veledin ev 
kesîrin ve bârik lî aleyye ve aley-
him.

Bundan sonra salâvat getirilir.
Arefe günü güneş batınca Ara- 

fat’tan Müzdelife’ye akşam namazı 
kılınmadan dönülecektir. Ara- fat’tan 
Müzdelife’ye dönüşte yolun geniş 
yerinden gitmek kimseye eza etme-
mek gerek.
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Müzdelife’ye giderken yolda 
yani Arafat dönüşünde:

Allâhümme tekabbel nüsukî ve 
‘azzim ecrî ve’rham tedarruî ve  
a’tınî  su’lî.

duâsı okunur.
Müzdelife’de Okunacak 

Duâlar:

Allâhümme harrim lahmî ve 
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demî ve azmî ve cemî’i cevârihî 
alennâr bi rahmetike yâ erhame’r-
râhimîn.

duâsı okunur.

Allâhümme inne hêzihî müz-
delifetün ve cem’un cema’te fîhâ 
kulûben müzdelifeten beynî ve 
beyne cemîi’l-müslimîne ve’l-
müslimât. Vec’alnî mimmen 
de’âke fectebâhu ve tevekkele 
aleyke fekeffeytehû ve emere bike 
fehedeytehû.
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Müzdelife’de bir ezan ve bir ka-
metle akşam namazının farzı, arka-
sından ezan ve kamet getirilmeden 
yatsının farzı ve son sünneti ile vitir 
namazı bir biri arkasından kılınacak-
tır.

Müzdelife’de yetmiş tane taş top-
lanacaktır. (Her bir ihtimale karşı bir 
kaç taş fazla toplanmalı) Bu taşlar 
bakladan büyük, hurma çekirdeğin-
den küçük olmayacaktır. Yıkanarak 
hazırlanacaktır. Müzdelife’de sabah 
namazı erkence kılınıp vakfe edile-
cektir. Arafat’taki vakfedeki duaları 
oku. Bilhassa Rabbena Atina ayetini 
sonuna kadar oku. Müzdelife’de dua 
makbuldür. Mühim olan dua, hem 
kendisine hem umum Müslümanlara 
hüsnü hatime ve mağfiret istemek-
tir. Vakfe güneş doğmaya iki rekât 
namaz kılacak kadar vakit kaldığı 
zamana kadar yapılacaktır.  Vakfede 
Arafat vakfesi gibi tekbir, tehlil ve 
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duâ edilecektir. Vadi-i Muhassir’den 
çabuk geçmek lazımdır.

Müzdelife dönüşündeki dua:  

Allâhümme ileyke efadtü ve 
min azâbike eşfaktü ve ileyke 
teveccehtü ve minke rehebtü. 
Allâhümme tekabbel minnî nusükî 
ve azzim ecrî verham tedarru′î 
vestecib da’vetî ve a′tınî sü′lî

Bundan sonra da salâvat-ı şerife 
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ve telbiye okumaya devam edilir. 
Mina’ya vasıl olunca 

okunacak dua:

Allâhümme inne hêzê minen 
kad eteytühâ ve ene abdüke veb-
nu abdike es′elüke en temünne 
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aleyye bimâ menente bihî alâ 
evliyâike. Allâhümme innî eûzu 
bike min’el-hırmâni ve’l-musîbeti 
fî dînî yâ erhame’r-râhimin. El-
hamdu lillâhi’llezî belleğanî minen 
sâlimen mu′âfen.

Kurban bayramının birinci günü 
Müzdelife’den hareketle Mina’ya ge-
linecek. Bu gün zeval’den (öğleden) 
evvel Cemre-i Akabe’ye (büyük şey-
tana) yedi taş atılacaktır. Taşlar baş 
ve şehadet parmakları ile tutulacak 
ve Cemre yerindeki, taştan kuyu ağzı 
gibi örülmüş olan yerin içine düşü-
rülmesine çalışılacak ve taş atarken 
sol taraf Mekke’ye, sağ taraf Mina’ya 
getirilecek. 

Bismillahi Allâhü ekber recmen 
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li’ş-şeytâni ve hizbihî.
denilecektir.
Böylece yedi taşın atılmasından 

sonra hac ile umre’yi cem’e (beraber 
yapmaya) muvaffak olunduğu için 
şükrane olarak kurban kesilecektir. 
Arkasından tıraş olunarak ihram-
dan çıkılıp mümkün olursa guruptan 
(güneşin batışından) evvel Mina’ya 
dönülmek şartıyla Mekke’ye gidilip 
FARZ olan tavaf-ı ziyaret ve sa’y ya-
pılacaktır.

Bayramın birinci günü tavaf-ı zi-
yaret efdaldir. Mümkün olmazsa 
bayramın ikinci veya üçüncü günü 
yapılabilir. Özürle dördüncü güne 
kalırsa bir kurban kesilmek lazım ge-
lir. Bayramın ikinci ve üçüncü günü 
zeval’den (öğleden) sonra evvelâ 
cemre-i ûlaya (küçük şeytan) sonra 
cemre-i vustaya (orta şeytan), en 
son cemre-i akabeye (büyük şeyta-
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na) yedişerden her gün yirmi bir taş 
(Bismillâh Allâhü Ekber recmen 
li’şşeytani ve hizbihî) denilerek  
atılacaktır.  

Eğer bayramın üçüncü günü 
Mina’dan Mekke’ye dönülürse, dör-
düncü güne mahsus yirmi bir taş 
Mina’da temiz bir yere konulur. Şayet 
dördüncü güne kalınırsa, dördüncü 
gün güneş doğunca cemrelere aynı 
suretle yedişerden yirmi bir taş atı-
lır. Mina’dan Mekke’ye dönüldükten 
sonra Mekke’den ayrılıncaya kadar 
tavaf ile meşgul olunur. Ayrılacağı 
zaman veda tavafı yapılır. 
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VEDA TAVAFI NİYETİ

Allâhümme innî ürîdu tevâfe 
beytike’l-harâmi fe yessirhu lî ve 
tekabbelhu minnî seb’ate eşvâtin 
tevâfe’l-vedâi lillâhi teâlâ azze ve 
celle

Veda tavafında remel ve tavaftan 
sonra sa’y ve ıstıba yapılmaz. Diğer 
tavaflardaki gibi rükünler yapılır ve 
dualar okunur. Makam-ı İbrahim’de 
tavaf namazı kılınır ve duası ya-
pılır. Zemzemden kana kana içi-
lir,  yüze ve üste de dökülür. Kâbe-i 
Muazzama’nın kapısının eşiği öpülür. 
Duvarına yüz sürülür. Allâhu Teala’ya 
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hamd ve istiğfar olunur. 
Kemal-i edeple tekbir ve tehlil ile 

Mültezem’e gelinir. Oraya da yüz ve 
göğsü sürülür. Bol salâvat-ı şerife ge-
tirilir. Kâbe-i Muazzama’nın örtüsüne 
yapışılarak dua edilir. Ardından Veda 
duası edilir.



61

VEDA DUASI
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Elhamdü lillâhillezî hedênâ li 
hêzê vemâ künnâ li nehtediye 
levlâ en hedânallâhu.

Allâhumme fe kemâ hedeytenâ 
li zâlike fe tekabbelhu minnî ve 
lâ tec’al hêzê âhire’l-’ahdi min 
beytike ve’rzukni’l-avde ileyhi 
hattâ terdâ annî bi rahmetike yâ 
erhamer-râhimîn.

Allâhümme innî e’ûzu bike bi 
nûri vechike vesiati rahmetike 
en usîbe ba’de hâze’l-makami 
hatîeten ev zenben lâ yuğfe-
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ru fe hêzê makamu’l âizi bike’l-
müstecîru min azâbike. 

Allâhümme innî abduke 
hamaltenî kemâ şi’te ve seyyer-
teni fî bilâdike hattê ahleltenî ha-
rameke ve emneke fekad racev-
tü bi hüsni zannî bike en yeküne 
kad ğaferte lî zenbî fe es’elüke en 
tezdâde annî rıdan ve tükarribunî 
ileyk. 

Allâhümmah’faznî an yemîni 
ve an şimâlî ve min kuddâmî ve 
min halfî ve min fevkî ve min 
tahtî hatta tubelliğunî ilâ ehlî fe 
izâ evsaltenî ilâ ehlî felâ tehillenî 
min tarfeti âynin ve nefesin ve 
ekfinî umûrî min külli hemmin 
ve ğammin vesta’milni bi tâatike 
mâ ebkaytenî birahmetike yâ 
erhame’r-râhimîn.  

Allâhümme lâ tec’al âhire’l-
ahdi min beytike’l-haram ve 
en ce’altehû fe’avvidnî anhu’l-
cennete yâ erhame’r-râhimîn.

Âyibûna âbidûne li rabbinâ 
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hâmidûne ve li rahmetihî kasidûne 
sadekallâhu va’dehû ve nasa-
ra ‘âbdehû ve hezeme’l-ahzâbe 
vahdehû velâ havle velâ kuvvete 
illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.

Yüz, Beytullah’dan ayrılmadan 
hüzünlü ve ağlayarak arka arkaya 
çekilip aşağı umre kapısından (veda 
kapısı) haremden çıkılır. 

Bundan sonra Medine-i 
Münevvere’ye gidilerek Merkad-ı Ne-
bevi (S.A.V) ve diğer ziyaretler yapı-
lacaktır.
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MEDİNE-İ 
MÜNEVVERE’Yİ VE 
PEYGAMBER (S.A.) 

EFENDİMİZİN KABR-İ 
SAADETİNİ ZİYARET

Medine-i Münevvere’ye yakın ge-
lince salâvat-ı şerife okunacaktır. 
Resulullah (S.A.V)’in Hac’dan önce 
veya sonra ziyareti mümkündür. An-
cak Medine-i Münevvere hacının yolu 
üzerinde bulunmadığı takdirde yapı-
lan hac farz ise Merkad-ı Saadetin 
Hacdan sonra ziyaret edilmesi daha 
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uygun görülmüştür.  Fakat Mekke’ye 
giderken Medine-i Münevvere hacı-
nın yol uğrağı ise, önce Resulullah’ın 
(S.A.V)’in kabri şerifini ziyaret uygun 
olur. Ve aşağıdaki duaları okurlar.
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Mescidi Nebevi’ye Babü’s-
selâmdan girerken :

Bismillâhi ve billâhi ve ‘alâ mil-
leti rasûlillâh rabbi edhilnî mudha-
le sıdkın ve ahricnî muhrace sıd-
kın vec’al lî min ledunke sultânen 
nasîrâ

duası okunur.
Minber-i Nebi (S.A.V) ile Merkad-i 

mübareği arasında iki rekât da na-
maz kılınacak. Sonra Merkad-i Şerif 
karşısına geçilecek arka Kıbleye ge-
lecek.
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PEYGAMBER (S.A.V)’ın 
RE’S-İ SAADETLERİ (mübarek 

başları) hizasında:
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Esselâmu ‘aleyke yâ rasûlellah 
esselâmu ‘aleyke yâ habîballâh, 
esselamu ‘aleyke yâ rahmeten 
li’l-‘âlemîn, esselamu ‘aleyke yâ 
seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn. Ve 
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‘alâ âlike’t-tayyibîne’t-tâhirîn. 
Cezâke’llâhü ‘annâ efdale’l-

cezâ.
Eşhedü enneke kad bellağte’r-

risâlete ve eddeyte’l-emânete 
ve câhedte fî sebîlillâh hattâ 
etâke’l-yakîn.

Ci’nâke  min beledin ve  
es’elullâhe en yümîtenâ ‘alâ 
sünnetike ve en yahşürenâ fî 
zümreti şefâatike yâ rasûlallâh. 

Rabbena’ğfir lenâ ve li ihvâni-
ne’llezine sebekûnâ bi’l-îmâni 
ve lâ tec’al fî kulûbina ğillen 
lillezîne âmenû rabbenâ inneke 
Raûfun Rahîm.

duası okunacak.



73

HZ. EBU BEKİR (R.A.)’ın 
başı hizasında şu duâ 

okunacak:

Esselâmu ‘aleyke yâ Ebâ 
Bekrin’is-Sıddîk esselâmu aley-
ke yâ sâhibe rasûlill’ahi fi’l-ğâr. 
Cezâkellâhu ‘annâ efdale’l-cezâ.

HZ. ÖMER (R.A.)’ın başı 
hizasında şu dua okunacak:
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Esselâmu aleyke yâ emîre’l- 
mü’minîn yâ men e’azzellâhü 
bike’l islâm. Cezâkellâhü ‘annâ 
efdale’l- cezâ.
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CENNET-İ BAKÎ ’DE
OKUNACAK DUALAR.

HAZRETİ FATIMA(R.A.)’nın 
hizasında şu duâ okunacaktır:

Esselâmu aleyki Yâ Fâtimete’z-
Zehrâ Yâ binte rasûlillâhi Yâ 
seyyidete’n-nisâi radiyallâhu 
anhâ.
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HZ. ABBAS, HZ. OSMAN ve 
EZVAC-I NEBEVÎYE (R.A.) de 

şu duâ okunur:

Selâmun aleyküm bimâ saber-
tüm fe ni’me ukbeddâr ve innâ 
inşâallâhü bikum lâhikûn.

Sonra her mezar başında: 
1 Ayet-el Kürsi,
3 İhlâs-ı Şerif 
okunarak hediye edilecek ve ken-

disine ve diğer ihvan-ı mü’minine is-
tediği gibi hayır duâ okunacaktır.
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UHUD da HZ. HAMZA’nın 
(R.A) kabr-i şeriflerinde:

Selâmun aleyküm bimâ saber-
tüm fe ni’me ukbeddâr ve innâ 
inşâallâhu bikum lâhikûn

Duası okunup şefeati istenecektir.
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HZ. PEYGAMBER 
EFENDİMİZİ   ZİYARETTE 

BİRİNİN SELAMINI TEBLİĞ 
TARZI;

Esselâmu aleyke yâ rasûlallâhi 
(an fülân.... İbni fülân....) Yeteşef-
feu bike ilâ rabbike feşfea’ lehû ve 
li’l-müslimîn.

Fülân İbn-i fülân yerine meselâ; 
“AN HULUSİ BİN MUHAMMED” gibi 
selam yollayanın ve şefaat niyazında 
bulunanın adı ile babasının adı oku-
nacaktır. 
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Medine-i Münevvere’den 
ayrılma zamanı veda ziyareti 

yapılır ve şöyle duâ edilir:
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Elvedâ yâ rasûlallâh el-firâk yâ 
nebiyyallâh el-emân yâ habîballâh 
lâ ce’alehüllâhu teâlâ âhire’l-
ahdi lâ minke velâ min ziyâretike 
velâ mine’l-vukûfi beyne yedey-
ke illâ ve min hayrin ve âfiyetin 
ve sıhhatin ve selâmetin in iştü 
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inşâallâhu teâlâ ci’tüke ve in müt-
tü fe evda’tü indeke şehâdetî 
ve emânetî ve ahdî ve mîsâkî 
min yevminâ hêzê ilâ yevmi’l-
kıyâmeti ve hiye şehâdetü en lâ 
ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke 
leh ve eşhedü enne muhammeden 
abduhû ve rasûluh. 

Subhâne rabbike rabbi’l-izzeti 
ammâ yasifûn ve selâmun ale’l-
murselin ve’l-hamdulillâhi rabbi’l-
âlemîn.

Resulüllâh Sallallâhü Aleyhi Vesel-
lem

buyurdu ki :

Meali: Kim benim kabrimi ziyaret 
ederse şefaatim ona vacip olur.

Resulüllâh Sallallâhü Aleyhi Vesel-
lem buyurdu ki :
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Meali: Kim beni vefatımdan sonra 
ziyaret ederse, hayatımda ziyaret et-
miş gibidir.

Ev kema kal.  
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HACCIN VACİPLERİ
[Haccın vaciplerini özürlü veya 
özürsüz terk edenlere Kurban vacib 
olur...]

1. Mikatda ihramlanmak, ihramsız mika-
tı geçenlere kurban vacib olur.

2. Safa ile Merve arasında sa’y etmek ve 
sa’ye Safa’dan başlamak.

3. Yürümeğe iktidarı olanlar sa’yi yürü-
yerek etmek.

4. Arafe vakfesini güneş batıncaya kadar 
uzatmak.

5. Kurban bayramının birinci günü gü-
neş doğmadan evvel sabah namazı vak-
tinde Müzdelife’de vakfe etmek.

6. Mina’da üç gün Cemre taşlarını at-
mak.

7. İlk günün taşlamasından sonra şükra-
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ne kurbanını kesmek ve traş olmak. Yahut  
saçını kırkmak. Evvelâ traş olunacak. Son-
ra elbise giyilebilir. Yalnız aileye yakınlık 
edilemez.(yani cinsi münasebette bulu-
nulamaz) hac ve umreyi cem’e muvaffak 
olunduğuna teşekküren (taş atıldıktan 
sonra, traştan evvel kurban kesmek)

8. Mikatların haricinden gelmiş olan 
(Türkiye’den gidenler gibi)  hacılar mem-
leketlerine dönerken veda tavafı yapmak.

9. Her tavafın arkasından kerahet vakti 
değilse Makam-ı İbrahim’de tavaf nama-
zı niyeti ile iki rekât namaz kılınır. Birinci 
rekâtta Fatihadan sonra Kûlya eyyühel 
kâfirûne,  ikinci rekâtta İhlâs suresini 
okumak ve namazdan sonra kendisine ve 
dostlarına duâ etmek müstehaptır.

10. Kudreti olanlar tavafı yürüyerek et-
mek..

11. Tavafı taharetle etmek.(Cünüp ve 
hayızlı olmamak, abdestli bulunmak.)

12. Tavafta setr-i avret etmek.
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13. Tavafı temiz elbise ile etmek.

14. Tavafın yedi şavtının son üç şavtını 
yapmak. Evvelki dört şavt farzdır.

15. Tavafı, hicr-i ismail’in (A.S) ardından 
etmek.

16. Arafe günü akşam yani bayram ge-
cesi olduktan sonra geceden bir kısmı-
nı Arafat’da akşam namazını kılmadan, 
Arafat’da vakfede bulunmak.

17. Tavafa Hacer-i Esved’in sağından 
başlayıp sağına yürüyerek etmek.

18. İhramda bulunurken özürsüz  dikişli 
elbise giymemek.
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HACCIN SÜNNETLERİ
1. Afakî olanların Mekke-i Mükerreme’ye 

vardıkları zaman umre ve hac tavaflarının 
ilk üç şavtında REMEL yani: Omuzlarını 
kımıldatma ve dört şavtında yavaş yavaş 
yürümek.

2. Tavaf’tan hemen sonra fasıla verme-
den Safa ve Merve’de sa’y etmek. 

3. Tavafın ilk üç şavtında Remel yapar-
ken IZTIBA, yani: ihramın bir ucunu sağ 
koltuğu altından alarak sol omuzu üstüne 
atıp sağ omuzu açık bırakmak.

4. Arefe günü Mescid-i İbrahim’de 
(Mescid-i Nemire) öğle ve ikindi nama-
zını bir ezan, iki kametle cemaat’le cem 
etmek.

5. Bayram gecesi müzdelifede gecele-
mek.

6. Mina günlerinde Mina’da gecelemek.
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7. Arefe gecesi sabaha kadar Mina’da 
gecelemek.

8. Müzdelife’deki vakfeyi, güneş doğma-
ya iki rekât namaz kılacak kadar vakit ka-
lıncaya kadar uzatmak.

9. Telbiye eder iken sesi çok çıkarmak, 
her başlayışta üç kere söylemek

10. Zaman ve mekân değiştikçe telbiye 
söylemek

11. Mina’dan kalkınca İbtah denilen ma-
halde, yani Mekke’ ye dönüşte bir parça 
eğlenmek.

12. İhram ederken yıkanmak. Yahut ab-
dest almak.

13. İki rekât namaz kılmak.

14. Beyaz bir izar ile beyaz bir rida tu-
tunmak.

15. İhram ederken vücuda güzel koku 
sürünmek. İhramda iken sürülmez.

16. Salavat-ı şerife getirmek.
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17. Telbiye’den sonra salavatı getirmek. 
Sonra Cenab-ı Hakk’ a duâ etmek.

18. Mekke-i Mükerreme’ye girmek için 
gusl etmek.

19. Beyt-i Mükerremi müşahedede dua-
sının kabulünü istemek.

20. Beyt-i Muazzam önünde tekbir ve 
tehlil etmek.

21. Safa ile Merve arasında sa’ y eder-
ken iki yeşil direk arasını çabuk geçmek. 
(Hervele etmek.)

22. Tavafı çok etmek.

23. Zilhiccenin sekizinci günü güneş 
doğduktan sonra Mekke’den Mina’ya çık-
mak ve geceyi Mina’da geçirmek.

24. Zilhiccenin dokuzuncu yani; arefe 
günü güneş doğduktan sonra Mina’dan 
Arafat’a çıkmak.

25. Arafat’taki cem-i takdimde ve Müz-
delifede ki cem-i tehirde tazarru, huşu ve 
göz yaşları dökmek. Nefsi, ebeveyni ve 
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ihvan-ı dini için duâ etmek.

26. Arefe günü gruptan sonra akşam 
namazını kılmadan ağır ağır Arafat’tan 
Müzdelife’ye inmek ve Müzdelifenin ni-
hayetinde Cebel-i Kuzah denilen yerde 
konaklamak. Ve bayram gecesi orada kal-
mak ve Müzdelife’ye konulunca bir ezan 
ve bir kametle evvela akşam namazının 
farzını arkasından yatsı namazının farzını 
ve son sünneti ile vitri kılmak.

27. Mina’da taş atmak için duruldukta; 
Mina’yı sağa ve Mekke-i Mükerreme’yi 
sola alarak durmak.

28. İlk günkü taşlamayı zevalden evvel, 
ikinci ve üçüncü günler zevalden gruba 
kadar olan zamanlarda Bayramın dör-
düncü gününe kalınırsa o gün için güneş 
doğduktan sonra zevalden evvel yapmak.

29. Mina’dan Mekke’ye inmeyi tacil 
eden Kurban bayramının üçüncü günü 
güneş batmadan Mina’dan yola çıkma-
lıdır. O zaman dördüncü günün taşları 
Mina’da temiz bir yere konur.
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30. Mekke-i Mükerreme’ye varılıp veda 
tavafından sonra ayakta çok zemzem iç-
mek ve zemzemi içerken Beyt-i Muazza-
ma’ ya karşı ve Beyt’e bakarak içmek. 

31. Ma-i zemzemi hem içmek hem dö-
künmek. (Zemzemle istinca mekruhtur). 
Gusl etmek mekruh değildir.

32. Mültezem’de, Yani; Hacer-i Esved ile 
Beytin kapısı arasında göğsünü ve yüzü-
nü yapıştırıp, Astar-ı Kâbe’ye yapışıp dile-
diği duâyı yapmak.

33. Beyt-i şerif’in içine kimseyi incit-
meden girmek, mümkün olursa edep ve 
ta’zim ile girip iki rekât namaz kılmak.
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HACCIN CİNAYETLERİ 
VE CEZALARI

1. İhramlı olan kimse azasından birine, 
tamamen güzel koku sürerse (muhtelif 
yerlere sürülenler bir azayı doldurursa 
bir uzuv sayılır.) bir kurban kesecektir. Bir 
azadan az olursa bir sadaka-i fıtra vere-
cektir.

2. Saçına yağ yahut kına sürerse kurban 
kesecektir.

3. Dikişli elbiseyi âdet veçhiyle tam bir 
gün veya tam bir gece giyerse kurban ke-
secektir. Bir günden az bir zaman giyerse 
bir sadaka-i fıtra verecektir. Dikişli elbise-
yi omuza atmak veya bele kuşanmaktan 
bir şey lâzım gelmez

4. Başına bir gün veya bir gece fes veya 
takke giyer veya sarığı sarar veya bir şey 
örterse kurban kesecektir. Bir günden az 
olursa bir sadaka-i fıtra verecektir.
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5. Başının veya sakalının dörtte birini tı-
raş eden kurban kesecektir.  Daha az olur-
sa bir sadaka-i fıtra verecektir.

6. Hacamat olmak şartıyla hacamat yeri-
ni tıraş eden kurban kesecektir.  Hacamat 
olmazsa bir sadaka-i fıtra verecektir. (Ha-
camat: Şişe veya boynuz vasıtasıyla kan 
aldırmak.)

7. Koltuklarının birini yahut ikisini veya 
boyun kıllarını izale eden kurban kese-
cektir.

8. Tırnak kesen kurban kesecektir.  Bir 
tek tırnağı kesen bir sadaka-i fıtra vere-
cektir.

9. Haccın vaciplerinden birini isterse 
özürlü olsun terk eden kurban kesecektir.

10. Tavaf-ı Kudüm veya Tavaf-ı Veda’ı cü-
nüp halinde yapan kurban kesecektir. Ab-
destsiz yapan bir sadaka-i fıtra verecektir.

11. Haccın vaciplerinden olan sa’yı yani: 
umre ve hacc’ın sa’ylerini terk eden kur-
ban kesecektir.
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12. Tavaf ziyaretini abdestsiz yapan kur-
ban kesecektir.  Hangi tavaf olursa olsun 
hades halinde yapıldıktan sonra gusl veya 
abdestle iade edilirse kurban kesilmez.

13. Müzdelife vakfesini terk eden kur-
ban kesecektir.

14. Tavaf-ı Veda’ı terk eden kurban kese-
cektir.

15. Mina’da bir günlük taş atmayı terk 
eden kurban kesecektir. Bir taş eksik atan 
bir sadaka-i fıtra verecektir.

16. Başkasını tıraş eden veyahut tırnağı-
nı kesen bir sadaka-i fıtra verecektir.

17. Bıyığını kırpan sadaka-i fıtra verecek-
tir.

18. Üçten ziyade bit öldüren, bir sadaka-i 
fıtra verecektir.

19. Üçten az bit öldüren veya ölmek üze-
re bir yere koyan yalnız sadaka verecektir. 
Çekirge öldüren de sadaka verecektir.



94

HACC-I KIRAN
Hacc ile umreyi cem etmek. Yani 

bir ihramda hem umre hem de hacc 
etmektir.  Böylece hacc-ı kıran yap-
mak isteyen hacı ihrama girerken kıl-
dığı iki rekât namazdan sonra:

Allâhüme innî urîdü’l-umrete 
ve’l-hacce fe yessirhumâ lî ve 
tekabbe’l-humâ minnî.

Yani: “Ya Rabbi! Ben hem umre ve 
hem de hacc etmek istiyorum. Onları 
bana kolay et ve benden onları kabul 
eyle” diyerek niyet ve dua eder.

Ve Mekke-i Mükerreme’ye gelince 
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umre tavafından başlar, tavafta ız-
dıba ve remel eder. Ve tavaf nama-
zından sonra mes’aya çıkıp sa’y ve 
hervele (süratli yürüyüş) eder.  Bu 
suretle umreyi tamam eder.  Tekrar 
Beyt-i Muazzama’ya gidip hacc için 
aynı suretle tavaf ve sa’y yapar. İh-
ramdan çıkmadan hacc zamanı olan 
zilhiccenin sekizinci gününden baş-
layarak bayramın dördüncü gününe 
kadar bütün ef’al-i haccı tamamlar.  
Bayramın birinci günü zeval’den ev-
vel Cemre-i Akabe’den sonra her iki 
nüsükün edasına muvaffak olduğu 
için vücûben kurban keser. Kurban 
bulamazsa, üçü bayramdan evvel ve 
yedisi eyyam-ı teşrikîn güzerânından 
sonra olmak üzere on gün oruç tu-
tulur. Üç gün oruç tutmadan bayram 
olursa, bir koyun veya keçi kurban 
etmesi lazım gelir.
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KADIN; ERKEK GİBİ HAC-
CA AİT BÜTÜN İŞLERİ YAPAR, 
FARKI ŞUNLARDIR:

1- Kadın ihramda başını örter.
2- Telbiyede sesini yükseltmez.
3- Tavafta remel yapmaz.
4- Sa’yda hervele yapmaz.
5- İhramda adet üzere giyimli bu-

lunur.
6- İhramdan çıkmak için halk yap-

maz. (Saçının ucundan az bir miktar 
keser.)

7- Hacer-i Esved’i istilâm için er-
keklerin arasına sıkışmaz.

8- Hayız halinde tavaftan maada 
menasikin hepsini yapar.

9- Hayız halinde tavaf-ı ziyareti ta-
hareti zamanına tehir eder. Eyyam-ı 
nahırda, Yani; Kurban bayramının bi-
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rinci, ikinci ve üçüncü günleri hayızı 
devam ederse kendisine bu tehirden 
dolayı kurban kesmek de icap etmez. 

10- Tavaf-ı ziyareti veya onun ek-
serisini, yani; dört şavtını eyyam-ı 
nahırda yapacak kadar temiz olmuş-
sa tehirinden dolayı (bilâ özr vaci-
bi terk ettiğinden) kurban kesmesi 
lâzımdır.

11- Tavaf-ı ziyareti hades-i ekber 
halinde yaparsa deve veya sığır gibi 
büyük bir hayvan kurban etmesi icap 
eder.

12- Kadın tavaf-ı ziyaretten son-
ra hayız görürse ondan tavaf-ı veda’  
(namı diğerle tavaf-ı sader) sâkıt olur.

MEKKî: Mekke-i Mükerreme ve  ci-
varı sakinleridir.

AFAKî: Hariçten gelenlerdir.
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HACC’IN NEVİLERİ
Hacc’ın 3 nev’i vardır:
Hacc’ın bilâ fâsıla umre ile içtima-

ına KIRAN, 
Hacc’ın fasıla ile umre ile içtimaı-

na TEMETTÜ, 
Hacc’ın umresiz olanına İFRAT, de-

nir. 
Faillerine KARİN, MÜTEMETTİ, 

MÜFRİT denilir.
Mekkîler ekseriya müfrit ve 

afakîler ise mütemetti olur. Karin 
olanları da olur. Cidde’den doğruca 
Arafat’a çıkan bahriyun gibi müfrid-i 
bil-hacc afakîler, mütemetti veya ka-
rin mekkiler de bulunur.

Muhrimen edilen tavaf ve sa’y fiil-
leri ile her ne vakit olsa bir umre hâsıl 
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olur. Hac etmek için vakti beklenir.
TAVAF-I KUDÜM: Taşradan Mekke-i 

Mükerreme’ye varıldıkta yapılan ta-
vaftır. Bu tavaf afakî için yani mi-
kat haricindeki başka beldelerden 
Mekke-i Mükerreme’ye gelen zatlar 
için sünnettir. Buna Tavaf-ı lika da 
denir. Bu tavaf İmam-ı Malik’e göre 
vaciptir.

TAVAF-I UMRE: Dört şavtın umre-
nin rüknünden ibaret olan tavaftır 
ki mutlaka lazımdır. Umrede tavaf-ı 
kudüm tavaf-ı sader yoktur. Umre ni-
yeti ile gelene tavaf-ı kudüm sünnet 
değildir.
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MİKATLAR:
İhram etmek için belirlenmiş beş 

yer vardır. Bunlardan ihramsız geç-
mek cinayettir. Yani ihramsız geçen 
kurban keser.

1- Medine tarafından hacca gi-
denlerin mikatı Zül-Hüleyfe Ebyar-ı 
Ali dir.

2- Irak tarafından hacca gidenle-
rin mikatı Zat-ı Irk‘dır.

3- Şam tarafından hacca gidenle-
rin mikatı Cuhfe’dir.

4- Necid tarafından hacca giden-
lerin mikatı Karen’dir.

5- Yemen tarafından hacca giden-
lerin mikatı Yelemlem’dir.

Bahr-i Ahmere kızıl denizinden 
süveyşten girerek hacca gidenlerin 
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mikatı Rabi’dir ki Cuhfe yakınındadır.
Bu mikatlar ihramsız geçilmez. 

Geçenler ceza olarak kurban keser-
ler. Eğer mikata geri döner yeniden 
ihrama girer ve ihramlı olarak mikatı 
geçerse cezası kalkar.

LEBBEYK: Bu terkibin dört türlü 
manası rivayet edilmiştir.

1- Ben senin emir ve fermanı-
na itaat ve icabet “merreten ba’de 
uhra” (defâatle)  sabit ve pâyidarım.

2- Benim azm ve teveccühüm her 
bar (defa) senin tarafınadır.

3- Benim muhabbet ve incizabım 
gayre olmayıp daim sanadır.

4- İhlâsım, yani: sıdk ve ubudiye-
tim daima sanadır. Bu terkip “Buyu-
runuz” manasında makam-ı icabette 
kullanılır.
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MEALİ:  Ya Rabbi!  Ben senin 
kapında tekrar tekrar durarak 
davetine arka arkaya icabet ey-
ledim. Senin için hiç bir ortak 
yoktur. Hamd, nimet ve mülk 
hep senindir. Senin ortağın ve 
benzerin yoktur.
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2. TERTİP TAVAF 
DUALARI

BİRİNCİ ŞAVTIN DUASI



104

Sübhânallâhi ve’l-hamdu 
lillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu 
ekber velâ havle velâ kuvvete 
illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.

Ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ 
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rasûlillêhi (s.a.v.).
Allâhümme imânen bike ve 

tasdîkan bi kitâbike ve vefâen bi 
ahdike ve ittibâan li sünneti ne-
biyyike ve habîbike Muhammed 
(s.a.v.).

Allâhümme innî es′elüke’l-
afve ve’l-âfiyete ve’l-mu′âfete’d-
dâimete fi’d-dîni ve’d-dünyâ ve’l-
âhireti ve’l-fevze bi’l-cenneti 
ve’n-necâte min’en-nâr.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ ha-
seneten ve fi’l-âhireti haseneten 
vekınâ ′azâbe’n-nâr ve edhilne’l-
cennete maa’l-ebrâr yâ ′Azîzu yâ 
Ğaffâr yâ Rabbe’l-′âlemîn.
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İKİNCİ ŞAVTIN DUASI: 
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Allâhümme inne hêze’l-beyte 
beytüke ve’l-hareme haremüke 
ve’l-emne emnüke vel-′abde  ′ab-
düke ve ene  ′abdüke vebnu ′ab-
dike ve hêzê makamü’l-′âizi bike 
min’en-nâr. Fe harrim lühûmenâ 
ve beşeratenâ ′ale’n-nâr. 

Allâhümme habbib ileyne’l- 
îmân ve zeyyinhu fî kulûbinâ ve 
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kerrih ileyne’l-küfre ve’l-fusûka 
ve’l-′isyân. Vec′alnâ min’er-
râşidîn. 

Allâhümme kınî  ′azâbeke yev-
me teb’asu ibâdeke.

Allâhümme-rzükni’l-cennete 
bi ğayri hisâb. 

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ hase-
neten ve fi’l-âhireti haseneten 
vekinâ ′azâb’en-nâr ve edhilne’l 
cennete maa’l-ebrâr yâ  ′Azîzu 
yâ Ğaffâr yâ Rabbe’l-′âlemîn.
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ÜÇÜNCÜ ŞAVTIN DUASI
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Allâhümme innî eûzu bike 
mine’ş-şekki ve’ş-şirki ve’ş-şikakı 
ve’n-nifâkı ve sûi’l-ahlâkı ve sûi’l-
menzari ve’l-münkalebi fi’l-mâli 
ve’l-ehli ve’l-veledi.

Allâhümme innî es’elüke ridâke 
ve’l-cennete ve eûzu bike min se-
hatike ve’n-nâri.

Allâhümme innî eûzu bike min 
fitneti’l-kabri ve eûzu bike min 
fitnetil-mehyâ vel-memât. 

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ 
hasene-ten ve fi’l-âhireti hase-
neten ve kınâ azâbe’n-nar ve 
edhilne’l-cennete maa’l-ebrar yâ 
Azizu yâ Ğaffâr yâ Rabbe’l-âlemîn.
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DÖRDÜNCÜ ŞAVTIN DUASI
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Allâhümmec’alhu haccen 
mebrû-ran ve sa’yen meşkûran 
ve zenben mağfûran ve amelen 
sâlihan makbûlen ve ticâreten 
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len tebûr, yâ âlime mâ fi’s-
sudûr ahricnî yâ Allâhu min’ez-
zülümâti ile’n-nur.

Allâhümme innî es’elüke 
mûcibâti rahmetike ve azâime 
mağfiretike ve’s-selâmete min 
külli ismin ve’l-ğanimete min 
külli birrin ve’l-fevze bi’l-cenneti 
ve’n-necâte min’en-nâri.

Rabbi kanni’nî bimâ razektenî 
ve bârik lî fîmâ e’taytenî vahlif 
aleyye külle ğâibetin lî  minke 
bihayr.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ ha-
seneten ve fi’l-âhireti haseneten 
ve kınâ azâb’en-nâr ve edhilne’l-
cennete maa’l-ebrâr yâ Azîzu yâ 
Ğaffâr yâ Rabbe’l-âlemîn.



114

BEŞİNCİ ŞAVTIN DUASI
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Allâhümme ezillenî tahte zil-
li arşike yevme lâ zille illa zilluke  
vela bakiye illa vechuke veskıni 
min havzi nebiyyike seyyidina Mu-
hammedün (s.a.v) şerbeten heni-
eten merieten lâ nezmeu ba’deha 
ebeden.

Allâhümme innî es’elüke min 
hayri ma seeleke minhu nebiyyu-
ke seyyiduna Muhammedin (s.a.v) 
ve eûzu bike min şerri meste’aze-
ke  minhu nebiyyuke seyyiduna 
Muhammedün (s.a.v).

Allâhümme innî es’elüke’l-
cennete ve naîmehâ vemâ yukarri-
bunî ileyhâ min kavlin ev fi’lin ev 
amelin ve eûzu bike minen-nâr 
vemâ yukarribunî ileyhâ min kav-
lin ev fi’lin ev amel.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ ha-
seneten ve fi’l-ahireti haseneten 
ve kınâ azâb’en-nâr ve edhilne’l-
cennete maa’l-ebrâr yâ Azîzu yâ 
Ğaffâr yâ Rabbe’l-âlemîn. 
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ALTINCI ŞAVTIN DUASI
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Allâhümme inne leke aleyye 
hukuken  kesireten fima beynî 
ve beyneke ve hukukan kesire-
ten fima beynî ve beyne halkike.

Allâhümme ma kane leke min-
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ha f’ağfirhu lî vemâ kâne  li hal-
kıke fe’tehammelhu annî ve ağ-
nini  bi-halâlike an haramike ve 
bi-tâatike an ma’siyetike ve bi-
fadlike ammen sivâke  yâ vâsia’l-
mağfireti. 

Allâhümme inne beyteke 
azîmun ve vecheke kerîmun ve 
ente yâ Allâhu Halîmun Kerîmun 
Azîmun tuhibbü’l-afve fa’fu annî.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ ha-
seneten ve fi’l- âhireti haseneten 
ve kınâ azâb’en-nâr ve edhilne’l-
cennete maa’l-ebrâr yâ Azîzu yâ 
Ğaffâr yâ Rabbe’l-âlemîn. 
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YEDİNCİ ŞAVTIN DUASI
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Allâhümme innî es’elüke ima-
nen kâmilen ve yakınen sâdıkan 
ve rızkan vâsian ve kalben hâşian 
ve lisanen zâkiran ve halalen  
tayyiben ve tevbeten nasûhan 
ve tevbeten kable’l-mevti ve 
râhaten inde’l-mevti ve mağfi-
reten ve rahmeten ba’de’l-mevti  
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ve’l-afve inde’l-hisâbi ve’l-fevze  
bi’l-cenneti ve’n-necate mine’n-
nari  bi rahmetike ya Azîzu ya 
Ğaffâru.

Rabbi zidnî ilmen ve elhıknî 
bissalihin.

Rabbena atina fiddünya ha-
seneten ve fil-ahireti haseneten 
ve kınâ azâbe’n-nar ve edhilne’l-
cennete mea’l-ebrar ya Azîzu ya 
Ğaffar ya Rabbe’l-âlemîn.
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KISACA TARİFLER
(Alfebetik)

AFAKÎ: Mekke-i Mükerreme hari-
cinden olanlardır.

ARAFAT: Mekke-i Mükerreme’ye 
altı saat mesafededir.

EYYAM-I MALÛMAT: Zilhicce 
ayının sekiz,dokuz ve onuncu günü-
dür.

EYYAMÜ’N-NAHR: Zilhicce-
nin onuncu, on birinci ve on ikinci 
günleridir. 

HAÂC: Hac edene denir. Cem′i 
huccacdır. Müennesi hacce cem’i 
havacc’dır.

HAC:  İhram üzere tavaf, sa’y ve 
vakfenin vakt-i muayyende yapılma-
sıdır.

HACC VE UMRE: Kıble-i ehli 
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İslam olan Kâbe-i Mükerreme’yi ve 
ona mücâvir bulunan mekâin-i mü-
şerrefe yi ziyarettir.

HACC-I İFRAT: Haccın umresiz 
olanına denilir.

HACC-I KIRAN: Haccın fasıla-
sız umre ile içtimaına denilir.

HACC-I TEMETTÜ: Haccın fa-
sılalı umre ile içtimaına denilir.

HALK: Saç tıraş etmektir.
HERVELE: Sayde iki yeşil direk 

arasında koşar gibi yürümek.
HİLL VE HARAM: Mekke-i mü-

kerreme ve civarının otları koparıl-
mamak ve hayvanları avlanılmamak 
için etrafından hudut tayin edilen yer 
(harem) haric-i (hill) mikatlar daha 
uzaktadır hillin en yakını mekkeye 
üç mil mesafededir umre denilen 
ten′îmdir.
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IZDIBA: İhramın bir ucunu sağ 
koltuk altından alarak sol omuzun 
üstüne atıp, sağ omuzu açık bırak-
mak.

İ′TİMAR: Umre etmektir.
İHRAM: Niyet ve telbiyeden iba-

rettir.
İHRAMA GİRMEK: Umreye 

veya hacca niyet ederek, telbiye 
ederek dikişli elbiseden soyunup izâr 
ve ridâya bürünmektir.

İHRAMDAN ÇIKMAK: Umre 
ve haccın fiilleri tamam olunan halk 
ve taksir etmekle olur.

İSTİLAM: Selamlamak.
İZÂR: Belden aşağı tutulan peş-

tamal ve buna benzer bir şey.
KARİN: Hacc-ı kıran yapan.
MAHCÛC: Beyt-i Muazzam’dır.
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MEKKİ: Huccac ve ummarın 
Mekke-i Mükerreme ve civarında 
olanlardır.

MENASİK: Haccın ef′ali umreye 
de şâmil tavaf, sa’y, vukûf ve bunları 
tamamlayan ef′aldir.

MES’A: Sa’y edilen yere denir.
MEŞAR-İ HARAM: Münteha-i 

Müzdelife de bir mevzidir ki Cebel-i 
Kuzah yakınındadır.

METAF: Kâbe’nin etrafında ta-
vafa mahsus yerdir.

MEVSİM: Haccın vakti olan aşr-ı 
zilhiccedir.

MİKAT: İhram etmek için muay-
yen mevzilerdir.

MİNA: Arafat yolu üzerinde 
Mekke’den iki saat mesafededir.

MU′TEMİR: Umre eden.
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MUHRİM: İhram eden.
MÜFRİT: Hacc-ı ifrat yapan. Ek-

seriyetle mekkiler müfrittir.
MÜTEMETTİ: Hacc-ı temettü 

yapan. Ekseriyetle afakîler müte-
mettidir.

MÜZDELİFE: Mina ile Arafat 
arasında Mekke’ye altı saat mesafe-
dedir.

REMY-İ CİMAR: Kurban bay-
ramı günlerinden birinci gün zeval-
den evvel cemre-i akabeye yedi taş 
atmak, ikinci gün zevalden sonra 
cemre-i uladan başlayarak cemre-i 
vusta ve cemre-i akabeye her birisi-
ne yedişerden yirmi bir, üçüncü gün 
ikinci gün gibi yedişerden yirmi bir 
Dördüncü gün zevalden evvel yirmi 
bir ufak taş atmaktır. Hepsi yetmiş 
taştır Müzdelifeden toplayıp yıkayıp 
bir torbaya koyup hazırlamalı, ufak 
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torbayı beraber evden götürmeli. 
Taşlar bakladan büyük hurma çekir-
değinden küçük olmayacak.

RİDÂ: Omuzdan örtülen havlu ( 
kadınlar mesturedir.)

SA’Y: Safa’dan başlayarak dört 
defa Merve’ye gitmek ve üç defa gel-
mekle biten fiildir. Yedi şavttır.

ŞAVT: Hacer-i Esved’den başla-
yıp sağa, Kâbe kapısına doğru gide-
rek ve Beyt-i Muazzam sola alınarak 
beytin etrafını devir etmektir.

TAKSİR: Kırpmak veya  kısalt-
maktır.

TAVAF: Beyt-i Muazzam etrafını 
dolaşmaktır. Bir tavaf, yedi şavttır.

TAVAF-I KUDÜM: Mekke-i 
Mükerreme’ye varıldıkta edilen ta-
vaftır. Afakî için sünnettir.

TAVAF-I SADER VEYA 
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TEVAF-I VEDA: Hacıların 
Mina’dan Mekke-i Mükerreme’ye 
inildiği ve Mekke-i Mükerreme’den 
Kâbe’ye veda edecekleri zamanda 
yaptıkları son tavaftır. Afakî için va-
ciptir, sa’y yoktur.

TAVAF-I ZİYARET  VEYA 
TAVAF-I İFADA: Arafat’tan sonra 
edilen tavaftır ki farzdır. Bu tavaf ya-
pılmazsa hac tamam olmaz.

UMMAR: Umre edenler.
UMRE: Vakt-i mahsusa tâbi ol-

madan ihram, tavaf, sa’y ve halk 
veya taksirden ibaret dört şeydir. Bir 
hacc-ı asğardır. (Küçük hac)

VUKUF: Ayakta gitmeyip dur-
mak. 

VUKUF-U ARİFE: Haccın rük-
nü, azamı olan Arafat’taki vakfedir.

VUKUF-U MÜZDELİFE: 
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Meşâr-ı haram yakınındaki vacip 
olan vakfedir.

YEVMÜ’N-NAHR: Zilhiccenin 
onuncu günü.

YEVMÜ’T-TERVİYE: Zilhic-
cenin sekizinci gününki hüccac 
Mekke’den Mina’ya çıkarlar.

ZİYARET: İhram üzere tavaf ve 
sa’ydan ibaret olan fiil-i mahsusadır.
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RİSALE-İ NUR’DAN BİR 
DEMET

“Bismillah” her hayrın başıdır. 
Sözler ( 5 )

Her şey manen “Bismillah” der. Al-
lah namına Allah’ın nimetlerini getirip 
bizlere veriyorlar. Biz dahi “Bismillah” 
demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Al-
lah namına almalıyız. Öyle ise, Allah 
namına vermeyen gafil insanlardan al-
mamalıyız...

Sözler ( 7 )

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin 
hikmeti ve gayesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanı-
mak ve ona iman edip ibadet etmektir. 

Şualar ( 100 )



132

Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir 
vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların 
imanına kuvvet verecek bir surette ça-
lışmaktır. 

Hizmet Rehberi ( 16 )

İnsan, saray gibi bir binadır; temel-
leri, erkân-ı imaniyedir. İnsan, bir şece-
redir; kökü esasat-ı imaniyedir. İmanın 
rükünlerinden en mühimmi, İman-ı Bil-
lâh’tır; Allah’a imandır. Sonra Nübüvvet 
ve Haşir’dir. 

Sözler ( 749 )

Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne us-
tasız olmaz, sahibsiz olamaz. Bir harf 
kâtibsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl olu-
yor ki, nihayet derecede muntazam şu 
memleket hâkimsiz olur? 

Sözler ( 49 )

Evet, herbir nebat, herbir ağaç, pek-
çok lisan ile Sâni’lerini öyle gösteriyor-
lar ki; ehl-i dikkati hayretlerde bırakır 
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ve bakanlara “Sübhanallah! Ne kadar 
güzel şehadet ediyor!” dedirtirler.

Sözler ( 668 )

Evet, bir incir çekirdeğinden koca bir 
incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir 
kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiç bir 
şey ağır gelmez.

Mesnevi-i Nuriye ( 94 )

Bu azîm kâinatı bir saray gibi, bir 
şehir gibi kemal-i intizamla idare edip 
tedbirini gören, Allah’tan başka kim 
olabilir? 

Sözler ( 416 )

Hâlıkımız, bize en büyük muallim 
ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz 
ve şaşırtmaz en doğru rehber ola-
rak Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü 
Vesselâm’ı tayin etmiş. Ve en son elçi 
olarak göndermiş. 

Asa-yı Musa ( 38 )
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Hazret-i Ali ve Hazret-i Câbir ve 
Hazret-i Âişe-i Sıddıka’dan nakl-i sahih 
ile sabittir ki: Dağ, taş, Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm’a “Esselâmü 
aleyke ya Resulallah” diyorlardı. Hazret-i 
Ali’nin tarîkında diyor ki: Bidayet-i nü-
büvvette, nevahi-i Mekke’de, Resul-i Ek-
rem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraber 
gezdiğimizde, ağaç ve taşa rastgeldiği-
miz vakit, “Esselâmü aleyke yâ Resulal-
lah” diyorlardı. Hazret-i Câbir, tarîkında 
der ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 
Vesselâm taş ve ağaca rastgeldiği va-
kit, ona secde ediyordular; yani inkıyad 
edip, “Esselâmü aleyke yâ Resulallah” 
diyordular. Câbir’in bir rivayetinde, 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 
ferman etmiş:

Bazıları demişler ki: O, Hacer-ül 
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Esved’e işarettir. Hazret-i Âişe’nin 
tarîkında demiş: Resul-u Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

ِ
Mektubat ( 133 )  

Evet, o bürhanın şahs-ı manevîsine 
bak: Sath-ı Arz bir mescid, Mekke bir 
mihrab, Medine bir minber... O bürhan-ı 
bahir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü 
Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bü-
tün insanlara hatib, bütün enbiyaya 
reis, bütün evliyaya seyyid, bütün en-
biya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i 
zikrin serzâkiri... Bütün enbiya hayattar 
kökleri, bütün evliya taravettar seme-
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releri bir şecere-i nuraniyedir ki; herbir 
davasını, mu’cizatlarına istinad eden 
bütün enbiya ve kerametlerine itimad 
eden bütün evliya tasdik edip imza edi-
yorlar. Zira o,

der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani 
mazi ve müstakbel taraflarında saf tu-
tan o nuranî zâkirler, aynı kelimeyi tek-
rar ederek, icma’ ile manen “Sadakte ve 
bil-hakkı natakte” derler. Hangi vehmin 
haddi var ki, böyle hesabsız imzalarla 
teyid edilen bir müddeaya parmak ka-
rıştırsın.

Sözler ( 236 )

Hazret-i Muhammed (A.S.M.) öyle 
bir zâttır ki; azamet-i maneviyesin-
den dolayı sath-ı arz, o zâtın Mescid-i 
Aksa’sıdır. Mekke-i Mükerreme onun 
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mihrabı, Medine-i Münevvere onun 
minber-i fazl-ı kemalidir. Cemaat-ı 
mü’minîne en son ve en âlî imam ve 
nev’-i beşerin hatib-i şehîridir; saadet 
düsturlarını beyan ediyor. Ve bütün en-
biyanın reisidir; onları tezkiye ve tasdik 
ediyor. Çünki dini bütün dinlerin esasa-
tına câmi’dir. Ve bütün evliyanın başıdır. 
Şems-i risaletiyle onları terbiye ve ten-
vir ediyor.

Mesnevi-i Nuriye ( 22 )

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü... 
bütün resullerin seyyididir, bütün en-
biyanın imamıdır, bütün asfiyanın ser-
veridir, bütün mukarrebînin akrebidir, 
bütün mahlukatın ekmelidir, bütün 
mürşidlerin sultanıdır. 

Sözler ( 62 )

İşte böyle bir zâtın sünnet-i seniyesi-
ne elden geldiği kadar ittibaa çalışmak, 
ne kadar kârlı ve hayat-ı ebediye için ne 
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kadar saadetli ve hayat-ı dünyeviye için 
ne kadar menfaatli olduğu kıyas edilsin.

Lem’alar ( 56 )

Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir 
mes’elesi yoktur ki, altında bir nur, 
bir edeb bulunmasın! Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

Yani: “Rabbim bana edebi, güzel bir 
surette ihsan etmiş, edeblendirmiş.” 
Evet, siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve 
Sünnet-i Seniyeyi bilen, kat’iyyen anlar 
ki: Edebin enva’ını, Cenab-ı Hak habi-
binde cem’etmiştir. Onun Sünnet-i Seni-
yesini terkeden, edebi terkeder. 

Lem’alar ( 54 )

İşte o zâtın şefaatı altına girip ve nu-
rundan istifade etmenin ve zulümat-ı 
berzahiyeden kurtulmanın çaresi: 
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Sünnet-i Seniyeye ittibadır.
Lem’alar ( 225 )

“İman hem nurdur, hem kuvvettir. 
Evet, hakikî îmânı elde eden adam, 
kâinata meydan okuyabilir ve îmânın 
kuvvetine göre hâdisatın tazyikatın-
dan kurtulabilir. Tevekkeltü alallâh 
der, sefine-i hayatta Kemâl-i emniyetle 
hâdisâtın dağlarvârî dalgaları içinde 
seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i 
Mutlak’ın yed-i kudretine emanet eder, 
rahatla dünyadan geçer, berzahta isti-
rahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye 
girmek için Cennet’e uçabilir.”

(Sözler – 23. Söz, 3. Nokta)

İnsan-ı âsi, “Çürümüş kemikleri 
kim diriltecek” diye meydan okur gibi 
inkârına karşı Kur’an der: “Kim bidaye-
ten yaratmış ise, o diriltecek. O yaratan 
zât ise, herbir şeyi herbir keyfiyette bilir. 
Hem size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir 
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zât, çürümüş kemiğe hayat verebilir.
Sözler ( 400 )

Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın 
baharı, ne kadar makul ve lâzım ve kat’î 
ise, haşrin sabahı da, Berzahın baharı 
da o kat’iyyettedir.

Sözler ( 42 )

Kâinata dikkat edilse görünüyor ki: 
Kâinatın teşkilâtı şükrü intac edecek bir 
surette herbir şey, bir derece şükre ba-
kıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya 
şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi, 
şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çı-
kardığı mahsulâtın en a’lâsı, şükürdür.

Mektubat ( 364 )

Evet Zât-ı Akdes’in alem-i zâtîsi ve 
en a’zamî ismi olan Lafzullah’tan sonra 
en a’zam ismi olan Rahman rızka bakar 
ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir. Hem 
Rahman’ın en zahir manası Rezzak’tır.

Mektubat ( 366 )
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Şükrün mikyası; kanaattır ve ikti-
saddır ve rızadır ve memnuniyettir. Şü-
kürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, 
hürmetsizliktir, haram helâl demeyip 
rastgeleni yemektir.

Mektubat ( 366 )

Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir 
yılan gibi haşerata mağlub olan insa-
na, bir küçük kurttan ipeği giydiren ve 
zehirli bir böcekten balı yediren; onun 
iktidarı değil, belki onun za’fının se-
meresi olan teshir-i Rabbanî ve ikram-ı 
Rahmanîdir.

Sözler ( 328 )

A’mal-i kalbînin şemsi, imandır. 
A’mal-i bedeniyenin fihristesi, namaz-
dır. A’mal-i maliyenin kutbu, zekâttır.

İşarat-ül İ’caz ( 41 )

Hem şükrün enva’ı var. O nevilerin en 
câmii ve fihriste-i umumiyesi, namazdır.

Mektubat ( 366 )
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Nasılki Fatiha Kur’ana, insan kâinata 
fihristedir; namaz da hasenata fihriste-
dir. Çünki namaz; savm, hac, zekât ve 
sair hakikatları hâvi olduğu gibi, idrakli 
ve idraksiz mahlûkatın ihtiyarî ve fıtrî 
ibadetlerinin nümunelerine de şamildir. 

İşarat-ül İ’caz ( 42 )

Kâinatta en yüksek hakikat imandır. 
İmandan sonra namazdır. 

Tarihçe-i Hayat ( 701 )

Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elin-
den çıktı. Yarın ise senin elinde sened 
yok ki, ona mâliksin. Öyle ise hakikî öm-
rünü, bulunduğun gün bil. Lâakal günün 
bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakikî is-
tikbal için teşkil olunan bir sandukça-i 
uhreviye olan bir mescide veya bir sec-
cadeye at. 

Sözler ( 273 )

Namaz, Hâlık-ı Zülcelâl tarafından 
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her yirmidört saat zarfında tayin edilen 
vakitlerde manevî huzuruna yapılan bir 
davettir. 

İşarat-ül İ’caz ( 43 )

Her yeni gün, sana hem herkese, 
bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz 
kılmazsan, senin o günkü âlemin zulü-
matlı ve perişan bir halde gider, senin 
aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder.

Sözler ( 273 )

Gördüm ki; âlem-i İslâm, büyük bir 
mescid suretini aldı. Mekke, Kâ’be mih-
rab hükmüne geçti. Bütün namaz kılan 
müslümanların safları, dairevî bir tarz-
da o kudsî mihraba teveccüh ederek, 
benim gibi

deyip, herbiri umum namına hem 
dua, hem dava, hem tasdik eder, hem 
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onları kendine şefaatçi yapar. Hem bu 
kadar azîm bir cemaatin yolu, davası 
yanlış olamaz ve duası reddedilmez; 
şeytanî vesveseleri tard eder diye dü-
şünürken ve namazda cemaatin büyük 
menfaatlerini bilmüşahede tasdik eder-
ken, bir perde daha açıldı.

Şualar ( 613 )

Eğer namazların arkasında, hususan 
bayram namazlarında bir anda Allahü 
Ekber diyen yüzer milyon insanların 
sesleri, âlem-i gaybda ittihad ettikleri 
gibi, âlem-i şehadette dahi birbiriyle it-
tihad edip içtima etse; Küre-i Arz tama-
mıyla büyük bir insan olup, azametine 
nisbeten büyük bir sadâ ile söylediği 
Allahü Ekber’e müsavi geldiğinden, o 
muvahhidînin ittihadı ile bir anda Alla-
hü Ekber demeleri, Küre-i Arz’ın büyük 
bir Allahü Ekber’i hükmüne geçiyor. 
Âdeta bayram namazlarında âlem-i 
İslâmın zikr ü tesbihiyle zemin zelzele-i 
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kübraya mazhar olup, aktar u etrafıyla 
Allahü Ekber deyip, kıblesi olan Kâ’be-i 
Mükerreme’nin samimî kalbiyle niyet 
edip, Mekke ağzıyla, Cebel-i Arefe di-
liyle Allahü Ekber diyerek, o tek keli-
me etraf-ı Arz’daki umum mü’minlerin 
mağara-misal ağızlarındaki havada 
temessül ediyor. Birtek Allahü Ekber ke-
limesinin aks-i sadâsıyla hadsiz Allahü 
Ekber vuku bulduğu gibi, o makbul zikir 
ve tekbir, semavatı dahi çınlatıp berzah 
âlemlerine de temevvüc ederek sadâ 
veriyor.

Lem’alar ( 127 )

Herbir şehri yüz defa mezaristana 
boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade 
bir istediği var.

Asa-yı Musa ( 13 )

Kabrin arkası için çalışınız, hakikî sa-
adet ve lezzet ondadır. 

Mektubat ( 283 )
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Bu dünya ebedî kalmak için yaratıl-
mış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı 
Hakk’ın ebedî ve sermedî olan “Dâr-
üs selâm” menziline davetlisi olan 
mahlûkatın içtimaları için bir han ve bir 
bekleme salonudur. 

Mesnevi-i Nuriye ( 43 - 44 )

Proğramımız budur ki: Dünya bir 
misafirhanedir. İnsan ise onda az du-
racaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve 
kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım 
olan levazımatı tedarik etmekle mükel-
leftir. En ehemm ve en elzem işler, tak-
dim edilecektir. 

Sözler ( 266 )

Aklı başında olan insan, ne dünya 
umûrundan kazandığına mesrur ve ne 
de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira 
dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da be-
raber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, 
ihtiyarlık şafağı, kulakların üstünde 
tulû’ etmiştir. Başının yarısından faz-
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lası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda 
tavattun etmeye niyet eden hastalıklar, 
ölümün keşif kollarıdır. Maahaza, ebedî 
ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide gö-
receğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni 
ömürde sa’y ve çalışmalarına bağlı-
dır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin 
yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel 
uyan!

Mesnevi-i Nuriye ( 130 )

Seni intizar etmekte ve senin de 
sür’atle ona doğru gitmekte olduğun 
“kabir”, dünyanın zînetli, lezzetli şeyle-
rini hediye olarak kabul etmez. Çünki 
dünya ehlince güzel addedilen şey, ora-
da çirkindir.

Mesnevi-i Nuriye ( 125 )

Ey nefis! Başta Habibullah, bütün 
ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. 
Burada kalan bir-iki tane ise, onlar da 
gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden 
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korkup, başını çevirme. Merdane kab-
re bak, dinle ne taleb eder. Erkekçesine 
ölümün yüzüne gül, bak ne ister.

Sözler ( 169-170 )

Yer altına girmiş bir çekirdeğin hava 
âleminde bir ağaç olması gibi, yer altı-
na giren bir insan da, Âlem-i Berzah’ta, 
elbette bir hayat-ı bâkiye sünbülü vere-
cektir.

Mektubat ( 8 )

Hazırlanınız; başka, daimî bir mem-
lekete gideceksiniz. Öyle bir memleket 
ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan 
hükmündedir. 

Sözler ( 58 )

Bu insan zanneder mi ki, başıboş 
kalacak? Hâşâ! Belki insan, ebede 
meb’ustur ve saadet-i ebediyeye ve 
şekavet-i daimeye namzeddir. Küçük-
büyük, az-çok her amelinden muhasebe 
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görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek.
Lem’alar ( 138 )

Sultan-ı Kâinat birdir, herşey’in 
anahtarı onun yanında, her şey’in dizgi-
ni onun elindedir; herşey onun emriyle 
halledilir. Onu bulsan, her matlubunu 
buldun; hadsiz minnetlerden, korkular-
dan kurtuldun.

Asa-yı Musa ( 227 )

Mülk Allah’ındır. Sende emaneten 
duruyor. O emaneti ibka edip senin için 
muhafaza edecek. Sende kalırsa, mec-
canen zâil olur gider.

Mesnevi-i Nuriye ( 129 )

Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik 
sayma. Çünki sen kendini idare ede-
mezsin, o yük ağırdır. Kendi başına mu-
hafaza edemezsin, belalardan sakınıp, 
levazımatını yerine getiremezsin. Öyle 
ise beyhude ızdıraba düşüp azab çek-
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me, mülk başkasınındır. O Mâlik, hem 
Kadîr’dir, hem Rahîm’dir; kudretine isti-
nad et, rahmetini ittiham etme. Kede-
ri bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı 
bul.

Asa-yı Musa ( 228 )

Manen sevdiğin ve alâkadar oldu-
ğun ve perişaniyetinden müteessir ol-
duğun ve ıslah edemediğin şu kâinat, 
bir Kadîr-i Rahîm’in mülküdür. Mülkü 
sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını 
değil, safasını çek. O hem Hakîm’dir, 
hem Rahîm’dir. Mülkünde istediği gibi 
tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın 
zaman, İbrahim Hakkı gibi “Mevlâ gö-
relim neyler, neylerse güzel eyler” de, 
pencerelerden seyret, içlerine girme.

Asa-yı Musa ( 228 )

Âhirette seni kurtaracak bir eserin 
olmadığı takdirde, fâni dünyada bırak-
tığın eserlere de kıymet verme.
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Mesnevi-i Nuriye ( 129 )

Beşinci Mes’ele: Dünya madem 
fânidir. Hem madem ömür kısadır. 
Hem madem gayet lüzumlu vazifeler 
çoktur. Hem madem hayat-ı ebediye 
burada kazanılacaktır. Hem madem 
dünya sahibsiz değil. Hem madem şu 
misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve 
Kerim bir Müdebbiri var. Hem madem 
ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmaya-
caktır. Hem madem

sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur. 
Hem madem zararsız yol, zararlı yola 
müreccahtır. Hem madem dünyevî dost-
lar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır.

Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya 
için âhireti unutmasın, âhiretini dün-
yaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini 
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hayat-ı dünyeviye için bozmasın, ma-
layani şeylerle ömrünü telef etmesin; 
kendini misafir telakki edip misafirhane 
sahibinin emirlerine göre hareket etsin; 
selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i 
ebediyeye girsin. 

Mektubat ( 71 )

Ey insanlar! Fâni, kısa, faidesiz öm-
rünüzü; bâki, uzun, faideli, meyvedar 
yapmak ister misiniz? Madem istemek 
insaniyetin iktizasıdır, Bâki-i Hakikî’nin 
yoluna sarfediniz. Çünki Bâki’ye mü-
teveccih olan şey, bekanın cilvesine 
mazhar olur. Madem her insan gayet 
şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, 
bekaya âşıktır ve madem bu fâni ömrü, 
bâki ömre tebdil eden bir çare var ve 
manen çok uzun bir ömür hükmüne ge-
çirmek mümkündür. Elbette insaniyeti 
sukut etmemiş bir insan, o çareyi ara-
yacak ve o imkânı bilfiile çevirmeye ça-
lışacak ve tevfik-i hareket edecek. İşte o 
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çare budur: Allah için işleyiniz, Allah için 
görüşünüz, Allah için çalışınız. “Lillah, 
livechillah, lieclillah” rızası dairesinde 
hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün 
dakikaları, seneler hükmüne geçer.

Lem’alar ( 17 )

Hazret-i Eyüb Aleyhisselâm münaca-
tında istirahat-ı nefsi için dua etmemiş, 
belki zikr-i lisanî ve tefekkür-ü kalbîye 
mani olduğu zaman ubudiyet için şifa 
taleb eylemiş. Biz, o münacat ile -bi-
rinci maksadımız- günahlardan gelen 
manevî ruhî yaralarımızın şifasını niyet 
etmeliyiz. Maddî hastalıklar için ubu-
diyete mani’ olduğu zaman iltica ede-
biliriz. Fakat mu’terizane, müştekiyane 
bir surette değil, belki mütezellilane ve 
istimdadkârane iltica edilmeli. Madem 
onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti 
noktasında verdiği şeye rıza lâzım. Kaza 
ve kaderine itirazı işmam eder bir tarz-
da “Ah! Of!” edip şekva etmek; bir nevi 
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kaderi tenkiddir, rahîmiyetini ittihamdır. 
Kaderi tenkid eden, başını örse vurur kı-
rar. Rahmeti ittiham eden, rahmetten 
mahrum kalır.

Lem’alar ( 12 )

Bâki-i Hakikî yalnız sensin. Masiva 
fânidir. Fâni olan elbette bâki bir mu-
habbete ve ezelî ve ebedî bir aşka ve 
ebed için yaratılan bir kalbin alâkasına 
medar olamaz.

Lem’alar ( 15 )

“Allâh’a abd ve asker olmak, öyle lez-
zetli bir şereftir ki, târif edilmez. Vazife 
ise: Yalnız bir asker gibi Allâh nâmına 
işlemeli, başlamalı. Ve Allâh hesabıy-
la vermeli ve almalı. Ve izni ve kanu-
nu dairesinde hareket etmeli, sükûnet 
bulmalı. Kusur etse, istiğfar etmeli. Yâ 
Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul 
kabûl et, emanetini kabzetmek zamanı-
na kadar bizi emanette emin kıl. Âmîn 
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demeli ve ona yalvarmalı…”
(Sözler 6. Söz)

“Medar-ı necat ve halas, yalnız 
ihlâstır. İhlâsı kazanmak çok mühimdir. 
Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla hâlis 
olmayana müreccahtır. İhlâsı kazandı-
ran harekâtındaki sebebi, sırf bir emr-i 
İlahî ve neticesi rıza-yı İlahî olduğunu 
düşünmeli ve vazife-i İlahiyeye karış-
mamalı. Herşeyde bir ihlâs var. Hattâ 
muhabbetin de ihlâs ile bir zerresi, bat-
manlarla resmî ve ücretli muhabbete 
tereccüh eder…”

(Lem’alar – 17. Lem’a, 13. Nota)

“İman hem nurdur, hem kuvvettir. 
Evet, hakikî îmânı elde eden adam, 
kâinata meydan okuyabilir ve îmânın 
kuvvetine göre hâdisatın tazyikatın-
dan kurtulabilir. Tevekkeltü alallâh 
der, sefine-i hayatta Kemâl-i emniyetle 
hâdisâtın dağlarvârî dalgaları içinde 
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seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i 
Mutlak’ın yed-i kudretine emanet eder, 
rahatla dünyadan geçer, berzahta isti-
rahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye 
girmek için Cennet’e uçabilir.”

(Sözler – 23. Söz, 3. Nokta)

“İşte Hacda pek kesretli “Allâhü 
Ekber” denilmesi, şu sırdandır. Çün-
ki: Hacc-ı Şerif bil’asale herkes için bir 
mertebe-i külliyede bir ubûdiyettir. Na-
sılki bir nefer, bayram gibi bir yevm-i 
mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi 
padişahın bayramına gider ve lütfuna 
mazhar olur. Öyle de: Bir Hacı, ne kadar 
ami de olsa, kat’-ı merâtib etmiş bir veli 
gibi umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azîmi 
ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Bir 
ubûdiyet-i külliye ile müşerreftir. Elbette 
hac miftahıyla açılan merâtib-i külliye-i 
Rubûbiyet ve dürbünüyle nazarına 
görünen âfâk-ı âzamet-i Ulûhiyet ve 
şeâiriyle kalbine ve hayaline gittikçe ge-
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nişlenen devâir-i ubûdiyet ve merâtib-i 
kibriyâ ve ufk-u tecelliyâtın verdiği 
hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i 
Rubûbiyet “Allâhü Ekber” “Allâhü Ek-
ber” ile teskin edilebilir ve onunla o 
merâtib-i münkeşife-i meşhude veya 
mutasavvire ilân edilebilir…”

(Sözler – 16. Söz, 4. Şuâ)

“Ey bizi nimetleriyle perverde eden 
sultanımız! Bize gösterdiğin nümunele-
rin ve gölgelerin asıllarını, menba’larını 
göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına cel-
bet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi 
huzuruna al. Bize merhamet et. Burada 
bize tattırdığın leziz nimetlerini orada 
yedir. Bizi zeval ve teb’îd ile tazib etme. 
Sana müştak ve müteşekkir şu mutî rai-
yetini başıboş bırakıp îdam etme…”

(Sözler – 10. Söz, 5. Sûret)

“Yâ İlâhenâ! Rabbimiz sensin! Çün-
ki biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden 
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âciziz. Demek bizi terbiye eden sensin!.. 
Hem sensin Hâlık! Çünki biz mahlûkuz, 
yapılıyoruz. Hem Rezzak sensin! Çünki 
biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. 
Demek bizi yapan ve rızkımızı veren 
sensin. Hem sensin Mâlik! Çünki biz 
memlûküz. Bizden başkası bizde ta-
sarruf ediyor. Demek mâlikimiz sensin. 
Hem sen Aziz’sin, izzet ve azamet sa-
hibisin! Biz zilletimize bakıyoruz, üs-
tümüzde bir izzet cilveleri var. Demek 
senin izzetinin âyinesiyiz. Hem sensin 
Ganiyy-i Mutlak! Çünki biz fakiriz. Fak-
rımızın eline yetişmediği bir gına veri-
liyor. Demek gani sensin, veren sensin. 
Hem sen Hayy-ı Bâki’sin! Çünki biz ölü-
yoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde, bir 
daimî hayat verici cilvesini görüyoruz. 
Hem sen Bâki’sin! Çünki biz, fena ve 
zevalimizde senin devam ve bekanı gö-
rüyoruz. Hem cevab veren, atiyye veren 
sensin! Çünki biz umum mevcudat, kalî 
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ve hâlî dillerimizle daimî bağırıp istiyo-
ruz, niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız 
yerlerine geliyor, maksudlarımız verili-
yor. Demek bize cevab veren sensin…”

(Mektubat– 20. Mektub, 2. Makam, 8. Kelime)
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MÜNACAAT

YA İLAHİ: Tekmil işlerimizin sonu-
nu hayreyle, dünyada zelil olmaktan, 
ahirette azaptan koru.

EY YARDIMI BOL OLAN RABBİMİZ: 
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Senin yardımın ziyade âlî ve boldur. 
Her türlü noksanlardan berisin.

YA İLAHİ: Malikimiz sensin, bizler 
memlükuz. Fatih-ül ebvab sensin. 
Rahmet kapılarını sen açarsın. Gü-
cümüzün yetmediği hesapsız ihti-
yaçlarımız var. Sebeplerin sahibi de 
sensin, sebeplerini hazırla da istekle-
rimizi ihsan buyur.

YA İLAHİ: Bizleri senin emirlerini 
yerine getirmeye çalıştıklarına lütfü 
fadlınla emniyette bulundurdukları-
na, kaza ve kaderine razı, belalarına 
sabır, ni’metlerine şakir olup zikrin-
den lezzet, kitabından ferah alanla-
rına, gecede ve gündüzde maddi ve 
manevi şerlerden esirgeyip necat 
verdiklerine, dünyadan nefret ve 
ahirete muhabbet ettirip senin likana 
müştak kıldıklarına, yüzlerini sana 
çevirip senin rahmet kapında niyaz 
ettiklerine, ölümü başta Habibullah 
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(a.s.v.) geçmiş ahbablara visal vesi-
lesi olarak bildirdiğin makbul kulla-
rın zümresine kat. Ferman-ı âlî-şânın 
olan Kur’an’da bizlere öğrettiğin gibi 
diyoruz.

YA RABB: Resüllerin lisanı üzeri-
ne bize vaad ettiğin sevabı ver. Ve 
kıyamet gününde bizi rezil ve rüsva 
etme. Muhakkak sen dua edene ica-
bet edersin. Va’dinde haşa hulf et-
mezsin

YA İLAHİ: Bizleri senin rızan için 
sabahlat ve akşamlat, yaşat ve va-
delerimiz doluncaya kadar emanette 
emin kıl. Ve böylece emanetlerine hi-
yanet etmemiş kulların olarak sana 
döndür.

YA İLAHİ: Bizlere hakkı hak ola-
rak gösterip uymayı ve batılı batıl 
gösterip sakınmayı müyesser et. 
Müslümanlardan olduğumuz halde 
vefat ettirip salihlere ilhak buyur. 
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Zalimlerin şerrini üzerimizden kal-
dır. Mü’minlerin dualarına ortak et. 
Ve takdir buyurduğun musibetlerden 
bizleri lütfunla esirge.

YA İLAHİ: Ümmet-i Muhammedi 
mağfiret buyur, şefeate mazhar eyle, 
rahmeyle, yardım et. Üzerlerine ha-
yır kapılarını aç, kalplerini muhabbe-
tinle teshir eyle, hallerini islah eyle, 
fesada gitmekten muhafaza buyur. 
Derecelerini yükselt, gamlarını gider. 
Muhammed (a.s.v.) hürmetine bütün 
ümmet-i Muhammed’in kötülüklerin-
den geç.

Ey tövbe edenleri ve affetmeyi 
seven RABBİMİZ, tövbelerimizi kabul 
ve bizleri lütfunla af buyur.

Ey korkanlara ve eman YA RABB 
diyenlere eman veren RABBİMİZ, biz-
lere de eman ver. 

Ey mütehayyirlere delil olan RAB-
BİMİZ, bizlere delil ol.
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Ey azıp sapanlara hidayet eden 
RABBİMİZ, bizleri hidayette, sırat-ı 
müstakimde sabit kıl.

Ey isteyenlerin yardımcısı olan 
RABBİMİZ, bizlere yardım eyle.

Ey ümitleri kesilenlerin ümidi olan 
RABBİMİZ, ümitlerimizi kesme. 

Ey asilere rahmeyleyen RABBİ-
MİZ, bizlere merhamet buyur.

Ey günahkârların günahlarını 
mağfiret buyuran RABBİMİZ, günah-
larımızı mağfiret buyur. Her türlü kö-
tülüklerimizi ört. Sadık dindarlardan 
olduğumuz halde hayatımıza ve ol 
mübarek kelime-i şehadet olan 

ile nefeslerimize son vermek na-
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sib eyle, kalplerimizi senin razı ola-
cağın muhabbetinle doldur ve nur-
landır. Sadrımızı aç, ayıplarımızı ört, 
işlerimizi kolaylat. Yüzlerin ak ve kara 
olarak görüneceği günde yüzlerimizi 
ak eyle. Kalplerimizi pak eyle, kabir-
lerimizi nurlandır. Cennet bahçele-
rinden bir bahçe eyle. Günahlarımızı 
mağfiret buyur. Kalplerimize senin 
sevginden başka sevgilerin girme-
sine imkân verme, muratlarımızı ve 
maksutlarımızı ihsan buyur.

EY GİZLİ LÜTUFLARIN SAHİBİ 
RABBİMİZ; Bizleri korktuklarımızdan 
emin ve umduklarımıza nail buyur.

YA İLAHİ; Bizleri, analarımızı, ba-
balarımızı ve onların ana ve babala-
rını, meşayih ve üstadlarımızı, sev-
diklerimizi, akraba ve taallukatımızı, 
komşularımızı, bütün din kardeşle-
rimizi, bize iyilik edenleri, hayır dua 
edenleri ve bizden hayır dua isteyen-
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lerin ve bizde hakkı olanları ve bü-
tün ümmeti Muhammed’i mağfiret 
buyur.

YA İLAHİ; Bizleri ve bütün ehl-i 
imanı belalardan, borçlardan, musi-
betlerden, hastalıklardan, şerlerden 
ve şerlilerin şerlerinden muhafaza 
buyur.

Beldelerimizi vesair bilad-ı müsli-
mini her türlü afat-ı arziye ve sema-
viyeden koru. Din ve mukaddesat 
düşmanlarını kendi dertlerine düşü-
rerek kötü emellerine muvaffak ey-
leme. Bizleri ashab-ı yeminden eyle. 
Kitaplarımızı sağından verdir. Bütün 
yolculara selametler. Fariza-i haccı 
yapmak isteyenlere kolaylıklar, tek-
rar hac yapmak isteyenlere hayırlı 
ziyaretler nasibeyle. Âmin.

YA ERHAMERRAHİMİN; Sonsuz 
rahmetin, İsmi azamın, Kur’an-ı 
hakîminin, Habib-i ekremin, makbul 
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kulların, Leyle-i kadrin ve diğer mü-
barek gecelerin hürmetine duaları-
mızı kabul buyur.

Azamet-i Hüda ve icabet-i dua için 
tekbir… 
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Rasûl-i Ekrem (salla’llâhu 
aleyhi ve sellem)'in şu duaları 
okumadan meclisten kalkması 

nadiren vaki olurdu:

“Allah’ım! Bizi ma’siyetten alıko-
yacak kadar haşyetinden bize hisse 
ver. Bize Cennetine ulaştıracak ka-
dar taat nasib et. Dünya musibetle-
rini kolay gösterecek kadar kuvvet-
li iman ver. Bizi hayatta bıraktığın 
müddetçe göz ve kulak nimetinden 
mahrum etme ve onları ölümümüze 
kadar devam ettir. Bize zulm eden-
lerden intikamımızı Sen al yâ Rabbi! 
Düşmanlık edenlere karşı bize yar-
dım et, ya Rab! Bizi dinde musibete 
uğratma, dünyayı en büyük düşün-
cemiz ve ilmimizin nihayeti (hedefi) 
kılma. Bize acımayanları bize musal-
lat etme ya Rabb!"
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DUALAR
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Ya Rabbel âlemin Ramazan-ı Şeri-
fin, Leyle-i Kadrin, Kur’ân-ı Hakîmin, 
İsm-i A’zamın, Habib-i Ekremin ve Âl 
ve Eshab ve Ümmehat-ı Mü’minin 
olan Ezvac-ı Tahiratın Rıdvanulla-
hi aleyhim ve aleyhina ecmain ve 
sair enbiya-i izam salavatullahi ala 
nebiyyina ve aleyhim hazeratının, 
Melaike-i Mukarrebinin, Sıddikin, Şü-
heda, Salihin, Müctehidin, Evliya-i 
Ârifin, Meşayih-i Kâmilin, Ağniya-i 
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Şakirin ve Fukara-i Sabirinin hürmet-
lerine âcizane kıldığımız namazları-
mızı, tuttuğumuz oruçlarımızı ve sair 
ibadetlerimizi lütfunla, kereminle ve 
fadlınla kabule karin eyle.

Bu mübarek ayda kalplerimizde 
uyandırdığın ibadet ve taat iştiyakını 
Ramazandan sonra da eksiltmeden 
devam ettir.

Ya ilâhel âlemin! Hadd-i büluğu-
muzdan bu ana kadar büyük, küçük, 
şahsi ve içtimai bütün günahlarımız-
dan ciddi pişmanlık duyarak ve bir 
daha iş-lememeye tevfik mededi 
senden dileyerek huzur-u izzetine 
geldik. El açtık yalvarıyoruz. Bizle-
ri bütün akraba-taallukat ve bütün 
mü’minleri mağfiretine mazhar eyle. 
Tevbelerinde sabit eyle, nefse şey-
tana uymaktan hıfzeyle. Hallerimiz 
hayr ile ıslah ve işlerimizi razı olaca-
ğın şekilde güzel eyle.

Ya Ekreme’l-Ekremin ve Ya 
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Erhame’r-Rahimin! Af edicisin, affı 
seversin. Hepimizin geçmiş büyük ve 
küçük bütün günahlarımızı mağfiret 
eyle. Kötülüklerimizi,

Sırrına mazhar eyle. Harici ve 
dâhili düşmanların Müslümanlığa ve 
İslam âlemine, aziz vatanımıza mü-
teveccih kötü ve mütecaviz niyetleri-
ni kendi aleyhlerine tahvil eyle. Dün-
yayı saran dinsizlik afetinden İslam 
âlemini ve yurdumuzu halas eyle. 
Bu afeti memleketimizde, içimizde, 
bilhassa gençlerimizde yaymaya ça-
lışanları, şeytandan ders alarak ehl-i 
imana saldıran zalimleri

diyerek, İzzet ve Azametine ha-
vale edip, Senin kudretin her şeye 
yettiğine ve yeteceğine kat’î suret-
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te inandığımız halde diyoruz ki: “Ya 
Rabbena, Ya İlahena, Ya Nasırana bu 
zalimlerin şerlerini, zulümlerini İzze-
tine layık bir surette def’i ref’ eyle.

Ya Erhamerrahimin! Bizleri ve bü-
tün ehl-i imanı fakirlik, hakirlik ve 
borçluluk eleminden ve diğer güç 
yetmez, tahammül olunmaz, görü-
nür görünmez her türlü musibetler-
den, nefis, cin ve ins ve cinnî-insî 
şeytanların şerlerinden muhafaza 
eyle.

Hastalarımıza ve bütün 
mü’minlerin hastalarına acil şifa-
lar, borçlularına kolaylıkla borçların-
dan kurtulmalar; bizlere ve evlad-ü 
ahfâdımıza ve bütün taallukatımıza 
ve ehibbamıza ta saat-i kıyamete ka-
dar Kur’ân’ın sönmeyen nuru altında 
tarik-i müstakimde hidayeti tevfik 
eyle, azıp sapanlardan eyleme. Yol-
cularımıza selametler, ale’l-husus 
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fariza-i haccı ifaya niyyet eyleyen 
mü’minlere kolaylıklar halk eyle. 
İsrail adı altında mukaddes İslam 
yurduna yerleştirilen ve Mescid-i 
Aksa gibi Müslümanların mukaddes 
yerini işgal eden kavm-i Yahudu ve 
hamilerini târumar eyle. Ve bu ze-
lil kavme mukavemet edemiyecek 
derecede Kur’ân ahkâmına yabancı 
kalıp, dinsizlik rejiminin merhameti-
ne sığınacak derekeye düşen Müslü-
man devlet ve milletlerinin kalplerini 
iman ve Kur’ân nuru ile tahkim ve 
düştükleri bu günkü halden tahlis 
eyle. Kıbrıs’taki ve diğer kâfirlerin 
ülkelerindeki din kardeşlerimize fecî’ 
ve şenî’ tecavüzlerde bulunan ehl-i 
küfrü müşevvikleriyle beraber kah-
reyle. Ve oralardaki din kardeşlerimi-
zin ve cümlemizin kalplerini Muhab-
betullah, Muhabbet-i Rasulullah ve 
Muhabbet-i Kelamullah ile takviye ve 
teshir eyle. Şu meclisimizden Ruh-u 
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Seyyid’ül-Murselini haberdar eyle. 
Bu hayattta ziyaretler ve Sünnet-i 
Seniyyesine tebaiyetler ve ol kelime-i 
mübareke-i münciye olan

diyerek,

tebşiratına layık gördüklerin 
zümresine ve yevm-i haşirde Liva-
yı Muhammedi altında cem’ ederek 
şefaat-ı aliyelerine mazhar buyura-
cağın kullarına Ya İlahena bizleri de 
idhal eyle.

Ya İlahe’l Âlemin ve Ya Hayr’en-
Nâsırin! Bizleri, analarımızı, babala-
rımızı, akraba ve taallukatlarımızı, 
komşularımızı, bizlere iyilik edenleri, 
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hayır duada bulunanları, bizden dua 
isteyenleri ve haksız yere hürriyet-
lerini kaybeden din kardeşlerimizi 
ve diğer musibete düşmüşleri niha-
yetsiz lütfuna, rahmet ve inayetine 
mazhar eyle. Memleketimiz ve di-
ğer müslüman memleketlerini her 
türlü afat-ı arziye ve semaviyeden, 
sâri hastalıklardan ve düşmanları-
mızı sevindirecek kötü hallerden, 
tecavüzkâr radyo dili ile ehl-i imanı 
üzmekten hoşlanan şerirlerden ve 
her türlü şerlilerin şerlerinden muha-
faza eyle.

Devlet adamlarımızı din, iman ve 
Kur’ân’a hadim eyle ve hayırlı işlerde 
muvaffak eyle. Ordularımızı karada, 
denizde, havada düşmanlarımıza 
galip ve daim mansur ve muzaffer 
eyle. Bu duamıza âmin diyerek ka-
tılan zevatı ve bütün geçmişlerini 
dünyada selamet, kabirde istirahat, 
haşirde şefaat, Cennet’ül-Firdevste 
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ebedi ikamet ve Cemal-i bâkemal-i 
İlahiyi müşahedeye nailiyetle hakiki 
ve ebedi mesud edeceklerin arasına 
nihayetsiz rahmetinle idhal edip ni-
metini itmam eyle Âmin...

Azamet-i Hüda ve icabet-i dua için 
TEKBİR...

(3 defa)



182

(Hulûsi Bey’in Ocak 1972 senesi hacca 
gidişinde Ankara Esenboğa havaalanın-
da ki 350-400 hacı ile seher vaktinde 
bütün sebebler sükût etmişken yaptığı 
ve harika bir surette kabul olunan du-
asıdır.)

Amin

Ya Erhamerrahimin; kıldığımız namaz, 
okunan Kur’anı Kerim, İsm-i Azamın, 
Arş-ı Azamın, Habib-i Ekrem’in, ve sair 
enbiya-i izam hazerâtının, sıddıkin ve 
şühedânın makbul kulların, mübarek 
gün ve gecelerin hürmetine başımız-
daki musibeti def’ ve ref’ eyle. Bizleri 
hak ettiğimiz cezaya değil nihayetsiz 
kerem ve rahmetine, afv ve mağfire-
tine layık gör de ziyaret etmeği kast 
ettiğimiz Kabe-i Muazzama ve civarın-
daki mukaddes yerlerimizi Medine-i 
Münevvere’de, iki cihan serveri Sevgili 
Habibinin merkad-i mübarekini ve diğer 
sahabe-i kiram, ezvac-ı tahirâtın ziya-
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retlerini muvaffak eyle.
Günahlarımız her ne kadar çoksa da 
senin afv ve mağfiretin onlardan hadsiz 
derecede büyüktür. Afv edicisin, afvı 
seversin, bizleri afvına layık gör. Boy-
numuzu bükük bırakma, bizleri bu yılki 
ziyaretlerden mahrum eyleme.

 sırrı ile gü-
nahlarımızı iyiliklere tebdil buyur. Yunus 
(A.S.) mı

münacaatı ile nasıl karanlıklardan kur-
tardın ise bizleri de aleyhimize ittifak 
etmiş görünen muhalefet-i hava ve sair 
manilerin karanlıklarını sür’aten def’ ve 
ref’ eyle de ziyaret imkanımızı kolaylaş-
tır. Eyyüb (A.S.) mı ihlâslı

münacaatı ile zikir ve marifet-i ilahinin 
mahalleri olan kalp ve lisanını zahiri 
kurtlardan, böceklerden nasıl kurtardın 
sa bizleri de ızdırablardan kurtar ya 
Rabbi.
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“Allah’a (celle celalühü) imanınız varsa, 
elbette Allah’ı seveceksiniz. Madem 

Allah’ı seversiniz, Allah’ın sevdiği tarzı 
yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise, 

Allah’ın sevdiği zâta benzemelisiniz. 
Ona benzemek ise, ona ittiba etmektir. 
Ne vakit ona ittiba etseniz, Allah da sizi 
sevecek. Zâten siz Allah’ı seversiniz, tâ 

ki Allah da sizi sevsin.”

Âl-i İmrân 31

H. Hulûsi Ağabey (Yahyagil)
Mevlid hediyesidir

ELAZIĞ


