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Hz. Ali’nin (ra) Divanı’nı Müstakimzâde Süleyman Saadettin Efendi hem tercümesini 

hem de Ģerhini yapmıĢtır. Biz de bu divanı esas aldık ve muhtasar bir Ģekilde önemli 

gördüğümüz beyit ve Ģiirleri herkesin istifadesine sunmayı bir görev kabul ederek bu 

çalıĢmayı yaptık. 

ÇalıĢmak bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır. 

M. Ali KAYA 

 

Hz. ALİ (ra) DİVANINDAN  

 

Ennâsü min ciheti’t-timsâli ekfâü 

Ebûhüm Âdemü ve’l-ümmü Havvâü 

 

ġekil yönünden insanlar birbirinin aynıdır, 

Hepsinin babası Âdem anneleri Havvâdır. 

 

Ve innemâ ümmehâtü’n-nâsi ev’iyetün, 

Müstevdeâtün ve lil-ahsâbü âbâü. 

 

      Anneler inci taĢıyan sedefler gibidir, 

      Babalar ise çocukların değerini artırır.  

 

Fein yekün lehümû min aslihim Ģerefün, 

Yufâhirûne bihî fe’t-tînü ve’l-mâu. 

 

      Soy yönüyle övünmek yakıĢırsa insana, 

      Toprak ile su ile övünmesi gerekir. 

 

Ve in eteyte bi-fahrin men zevî nesebin, 

Fe-inne nisbetenâ cûdün ve ulyâu. 

 

      Soy ve sopla övünmek gerekirse insana, 

      Cömertlik ve cesaretle övünmemiz gerekir. 

 

Lâ fazlü illâ li-ehli’l-ilmi innehüm, 

Ale’l-hüdâ limeni’stehdâ edillâü. 

 

      Fazilet ve övünmek ehl-i ilme yakıĢır, 

      Çünkü onlar insana doğru yolu gösterir.
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1
 “Rütbetü’l-ilmi a’lâ’r-rütebü…” Yani, rütberlerin en yücesi ilim rütbesidir. İlim ise iman ve din ilmidir. İlimlerin 

şahı ve padişahı iman ilmidir. Bu nedenle âlim bize Allah’ı tanıtan, Allah korkusu ve ahiret duygusunu akıl ve 
kalplerimize veren din bilginleridir. Hayatı kolaylaştıran dünyaya ait ilimler ise birer sanat ve meşgaledir. Onlara 
ancak “Marifetullah’a delil olmaları yönüyle ilim denilir. İlmin amacı Allah’ı taıtmak ve Allah’a yakınlık 
kazandıran “Havf ve Reca” dengesini korumaktır. Kişiyi Allah’tan uzaklaştıran ilim ancak cehil sayılır. Kişinin 
cehaletini artırır. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Faydasız ilimden Allah’a sığınırım. Kişinin ilmi artar Allah 
korkusu ve ameli artmazsa onun ancak Allah’tan uzaklığı artar” buyurmuşlardır. Bu hadiste faydasız ilmin kişiyi 
Allah’tan uzaklaştran ilim olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu insanı gurur ve kibre götüren ve Allah’a isyana 
cesaret verdiren din ilmi de olsa faydasız ilim sayılır. 



Kıymetü’l-mer’i mâ kad kâne yuhsinuhû, 

Ve’l-câhilûne li-ehli’l-ilmi a’dâü… 

 

      Ġnsanın değerini artıran ancak ilimdir. 

      Bu nedenle cahiller ehl-i ilme düĢmandır. 

 

Nekum bi-ilmin velâ yenbeğî bihî bedelen, 

Ve’n-nâsü mevtâ ve ehlü’l-ilmi ahy’aü. 

 

      Ġlmi koruyarak hakkına riâyet edelim. 

      Ġnsanlar ölü, ancak ilim ehli hayattardır.
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Velâ teshub ehâ’l-cehli ve iyyâke ve iyyâhu, 

Fe-kem min câhilin erdâ hakîmen hîne ehâhu. 

 

      Sakın cahille dost olma! Bu âlime zarar verir. 

      Nice akıllı hikmet sahibi böylece helak oldu. 

 

Yukâsu’l-mer’u bi’l-mer’i izâ hüve mâ Ģâhu, 

Ve li’Ģ-Ģey’i mine’Ģ-Ģey’i mekâyîsun ve eĢbâhu, 

Ve li’l-kalbi ale’l-kalbi delîlün hîne yelkâhu. 

 

      KiĢinin değeri arkadaĢlarıyla ölçülür, 

      EĢyâyı ölçecek ölçüler nasıl ki vardır, 

      Kalpteki sevgi de karĢılaĢmada ölçülür. 

 

Tağayyareti’l meveddetü ve’l-ihâu, 

Ve kalle’s-sıdku ve’nkatea’r-recâu. 

 

      Dostluklar azaldı ve sevgiler değiĢti, 

      Sadakat kalmadı, yok olan hep recadır.  

 

Eslemeniye’z-zemânu ilâ sıdkın, 

Kesîru’l gadri leyse lehu riâu.. 

 

      Zaman beni öyle dostlara teslim etti ki, 

      Hatır bilmez, gönül bilmez iĢi daim cefadır. 

 

Seyuğnîni’llezî eğnâhu annî, 

Felâ fakrun yedûmu velâ serâu. 

 

      Kerem ve Sehâ sahibi zengin eder bizleri, 

      Fakirlik de zenginlik te geçecek bir seradır. 

 

 

 

                                                           
2
 Hz. Ali (ra) “Gelin ilmi ihya etmek için çırpınalım ve ilmi menfaat aracı haline getirmeyelim” demektedir. Çünkü 

ilim o derece değerlidir ki ona maddi bir değer vermek onun değerini düşürmekten başka bir şeye yaramaz. İlim 
amelle bir değer kazanır.  Bu nedenle de amelsiz ilmin başkasına faydası olsa da kişiye faydası olmaz. Zira ilim 
amel içindir. Amelsiz ilim ise kişiye vebaldir ve ahirette aleyhine delil olur.  



Ve leyse bi-dâimin ebede naîmun, 

Kezâke’l-yü’sü leyse lehû bekâu. 

 

      Dünyada hiçbir nimet ebedi kalmaz, 

      Elemi, kederi de geçicidir ve nâ-bekâdır. 

 

Ve küllü meveddetin Lillahi yasfû, 

Velâ yasfû mine’l-fiskı’l-ihâu…. 

 

      Sevgi Lillah için ise sevgidir, 

      Menfaat sevgisi elemdir, kederdir.  

 

Ġze’nkertü ahden min hamimin, 

Fe-fî nefsî’t-tekerrümü ve’l-hayâu. 

 

      Nefsim dosttan yüz çevirmek dilerse, 

      Buna engel olacak kerem ve hayâdır. 

 

Ve kullu cerâhetin felehâ devâun, 

Ve sûi’l-hulki leyse lehu devâun. 

 

      Her yaranın bir ilacı vardır ve lâkin, 

      Kötü huya hiçbir deva bulunmaz.  

 

Ve rubbe ehin vefeytü lehu vefiyyun, 

Ve lâkin lâ yedûmu lehû’l-vefâu. 

 

      Nice dost ve ahbaba vefa gösterdim, 

     Ama ne ki hep gördüğüm eza cefadır.  

 

Yudîmûne’l-meveddete mâ reavnî, 

Ve ybekâ’l-vüddü mâ yebka’l-likâu. 

 

      Birbirleriyle dostluklarını ilan edenler, 

      Ayrılınca dostlukları unuturlar giderler. 

 

Ġzâ mâ reîsu ehli’l-beyti vellâ, 

Bedâlehum mine’n-nâsi cefâu. 

 

      Ehl-i beytin reisi dünyadan ayrılınca, 

      Ehl-i beyte baĢladı ehl-i dünyanın cefası. 

 

Da’ zikruhunne femâ lehunne vefâu, 

Rîhu’s-sabâ ve uhûduhünne sevâun. 

 

      Sözünü tutmayan kadınları burada anma, 

      Onların vefası geçicidir, rîh-u bâd-ı sabâdır. 

 

Yeksirne kalbeke sümme lâ yecbirnehu, 

Ve kulûbuhünne mine’l-vefâi halâu.  



      Kadınlar kalp kırar, tamir etmek bilmezler, 

      ġunu bil ki kalb-i nisâ kırılgan ve bî-vefâdır. 

 

Mâ telbu’l-maîĢeti bi’t-temennâ, 

Ve lâkin elkı devleke fi’d-dilâu. 

 

      Dünya geçimi temenni etmekle elde edilmez, 

      Rızk aramak için kovanı kuyuya daldırmalısın. 

 

Teci’ke bi-mâihâ yevmen fe-yevmen, 

Teci’ke bi-cimetin ve kalîli mâin. 

 

      Rızk kovanı saldın mı bir gün dolacaktır. 

      Siyah çamurla dolu gelse de az su alacaktır. 

 

Ve kem sâin li-yüsriye lem yenelhü, 

Ve âharu mâ seâ li-hakki’s-serâu. 

 

      Pek çok insan servet ve zenginlik talep eder, 

      Bir kısmına dünya malı talepsiz gelecektir. 

 

Ve sâin yecmeu’l-emvâlu cem’an, 

Liyûrisehû eâdiyehû Ģekâu… 

 

      Niceleri mal toplamak için çalıĢıp yorulur, 

      ġakî olan varisleri miras kavgası edecektir.  

 

Ve mâsiyyânu zû hubrin basîrun, 

Ve âharu câhilun leysâ sevâun. 

 

      Basiret sahibi meĢru kazanıp meĢru harcayan, 

      Mülkü varislere bırakan cahille bir olmayacaktır. 

 

Leyse bi-mâte festerâha bi-meyyitin, 

Ġnneme’l-meyyitü meyyütu’l-ahyâu. 

 

      Gerçek ölü dünyadan göçüp rahata kavuĢan değil, 

      Diriler arasında gezdiği halde kalbi ölü olandır. 

 

Tallikı’dünya selâsen, innehâ zevcetü sûin, 

Ve’tlubne zevcen sivâhâ, lâ tubâli men etâhâ.. 

 

      Bu kötü zevce olan dünyayı üç talakla boĢa, 

      O vefası olmayan ve daima seni aldatandır. 

 

ÂĢıkı’d-dünya li-gayrike vechuhâ, 

Ve’ltendemenne izâ eratken kafâhâ, 

 

      Dünyanın gözü baĢkasındadır ey âĢık-ı dünya! 

      Senden yüz çevirince piĢman olman faydasızdır. 



Taharraz mine’d-dünya feinne finâehâ  

Mahallü fenâin lâ mahallü bekâühâ  

 

      Dünyadan sakın orası zevk ve safa yeri değil, 

      Fani olan bir yerde ebediyet bulamazsın. 

 

Hiye hâletani Ģiddetün ve rehâun, 

Ve sicâlâni Ģiddetün ve belâu. 

 

      Bilmelisin ki daima, dünyanın iki hali vardır.  

      Öncesi bolluk ve ferahlık, sonu Ģiddet ve belâdır. 

 

Ve’l-fetâ’l-hâzıku’l edîbu izâ mâ! 

Hânehu’d-dehre lem yhunhu’l-azâu. 

 

      Akıllı ve tedbirli kiĢi hıyanete sabreder, 

      Bilir ki hainlik etmeyen sabır rızadır. 

 

Âlimun bi’l-belâi ilmen bi-enne 

Leyse yedûmu’n-naîmu ve’l-evâu. 

 

      Âlim bilir bu fanide her Ģey fanidir. 

      NeĢesi de sıkıntısı da hep geçicidir.
3
  

 

** 

 

MÜNÂCÂT-I ALİ (RA): 

 

Lebbeyke lebbeyke ente Mevlâhu, 

Ferham ubeyden ileyke melcâhu 

 

      Lebbeyk diye Mevla’m kapına geldim, 

      Kuluna rahmet et Sana sığındığım. 

 

Yâ ze’l-meâlî aleyke mu’temedî, 

Tûbâ limen kunte Ente Mevlâhu. 

 

      Ey yüceler yücesi itimadım Sanadır, 

      Ne mutlu ona ki, Sen ona Mevlâsın. 

 

 

                                                           
3
 Dünya fanidir, ancak bekaya giden yol dünyadan geçmektedir. Dünyanın günlerinin de her günün bir özelliği 

vardır. Hz. Ali (ra) bu özellikleri şöyle sıralar: “Cumartesi avlanmayı yüce Allah yasaklamıştır. Bu nedenle huzur 
günüdür. Pazar günü günlerin ilki olduğu için bir işe başlayan bu gün başlamalıdır. Yüce Allah yaratıcılık vasfını 
bu gün tecelli ettirmeye başlamıştır. Pazartesi günü yolculuk günüdür. Zira bu gün genişlik ve bolluğa kavuşma 
günüdür. Salı günü kan günüdür. Bu nedenle hacamat günü kabul edilmiştir. Çarşamba günü tedavi ve ilaç 
kullanma günüdür. Zira bu gün tedaviye iyi geldiği söylenir. Perşembe günü ihtiyaç sahiplerinin dualarının kabul 
edildiği gündür. Bu nedenle sadaka belayı def ettiği için sadaka verip dua etme günü kabul edilmiştir. Cuma 
evlilik ve gerdek günüdür. Bu nedenle nikâh günü olarak kabul edilmiştir. Bu bilgiler hep peygamberlerden ve 
onları izleyen âlimler tarafından takip edilmiştir.”  



Tûbâ limen kâne nâdimen erâkan, 

YeĢkû ilâ zi’l-celâli belvâhu. 

 

 Ne mutlu ona ki piĢmanlık duyar, 

 Hatasını görür, Sana Ģikâyet eder, 

 

Mâ bihî illetün ve lâ sakamün, 

Ekseru min hubbihî li-Mevlâhu 

 

 Hiçbir maddi ve manevi hastalık, 

 KiĢiyi Mevlâsından gafil etmemeli. 

 

Ġn halâ fi’d-dalâmi mübtehilen, 

Ecâbehu’llahu sümme lebbâhu. 

 

 Gece kalkıp Rabbine dua edene, 

 Allah “Lebbeyk” diye icabet eder. 

 

Seelte abdî ve ente fî kenefî, 

Ve küllü mâ külte kad semi’nâhu. 

 

 Kulum istemekle bana sığınır, 

 Onun dileklerini biz iĢitiriz. 

 

Savtüke teĢtâkuhû melâiketî, 

Fe-zenbeke’l-ânü kad ğafernâhu. 

 

 Kulumun sesine melekler müĢtak, 

 Biz de günahlarını affetmiĢizdir. 

 

Fî cenneti’l-huldi mâ temennâhu 

Tubâhu tûbahu sümme tûbâhu. 

 

 Arzuların Cennette gerçekleĢecek, 

 Müjdeler, müjdeler bunlar sanadır. 

 

Selnî bilâ hiĢmetin velâ rehebin, 

Velâ tehaf, li-innî Ene’llahu. 

 

 Çekinme her Ģeyi iste sen Benden. 

 Ben her Ģeye kadir olan Allah’ım. 

 

 

 

** 

 

 

 

 

 



NASİHAT-I ALİ (RA) 

 

E-büneyye’z-zikra fîhi mevâızu, 

Femine’llezî bi-izâtihî yeteeddebu. 

  

 Ey gözüm nuru evladım, nasihatim sanadır, 

 Kim Allah’ın kitabına uyarsa saadet bulur. 

 

E-büneyye inne’r-rızka mekfûlün bih, 

Fe-aleyke bi’l-icmâli fîmâ tetlubu. 

 

 Ey oğulcuğum! Rızık Allah’ın kefaletindedir. 

 Sen her Ģeyin en iyisine talip ol ısrarcı olma. 

 

Keffele’l-ilâhu bi-rızkı külli beriyyetin, 

Ve’l-mâlu âriyetün tecîu ve tezhebu. 

 

 Allah tüm mahlûkatın rızkını tekeffül etmiĢtir. 

 Mal-mülk ve servet bil; hep gelip geçicidir. 

 

Lâ tec’alenne mâle kesbeke müfreden, 

Ve tekâ ilâheke fec’alne mâ teksibu. 

 

 Malının hepsini sen kendi nefsine ayırma, 

 Rabbin rızasını düĢünüp çevrene dağıtmalısın. 

 

Ve’r-rızku esrau min teleffüti nâzırın, 

Sebebâ ile’l-insani, hîne yüsebbebu. 

 

 Rızık sana göz açıp kapayana kadar gelir. 

 Sen sebeplerini hazırla sonucu Allah verir. 

 

Ġkra’ kitâballahi cehdeke ve’tlühû, 

Fîmen yekûmu bihî hunâke ve yensabu. 

 

 Allah’ın kitabını okumaya gayretli ol, 

 Onunla amel eden kâmillerden ayrılma. 

 

Bi-tefekkurün ve tehaĢĢuin ve takarrubin, 

Ġnne’l-mukarrebe indehû’l-mütekarribu. 

 

 HuĢu ile tefekkürle oku, Allah’a yakınlık ara, 

 Allah kendine yaklaĢmak isteyeni yaklaĢtırır. 

 

Ve’bud ilâheke ze’l-meâricu muhlisan, 

Ve’nsıt ilâ’l-emsâli fîmâ tudrebu. 

 

 Ġhlasla samimi olarak ibadete yönel ki, 

 Ancak bu Ģekilde Rabbine kavuĢursun. 

 



Ve izâ merarte bi-âyetin muhĢiyetin, 

Tasıfu’l-azâbe fekıf ve demuke yeskubu. 

 

 Kur’anda korku ve azap ayetine gelince, 

 Orada dur, gözyaĢını akıtıp, anlayıp oku! 

 

Yâ men yuazzibu men yeĢâu bi-adlihi, 

Lâ tec’alnî fi’llezîne tuazzibu. 

 De ki “Ey adaletiyle azap eden Rabbim, 

 Ne olur azaba uğrayanlardan kılma beni!” 

 

Ġnnî ebûu bi-asretî ve hatîetî, 

Hereben ve illâ ileyke’l-mehrebu. 

 

 Ben cürmümü kabul edip dergâhına geldim. 

 Korkuyorum, koru beni, ancak Sana sığındım.” 

 

Ve izâ merarte bi-âyetin fî-zikrihâ, 

Vasfa’l-vesîleti ve’nnaîmi’l-mu’cibi. 

 

 Okurken cennetten bahseden ayete gelince, 

 Rahmetine sığınıp iste onu Rabbinden, 

 

Fes’el ilâheke bi’l-inâbeti muhlısan, 

Dâre’l-hulûdi suâle men yetekarrebu. 

 

 Samimi ve halis bir kalple iste Allah’tan, 

 Seni de katsın cennetteki mukarreb kullara. 

 

Ve’ched lealleke en tehulle bi-arzıhâ, 

Ve tenâle ravha mesâkinin lâ-tahrebu. 

 

 ÇalıĢ, yalvar ve gayet et ki cennete giresin, 

 Saadete ermek için bundan baĢka yol yoktur. 

 

Bâdir hevâke izâ hememte bi-salihin, 

Havfe’l-ğavâlibi in tecîu ve tağlibu. 

 

 Bir hayra niyet etsen onu hemencecik yap. 

 Ağırdan alırsan baĢka Ģeyler sana engel olur. 

 

Ve izâ hememte bi-seyyiin fe’ğmuz lehu, 

Ve tecennebe’l-emru’l-llezî yutecennebu. 

 

 Bir kötü düĢünce kalbine gelse dur! 

 Acele etme, emre uy ve ondan sakın. 

 

Ve’hfız cenâheke li’ssadîkı ve kün bihî, 

Ke-ebin alâ evlâdihî yetehaddebu. 

 



 Babanın Ģefkatle evladına titremesi gibi, 

 Dostlarına Ģefkatle yaklaĢ ve yardımcı ol. 

 

Ve’zzayfe ekrim me’steta’te civârehu, 

Hatta yeuddeke vârisen yetenessebu. 

 

 KomĢuna ve misafirine yardımcı ol, ikram et, 

 Ġlgin o kadar olsun ki görenler varisin bilsin. 

 

Ve’cal sadîkake men izâ âhîtehu, 

Hıfza’l-ihâi ve kâne dûneke yadribu. 

 

 Kendine öyle bir dost seç ki, seni kardeĢ bilsin, 

 Seni gıyabında savunsun ve hakkını korusun. 

 

Utlubhumû talebe’l-marîze Ģifâehu 

Ve dai’l-kezûbe feleyse mimmen yeshabu. 

 

 Hastanın ilaç istemesi gibi sen de dost ara, 

 Ama ne ki yalancı dosttan sakınmalısın. 

 

Vehfaz sadîkake fi’l-mevâtını küllehâ 

Aleyke bi’l-mer’i’llezî lâ yekzibu. 

 

 Her yerde gerçek dostlarla beraber ol, 

 Doğrulukla bilinen dostları seçmelisin. 

 

Ve’hzar zevî’l-melekı’lliâme feinnehâ, 

Fi’n-nâibâti aleyke mimmen yehdubu. 

 

 Yaltaklanan kimselerden de uzak dur, 

 Onun fitneyi körükleyeceğini bilmelisin. 

 

Yes’avne havle’l-mer’i mâ tameû bihi 

Ve izâ nebâ dehrun cefevâ ve teğayyebû. 

 

 GeniĢlik zamanında etrafında dolaĢanların, 

 Dar zamanında kaybolduklarını görmelisin. 

 

Felâ temrahanne li-evzârihâ, 

Velâ tedcerenne li-evsâbihâ 

 

 Dünyanın sefasına aldanmamalı, 

 Sıkıntılarından da üzülmemeli, 

 

Kısı’l ğadâ bi’l-emsi key testerîh, 

Felâ tebteğî sa’ye ruğğâbihâ… 

 

 Yarını düne kıyasla rahatına bak, 

 Dünya üzülmeye hiç değmemeli, 



Keennî binefsî ve a’kâbihâ, 

Ve bi’l-Kerbelâi ve mührabihâ, 

 

 Zamanla torunlarımız sıkıntı çeker, 

 Kerbelâ mihrabından çekinmemeli, 

 

Fe-tuhtab minnâ’l-luhye bi’d-dimâ’ 

Hıdâbe’-arûsi bi-esvâbihâ  

 

 Gelin güvey renklerle süslendikleri gibi, 

 Sakalımın renklenmesine aldırmamalı, 

 

 

Erâhâ ve lem yekü re’ye’l-ayâni 

Ve ûtîtü miftâhe ebvâbihâ  

 

 Bütün bunlar bana gösterilmiĢtir. 

 Bir anahtarla bu kapılar açılmalıdır. 

 

Mesâibun te’bâke min en türedde, 

Fe’did lehâ kable muntâbihâ 

 

 Bu musibetlerden sakınmamız imkânsız, 

 Takdir olacaktır, kendini buna hazırlamalı, 

 

Sekâllahu kâimenâ sahibe’l 

Kıyâmı ve’n-nâsü fî idâbihâ  

 

 Allah bizden sonra ona rahmet eylesin, 

 Mehdi gelip hak din ile hükmedecektir.
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4
 Hz. Ali (ra) bu beyitleri ile kendi başına gelecek olan olayları peygamberimizin (sav) kendisine haber vermesi ile 

bildirmiştir. Peygamberimiz (sav) “Bizden öncekilerin en şakisi Salih’in (as) devesini öldüren kişi olduğu gibi 
bizden sonrakilerin en şakisi de senin başının kanı ile sakalını boyayandır” buyurmuşlardır. Hz. Ali (ra) onu 
tanıyordu. O kendisinin at seyisi olan İbn-i Mülcem idi. Bir gün Hz. Ali (ra) onu göstererek “Bu benim başımın 
kanı ile sakalımı boyayacak adamdır” dedi. Yanındakiler “Neden ona iyilik yapıyorsun?” dediler. Hz. Ali (ra) “Ben 
öyle bir adamım ki beni öldürecek olana iyilik yapmaya devam ediyorum. Hem beni öldürmedi ki neden onu 
mahrum edeyim? Şayet beni öldürürse Allah’ın emri ile kısasımı yaparsınız” dedi.  
 
Kerbelâ’da Hz. Hüseyin ve torunlarının başına gelecekleri de peygamberimizin (sav) kendisine haber vermesi ile 
biliyordu ve burada ismini vererek anlatmakta ve kaderden kaçılmayacağını ifade etmektedir. Kerbelâ’da Ehl-i 
Beytten 70 kişi şehit edilmiştir. Rivayetlere göre Hz. Ali (ra) Kerbelâ’dan geçerken bir hurma ağacının altında 
uyudu. Uyanında yanındaki Abdullah b. Abbas’a (ra) “rüyamda kıpkırmızı bir kan nehri ve içinde oğlum Hüseyin’i 
gördüm. Sesleniyordu, ama imdadına kimse gelmiyordu. Gökten gelen melekler ona “Sabredin ey ehl-i beyt 
sabredin, siz en kötülerinin eliyle şehadet şerbetini içecek ve sizi hasretle bekleyen cennete gireceksiniz” 
diyorlardı. Sonra da bana başsağlığı dileyerek üzülme Allah sizi ahirette sevindirecektir” dediler” buyurarak 
rüyasını anlatıyordu. 
 
Sonra Hz. Hüseyin neslinden gelecek olan Mehdi’nin yeryüzünü ilim ve adaletle doldurup dini ihya edeceğini ve 
dine gerçek hizmeti onun yapacağını da müjdelemektedir. Muhiddin-i Arabi (ra) Mehdinin insanları Kur’anın 
elmas kılıcı ile hak dine davet edeceği, hak dini izhar edip mezhepleri kaldıracağını ve kendisine insanlardan 
hakikati arayan arifleri uyacağını, şakilerin ise ona düşman olacağını görür gibi haber vermektedir.   
  



Hüseynü felâ tedcerne lil-firâki 

Fe-dünyâke ezhat li-tahrîbihâ  

 

 Hüseynim, dostlardan ayrılmana üzülme! 

 Ölmek için doğar, yıkılması için yaparsınız.
5
 

 

Seli’d-dûre tuhbirû ve’fsah-bihâ  

Bi-enne lâ bekâe li-erbâbihâ  

 

 Dünyanın mahiyetini anlamak için sor 

 Evlere ki “Dünyada ebedilik yoktur” derler.  

 

Ene’d-dînü lâ Ģekke lil-mü’minîn! 

Bi-âyât-i vahyin ve îcâbihâ 

 

 Bilin ki ben baĢtan ayağa dinin kendisiyim, 

 Bütün amacım vahyin gereğini yaĢamaktır.
6
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5
 Rivayette vardır ki peygamberimiz (sav)  buyurdu “Li-dûli’lmevti ve’bnû lil-harab!” Her gün bir melek dünya 

semasından insanlara “Ölmek için doğar, yıkılması için binalar yaparsınız” diye seslenir.” Hz. Ali (ra) bunu 
hatırlatmaktadır.  
 
6
 Hz. Ali’nin oğlu Muhammed b. Hanefi (ra) babasına sordu: “Resulullah’ın sahabeleri içinde dine en çok yararlı 

olan kimdir?” dedi. Hz. Ali (ra) “Hz. Ebubekir’dir” dedi. “Sonra kimdir?” diye sordu. Hz. Ömer’dir (ra) dedi. Sonra 
“Onlardan sonra Müslümanların en şereflisi siz değil misiniz?” dedi. Hz. Ali (ra) “Ben sadece Müslümanlardan 
birisiyim” diye cevap verdi.   
 
Peygamberimiz (sav) sahabelerini çeşitli vasıflarla övdü. Onları güvenilir, zühd ve takva sahibi, ahirete müştak 
olarak vasıflandırdı. Hz. Ali’ye gelince “O size hak ve hidayet yolunu gösterendir” buyurdular.  



GÜZEL AHLAK 

 

Mâ li-ğatâ hasebün illâ izâ ekmelet, 

Ahlâkuhû ve havâ’l-edebe ve’l-hasebâ 

 

 Ġnsanın kemaline delil olmaz hasebi, 

 Ġnsana değer veren edebidir edebi… 

 

Fetlub fedeytüke ilmen ve’ktesib edeben, 

Tezfar yedâke bihi, vestecmil’i-t talebâ. 

 

 Her konuda istersen baĢarılı olmayı 

 Ġlim ile beraber öğrenmeli edebi, 

 

Helil-mürüvvetü illâ mâ tekûmu bihi, 

Mine’z-zimâmi vehfazi’l-cârâni atebâ. 

 

 KomĢuya yardım etmek ahlakın temelidir, 

 Verdiği söze uymak kiĢinin mürüvveti. 

 

 

Men lem yüeddibuhû dîne’l-Mustafa edeben, 

Mahfâ tehayyere fi’l-ahvâli ve’z-tarabâ. 

 

 Ġslamın inancına tamamen inanmayan, 

 Sıkıntıdan kurtulup hiç bulamaz edebi. 

 

Lâ tetlubenne maîĢeten bi-menziletin, 

Ve’rfa’ bi-nefsike an deniyyi’l-metlabi. 

 

 Geçimini zilletle elde etmekten sakın, 

 Alçak insanlardan dileme maiĢeti. 

 

Ve izâ iftekarte fedâhu fakrake bi’l-ğinâ, 

An külli zî-denesin ke-cildi’l-ecrebi. 

 

 Fakrını gönül zenginliğiyle gidermeye bak, 

 Adi, basit kiĢiye, olmasın hiç talebin. 

 

Feleyarcianne ileyke rizkuke kulluhû, 

Lev kâne eb’ade min mahlli’l-kevkebi. 

 

 Yıldızlar kadar uzak olsa da yine, 

 Bil ki rızkın gelerek bulacaktır hep seni, 

 

Ġzâ câdeti’d-dünya aleyke fe-ced bihâ, 

Ale’n-nâsi turren innehâ tetekallebu. 

 

 Dünya cömert davranıp zengin ederse seni, 

 Sen de cömert davranıp görmelisin fakiri. 



Felâ’l-cûdu yufnîhâ izâ hiye ekbelet, 

Velâ’l-buhlu yebkîhâ izâ hiye tezhebu. 

 

 Cömertlikle korkma sen malın mülkün azalmaz. 

 Cimrinin talihi dönse kurtaramaz malını. 

 

Yuğattî uyûbe’n-nâsi kesretü mâlihî, 

Fe-suddika fîmâ kâle ve hüve kezûbu 

 

 Mal ve servet kiĢinin örtmekte ayıbını, 

 Halk tasdik etmektedir zenginin yalanını. 

 

Ve yezdî bi-aklil’mer’i kılletü mâlihi, 

Fe-hammekahû’l-akvâmü ve hüve lebîbü. 

 

 Ġnsanlar mal kazanmayı akıllılık sanarlar, 

 Malı az olan akıllıyı hiç durmadan kınarlar. 

 

Felev kâneti’d-dünyâ tünâlü bi-fıtnatin. 

Ve fazlin ve aklin niltü a’la’-merâtibi. 

 

 KiĢi aklıyla zekâsıyla mala kavuĢsa idi, 

 Zenginlikte en yüce mertebeye çıkardım. 

 

Velâkinnemâ’l-erzaku hazzun ve kısmetun. 

Bi-fazl-i Melîkin lâ bi-hîyleti tâlibin. 

 

 Rızıklar Allah’ın taksimi ve takdiriyledir. 

 KiĢinin hileyle ve kazanmasıyla değildir.  

 

Ve efzalu kısmıllahi lil-mer’i akluhu, 

Fe-leyse mine’lyahrâti Ģey’ün yukâribuhû. 

 

 Allah’ın insana verdiği en değerli rızkı aklıdır, 

 Akıldan daha değerli ve üstün hiçbir Ģey yoktur. 

 

Ġzâ ekmele’r-Rahmânu lil-mer’i akluhu, 

Fe-kad ekmelet ahlâkuhû ve meâribuhû. 

 

 Allah kime tam akıl vermiĢse onun ahlakı tamdır. 

 Bir iĢin sebebi ve âleti olmazsa o iĢ noksandır. 

 

YeîĢu’l-fetâ fi’n-nâsi bi-akli ennehû, 

Ale’l-akli yecrî ilmuhû ve tecâribu. 

 

 KiĢi aklıyla toplumda değer kazanır, 

 Ġlim ve tecrübenin merkezi de akıldır. 

 

Leyse’l-cemâlü bi-esvâbin tüzeyyinuhâ, 

Ġnne’l-cemale cemâlü’l-ilmi ve’l-edebi. 



 Güzellik süslü elbiseler giymek değildir, 

 KiĢiyi güzelleĢtiren edebidir aklıdır. 

 

Leyse’-yetîmu’l-lezî gad mâte vâliduhu, 

Ġnne’l-yetîme yetîmu’l-aklı ve’l-hasebi 

 

 Babasını kaybeden yetim olmuĢ sayılmaz, 

 Gerçek yetim edebi ve aklı olmayandır. 

 

Kün ibn-i men Ģi’te ve’ktesib edeben, 

Yufnîke mahmûduhû an fikreti’n-nesebi. 

 

 Önemli olan soy sopla övünmemiz değildir, 

 Edep ve terbiyeyle övünmemiz gerekir. 

 

Ġnne’-fetâ men yekûlü hâ ene zâ! 

Leyse’l-fetâ men yekûlü kâne ebî. 

 

 Mert odur ki her haliyle ben buyum der, 

 Babam Ģudur diyen kimse mert değildir. 

 

Ġnneme’l-fahru li-akli sabitin. 

Ve hayâin ve afâfin ve edebin. 

 

 KiĢi ancak aklıyla övünmesi gerekir. 

 Övünmek haya, iffet ve edebi iledir. 

 

Eddebtü nefsî femâ vecedtü lehâ, 

Li-ğayri takvâ’l-Ġlâhi min edebi. 

 

 Nefsimi terbiyeye günlerimi adadım, 

 Edebden daha değerli takvayı bulamadım. 

 

Fi külli hâlâtihâ ve in kasarat, 

Efzalu maa sumtihâ ani’l-kezibi. 

 

 Terbiye konusunda bir kusurum olduysa 

 Nefsimin susması yalanından iyidir. 

 

Ve gıybetü’n-nâsi inne gıybetühüm, 

Harramehâ Zü’l-Celâli fi’l-kütübi. 

 

 Ġnsanların gıybetini yapıp küçük düĢürmek, 

 Tüm semavi kitap ve dinlerde yasaklanmıĢtır. 

 

Ġn kâne min fıddatin kelâmüke yâ, 

Nefsi inne’s-sukûte min zehebin. 

 

 Ey dilim senin konuĢman gümüĢ ise, 

 Sukut etmen altından daha değerlidir. 



Selîmu’l-ırzı men hazare’l-cevâyâ, 

Ve men dâra’r-ricâle fe-gad esânâ. 

 

 Irzını namusunu koruyacak olanlar, 

 Halkla hoĢ geçinip her söze cevap vermemelidir. 

 

Ve men hâbe’r-ricâlü fe-heyyebûhu, 

Ve men h-yuhinu’r-ricâlü felen yehâbâ  

 

 Halka değer verip hoĢ geçinen bulur felahı, 

 Halka ihanet eden bulacaktır ihanet. 

 

Ve zî sefehin yuvâcihunî bi-cehlin, 

Ve urihu en ucîbe bihî mucîben. 

 

 Cahil ve akılsızlar dil uzatsalar bana, 

 Hicap edip eylemem sözlerine icabet. 

 

Yezîdü sefâheten ve ezidu hilmen, 

Ke-ûdi zâde fî’l-ihrâki tîben. 

 

 Edepsiz haddi aĢıp edebsizliğini artırdıkça 

 Yanan ud’un koku gibi ben hilmimi artırdım. 

 

Elbis ehâke alâ uyûbihi, 

Ve’stür ve ğattı alâ zünûbihi, 

 

 KardeĢinin ayıplarını örtmeye devam et, 

 Ġyi yönlerini anlat ve kusurlarını ört. 

 

Ve’sbır alâ zulm-i’s-sefîhi 

Ve li’z-zamâni alâ hutûbihi. 

 

 Akılsız zalimin zulmüne sabret, 

 Zamanla onun zulmü de geçicidir. 

 

Ve dai’l-cevâbe tafaddulen, 

Ve kili’z-zünûbu ilâ hasîbihî 

 

 Akılsızın sözüne cevap verme, 

 Onun hesabını Allah’a bırak. 

 

Zehebe’l-vefâu zihâbe emzsi’z-zehebi, 

Ve’n-nâsü ibn-i mehâili ve muâribi 

 

 Dünkü gün gibi vefa da geçti gitti, 

 Toplum bozuldu halk hile hud’aya bindi. 

 

YefĢûne beyne’l-meveddete ve’s-safâ, 

Kulubuhum mahĢuvvetün bi-akâribi. 



 Ġnsanlar görünürde sevgi izhar ederler, 

 Kin ve nefret içlerinde kalplerindendir. 

 

Lev rümtü elfe aduvvin küntü vâcidhum, 

Velev talebtü sadîkan mâ zafertü bihi. 

 

 Ararsam bin düĢman hemen bulunur, 

 Dostu ararsam binde birde bulunmaz. 

 

Ya Rabbi sebbit kalbî ve kademi, 

Sünhanek’allahümme Ente Hasbî. 

 

 Ya Rab! Kalbimi ve ayağımı tesbit et. 

 Varlığın bana her konuda kâfidir.  

 

Karîhu’l-kalbi min vec’i’z-zunûbi, 

Hahîlu’l-cismi yeĢhek bi’n-nahîbi. 

 

 Günahlarım kalbimi periĢan etti, 

 Zayıf bedenim ah-u eninle periĢandır. 

 

 

ALLAH’A YAKARIŞ 

 

Yunâdî bi’t-tazarrui yâ ilâhî! 

Eklınî usretî ve’stur uyûbî, 

 

 Ġlâhî tazarru ve niyazım Sana, 

 Bakma kusuruma, ört ayıbımı. 

 

Fezi’tü ala’l-hâlâıkı müstaîsen, 

Elem erâ fi’l-halâikı men yucîbu. 

 

 Derdim çoktur halkta deva aradım, 

 Feryadıma sen verirsin cevabı. 

 

Ve Ente tucîbu men yed’û Rabbî, 

Ve tekĢifu durre abdike Ya Habibî. 

 

 Duâ edenlere cevap verensin. 

 Kulun dertlerine çare bulansın. 

 

Ve dâî batınun ve ledeyke tıbbun, 

Ve men lî mislü tıbbıke Yâ Habibî. 

 

 Gizli dertlerimi sen biliyorsun. 

 Devayı verecek sevgilim Sensin. 

 

 

 



MUSİBET VE ÖLÜM 

 

Acibtü li-câi’zin bâkin musâbin, 

Bi-ehlin ev hamimin zî iktiyâbin. 

 

 Dostun ölümüne ağlamak acîp! 

 Musibete uğrayanın feryadı garîp. 

 

ġakîku’l-ceybi dâi’l-veyli cehlen, 

Kâne’l-mevtü ke’Ģ-Ģeyi’l-ucâbi. 

 

 Ölüm tuhaf gibi ağlar dururlar. 

 Feryad ile yakaların yırtarlar. 

 

Ve sevvellahu fîhi’l-halka hattâ, 

Nebiyyullahi anhu lem yuhâbu. 

 

 Allah ölümle halkı kıldı müsavi 

 Peygamberler bile ayrı kalmadı. 

 

Lehû melekun yunâdi kulle yevmin, 

Li-dûli’l-mevti ve’bnû lil-harabi. 

 

 Her gün bir melek gelir bize bağırır, 

 Ölmek için doğarsınız diye çağırır. 

 

Farzun ala’n-nâsi en yetûbû, 

Lâkinne terku’z-zenbi avcebu. 

 

 Ġnsanlara farzdır tövbeye koĢmak, 

 Bundan da evlası günahtan kaçmak. 

 

Ve’d-dehru fî sarfihî acîbun, 

Ve gafleti’n-nâsi fîhi a’cebu. 

 

 Zamanın dertleri pek acaiptir. 

 Gaflet-i nâs bundan daha aciptir. 

 

 Ve’s-sabru fi’n-nâibâti sa’bun, 

Lâkinne fevte’s-savâbi es’abu. 

 

 Musibete sabır gerçekten zordur, 

 Sevabından mahrumiyet daha da zordur. 

 

Ve küllü mâ yurtecâ karîbun, 

Ve’l-mevtü min külli zâke akrebu. 

 

 Arzulara kavuĢmamız yakındır. 

 Ne ki ölüm ondan daha yakındır.  

 



YAŞLILIK ALAMETLERİ 

 

Raeyti harâbe’l-umri minnî fe-zürtenî 

Ve me’vâki min kulli’d-diyâri harâbuhâ 

 

 Ömrüm haraba yüz tutunca ziyaretime mi geldin? 

 YaĢlılık sen gezdiğin yerleri virane edersin. 

 

E-en’imu AyĢen ba’de mâ halle ârızî, 

Talayıu Ģeybin leyse yuğnî hızâbehâ. 

 

 Ağaran saçları boyamak ne iĢe yarar?  

 Düzenli hayatımı artık harab edersin. 

 

Gurretü umri’l-mer’i kable meĢîbihî, 

Ve kad funiyet nefsun tevellâ Ģebâbuhâ. 

 

 Ömrün en güzel gençlik günleri geçti, 

 Gençlik baharımı güze ve kıĢa çevirirsin. 

 

 

Fe-da’a anke fazlâti’l-umûri fe-innehâ, 

Harâmün alâ nefsi’t-tekâ irtikâbuhâ… 

 

 Ġhtiyaç fazlası olanı bırakıp yönel takvâya, 

 Gereksize yönelmek müttakiye haramdır. 

 

Velâ temĢîne fî menkibi’l-arzı fâhiren, 

Fe-ammâ kalîlin tahtavîke türâbuhâ… 

 

 Yeryüzünde kibirle böbürle yürüme, 

 Bu toprak seni bir gün altına alacaktır. 

 

  

Ve eddi zekâte’l-câhi ve’lem bi-ennehâ, 

Ke-mesl-i zekâti’l-mâli temme nisâbuhâ. 

 

 Malın nisabına ulaĢınca zekâtını ver, 

 Malın nisabı gibi ömründe nisabı olacaktır.  

 

Ve ehsin ilâ’l-ahrâri temlik rikâbehüm, 

Fe-hayera ticârâti’l-kerîmi iktisabuhâ. 

 

 Ġyilik yaparak insanları kendine kul kıl, 

 Ticarette hayrı kazanıp kerîm olmalısın. 

 

Ve men yezuki’d-dünyâ fe-innî taimtühâ, 

Vesika ileynâ azibuhâ ve azâbuhâ.. 

 

  



 Dünyanın nimetlerine kim doymuĢtur? 

 Acısını da tatlısını da tatmıĢ olmalısın. 

Fe-lem erahâ illâ gurûran ve bâtılen, 

Kemâ lâhe fî zahri’l-fulâti serâbuhâ. 

 

 Dünyayı boĢ ve gurur verici gördüm. 

 Uzaktan bakınca sen serabı görmelisin. 

 

Ve mâ hiye illâ cîfetün müstahîletün, 

Aleyhâ kilâbun hemmuhunne ictizâbuhâ. 

 

 Anlayana dünya cife ve çirkin görünür, 

 Ancak köpekleri leĢlerle meĢgul görmelisin. 

 

Fe-in tectenibuhâ künte silmen li-ehlihâ 

Ve in tecteziphâ nâzeatke kilâbuhâ.. 

 

 Dünyadan kaçarsan seninle barıĢırlar. 

 Ona meyledince sana düĢmanlık beslerler. 

 

Fe-tûbâ li-nefsin ev zannenet ka’ra dâruhâ, 

Muğallakata’l-ebvâbi murhan hicâbuhâ… 

 

 Müjde ve mutluluk evine çekilerek, 

 Dünya ile alakasını en aza indirenedir. 

 

 

Hz. FATIMA’YA (RA) MERSİYE 

 

Dehale’z-zamânu binâ ve ferraka beynenâ, 

Ġnne’z-zamâne müferriku’l-ahbâbi. 

 

 Zaman aramıza girdi ve bizi ayırdı. 

 Dostların arasını açan zamandır. 

 

ġey’âni lev beketi’d-dimâe aleyhâ, 

Aynâne hattâ tûzenâ bi-zehâbe. 

 

 Ġki Ģeyin ayrılığı benim ciğerimi yaktı, 

 Gözlerimden akan yaĢ değil kandır. 

 

Lem yebluğa’l-miĢ’âru min hukkayhimâ, 

Fakdu’Ģ-Ģebâbi ve furkatu’l-ahbâbi. 

 

 Ġnsanlar asla beni teselli edemezler, 

 Dostların ayrılığı gençliğin zevâlidir.  

 

Ve mâ’d-dehru ve’l-eyyâmu illa kemâ terâ, 

Reziyyetu mâlin ev firaku habîbi. 

 



 Zamanın insana yaptığı en büyük kötülük, 

 Malının kaybolmasıyla dostlardan ayrılıktır. 

 

Habîbun leyse yuaddiluhu habîbun, 

Ve mâsivâhu fî kalbî nasîbun. 

 

 Sevgilimden daha sevgili bir Ģeyim yoktur, 

 Onların dıĢında kalbimi hiçbir Ģey dolduramaz. 

 

Habîbun ğâbe an aynî ve cismî, 

Ve an kalbî habîbu lâ yeğîbu. 

 

 Sevgilim benden ve gözümden kayboldu, 

 Ne var ki kalbimden asla ayrılamaz. 

 

Mâlî vakaftü ale’l-kubûri müsellimen, 

Kabre’l-habîbi fe-lem yuredde cevâbî. 

 

 Gittim kabrine verdim ben selam, 

 Ne var ki bana bir cevap veremedi. 

 

E-habîbun mâ leke lâ turaddî cevâbenâ, 

Ensîti ba’dî hullete-l ahbâbi. 

 

 Ey sevgilim ne oldu da selam almadın, 

 Yoksa dostluğunu unutmuĢ musun? 

 

Kâle’l-Habîbu ve keyfe lî cevâbikum, 

Ve ene rehînun cenâdilin ve turâbin. 

 

 Ben bunu deyince lisanı-ı haliyle dedi, 

 TaĢ ve toprağa karıĢan ne diyebilir ki! 

 

Ekele’t-turâbu mehâsinî ve neseytuküm, 

Ve hucibtu an ehlî ve an etrâbî, 

 

 Toprak benim tüm mehasinimi yuttu, 

 Benimle ahlim arasına hicap olmuĢtur. 

 

Mâ fâza dem’î inde nâibetin, 

Ġllâ cealtüke lil-bukâ sebebâ. 

 

 GözyaĢlarım seni hatırladıkça akar, 

 Seni hatırladıkça engel olamıyorum.
7
  

 

 

 

 

                                                           
7
 Hz. Ali (ra) peygamberimizin (sav) kabrini ziyaret edince bu beyti açıktan söylemiştir.  



DÜNYA HAYATI 

 

Ġnneme’d-dünyâ fenâun leyse fi’d-dünyâ sübut, 

Ġnneme’d-dünyâ ke-beytin nesecethu’l-ankebût. 

 

 Bu fani dünyadır yoktur bunda bir sübût, 

 Onun evi çok zayıftır, onu ören ankebût. 

 

Ve le-kad yekfîke minhâ eyyuhe’t-tâlibu kût. 

Ve le-amrî an kalîlin, küllü men fîhâ yemût. 

 

 Bu dünyada bize yeter bir geçimlik kût, 

 Kimse kalmaz bu dünyada lâ-yemût. 

 

 

 

İNŞİRAH SURESİNİN SIRRI: 

 

Ġze’Ģteddet bike’l-belvâ fe-fekkir bî “Elem neĢrah.” 

Fe-usrin beyne yusreyni izâ fekkertehû fe’frah. 

 

 Sıkıntılar seni sarıp musibetler sıkıĢtırsa, 

 “Elem neĢrah” oku fikret, tâ ki bulasın felah. 

 Ġki kolaylığı asla yenemez hiçbir zorluk, 

 Oku sığın yüce Rabbe verecek sana necâh.  

 

Hz. ALİ’NİN (RA) NASİHATLERİ: 

 

 

Errıfku yümnün ve’l-inâtü saadetün, 

Fe-teenni fî emrin tuâki necâhan. 

 

 Saadet bulmak istersen teenni eyle ey âkıl, 

 Ne iĢ olsa yapacağın, eriĢsin sana necâh… 

 

Felâ tufĢi sırreke illâ ileyk, 

Fe-inne li-kulli nasîhın nasîhan.  

 

 Sırrını ifĢa etme ki sen ifĢâ edersen, 

 Artık o sır olmaktan çıkmıĢ bilmelisin. 

 

Ġğtenim rek’ateyni zülfâ illallah! 

Ġzâ kunte fâriğan müsterîhan.  

 

 Hulus-i kalbiyle namazı sen ganimet bil, 

 Takarrüp ancak namaz kılmakla mümkündür. 

 

Ve izâ hememte bi’l-kavli fi’l-bâtıl, 

Fec’al mekânehu’t-tesbîhân.  

 



 Faydasız sözlerden dilini uzak tut, 

 Allah’ı tesbih ile üstünlük mümkündür. 

 

Aleyke bi-birri’l-vâlideyni kileyhimâ, 

Ve birr-i zevi’l-kurbâ ve birri’l-ebâıd. 

 

 Hukuk-u valideyne kıl sen riayet, 

 Uzak ve yakın akrabaya eyle iyilik. 

 

Velâ teshabenne illâ takıyyen mühezzeben, 

Afîfen, zekiyyen, muncizen lil-mevâıd. 

 

 ArkadaĢ bulmak istersen dikkat et, 

 Müttaki, zeki ve sözüne sadık bulmalısın. 

 

Ve kârin izâ kârente hurren müeddeben, 

Feten, min beni’l-ahrâri zeyne’l-meĢâhid. 

 

 Tabiatı ve huyu güzelle arkadaĢlık yap, 

 Onların sohbetinden müstefid olmalısın. 

 

Ve küffe’l-ezâ ve’hfaz lisâneke ve’rteğib, 

Fedeytüke fî vuddi’l-halîli’l-musâid. 

 

 Dilinle kimseyi incitme, buna engel de ol, 

 Böyleleri her nevi sohbet ve dostluğa müsait. 

 

Ve ğudda ani’l-mekrûhi tarfeke ve’ctenib, 

Ġzâ’l-câri ve’s-temsik bi-habli’l-mehâmid. 

 

 Gözünü haramdan sakın, komĢuna etme ezâ, 

 Her konuda övülen huy ve ahlaka rağbet et. 

 

Ve kun vâsıka billahi fî külli hâdisin, 

Yesunke mede’l-eyyâmi min ayn-i hâsid. 

 

 Tüm olaylarda Allah’a dayan ve sığın, 

 Her bela ve hasetten koruyana müracat.. 

 

Ve billahi fe’sta’sam ve lâ tercü ğayrehu, 

Ve lâ tekü’n-na’mâu anhu bi-câhıd. 

 

 Hüdâdan ismet iste, baĢkalarına bakma, 

 Nimeti inkar etme, olmalısın hep Ģâkir. 

 

 

 

 

 

 



GENÇLİK 

 

Kad beleğa’z-zer’a müntehâhu, 

Lâ budde min zer’i men hasâdü. 

 

 Ekinler yeĢerdi ve olgunlaĢtı, 

 OlgunlaĢan ekini biçmek gerekir. 

 

Bekeytü alâ Ģebâbî kad tevellâ, 

Fe-yâleyte’Ģ-Ģebâbe lenâ yeûdü. 

 

 Geçen yıllarıma ağladım durdum, 

 KeĢki gençliğim geri gelmiĢ olsaydı. 

 

Felev kâne’Ģ-Ģebâbu yubâu bey’an, 

Le-a’teytü’l-mebâyia mâ yurîdü. 

 

 Onu satandan istediği fiyata alırdım, 

 Gençlik satın alınan bir Ģey olsaydı. 

 

Velâkinne’Ģ-Ģebâbe izâ tevellâ, 

Alâ Ģurefin fe-matlabuhû baîdü. 

 

 Ne kadar istesem de gelmez gençliğim, 

 Ona kavuĢmak ancak ebedi âlemde mümkün. 

 

 

PEYGAMBERİMİZİN (SAV) VEFATI 

 

Mâte’n-Nebiyyu ve lem yehlud li-ümmetihî, 

Lev hallade’llahu halkan kableyu hulden. 

 

 Sebeb-i hilkat-i âlem vefat edince, 

 Bu dar-ı cihan kimseye kalmaz bakî. 

 

El-mevtü lâ vâliden velâ veleden, 

Hâza’s-sebîlu ilâ en lâ terâ ehaden. 

 

 Ölüm ne babayı ne evladı koymaz, 

 Mülk Allah’tan baĢkasına kalır mı bâki. 

 

Allahu hayyun kadîmun kâdirun samedun, 

Ve leyse yuĢrikuhû fî mulkihî ehad. 

 

 Allah hayy, kadîm, kâhir, sameddir. 

 Mülkünde ona eĢ ve ortak hiçbir Ģey yoktur. 

 

Fe’l-hamdü lillahi ferden lâ Ģerike lehu, 

Elbirru bi’l-abdi ve’l-bâkî bilâ emed. 

 



 Elhamdülillah birdir Allah yoktur onun Ģeriki, 

 Ġhsan eder kullarına baki ve daim ebed. 

 

Eyâ men leyse lî minke’l-mucîru, 

Bi-afvike min azâbike’stecîru. 

 

 Ey Hüdâ senden baĢka kurtarıcı yoktur. 

 Azabından sığındım afvına oldum müstecir. 

 

Ene’l-abdul mukarrabu bi-kulli zenbin, 

Ve Ente’s-Seyyidu’r-Rabbu’l-Ğafûru. 

 

 Ġlâhi zenbimi itiraf ederek geldim kapına, 

 Sensin benim efendim ve Rabben –Gafûr. 

 

Fe-in azzebtenî fe’z-Zenbu minnî, 

Fe-in tağfir fe-ente bihî cedîr. 

 

 ġayet azap edersen günah benimdir. 

 Mağfiret edersen affın senindir.  

 

 

İNSAN 

 

Devâuke fîke ve mâ teĢ’ur, 

Devâuke fîke ve mâ tubsır. 

 

 Devan sendedir sen bilmesen de, 

 ġifan da sendedir sen görmesen de, 

 

Ve  ente’l-kitâbu’l-mubînu’llezî, 

Bi-ehrufuhû yezharu’l-muzmer. 

 

 Sen ey insan bir kitap gibisin, 

 ÂĢikârdır hurufundan sırr-ı kader.
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El-ilmu billahi cimâu’Ģ-Ģükür 

Ve’l-cehlu billâhi cimâu’l-küfür. 

 

 Allah’ı bilmektir Ģükrün esası, 

 Allah’ı bilmemek küfrün esası. 

 

Ve in zâemte cirmun sağîrun, 

Velâkin durriyyun âlemu’l-ekber. 

 

 Sen kendini küçük bir cirm sayma 

 Sende dürülmüĢtür âlem-i ekber. 

** 
                                                           
8
  Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin, 

Merdûme-i dîde-i ekvân olan Âdemsin.  



Ennâru ehvenu min rukûbi’l-âri, 

Ve’l-âru yedhulu ehluhû fi’n-nâr. 

 

 Cehennem ehvendir elbette ârdan. 

 Hacâlet iĢleyen kurtulmaz nârdan. 

 

** 

 

Câhid alâ telbi’l-helâli ve lâ tekun. 

Tağdûhu bi’l-isrâfi ve’t-tibzâr. 

 

 Helâle talip ol kılma israfı, 

 Orta yolu seç de girme harama. 

 

 

HIRS VE TAMA 

 

Dai’l-hırsa ani’d-dünya, 

Ve fi’l-ayĢi felâ tedma’ 

 

 Haris olma bu dünyaya 

 Geçimine tama’ etme. 

 

Velâ tecma’ mine’l-mali 

Felâ tedrî limen tecma’ 

 

 Sakın sen toplama malı, 

 Kime topluyorsun onu? 

 

Felâ tedrî e-fî arzık, 

Em fî ğayrihâ tesra’ 

 

 Bilir misin ölüm nerde? 

 Gelip seni alacaktır.  

 

Fe-enne’r-rızka maksûmun, 

Ve keddü’l-merî lâ yenfa’ 

 

 Hak etmiĢtir rızkı taksim 

 Senin hırsın fayda vermez. 

 

Fakîrun küllü men yetma’ 

Ganiyyun küllü men yekna’ 

 

 Fakir kalır nice tamî’ 

 Zengin olur nice kanî’ 

 

 

 

 



MARİFETULLAH 

 

Keyfiyyetü’l-mer’i leyse’l-mer’i yudrikuhâ 

Fe-keyfe keyfiyyetu’l-cebbâri fi’l-kıdemi 

 

 Ġnsanların mahiyetini idrak mümkün değilken 

 Nasıl olur da kadîm olan Cebbarı anlayabiliriz? 

 

Huvellezî enĢee’l-eĢyâe ve mubtedian, 

Fe keyfe yudrikuhû müstahdasi’n-nesemi. 

 

 EĢyayı yoktan yaratan ve Ģekil veren O’dur. 

 Yaratılan yaratanı idrak etmeleri mümkün mü? 

 

El-aczu an derki’l-idrâku idrâkun, 

Ve’lbahsü an sırr-ı zâtı’s-sırrı iĢrakun. 

 

 Hudâyı anlamaktan aciz olmak idrâktir. 

 Sırr-ı zatından bahsetmek ise iĢrâktır.  

 

Ve fî serâiru hummâti’lverâ humum, 

An zâ’n-nehyi acezte cinnun ve emlâkun. 

 

 Yakîn ehlinin vardır Ģüphesiz pek çok esrarı, 

 Bu sırlardan nice cin ve melek gafil olmuĢtur. 

 

Yehdî ileyhi’l-lezî münhu hüdâye 

Müstedriken ve vellallâhu müdrâkun. 

 

 Allah’ın hidayeti yol gösterir hâdiye, 

 Hidayetle veliyyullah hakkı idrak etmiĢtir. 

 

Lâ Ģey’e illallâhu fe’rfe’ zannekâ 

Yekfîke Rabbu’n-nâsi mâ ehemmekâ. 

 

 Allahtan baĢka hiçbir Ģey övgüye değmez, 

 EĢyanın hakikati varsa da Rabbin kâfidir. 

 

Ġleyke Rabbî lâ etâ sivâkâ, 

Ekbeltü amden ibteğî rızâke. 

 

 Rabbim kalbim seni ister, 

 Kalbimi saf et ve rızana yönelt. 

 

Es’elüke’l yevme mimmâ deâkâ 

Eyyûbe iz halle bihî belâkâ… 

 

 Eyyub (as) belâda senden ne istediyse 

 Ben de senden aynısını istiyorum. 

 



En yekun minnî kad denâ kazâkâ 

Rabbun fe-bâreke lî men likâkâ 

 

 ġayet kazan bana yaklaĢmıĢ ise, 

 Cemalinle beni ferhnâk eyle! 

 

 

DÜNYANIN FANİLİĞİ 

 

Yâ men dünyahu’Ģ-teğil 

Kad ğarrahû tûlu’l-emel. 

 

 Ey dünyaya meĢgul olan 

 Seni meĢgul etti emel, 

El-mevtü ye’tî bağteten, 

Ve’l-kabru sandûku’l-amel 

 

 Ölüm gelir sana birden 

 Kabir amellerin ister. 

 

Ve lem tezel fî ğafletin, 

Hattâ denâ minke’l-ecel. 

 

 Gaflet seni kuĢatmıĢtır. 

 Birden gelir sana ecel. 

 

 

AKIL VE İLİM 

 

Ġzâ künte zâ ilmin ve lem teku âkılen 

Fe-ente kezâ na’lun ve leyse lehu riclun. 

 

 Aklı olmayan bilgin bu bilgiyi neylesin 

 O kiĢi ayakkabıya sahip ayaksız gibidir. 

 

Ve in kunte zâ aklın ve lem teku âlimen 

Fe-ente keza riclun fe-leyse lehu na’lun 

 

 Aklı olan kiĢinin bilgisi Ģayet yoksa, 

 Onun hali ayakkabısı olmayanın gibidir. 

 

Elâ inneme’l-insanu ğamde li-aklıhî  

Velâ hayra fî ğamdin iz âlem yekun naslun. 

 

 Ġnsan akılına göre kılıç kını gibidir 

 Kılıcı olmayan kın hiç gereksiz gibidir. 

 

Lev kâne hâze’l-ilmu li-yahsıle bi’l-munâ 

Mâ kâne yebkâ fî’l-berriyyeti câhılun. 

 



 Ġlim arzu ve temenniyle kazanılmıĢ olsaydı, 

 Yeryüzünde hiç kimse bilgisiz kalmayacaktı. 

 

Ġched ve lâ teksel ve lâ teku ğâfilen, 

Fe-nedâmetuhu’l-ukbâ limen yetekâselu. 

 

 ÇalıĢ gaflette kalma ve tembellik gösterme, 

 Ahirette piĢmanlık tembele olacaktır.  

 

 

GERÇEK ZENGİNLİK 

 

Razînâ kısmetu’l-cibâru fînâ  

Lenâ ilmun ve lil-a’dâi malun. 

 

 Allah’ın takimine razı olmuĢuz. 

 Bize ilim düĢmana mal vermiĢtir.  

 

Feinne’l-mâle yefnî an karîbin 

Ve inne’l-ilme bakin lâ yezâlu 

 

 Dünya malı fanidir ankarîben 

 Ġlm-i Hak bakidir yok zeval. 

 

Ġnne’l-ğaniyyu hüve’l ğaniyyu bi-kalbihi 

Leyse’l-ğaniyyu hüve’l-ğaniyyu bi-mâlihi 

 

 Ġnsanın zenginliği kalp zenginliğidir 

 Yoksa mal-mülk çokluğu değildir. 

 

Ve kezâ’l-kerîmu hüve’l-kerîmu bi-halkıhî 

Leyse’l-kerîmu bi-kavmihî ve bi-âlihî 

 

 KiĢiyi kerim kılan hüsn-ı hulkıdır. 

 Kerim eden âli ve kavmi değildir. 

 

Ve kezâ’l-fakîhu hüve’l-fakûhu bi-hâlihi 

Leyse’l-fakîhu bi-nutkıhî ve mekâlihî 

 

 Fakih ve alim sözle ve yazıyla olmaz 

 KiĢiyi alim yapan ameli ve hâlidir.  

 

Felâ tuksiranne’l-kavle fî ğayri vaktihî 

Ve edimne ala’s-suhufi’l-müzeyyeni lil-akli 

 

 Mecliste gereksiz sözler söyleme 

 Aklına delil olan susmayı tercih et. 

 

Yemûtu’l-fetâ min usreti bi-lisânihi 

Ve leyse yemûtu’l-mer’u min gayreti’r-ricli 



 

 Dil sürçmesi kiĢiyi idam eder, 

 Ayak sürçmesinden bir Ģey gerekmez. 

 

Felâ teku bessâsen li-kavlike müĢfiyen 

Fe-testeclibi’l-bağzâe min zelleti’n-na’li 

 

 Bir iĢi ifĢa etmekten sakın ki olmasın 

 Sürçenin kusuru sana düĢman kılmasın. 

 

Lem yera insânen yerâ aybe nefsihî 

Ve in kâne lâ yahfâ aleyhi cemîlun 

 

 Görmedim kimseyi ki kendi aybını göre, 

 Ġnsanlar baĢkalarının iĢine göz dikmiĢtir. 

 

Men ze’llezî yencû mine’n-nâsi salimen 

Ve linnâsi kâle bi’z-zunûni ve kîle. 

 Dünyada kimse insanların dilinden kurtulamaz 

 Çünkü insanlar hep kîl-u kâl ile meĢguldürler. 

 

Ecelluke kavmün hîne saberte ilâ’l-ğınâ 

Ve kullu ğaniyyin fi’l-uyuni celîlun. 

 

 ġayet zengin isen kavmin yüceltir seni 

 Her zengin baĢkasına güzel görünür. 

 

Ve leyse’l-ğınâ illâ ğınâ zeyyene’l-fetâ 

AĢiyyetün yekrâ ev ğadâte yenîlun 

 

 Zenginliği sen dünyanın süsüdür bil, 

 Zengin sabah akĢam ikram edendir. 

 

Ve lem yeftekır yevmen ve in kâne mu’dimen 

Sahıyyun ve lem yestağnî kattu bahîlun. 

 

 Cömert fakir olmaz eli daralsa da, 

 Cimrinin malı olsa da zengin sayılmaz. 

 

Suni’n-nefse ve ahmilhâ alâ mâ yezînuhâ, 

TaiĢ salimen ve’l-kavlu fîke cemîlu 

 

 Malını fakire dağıt ki nefsini koruyasın 

 Kötü sözden kurtulup övgü alasın. 

 

Ve in zâke rızkan el-yevme fa’abır ile ğadin. 

Asâ nekebâti’d-dehri anke tezûlü. 

 

 Günlük rızkın az olsa sabret bir zaman 

 Zamanla Hak senin sıkıntını kaldırır. 



 

Yuizz ani’n-nefse in kalle mâluhu, 

Ğaniyyu ğaniyyu’l-mâli ve hüve zelîlun. 

 

 Malı az olsa da gönül sahibi zengin 

 Malı çok olan gerçekte olur zelil. 

 

 

 

ÜMİT VE İDEAL 

 

Velâ tey’es fe inne’l-ye’se küfrün 

Leâllallahu yuğnî an kalîli. 

 

 Ümitsiz olma ki yeis küfürdür 

 Umulur Allah seni ede zengin. 

 

Felâ tezunnu bi-rabbike zanne sûin 

Fe-Ġnne’llahe evlâ bi’l-cemîli. 

 

 Su-i zan etme ki rabbin cemildir, 

 Rabbin daima hüsn-ü zanna layıktır.
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Raeytü’l-usre yetbeuhû yusren 

Ve kavlullahi esdaku külle kîlın. 

 

 Zorluğun sonunu hep kolay gördüm 

 Bu Allah’ın sözü en doğru sözdür.
10

  

 

Belevtü’n-nâsi karnen ba’de karnin 

Felem era mislü muhtâle bi-mâlin. 

 

 Ġnsanları zamanla ben denedim. 

 Mal ile övünenden kötüsünü görmedim. 

 

Li-nakli’s-sahri min kıleli’l-cibâli 

Ehabbe’lletî min mineni’r-ricâli. 

 

 Bana dağdan daha ağır geliyor, 

 Ġnsanların bana olan minnetleri. 

 

Yekûlu’n-nâsu lî fi’l-kesbi ârun. 

Fe- kultu’l-âru fî zellî’s-suâli. 

 

 Ġnsanlar der senin çalıĢman ârdır. 

 Derim ki istemek daha da ârdır. 

 

                                                           
9
 Yüce Allah buyurdu: “Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl zannederse ben ona öyle muamele 

ederim” (Kutsi Hadis)  
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 “İnne maa’l-usri yusren, inne maa’l-usri yüsrâ” “Her zorluktan sonra kolaylık vardır.” (İnşirah, 5-6) 



Sabru’l-fetâ bi-fakrihî yehılluh 

Ve bezluhû li-vechihî bezluhu. 

 

 Fakir gencin sabrı onu yüceltir 

 BaĢkasına el açarsa zelildir.  

  

  

MÜNACÂT-I ALİ KERREMELLAHU VECHEHU 

 

Ġlâhi Ente zû fazlın ve mennin 

Ve innî zû hatâyâ fa’fu annî, 

 

 Ġlâhî Sen lütuf ve kerem sahibisin 

 Ben ise kusurluyum ne olur affet.  

Ve zannî fîke yâ Rabbî cemîlun, 

Fe-hakkık yâ ilâhî hüsne zannî 

 

 Ġlâhi Senin affını ümit ederim, 

 Ne olur zannımı lütfen kabul et.  

 

Ġlâhî lâ tuazzibnî fe-innî  

Mukırran bi’llezî kad kâne minnî 

 

 Ġlâhî ne olur bizden azabın kaldır 

 Hatalardan koru kendine yakın et. 

  

Yezunnu’n-nâsu bî hayran feinnî  

EĢerru’l-halkı ve in lem ta’fu annî 

 

 Kulların bana hüsn-ü zan ederler 

 Ġnsanların kötüsüyüm sen affetmezsen.  

 

 

HAŞR-İ CİSMÂNÎ 

 

Kâle’n-necmu ve’t-tabîbu kilâhumâ 

Len yehĢuru’l-ecsâdu kultu ileyhimâ 

 

 Müneccim ve tabip bana geldiler, 

 HaĢr-i cismani imkânsızdır dediler. 

 

Ġn sahha kavlükumâ fe-lestü bi-hâsirin, 

Ve in sahha kavlukuma fe’l- husranu aleyhimâ 

 

 Siz doğru iseniz benim bir kaybım yoktur. 

 Ya ben doğru isem size ne büyük hüsrandır. 

 

  

 

 



MÜNACÂT-I HAZRET-İ ALİ (KV) 

 

Yâ Sâmia’d-duâ  

Ve yâ Râfia’s-semâ 

Ve yâ Dâime’l-bekâ 

Ve yâ Sâmia’l-atâ 

Li-zi’l-fâkati’l-adîm. 

 

 Ey duâmı iĢiten, 

 Ve gökleri yükselten, 

 Ve dâim bâkî olan, 

 Ey atâsı çok olan, 

 Biz hiçleri sevindir. 

 

Ve yâ Âlime’l-guyûb, 

Ve yâ Ğâfire’z-zünûb, 

Ve yâ Sâtire’l-uyûb, 

Ve yâ KâĢife’l-kürûb, 

Ani’l-murhıkı’l-kezîm. 

 

 Ey gayıpları bilen, 

 Ey suçları affeden, 

 Ey ayıpları örten, 

 Ey sıkıntı gideren, 

 Öfkelerimizi gider. 

 

Ve yâ Fâika’s-sıfât, 

Ve yâ Muhrice’n-nebât, 

Ve yâ Câmia’Ģ-Ģetât, 

Ve yâ MunĢie’r-rifât, 

Mine’l-a’zami’r-remîm. 

 

 Ey yüceler yücesi, 

 Ey bitkiler yeĢerten, 

 Ey dağılanı toplayan, 

 Ey yıkılanları düzelten, 

 Ey kemikleri dirilten. 

 

Ve yâ Münzile’l-ğıyâs, 

Mine’d-deleci’l-hasâs, 

Ale’l-huzni ve’d-demâs, 

Ġlâ’l-cuvvai’l-ğarâs, 

Mine’l-hezmi’r-rezûmi. 

 

 Ey yağmuru yağdıran, 

 Bulutlarla gezdiren, 

 Kumlu yerlere indiren, 

 Nebâtâtı doyuran, 

 Hezimetlerimizi gider. 

 



Ve yâ Hâlika’l-bürûc, 

Semâin bilâ fürûc, 

Maa’l-leyli zi’l-vülûc, 

Ala’z-zav’î zi’l-bülûc, 

YağĢâ senâ’n-nücûmi. 

 

 Ey burçları yaratan, 

 Semâlarda gezdiren, 

 Geceden gündüzü çıkaran, 

 GüneĢleri nuruyla parlatan, 

 Bizi de yıldız gibi nurlandır.  

 

Ve yâ Fâlıka’s-sabâh, 

Ve yâ Fâtiha’n-necâh, 

Ve yâ Mursile’r-riyâhi 

Bukûran maa’r-revâh, 

Fe-yenĢe’ne bi’l-ğayûm. 

 

 Ey sabahı aydınlatan, 

 Fetihlerimiz açan, 

 Rüzgârları estiren, 

 Karanlıkları aydınlatan, 

 Bizim de karanlığımızı gider. 

 

Yâ mursiye’r-revâsıh, 

Evtâduhâ’Ģ-Ģevâmıh, 

Fî arzıhâ’s-sevânıh, 

Etvâduhâ’l-bevâzıh, 

Min san’ati’l-kadîmi. 

 

 Ey yerleri sağlamlaĢtıran, 

 Dağları kazıklar yapan, 

 Her Ģeyi bir esasa bağlayan, 

 Yüksek dağlar yaratan, 

 Kadim sanatınla bizi de koru. 

 

Ve yâ Hâdiye’r-reĢâd, 

Ve yâ Mulhime’s-sedâd, 

Ve yâ Râzika’l-ibâd, 

Ve yâ Muhyiye’l-bilâd, 

Ve yâ Fârice’l-ğumûm. 

 

 Ey doğru yolu gösteren, 

 Ġstikâmatli yolu öğreten, 

 Kullarını rızıklandıran, 

 Meskenleri Ģenlendiren, 

 Gam kederlerimizi gider. 

 

 

 



Ve yâ men bihî eûz, 

Ve yâ men bihî elûz, 

Ve min hukmihi’l-buğûz, 

Femâ anhu lî Ģüzûz, 

Tebârekte min halîm. 

 

 Ey kendisine sığınılan, 

 Fazlı keremi olan, 

 Her hükmü geçerli olan, 

 Her Ģeyi kâmil yapan, 

 Hilminle bize davran. 

 

Ve yâ Mutlıka’l-esîr, 

Ve yâ Câbira’l-kesîr, 

Ve yâ Muğniye’l-fakîr, 

Ve yâ Ğâziye’s-sağîr. 

Ve yâ ġâfiye’s-sakîm. 

 

 Ey tutsakları kurtaran, 

 Ey kırılanı onaran, 

 Ey fakiri zengin yapan, 

 Ey yavruları besleyen, 

 Ey hastalara Ģifa veren, 

 

 

Ve yâ men bihi’tirâzî, 

Ve yâ men bihi’htizâzî, 

Mine’z-zülli ve’l-mehâzî, 

Ve’l-âfâti ve’l-merâzî, 

Eiznî mine’l-humûm. 

 

 Ey bizi aziz kılan, 

 Kötülükten koruyan, 

 Zilletlerden kurtaran, 

 Niyazlarım sanadır, 

 Afetlerden koru beni. 

 

Ve min cinnetin ve insin 

Li-zikri’l-meâdi münsin, 

Lil-kalbi anhu mukassin, 

Ve min Ģerri annî nefsin. 

Ve Ģeytânihâ’r-racîm. 

 

 Ġnsanlardan ve cinlerden, 

 HaĢirde unutulmaktan, 

 Kalbimin sıkıntısından, 

 Azgın nefsimin elinden, 

 ġeytanın Ģerrinden koru. 

 

 



Ve yâ münzile’l-meâĢi, 

Ale’n-nâsi ve’l-mevâĢî, 

Ve’l-efrâhi fi’l-aĢâsi, 

Mine’t-tu’mi ve’r-reyâĢi, 

Tekaddeste min alimin. 

 

 Ey geçimimi sağlayan, 

 Ġnsi hayvanı doyuran, 

 Yavrulara rızık veren, 

 Hem yiyecek hem giyecek, 

 Sen ne mukaddes Ġlahsın! 

 

Ve yâ Mâlike’n-nevâsî 

Lil-mutîâti ve’l-avâsî 

Femâ anhu min menâsı 

Lil-abdi ve lâ halâsı, 

Li-mâzın ve lâ mukim. 

 

 Ey her Ģeyi takdir eden, 

 Âtî, âsî ayırmayan, 

 Ne geçmiĢ ne gelecekte   

 Yoktur bize baĢka penâh, 

 Ne olur bizleri koru… 

 

Ve yâ Hayra müsteâzın, 

Li-mahzı’l-yakîni râzın, 

Bimâ hüve aleyhi fâzın, 

Min ahkâmihi’l-mevâzî, 

Teâleyte min hakîmin. 

 

 Ey zayıfların sığınağı, 

 Bizlere sıkıntı verme. 

 Hükmüne boyun bükmüĢüz, 

 Hikmetinden ümitvârız, 

 Feyzini bize de yağdır. 

 

Ve yâ men binâ muhit, 

Ve anna’l-ezâ yumît, 

Ve min mulkihi’l-basît, 

Ve min adlihi’l-kasît, 

Ale’l-berri ve’l-esîm… 

 

 Ey bizleri kuĢatan, 

 Sıkıntıları kaldıran, 

 Mülkü çok geniĢ olan, 

 Hem iyiye hem kötüye 

 Daim adil davranan. 

 

 

 



Ve yâ Râiye’l-luhûz, 

Ve yâ Sâmia’l-lüfûz, 

Ve yâ Kâsıme’l-huzûz, 

Bi-ahsâihi’l-hafûz. 

Ba’de lil-menni’l-kasûm. 

 

 Ey her sürçeni gören, 

 Sözlerimizi iĢiten, 

 Nasipleri pay eden, 

 MüĢkilleri gideren, 

 Âdil olan Allahım!  

 

Ve yâ men Hüve’s-Semî’ 

Ve min arĢihi’r-refî’ 

Ve min halkıhı’l-bedî’ 

Ve min cârihi’l-menî’ 

Mine’z-zâlimi’l-ğaĢûm. 

 

 Ey her gizliyi iĢiten, 

 Semaları yücelten, 

 Her Ģeyi bedî’ yapan, 

 Zulüm sıkıntı verme, 

 Sana yakın kıl bizi… 

 

Yâ men habâ fe-esbağ, 

Ve mâ kad havâ ve savvağ, 

Ve yâ men kefâ ve belağ, 

Bimâ kad kefâ ve efrağ, 

Ve min mennihi’l-azîm. 

 

 Ey bağıĢı bol olan, 

 Ġyiliği sınırsız olan, 

 Ġsteyene bol veren, 

 Yüce mükâfatlarla, 

 Ġhtiyaçları gideren… 

 

Ve yâ melcei’z-zaîf, 

Ve yâ mefzei’l-lehîf, 

Tebatekte min latîf, 

Rahîmin binâ Raûf, 

Habîrin binâ Kerîm. 

 

 Ey zayıflar sığınağı, 

 Kederlinin yardımcısı, 

 Lütf-u kerem sahibi 

 Bilirsin ahvâlimi. 

 Rahmetini saç bize… 

 

 

 



Ve yâ men kazâ bi-hak, 

Alâ nefsin kulle halk, 

Vefâten bi-külli ufk, 

Femâ yenfeu’t-tevekk, 

Mine’l-mevti ve’l-hatûm. 

 

 Ey hak kümüm veren, 

 Mahlûka eĢit davranan, 

 Herkesi ölümlü kılan, 

 Kimse ondan kurtulamaz, 

 Hiçbir tabip çare olmaz. 

 

 

Terânî ve lâ erâk, 

Ve lâ Rabbe lî sivâk, 

Fe-kudnî ilâ Hudâk, 

Ve lâ teğisnî redâk, 

Bi-tevfîkı’l-asûmi. 

 

 Sen görürsün biz görmeyiz 

 Senden baĢka Rabb yoktur, 

 Nurunla beni aydınlat, 

 Nura gözümüz kapatma, 

 Yardımınla kurtar bizi. 

 

   

Ve yâ ma’deni’l-celâl 

Ze’l-izzi ve’-cemâli, 

Ve zi’l-keydi ve’l-mehâli, 

Ve ze’l-mecdi ve’l-feâli, 

Ve ze’l-fahri ve’l-melûm. 

 

 Ey yüceler yücesi, 

 Ey zî-izzet ve cemal, 

 Ey azap ve ceza veren, 

 Ey kerem ve ihsanı olan, 

 Övgü ve sitemler Sana’dır. 

 

Ecirnî mine’l-cahîm, 

Ve min havlihâ’l-azîm, 

Ve min ayĢihâ’z-zemîm, 

Ve min harrihâ’l-mukîm, 

Ve min mâihâ’l-hamîm… 

 

 Cehennem’in korkusundan, 

 Günahların sonucundan, 

 Cehennemin sıcağından, 

 Yakıcı irinli suyundan, 

 Yâ Rab! N’olur koru bizi.  

 



Ve eshıbni’l-Kur’âne, 

Ve eskinni’l-cenâne, 

Ve zevvicni’l-hisâne, 

Ve nâvilni’l-emâne, 

Ġlâ’l-cenneti’n-Naîm. 

 

 Kur’anına dost eyle! 

 Cennetine sakin et, 

 Hurisini nasip et, 

 Emanına al bizi, 

 Nâimine sal bizi… 

 

Ġlâ ni’metin ve lehvin, 

Bi-ğayri’stimâi lağvın. 

Ve lâ i’tizâri Ģekvin, 

Ve lâ bi’d-dikâri Ģecvin, 

Sakimin velâ kelîm… 

 

 BoĢ sözleri duyulmayan, 

 ġikâyeti bulunmayan, 

 Üzüntü hayal edilmeyen, 

 Hastalığın girmediği, 

 Cennetinle toyla bizi… 

 

Ġlâ’l-manzari’n-nezîh! 

Ellezî lâ luğûbe fîh… 

Henîen sâkinîh… 

Fe-tûbâ li-âmirîh… 

Zevi’l-medhali’l-kerîm. 

 

 Nezhih güzel manzaralar, 

 Bütün iĢte kolaylıklar, 

 Ġçinde zevk-u sefâlar, 

 Olmayan hiç sıkıntılar, 

 Cennetine girdir bizi… 

 

Fî menzilin Teâlâ! 

Bi’l-husni kad telâlâ, 

Bi’n-nuri kad tevâlâ, 

Telkâ bihi’l-celâlâ, 

Min seyyidin rahîmi. 

 

 Yüksek yüksek köĢklere, 

 Aydınlık ve güzelliklere, 

 Sonu gelmez nurlara, 

 Ġzzetle sefa sürenlere, 

 Nesim esen bağlara… 

 

 

 



Ġle’l-fereĢi’l-vatıy, 

Ġle’l-melbesi’l behiy, 

Ġle’l-met’ami’Ģ-Ģehiy, 

Ġle’l-meĢrebi’l-heniy, 

Mine’s-selseli’l-hatîm. 

 

 YumuĢak döĢeklere, 

 Ve güzel hullelere, 

 Lezzetli yemeklere, 

 Ve tatlı içeceklere, 

 Lütfunla eriĢtir bizi… 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

Hz. ALİ’NİN (RA) BİR DUASI 

 

Allahümme innî es’elüke yâ Alime’l-umûru’l-hafiyyeh… 

Ve yâ men’il-arzu bi-izzetihî medhıyyeh… 

Ve yâ meni’Ģ-Ģemsu ve’l-kameru bi-nûri celâlihî müĢrikatün muzîeh… 

Ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü’minetin zekiyyeh… 

Yâ muskine ru’be’l-hâifîne ve ehlu’t-takıyyeh… 

Yâ men havâyicu’l-halkı indehû makzıyyeh… 

Yâ men leyse lehû bevvâbun yunâdâ, velâ sahıbun yuğĢâ…  

Ve lâ vezîrun yu’tâ, velâ ğayruhû Rabbun yud’â… 

Ve lâ yezdâdu ale’l-ilhâhi illâ keremen ve cûdâ… 

Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî… 

Ve a’tınî su’lî…  

Ġnneke alâ külli Ģey’in kadîr. 

Ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn… 

Âmin! 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hz. ALİ’NİN (RA) FATİHA SURESİNİ  

ŞEFAATÇİ YAPMASI 
 

Bismillahi’r-Rahmâni’r-Rahîm! 

 

Ġzâ mâ kunte multemisen li-rızkın, 

Ve neccihi’l-kasda min abdin ve hurrin. 

 

 Ey rızkı daralan ve rızık isteyen, 

 Köle veya hür olsun necat dileyen, 

 

Ve tezferu bi’llezî turcâ serian, 

Ve te’menu min muhâlifen ve gadrin. 

 

 En kısa zamanda zafer dileyen, 

 Gadre uğrayıp kurtulmak isteyen, 

 

Fe-Fâtihatu’l-kitabi fe inne fîhâ… 

Lemâ emleytü sırren eyyu sırran. 

 

 Sana Fatihatu’l-Kitabı tavsiye ederim. 

 Bil ki onda sırlar içinde sırlar vardır.  

 

Fe-lâzimun dersehâ akıben iĢan… 

Ve fî subhın ve zuhrin sümme asrın. 

 

 Dersine devam et yatsıdan sonra, 

 Sonra sabah, öğlen ve ikindi vakti. 

 

Ve lâzimuhâ bi-mağribin kulle leylin, 

Ġlâ tısîne tettebiuhâ bi-aĢrın. 

 

 Devam etmen gerek her akĢam yine, 

 Doksan defa okuyup on ilave edersin. 

 

Tenel mâ Ģi’te izzin ve câhin, 

Ve azm-i mehâbetin ve uluvv-ü kadrin. 

 

 Gayretinle ulaĢırsın izzetli bir geçime, 

 Açılır baht-ı talihin ve uluvv-u kadrin. 

 

Ve an lâ tuğayyirhu leyle’l-leyâlî 

Bi-hâdisetin mine’n-noksani tecrî 

 

 Sakın değiĢtirme gece ve gündüz. 

 Olayların bunu ihmaline fırsat verme. 

 

Ve tevfîkın ve efrâhin tevalet, 

Ve te’menu min nekâletin kulle Ģerrin. 

 



 Sana yardım ve ferahlık devam eder, 

 Her nevi Ģerden de emin olursun. 

 

Ve lâ tahtec ilâ ehadin li-Ģey’in 

Ve lâ tefca’ bi-mekrûmin ve durrin. 

 

 Daha baĢka Ģeye muhtaç olmazsın, 

 Zarar, hile ve fecaetten kurtulursun. 

 

Ve min cûin ve ğurrin ve’n-kıtâın, 

Ve min batĢı’llezî nehâ ve emrin. 

 

 Açlıktan, aldatılmaktan ve güçsüzlükten 

 Amirin emir ve yasakla tutuklamasından, 

 

 

Ve temânun ve tebluğu’l-emâle hakkan 

Alâ tûli’l-medâ fî külli nehrin. 

 

 Gerçek emeline erer emin olursun, 

 Uzun yıllar bu halin devam eder. 

 

Fe-inneke in fealte etâke âtin, 

Ġnnemâ yuğnîke an Zeydin ve Amrin. 

 

 Muhakkak uzun zaman böyle kalırsın 

 Kurtulursun ona buna muhtaç olmaktan. 

 

Ve kuntu mübeccelen fî külli vaktin. 

Ve iĢte mun’imen fî- tûl-i dehrin. 

 

 Her zaman da sana saygı duyulur, 

 Nimet içinde yaĢarsın bütün zamanlar.  

 

 

*** 

 

 

HATİME 

 

Hz. ALİ’YE (RA) AİT TAHMİDİYE 

 

Bismillahi’r-Rahmâni’r-Rahîm! 

 

Ed’ûke Yâ Alîmu bi-esmâike’l-azîm, 

Tefazzalte Yâ Halîmu, leke’l-hamde Yâ Kerîm.  

 

 Ey Alîm, sana büyük isimlerinle yalvarıyorum, 

 Seni tafdil ediyorum, Hamd Sana’dır Yâ Kerim! 

 



Ve Yâ Nura kulle Nûr, ve yâ Mâlike’l-umûr, 

Bi-mâ Ente lî Ğafûr, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Ey bütün nurların nuru! Ey her iĢin sahibi, 

 Sensin beni affeden Hamd Sana’dır Yâ Kerîm.  

 

Ve Yâ Mûnise’l-kulûb, ve Yâ KâĢife’l-kurûb, 

Ve Yâ Sâtire’l-uyûb, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Ey kalplerin enîsi, ey kalplerin kâĢifi, 

 Ey ayıpları örten, Hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Terânî ve lâ erak, ve lâ Rabbe lî sivâk, 

Fe-tûbâ limen yerâk, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Görürsün biz görmeyiz, BaĢka Rabbimiz yoktur. 

 Seni görene ne mutlu! Hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Ve Yâ men Huve’l-Habîb, ve Yâ men Huve’l-Karîb, 

Ve Yâ men Huve’l-Mucîb, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Sevgili olan Sensin, yakın olan da Sensin, 

 Duaya cevap verensin, Hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Ve Yâ men Huve’s-Semî’ ve men arĢuhu’r-refî’ 

Ve min halkıhı’l-bedî’ leke’l-hamde Yâ Kerîm.  

 

 Her Ģeyi iĢitensin, ArĢı yüce olansın, 

 Halkı hoĢ yaratırsın; Hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Belâ Ente lî Habîb, Belâ Ente lî tabîb, 

Belâ Ente lî Mucîb, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Sen benim sevgilimsin, Sen benim tabibimsin, 

 Her arzuma mucipsin; Hamd Sana’dır Yâ Kerim. 

 

Yâ Âlime’s-serâir, Yâ KâĢife’z-zarâir, 

Sırrî ileyke zâhir, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Sen sırları bilensin, Zararı giderensin, 

 Sırrım sana ayândır, Hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Zikrî ileyke râid, vechî ileyke Ģâhid, 

Yâ muntehâ’l-mehâmid, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Zikrimi görüyorsun, veçhime Ģahit Sensin. 

 Minnetler hep Sanadır, Hamd Sana’dır Yâ Kerim. 

 

Yâ men Huve’l-Celîl, Yâ men huve’l-Cemîl 

Ve yâ Mu’tıye’l-cezîl, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 



 

 Celil olan da Sensin, Cemil olan da Sensin, 

 Her Ģeyi veren Sensin, hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Ve Yâ Âlime’l-Ğuyûb, ve Yâ Sâtirel-uyûb, 

Tenezzehe mine’l-uyub, leke’l-hamde Yâ Kerîm.  

 

 Ğayıbları bilensin, Suçları gizleyensin, 

 Ayıplardan berisin; Hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Duâî huve’s-Senâ, Ģefîî huve’l-bukâ’ 

Murâdî huve’r-rızâ, leke’l-hamde yâ Kerîm. 

 

 Duam seni övmektir, Ģefaatçim ağlamam, 

 Muradım rızanızdır; Hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Ecirnî mine’l-cahîm, ve min berdihâ’l-leîm, 

Ve min mâihâ’l-hamîm, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Bizi koru cahîmden, ve onun soğuğundan, 

 Koru bizi nârından; Hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Ve yâ munzile’l-kitâp, ve yâ munĢie’s-sehâb, 

Ve yâ mu’tike’r-rikab, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Kitabı indirensin, bulutu gezdirensin, 

 Köleyi hür kılansın; Hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Leke’l-izzu ve’l-cemâl, leke’l-fahru ve’l-kemâl, 

Ve’l-mülkü bilâ zevâl, leke’l-hamde Yâ Kerîm. 

 

 Ġzzet ve Cemal Senindir, övgü, kemâl Senindir. 

 Bizeval mülk Senindir; hamd Sana’dır Yâ Kerîm. 

 

Bi-hakkı Muhammedin aleyk, ve ashâbihî ledeyk, 

Ve karribnî ileyke, leke’l-hamde yâ Kerîm. 

 

 Muhammed (as) hürmetine, ashabı hürmetine, 

 Beni ona yaklaĢtır; hamd Sana’dır Yâ Kerîm.  

 

 

 

Ve’l-Hamdü Lillahi Rabbi’l-âlemîn… 

Âmin!  

  

 

   

 

  


