CİN MEKTUBU ve HIRZ AYETLERİ
Her Hakkı Mahfuzdur (Copyright Ağustos 2010)
Ticari amaçla yayınlanamaz.
Şahsi işlerde kullanım için Hacı Mehmet Bahattin Geçkil
tarafından Ramazan 2010 da hazırlanmıştır.

Kur'an ayetlerini Türkçe harflarle
okurken harfleri ağızdan doğru
çıkarabilmek için bir ANAHTAR tablo
hazırlanmıştır. Bu tabloyu iyice anlayıp
ayetleri ona göre okumalıdır.

I

BismillâhirraHmânirraHıym
Birkaç sene önce seyyid sülalesinden
muhterem bir zat bana cin mektubu
diye bir yazı vermişti ve bunu cinlerden
korunmak için evde bulundurmamı
söylemişti. Ben de onun dediği gibi
yapmış hatta bunun kopyasını yapıp
bütün akrabalarıma dağıtmıştım. Bu
Arapça yazının harekeleri yoktu. Ben
bunu yeniden harekeleri ile yazdım.
Ayrıca Arapçayı tam okuyamayanlara
yardımcı olması için bunları Türkçe
harflerle de yazdım.
Ayrıca Hirz ayetleri (Korunma ayetleri)
adında çeşitli yerlerde Seyyid Ahmedi
Rufai hazretlerine istinat edilen bazı
ayetler vardır. Bunlar İmamı Rabbani
hazretlerinin torununa istinat edilen
âyât-ı hırz denilen ayetlerle aynıdır.
Yalnız Cin suresinde ilk 4 ayet yerine

II

ilk 6 ayet vardır. Sonundaki dua da
hemen hemen aynıdır.
ve duasının cinlerin sebeb
olduğu hastalıklara, felce ve saraya iyi
geldiği söylenmektedir. Ben bunları da
harekeli Arapça ve Türkçe olarak
yazdım.
Hirz ayetleri

Bunları okumak için en güzel zaman
sabah namazı ve ikindiden sonraki
zamandır. Bunları okumak için önce
güzel bir abdest almalı sonra okumadan
önce peygamber efendimize salat ve
selam getirmelidir. Sonra da bu ayetleri
okumalı ve duasını yapmalıdır. Sonra
bir suya üfleyip hastaya bu sudan
içmesini ve onunla abdest almasını
söylemelidir. Ayrıca Hırz ayetlerini
misk ve zaferan ile bir kağıta yazıp
yazıyı suda eritip bu suyu hasta içerse

III

Hasta biiznillah iyileşir.
Bu okumalara hasta iyileşinceye kadar
devam etmelidir. Benim daha önce
birçok kaynaklarda okuduğuma göre bu
gibi durumlarda hastanın 3, 7, veya 40
gün okunduğudur.
Unutmamalıdır ki şifayı veren yalnız
Allahü te'aladır. Bu okunanlar onun
şifasını elde etmek için bir vesiledir.
Dua ne kadar içtenlikle yapılırsa o
kadar tesirli olur. Ayrıca bunları
okuyan kişinin haramlardan sakınan bir
kişi olmasına da dikkat etmelidir.
Hacı Mehmet Bahattin Geçkil
Emekli Elektrik Mühendisi
Araştırmacı Yazar
Ramazan 1431/ Ağustos 2010
Küçükyalı/İstanbul

IV

Cin mektubunu ve hırz ayetlerini
cinlerden korunmak için su geçirmeyen
bir şeyle mesela plastikle kaplayıp kişi
bunları üzerinde taşıyabilir.

V

Cin mektubu nedir?
Peygamber efendimizin cinlerin zararlarından Müslümanları korumak
için Hazret-i Ali'ye yazdırdığı bir mektuptur. Üzerinde taşıyana ve evinde
bulundurana o mahluklar zarar veremez.
Eshab-ı kiramdan Ebu Dücane hazretleri anlatır:
Yatıyordum. Değirmen sesi gibi ve ağaç yapraklarının sesi gibi ses
duydum ve şimşek gibi parıltı gördüm. Başımı kaldırdım. Odanın
ortasında siyah bir şey yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi
derisi gibi idi. Yüzüme kıvılcım gibi şeyler atmaya başladı. Hemen
Resulullaha gidip anlattım. Buyurdu ki:
(Ya Eba Dücane Allahü te'âlâ evine hayır ve bereket versin!)
Kalem ve kağıt istedi. Hazret-i Ali'ye bir mektup yazdırdı. Mektubu alıp
eve götürdüm. Başımın altına koyup uyudum. Feryat eden bir ses beni
uyandırdı. Diyordu ki: (Ya Eba Dücane bu mektupla bizi yaktın. Senin
sahibin bizden elbette çok yüksektir. Bu mektubu bizim karşımızdan
kaldırmaktan başka bizim için kurtuluş yoktur. Artık senin ve
komşularının evine gelemeyeceğiz. Bu mektubun bulunduğu yerlere
gelemeyiz.)
Ona dedim ki sahibimden izin almadıkça bu mektubu kaldırmam. Cin
ağlamasından feryadından o gece bana çok uzun geldi. Sabah
namazını mescitte kıldıktan sonra cinnin sözlerini anlattım. Resulullah
efendimiz buyurdu ki:
(O mektubu kaldır. Yoksa mektubun acısını kıyamete kadar çekerler.)
Kaynak:
1. Delail-ün-nübüvve, Tezkire-i Kurtubi
2. Hasâis-i Kübrâ, c.2, s.369. Beyhâki. Ebu Ducâne'den rivâyet edilmiştir.
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VII

CİN MEKTUBUNUN TÜRKÇE HARFLERLE
YAZILIŞI

BismillâhirraHmânirraHıym

hâzâ kitâbun min muHammedin
rasûlillâhi rabbi-l-'Âlemiyne ilâ
men TaraKa-d-dâre minel 'Ummâri
vez zuvâri ves sâiHiyne illâ
TâriKan yaTriku bihayrin yâ allâhu
emmâ ba’Ådu feinne lenâ ve lekum
fiyl HaKKi si'Aten fein teku
'ÂşiKan hâliken ev mûli'An ev
fâciran muKtaHimen ev râ'Iyen
HaKKan ev mubTilen fehâzâ
kitâbullâhi te'Âlâ yenTiKu 'Aleynâ
ve 'Aleykum bil HaKKi innâ kunnâ
nestensihu mâ kuntum ta’Åmelûne
ve rusulunâ ledeyhim yektubûne mâ
temkurûne utrukû SâHibe

VIII
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IX

kitâbiy hâzâ venTaliKû ilâ
'Abedeti-l-eSnâmi vel evsani ve ilâ
men tez’Umu enne me'Allâhi ilâhen
âhara lã ilâhe illâ huve kullu şey’in
hâlikun illâ vechehû lehu-l-Hukmu
ve ileyhi turce'Ûne
Hâ mĩm lâ yunSarûne Hâ mĩm 'Ãyn
sĩn Kãf * tuglebûne Hâ mĩm vel
kitâbil mubiyni teferraKa
a’Ådãullâhi ve belegat Huccetullâhi
ve lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ
billâhi feseyekfiykehumullâhu ve
huve-s-semiy'U-l-'Aliym.
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1

âyât-ı hırz
BismillâhirraHmânirraHıym
1:1 el Hamdü lillâhi rabbil 'Âlemiyn
1:2 erraHmânirraHıym
1:3 mâliki yevmiddiyn
1:4 iyyâke na'Åbüdü ve iyyâke
nesta'Iyn
1:5 ihdinaSSırâTal müstaKıym
1:6 SırâTalleziyne en'Amte 'Aleyhim
1:7 gayril magDûbi 'Aleyhim ve
leDDãlliyn
BismillâhirraHmânirraHıym
2:1 elif lãm mĩm
2:2 zâlikel kitâbü lâ raybe fiyh* hüden
lil müttaKıyn
2:3 elleziyne yu’minûne bil gaybi ve
yuKıymûneS Salâte ve mimmâ
razaKnâhüm yünfiKûn
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2:4 velleziyne yu’minûne bimã ünzile
ileyke ve mã ünzile min Kablik* ve bil
âhırati hüm yûKınûn
2:5 ülãike 'Alâ hüden min rabbihim ve
ülãike hümül müfliHûn

2:163 ve ilâhüküm ilâhün vâHıd* lã
ilâhe illâ hüver raHmânür raHıym

2:164 inne fiy halKıs semâvâti vel arDı
vahtilâfil leyli ven nehâri vel fülkilletiy
tecriy fiyl baHri bimâ yenfe'Un nâse ve
mã enzelallâhü mines semãi min mãin
feaHyâ bihil arDa ba'Åde mevtihâ
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3

ve besse fiyhâ min külli dãbbetin ve
taSriyfir riyâHı ves seHâbil musahhari
beynes semãi vel arDı leâyâtin
liKavmin ya'ÅKılûn
2:255 allâhü lã ilâhe illâ hüvel Hayyül
Kayyûm* lâ te’huzühû sinetün ve lâ
nevm* lehû mâ fis semâvâti ve mâ fiyl
arD* men zelleziy yeşfe'U 'Indehũ illâ
biiznih* ya'Ålemu mâ beyne eydiyhim
ve mâ halfehüm* ve lâ yuHıyTûne
bişey’in min 'Ilmihĩ illâ bimâ şã’*
vesi’A kürsiyyühüs semâvâti vel arD*
ve lâ yeûdühû HıfZuhümâ* ve hüvel
'Aliyyül 'AZıym
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2:256 lã ikrâhe fid diyni Kad
tebeyyener ruşdü minel gayy* femen
yekfür biTTâgûti ve yu’min billâhi
feKadistemseke bil 'Urvetil vüsKâ
lenfiSâme lehâ* vallâhü semiy'Un
'Aliym
2:257 allâhü veliyyülleziyne âmenû
yuhricühüm mineZ Zulümâti ilen nûr*
velleziyne keferũ evliyãuhümüT
Tâgûtu yuhricûnehüm minen nûri ileZ
Zulümât* ülãike aSHâbün nâr* hüm
fiyhâ hâlidûn
2:285 âmener rasûlü bimã ünzile ileyhi
min rabbihî vel mu’minûn* küllün
âmene billâhi ve melãiketihî
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5

ve kütübihî ve rusulih* lâ nüferriKu
beyne eHadin min rusulih* ve Kâlû
semi'Ånâ ve eTa'Ånâ gufrâneke
rabbenâ ve ileykel maSıyr
2:286 lâ yükellifullâhü nefsen illâ
vüs’Ahâ* lehâ mâ kesebet ve 'Aleyhâ
mektesebet* rabbenâ lâ tüâhıznã in
nesiynã ev ahTa’nâ* rabbenâ ve lâ
taHmil 'Aleynã ıSran kemâ Hameltehû
'Alelleziyne min Kablinâ* rabbenâ ve
lâ tuHammilnâ mâ lâ TâKate lenâ bih*
va'Åfü 'Annâ* vagfir lenâ* verHamnâ*
ente mevlânâ fenSurnâ 'Alel Kavmil
kâfiriyn
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3:18 şehidallâhü ennehû lã ilâhe illâ
hüve vel melãiketü ve ulül 'Ilmi
Kãimen bil KısT* lã ilâhe illâ hüvel
'Aziyzül Hakiym
3:19 inned diyne 'Indallâhil islâm
3:26 Kulillâhümme mâlikel mülki tu’til
mülke men teşãu ve tenzi'Ul mülke
mimmen teşã’* ve tu'Izzu men teşãu ve
tüzillü men teşã’* biyedikel hayr*
inneke 'Alâ külli şey’in Kadiyr
3:27 tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicun
nehâra fiyl leyl* ve tuhricul Hayye
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minel meyyiti ve tuhricul meyyite
minel Hayy* ve terzüKu men teşãu
bigayri Hısâb
3:154 sümme enzele 'Aleyküm min
ba'Ådil gammi emeneten nu’Âsen
yagşâ Tãifeten minküm ve Tãifetün
Kad ehemmethüm enfüsühüm
yeZunnûne billâhi gayral HaKKı
Zannel câhiliyyeh* yeKûlûne hel lenâ
minel emri min şey’* Kul innel emra
küllehû lillâh* yuhfûne fĩ enfüsihim mâ
lâ yubdûne lek* yeKûlûne lev kâne
lenâ minel emri şey’ün mâ Kutilnâ
hâhünâ* Kul lev küntüm fiy buyûtiküm
leberazelleziyne
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kütibe 'Aleyhimül Katlü ilâ
meDâci'Ihim* ve liyebteliyallâhü mâ
fiy Sudûriküm ve liyumeHHıSa mâ fiy
Kulûbiküm* vallâhü 'Aliymün bizâtiS
Sudûr
6:17 ve in yemseskallâhü biDurrin felâ
kâşife lehũ illâ hû* ve in yemseske
bihayrin fehüve 'Alâ külli şey’in
Kadiyr
7:54 inne rabbekümullâhülleziy
haleKas semâvâti vel arDa fiy sitteti
eyyâmin sümmestevâ 'Alel 'Arşi yugşil
leylen nehâra yaTlübühû Hasiysen veş
şemse vel Kamera ven nücûme
musahharâtin
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biemrih* elâ lehül halKu vel emr*
tebârekallâhü rabbül ‘Âlemiyn
7:55 ud’Û rabbeküm teDarru’An ve
hufyeh* innehû lâ yuHıbbül
mu'Åtediyn
7:56 ve lâ tüfsidû fiyl arDı ba'Åde
ıSlâHıhâ ved’Ûhü havfen ve Tame’Â*
inne raHmetallâhi Kariybün minel
muHsiniyn
9:51 Kul len yuSıybenã illâ mâ
keteballâhü lenâ hüve mevlânâ* ve
'Alallâhi fel yetevekkelil mu’minûn
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9:128 leKad cãeküm rasûlün min
enfüsiküm 'Aziyzün 'Aleyhi mâ
'Anittüm HariySun 'Aleyküm bil
mu’miniyne raûfun raHıym
9:129 fein tevellev feKul Hasbiyallâhü
lã ilâhe illâ hüve 'Aleyhi tevekkeltü ve
hüve rabbül 'Arşil 'AZıym
10:107 ve in yemseskallâhü biDurrin
felâ kâşife lehũ illâ hû* ve in yüridke
bihayrin felâ rãdde lifaDlih* yuSıybü
bihî men yeşãu min 'Ibâdih* ve hüvel
gafûrur raHıym
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11:56 inniy tevekkeltü 'Alallâhi rabbiy
ve rabbiküm* mâ min dãbbetin illâ
hüve âhızün binâSıyetihâ* inne rabbiy
'Alâ SırâTın müstaKıym
14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele
'Alallâhi ve Kad hedânâ subülenâ* ve
lenaSbiranne 'Alâ mã âzeytumûnâ* ve
'Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn
17:43 sübHânehû ve te’Âlâ 'Ammâ
yeKûlûne ‘Ulüvven kebiyrâ
17:110 Kulid'Ullâhe evid'Ur raHmân*
eyyen mâ ted’Û fe lehül esmãul
Husnâ* ve lâ techer
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biSalâtike ve lâ tuhâfit bihâ vebtegi
beyne zâlike sebiylâ
17:111 ve Kulil Hamdü lillâhilleziy
lem yettehız veleden velem yekün lehû
şeriykün fiyl mülki velem yekün lehû
veliyyün minez zülli ve kebbirhü
tekbiyrâ
23:116 fe te’Âlallâhül melikül HaKK*
lã ilâhe illâ hû* rabbül 'Arşil keriym
23:117 ve men yed'U me’Allâhi ilâhen
âhara lâ burhâne lehû bihî feinnemâ
Hısâbühû 'Inde rabbih* innehû lâ
yufliHul kâfirûn
23:118 ve Kul rabbigfir verHam ve
ente hayrur râHımiyn
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29:60 ve keeyyin min dãbbetin lâ
taHmilü rızKahâ allâhü yerzuKuhâ ve
iyyâküm ve hüves semiy'Ul 'Aliym
30:17 fesübHânallâhi Hıyne tümsûne
ve Hıyne tuSbiHûn
30:18 ve lehül Hamdü fiys semâvâti vel
arDı ve 'Aşiyyen ve Hıyne tuZhirûn
35:2 mâ yefteHıllâhü lin nâsi min
raHmetin felâ mümsike lehâ* ve mâ
yümsik felâ mürsile lehû min ba'Ådih*
ve hüvel 'Aziyzül Hakiym
36:83 fesübHânelleziy biyedihî
melekûtü külli şey’in ve ileyhi
turce’Ûn

14


›٢
›٤





ۙ       

 
›١

ۙ  ۤ 

'&  ( )*+, ٰ % ›٣ ۙ  !"# $ 
+4 5, 3 102!   ( ./0
9.' :;ۤ 58 9 ›٥ 607! ./0

 @A") 3 ?!  ›٦ ۙ >" (*!  <=58 
G! F %(4E8 2 ›٧ ۚ <B03 <%CD
 6
›٨ M>9 @A)" 3 %()K!L48
 HI J2!
3 2  ›٩ ۙ &>  &/ KJ 4+ 0(4 4B
›١٠ &
>QR &/+D 4SETU =!CP,! NCO

14

BismillâhirraHmânirraHıym
37:1 veSSãffâti Saffâ 37:2 fezzâcirâti
zecrâ 37:3 fettâliyâti zikrâ 37:4 inne
ilâheküm levâHıd 37:5 rabbüs semâvâti
vel arDı ve mâ beynehümâ ve rabbül
meşâriK 37:6 innâ zeyyennes semãed
dünyâ biziynetinil kevâkib 37:7 ve
HıfZan min külli şeyTânin mârid 37:8
lâ yessemme’Ûne ilel meleil a'Ålâ ve
yuKzefûne min külli cânib 37:9
duHûran ve lehüm 'Azâbün vâSıb
37:10 illâ men haTıfel haTfete fe
etbe’Ahu şihâbün sâKıb
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37:11 festeftihim ehüm eşeddü halKan
em men halaKnâ* innâ halaKnâhüm
min Tıynin lâzib
37:180 sübHâne rabbike rabbil 'Izzeti
'Ammâ yaSıfûn
37:181 ve selâmün 'Alel mürseliyn
37:182 vel Hamdü lillâhi rabbil
‘Âlemiyn
48:27 leKad SadaKallâhü rasûlehür
ru’yâ bil HaKK* letedhulünnel
mescidel Harâme inşãallâhü âminiyne
muHalliKıyne ruûseküm ve
muKaSSıriyne lâ tehâfûn* fe'Alime mâ
lem ta'Ålemû fece’Ale min dûni zâlike
fetHan Kariybâ
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48:28 hüvellezĩ ersele rasûlehû bil hüdâ
ve diynil HaKKı liyuZhirahû 'Aled
diyni küllih* ve kefâ billâhi şehiydâ
48:29 muHammedün rasûlullâh*
velleziyne me’Ahũ eşiddãu 'Alel
küffâri ruHamãu beynehüm* terâhüm
rukke’An sücceden yebtegûne faDlen
minallâhi ve rıDvânâ* siymâhüm fiy
vücûhihim min eseris sucûd* zâlike
meselühüm fit tevrâti ve meselühüm
fiyl inciyl* kezer'In ahrace şaT’ehû fe
âzerahû festagleZa festevâ 'Alâ sûKıhî
yu'Åcibüz zürrâ’A liyagıyZa bihimül
küffâr*
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ve’Adallâhülleziyne âmenû ve 'AmiluS
SâliHâti minhüm magfiraten ve ecran
'AZıymâ
55:33 yâ ma'Åşeral cinni vel insi
inisteTa'Åtüm en tenfüzû min aKTâris
semâvâti vel arDı fenfüzû* lâ
tenfüzûne illâ bisulTân
55:34 febieyyi âlãi rabbikümâ
tükezzibân
55:35 yurselü 'Aleykümâ şuvâZun min
nârin ve nuHâsun felâ tentaSırân
55:36 febieyyi âlãi rabbikümâ
tükezzibân
57:1 sebbeHa lillâhi mâ fiys semâvâti
vel arD* ve hüvel 'Aziyzül Hakiym
57:2 lehû mülküs semâvâti vel arD*
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yuHyiy ve yümiyt* ve hüve 'Alâ külli
şey’in Kadiyr
57:3 hüvel evvelü vel âhıru veZ Zâhiru
vel bâTın* ve hüve bikülli şey’in
'Aliym
57:4 hüvelleziy haleKas semâvâti vel
arDa fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ
'Alel 'Arş* ya'Ålemü mâ yelicü fiyl
arDı ve mâ yahrucü minhâ ve mâ
yenzilü mines semãi ve mâ ya'Årucü
fiyhâ* ve hüve me’Aküm eynemâ
küntüm* vallâhü bimâ ta'Åmelûne
baSıyr
57:5 lehû mülküs semâvâti vel arD* ve
ilallâhi turce'Ul umûr
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59:21 lev enzelnâ hâzel Kur’âne 'Alâ
cebelin leraeytehû hâşi’An
müteSaddi’An min haşyetillâh* ve
tilkel emsâlü naDribühâ lin nâsi
le’Allehüm yetefekkerûn
59:22 hüvallâhülleziy lã ilâhe illâ hû*
‘Âlimül gaybi veş şehâdeh* hüver
raHmânür raHıym
59:23 hüvallâhülleziy lã ilâhe illâ hû*
elmelikül Kuddûsüs selâmül mu’minül
müheyminül 'Aziyzül cebbârul
mütekebbir* sübHânallâhi 'Ammâ
yüşrikûn
59:24 hüvallâhül hâliKul bâriul
muSavviru lehül esmãül Husnâ*
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yüsebbiHu lehû mâ fis semâvâti vel
arD* ve hüvel 'Aziyzül Hakiym
BismillâhirraHmânirraHıym
72:1 Kul ûHıye ileyye ennehüsteme’A
neferun minel cinni feKâlũ innâ
semi'Ånâ Kur’ânen 'Acebâ
72:2 yehdĩ iler ruşdi feâmennâ bih* ve
len nuşrike birabbinã eHadâ
72:3 ve ennehû te’Âlâ ceddü rabbinâ
mettehaze SâHıbeten ve lâ veledâ
72:4 ve ennehû kâne yeKûlü sefiyhünâ
'Alallâhi şeTaTâ
72:5 ve ennâ Zanennã en len teKûlel
insü vel cinnü 'Alallâhi kezibâ
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72:6 ve ennehû kâne ricâlün minel insi
ye’Ûzûne biricâlin minel cinni fe
zâdûhüm raheKâ
85:20 vallâhü min verãihim muHıyT
85:21 bel hüve Kur’ânun meciyd
85:22 fiy levHın maHfûZ
BismillâhirraHmânirraHıym
112:1 Kul hüvallâhü eHad
112:2 allâhüS Samed
112:3 lem yelid ve lem yûled
112:4 ve lem yekün lehû küfüven eHad
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BismillâhirraHmânirraHıym
113:1 Kul e’Ûzü birabbil felaK
113:2 min şerri mâ halaK
113:3 ve min şerri gâsiKın izâ veKab
113:4 ve min şerrin neffâsâti fiyl
'UKad
113:5 ve min şerri Hâsidin izâ Hased
BismillâhirraHmânirraHıym
114:1 Kul e’Ûzü birabbin nâs
114:2 melikin nâs
114:3 ilâhin nâs
114:4 min şerril vesvâsil hannâs
114:5 elleziy yüvesvisü fiy Sudûrin nâs
114:6 minel cinneti ven nâs

23

HIRZ AYETLERİ DUASI

  ۤ   

#  
'()#* %&  !"$
*
 ( 3 1,2 /0  ۤ  %., +,- 
6;:9 86
 67. 4
 5 ( +  *
 (  3


+B9 ۤ3 A"& .76?,2 >63 <=


J:,9 A6FHI G * DEF >6 A
 C

A?,2 J*/I K)#:#M# J:N K#:) 6,LM#
#0 P6 +/063 A NL A#O,M#


J*3 6R0$ P6 +/063 7E A !Q 6 
A6W ۤVI N 6RMU6M# T,EDF ۤ9S M#

23

HIRZ AYETLERİ DUASI

el Hamdü lillâhilleziy rafe'As
semãe ve veDa'Al arDa ve naSabel
cibâle ve erseler riyâHa ve aZlemel
leyle ve eDãen nehâra ve halaKa
mâ yurâ ve mâ lâ yurâ velem
yaHtec fiyhi ilâ 'Avni eHadin min
halKihi
subHâneke mã a'ÅZame şe'neke
limen tefekkera fiy Kudretike
'Alevte bi'Uluvvike ve denevte
bidunivvike ve Kaherte halKake
bisulTanike fel mu‘Âdiy leke
minhüm finnâri vel muzillu leke
nefsehü minhüm fiyl cenneti emerte
bid du‘Âi ve tekeffelte bil icâbeti
radde KaDãike
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du‘Âunâ izâ istecib lenâ entel
Kaviyyu feleyse eHadun aKvâ
minke enter raHiymi feleyse
eHadun erHame minke raHimte
ya'ÅKûbe feradedte 'Aleyhi
baSarahü ve raHimte yûsufe
fenecceytehü minel cubbi ve
raHimte eyyûbe fe keşefte 'Anhü
belãehü.
allâhümme inniy es'eluke ve ergabu
ileyke feinneke hayru mes'ûlin bihî
kemen seelehü minke yâ KâSimel
cebâbirati yâ deyyâne yevmid diyni
yâ men yuHyil 'IZâme ve hiye
ramiymun yâ men naSabteS SirâTa
lihalKike en yemurrû 'Alâ eHaddi
mines seyfi ve edaKKi mineş şa'Åri
'Alâ cisri
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25

cehenneme ente ibteleyte [fulâne
ibne fulânin] bihâzihil evcâ'I ve
hâzihir riyâHi ve hâzihil emrâDi
vel esKâmi ve entel Kâdiru 'Alez
zihâbi bihâ yâ erHamer râHimiyne
ve meselulleziyne keferû
kemeselileziyne yen'IKu bimâ lâ
yesme'U illâ du'Âen ve nidãen
Summun bukmun 'Umyun fehum lâ
ya'ÅKilun*
NOT: Köşeli parantez içindeki yere Mesela Ahmed ibne (oğlu)
Hasan veya Ahmed binte (kızı) Emine diye babasına nispeten
hastanın ismi söylenecektir.
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Hırz Ayetleri Duasının Manası
Allahü te'alaya hamd olsun ki, göِğü
yüksek, yeri alçak ve dağları dik
yarattı. Rüzgarlar göِnderdi. Geceyi
karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı.
Göِrülen ve gِörülmeyen varlıkları
yarattı. Bunları, yarattıklarından
hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan
yaptı.
Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan
sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini
düşünen için, senin şanın ne yücedir.
Sen kendine mahsus yücelikle yücesin,
kendine mahsus yakınlıkla yakınsın.
Sen yarattıklarına kudretinle galipsin.
Sana isyan eden, Cehennemde, sana
itaat eden ise, Cennettedir.
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Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve
edilen duaları kabul edeceğini
bildirdin.
Yaptığımız dualar senin kazanı geri
çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen,
güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha
güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen,
Rahimsin. Senden daha merhametlisi
yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama
merhamet edip tekrar gِöِrmesini
sağladın. Yusuf aleyhisselama da
merhamet edip, onu kuyudan kurtardın.
Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve
musibetlerini kaldırdın.
Ya Rabbi, ben de senden istiyorum,
sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden
bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin.
Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü
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amellerin karşılığını veren, çürümüş
kemikleri dirilten Rabbim, sen
yarattıklarının geçmesi için, Cehennem
üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin
kِöِprü kurdun!
Sen, [filan oğlu filanı], bu acılara, su
sıkıntılara, bu hastalıklara müptela
kıldın. Sen onları gidermeye kâdirsin,
Ya Erhamerrahimin (Ey
merhametlilerin en merhametlisi)!”
(O inkârcıların durumu tıpkı
bağırıp çağırmadan başka bir şey
işitmeyenlere [işittiği sesin manasını
anlamayan hayvanlara] haykıran
çobanın durumuna benzer. O
inkârcılar sağır dilsiz ve kördürler.
Çünkü onlar düşünmezler.)
[Bekara171]

Konularına Göre Kur'an Ayetleriyle
Dualar adlı kitabımın elektronik
versiyonunu web sitemden
okuyabilirsiniz.
www.multimediaquran.com/quran/turk
ce/dualar

Bilgisayar Hatlı transkripsiyonlu
YASİN ve Seçme Sureler adlı
kitabımın elektronik versiyonunu web
sitemden okuyabilirsiniz.
www.multimediaquran.com/quran/turk
ce/secmesureler

