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Muhakkikin Önsözü

Allah’a hamd ve sena, aziz İslâm Peygamberine ve Masûm 
İmamlara selâm olsun. Şu an elinizde bulunan bu kitap, değerli bir 
eserdir. Muvahhidlerin mevlâsı, âriflerin imâmı Emirü’l-Mü’minîn 
Hz. Ali (a.s.)’dan rivayet edilen pek çok duâ ve münâcâtı kapsa
maktadır. Bu duâlar Sahîfe-i Seccâdiyye ve benzeri muteber kitap
larda bulunabilir ve o kitaplarla mukayese edilebilirler.

Eser iki cilt halinde tercüme edilmiş ve basılmıştır.1

Birinci kitap yüz elli altı duâ ve münâcâü içermektedir. Bu ki
tabı, merhum büyük âlim Şeyh Abdullah Semâhîcî telif etmiştir. 
Daha önce birkaç defa İran ve Hindistan’da basılmıştı. Otuz beş 
kadar yıl önce onun tercümesini buldum ve bu tercüme de birkaç 
defa basılmıştır. Son olarak da Genel Eğitim sermayesiyle geniş bir 
açıklamayla birlikte güzel bir baskısı yapıldı. Bu yeni baskıda, neş
reden, birkaç duâyı -sahih bir senedinin olmaması sebebiyle- çı
karmıştır. Bundan dolayı bu baskı yüz elli bir duâyı içermektedir.

İkinci kitap, birinci kitabın müstedrekidir. Bu kitap, büyük mu- 
haddis ve titiz araştırmacılardan Merhûm Allâme Hacı Mirzâ Hüse
yin Nûrî’nin (r.a.) telifidir. Ona Sahîfe-i Aleviyye-i Sârıiye ismini ver
miştir. Yüz on bir duâ ve münâcâtı içermektedir. 1321’de taş baskı 
şeklinde tercümesiz olarak yapılan bir baskısı vardır. Büyük dost ve 
değerli âlim Hüccetülislâm Nûrullah Tabers! -Allah başarısını dâim 
kılsın- birkaç yıl önce, bir nüshasını bu fakire de getirdi ve tercüme

1 Eserin ikinci cildi de yayınevimiz tarafından tercüme edilmektedir.



etmemi istedi. Meşguliyetim ve sağlık sebeplerinden dolayı bunu yapa
cak gücü kendimde göremedim. Ama Yüce Allah’a tevekkül ve O’nun 
muvaffakiyetiyle ve Masum İmamların teveccühüyle işe başladım. 
Allah’ın inayeti ve minneti sayesinde, bir yıldan daha kısa bir süre 
içinde tercümeyi tamamladım ve baskıya hazır hale getirdim. İnşallah, 
Tabersî Beyefendi zâtıalileri de bunun sevabına ve ecrine ortak olurlar.

Her ne kadar Merhûm Muhaddis Semâhîc! -Allah değerli ma
kamını yüceltsin- meşhur ve muteber Ehl-i Beyt kaynaklı kitap
ları ve seçkin ve güvenilir duâlan seçmek için bu uğurda gayretini 
harcamışsa da gerekli olmayan sünen delillerindeki hoşgörüden 
-çünkü önceki muhaddislerin tutumu böyleydi- ve eserin hac
mini kısa tutmak amacıyla, duâlann kayıt ve senetlerini naklet
mekten kaçınmıştır.

Burada, Müstedrekü’l-Vesâil kitabının müellifi olan değerli âlim 
Merhûm Muhaddis Nûrî (r.a.), Sahîfe-i Alevviyye-i Sâniye kitabını 
telif etmiştir. Bu kitabın mukaddimesinde2, merhûm muhaddis 
Semâhîcî’nin kayıt ve senetleri zikretmekten kaçınmasının sebebini, 
onlara nispetine itimat ve itibar etmesinden dolayı olduğunu söyle
mekte ve şöyle demektedir: Son derece güvenilir ve muteber olma
ları sebebiyle, kayıt ve senetlerini açıklamaya ihtiyaç duyulmamıştır.

Bu nûrlu sayfalar, değerli müellifin zerâfet, dikkat, titiz seçimi
nin en iyi delîllerindendir. Çünkü yaptığımız inceleme, bu değerli 
kitabın Emirü’l-Mü’minîn (a.s.)’ın duâ ve münâcâtlannı içinde top
layan ve telif edilen ilk sayfalar olduğunu göstermektedir.

Bu değerli kitap, sürekli olarak bir teveccühe mazhar ol
muş, âlim ve muhaddislerin istifadesine layık görülmüştür. Biz
zat eserin kendisi de güvenilir bir sened olarak kabul edilmiştir. 
Çünkü Hâtemü’l-Muhaddisîn merhûm Hacı Şeyh Abbâs Kummî 
Mefâtihu’l-Cinâriındaki bazı duâlarını bu mübarek sayfalara da
yandırmıştır.

2 Sahîfe-i Sâniye ‘Aleviyye, Taş baskı, s. 3.



Abdullah b. Sâlih Semâhîcî’nin
Hayatı

Abdullah b. Sâlih b. Cuma b. Alî b. Ahmed b. Nasır b. Mu- ;; 

hammed b. Abdullah Semâhîcî el-İsbi’î el-Bahreynî, Abdullah b. 

Sâlih Semâhîcî olarak bilinmektedir. H. 1076’da “Semâhîc”3 kö

yünde dünyaya gelmiştir. Oradan büyük babasıyla İsbi’ köyüne 
göç etmiştir.

Bahreyn’den İran’a Hicreti

Merhûm Hânsârî, bu konuda Ravdâtu’l-Cennât isimli kitabında 

bu hicretin maksadını şöyle özetlemektedir:

Bahreyn, I lâi k ilerin saldırılarına m aruz kaldıktan ve onların  

hâkimiyetine geçlikle» sonra, İran’a geldi. İsfahan’a gittikten sonra, !'■. 

Behbahân şehrine yerleşti. Orada ikâmet elti ve ömrünün sonuna 

kadar orada kaldı.4

3 Tabakâtu A’lâmi Şi’a Der ‘Ulemâi Kami Duvazdehum, s. 463. Muhaddis 
Bahrânî’nin rivayetine göre Semâhîc, serâzîr veznine mutabıktır, Kitabu’l- 
LuÎu’, s. 96. Bahreyn adasından Aval adasının yanında küçük bir adada 
bulunan bir köydür. Mu’cemu’l-Buldân’da, Semâhîc, Umman ile Bahreyn 
arasında bir adadır.

4 Ravdâtu’l-Cennât, c. IY s. 341.
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Behbahân halkı onu karşıladı ve Hisbeyle ilgili ve şer’î işleri ona havale

ettiler. Femıanlannı halk arasında uyguladılar ve uydular. Onlann

içinde Cuma namazını uygulamak da vardır.5

Şeyh’in Şeyhleri ve Hocaları

1- Seyyid Muhammed Mekkî

2- Şerif Ebu’l-Hasan el-‘Âmilî

3- Şeyh Ahmed Cezain

4- Şeyh Muhammed b. Yûsuf Bahrânî

5- Şeyh Nasır b. Muhammed Hattı

6- Şeyh Nasır b. Muhammed Hattî’nin kardeşi Şeyh Mahmûd

7- Şeyh Mahmud b. Abdusselâm Bahrânî

8- Şeyh Ahmed b. Ali b. Haşan es-Sâdelî

9- Şeyh Süleymân b. Abdullah Lâhûzî, Muhakkik Bahrânî ola

rak meşhurdur.

Şeyh bütün bunlardan hadis ve rivayet nakletmiştir. Bunla

rın en önemlisi Şeyh Süleyman yani Muhakkik Bahrânî’dir (r.a.). 

Seyyid Abdullah Cezain, babasının şöyle dediğini nakletmekte

dir: “Arap ve Acem ülkesinde, Şeyh Süleyman gibi bir âlim yok

tur.” Onun ölümü anında çok üzülmüş ve rahatsız olmuştur. Bu

nun üzerine şöyle demiştir: “ Seleme f i ’d-din sülmeterı lâyesudduha 
şeyim ilâyevmi’l-kıyâme”, yani İslâm dininde kıyamet gününe ka

dar hiçbir şeyin kapatamadığı bir gedik açmıştır.

A‘yânu’ş-Şi‘a, c. VIII, s. 54.

Seyyid Muhsin Emîn Ayânu’ş-Şîa isimli kitabında şunlan yazar:



Eserleri ve Telifleri
Merhûm Semâhîcî, vaktinin çoğunu kitap yazmak, masum ve 

temiz Ehl-i Beyt’in eserlerini ihya etmekle meşgul olmuştur. Onun 
pek çok telifi vardır. Behbahârida 23 Safer 1128’de Nasır Cârûdî 
için yazmış olduğu bir icazette, elliye yakın eserini açıklamıştır. 
Onlardan bir kısmına, ilim ehlinin bilgisine sunmak amacıyla işa
ret etmiştir.

1- Cevâhinı’l-BahreynjîAhkâmi’s-Sdkdleyn: Dört hadis kitabının 
rivayet ve hadislerini özel bir metotla bablara ayırmıştır.

2- Mesâilu’l-Muhammediyye: Zaruri dinî meseleler hakkında 
yazılmıştır.

3- Sahîfetu Aleviyye ve Tuhjetu Murtazaviyye: Elinizdeki bu ki
taptır.

4- Risaletu’t-Tahfir.

5- Risaletu Aleviyye: Kelâmı bir konu hakkındadır.

6- Mesâilu’l-Cedâvil ve Cedâvilu’l-Mesâil.

7- Risale Jî Mesâili’l-Muzmarât: 70 nahiv konusunu işlemiştir.

8- Risaletu Muntahab-i Fârisî.

9- el-Kifâyejî İlmi’n-Nahv.

10- Tühfetu’r-Ricâl ve ZubdetuÎ-Makâl: Ricâl ilmi hakkındadır ve 
şiir şeklindedir.

11- Bulğatu’s-Sâfiyye ve lühfetu’l-Vâfiyye.

12- İrşâdu ZihnVn-Nebîh: Men lâ yahduruhu’l-fakîh'e isnadın şerhi 
hakkındadır.

13- Kitabu men la Yahduru’n-Nebîh: Men lâ yahdumhu’l-fakîh’in 
şerhi hakkındadır.

14- Risaletu’s-Suleymâniyye: Lâ zarare ve lâ zırâr meseleleri hak
kındadır.

15- Mesâibu’ş-Şuhedâ ve Menâkibu’s-Su’adâ: Beş cilttir.



16- Riyâdu’l-Cinân el-Meşhûr bi el-Lu’luYl-Mercân: Dervişlerin 

keşkülü hakkındadır.

17- Kitabu’l-Hutab: Cuma ve bayram hakkındadır.

Böylece Meniyetıt’l-Mumârisîn cümlesinden olan diğer kitapları, 

Şeyh Yâsîn’in cevaplan hakkındadır. Muhaddis Bahrânî onun hak

kında “bu kitap onun kitaplannm en iyisidir”6 demiştir.

Kısaca Hayatı

Bu zât, Hicrî/Kamerî XII. yüzyılın başlannda Ehl-i Beyt mekte
binin değerli muhaddislerinden ve ileri gelenlerindendi. Tüm çaba 

ve gayretini pak olan Ehl-i Beyt’in (binlerce tahiyyât ve sena üzer

lerine olsun) eserlerini ihya etmeye harcamıştı. Emri bi’l-ma’rûf 

nehyi ani’l-münker görevini icra edenlerdendi. Bu uğurda yoğun 
bir çaba sarfetmişti.

Muhaddis Bahrânî onu şöyle metheder:

O, salih, âbid, zâhid, emri bi’l-ma’rûf nehyi ani’l-münkere sımsıkı 

sanlan, cömert ve kerîm bir tabiata sahipti. Sürekli öğretim, mütâlâa 

ve kitap yazma işiyle meşguldü.7

Büyük Seyyid Nimetullah Cezairi’nin muhaddis torunu8 Sey- 

yid Abdullah Cezain şunlan kaydeder:

O, döneminin ileri gelenlerindendir. Her ne kadar onunla karşılaşmamışsam 

da onun kitap ve teliflerinden çok istifade ettim.

Şöyle devam eder:

6 Lüîü’ü’l-Bahreyn, s. 98.
7 A‘yânu’ş-Şi‘a, c. VIII, s. 54.
8 a.g.e.
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O, faziletli bir âlim, hadise vâkıf, haber ve rivayetlerden haberdar, 
hadislerin çeşidi yönlerine ve üslubuna aşina birisiydi. Zâhiren birbirine 
zıt görünen hadisleri cem ve telif etmede mükemmel bir maharete 

sahipti. Güzel bir zevkle aralarını cem etmişti.9

Vefatı
Hicrî/Kamerî 1135’te Cemâziye’s-sanî ayının 9. gecesinde Çar

şamba günü elli dokuz yaşında dünyaya gözlerini yumdu ve ebe
diyete kavuştu.10 Allah rahmet etsin. Masum ve pak Ehl-i Beyt ile 
haşretsin. Âmîn ya Rabbe’l-âlemîn!

Mîr Fadlullah Fadil cenazesinin ardından şu dizeleri söylemiştir:

Şeyh Abdullah Bahrîm salihzâde idi 
Çünkü o, şeriatte eşsiz bir müftü idi 
Haşri, tarihi, ruhunun yükseliş hali 
Her ne istiyorsa “subhânellezî esrâ” idi.

Bu beyit ebced hesabına göre 1135, yani o merhumun vefat yı
lma tekabül etmektedir.11

Fakat İkinci Sahîfe’yi tercüme ve tahkikte zorluklarla karşılaş
tığımı söylemeliyim. Maalesef daha önce bana yardım eden dost
larımın her biri bir tarafa gitti ve başka işlerle meşgul oldu. Bu 
sebeple sonraki merhalelerde iş yavaşladı ve durdu. Fakat daha 
çok çaba gösterdim. Mennân olan Allah’ın yardımıyla o mer
haleleri geride bıraktım ve kitap basım aşamasına geldi. Her
kes imkânı dahilinde görev aldı. Dostlara, bu kula yardımların
dan dolayı, özellikle Hüccetülislâm Hacı Şeyh Mehdî Ca’ferî ve

9 a.g.e.
10 Tabakâtu A‘lami’ş-Şi‘a Kitabu “Ulemâi Kami Duvazdehum, s. 462; A‘yânu’ş- 

Şi‘a, c. VIII, s. 55; Lu’lu’u’l-Bahreyn, s. 102; Ravdâtu’l-Cennât, c. IV, s. 
241.

11 Tabâkâtu A‘lâmi ’ş-Şi‘a Kitabu ‘Ulemâi Kami Duvazdehum, s. 461.
J



muhterem Beyefendi Mecîd Câvîdî’ye -A llah başanlanm  daim 
kılsın- teşekkür ederim.

Sonunda her iki kitabın yeni bir baskısını tek bir ciltte hare
keli olarak basmayı Kum Bostân-ı Kitap Yayınevi üstlendi ve şu an 
elinizde olan şekilde önünüze geldi. Burada bu müessesenin gay
retli çalışanlarına teşekkür etmem gerekir. İman ehlinin bu kitap
tan yararlanacağım ve bu zavallı kula da duâ etmeyi unutmama
larını ümit ediyorum.

Selam hidayete tâbi olanların üzerine olsun.

Seyyid Hâşim Resul!
Şa‘bânu’l-Mu‘azzam 1422



Bismillahi’r-Rahmâni’r-Rahîm

Hamd Allah’a mahsustur. O, duayı kurtuluşun anahtarı, başarı
nın ışığı, koruyucu bir kalkan ve ebedî bir cennet, ilerlemenin azığı, 
amellerin zahiresi, hayırların ruhu, güzelliklerin yolu, düşmanlara 
karşı silah, mebde ve meâdın salâhı kılmıştır. Yolcuların azığı, ha
zır olanların hâzinesi, tehlikelerin emniyeti, görenlerin süsü, me
selelerin çözümü ve telafisi, hidayet sebebi ve ebediyet merdiveni 
kılmıştır. Zamanın bitiremediği ve mekânın ihtiva edemediği salât 
ve selam, kaidelerini ve yükselişlerini hazırladığı Nebisine, onun 
şeriaüna uyan ve sünnetim izleyen vasisine, talimatlarım açıklayan 
ve prensiplerini beyan eden çocuklarına olsun.

Sonra, kurtuluşa erdiren Rabbinin rahmetine muhtaç olan Ab
dullah b. Sâlih es-Semâhîcî (Muhammed, Ali ve Âl-i hakkı için, 
Allah onun ve babasının hallerini düzeltsin, akıbetlerini hayırla 
hitama erdirsin, amellerini salih olanlarıyla sonlandırsın) der ki: 
“Şüphesiz ki Seyyidi’l-Vâsiyyîn Safvetu’l-Mürselîn Ali b. Ebî Tâlib 
Emirü’l-Mü’minîriden (Allah’ın selâmı onun ve masum Âl’inin üze
rine olsun) vârid olan duâlann, bana göre senet ve rivayederi sa
hih olanları bu sahifeye aldım. Sahifelerin hacminin artması kor
kusuyla meşhur oluşlarına dayanarak senetlerini çıkardım. Çünkü 
bu duâlar meşhur ve güvenilir kitaplarda ve âlimlerimiz arasında 
bol miktarda bulunan usûl kitaplarında nakledilmişlerdir. Onu 
Sahîfetu’l-Aleviyye ve Tuhfetu’l-Murtazaviyye olarak isimlendirdim.

v_____________________________ ,— ^ _________ :____________________J



Onu, âbid ve mütecehhid din kardeşlerime ithaf ediyorum. Kerîm 
olan Allah’tan, onu hasenat sahifelerinde yazmasını ve kurtuluş 
zahiresi arasında korumasını diliyorum. Onu her türlü kusur ve 
çirkinlikten arındırsın. Beni, ondan faydalanan, elde eden, yazan ve 
yazdıran herkesin sevabına ortak etsin. Bu sahîfeler, bazı münâcât, 
dua, yardım nidâlan, na’tlan ve büyüleyici sözleri kapsamaktadır. 
Maksadımı gerçekleştirmesi umulan Allah’tır. Başladığım işi tamam
lamaya beni muvaffak kılsın. O, bana yeter. O, ne güzel vekildir. 
O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Güç ve kuvvet sadece 
yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir. Allah’ın salât 
ve selâmı Muhammed ve pak Âl’inin üzerine olsun.
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Sahîfe-i Aleviyye
İMAM A Lİ’NİN

(a.s.)
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Rahman ve Rahîm olan Allah’ın Adıyla

Hamd, Allah’a mahsustur. O’ndan başka ilâh yoktur. Hayy- 
dır, kayyûmdur, dâimdir. Apaçık hakikatin sahibidir. Veziri ol
mayan yöneticidir. Danışman kulu yoktur. Tavsif edilemeyen 
evveldir. Mahlûkâtm yok oluşundan sonra bâkîdir. Rubûbiyeti 
yücedir. Göklerin ve yerlerin nûrudur, yaratıcısıdır ve yenileyi- 
cisidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz yaratan ve onlan bir
birinden alabildiğine ayırandır. Gökler O’nun emrine amadedir. 
Yerler direkleriyle (dağlarıyla) suyun üstünde karar kılmıştır. 
Sonra Rabbimiz yüce göklerde yükselmiştir. “Rahman arşa istivâ 
etti.”1 Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın bağrında olan 
her şey O’nundur.”2

Ben, senin Allah olduğuna şehâdet ederim. Alçalttığını yücel
tecek, yücelttiğini alçaltacak, rezil ettiğini vezir, vezir ettiğini rezil 
edecek, verdiğini engelleyecek, engellediğini verecek hiç kimse 
yoktur. Sen, senden başka ilâh olmayan Allah’sın. İnşa edilmiş 
gök, düzenlenip döşenmiş yer, aydınlatan güneş, karanlık gece, 
aydınlık gündüz, çok derin denizler, sabit dağlar, gece görünen 
yıldızlar, nûr saçan ay, esen rüzgârlar, saçılan bulutlar, parlayan 
şimşekler, tesbîh eden gök gürültüsü, teneffüs eden rûhlar, uçan 
kuşlar, tutuşan ateşler, biriken sular yokken sen vardın. Sen her 
şeyden öncesin ve her şeyi sen oluşturdun. Her şeyi sen takdir 
ettin. Her şeyi sen yoktan var ettin. Sen zenginleştirdin, sen fakir
leştirdin. Sen öldürdün, sen dirilttin. Sen güldürdün, sen ağlattın. 
Arşa istivâ ettin. Sen övüldün ey Allah’ım! Sen yüceldin.



Sen, senden başka ilâh olmayan Allah’sın. Tekrar tekrar yaratan 

ve bilensin. Enirin galiptir, ilmin her şeye nüfuz etmiştir. Tuzağın 

yakındır. Va’din doğrudur. Sözün haktır. Hükmün adildir. Kelâmm 

hidâyettir. Vahyin nûrdur. Rahmetin geniştir. Affın çoktur. İhsanın 
büyüktür. Bağışın boldur. İpin sağlamdır. İmkânın hazırdır. Sana 

sığman güçlüdür. Cezan şiddetlidir. Tuzağın kurulmuştur.

Ey Rab! Her şikâyet mercii sensin. Her gizli konuşmanın şâhidi 

sensin. Her topluluğun müdavimi sensin. Her ihtiyacın son sini

nsin. Her üzgünün üzüntüsünü giderensin. Her fakirin ve yok

sulun servetisin. Her kaçanın kalesisin. Her korkanın emanısm. 

Zayıflann sığmağı, fakirlerin hâzinesi, sıkınülılann rahatlatıcısı, 
sâlihlerin yardımcısısm. Bizim Rabbimiz olan Allah budur. O’ndan 

başka ilâh yoktur. Kullanna yetersin. Ey Âlemlerin Rabbi! Sana 

tevekkül edenlerin yardımcısısm. Sen, sana sığmanlan ve yalva- 

ranlan himaye edensin. Kullarından sana sığınanların koruma- 

sısm. Senden yardım dileyenlerin yardımcısısm. Senden mağfiret 

dileyenlerin günahlarını bağışlarsın. Mutlak kudret sahibisin. Yü

celer yücesisin. Büyüklerin büyüğüsün. Efendilerin efendisisin. 

Mevlâlann mevlâsısm. Yardıma çağıranların çağırdığısın. Kederli

leri rahatlatansın. Zorda olanların duâsma icabet edensin. İşitenle
rin en işiteni, bakanların en göreni, hâkimlerin en hâkimisin. He

sap görenlerin en hızlısı, merhamet edenlerin en merhametlisisin. 

Bağışlayanların en hayırlısısm. Mü’minlerin ihtiyaçlarını karşılayan
sın. Sâlihlerin sığmağısın. Sen, senden başka ilâh olmayan Allah’sın. 

Âlemlerin Rabbisin. Sen yaratansın, ben ise yaratılan. Sen sahip

sin, ben ise sahip olunan. Sen Rabsm, ben ise kul. Sen nzık veren
sin, ben ise nzıklanan. Sen verensin, ben ise isteyen. Sen cömert

sin, ben ise cimri. Sen güçlüsün, ben ise güçsüz. Sen azizsin, ben 

ise zelil. Sen zenginsin, ben ise fakir. Sen efendisin, ben ise köle. 

Sen bağışlayansın, ben ise günahkâr. Sen bilensin, ben ise câhil.



Sen sabırlısın, ben ise sabırsız. Sen rahmet edensin, ben ise rahmet 
edilen. Sen koruyansın, ben ise sınanan. Sen icabet edensin, ben 
ise isteyen. Ben, senin, senden başka ilâh olmayan Allah olduğuna 
şehâdet ederim. Birsin, teksin. Dönüş sanadır.

Salât Muhammed’e, temiz ve pâk ehline olsun. Günahlanmı ba
ğışla! Kusurlarımı ört! Katından bana bir rahmet ver ve bol bir nzık 
kapısı aç! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hamd, âlemlerin 
Rabbi olan Allah’a mahsustur. Doğrusu Allah bize yeter. O ne gü
zel vekildir. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah’ın yar
dımıyla elde edilir.3



Hamd, Allah’a mahsustur. O, ilk övülendir. En sonda da ibadet 
edilecek mabûddur. Varlıkların en yakınıdır. O, yaratandır. Ezeli- 
yeti bilinmez (çünkü başlangıcı yoktur). Başlangıcının sonu yok
tur (çünkü başlangıcı yoktur). Kâinat var olmadan önce var olan
dır. Görülmeksizin her mekânda mevcut olandır. Yaklaşmaksızm 
her fısıltıdan daha yakın olandır.

Onun yanında gayblar açıktır. Gönüller, O’nun azametinde ser
sem ve şaşkındır. Gözler O’nun azametini idrak edemezler. Kalp
ler, O’ndan perdeli olduğu halde marifetini inkâr edemezler. Kalp
lerde, vehimlerin sınırladığı veya fikirlerin idrâk ettiği bir örnek 
olmaksızın temsil edilir.

Sonra kendisinden, zıt, benzer, şekil ve misile tekebbürüne 
bir delil kıldı. Vahdaniyet rubûbiyetin delilidir. Mahlûkâtma ge
len ölüm, yaratmasından ve kudretinden haber verir. Onlan -hiç
bir şey değilken- bir nutfeden yaratması, yok olduktan sonra, il
kin yarattığı gibi, yeni bir yaratılışla dirilteceğinin delilidir. Hamd, 
âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Büyüklenenler, isyanla 
kendisine zarar veremediği gibi, ibadet edenler de itaade kendi
sine fayda sağlayamazlar. İddiacı zorbalara karşı sabırlıdır. Mül
künde ortaklarının olduğunu iddia edenlere mühlet verir. Salta
natında sonsuza kadar dâimdir.

Zamanın bitmesinden sonra mülkünde bâkîdir. Birdir, tektir, 
hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Eş ve çocuk edinmekten münezzeh
tir. Göğü direksiz yükseltendir. Bulutlan bağsız ve araçsız sevke- 
dendir. Mahlûkât üzerinde (askeri olmaksızın) galiptir. Lâkin O, 
Vâhid, Ferd ve Ahad olan Allah’tır. “O doğmamış ve doğurmamıştır. 
Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir ”4
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Hamd, Allah’a mahsustur. O’na isyana dalanları ihsanından yok
sun bırakmamıştır. İtaatinde çabalayanlar, en küçük nimetin karşı
lığını bile verememişlerdir. İnkarcısına dahi rızkını esirgemeyecek 
kadar zengindir. Bağışlan, mahlûkâtmın nzkını eksiltmemişür.

Mahlûkâtı yaratan, yok eden ve tekrar diriltendir. İlkin yaratan 
ve sonunu getirendir. Sırlann örttüğünü ve kalplerin gizlediğini 
bilendir. O’nu tarif etmede dillerin ihtilafa düştüğü ve zamanlann 
unutturduğu şeyleri bilir. Hiçbir zaman zeval bulmayan hayydir. 
Uyku tutmayan kayyûmdur. Zevâle uğramayan dâimdir. Zulmet
meyen adildir. Fazlıyla büyük günahlan bağışlayandır. Azap etti
ğine adaleti gereği azap eder. Birisine yumuşak davranmışsa, bu 
ondan korkmasından dolayı değildir. Birisine merhamet etmişse, 
bu onun O’na muhtaç olmasından dolayı değildir.

Allah, muhkem olan kitabında şöyle buyurmuştur: “Allah, in
sanların yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, 
yeryüzünde debelenen hiçbir canlı bırakmayacaktı. ”5 Nimetini artı
racak bir hamd ile O’na hamd ederim. Azabından O’na sığınırım. 
Vahyi için seçtiği ve risaleti için tercih ettiği, şefâatine ehil kıldığı, 
O’nun hakkını ikâme eden nebisi Muhammedi (Allah’ın salât ve 
selâmı onun, bütün âlinin, ashabının, nebilerin ve resûllerin ve me
leklerin üzerine olsun) tasdik ederek O’na yaklaşırım.

İlâhî! Arzular yok olmuştur. Haller değişmiştir. Diller yalancı 
olmuştur. Senin sözünden başka sözler yerine getirilmiyor. Sen ise 
mağfireti ve ihsâm va’d etmişsin. Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i 
Muhammed’e salât ve selâm et. İhsanından bana da ver. Kovulmuş 
şeytanın şerrinden beni koru!

Seni tenzih ederim. Sana hamd etmekle meşgulüm. Sen ne ka
dar yücesin! Sen ne kadar halimsin! Sen ne kadar kerîmsin! Hil- 
min, müstekbirlerin isyanlarını da kuşatmıştır. Nimetin, şükre- 
denlerin şükrünü de kapsamıştır. Hilmin, hesap edenlerin hesap 
edemeyeceği kadar büyüktür. Kuvvetin, vasfedenlerin vasfedeme- 
yeceği kadar üstündür.



Doğrusu ihsanın olmasaydı, hiçbir şey değilken bir nutfeden 
yarattığın ve hoş rızkınla terbiye ettiğin ve sürekli nimetler içeri
sinde büyüttüğün, yeryüzünün sinesinde sağlam bir şekilde oturt
tuğun, itaatine çağırıp da ihsanından dolayı sana isyanda cüretkâr 
davranan ve saltatmda seni inkâr eden ve başkasına boyun eğen 
birisine nasıl yumuşak davranabilirdin ki?

Doğrusu hilmin ve sabnn olmasaydı, bana nasıl mühlet vere
bilirdin ki? Şüphesiz ki sen, beni lütûf örtünle örttün. Marifetinle 
bana ikramda bulundun. Dilimi şükründen dolayı açık ve serbest 
bıraktın. Beni itaatine götüren yola hidâyet ettin. Senin hürme
tine götüren yolu bana kolaylaştırdın. Dergâhına yaklaştıran yolu 
bana hazırladın.

Fakat bütün bu güzellik ve nimetlere rağmen ben, ihsânma kö
tülükle karşılık verdim. Seni kızdıracak şeylere meylettim. Azabını 
artırmayı gerektirecek şeyi az gördüm. Aldatıcı emellere kapılarak 
rızandan uzaklaştıracak şeylere koştum. Ecelin sınırlamalarından 
uzaklaştım. Bana olan hilmin ve sabnn beni ikna etmedi. Tehdi
din, gücümü alacak şekilde bana ulaştı. Nihayet büyük hatalanm 
için sana yalvardım. Yakın olduğum azabına hazırlanmaksızm, her 
zaman daha fazla nimetini istiyorum. Bol ihsânmı bekliyorum. Rı- 
zık ölçüne memnuniyetsizlik göstererek ve kötülük yapan insanla- 
nn yaptığını yaparak sana layık mükâfatı ister oldum. İyilik yapan- 
lann ameliyle rahmetini bekleyenler gibi. Tamamen kendisinden 
emin ve günahlann cezasından gönlü rahat olan kişi gibi telaşla 
büyük günahları arzuluyorum. Haşan büyük olan, cezası ve azabı 
daha fazla olan bir musibeti arzuluyorum. “Hepimiz Allah’tanız ve 
tekrar O’na dönenleriz.”6

Doğrusu, hatalanmı affetme va’dinle beraber umudum olma
saydı, sana nasıl hitap edebilirdim ki? Doğrusu, yaratıklanndan kü
çüklerini gizleyerek büyük günahlarla sana açıkça seslendim.

Sen benimle olduğun halde, ben seni gözetmedim. Üzerimdeki 
örtüne hürmeti hesaba katmadım.



Hangi yüzle sana bakıyorum! Hangi dille sana sıkıntılarımı 
açıyorum! Doğrusu ben, sağlamlaştırdıktan ve seni kendime kefil 
kıldıktan sonra ahdimi ve yeminlerimi bozdum. Sonra da günaha 
dalarak sana duâ ettim. Sen ise duâma icabet ettin. Beni çağırdı
ğında, sana muhtaç olduğum halde ben ise çağnna icabet etme
dim. Bu çirkin davranışlarımdan dolayı bana yazıklar olsun! Ne 
kadar cüretkârım! Kendimi nasıl da aldatmışım!

Seni tenzih ederim. Seninle sana yaklaşırım. Hakkmla üzerine 
yemin ederim. Senden sana kaçanm. Günah işlediğimde kendimi 
hakir görürüm, seni değil. Cehaletime aldandım, senin hilmine de
ğil. Kendi hakkımı kaybettim, senin hakkının büyüklüğünü değil. 
Kendime zulmettim ve şu an rahmetini umuyorum. Sana iman et
tim. Sana güvendim. Sana yöneldim ve sana yalvanyorum. Allah’ım! 
Beni bağışla! İhtiyacım ve yoksunluğum sanadır. Yüz üstü yere ka
panmam, yüzümü arındırman içindir. Hayretim günahlarımın çir- 
kinliğinedir. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Ey duâ edenleri en iyi işiten! Ey en hayırlı talep edilen! Ey en 
sabırlı göz yuman! Ey en yakın sığınak! Ümitsiz ve şaşkın yaratık
ların sana sığındıkları gibi, sana sığınarak duâ ediyorum. Güçsüz
lüğüme lütfunla inâyet buyur! Engin rahmetinle büyük günahla
rımı bağışla! Acil faydanı bana ihsân et! Şüphesiz ki sen karşılıksız 
verenlerin en cömerdisin!

Senden başka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Doğrusu ben, za
limlerden oldum. Ey Allah! Ey Ahad! Ey Allah! Ey Samed! Ey do
ğurmayan ve doğurulmayan ve hiçbir dengi olmayan!

Allah’ım! İstekler beni hasta yaptı. Yollar bana daraldı ve ka
pandı. Uzak olanlar (şeytan ve tâbileri) beni kendilerine yaklaştır
dılar. Akrabalar beni üzgün ve hasta ettiler. Ümit kesildiği zaman 
sensin ümit. Belâ büyük olduğu zaman sensin yardım eden. Dar
lıkta ve sıkıntıda sensin sığmak.

Allah’ım! Ümitsizliği kendisine kötülüklerini hatırlattığında, 
ümitsizliğe düşenin üzüntüsünü yatıştır! Rahmetinden ümidimi 
kestirme, ey merhametlilerin en merhametlisi!7



Allah’ım! Sen ölmeyecek dirisin. Yalan söylemeyecek sâdıksın. 
Yenilemeyecek galipsin. Yardım edilemeyecek yaratıcısın. Sonu ol
mayacak ilk yaratıcısın. Uzak olmayacak yakınsın. Muhalefet edil
meyecek kâdirsin. Zulmetmeyen bağışlayıcısın. Doyurulmayan sa- 
medsin. Uyumayan kayyûmsun. Bıkmayan icabet edensin. Şüphe 
ve tereddüt geçirmeyen görensin. Yenilemeyen cebbârsm. Kötülük 
etmeyen büyüksün. Öğretmensiz bilensin. Zayıf olmayan kuvvedi- 
sin. Acele etmeyen sabırlısın. Tavsif edilemeyen büyüksün. Sözünü 
yemeyen vefalısın. Zulmetmeyen adilsin. Yenilmeyen galipsin. Fa
kir düşmeyen zenginsin. Küçülmeyen büyüksün. Haksızlık yap
mayan hâkimsin. Küçümsenmeyen vekilsin. Yenilmeyen güçlüsün. 
İnkâr edilmeyen marûfsun. Dost ve nedim istemeyen teksin. İsti
şare etmeyen birsin. Usanmayan verensin. Gafil olmayan işitensin. 
Cimri davranmayan cömertsin. Zelil olmayan azizsin.

Gafil olmayan koruyucusun. Yanılmayan gözeticisin. Uyuma
yan kayyûmsun. Şüphe etmeyen işitensin. Kötü davranmayan ar
kadaşsın. Acele etmeyen sabırlısın. Kaybolmayan şâhitsin. Gö
rülmeyen gizlenensin. Yok olmayan dâimsin. Eskimeyen/gözden 
kaybolmayan bâkîsin. Hiçbir şeye benzemeyen vâhidsin. İtiraz 
edilmeyen muktedirsin.

Ey Kerîm, ey Cevâd (cömert)! Ey Mütekerrim (ihsân ve ikram 
sahibi), ey Karîb (yakın olan)! Ey Mücîb (duâlara icabet eden), ey 
Müteâl (yüce ve ulu)! Ey Çelil, ey Selâm! Ey Mü’min, ey Mühey- 
min! Ey Aziz, ey Müteazzîz! Ey Cebbâr, ey Mütecebbir! Ey Kebir, 
ey Mütekebbir! Ey Tahir, ey Mütatahhir! Ey Kadir, ey Muktedir!



Ey dünyanın her ücra köşesinde değişik dillerle, muhtelif leh
çelerle ve kesintisiz ihtiyaçlarla kendisine nida edilen! Seni, bir şey 
başka bir şeyden engellemez. Sen yok olmayansın. Çağlar seni yok 
edemez. Zamanlar seni değiştiremez. Mekânlar seni ihâta edemez. 
Seni uyuklama ve uyku tutmaz. Hiçbir şey sana benzemez.

Nasıl böyle olmayasın ki! Çünkü sen her şeyin yaratıcısısm. 
Senden başka ilâh yoktur. Yüzlerin en değerlisi olan senin en de
ğerli yüzünden (zâtından) başka her şey yok olacaktır. Zikrin, her 
türlü kusurdan beridir. Emrin kutsaldır. Hakkın vaciptir. Takdirin 
nüfûzludur. İtaatin gereklidir.

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Zorluğun
dan korktuğum işimi kolaylaştır. Izdırabından korktuğum her me
şakkati benden ve her erkek ve kadın mü’minden uzaklaştır. Zor
luğundan korktuğum şeyi kolaylaştır. Tehlikesinden korktuğum 
şeyden beni kurtar. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey celâl 
ve ikram sahibi! Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksan
lıktan tenzih ederim. Doğrusu ben kendisine yazık edenlerdenim. 
Muhammed’e ve güzel ve pâk ehline salât ve selâm et!8



Ey Selâm, Mü’min, Müheymin, Aziz, Cebbâr, Mütekebbir, 
Tâhir, Mutatahhir, Kadir, Kâhir, Muktedir! Ey dünyanın her ücra 
köşesinde değişik dillerle, muhtelif lehçelerle ve değişik ihtiyaç
larla kendisine nidâ edilen! Ey bir şeyin kendisini başka bir şey
den engellemediği!

Sen zamanların değiştiremediğisin. Mekânlar seni ihâta edemez. 
Seni uyuklama ve uyku tutmaz. Zorluğundan korktuğum işimi ko
laylaştır. Izdırâbmdan korktuğum her meşakkati benden uzaklaş
tır. Üzüntüsünden korktuğum işimi kolaylaştır.

Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Doğrusu ben ken
disine yazık edenlerdenim. Bir kötülük işledim. Nefsime zulmet
tim. Bundan dolayı beni bağışla! Çünkü senden başka günahları 
bağışlayacak kimse yoktur. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
mahsustur. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah’ın yar
dımıyla elde edilir. Allah’ım! Nebîn Muhammed’e ve' Âl’ine salât 
ve selâm et!9

V



Rahman ve Rahîm olan Allah’ın Adıyla

Allah’ım! Senden istiyorum. Senden başkasından istemiyorum. 
Sana rağbet ediyorum. Senden başkasına rağbet etmiyorum. Ey kor
kanların güvencesi ve sığınmacıların sığmağı! Senden istiyorum. 
Sen fettâhsm, hayırların sahibisin. Tökezleyenleri görmezden gelen
sin. Günahları silensin. İyilikleri yazansın. Dereceleri yükseltensin. 
Kulların senden istemeleri gereken bütün en faziletli ve en doğru 
istekleri senden istiyorum. Onlarla istiyorum. Senden istiyorum ey 
Allah’ım, ey Rahman! En güzel isimlerinle istiyorum. En yüce sı
fatlarınla istiyorum. Sayılamayacak nimetlerinle istiyorum.

Sana göre en değerli olan, en çok sevabı olan, yanında merte
bece en yüksek olan, sana en yakın vesile olan, miktarca en çok 
olan, en çabuk icabet etmeni gerektiren isimlerinle istiyorum. En 
dolu, en seçkin, en yüce isminle istiyorum. Sevdiğin, razı oldu
ğun ve onunla duâ edeni razı ettiğin ve duasına icabet ettiğin yü
celer yücesi isminle istiyorum. Onunla senden isteyeni mahrum 
etmemelisin.

Tevrat, İncîl, Zebûr ve Furkân’daki her isminle senden istiyorum. 
Yaratıklanndan herhangi birisine öğrettiğin veya hiç kimseye öğret
mediğin her isminle istiyorum. Arşı taşıyanların, meleklerin ve seç
tiklerinin sana duâ ettikleri her isminle istiyorum. Senden isteyen
lerin, sana rağbet edenlerin, sana sığınanların ve sana yakaranlann 
hakkıyla istiyorum. Karada veya denizde, ovada veya dağda sana 
ibadet eden her kulun hakkıyla istiyorum. Sana çok ihtiyacı olanın,



günahı büyük olanın, helake yakın olanın, kuvveti zayıf olanın 
duâsıyla senden istiyorum. Ameline güvenmeyenin, senden başka 
günahını bağışlayacak ve senden başka çalışmasını mükâfatlandıracak 
birisini kabul etmeyenin duasıyla istiyorum. Kulluktan kaçmaya
rak ve gurura kapılmayarak sana kaçtım.

Ey sığınmacı! Her fakirin dostu! Sen, senden başka ilâh olma
yan Allah olduğun için senden istiyorum. Sen hannânsm (sevgisi/ 
muhabbeti olan, şefkadi), mennânsın (cömert, pek çok nimet ve
ren). Göklerin ve yerin yaratıcısısın. Celâl ve ikram sahibisin. İd
rak edilemeyen ve edilen her şeyi bilensin. Rahmân ve rahimsin. 
Sen Rabsın, ben ise kul. Sen sahipsin, ben ise sahip olunan. Sen 
azizsin, ben ise zelil. Sen zenginsin, ben ise fakir. Sen dirisin, ben 
ise ölü. Sen hâkisin, ben ise fâni. Sen ihsân edensin, ben ise kaba- 
haüi. Sen bağışlayansın, ben ise günahkâr. Sen rahimsin, ben ise 
hatalı. Sen yaratansın, ben ise yaratılan. Sen güçlüsün, ben ise güç
süz. Sen verensin, ben ise isteyen. Sen emniyet verensin, ben ise 
korkak. Sen razıksm, ben ise nzık verilen. Sen, kendisine şikâyet 
etmeme, sığınmama ve yalvarmama hak sahibisin. Çünkü affet
tiğin nice günahkârlar vardır. Görmezden geldiğin nice hatalılar 
vardır. Beni de bağışla! Benim de hatalarımı görmezden gel! Bana 
merhamet et! Başıma gelenden beni koru. Kendime verdiğim za
rardan dolayı beni rezil etme! Benim, anne-babamın ve çocukla
rımın elinden tut! Rahmetinle bize merhamet eyle, ey merhamet 
edenlerin en merhametlisi! Ey celâl ve ikram sahibi!10



Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

Allah’ım! Sen Allah’sın. Sen Rahmânsın. Sen Rahimsin. Melik, 
Kuddûs, Selâm, Mü’min, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir, 
Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın, Hamîd, Mecîd, Mübdi, M uld, Vedûd, 
Şehîd, Kadîm, Alîyy, Sâdık, Rauf, Rahim, Şekûr, Gafûr, Aziz, Hakim, 
Zu’l-K uw eti’l-Metîn’sin. Rakîb, Hafîz, Zu’l-Celâl ve’l-İkrâmsm. 
Azîm, Alîm, Ganî, Velî, Fettâh, Murtâh, Kâbîz, Bâsît, Adi, Vefî, 
Hakku’l-Mübin’sin. Hallâk, Rezzâk, Vehhâb, Tevvâb, Rabb, Vekil, 
Latîf, Habîr, Semî’, Basîr’sin. Deyyân, Muteâl, Karîb, Mücîb, Bâ’is, 
Vâris, Vâsi’, Bâkî, Hayy, ölmeyecek Dâim’sin. Kayyûm, Nûr, Gaffâr, 
Vâhid, Kahhâr, Ahad, doğurmamış, doğrulmamış ve dengi olma
yan Samed’sin. Zu’t-Tavl, Muktedir, Allâmu’l-Guyûb, Bedi, Bedî’ 
Dâl, Tâhir, Mukît, Muğîs, Dâfi’, Râfi’, Dârr, Nâfi’, Mu’izz, Muzill, 
Mut’im, Mun’im, Müheymin, Mükrim, Muhsin, Mücmil, Hannân, 
Mufdil, Muhyî, Mümît, Fa’âlun limâ Yürîdsin. Ey mutlak mülk sa
hibi! Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz 
dilediğini zelil edersin. Haynn tamamı senin elindedir. Çünkü sen 
her şeye kadirsin.



Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın, gündüzü uzatıp geceyi kı
saltırsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Diledi
ğin kimseye hesapsız nzık verirsin.11

O, tan yerini ağartan, tohumu ve çekirdeği yarandır. G ök
lerde ve yerde bulunan her şey O’nu teşbih etmektedir. O, aziz
dir, hakimdir.

Allah’ım! Senin meşiyetin, bu günümde veya bu gecemde, söy
lediğim söz, ettiğim yemin, adadığım adak olsun bütün bunların 
önündedir. Dilediğin oldu. Dilemediğin olmaz. Gücün ve kuvve
tinle benden belâ ve kötülükleri uzaklaştır. Çünkü güç ve kuvvet 
sadece yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Allah’ım! İndindeki bu isim lerin hakkı için, Muhammed’e 
ve Âl’ine salât ve selâm et! Beni bağışla! Bana merhamet eyle! 
Tövbem i kabul buyur ve benden kabul et! D urum um u dü
zelt! İşlerimi kolaylaştır! Rızkımı genişlet! Kerîm olan zâtınla 
beni bütün yaratıklara karşı müstağni kıl! Yüzümü, elimi, di
limi başkasından istem ekten koru! İşimde bir rahatlama ve bir 
çıkış kapısı göster! Çünkü sen bilirsin, ben bilmiyorum. Sen 
güç yetirirsin, ben güç yetiremiyorum. Sen her şeye kadirsin. 
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Rahmetinle. Allah’ın 
salât ve selâmı resûllerin efendisi, efendimiz nebi Muhammed 
ve pâk Âl’inin üzerine olsun.12
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Rahman ve Rahîm olan Allah’ın Adıyla

Allah’ım! Senden bismillahVr-rahmânVr-rahîm isminle istiyo
rum. Ey celâl ve ikram sahibi. Ey Hayy, ey Kayyûm! Ey Hayy! Sen
den başka ilâh yoktur. Ey Hû! Senden başka hiç kimse senin ne 
olduğunu, nasıl olduğunu, nerede olduğunu bilmez! Ey mülk ve 
melekût sahibi! Ey izzet ve ceberût sahibi! Ey Melik! Ey Kuddûs! 
Ey Selâm! Ey Mü’min! Ey Müheymin! Ey Aziz! Ey Cebbâr! Ey 
Mütekebbir! Ey Hâlık! Ey Bârî! Ey Mûsâvvir! Ey Mukaddir! Ey 
Müfîd! Ey Müdebbir! Ey Şedîd! Ey Mübdi! Ey M uld! Ey Mübîd! 
Ey Vedûd! Ey Mahmûd! Ey Ma‘bûd! Ey Bald! Ey Karîb! Ey Mücîb! 
Ey Rakîb! Ey Hasîb! Ey BedîM Ey Reff! Ey Meni4! Ey Semi4! Ey 
‘Alîm! Ey Hakim! Ey Halim! Ey Kerîm! Ey Kadîm! Ey ‘Aliyy! Ey 
‘Azîm! Ey Hannân! Ey Mennân! Ey Deyyân! Ey Müste‘ân! Ey Çelil! 
Ey Cemil! Ey Vekil! Ey Kefil! Ey Mukîl! Ey Münîl! Ey Nebîl! Ey 
Delil! Ey Hâdî! Ey Bâdî! Ey Evvel! Ey Âhir! Ey Zâhir! Ey Bâtın! 
Ey Kâim! Ey Dâim! Ey ‘Âl-im! Ey Hâkim! Ey Kâdî! Ey ‘Adil! Ey 
Fâsıl! Ey Vâsıl! Ey Tâhir! Ey Mutahhir! Ey Kâdir! Ey Muktedir! 
Ey Kebîr! Ey Mütekebbir!

Ey Vâhid! Ey Ahad! Ey Samed! Ey doğurmayan ve doğrulma
yan ve hiçbir dengi olmayan! Ey eşi (zevcesi) olmayan ve yanında 
veziri olmayan! Ey müsteşar edinmeyen! Ey bir yardımcıya ihtiyacı 
olmayan! Kendisiyle beraber başka bir ilâh olmayan!



Senden başka ilâh yoktur. Zalimlerin söylediklerinin çok öte
sinde sonsuzca yücelik ve sonsuzca büyüklük sahibisin.

Ey ‘Aliyy! Ey Şâmih! Ey Bâzih! Ey Fettâh! Ey NefFâh! Ey Murtâh! 
Ey Nasır! Ey Mustansir! Ey Müdrik! Ey Mühlik! Ey Muntakim! Ey 
Ba‘is! Ey Vâris! Ey Tâlib! Ey Gâlib! Ey hiçbir kaçanın kendisinden 
kurtulamadığı! Ey Tevvâb! Ey Evvâb! Ey Vehhâb!

Ey sebeplerin müsebbibi! Ey kapılan açan! Ey kendisine duâ 
edildiğinde icabet eden! Ey Tahûr! Ey Şekûr! Ey ‘Afüvv! Ey Gafur! 
Ey Nûrun Nuru! Ey işleri düzenleyen! Ey Latîf! Ey Habîr! Ey 
Mücîr! Ey Münîr! Ey Basîr! Ey Zahir! Ey Kebîr! Ey Vitr! Ey Ferd! 
Ey Ebed! Ey Samed! Ey Sened! Ey Kâfi! Ey Şâfî! Ey Vâfî! Ey Mu'âfî! 
Ey Muhsin! Ey Mücmil! Ey M uriim! Ey Mufaddil! Ey Müteker- 
rim! Ey Müteferrid!

Ey yüce olan ve galip olan! Ey sahip olan ve güçlü olan! Ey gizli 
olan ve her şeyi iyi bilen! Ey ibadet edilen ve müteşekkir olan! Ey 
isyan edilip de bağışlayan! Ey düşüncelerin kapsayamadığı ve göz
lerin idrâk edemediği! Ey hiçbir işin kendisine gizli kalmadığı! Ey 
beşerin Razıkı! Ey her kaderi takdir eden! Ey mekândan münez
zeh olan! Ey güçlü ve kuvvedi olan! Ey zamanı evirip çeviren! Ey 
kurbanı kabul eden! Ey iyilik ve ihsân sahibi! Ey izzet ve sultân 
sahibi! Ey Rahim! Ey Rahmân! Ey ‘Azîm! Ey her an her işe mü- 
dahil olan! Ey bir işin kendisini başka bir işten engellemediği! Ey 
mertebesi yüce! Ey her mekânda olan!

Ey sesleri duyan! Ey duâlara icabet eden! Ey ihtiyaçları gide
ren! Ey istekleri yerine getiren! Ey bereketleri indiren! Ey gözyaş
larına acıyan! Ey günahları affeden! Ey sıkıntıları gideren! Ey iyi
liklerin sahibi! Ey dereceleri yükselten! Ey istekleri yerine getiren! 
Ey ölüleri dirilten! Ey dağınıklan bir araya toplayan! Ey niyetleri 
bilen! Ey geçip gideni geri döndüren! Ey kendisine sesler benzeş
meyen! Ey isteklerin canını sıkmadığı ve karanlıklann kendisini 
örtmediği! Ey yerin ve göklerin nûru!



Ey sonsuz nimetleri yağdıran! Ey esintiyi yaratan! Ey ümmet

leri bir araya toplayan! Ey hastalığı iyileştiren! Ey aydınlığı ve ka

ranlığı yaratan! Ey cömertlik ve kerem sahibi! Ey hiçbir ayağın ar

şına basmadığı! Ey cömertlerin en cömerdi! Ey yücelerin en yücesi! 

Ey işitenlerin en işiteni! Ey bakanların en göreni! Ey sığınmacıla

rın komşusu! Ey korkanların himâyesi! Ey mültecilerin arkası/sı- 

ğmağı! Ey mü’minlerin dostu! Ey yardım isteyenlerin yardımı! Ey 

arayanlann maksadı!

Ey her garibin sahibi! Ey her yalnızın arkadaşı! Ey her ko- 

vulmuşun sığmağı! Ey her kaçağın barınağı! Ey her yitiğin ko

ruyucusu!

Ey yaşlı büyüğün acıyanı! Ey küçük çocuğun razıkı! Ey kınk 

kemiği kaynatan! Ey her esirin bağını çözen! Ey dertli fakiri zen

ginleştiren! Ey korkan sığınmacının koruması! Ey tedbiri ve tak

diri elinde bulunduran! Ey kendisine zorun kolay ve hafif geldiği! 

Ey açıklamaya/yoruma ihtiyacı olmayan! Ey her şeye kadir olan! 

Ey her şeyden haberdar olan! Ey her şeyi gören!

Ey rüzgârları gönderen! Ey tan yerini ağartan! Ey ruhlan diril

ten! Ey cömertlik ve hoşgörü sahibi! Ey her şeyin anahtarını elinde 

bulunduran! Ey her sesi işiten! Ey her geçenin önüne geçen! Ey 

her ölü şahsı dirilten! Ey zor günde zâhirem olan! Ey gurbette ko

ruyucum! Ey yalnızlığımda arkadaşım! Ey veli nimetim! Ey yollar 

beni bitkin düşürdüğünde, akrabalar beni terk ettiğinde ve dostla

rım beni bırakıp gittiklerinde sığmağım olan!

Ey dayanağı olmayanın dayanağı! Ey desteği olmayanın des

teği! Ey birikimi olmayanın birikimi! Ey muhafızı olmayanın mu

hafızı! Ey mağarası olmayanın mağarası! Ey hâzinesi olmayanın 

hâzinesi! Ey arkası olmayanın arkası! Ey sığınağı olmayanın sığı

nağı! Ey komşusu olmayanın komşusu!



Ey bitişik/ayrılmayan komşum! Ey sağlam dayanağım! Ey 
gerçek ilâhım! Ey özgür evin (beytuVatîk) sahibi! Ey Şefik! Ey 
Refik! Dar geçitlerden beni özgürleştir! Her tasayı, her üzüntüyü, 
her darlığı benden gider! Güç yetiremediğim şeyin şerrinden beni 
kurtar! Güç yetirdiğim şeyde bana yardım et!

Ey Yûsuf’u Yakûb’a geri döndüren! Ey Eyyûb’un sıkıntısını gi
deren! Ey Dâvûd’un günahını bağışlayan! Ey Meryem oğlu İsa’yı 
yükselten ve Yahudilerin elinden kurtaran! Ey Yûnus’un karanlık
lar içindeyken duasına icabet eden! Ey Mûsâ ile konuşmayı se
çen! Ey Âdem’in hatasını bağışlayan ve rahmetiyle İdrîs’i yüce bir 
makama çıkaran! Ey Nûh’u boğulmaktan kurtaran! Ey tıpkı daha 
önce Nûh kavmini helak ettiği gibi kadîm Âd’ı ve Semûd’u helak 
eden ve onlardan geriye hiçbir iz bırakmayan! Çünkü onlar tıpkı 
altı üstüne getirilen diğer topluluklar gibi, zulümde ve azgınlıkta 
ileri gittiler. Ey Lût kavmini yerle bir eden! Ey Şu‘ayb kavminin 
burnunu yere sürten! Ey İbrâhîm’i dost edinen! Ey Mûsâ’yı mu
hatap edinen! Ey Muhammed’i (s.a.a.) sevgili edinen!

Ey Lokmân’a hikmeti veren! Ey Süleyman’a kendisinden sonra 
hiçbir kimseye münâsip olmayan mülkü veren! Ey zorba melik
lere karşı Zülkameyn’e yardım eden! Ey Hızır’a hayat veren! Yuşâ‘ 
b. Nûn’a batışından sonra güneşi geri getiren!

Ey Mûsâ’nm annesinin kalbini sımsıkı pekiştiren! Meryem 
b. İmrân’ın iffetini koruyan! Ey Yahyâ b. Zekeriyyâ’yı günahtan 
koruyan! Mûsâ’nm öfkesini yatıştıran! Ey Zekeriyyâ’yı Yahyâ ile 
müjdeleyen! Ey İsmâîl’e fidye olarak muhteşem bir kurbanı ve
ren! Ey Hâbil’in kurbanını kabul eden ve Kâbil’e lanet eden! Ey 
Muhammed (s.a.a.) için müttefik kuvvetleri hezimete uğratan! 
Allah’ım Muhammed’e, Âl-i Muhammed’e, bütün peygamber
lere ve mukarreb meleklere ve sana itaat edenlerin hepsine salât 
ve selâm et!



Allah’ım! Kendisinden razı olduğun ve icabetine karar verdiğin 
kimsenin istediği her duayla senden istiyorum. Ey Allah! Ey Al
lah! Ey Allah! Ey Rahman! Ey Rahman! Ey Rahman! Ey Rahim! 
Ey Rahim! Ey Rahim! Ey Zu’l-Celâl ve’l-İkrâm! Ey Zu’l-Celâl ve’l- 
İkrâm! Ey Zu’l-Celâl ve’l-İkrâm!

Allah’ım! Kendine verdiğin her isimle senden istiyorum. Veya 
kitaplarında indirdiğin şeylerle veya yanındaki gayb ilminde ken
dine ayırdığınla senden istiyorum. Arşındaki izzet vesileleriyle is
tiyorum. Kitabındaki en son rahmetle istiyorum. “Ve eğer dünyanın 
tüm ağaçlan kalem  olsa denizleri de mürekkep, buna yedi deniz daha 
eklense, Allah’ın kelimeleri yine de tükenmez. Çünkü Allah aziz ve 
hakimdir”13 ayetiyle istiyorum. Kitabında nitelediğin en güzel isim
lerinle istiyorum. Kitabında şöyle buyurmuşsun: “En güzel isim
ler Allah’a  mahsustur. Artık O’na onlarla yalvarıp yakan n ”1*; “Bana 
duâ edin ki, ben de icabet edeyim”13; “Eğer kullanm sana benden so
racak olurlarsa, iyi bilsinler ki, ben çok yakınım. Bana duâ edenin 
çağnsına hemen icabet ederim. Öyleyse onlar da bana icabet etsin
ler ve bana güvensinler ki, doğru yola yöneltilsinler”16; “Ey hadlerini 
aşıp, sının aşan kullanm! Allah’ın rahmetinden asla ümit kesmeyi
niz. Allah bütün günahlan affedebilir. Çünkü O, mutlak bağışlayı
cıdır ve sonsuz rahmet kaynağıdır.”17 Ey İlâhî! Senden istiyorum. 
Ey Rabbim! Sana duâ ediyorum. Ey Efendim! Senden diliyorum. 
Ey Mevlâm! Bana va’d ettiğin gibi icabetini bekliyorum. Emretti
ğin gibi sana duâ ettim. Benim için, sana yakışanı yap. Ey Kerîm! 
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ın salât ve 
selâmı Muhammed’e ve bütün Âl’inin üzerine olsun.

(Bu duâdan sonra ihtiyacını dile getir ki, Allah’ın dilemesiyle 
kabul edilsin.)18



Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

Allah’ım! Dopdolu, gizli, yüceler yücesi, en yüce, en kerîm, 
en büyük, burhan, hak, müheymin, kuddûs isminle senden is
tiyorum. O (ism -i a‘zam ), nûrdan bir nûrdur. Nûrla beraber 
nûrdur. Nûr üzerine nûrdur. Nûr üstünde nûrdur. Nûr içinde 
nûrdur. Her karanlığı aydınlatan nûrdur. Her zorba ve kovul- 
muşu bozguna uğratan bir nûrdur. Gök onunla beraber ayakta 
kalamaz. Yer onunla beraber ayakta kalamaz. Her korkanın kor
kusu onunla emniyette olur. Her sihirbazın sihri, her tuzak ku
ranın tuzağı, her hasetçinin hasedi ve her zalimin zulmü onunla 
bozulur. Dağlar, yer ve gök onun azametinden dolayı parçalanır. 
Melekler onunla konuşabilmek için onu korurlar. Gemiler onunla 
yürür. Dalgalann onu aşma imkânı yoktur. Her zorba inatçı ve 
isyancı şeytan onunla zelil kılınır. O, senin en büyük ismindir. 
Onu kendine isim olarak vermişsin. Onunla arşına istiva etmiş
sin ve kürsüne yerleşmişsin. Ey yücelerin yücesi Allah’ım! Ey 
kerîm, ey nûr olan Allah’ım!

Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey celâl ve ikram sahibi! İzzet, 
celâl, kudret ve bereketinle istiyorum. Muhammed’in ve pâk Âl’inin 
hürmetiyle istiyorum. Senin ve onların hakkıyla, Muhammed’e ve 
Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni istiyorum. Beni, anne- 
babamı ve mü’min erkek ve kadınlan cehennemden azat etmeni 
istiyorum. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 
Sen, hamd edilmeye ve övülmeye layık olansın.19
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Ey bana şahdamanmdan daha yakın olan! Ey dilediğini ya
pan! Ey kişi ile kalbi arasına giren! Ey en hâkim konumda olan! 
Ey dengi ve benzeri olmayan!20

Allah’tan başka ilâh yoktur. İlminde sonsuz rızası vardır. Allah’tan 
başka ilâh yoktur. İlminden sonra sonsuz nzası vardır. Allah’tan 
başka ilâh yoktur. İlmiyle beraber sonsuz rızası vardır.

Allah en büyüktür. İlminde sonsuz nzası vardır. Allah en bü
yüktür. İlminden sonra sonsuz nzası vardır. Allah en büyüktür. İl
miyle beraber sonsuz nzası vardır.

Hamd, Allah’a mahsustur. İlminde sonsuz nzası vardır. Hamd, 
Allah’a mahsustur. İlminden sonra sonsuz nzası vardır. Hamd, 
Allah’a mahsustur. İlmiyle beraber sonsuz nzası vardır. Allah her 
türlü noksanlıktan münezzehtir. İlminde sonsuz nzası vardır. Allah 
her türlü noksanlıktan münezzehtir. İlminden sonra sonsuz nzası 
vardır. Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. İlmiyle beraber 
sonsuz nzası vardır. Bütün nimetlerine karşılık bütün övgülerle el
hamdülillah, sübhanellahi ve hi hamdihi, sonsuz nzası ilmindedir. 
Allah en büyüktür, bu O’nun hakkıdır. Allah’tan başka ilâh yoktur. 
O Halîm’dir ve Kerîm’dir. Allah’tan başka ilâh yoktur.



(), ‘Aliyy’dir ve ‘Azîm’dir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, yedi gö
ğün ve yedi yerin nûrudur. O, Yüce arşın nûrudur. Allah’tan başka 
ilâh yoktur. O’ndan başkasının herkesten önce, herkesle beraber 
vc herkesten sonra sayamadığı tehlîller O’nadır. Allah en büyük- 
l tır. O’ndan başkasının herkesten önce, herkesle beraber ve herkes
ten sonra sayamadığı tekbirler O’nadır. Hamd Allah’a mahsustur. 
O’ndan başkasının herkesten önce, herkesle beraber ve herkesten 
sonra sayamadığı tahmidler O’nadır. Allah bütün noksanlıklardan 
İleridir. O’ndan başkasının herkesten önce, herkesle beraber ve her
kesten sonra sayamadığı teşbihler O’nadır.

Allah’ım! Seni şâhid kılıyorum. Sen şâhid olarak yetersin. Bana 
şâhid ol ki, sözün haktır. Fiilin haktır. Kazan hakür. Kaderin haktır. 
Elçilerin haktır. Vasilerin haktır. Rahmetin haktır. Cennetin hak
tır. Ateşin haktır. Kıyametin hakür. Ölüleri diriltmen hakür. Sen 
ölüleri diriltensin. Sen kabirlerdekileri diriltensin. Sen, insanları, 
kendisinde şüphe olmayan bir günde bir araya toplayansın. Sen 
sözünden caymazsım

Allah’ım! Seni şâhid kılıyorum ve sen şâhid olarak yetersin. Be
nim Rabbim olduğuna seni şâhid tutuyorum. Resûlün Muhammed 
(Allah’ın selâmı O’nun ve Âl’inin üzerine olsun) peygamberimdir. 
Ondan sonraki vâsileri imâmlanmdır.

Senin koyduğun din dinimdir. Resûlün Muhammed’e (s.a.a.) 
indirdiğin kitap nûrumdur.

Allah’ım! Seni şâhid tutuyorum ve sen şâhid olarak yetersin. 
Bana nimeti başkasının değil senin verdiğine seni şâhid tutuyorum. 
Hamd, sana mahsustur. Senin nimetinle hayırlar tamamlanır.

22



İlmi sayısınca lâ ilâhe illallah. İlmi kadar lâ ilahe illallah. İlmi 
dolusunca lâ ilâhe illallah. İlmi katlarınca lâ ilâhe illallah. İlmi sa
yısınca Allahu ekber. İlmi kadar Allahu ekber. İlmi dolusunca Al- 
lahu ekber. İlmi katlarınca Allahu ekber.

İlmi sayısınca elhamdülillah. İlmi kadar elhamdülillah. İlmi do
lusunca elhamdülillah. İlmi katlarınca elhamdülillah. İlmi sayısınca 
sübhanellah. İlmi kadar sübhanellah. İlmi dolusunca sübhanellah. 
İlmi katlarınca sübhanellah.

Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah her türlü 
noksanlıktan münezzehtir. Hamd, Allah’a mahsustur. O’na hamd 
etmekle meşgulüm. Allah büyüktür ve yücedir. Güç ve kuvvet 
O’ndandır. Allah’tan başka kendisinden koruyacak bir sığınak ve 
emniyet yoktur. Tek ve çift sayısınca, Rabbimin güzel, mükemmel 
ve mübarek kelimeleri sayısınca. Yüce Allah doğru söylemiştir. Pey
gamberler doğru söylemişlerdir.21
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Rahman ve Rahîm olan Allah’ın Adıyla

Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine Allah’tan başka ilâh yoktur. 

Yine Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah’ın kendisiyle kendisini tehlîl 

ettiğiyle lâ ilâhe illallah. Yaratıklarının O’nu tehlîl ettiği şeyle lâ 

ilâhe illallah.

Yaratıklannm O’nu tekbîr ettiği şeyle Allahu ekber. Yaratıklarının 

O’nu tesbîh ettiği şeyle sübhanellah. Arşının ve altmdakinin O’nu 

methettiği şeyle elhamdülillah. Arşımn ve altmdakinin O’nu tehlîl 

ettiği şeyle lâ ilâhe illallah. Arşının ve altmdakinin O’nu tekbîr et

tiği şeyle Allahu ekber. Göklerinin, yerinin ve ikisi arasında bulu

nanların O’nu hamd ettiği şeyle elhadulillah.

Göklerinin, yerinin ve ikisi arasında bulunanların O’nu tehlîl 

ettiği şeyle lâ ilâhe illallah. Meleklerinin O’nu tehlîl ettiği şeyle lâ 

ilâhe illallah. Meleklerinin O’nu tesbîh ettiği şeyle sübhanellah.

Meleklerinin O’nu tekbîr ettiği şeyle Allahu ekber. Arşının O’nu 

methettiği şeyle elhamdülillah. Kürsüsünün ve ilminin ihâta ettiği 

her şeyin O’nu tekbîr ettiği şeyle Allahu ekber. Denizlerinin ve için- 

deküeriıün O’nu methettiği şeyle elhamdülillah. Denizlerinin ve için- 

dekilerinin O’nu tehlîl ettiği şeyle lâ ilâhe illallah. Denizlerinin ve 

içindekilerinin O’nu tekbîr ettiği şeyle Allahu ekber. Dünya, âhiret 

ve içindekilerinin O’nu methettiği şeyle elhamdülillah.

Dünya, âhiret ve içindekilerinin O’nu tehlîl ettiği şeyle lâ ilâhe 

illallah.
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Dünya, âhiret ve içindekilerinin O’nu tekbîr ettiği şeyle Al- 
lahu ekber.

Dünya, âhiret ve içindekilerinin O’nu tesbîh ettiği şeyle süb- 
hanellah.

Rızası miktannca, arşı ağırlığınca, sonsuz nzasmca ve hiçbir şe
yin O’na denk olmadığı ölçüde hamd Allah’a mahsustur.

Rızası miktannca, arşı ağırlığınca, sonsuz nzasmca ve hiçbir şe
yin O’na denk olmadığı ölçüde Allah en büyüktür. Rızası mikta
nnca, arşı ağırlığınca, sonsuz nzasmca ve hiçbir şeyin O’na denk 
olmadığı ölçüde Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir.

Her şeyden önce, her şeyle ve her şey sayısınca hamd Allah’a 
mahsustur. Her şeyden önce, her şeyle ve her şey sayısınca Allah 
her türlü noksanlıktan münezzehtir.

Ayetleri ve isimleri sayısınca ve cenneti ve cehenneminin dolu
luğu oramnca hamd Allah’a mahsustur. Ayederi ve isimleri sayısınca 
ve cenneti ve cehenneminin doluluğu oramnca Allah en büyüktür. 
Ayetleri ve isimleri sayısınca ve cenneti ve cehenneminin doluluğu 
oramnca Allah’tan başka ilâh yoktur. Sayıyla, kuvvede ve hesapla sa
yılamayacak hamd, Allah’a mahsustur. Sayıyla, kuvvetle ve hesapla 
sayılamayacak ölçüde Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir.

Sayıyla, kuvvetle ve hesapla sayılamayacak ölçüde Allah en bü
yüktür.

Yıldızlar, sular, ağaçlar ve kıllar sayısınca hamd, Allah’a mah
sustur. Yıldızlar, sular, ağaçlar ve kıllar sayısınca Allah’tan başka 
ilâh yoktur. Kum, çekirdek, toprak, cin ve insan sayısınca hamd 
Allah’a mahsustur. Kum, çekirdek, toprak, cin ve insan sayısınca 
Allah en büyüktür.

Kum, çekirdek, toprak, cin ve insan sayısınca Allah her türlü 
noksanlıktan münezzehtir.

İlminde kendisinden sonra herhangi bir hamd olmayan hamd, 
Allah’a mahsustur.

İlminde kendisinden sonra herhangi bir tehlîl olmayan bir 
tehlîlle Allah’tan başka ilâh yoktur.
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İlminde kendisinden sonra herhangi bir tekbîr olmayan bir tek

birle Allah en büyüktür.

İlminde kendisinden sonra herhangi bir tesbîh olmayan bir teş

bihle Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir.

Sonsuzluğa kadar, sonsuzluktan önce ve sonsuzluktan sonra 
hamd, Allah’a mahsustur. Sonsuzluğa kadar, sonsuzluktan önce ve 

sonsuzluktan sonra Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir.

Sonsuzluğa kadar, sonsuzluktan önce ve sonsuzluktan sonra 
Allah en büyüktür.

Bütün bunlar, katlan ve benzerleri sayısınca hamd, Allah’a mah

sustur. Bunlar Allah için azdır bile. Bütün bunlar, katlan ve ben

zerleri sayısınca Allah en büyüktür. Bunlar Allah için azdır bile. 

Bütün bunlar, katlan ve benzerleri sayısınca lâ havle ve lâ kuvvete 
illâ billâh. Bunlar Allah için azdır bile.

Bütün bunlar sayısınca Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât 

ve selâm olsun. Bütün bunlar sayısınca kendisinden başka ilâh ol
mayan, Hay ve Kayyûm olan Allah’tan istiğfâr diliyorum. İşledi
ğim bütün hatalardan, günahlardan ve benden sâdır olan bütün 
çirkinliklerden dolayı bütün bunlar sayısınca, sonsuz ilmi rızası 

uyannca O’na tövbe ediyorum.

Ey Mü’min ve Halik, ‘Azîm ve Aziz, Cebbâr ve Mütekebbir olan 
Allah! Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir. Ey Celîl ve 

Cemîl olan Allah! Ey Kerîm olan Rab! Ey Mübdî ve M uld olan Al

lah! Ey Vâsi‘ ve ‘Alîm olan Allah! Ey Hannân ve Mennân olan Allah! 

Ey ‘Alîm ve Kâim olan Allah! Ey ‘Azîm ve Kerîm olan Allah!

Ey Latif ve Habîr olan Allah! Ey Habîr ve ‘Azîm olan Allah! Ey Kavî 
ve Metin olan Allah! Ey Ganî ve Hamîd olan Allah! Ey Karîb ve Mücîb 

olan Allah! Ey Aziz ve Hakîm olan Allah! Ey Halîm ve Kerîm olan 
Allah! Ey Raûf ve Rahîm olan Allah! Ey Gafûr ve Şekûr olan Allah!



; I ■ y kolaya razı olan Allah! Ey çirkini örten! Allah! Ey Mu‘tî ve 
i ( .czîl olan Allah! Ey büyük günahı Gâfir olan (bağışlayan) Allah! 

Ey Fa‘âlün limâ Yürîd (dilediği her şeyi yapan) Allah! Ey Cebbar 
ve Mütecebbir olan Allah! Ey Kebir ve Mütekebbir olan Allah! Ey 
‘Azîm ve Müte‘azzîm olan Allah! Ey ‘Aliyy ve Müte‘âlî olan Al
lah! Ey Refî‘ ve Kuddûs olan Allah! Ey ‘Azimu’l-A‘zam olan Al
lah! Ey Kâim ve Dâim olan Allah! Ey Kâdir ve Muktedir olan Al
lah! Ey Kâhir olan Allah! Ey Mu‘âfî olan Allah! Ey Vahid ve Ahad 
olan Allah! Ey Ferd ve Samed olan Allah! Ey Kâbiz ve Bâsit olan 
Allah! Ey Hâlık ve Razık olan Allah! Ey Bâ‘is ve Varîs olan Allah! 
Ey Mun‘im ve Mutafaddıl olan Allah! Ey Muhsin ve Mücmil olan 
Allah! Ey Tâlib ve Müdrik olan Allah! Ey yönelenlerin son sının 
olan Allah! Ey sığmmacılann komşusu olan Allah! Ey muhsinle- 
rin en yakını olan Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey 
duâ edenlerin duâsım kabul eden! Ey dilenenlere veren Allah! Ey 
kederlilerin üzüntüsünü gideren Allah! Ey endişelilerin endişesini 
gideren Allah! Ey Nûr olan Allah! Nûr şendendir! Ey hayır olan 
Allah! Hayır senin katındandır.

Ey Rahmân! Hatın sayılır ve haberci isimlerinle senden istiyo
rum. Ey Allah, ey Rahmân! Hoşnut yüce ve değerli isimlerinle sen
den istiyorum. Ey Allah, ey Rahmân! Dopdolu, gizli, bereketli ve 
tam olan isimlerinle senden istiyorum. Ey Allah, ey Rahmân! Rı
zan olan isimlerinle senden istiyorum.

Ey Allah, ey Rahmân! Her şeyden önce, her şeyle beraber ve 
her şey sayısınca Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm 
etmeni istiyorum. Senden başka kimsenin saymaya güç yetireme- 
diği her şey sayısınca ve kitabının saydığı ve ilminin ihâta ettiği 
şeyler sayısınca salât ve selâm etmeni istiyorum. Benim için sana 
yakışanı yap, bana yakışanı değil.

Dünya ve âhiret ihtiyaçlanmı senden istiyorum inşallah. Yarat- 
üklannın ve seçtiklerinin en hayırlısı olan Peygamberlerin efendisi
Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm eyle!22

V_____________________________ ______ _____________________________
_____________ _____________ 1 27 L __ _________________ ____



Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm 
gönderilenlerin en iyisi olan seçilen, fâtık (olayların açık ve net bir 
şekilde görülmesini sağlayan) ve râtık (işleri gerektiği gibi yoluna 
koyan) olan Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib’e olsun.

Allah’ım! Muhammed’e övgüye layık bir şân, anılmaya değer bir 
kaynak, kevser havuzunu ihsân et. Allah’ım! Muhammed’e (s.a.a.) 
vesile, fazilet, yüksek dereceleri ve yüce makamları ver. Seçkinler 
arasında sevgisini, en yüksek yerlerde derecesini ve mukarreb (ya
kın) olanlar arasında asaletini inâyet et.

Allah’ım! Muhammed’e (s.a.a.) en yüce ve iyi makamı, ona en 
layık nimeti, en yaraşır ihsânı, senin yardımına yaklaştıran her ko
laylığı ve en bol kazançlan ihsân et ki, mahlûkâttan hiçbir kimsenin 
makamı O’nun makamından daha yakın olmasın. Senin yanında 
O’nun namı ve mertebesinin üzerinde hiçbir nâm ve mertebe ol
masın. O’ndan önce hiç kimsenin senin üzerinde hakkı olmasın. 
Sana, vesile açısından hiç kimse Muhammed’den daha yakın ol
masın. (Allah’ın selâmı bereketi ve rahmeti O’nun, Âl’inin ve bü
tün kullarının ve beldelerin üzerine olsun. O, hayır yolunun reh
beridir. İnsanlan hayra çağırmıştır.)
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Allah’ım! Bizleri Muhammed ve Âl’iyle (selâmın onlann üze
rine olsun) bir araya topla. Lezzetli hayatta, hayat verici rahatlıkta, 
istikrarlı nimette, nefsin isteklerinde, gönlün arzularında, leziz ni
metlerde, bol fazilette, itmi’nân bulmada, yüce efendilikte, gözün 
kuvvetinde, nimetin kemâli ve güzelliğinde, dünya sevinçlerine 
benzemeyen sevinçte bizi Muhammed ve Âl'iyle buluştur. O’nun 
risaleti tebliğ ettiğine tanıklık ederiz. O, emaneti ve nasihati ye
rine getirmiştir. Ümmeti için çabalamıştır. Senin uğrunda eziyet 
görmüştür. Senin yolunda cihat etmiştir. Ölüm kendisine gelin
ceye kadar sana ibadet etmiştir. Allah’ın salât ve selâmı O’nun ve 
pâk Âl’inin üzerine olsun.

Allah’ım! Harâm Beldenin Rabbi! Rüknün ve Makamın Rabbi! 
Meş‘ari’l-Harâm’m Rabbi! Helâl ve harâmın Rabbi! Muhammed 
ve Âl’inin ruhuna bizden selâm ulaştır. Allah’ım! Selâmın, mukar- 
reb olan meleklerinin, bütün nebilerin ve resûllerinin üzerine ol
sun. Selâmın, hafaza meleklerine, kirâmen katibine, yedi gökte 
ve yedi yerde sana itaat edenlerin ve mü’minlerin hepsinin üze
rine olsun.23



Allah’ım! Ey yerleri genişleten, gökleri yükselten, kalpleri saîd 
ve şak! olarak fıtrat üzere yaratan! En şerefli hayırlarını, en seme
reli bereketlerini kulun ve elçin olan, öncekilerin mührü, kapananı 
açan, hakkı ilan eden, batılların kötülüklerini dağıtan, sapkınlıkla
rın saldırılarını yenen Muhammed’e ver.

Kendisine yüklenen nübüvvet sorumluluğunu, güzellikle hede
fine ulaştırdı. Senin emrini kâim etti. Senin nzam gözetti. Azimle 
adım atmaktan kaçınmadı ve zaaf göstermedi.

Senin vahyini gözetti. Ahdini korudu. Senin emrini uygulamaya 
çalıştı. Nihayet, arayanlar için bir meşale yakü. Sapmışlar için yolu 
aydınlattı. Fime ve günahların bataklığından sonra kalpler O’nun 
vesilesiyle hidâyet buldular. Hak ve hakikatin bayraklarını apaçık 
bir şekilde dikti ve nûrlu hükümleri uyguladı.

O, senin güvenilir eminindir. Gizli ilm inin hazinedândır. 
Ceza günü şâhidindir. Hakla gönderdiğindir. Halka gönderil
miş elçindir.

Allah’ım! Gölgende O’nun için geniş bir yer aç. İhsânından kat 
kat hayırlarla mükâfatlandır. Allah’ım! O’nun binasını her bina
dan üstün yap. Yanındaki mertebesini değerli yap. O’na nûrunu 
tamamla. O’na, makbul bir şâhidik mükâfaünı ver. Sözünü mak
bul, konuşmasım güzel, adil ve faydalı kıl.

Allah’ım! Bizleri onunla, lezzeüi bir hayatta, istikrarlı bir ni
mette, nefsin isteklerinde, gönlün arzulannda, geniş bir rahatlıkta, 
son derece memnun edici yüksek bir makamın hediyelerinde bir 
araya getir.24



Allah’ım! Senden, itaat eden miskinin duâsıyla istiyorum. Kim
sesiz fakirin istediğini istiyorum. Güçsüz hastanın yalvarışı gibi 
sana ağlayarak niyâz ediyorum. Çaresiz ve zelil günahkârın yalva
rışı gibi yalvarıyorum.

Ben senden istiyorum. Senden haşyet duyan, yüzü toza toprağa 
bulanan, alm senin için secdeye kapanan, gözyaşları senin için dö
külen, gözyaşlarını senin için akıtan, sana hatasını itiraf eden, çare 
yollan kendisine kapanan, hata ve günahlanmn mazeretine sahip 
olmayanın isteği gibi senden istiyorum.

Üzerindeki Muhammed’in ve Âl-i Muhammed’in hakkı için ve 
senin onlann üzerindeki yüce hakkın için, sana yakışan şekilde on
lara salât ve selâm et. Nebine ve Âl-i Nebine salât ve selâm et. Geç
miş mü’min kullanna isteklerine karşılık verdiğinin en değerlisini 
O’na ver. Geri kalan mü’minlere verdiğinin en faziletlisini O’na ver. 
Kıyâmet gününe kadar, dünya ve âhiret hayrını kendilerine karar
laştırdığın dostların için yarattığın şeyi O’na ver.

Ey Kerîm! Ey Kerîm! Ey Kerîm! Bu meclisimde geçmiş günah
larımın mağfiretini bana ver. Geri kalan ömrümde beni günah iş
lemekten koru. Bu yılımda beni makbul, mebrûr ve senin kerîm 
rızan için yapılan bir hac ve umreyle nzıklandır. Beni yaşattığın 
sürece onunla nzıklandır. Ey Kerîm! Ey Kerîm! Ey Kerîm! Maişe
timi ve ehl-u iyâlimin maişetini karşıla. Yaratıklannm sıkıntılann- 
dan beni koru. Arap ve Acem fâsıklannın, ins ve cin fâsıklannm 
şerrinden beni koru. Rabbimin perçeminden yakaladığı her can
lının şerrinden beni koru. Şüphesiz ki Rabbim dosdoğru bir yol 
üzerindedir.25
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Allah’ını! Senden çok olandan, az olanı isterim. Sana olan ih
tiyacım büyüktür. Ezelden beri senin ona ihtiyacın yoktur. Benim 
yanımda isteme çoktur. O, sana kolay ve basittir.

Allah’ım! Günahımı affetmen, hatamı bağışlaman, büyük hata 
vc kastımdan kaynaklanan büyük günahlarıma göz yumman, hak 
etmediğim şeyleri senden istemeye teşvik ediyor. Bunlar, kudretinle 
ve rahmetinle beni nzıklandırman, kudretini bana göstermen ve 
duâya icabet edeceğini bana öğretmendir.

Bundan dolayı güvenle sana dua ediyorum. Korkmadan, ürk
meden, nazlanarak ve seninle ünsiyet kurarak ihtiyacımı sana arz 
ediyorum. Eğer ihtiyacım yerine getirilmekten uzaksa, bu, hak- 
kındaki cehaletim ve bilgisizliğimden kaynaklanmaktadır. Umu
lur ki, ihtiyacımı bekletmen benim için daha hayırlıdır. Çünkü iş
lerin serencâmım bilen sensin.

Bundan dolayı, kınayan bir kula, senden daha sabırlı ve cö
mert bir mevlâ görmüyorum. Yarabbi! Sen beni çağınyorsun, 
ben ise senden yüz çeviriyorum. Sen bana sevgini gösteriyor
sun, ben ise sevgisizliğimi gösteriyorum. Sen bana sıcak davra
nıyorsun, ben ise seninle ilgilenmiyorum. Sanki üzerinde minne
tim var. Sonra bütün bunlar, bana şefkat göstermene, merhamet 
etmene ve ihsanda bulunmana engel olmamıştır. Hatalı kuluna 
merhamet et. Fazlınla bana cömert davran. Çünkü sen çok cö
mertsin ve kerimsin.26
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Allah’ım! Sen, dostların için en samimi dostsun. Sana tevekkül 
edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya en hazır olansın. Gizli işlerinde 
onları görensin. Kalplerinin derinliklerinde olanı bilensin. Görme 
mesafelerini bilirsin. Bundan dolayı gizlilikleri sana aşikârdır. Kalp
leri sana tutkundur. Gurbet onlara yalnızlık hissi verse de, senin 
zikrin onları eğlendiriyor. Musibetler onların üzerine yağsa, senin 
dergâhına sığınırlar. Çünkü işlerin dizginlerinin senin elinde oldu
ğunu ve senin takdirinden kaynaklandığını bilirler.

Allah’ım! Eğer istememde bir gevşeklik göstermişsem veya is
teme yolunu kaybetmişsem, maslahatlarımı bana göster. Kalbimi, 
rüştüme ve hidâyetime sebep olan şeylere yönlendir. Bu senin 
hidâyetinden uzak değildir. İhtiyaçları karşılaman konusunda da 
yeni bir şey değildir.

Allah’ım! Beni affına hamlet, adaletine hamletme. Allah’ım! Se
nin sözün haktır ve sen, mursel nebine (s.a.a.) indirilen muhkem 
kitabında şöyle buyurmuşsun: “Geceleri az uyurlardı ve seher va
kitleri istiğfâr ederlerdi.”27 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfar edi
yorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Sonra 
insanların sel gibi aktığı yerden si£ de akın edin ve Allah'tan a f dile
yin. Çünkü Allah çok affedicidir; merhamet ve ihsanı boldur”28 Şimdi 
ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.



Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Onlar sa
bırlı, imanlarında sâdık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatle divan 
duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan a f di
leyen mü’minlerdir”29 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve Mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “O mut- 
takiler ki çirkin bir iş yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettik
lerinde, peşinden hemen Allah'ı anar, günahlarının affedilmesini diler
ler. Zaten günahları Allah'tan başka kim affeder ki. Bir de onlar bile 
bile işledikleri günahlarda ısrar etmez, o günahları sürdürmezler. ”’° 
Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Öy
leyse onların kusurlarını affet. Onlar için mağfiret dile ve işleri on
larla müşâvere et. Bir kere azmettin mi, yalnız Allah'a tevekkül et! 
Allah, muhakkak kendisine güvenip dayananları sever''3' Şimdi ben 
de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Eğer on
lar kendilerine zulmettikleri vakit, sana gelip de Allah'tan a f dikseler, 
sen de resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah’ı, 
tövbeleri kabul eden, pek merhametli bulacaklardı."32 Şimdi ben de 
sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve Mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Kim kö
tülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan a f 
dilerse, Allah’ı gafur ve rahîm (affı ve merhameti bol bulur)."33 Şimdi 
ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Hala 
Allah'a dönüp O’ndan a f dilemeyecekler mi? Allah gafûrdur, rahimdir"34 
Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Halbuki 
sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğ
ratmaz■ Eğer onlar istiğfâr ederlerse, Allah bu takdirde de onlara azap 
etm ez”53 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.



Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Onlar 
¡{in ister Allah'tan a f dile ister dileme! Yetmiş kere hile istiğfar et
sen, Allah onları asla affetmeyecektir”30 Şimdi ben de sana tövbe 
ve istiğfar ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Kâfir ola
rak ölüp cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra ak
raba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, ne Peygambe
rin ne de mü’minlerin yapacağı bir iş değildir”37 Şimdi ben de sana 
tövbe ve istiğfar ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “İbrâhîm’in 
babası için a f dilemesi ise, sırf ona yaptığı vaadi yerine getirmek için 
olmuştu. ”3S Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Bir mak
sat da şudur: Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra O’na tövbe edin! O’na 
dönün ki belirlenmiş bir ömür süresinin sonuna kadar sizi nimetleriyle 
yaşatsın ve faziletli bir hayat sürenlere, lütûf ve fazlından mükâfatlarını 
versin.”39 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Ey kav- 
mim! Haydi Rabbinizden a f dileyin, sonra O’na tövbe edin. O’na dö
nün ki gökten size bol bol yağmur göndersin, gücünüze güç katsın, 
ne olur, yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin.”40 Şimdi ben de sana 
tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Sizi top
raktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O’dur. O halde O’ndan 
mağfiret dileyin, yine O’na dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kulla
rına çok yakın ve onların tövbe ve duâlannı kabul edendir.”41 Şimdi 
ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Rabbi
nizden a f ve mağfiret dileyin, sonra günahlarınızdan tövbe edip O’na 
sığının! O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir, vedûddur.”42 
Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.
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Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Sen de 
günahından dolayı a f dile, Çünkü sengünaha girenlerden oldun.”43 
Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfar ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Ey ba
bamı z! Bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz 
günahkârız. ”44 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Sizin için 
Rabbimden a f dileyeceğim. Gerçekten O gafürdur, rahimdir. 5545 Şimdi 
ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “O in
sanları, kendilerine peygamber geldiği halde inanmaktan ve Rable- 
rine a f dilemekten alıkoyan şey ...5,4(1 Şimdi ben de sana tövbe ve 
istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Selâmetle 
hoşça kal dedi. Rabbimden senin için a f dileyeceğim. O, gerçekten 
bana karşı çok lütufkârdır”47 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr 
ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Öyleyse 
bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, sen de onlardan diledi
ğin kimselere izin ver ve onlar için Allah’tan a f dile! M uhakkak ki 
Allah gafürdur, rahimdir.5548 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr edi
yorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Ey Kav- 
mim! İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz. 
Niçin merhametine nâil olmak ümidiyle Allah’tan a f dilemiyorsunuz?”49 
Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Dâvûd 
kendisini imtihân ettiğimizi anladı ve derhal Rabbinden mağfiret di
ledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi.”50 Şimdi ben de sana 
tövbe ve istiğfâr ediyorum.

"~ZI (~36~T~



Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Arşı taşı
yan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rablerini 
zikir ve Oku hamd ederler. O ka gerçekten inanır ve mü’minler için a f 
dileyip duâ ederler. ”51 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfar ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “O halde 
Sen sabret! Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfâr 
et, sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et.”32 
Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “O halde 
O ka yönelerek doğru yolda yürüyün ve Okdan a f dileyin.”33 Şimdi 
ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Melekler 
Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağ
firet dilerler. İyi bilin ki, gafur ve rahim O'dur. Merhamet ve ihsanı 
boldur”54 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “O halde 
şu gerçeği hiç unutma ki: Allah'tan başka ilâh yoktur Sen hem kendi 
günahın hem mü'min erkek ve mü'min kadınların günahı için Allah'tan 
a f dile. Allah dönüp dolaştığınız yeri de, varıp duracağınız yeri de pe
kiyi bilir”35 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Savaşa 
katılmayan Bedeviler sana gelip: ‘Bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı 
da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan a f dile' derler”36 
Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Îbrâhîm'in 
babasına: ‘Senin için Rabbimden a f dileyeceğim. Bununla beraber, 
Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün de
ğildir' demesi başka, Onun ve beraberinde olanların duâsı şudur: Ey 
Yüce Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık. Sana yöneldik ve so
nunda da Senin huzuruna çıkacağız.”37 Şimdi ben de sana tövbe ve 
istiğfâr ediyorum.
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Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Senin 
kendilerine emredeceğin meşru olan herhangi bir konuda sana karşı 
gelmemek hususlarında sana biat etmeye geldiklerinde, sen de onların 
biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan a f dile! Çünkü Allah gafurdur, 
rahimdir. ”58 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfar ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Onlara: 
(idin Resûlullah’ın huzuruna varın, sizin için duâ etsin, Allah’tan size 
a f dilesin, denildiğinde, kibirlerinden ötürü başlarını sağa sola büker, 
içten içe homurdanırlar ve onların kibirli bir şekilde yan çizdiklerini 
görürsün.”59 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Ha 
mağfiret diledin, ha dilemedin, onlara göre birdir. Allah onları asla 
affetmeyecektir. ”60 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Rabbi- 
nizden a f dileyiniz. Zira o gaffardır (affı geniştir).”91 Şimdi ben de 
sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “O daha 
hayırlı ve sevabı daha fazladır. Allah’tan a f dileyin. Çünkü O gafurdur; 
rahimdir.”62 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.

Yüce ve mukaddes olan sen yine şöyle buyurmuşsun: “Rabbine 
hamd ile teşbih et ve O’ndan a f dile. Çünkü o tevvâbdır, tövbeleri çok 
kabul eder.”63 Şimdi ben de sana tövbe ve istiğfâr ediyorum.64
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Allah’ım! Günahlarım her ne kadar iğrençse de onları sana ka
sıl olsun diye işlemedim. Benden yüz çevirdiğini söylemiyorum. 
Bildiğim ahlâk ve huyuma geri dönmem. Kesinlikle mükemmel 
bir tövbe ettiğimi söyleyemem. Çünkü güçsüzlüğümü biliyorum. 
Affını talep ederek sana geldim. Vesilem ise senin keremindir. Öy
leyse Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Mağ
firetini bana ikram et, ey merhamedilerin en merhamedisi! (Bun
dan sonra üç yüz defa peş peşe “el-ajv” de.)65

Allah’ım! Geniş ilminle bildiğin bütün günahlarım için sen
den mağfiret diliyorum. Ömrümün sonuna kadar, ilk-son, kasten- 
hatâen, az-çok, küçük-büyük, eski-yeni, gizli-açık işlediğim/iş- 
leyeceğim ve suçlusu ben olduğum bütün günahlarım için sana 
tövbe ediyorum.

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni istiyo
rum. Benim tarafımdan kullarına karşı işlenen ve senin de hesabını 
tuttuğun bütün kötülüklerimi bağışlamam istiyorum. Çünkü kul
larının üzerimde haklan vardır. Ben o haklara karşı rehinim. Na
sıl istersen öyle bağışla? Nereden istersen oradan bağışla, ey mer
hamedilerin en merhamedisi!



Allah’ım! Sana tövbe edip de tövbemi bozarak tekrar yaptığım 
günahlarımdan dolayı mağfiretimi diliyorum. Başlangıçta sadece 
senin nzam isteyip de nzam karıştırmadığım şeyden mağfiretimi 
diliyorum. Kendilerinden güç alıp da sana isyan ettiğim nimetle
rin için mağfiretimi diliyorum. Kendisinden başka ilâh olmayan 
Allah’tan, işlediğim bütün günahlar ve irtikâp ettiğim bütün is
yanlar için istiğfâr diliyorum. O, hayy ve kayyûm’dur. Gaybı ve 
şehâdeti bilendir. Rahmân ve rahimdir.

Allah’ım! Beni, kâmil bir akıl, yılmaz bir azim, tercihe şayan bir 
gönül, an bir kalp, çok ilim ve üstün bir edeple nzıklandır. Bütün 
bunlan bana ver. Rahmetinle bunlan aleyhime yapma, ey merha
metlilerin en merhametlisi!

(Sonra beş defa:) “Kendisinden başka ilâh olmayan, hayy ve kayyûm 
olan Allah’tan istiğfâr diliyorum ve ona tövbe ediyorum.”06

Allah’ım! Benden daha iyi bildiğin günahlanmı bağışla. Eğer iş
lediğim günahlara bir daha dönsem, sen de bana mağfiretle dön. 
Allah’ım! İşlememeye kendime söz verip de sözüme bağlı kalma
dığımdan dolayı işlediğim günahlanm için beni bağışla.

Allah’ım! Senin dergâhına yakınlaşma vesilesi kıldığım ve sonra 
da kalbimin muhalefet ettiği şey için beni bağışla. Allah’ım! Hâin 
bakışlarımı, yersiz konuşmalarımı, kalbimin yanılgılarım ve dil 
sürçmelerimi bağışla.67



Allah’ım! Hamdin sana mahsus olması hatırına senden istiyo
rum. Senden başka ilâh yoktur. Sen mennânsm. Göklerin ve ye
rin yaratıcısısm. Celâl ve ikram sahibisin. Ben fakir bir dilenciyim. 
Korkak bir mülteciyim. Mağfiret dileyen bir tövbekânm.

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 
Eski ve yeni işlediğim bütün günahlarımı bağışla. İşlediğim bütün 
suçlan affet. Allah’ım! Kaldıramayacağım belâyı bana yükleme. Beni 
düşmanlanmın diline düşürme. Çünkü senden başka belâlan ön
leyecek ve defedecek yoktur.68

Ey beni ve evimde ve evimin dışında halvetteyken ayıplana
cak işlerimi bağışlayan! İşlediğim günahlardan dolayı beni sorguya 
çekme. Affını, affını istiyorum ey kerîm, affını!

V



İlâhî! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Dün
yayla irtibatım kesildiğinde, yaratıklar arasında ismim silindiğinde 
ve unutulanlar arasına karıştığımda bana merhamet et.

İlâhî! Yaşım ilerledi. Cildim inceldi. Kemiklerim zayıfladı. Za
man benden elde ettiğini elde etti. Ecelim yaklaştı. Günlerim tü
kendi. Şehvederim gitti fakat sorumluluklarım geride kaldı.

İlâhî! Suretim değiştiğinde, güzelliklerim silindiğinde, cismim 
eskidiğinde, bağlarım koptuğunda, organlarım dağıldığında bana 
merhamet eyle.

İlâhî! Günahlarım beni kararttı. Konuşmamı kesti. Ne delîlim 
var ne de özrüm. İşte ben günahımı ikrar ediyorum. Kötülüğümü 
itiraf ediyorum. Günahımın esiriyim. Amelimin rehiniyim. Hatala
rımın denizlerinde göçmüşüm. Asıl hedefimi şaşırmışım. Ümidimi 
kesmişim. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 
Rahmetinle bana merhamet eyle. Ey kerîm! Fazlınla beni affet.

İlâhî! Sana itaatte amelim az olsa da senden beklenti konu
sunda umudum çoktur.

İlâhî! Dergâhından mahrum olarak başarısızlıkla nasıl dönerim! 
Halbuki sana ve cömertliğine olan zannımdan dolayı beni merha
met edilmiş olarak kurtuluşla geri göndereceğini bekliyordum.

İlâhî! Sana olan hüsnü zannıma ümitsizlerin ümitsizliğini galip 
kılmam ve musallat etmem. Sen de sana olan umudumu ümitvar 
olanlar arasında boşa çıkarma.
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İlâhî! Eğer ifşa edersen günahım büyüktür. Eğer muâheze eder
sen günahım çoktur. Ancak, günahımın büyüklüğünü ve senin ba- 
ğışlayıcılığmm yüceliğini düşününce, ikisinden senin bağışlayıcılı- 
ğınm büyüklüğü aklıma gelir.

İlâhî! Her ne kadar günahımla beraber azabının korkusu beni 
cehennem ateşine çağırıyorsa da güzel mükâfatın bana cennet için 
bir ümit nidâsıdır.

İlâhî! Her ne kadar günahkârlığım, lütfunun güzelliklerinden 
tedirgin ediyorsa da, cömertçe yönelmen gerçekten beni umut
landırıyor.

İlâhî! Her ne kadar gaflet, sana kavuşmak için hazırlık yapma 
konusunda beni uyuyor gibi yapıyorsa da nimetlerinin keremiyle 
marifet beni uyanık tutuyor ey efendim!

İlâhî! Her ne kadar beni ıslâh edecek şeyi takdir etmede ak
lımı yitirdiysem de, fayda sağlayacak şeyde bana bakışınla güve
nimi yitirmedim.

İlâhî! Her ne kadar günlerim razı olmadığın işlerde tükendiyse 
de geçen yıllarım onlan imanla geçirmiştir.

İlâhî! Sana hasretle geldim. Elbisem yok ki bedenimi örteyim. Çok 
olan ihtiyacım, beni senin yanında zelillerin makamına oturttu.

İlâhî! Cömert oldun. Öyleyse bana da ikramda bulun. Çünkü 
senden istemekteyim. Hakkâniyetle bol bol verdin. Öyleyse beni 
de nimetinden faydalananların arasına kat.

İlâhî! Sadece senin bağışın miskinliğimi giderir ve sadece senin 
cezan/mükâfatm emellerimi çoğaltır.

İlâhî! Senin cömertlik kapılarının birinde dilenerek sabahladım. 
İstemek için senden başkasının kapısından yüz çevirdim. Senden 
hasretle isteyen ve alışılmış hayrını beklemek zorunda olan biri
sini geri çevirmen, senin hoş cömertliğinden değildir.



İlâhî! Ameller ve itibarla denenmiş olarak çok tehlikeli ve kor
kunç köprülerden birine oturdum. Yüklerimi hafifletmek suretiyle 
orada bana yardım etmezsen ben helak olacağım.

İlâhî! Acaba ağlamamı uzatmam için beni şanssızlardan mı yarat
tın yoksa umudumu müjdelemem için şanslılardan mı yarattın.

İlâhî! Eğer selâm yurdunda Muhammed ve Âl’ini görmekten 
beni mahrum edersen, hizmetçi uşaklan dolaşmaktan yoksun bı
rakırsan ve kutsal yurtta ümidimin yönünü boşa çıkarmaya çe
virirsen, insanlar arasında isteğimi vermemiş olursun. Gönlüm 
beni, senden, bunun dışmdakine istekli yapmıştır ey fazilet ve ni
met sahibi!

İlâhî! İzzetine ve celâline yemin olsun ki, günler boyunca beni 
zincirlere bağlasaydm ve insanlar arasında sadece beni sana koş
maktan engelleseydin ve benimle cömertlerin arasına girseydin, 
yine de ümidimi senden kesmezdim ve affetmen için beklentimin 
yönünü senden çevirmezdim.

Ey İlâhî! Beni İslâm’a hidâyet etmeseydin, ben hidâyet bula
mazdım. Sana iman etmekle beni nzıklandırmasaydm, iman ede
mezdim. Dilimi duânla serbest bırakmasaydm, duâ edemezdim. 
Marifetinin tatlılığını bana tarif etmeseydin, bilemezdim. Azabının 
şiddetini bana açıklamasaydm, sana sığmamazdım.

İlâhî! Sana en sevimli şeylerde itaat ettim. Bu tevhîddir. Sana 
en sevimsiz şeylerde isyan etmedim. O da küfürdür. İkisi arasında 
işlediğim günahlarımı bağışla.

İlâhî! Her ne kadar yapamasam da sana itaati seviyorum. Her 
ne kadar yapsam da sana isyandan nefret ediyorum. Her ne kadar 
cennet ehlinden değilsem de bana cenneti lütfet! Her ne kadar ce
hennemi hak ediyorsam da beni ondan kurtar.
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İlâhî! Her ne kadar yanşta geri kalmak, beni iyilerle oturmak

tan alıkoymuşsa da sana olan güvenim beni iyilerin yollarına oturt

muştur.

İlâhî! Dünya yurdunda muhabbetinle içini doldurduğun bir 

kalbi, cehennemde yakıcı bir ateş nasıl kaplayıp da yükselebilir!

İlâhî! Sana imanla destekleyerek aziz kıldığın bir nefsi, ateşinin 

tabakaları arasında nasıl zelil kılarsın ki!

İlâhî! Övgülerinden en güzel elbiselerle giydirdiğin bir dilin 
ateşte tutuşarak yanmasını nasıl arzularsın ki!

İlâhî! Her kederli sadece sana iltica eder ve her üzüntülünün 

sadece senden beklentisi olur.

İlâhî! Âbidler sevabının bolluğunu duymuşlar, bundan dolayı 

itaat etmişlerdir. Zahiüer rahmetinin genişliğini duymuşlar, bun
dan dolayı kanaat etmişlerdir. Yüz çevirenler cömertliğinin mak

sadını duymuşlar, bundan dolayı geri dönmüşlerdir. Günahkârlar 
bağışlayıcılığmm genişliğini duymuşlar, bundan dolayı umutlan- 

mışlardır. Mü’minler affının keremini ve ariflerinin faziletini duy

muşlar, bundan dolayı arzulamışlardır. Nihayet ey mevlâm! Kul
larından âsi topluluklar kapında birikmişler. Yurdunda gürültü, 

patırü ve çığlıklarla seni yardıma çağırıyorlar.

Her birinin bir dileği vardır. Bu, dilek sahibini muhtaç bir şe
kilde sana yöneltmiştir. Her birinin bir kalbi vardır. Senin (istek

lerini) menetme korkusunun ızdırâbı onlan heyecanlandırmıştır. 
Sen kendisinden istenensin. Senin yanında isteyenlerin yüzü kara 

çıkmaz. Dergâhına inen kimseye, helake götüren zorluklar yük
lenmez.

İlâhî! Her ne kadar nefsime saygınlık kazandıran doğru yolu 
seçmede yanılmışsam da, sana sığınmaya götüren yolu -ki nefsi
min kurtuluşu ondadır- bulmada yanılmamışım.
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İlâhî! Her ne kadar nefsim, beni, onu helake götüren bir is

yancı yapmışsa da, ama şimdi onu kurtarmak için sana dua et

meye hazırlamışım.

İlâhî! Her ne kadar menfaatime olanı elde etmedeki çabam 

lazla değilse de, maslahatıma olan şeyde, senin iyiliğin beni ihmâl 

etmez.

İlâhî! Her ne kadar nefsime hükmetmede onu ah-u hasrete 

duçâr ederek haksızlık yapmışsam da, şimdi senin rahmetini ve 

şefkatini ona tarif etmekle adil davranmışım.

İlâhî! Sana doğru olan yolculuğumda her ne kadar azığımın az

lığı bana zarar vermişse de şimdi sana olan güvenimin faziletinden 

dolayı hazırladığım hayat hâzinelerine ulaştırmışım.

İlâhî! Rahmetim andığımda vesilelerimin yüzleri ona gülmüş

tür. Gazabını andığımda isteklerimin gözleri ona ağlamıştır.

İlâhî! Susuzluğun helak ettiği ve bitkinlik ve gevşekliğin bo

yun ipiyle çepeçevre kuşattığı sıkıntılı kuluna rahmet suyundan 

bir kova dolusu su gönder.

İlâhî! Senden başka hiçbir kimseden ummayan kişinin duâsıyla 

sana duâ ediyorum. Senden başkasına yönelmeyenin ricasıyla sen

den umuyorum.

İlâhî! Senin nimetine olan talebime anz olanı nasıl reddedebi

lirim? Ben ancak bu bedenin rızkını arayan senin ailenin bir fer

diyim.

İlâhî! Yalvaran dilimi zorla nasıl susturabilirim? Akıbetimin bel- 

lirsizliği beni tedirgin etmiştir.
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İlâhî! Hayatımda, tekellüf ettiğin rızka olan ihtiyacımı iyi bili

yorsun. Ölümümden sonra cennete karşılık ona ihtiyacımın azlı

ğını da biliyorsun. Ey dünyada onu bana lütfederek cömert dav
ranan! Âhirette ona ihtiyaç duyduğum günde, beni ondan yoksun 
bırakma! İhsanını tamamlaması, kerîmin ihsanın göstergelerinden- 

dir. Nimetlerini tamamlaması, cömert olanın nimetlerinin güzel
li klerindendir.

İlâhî! İşimde aptalca davranmasaydım, sürçmemi şikâyet etmez
dim. Eksikliklerimi düşünmeseydim, gözyaşlanmı akıtmazdım.

İlâhî! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Göz
yaşlarını göndermekle kaydedilmiş olan sürçmeleri sil. Az olan iyi

liklerime karşılık çok olan günahlarımı bağışla.

İlâhî! Eğer sadece sana itaatte çabalayanlara merhamet edecek
sen, kusur işleyenler kime sığınacaklar? Eğer sadece çalışanlardan 

kabul edeceksen, ifrâta düşenler kime iltica edecekler? Eğer sadece 
iyilik sahiplerine ikram edeceksen, kötüler ne yapacaklar? Eğer top
lanma günü sadece muttakîler kurtuluşa ereceklerse, günahkârlar, 

kimden yardım isteyecekler?

İlâhî! Eğer sadece amelinin ruhsatının geçirttiği kimseler sı

ratı geçeceklerse, ölmeden önce tövbe etmeyenler için geçiş na

sıl olacak!

İlâhî! Eğer sadece zühd hayaü yaşayanlara ve kalplerini iyi ko
ruyanlara cömert davranacaksan, insanlar arasında makbul bir yeri 
olmayan yoksullar nereye gidecekler!

İlâhî! Eğer günahlarından dolayı seni birleyenden himayeni 

esirgersen, gazabın, sana ortak koşanlar arasında onları endişeye 
düşürür.
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İlâhî! Mahşer gününde ihsan elini bize uzatmazsan, cezada 

inkarcılara karışacağız. Allah’ım! İslâm (dininin) hatırı için, bize 

I lazırlanmış nimetlerini uygun gör. Hâlis ve temiz hediyelerinle, gü

naha karışmış temiz olmayan amellerimizi hâlis ve temiz eyle.

Garipler olarak kabirlerimiz bizi içine aldığında, evlerimizin ta

vanları tuğlalarla kapandığında, kabirlerimizde sağ tarafımız üze

rine yere yatırıldığımızda, en dar yataklarda tek başına terk edildi

ğimizde, en ilginç mekânlarda eceller bizi yere serdiğinde, metrûk 
olduğu halde meskûnmuş gibi bir kavmin diyannda olduğumuzda, 

bizlere sen merhamet eyle Allah’ım!

İlâhî! Yalın ayak, çıplak, başlanınız kabirlerin toprağıyla tozlan

mış olarak sana geldiğimiz zaman bize merhamet et. O gün yüz
lerimiz mezarlann toprağıyla sararmıştır. Gözlerimiz Kıyâmetin 

endişeleriyle aşağı düşmüştür. Ağızlarımız şiddetli susuzluktan ku

rumuştur. Uzun süre kalmaktan dolayı kannlanmız acıkmıştır. Bu
rada edep yerlerimiz, gözlere görünmüştür. Sırtlanınız, günahlann 

ağırlığından yaralanmış ve irin bağlamıştır. Başımıza gelen belâ ve 

musibetler bizi çoluk çocuğumuzdan ayırmıştır. Kerîm olan yü

zünü bizden çevirmekle ve ümitlerimizin somutlaştırdığı kân tut

makla başımıza gelen musibetleri çoğaltma/kat kat yapma.

İlâhî! Bu gözlerin ağlamayı özlemeleri, sulannı bol bol akıtma- 

lan, mâtem tutanlar gibi uykusuz kalmalan, sadece geçmişte yap

mış olduklan kasıt ve hatalardan dolayıdır. Gözleri ağlamaya ça
ğıran şey, musibetlerinin akıbetleridir. Ey Aziz! Sen üzüntülerini 

gidermeye kadirsin.

İlâhî! Eğer günahkâr ve suçlu isek, ağlamamız, hak ettiğimiz 

hürmetini yitirmemizden dolayıdır. Eğer mahrum isek, ağlamamız, 

aradığımız cömertliğini kaçırmamızdan dolayıdır.
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İlâhî! Belagat açısından, dilimin hoş gördüğü nutkun tatlılığını, 

delâlet açısından kalbimin bildiği nasihatin zühdüyle karıştır.

İlâhî! Marûfu emrettin. Sen ise ona emredilenlerden daha la

yıksın. İstekle beraber bağışı emretmişsin. Sen kendisinden iste

nenlerin en hayırlısısm.

İlâhî! Ümitsizlik bize doğru nasıl yol bulabilir ki dilleri aradı

ğımızı övmekten alıkoyalım! Senden beklentimize en mükemmel 

elbisesini giydirmişiz.

İlahî! Heybet, korkularımızın dallarım sarstığında, ağaçlan kök

lerinden söküldüler. İçimizdeki İstek ruhlan ümitlerimizin dalla- 

nnı soluduğunda, müjde aşılamakla meyveleri olgunlaştı.

İlahî! Senin “şedîdu’l-ikâb” sıfatını okuduğumuzda üzüldük. 

“Gafûru’r-Rahîm”i okuduğumuzda sevindik. Biz iki durum ara- 

smdayız. Kızman, bizi emin kılmıyor, rahmetin bizi ümitsizlen- 

dirmiyor.

İlahî! Her ne kadar gözetmeni hak etmede çabalanınız yetersiz 

ise de gazabını uzaklaştırmada yetersiz değildir.

İlahî! Sürekli olarak bize nimet vererek iyilikte bulundun. Her 

bölgeden bize ikram ederek iyilik ettin. Bu önceki ve geçmiş za

manlarda, geçmiş ve gelecek gecelerde hak din ehline olan hoş 

bir âdetindir.

İlahî! Bizi kendisiyle dirilttiğin hidayet nurunu, bize tanıttığın 

rahmetine ulaştıran mertebeler yap.



İlahî! Gönüllerimiz, dünyayla dostluğa nasıl sevinebilir ki? İş

lerimiz onun tufan/acılarmda nasıl iyileşebilir ki? Sevinçlerimiz 

onda nasıl halis olabilir ki? Yanılmalanmız/gururlarımız oyun ve 

eğlenceyle bize nasıl sahip olabilir ki? Ecellerin yaklaşmasıyla ka

birlerimiz bizi çağırmaktadır.

İlahî! Bizi yere yatıran çukurlann bize kazıldığı, ecellerin/ka- 

derlerin elleriyle ihanetinin tuzaklarının örüldüğü, mecburiyet- 

lerin/meşakkatlerin acılık yudumlarım bize yutturduğu, nefsin, 

yaşamının biteceğini bize gösterdiği bir diyarda nasıl sevinebili

riz ki?

İlahî! Nefsin hilesinin tuzaklarından sana sığınırız. Şeddini 

aşmak için senden yardım diliyoruz. Organlarımızı, şehvetinin 

memelerinden kesmeni istiyoruz. Karıştırma örtülerini kaldır

manı istiyoruz. Cehaletinin zorluğuna karşı kalpleri seninle doğ

rulturuz.

İlahî! Yurtlar için sakinlerini ağır kayıpların felaketlerinden 

alıkoyman nasıl olur! Her yurtta kaderin paylarından bir pay 

bana düştü.

İlâhî! Eğer orada iyilerle arkadaşlıktan korkuya düşürmezsen, 

nefislerimiz bu diyardan göçmekle acı duymayacaktır.

İlâhî! Ey ihsânlann sahibi! Eğer bizi kendine yakmlaştınrsan, 

kardeşlerden ve yakınlardan ayrılmak bize ağır gelmez.

İlâhî! Eğer uğursuzluk baykuşlarını iştiyâk pınarlarımızda 

uçurtmazsan, umut suyu eğlence akıntılarımızı kurutmaz.



İlâhî! Eğer bana azap edersen, bir amaç için yaratmış olduğun 

bir kula azap etmiş olursun. Eğer bana merhamet edersen, günahkâr 

bulup da kurtardığın bir kula merhamet etmiş olursun.

İlâhî! Senin koruman olmadıkça günahtan sakınmanın imkânı 

yoktur. Senin iraden ve meşiyyetin olmadıkça hayırlı amellere ula

şılmaz. Senin irade ve meşiyyetinin öncelediği geçmişim, nasıl be

nim imkânım dahilinde olabilir ki. Senin koruman bana ulaşmazsa, 

günahtan nasıl sakınabilirim ki.

İlâhî! Ey celâl ve ikram sahibi! Tammadan önce cenneti istemeyi 

bana gösterdin. Onu tanıdıktan sonra da nefis onu istemeye yöneldi. 

Hayrını istemeyi göstereceksin de sonra ihsâm engelleyeceksin. Bu 

mümkün mü? Sen ise yaptığın her şeyde kerîmsin ve övülensin.

İlâhî! Her ne kadar rahmetinden istediğimi hak eden birisi de

ğilsem de, sen kereminle bana karşı ihsân sahibisin.

İlâhî! Her ne kadar rahmetinden istediğime ehil birisi değilsem 

de, sen sonsuz rahmetinle günahkârlara cömert davranmaya ehil

sin. Cömert olan, her iyiliği onu hak edene vermez.

İlâhî! Her ne kadar günahım beni korkutuyorsa da, sana karşı 

olan iyi niyetim bana teselli veriyor.

İlâhî! İstemem isteyenlerin isteğine benzemiyor. Çünkü isteyen 

engellendiği zaman istemekten imtinâ eder. Ben ise her hâlükârda 

senden istemeden yapamıyorum.

İlâhî! Benden razı ol! Eğer benden razı olmazsan, bari affet. 

Çünkü efendi kölesinden razı olmadığı halde bile çoğu zaman onu 

affeder.

İlâhî! Ben, ben olduğum halde nasıl sana duâ edebilirim! Veya 

sen, sen olduğun halde, nasıl senden umudumu kesebilirim!



İlâhî! Nefsim önünde hazır durmuştur. Sana olan güzel tevek

külüm ona gölge olmuştur. Ona, sana layık olam yapün ve beni af- 

fınla korudun.

İlâhî! Her ne kadar ecelim yaklaşmış ve amelim beni sana yak- 

laştırmamışsa da, günahımı sana itiraf etmeyi kusurlarımın vesi

lesi yaptım.

İlâhî! Eğer affedersen, buna senden daha layık olan kimdir? Eğer 

azap edersen, orada hükmünde senden daha adil olan kimdir?

İlâhî! Ne kadar sana kavuşmayı arzuluyorum! Mükâfatına olan 

umudum ne kadar büyüktür! Senin yanında ümit edenlerin bek

lentileri boşa çıkmaz. Çünkü sen kerîmsin. Senin yanında arzula

yanların arzusu boşa çıkmaz.

İlâhî! Ben nefsime ihtimam göstermede ona zulmettim. Senin 

ona olan ihtimamın ise devam etti. Eğer o ihtimamı hak etmiyorsa 

ona yazıklar olsun.

İlâhî! Sen, hayatımda hep bana iyilik yaptın. Ölümümden sonra 

da bana yaptığın iyiliklerini kesme.

İlâhî! Ölümümden sonra bana olan güzel ihtimamından nasıl 

ümitsiz olabilirim ki! Çünkü sen hayatta olduğum günlerde bana 

ihsân ve güzellikle nezâret ettin.

İlâhî! Doğrusu günahlarım beni korkuttu. Sana olan muhabbe

tim bana sığmak oldu. Sana layık olduğu gibi işimi üstlen. Cehaleti 

kendisini kaplayana ihsânmla dön. Ey hiçbir gizliliğin kendisine 

gizli kalmadığı! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm 

et. İnsanlara gizli kalan işlerimden dolayı beni bağışla!
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İlâhî! Dünyada günahlarımı örttün ve onları hiç kimseye âşikâr 
eimedin. Kıyâmet günü, onlan örtmene daha çok ihtiyacım var.
( ) ıılan hiçbir Müslüman’a âşikâr etmemekle bana iyilikte bulun
dun. Kıyâmet Günü de bütün yaratıkların huzurunda (onlan açık
lamakla) beni rezil ve rüsva etme.

İlâhî! Doğrusu cömertliğin arzumu arürdı ve şükrün amelimi hoş 
karşıladı. Ecelim yaklaştığı esnada beni sana kavuşmakla sevindir.

İlâhî! Ey günahkârlann özürlerini arz ettiklerinin en hayırlısı! 
Sana olan özrüm, özrünü kabul etmede kendini müstağni görenin 
özrü değildir. Öyleyse özrümü kabul et.

İlâhî! Ömrümü, onu senden talep etmekle, tükettiğim ihtiya
cımı geri çevirme. Bu ihtiyacım mağfirettir. Rağbetim ve arzum 
senden kesinlikle aynlmaz.

İlâhî! Senin izzetine yemin ederim! Eğer günahımı talep eder
sen, ben de affını talep edeceğim. Eğer cehaletimi görürsen, ben 
de senden hoşgörünü talep edeceğim. Eğer günahlanmdan dolayı 
beni cezalandırırsan, senden keremini talep edeceğim. Eğer beni 
cehenneme sokarsan, cehennem ehline seni birlediğimi ve seni 
sevdiğimi bildireceğim.

İlâhî! Eğer beni küçümsemek isteseydin, bana hidâyet etmez
din. Eğer ayıplarımı ortaya dökmek isteseydin, onlan gizlemezdin. 
Öyleyse beni kendisiyle hidâyete erdirdiğin her şeyle donat. Ken
disiyle ayıplanmı örttüğün şeyleri devamlı kıl.

İlâhî! Beni kendisiyle imtihân ettiğin her belâ, ihsân ettiğin her 
iyilik, verdiğin her güzellik, bütün bu yaptıklann senin ihsânındır. 
Eğer bu nimetleri tamamlamak istiyorsan, onlann tamamlayıcısı 
senin affmdır.

İlâhî! Eğer günah işlemeseydim, azabından korkmazdım. 
Eğer keremini bilmeseydim, mükâfaünı ummazdım. Sen arzula- 
yanlann arzulannı gerçekleştiren en cömertlerin en cömerdisin. 
Günahkârlann günahlannı bağışlamada merhameti istenenlerin 
en merhametlisisin.

V _ ________________________________ ,______ _ _________________________________ J



İlâhî! Nefsim, senin beni bağışlayacağın konusunda ümitlen
diriyor. Ona affmla müjdelediğin ümidini ikram et. Onun arzu
ladığı müjdeleri kereminle onayla. İşlediği yıkıcı cinayetleri kere
minle bağışla.

İlâhî! Nefsimi razı edip de senin bana azap edeceğini ona na
sıl söyleyebilirim. Çünkü lütfün ve teveccühünle beni kendine ya
kınlaştıracağını umuyorum.

İlâhî! İyilikler beni, ihsanınla keremin arasına, kötülükler de 
allınla mağfiretin arasına atmıştır. Ben ise iyilik yapan ile kötülük 
yapanın bununla şunun arasında yok olmamasını istedim.

İlâhî! İmanım senin birliğine tanıklık etmişken, dilim övgünü 
telaffuz etmişken, Kur’ân, bana senin cömertliğinin faziletlerini gös
termişken, senin güzel va’dine olan talebim nasıl sevinmesin ki?

İlâhî! Bana peş peşe gelen ihsânm, bana olan güzel bakışma 
delâlet eder. Öyleyse güzel bir bakışla baktığın kişi nasıl mutsuz 
olabilir ki?

İlâhî! Eğer gazap gözlerin bana, helak etme nazarıyla bakarsa, 
rahmet gözlerin ise beni ondan kurtarmak için uyumayacaktır.

İlâhî! Her ne kadar günahım beni azabına marûz bırakmışsa da 
umudum sevabına yaklaşürmıştır.

İlâhî! Eğer affedersen, bu senin ihsânınm gereğidir. Eğer azap 
edersen, bu da adaletinin gereğidir. Ey sadece ihsânı umulan ve sa
dece adaletinden korkulan Zât! Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm 
et. İhsânmla bize iyilikte bulun. Adaletinle bizi hesaba çekme.

İlâhî! Benim için bir beden yarattın. O bedende kendileriyle sana 
itaat ve isyan ettiğim, seni öfkelendirdiğim ve razı ettiğim organlar 
var ettin. Nefsimde şehvetlere çeken güçler koydun. Beni âfetlerle 
dolu bir yurda yerleştirdin. Sonra da bana: “uyanık ol” dedin. Se
ninle uyanık olurum. Sana güvenirim. Sana sığınırım. Senden sakı
nırım. Razı olduğun şeylerde sana muvâfık davranmm. Ey mevlâm! 
Senden isterim. Çünkü senden istemem seni yormaz.
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İlâhî! Efendisinin çağırmasından usanmayan ısrarcının duâsı 
gibi sana duâ ederim. Davasında kendisine delîl getirenin yalvar
ması gibi yalvarırım.

İlâhî! Kurtuluşta, günah için onu itiraf etmekten daha ciddi bir 
özür bilseydim, onu yapardım. Günahımı itiraf etmemi ihsan et. 
Ayrılık anında beni başarısızlıkla geri gönderme.

İlâhî! Nefsim günahını itiraf ederek dergâhına koşmuş ve ihsânı 
senden istemiştir. Arzularının ağızlarını, layık olmadığı halde sen
den bir bakışa karşı açmıştır. İstediğimi ona bahşet. Talep ettiğimi 
ona ikram et. Şüphesiz ki sen, arzulayanların arzularını gerçekleş
tirmekle, ikram edenlerin en cömerdisin.

İlâhî! Ne tür günah işlediğimi biliyorsun. Kendime nasıl zul
mettiğimi de biliyorsun. Beni ikram ettiğin itaatkâr bir kul ya da 
merhamet ettiğin isyankâr bir kul yap.

İlâhî! Sanki nefsimle beraber kabrimde yanı üzere yatmış gibi
yim. Arkadaşları komşuluğundan ayrıldılar. Ona yabancı olan ya
bancılığından dolayı ona ağladı. Aşiretinden olan acıyanları göz
yaşlarını onun için boşalttılar. Sevenleri kabrinin kenarında ona 
seslendiler. Yere atıldığında hayatta iken düşmanlan olanlar ona 
acıdılar. Bu esnada ona bakanlara muhtaçlığı gizli kalmadı. Top
rağa başını koymasının, gücünün zayıflığından dolayı olduğunu 
görenler fark ettiler. O zaman dedin ki: Ey meleklerim! Bu kulum 
yalnızdır. Akrabalan ondan uzaklaştılar. Aynca tektir ve ehli on
dan kaçındı. Şimdi bana yakındır. Kabirde yalnız ve kimsesizdir. 
Dünyada bana duâ ediyordu. Bu günde kendisine ihtimam göster
memi bekliyordu. Öyleyse o zaman beni iyilikle kabul edersin. Eh
limden ve akrabalarımdan daha çok bana acırsın.

İlâhî! Günahlarım yerle gök arasını doldursa, yıldızlan delerek 
toprağın en aşağısına ulaşsa, yine de ümitsizlik, senin bağışlamanı 
beklemekten beni alıkoyamaz. Umutsuzluk, nzam arzulamaktan 
beni uzaklaştıramaz.
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İlâhî! Bana öğrettiğin çağrıyla seni çağırdım. Bana va’d ettiğin 
mükâfatından mahrum bırakma. En güzel çağnna yöneltmen, be
nim için bir nimettir. Övgüye layık mükâfatı bana layık görmen, 
bu nimeti tamamlar.

İlâhî! İzzetine ve celâline yemin ederim. Seni, tatlılığı kalbimde 
kök salmış bir sevgiyle sevmişim. Seni birleyenlerin kalpleri, se
nin, seni seveni sevmediğine inanmaz.

İlâhî! Günahkârların beklediği gibi affını bekliyorum. İyilik ya
panların beklediği rahmetinden ümit kesmiş değilim.

İlâhî! Bana gazap etme. Çünkü gazabına tahammül edemem. 
Bana gücenme. Çünkü gücenmeni kaldıramam.

İlâhî! Annem beni ateş için mi büyüttü? Öyleyse keşke beni 
büyütmeseydi? Mutsuzluk için mi doğurdu? Öyleyse keşke beni 
doğurmasaydı?

İlâhî! Günahlarımı hatırlayınca gözyaşı döktüm. Gözlerime ne 
oluyor da gözyaşı dökmüyor? Gidişimin nereye olacağını ve yol
culuğumun nerede son bulacağını bilmiyorum. Nefsimin beni al
dattığını ve günlerimin beni kandırdığını görüyorum. Ölüm, yanı 
başımda kanatlarını çırpınıştır. Gözleriyle beni yakından izliyor. 
Yüksek sesi kulaklarımın içini doldurmuştur. Kabahatim nedir?

İlâhî! Diriler arasında bana sıhhat elbisesini giydirenden, çok 
şefkatli olmasından dolayı, ölüler arasında onu çıkartmamasını iste
dim. Hayatımda ihsânıyla beni üstün bir konuma geçirenden, ölüm 
anımda bağışlayıcılığıyla bana şefâat etmesini istedim. Ey her kim
sesizin dostu! Kabirde yalnızlığımı gider. Ey her yalnızın İkincisi! 
Kabirde yalnızlığıma acı. Ey sim  ve fısıltıyı bilen! Ey zarar ve âfeti 
kaldıran! Toprağın altındaki sakinler arasında bana ihtimamın na
sıldır? Yalnızlık ve belâ yurdunda bana muamelen nasıldır? Dünya 
hayatında bana karşı çok lütûfkârdm. Ey nimet vermede ihsân 
edenlerin en değerlisi ve değerlilerin en ihsân edeni!
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İlâhî! Bana verdiğin nimeder o kadar çoktur ki onları saymakta 
ac iz kaldım. Onların şükrünü eda etme gücüne sahip değilim. İyi
liğine karşılık hamd sanadır. Sınamana karşılık şükür sanadır. Ver
diğine karşılık hamd sanadır.

İlâhî! Nefsime göre en sevimli ve kabrimde en çok yaran olan 
iş, hidâyetinle yönelttiğin ve rahmetinle yaklaştırdığın iştir. Muham- 
med ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. İstediğim şeye teşvik 
et. Çünkü sen, bana benden daha çok acıyansın.

İlâhî! Her ne kadar eksiklerim ve kusurlanm benim için mah
rumiyeti işaret ediyorsa, günahlarımı itiraf etmem, benim için se
nin rahmetini ve ihsanını işaret ediyor.

İlâhî! Eğer günahkârlar günahlannı itiraf ederlerse, acaba 
dergâhında onları kabul eder misin? Acaba hata edenlerin itirafla
rının günahlarına bir faydası var mı?

İlâhî! En güzel övgülerle seni övüyorum. Çünkü senin belân ve 
denemen benim için en güzel belâ ve denemedir. Sen bana iyilik 
yaptın. Ben ise kendime kötülük ettim. Sen omuzlanma nimetler 
koydun. Ben ise sırtıma günahlar yükledim. Nice nimetler vardır 
ki, şükrünü eda etmiyoruz. Bana saydığın nice hatalar vardır ki, 
onlan dile getirmekten utanınm. Eğer onlan affetmezsen, onlann 
utancından kahrolurum.

İlâhî! Sana seslendiğimde çağnma acı. Sana açıldığımda ko
nuşmamı işit. Sana hatamı itiraf ediyorum. Sana ihtiyacımı, mes
kenetimi, nefsimin eğilimini, kalbimin katılığını ve amelimin az
lığını dile getiriyorum. Sen şöyle buyurmuşsun: “Rablerine boyun 
eğmemişlerdi. Bundan böyle acziy etlerini itiraf edecek değiller’™ İşte 
ben huzurundayım ey İlâhî! Beni görüyorsun. Kelamımı işitiyor
sun. Âhiretimi ve varacağım yeri ve kendisiyle söze başlamak iste
diğim sözlerimi biliyorsun. Kötülük yapmam ve açık gizli benden 
sâdır olan şeyler hakkmdaki takdirlerin vaki olmuştur ey efendim!



Sen, hakkında benden söz aldığın şeyin tamamlayıcısısın. İstedi
ğin noksanlıklarım ve artılarım senin elindedir, başkasının değil. 
Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Bana, sana yakışanı yap. 
İstediğimi her ne kadar hak etmiyorsam da kereminle bana ihsan 
et ey Kerîm!

İlâhî! Beni mükemmel bir şekilde yarattın. Küçükken beni eğit- 
lin. Beni yeterli ve zengin kıldın. Bütün bunlara karşılık ve her 
hâlükârda hamd sana mahsustur. Bu nimederini, cenneti kazanma 
ve cehennemden kurtuluşla tamamla ey Kerîm!

İlâhî! Eğer günahlarımla beni kabul edersen ve amelimle kar
şılaştırırsan, bu miskinlere acımana, isteyenlere cömert olmana, 
talep edenlere karşılıksız vermene, günahkârları bağışlamana en
gel değildir. Çünkü sen, merhamet edenlerin en merhameüisisin. 
Ey İlâhî! Sen, o Allah’sın ki, bir günahı bağışlaman veya bir ku
suru düzeltmen senin için büyük bir iş değildir. Muhammed’e ve 
Âl’ine salât ve selâm et. Günahlarımı bağışla. Kusurlarımı düzelt. 
Sana itaati ve sonsuz rahmetini bana ihsân et. Beni hâlis, seçkin 
ve değerli kullanndan yapacak iyilikleri ihsân et. Ben senden bü
yük şeyler istedim. Sen ise, senden istediğimden daha büyüksün. 
Tövbemi kabul buyur. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin ve 
kullarına karşı çok merhamedisin.

Ey çağıranın çağırdıklarının en hayırlısı! İsteyenin istedikle
rinin en faziledisi! Ben, İslâm akdiyle senden yardım istiyorum. 
Kur’ârîm hürmetiyle sana güveniyorum. Muhammed ve Âl’inin 
hatırıyla sana yaklaşıyorum. Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm 
et. Kendisiyle ihtiyacımın karşılanmasını istediğim akdimi rahme
tinle kabul et, ey merhamedilerin en merhametlisi!70

j



1

v_

Hamd sana mahsustur ey ihsân, övgü ve yücelik sahibi

Yücesin, dilediğine verir dilediğine engellersin

İlâhî! Sen sığınağım, korumam ve yaratıcımsın

Sanadır darlık ve genişlikte korkum

İlâhî! Günahım büyük ve çok olsa dahi

Senin affın günahımdan daha büyük ve daha çok

İlâhî! Eğer nefsime muradını verdimse de

İşte ben pişmanlık otlağında otlanıyorum

İlâhî! Sen görürsün hâlimi, fakrimi, ihtiyacımı

Benim her gizli münâcâtımı duyan sensin

İlâhî! Kesme ümidimi, fazlından döndürme dilimi

Gönlüm senin lütûf denizinden ummakta

İlâhî! Beni hüsrana uğratır veya kovarsan

Kimden umacağım ve kimden şefâat bekleyeceğim

İlâhî! Beni azabından muhafaza buyur çünkü ben

Esirim, zelilim, korkağım ve sana boyun eğerim

İlâhî! Hüccetimin telkiniyle benimle ünsiyet kur

Kabirde benim için yer ve yatak hazırlandığında
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İlâhî! Bin yıl bana azap etsen de 

Ümit bağım senden asla kopmayacak 

İlâhî! Affını tattır bana, öyle bir günde ki 

Ne çocuklar ne de mal fayda verir 

İlâhî! Eğer muhsinlerden başkasını affetmezsen 

Nefsin hevasma uyan günahkârları kim affedecek 

İlâhî! Eğer beni gözetmezsen zayi olurum 

Eğer inayetinle gözetirsen zayi olmaktan kurtulurum 

İlâhî! Eğer takvâ talebinde gevşek davranmışsam 

İşte ben affınla yetinerek onun peşine düşmüşüm 

İlâhî! Eğer bilmeden hata etmişsem, o kadar çok 

Senden umdum ki bana demişler korkusu yok 

İlâhî! Günahlanm dağlan aşıp onlara galip olmuşsa 

Affın günahımdan daha büyüktür ve daha yüce 

İlâhî! İhsanından söz edilmesi endişemi giderir 

Hatalardan söz edilmesi ise gözlerimi yaşla doldurur 

İlâhî! Hatalanmı affet, günahlanmı sil

Çünkü ben günahlanmı ikrar ediyorum, korkuyorum ve yal- 
vanyorum

İlâhî! Tarafından bir anlık ve asayişe nâil eyle

Çünkü senin ihsân kapılanndan başka bir kapı çalacak değilim

İlâhî! Beni kendinden uzaklaştırır veya itina göstermezsen

T 60 ')



Çarem ne yarabbi veya ne yapabilirim 

İlâhî! Dostun geceyi uykusuz geçirmiştir

Yalvarıp yakarmaktadır, fakat gafil uykudadır.
i

İlâhî! Bir kısım insanlar uykudadır

Bir kısmı da uyanık, tazarrudadır

Hepsi de ihsânım umarlar

Ebedî cennette büyük rahmetini isterler

İlâhî! Ümidim, beni kurtuluşa erdirmen

Günahlarımın çirkinliği beni teşhir ediyor

İlâhî! Eğer affedersen, affın kurtancımdır

Yoksa bu helak edici günahla yok olurum

İlâhî! Haşimî Muhammed’in (s.a.a.) hakkı için

Sana boyun eğen pâklann hürmeti için

İlâhî! Mustafa’nın (s.a.a.) ve amcasının oğlunun hakkı için

Sana haşyet duyan ebrânn hakkı için

İlâhî! Beni Ahmed’in dini üzere dirilt

Tövbekar, muttaki, umutsuz, sana itaat eden

Ey ilâhım ve efendim! Beni mahrum kılma

Onun büyük şefaatinden, çünkü bu kul şefâate muhtaç

Salât eyle onlara, sana muvahhid duâ

Ahyâr münâcât ve dergâhında rükû ettiği sürece.71
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Ey duâlan işiten! Ey göğü yükselten! Ey ebedî ve bakî olan! Ey 

eli dar ve bir şeye sahip olmayana ihsanı bol olan!

Ey gayblan bilen! Ey kusurları örten! Ey günahları bağışlayan!

I ;.y bunalan öfkeliden sıkıntıları gideren!

Ey tavsîf edilmekten daha yüce olan! Ey bitkileri çıkaran! Ey 

dağınıklan bir araya toplayan! Ey çürümüş kemiklerden ölüyü di

rilten!

Ey kamı aç olanlar için, gürleyen buludardan kovalar dolusu 

sulardan kum, düz ve düz olmayan yerlere indiren!

Ey parlak aydınlığa doğru giden geceyle birlikte göklerde, yıl

dızlama ışıldamalannı örten burçlan yanksız yaratan!

Ey tan yerini ağartan! Ey kurtuluş kapılannı açan! Ey sabah ak

şam bulutlan yukanlara sevk eden rüzgârlan gönderen!

Ey verimli yeryüzünde yüksek dağlan yüksek çiviler olarak sağ

lamlaştırması kadîm işlerinden olan!

Ey doğruya ileten! Ey uygun olanı ilhâm eden! Ey kullann rız

kını veren! Ey beldeleri ihya eden! Ey endişeleri gideren!



Ey kendisinden himaye dilediğim! Ey kendisine sığındığım!

I lükmünün nüfuzu olan ve benim için hiçbir nimeti esirgemeyen! 

j Sen yücesin ve hikmet sahibisin.

Ey esiri özgürleştiren! Ey kınğı kaynatan! Ey fakiri zenginleş- 

l i ren! Ey küçüğe gıda veren! Ey hastayı iyileştiren!

Ey izzetimin kaynağı! Ey zelil ve hakir kılmasından, belâ ver

mesinden ve yoksun bırakmasından sakındığım! Beni endişeler

den koru.

Aynı şekilde âhiret gününü unutturan, sohbeti kalbe sıkıntı ve

ren her cin ve insin şerrinden koru. Nefsin haddi aşmasından ve 

j kovulmuş şeytanının şerrinden koru.

Ey insanlar ve dört ayaklılar için azık, yuvalarda tüysüz yavru

lar için dâne, tüy ve kanat indiren! Sen ne kadar yücesin ve hik

met sahibisin.

Ey her itaatkâr ve âsinin perçeminin mâliki! Hem geçmişler

den hem şimdikilerden hiçbir kul için, senden kaçış ve kurtuluş 

yoktur.

Ey tam bir yakînle kendisinden karşılık istenenlerin ey hayır

lısı! Hakkında hüküm verdiği şeyde geçmiş hükümlerinden razı 

olan! Ne kadar merhamedisin ve hikmet sahibisin.

Ey bizi ihâta eden ve eziyeti bizden uzaklaştıran! Ey mülkü ge- 

1 niş olan ve iyilik yapanla kötülük yapana adaleti eşit olan!

Ey anlan gören! Ey sözleri işiten! Ey gözetici ihsânıyla ve eşit 

adaletiyle hisseleri taksim eden!
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Ey semt’ olan! Ey arşı yüksek olan! Ey halkı harika olan ve 
komşusu adaletsiz zalimden iyi korunan!

Ey ihsan eden, ihsanını kâmil ve minnetsiz yapan ve garanti 
eden! Ey nimet vermede kâfî olan, temiz olanını ulaştıran ve yüce 

1 i lisânını boşaltan!

1 Ey zayıfın sığınağı! Ey çaresizin barınağı! Ne kadar yücesin! Bize 
ııe kadar lütûfkâr, merhametli ve şefkadisin. Bizden haberdârsın 
ve kerîmsin.

Ey her varlık hakkında hakkâniyeüe hüküm veren ve ölümü 
herkesin kapısına gönderen! Hiç kimse ölümden kurtulamaz ve 
hiçbir tabîp ona çare bulamaz.

Sen beni görürsün fakat ben seni göremem. Senden başka Rab- 
! bim yoktur. Nûrunla beni aydınlat. Gözlerimi örterek helak etme. 

Yardımını bize yollayarak kurtar.

Ey yücelik kaynağı, izzet ve güzellik sahibi, seçkin işler ve kuv
vet sahibi! Tuzak ve tedbîr sahibi. Ne kadar yücesin ve ne kadar 
halimsin!

ı Beni cehennem ateşinden ve onun büyük korkusundan, kötü 
sonuçlarından, devamlı ısı yayan sıcaklığından ve irin şeklinde be
liren suyundan muhafaza buyur.

Bana Kur’âriı arkadaş et. Nezîh ve güzel manzaraları olan, 
içinde zahmet ve meşakkatler bulunmayan, sakinlerinin kolaylık
larla karşılaştığı, içinde yaşayanların zevk ve sefa sürdükleri cen
netine girmeyi nâsip eyle.

Allah’ım! Beni yüksek köşklere, ışıklan parlayan güzelliklere, 
ardı arkası kesilmeyen nûrlara, izzetle yaşayanlar arasına, nesîm 
rüzgârlan esen bahçelere nâil et.



Allah’ım! Bana, yüksek döşeklerle bezenmiş, güzel elbiselerle 
süslenmiş, lezzetli yemeklerle donanmış, hoş içeceklerle renklen
dirilmiş, içinde baldan akan nehirlerle çevrilmiş cennetine gir
meyi nasip eyle.

Ey tavsif ettiğimden daha yüce olan! Senden Muhammed’e ve 
Âl-i Muhammed’e salât ve selâm eylemeni istiyorum. Senden is
lediğimiz hiçbir şeyden bizi mahrum etme. Bize olan ihsânım ar
tır. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Rahmetinle ey merhametlile
rin en merhamedisi!

Allah’ın selâmı Muhammed’in ve bütün Âl’inin üzerine olsun.



Emrine hazırım, emrine hazırım! Sen efendisin,

Şimdi sana sığman bir kulcağıza merhamet et!

Ey sâhib-i mekârim ancak sana güvenirim.

Ne mutludur o adam ki efendisi sen olmuşsun!

Ne mudu o adam ki ettiğine pişman olup gece uyumaz 

Başına gelenleri ancak Hakk’a şikâyet eden!

Ondan hiçbir hastalık ve sakadık olmaz ki,

Mevlâsma olan muhabbetinden büyük olsun. 

Karanlıkta ve aynca sureti mahsusada yalvardığında, 

Kendisine Cenab-ı Hak cevap verip o da lebbeyk der.

y



■«V-Aü

Receb ayının ortasında dört rekâtlı 
namazlardan sonra ellerini kaldırarak 

yaptığı duâ

Allah’ım! Ey her inatçı zorbayı zelil kılan! Ey Mü’minleri aziz 
eden! Yollar beni bitkin düşürdüğü zaman sığınağım sensin! Ey 
Rabbim! Sen, bana rahmet ederek beni yarattın. Senin, beni yarat
maya ihtiyacın yoktu. Rahmetin olmasaydı helak olanlardan olur
dum. Sen düşmanlanma karşı yardımınla beni destekleyensin. Eğer 
bana yardımın olmasaydı, rezil olanlardan olurdum.

Ey rahmeti kaynağından gönderen! Ey bereketi yerlerinde inşa 
eden! Ey üstünlük ve yüceliği kendisine tahsis eden ve dostla
rını izzetiyle izzedendiren! Ey meliklerin boyunlannda zillet bo
yunduruğuyla kendisine boyun eğdiği! Onlar O’nun saldırısından 
korkanlardır. Yüceliğinden türettiğin Rablığınla senden istiyorum. 
İzzetinden türettiğin yüceliğinle senden istiyorum. Kendisiyle ar
şına istivâ ettiğin ve sana boyun eğen bütün mahlûkâtı yarattığın 
izzetinle senden istiyorum. Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salât ve 
selâm eyle.

(Sonra Allah’tan ihtiyacını iste.)72
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Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selam eyle. 

Sana dua ettiğim zaman duamı işit. Sana seslendiğimde nidamı işit. 

Sana münâcât ettiğimde bana yönel. Doğrusu sana kaçtım ve hu
zurunda boyun eğerek ve yalvararak durdum. Sevabımı senden is

tedim. Nefsimde olam bilirsin. İhtiyacımı iyi bilirsin. Kalbimi ta
nırsın. İşimin serencâmı ve varacağı yer sana gizli değildir. Dile 

getirerek ortaya çıkarmak istediğim şey, dile getirdiğim talebim ve 
ümit ettiğim serencâmım sana gizli değildir.

Ömrümün sonuna kadar, benden, gizli-açık bütün sâdır ola
caklar hakkında takdirin carî olmuştur ey efendim! Artılanm- 

eksilerim, menfaatim-zaranm başkasının değil, senin elindedir. 
İlâhî! Eğer beni mahrum bırakırsan, beni nzıklandıracak kimdir? 

Eğer beni terk edersen, bana yardım edecek kim vardır? İlâhî! Se

nin gazabından ve öfkenin çatmasından sana sığınırım. İlâhî! Her 

ne kadar rahmetine ehil değilsem de, sen sonsuz ihsânınla bana 

cömert davranmaya ehilsin.

İlâhî! Sanki nefsimle senin huzurunda durmuşum. Sana olan 

güzel tevekkülüm onu gölgelendirmişim Sen bana: “Buna layık de

ğilsin” demişsin ve affınla beni kuşatmışsın.

İlâhî! Eğer beni affedersen, buna senden daha layık kimdir? Eğer 

ecelim yaklaşmışsa ve amelim beni sana yaklaştırmamışsa, şimdi 

günahımı itiraf etmeyi, sana yaklaşmaya bir vesile kıldım. İlâhî! 

Nefsime teveccüh etmekle ona zulmettim. Eğer onu bağışlamazsan, 
vay onun haline. İlâhî! Hayatım boyunca üzerimdeki nimetlerin



rksilmedi. Öldüğümde de üzerimdeki nimetlerim kesme. İlâhî!
( »liimümden sonra da güzel lütfundan nasıl ümit kesebilirim ki? 
'.en, hayatımda bana sadece güzellikle muamelede bulundun. İlâhî! 
'..ıııa yakışan şekilde işimi üstlen! Cehaletinin kendisini sarmala
dığı bu günahkâr kuluna ihsânmla dön!

İlâhî! Dünyada günahlarımı örttün. Âhirette onları gizlemene 
dalıa çok ihtiyacım var. Çünkü onlan salih kullarından hiçbirine 
açmadın. Öyleyse kıyâmet gününde insanların gözü önünde beni 
ıczil ve rüsva etme!

İlâhî! Cömertliğin ümidimi büyüttü. Affın amelimden daha bü
yüktür. İlâhî! Kullarının arasmda hüküm vereceğin günde, beni bu
luşmanla sevindir. İlâhî! Sana olan özrüm, özrünün kabul edilme
sinden kendisini müstağni görmeyenin özrüdür. Ey Kerîm! Özrümü 
kabul et. Günahkârların özürlerini kendisinden dilediği ey Ekrem! 
İlâhî! İhtiyacımı geri çevirme! İsteğimi boşa çıkarma! Ümidimi ve 
emelimi kesme! İlâhî! Eğer beni zelil kılmak isteseydin, hidâyete 
erdirmezdin. Rezil olmamı isteseydin bana sıhhat vermezdin.

İlâhî! Bir ihtiyacımı geri çevireceğini zannetmiyorum. Çünkü 
ömrümü, onu senden istemek için harcadım. İlâhî! Hamd sana 
mahsustur. Ebedî ve sonsuz olarak, artan ve eksilmeyen, hoşlan
dığın ve razı olduğun hamd, sana mahsustur.

İlâhî! Eğer beni günahlanmla alırsan, ben de seni afhnla alırım. 
Beni günahımla alırsan, ben de seni mağfiretinle alınm. Eğer beni 
ateşe sokarsan oradakilere seni sevdiğimi bildiririm. İlâhî! Sana ita
atte her ne kadar amelim azsa da, sana olan umudum büyüktür. 
İlâhî! Senin dergâhından mahrum bir şekilde hüsranla nasıl döne
bilirim ki? Hâlbuki senin ihsânma olan ümidim, bana merhamet 
ederek selâmetle döndürmendir. İlâhî! Ömrümü senden gafil bir 
biçimde hüsranla tükettim. Gençliğimi senden uzaklaşma sarhoş
luğuyla tükettim. İlâhî! Sana karşı hatalı olduğum ve senin gazap 
yoluna yaslandığım günlerde uyanmadım.



İlâhî! Ben senin kulunum. Kulunun oğluyum. Huzurunda di

kildim. Kereminle sana tevessül ediyorum. İlâhî! Ben, bir kulum. 

İş İrdiğim günahlardan beni kurtarmanı istiyorum. Affı senden is

liyorum. Çünkü affetmek senin kereminin bir niteliğidir.

İlâhî! Hiçbir gücüm yoktur ki, onunla kendimi sana isyandan 

alıkoyayım. Ancak muhabbetin için uyarman hariç. İstediğin gibi 

sana şükrettim ki, beni keremine sokasın ve kalbimi, senden gafil 

kalma kirlerinden temizleyesin.

İlâhî! Bana, sana seslenip de kendisine icabet ettiğin, yardı

mınla çalıştmp da sana itaat eden kişi nazarıyla bak. Ey yakın olan! 

( iünahkâra uzak olmayan! Ey cömert! Sevabını uman kişiye cimri

lik etmeyen! İlâhî! Bana, şevki kendisini sana yaklaştıran bir kalp 

vrı ! Samimiyeti sana sunulan bir dil ver! Hakkını sana yaklaştı

ran bir anlayış ver! İlâhî! Seninle tanınan meçhûl değildir. Sana 

sığman hakîr değildir. Senin kendisine yöneldiğin köle değildir. 

İlâhî! Şüphesiz ki sana doğru yol tutan aydınlanmıştır. Sana sarı

lan korunaklıdır. Ben de sana sığındım ey İlâhî! Rahmetine olan 

güvenimi boşa çıkarma. Beni şefkatinden mahrum etme. İlâhî! 

Beni dostlann arasında, daha çok muhabbetini isteyenlerin ma

kamına yerleştir. İlâhî! Bana, zikrinle zikrine karşı bir sevgi ba

ğışla. Himmetimi başarıyla, isimlerinde sakinleştir ve kutsiyet 

mahalline yerleştir.

İlâhî! Sana yemin ederim ki, sana düşen, ancak beni sana itaat 

edenlerin makamına ulaştırman ve razı olduğun sâlihlerin arasına 

katmandır. Çünkü ben kendimden bir şeyi defetmeye kadîr deği

lim ve kendime bir menfaat dokundurmaya da mâlik değilim. İlâhî! 

Ben senin zavallı, günahkâr kulunum. Sana yönelen kusurlu kö~ 

lenim. Beni kendilerinden yüz çevirdiğin ve gafleti affından mah

rum bıraktığı kimselerden etme.



İlâhî! Bana, sana mükemmel bir şekilde yönelmeyi inâyet et. 
Kalplerimizin basiretini sana olan teveccühlerinin nûruyla aydın
la) ki, kalplerin basireti, nûrun perdelerini yırtıp geçsin ve azamet 
kaynağına ulaşsın ve ruhlarımız kutsiyetinin izzetine asılı kalsın. 
İlahî! Beni, senin seslenip de sana icabet eden kimselerden eyle. 
V ıı onlan hesaba katmışsın. Onlar da celâlinden dolayı kendile- 
ı i ııden geçmişlerdir. Sen onlan gizlice çağırdın, onlar ise senin için 
açıkça çalıştılar.

İlâhî! Hüsn-ü zannıma ümitsizliği musallat etmem. Senin gü
zel keremine olan ümidimi kesmem. İlâhî! Her ne kadar hatalanm 
beni, senin gözünden düşürdüyse de, sana olan güzel tevekkülüm
den dolayı beni bağışla. İlâhî! Her ne kadar günahlanm güzel hat
lımdan düşürdüyse de, yakîn beni şefkatinin keremine çekti. İlâhî!
11 er ne kadar gaflet, sana kavuşmak için hazırlanmamı engellediyse 
de, marifet, benim için nimederinin keremine işaret etti. İlâhî! Ner 
ne kadar azabının büyüklüğü beni cehenneme çağırdıysa da, seva
bının bolluğu beni cennete çağırdı.

İlâhî! Senden diliyorum. Sana yalvarıyorum. Senden istiyo
rum. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni is
tiyorum. Beni, zikrine devam edenlerden, ahdini bozmayanlardan, 
şükründen gafil olmayanlardan ve emrini önemsiz görmeyenler
den eylemeni istiyorum. İlâhî! Beni en güzel izzet nûruna kavuş
tur ki, seni bilenlerden olayım, senden başkasından yüz çevireyim 
ve senden korkan ve seni gözetenlerden olayım ey celâl ve ikram 
sahibi! Allah’ın çokça salât ve selâmı, Peygamberi Muhammed’e 
ve pâk Âl’inin üzerine olsun.73



Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

Allah’ım! Senden, her şeyi kuşatan rahmetinle, her şeye galebe 
çalan ve her şeyin kendisine boyun eğdiği ve itaat ettiği kuvve
tinle istiyorum. Kendisiyle her şeye galip olduğun kuvvetinle is
tiyorum. Kendisiyle beraber hiçbir şeyin olmadığı izzetinle istiyo
rum. Her şeyi dolduran azametinle istiyorum. Her şeye üstün olan 
saltanatınla istiyorum. Her şeyin yok olmasından sonra bakî ka
lan zâtınla istiyorum. Her şeyin esasını dolduran isimlerinle istiyo
rum. Her şeyi ihâta eden ilminle istiyorum. Ey Nûr! Ey Kuddûs! 
Ey Evvelu’l-Evvelîn ve Ey Âhiru’l-Âhirîn!

Allah’ım! Perdeleri yırtan bütün günahlarımı bağışla! Allah’ım! 
Gazabını indiren günahlarımı bağışla! Allah’ım! Nimetleri değişti
ren günahlarımı bağışla! Allah’ım! Duayı önleyen günahlarımı ba
ğışla! Allah’ım! Belâyı indiren günahlarımı bağışla!

Allah’ım! İşlediğim her günahı ve yaptığım her hatayı bağışla! 
Allah’ım! Zikrinle sana yaklaşırım ve seni sana aracı kılarım. Cö
mertliğin ve kereminle beni kendine yakın bir makama ulaşürmanı 
istiyorum. Şükrünü bana azık kılmanı ve zikrini ilhâm etmeni isti
yorum. Allah’ım! İtaâtkâr, zelil ve huşû’ duyamn istediği gibi beni 
bağışlamanı, bana merhamet etmeni ve taksimine razı, kanaatkâr 
ve bütün durumlarda mütevâzi kılmanı istiyorum.
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Allah’ım! Şiddetli bir şekilde ihtiyaç duyanın, sıkıntılar esna

sında ihtiyacını sana arz edenin ve sana karşı umudunu artıranın 

istediği gibi senden istiyorum.

Allah’ım! Saltanatın ihtişamlıdır. Mekânın yücedir. Tuzağın giz

lidir. Emrin zahirdir. Kahrın galiptir. Kudretin câridir. Senin yöne

liminden kaçış yoktur.

Allah’ım! Günahlanm için senden başka bir bağışlayıcı görmü

yorum. Senden başka suçlarımı örtecek yoktur. Kötü davranışımı 

iyi davranışa tebdil edecek yoktur. Senden başka ilâh yoktur. Sen 

her türlü noksanlıktan münezzehsin. Hamd sanadır. Nefsime zul

mettim. Câhilliğimin peşinden cesurca gittim ve beni önceden an

mana ve ihsânda bulunmana güvendim. Allah’ım! Mevlâm! Nice 

günahlan örttün. Nice ağır belâları kaldırdın. Nice sürçmelerden 

korudun. Nice mekruhlan defettin. Layık olmadığım nice güzel 

övgüleri yaydın.

Allah’ım! Belâm büyüktür. Kötü hâlim sınırsızdır. Amellerim 

yetersizdir. Zincirlerim beni eve hapsetti. Uzun emellerim men

faatimden alıkoydu. Dünya, aldatmasıyla, nefsim günahlanyla ve 

oyalamasıyla beni kandırdı. Ey Efendim! İzzetine yemin ediyo

rum: Kötü amelim ve davranışımın duâma icabet etmeni engel

lememesini istiyorum. Muttali olduğun gizli sırlanmı ifşâ ederek 

beni rezil ve rüsva etme. Yalnızken işlediğim kötü davranış ve iş

lerden, eksikliklerimden, câhilliğimden, şehvetimin çokluğundan 

ve gafletimden dolayı hemen cezalandırma. Allah’ım! İzzetine ye

min ederim. Bütün bu hallerde bana karşı şefkatli ol ve bütün iş

lerde bana karşı merhametli ol.

İlâhî! Rabbim! Senden başka sıkıntımı gidermesini ve işlerime 

teveccüh göstermesini istediğim kimse yoktur.
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İlâhî! Mevlâm! Bana karşı icra ettiğin hükümde, ben nefsimin 
I levasına tâbi oldum. Bu hususta düşmanımın aldatmalarına karşı 
dikkatli davranmadım. O da arzuladığıyla beni aldattı ve kader ona 
yardım etti. Başıma gelen bu uğursuz maceralardan sonra bazı sınır
larını aştım. Bazı emirlerine muhalefet ettim. Bütün bunlarda bana 
karşı hüccetin vardır. Fakat başıma gelenlerde benim hiçbir hüc
cetim yoktur. Onda senin takdirin vardır. Hükmün ve imtihanın 
beni yükümlü tutmuştur.

Ey İlâhî! Kusurlarımdan ve nefsime haksızlık yaptıktan sonra 
sana geldim. Özrümü beyân ediyorum. Pişmanım. Güç ve kuv
vetten düştüm. Günahlarımın bağışlanmasını diliyorum. Sana yö
neliyorum. Günahlarımı ikrar ve itiraf ediyorum. Sana boyun eği
yorum. Benden olan şeyden bir kaçış bulamıyorum. İşlerimde, 
mazeretimi kabul etmenden ve beni sonsuz rahmetine sokman
dan başka yönelecek bir çıkış göremiyorum.

Allah’ım! Mazeretimi kabul buyur. Zor ve perişan hâlime karşı 
merhamet et. Zincirlerimi çöz.

Yarabbi! Bedenimin zayıflığına, cildimin nazikliğine ve kemik
lerimin inceliğine merhamet et. Ey ilk olarak beni yaratan, beni 
yâd eden, eğiten, ihsân eden ve nzıklandıran! Şimdi de daha önce 
bana ihsân etüğin ve iyilikte bulunduğun gibi ihsân et. Ey ilâhım, 
efendim ve Rabbim! Seni birledikten, kalbim marifetini kapsadık
tan, dilim zikrine alıştıktan, gönlüm sevgine inandıktan ve samimi 
bir itiraf ve duâyla rubûbiyetine boyun eğdikten sonra ateşinle 
bana azap eder misin? Heyhât! Sen en kerîm olansın. Eğittiğini 
helak etmezsin! Yakınlaştırdığını uzaklaştırmazsm veya sana sığı
nanı kovmazsm veyahut koruduğunu ve merhamet ettiğini belâya 
teslim etmezsin.

Böyle bir şey nasıl olur ey efendim, ilâhım ve mevlâm! Secde 
ederek senin yüceliğin için yere kapanan yüzlere, samimi bir şe
kilde senin birliğini haykıran ve seni överek şükreden dillere,
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gerçekten senin ilâhlığını itiraf eden kalplere, seni tanıyıp da 

ImşıY duyan vicdanlara ve rıza göstererek sana ibadet yurtla- 

ı ma ilerleyen ve boyun eğerek senden mağfiret dileyen organlara 

a leşi musallat eder misin? Senin hakkmdaki zan böyle değildir. 

Senin fazlın hakkında bize haber ulaştı. Ey kerîm, Ey Rabbim! 

Sen dünyanın belâ ve cezalarına karşı çok zayıf olduğumu bilir

sin. Dünya ehlinin başına gelen bu meşakkatlerin belâ ve kötü 

şeyler olduğunu, kısa süreli, kolay ve kısa ömürlü olduğunu da 

bilirsin. Öyleyse meşakkati ağır olan âhiret belâlarına karşı nasıl 

lahammül edebilirim? Âhiret belâları uzun sürelidir, devamlıdır 

ve ehline hafifletilmez. Çünkü âhiret belâlan, senin gazabın, in

tikamın ve öfkendendir.

Onlan gökler ve yer taşıyamaz Ey efendim! Ben zayıf, zelil, değer

siz yoksul ve itaatkâr bir kulun olduğum halde nasıl taşıyayım?

Ey İlâhım, Rabbim, Efendim ve Mevlâm! Eğer beni düşmanla

rınla beraber cezaya çarptmrsan ve beni cezalandıracağın kimse

lerle bir araya getirir, dostlanndan ve sevenlerinden ayırırsan, hangi 

şeylerden dolayı sana şikâyet edeyim. Elem verici azap ve şidde

tinden ağlayıp hıçkırdığımdan mı yoksa belânın süresinin uzun

luğundan mı?

Ey İlâhım, Efendim, Mevlâm ve Rabbim beni bağışla! Azabına 

sabrettim, ama ayrılığına nasıl sabredebilirim ki? Beni bağışla! Ate

şinin hararetine sabrettim, ama senin büyüklüğüne göz kapamaya 

nasıl dayanabilirim ki? Senin affını arzularken ateşte nasıl otura

bilirim ki?

Ey Efendim ve Mevlâm! Senin izzetine samimiyede yemin ede

rim ki, eğer konuşmama izin verirsen, cehennemlikler arasında 

ümitvâr olanların çığlığıyla sana seslenirim. Yardıma çağıranla

rın çağırması gibi seni çağmnm. Yoksunların ağlayışı gibi ağlanm.



Neredesin diye sana seslenirim ey mü’minlerin dostu! Ey ariflerin 

ümitlerinin hedefi! Ey yardım isteyenlerin yardımına koşan! Ey 

sâdıkların kalplerinin sevgilisi ve ey âlemlerin ilâhı! Ey İlâhî! Sen 

her türlü noksanlıktan münezzehsin. Hamd, sana mahsustur. İste

mediği halde cehennemde hapsedilen Müslüman bir kulun sesini 

duyuyorsun. O kul, günahlarından dolayı azabı tatmaktadır. Suç 

ve günahlarından dolayı ateşin tabakaları arasında tutulmuştur. O, 

rahmetini bekleyenin çığlığı gibi bir çığlıkla sana seslenmektedir. 

Tevhîd ehlinin lisanıyla sana nidâ etmektedir. Rubûbiyetini vesile 

ederek sana yönelmektedir. Ey Mevlâm! Senin hilmini, rahmetini 

ve şefkatini beklerken, nasıl azap içinde kalabilirim? Fazlını ve rah

metini umarken, ateş bana nasıl acı verebilir? Sen mekânımı gö

rürken ve sesimi işitirken, ateşin alevleri beni nasıl yakabilir? Sen 

zayıflığımı bilirken, ateşin inlemeleri beni nasıl kuşatabilir? Sen 

samimiyetimi bilirken, ateşin tabakaları arasında nasıl sarsılabi

lirim? Ey Rabbim! Sana seslenirken, cehennemin zebânîleri beni 

nasıl kamçılayabilir? Oradan azad edilmem için fazlını umarken, 

beni orada nasıl bırakabilirsin?

Heyhât! Senin hakkmdaki zan bu değildir. Bilinen fazlın da bu 

değildir. Muvahhidlere ettiğin iyiliğin ve ihsânın bir benzeri yoktur. 

Yakînen biliyorum ki, eğer seni inkâr edenlere azap etmeye hük- 

metmeseydin ve sana karşı inatçı kesilenleri ebedî cehennemde 

bırakmayı takdir etmeseydin, ateşi tümüyle serin ve esenlik kılar

dın. Hiç kimse oraya yerleşmez ve orada oturmazdı. Fakat isim

leri yüce olan sen, insan ve cinlerden olan kâfirlerle orayı doldu

racağına ve inatçıları orada sonsuz olarak oturtacağına dair yemin 

etmişsin. Sen yücesin ve her türlü övgüye layıksın. Nimederi ik

ram ederek başta şöyle buyurdun: “Mü’min olan h içfâsık gibi olur 
mu? Bunlar asla bir olam azlar”74
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İlahım, efendim! Takdir ettiğin kudretle, hükmettiğin, kesinlikle 

he liri ediğin ve uyguladıklarına galip geldiğin takdirle, şu gecede 

w şu saatte işlediğim bütün günahlarımı, işlediğim bütün suçla- 

ıımı, gizlediğim bütün çirkinliklerimi, açıkladığım veya gizledi

ğim bütün cahilliklerimi bağışlamanı diliyorum. Organlarımı şâhid 

kıldığın ve benden sâdır olanı yazmakla görevlendirdiğin seçkin 

katiplere yazmalarını emrettiğin bütün kötülüklerimi bağışlamanı 

diliyorum. Onlardan önce benim üzerimde gözetici olan sensin. 

( )ulara gizli kalana şâhid olan sensin. Rahmetinle onlan gizledin 

ve fazlınla onlan örttün. İndirdiğin bütün hayırlarda, ihsân ettiğin 

bütün ihsânlarda, yaydığın bütün iyiliklerde, verdiğin bütün nzık- 

larda, bağışladığın bütün günahlarda ve örttüğün bütün hatalarda 

benim payımı bol yap.

Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Rabbim! İlâhım, Efendim, Mevlâm 

ve sahibim! Ey irademi elinde bulunduran! Ey sıkıntımı ve perişan

lığımı bilen! Ey fakirliğimden ve muhtaçlığımdan haberdar olan! Ey 

Rabbim, Ey Rabbim, Ey Rabbim! Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfat 

ve isimlerinle, gece ve gündüzümü senin zikrinle mamûr etmemi 

ve senin hizmetinde geçirmemi istiyorum. Amellerimi dergâhında 

kabul et ki, bütün amellerim ve virdlerim tek bir vird halinde se

nin için olsun. Hâlimi hizmetinde devamlı kıl.

Ey Efendim, Ey kendisine güvenim olan! Ey kendisine halle

rimi şikâyet ettiğim!

Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Rabbim! Azalanmı sana hizmette 

kuvvetlendir. Gönlümü kararlılıkta sağlamlaştır. Senden korkmada 

ve sürekli hizmetine bağlı kalmada bana ciddiyet ver ki yarışma 

meydanlarında gezineyim. Acele edenlerin içinde sana aceleyle ko

şan olayım. Sana yakın olmayı arzulayanların içinde sana yakın ol

mayı arzulayayım. Çünkü ihlâs sahipleri gibi sana yaklaştım.
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Allah’ım! Bana kötülük isteyene, sen de kötülük iste. Bana tuzak 
luırana tuzak kur. Beni, yanında nâsibi en çok olan ve sana mer
tebesi en yakın olan ve en çok yaklaşan kullanndan eyle. Çünkü 

' I»unlara ancak senin fazlınla ulaşılır. Cömerdiğin ve ihsanınla bana 
ihsanda bulun. Yüceliğinle bana karşı şefkatli ol. Rahmetinle beni 
koru. Dilimi zikrine düşkün kıl. Kalbimi sevgine âşık et. Güzel 
icabetinle bana iyilikte bulun. Günahlarımı yapılmamış kabul et. 
I latalarımı bağışla. Çünkü sen kullarının ibadet etmelerine hük
metmişsin. Sana dua etmelerini emrettin ve icabet edeceğini on
lara garantiledin.

Ey Rabbim! Yüzümü sana çevirdim. Ey Rabbim! Ellerimi sana 
açtım. İzzetinle duâma icabet et. Beni emellerime ulaşür. Fazlın
dan umudumu kesme. Cin ve ins düşmanlarımın şerrinden beni 
muhafaza et.

Ey çabuk hoşnut olan! Duadan başka bir şeyi olmayanı bağışla.
I Çünkü sen, dilediğini yapansın. Ey ismi deva, zikri şifâ ve itaati 

gmâ olan! Sermayesi umut, silâhı ağlamak olanı bağışla. Ey nimet- 
' leri bol bol veren! Ey âfederi engelleyen! Ey karanlıklarda mahzûn 
| olanların nûru! Ey kendisine öğretilmeyen bilen! Muhammed’e 

ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm eyle. Bana, sana yakışanı yap. 
Allah’ın çokça salât ve selâmı Resûlünün ve mübarek İmâmlann 
üzerine olsun.75



Allah’ım! Bu ayın hayrını, nûrunu, yardımını, bereketini, temiz
liğini, rızkını senden istiyorum. Bu aydaki hayrı, ondan sonraki 
hayrı senden istiyorum. Bu aydaki ve ondan sonraki şerden sana 
sığınırım. Allah’ım! Onu bizim için razı olduğun ve sevdiğin em
niyet, iman, selâmet, İslâm, bereket, takvâ ve haşan ile başlat.76

31- Hilâle baktığı zaman yaptığı 
başka bir duâ

Ey itaat eden, sebât eden, seri olan ve tedbîr feleğinde tered
düdü olan yaratık! Takdir menzillerinde evrilip çevrilen! Seninle 
karanlığı aydınlatana iman ettim. O, seninle anlaşılmazlıktan açık- y 
ladı. Seni mülkünün işarederinden bir işaret yaptı. Saltanatının 
alâmetlerinden bir alâmet kıldı. Artma-eksilme, doğma-batma, 
aydınlık-tutulmayla denedi. Bütün bu hallerde sen, O’nun enirine 
itaat ettin ve iradesine koştun.

O’nun şâm yücedir. O’nun mülkünde yaptığı ne kadar sağlam 
ve tedbîri ne kadar güzeldir! Allah seni yeni bir iş için yeni aym I 
hilâli kılsın. Allah seni emniyet, iman, selâmet, İslâm hilâli kılsın. 
Seni hastalıklardan koruma, kötülüklerden uzak olma hilâli kılsın. 
Allah’ım! Bizleri, üzerine ay doğanlann en hidâyette olanı ve ona 
bakanların en temizi kıl. Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm eyle. 
Bana da şunu şunu yap ey merhametlilerin en merhamedisi!77



Allah’ım! Bu ayı üzerimize emniyet, iman, selâmet, İslâm, 
kâmil bir afiyet, geniş bir nzık ve hastalıklan defeden bir ay ola
rak doğdur.

Allah’ım! Bizleri bu ayın orucuyla, kıyâmıyla, Kur’ân tilâvetiyle 
rızıklandır. Allah’ım! Onu bizler için sağlam yap. Bizlerden onu tes
lim al ve bizleri bu ayda himâye et.78

Allah’ım! Senin için oruç tuttuk, nzkmla orucumuzu açtık. 
Onu bizden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi 
bilensin.79
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Allah’ım! Ey büyük nûrun Rabbi! Ey yüksek kürsünün Rabbi! 

Kabaran denizin Rabbi! Büyük şefaatin ve aziz nûrun Rabbi! Tevrat, 

İncil, Zebûr ve Yüce Furkân’ın Rabbi!

Sen, göktekilerin ilâhısın ve yerdekilerin ilâhısın. Yerde ve gökte 

senden başka ilâh yoktur. Sen, gökte olan her şeyin mutlak kadirisin 

ve yerde olan her şeyin mutlak kadirisin. Yerde ve gökte senden 

başka mutlak kudrete sahip olan birisi yoktur.

Sen gökte olan her şeyin hükümdânsm ve yerde olan her şe

yin hükümdânsın. Yerde ve gökte, senden başka hükümdâr yok

tur. Büyük isminle, yüce zâtının nûruyla ve ezelî mülkünle sen

den istiyorum. Ey Hayy, ey Kayyûm, ey Hayy, ey Kayyûm! Her 

şeyin kendisiyle ışıldadığı isminle, göklerin ve yerin kendisiyle 

ışıldadığı isminle, öncekilerin kendisiyle değer bulduğu ve son

rakilerin değer bulacağı isminle istiyorum. Ey her canlıdan önce 

Hayy olan! Ey her şeyden sonra Hayy kalan! Ey Hayy! Senden 

başka ilâh yoktur.

M uham m ed’e ve Âl-i M uham m ed’e salât ve selâm et. G ü

nahlarımı bağışla. İşlerimi kolaylaştır ve bana tez bir çıkış ka

pısı göster. Beni Muhammed’in ve Âl-i Muhammed’in dini üzere, 

Muhammed’in ve Âl-i Muhammed’in hidâyeti üzere, Muhammed’in 

ve Âl-i Muhammed’in sünneti üzere sabit kıl. Salât ve selâm on- 

lann üzerine okun.
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Amelimi, sana yükseltilen içinde kabul edilen yap. Dostlarına 
ve itaat ehline ihsan ettiğin gibi bana da ihsanda bulun. Çünkü 
ben, sana inandım. Sana tevekkül ettim. Yönelişim sanadır, dönü
şlün sanadır. Benim, anne-babam, ehlim ve çocuklarım için bütün 
hayrı sen bir araya getirirsin.

Benden, anne-babamdan, ehlimden ve çocuklarımdan her şe
yin şerrini sen uzaklaştırırsın. Sen hannânsm, mennânsm. Gök
lerin ve yerin yaratıcısısm. Dilediğine hayrı verir, dilediğine kı
sarsın. Rahmetinle bana ihsanda bulun ey merhametlilerin en 
merhametlisi!80

35- Ramazân bayramı gecesi birinci 
rekâtında bin defa, ikinci rekâtında bir 
defa İhlâs Sûresi'ni okuduğu iki rekâtlık 

gece namazında secdede "etûbu 
ilallâh" dedikten sonra yaptığı duâ

Ey nimet ve ihsan sahibi! Ey minnet ve güç sahibi! Ey Muhammedi 
ve Alini seçen!81
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Geceler ve asırlar sayısınca, Allah’tan başka ilâh yoktur. Deniz
lerin dalgalan sayısınca, Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah’tan başka 
ilâh yoktur. O’nun rahmeti, onlann biriktirdiklerinden daha hayır
lıdır. Diken ve ağaç sayısınca, Allah’tan başka ilâh yoktur. Kıl ve 
lüy sayısınca, Allah’tan başka ilâh yoktur. Taş ve toprak sayısınca, 
Allah’tan başka ilâh yoktur. Açıp kapanan gözler sayısınca, Allah’tan 
başka ilâh yoktur. Geçmeye başlayan gecede ve nefes almaya başla
yan sabahta Allah’tan başka ilâh yoktur. Çöllerde ve dağlarda esen 
rüzgârlar sayısınca, Allah’tan başka ilâh yoktur. Bu günden sûra üf
leneceği güne kadar Allah’tan başka ilâh yoktur.82

İlâhî! Bana bir nimeti her verdiğinde, ona karşı şükrüm az olmuş
tur. Beni bir belâyla her denediğinde, ona karşı sabnm az olmuştur. 
Ey nimetine karşı şükrüm az olup da beni mahrum bırakmayan!

Ey belâsına karşı sabnm az olup da beni terk etmeyen! Ey beni 
hata üzere görüp de beni rezil ve rüsva etmeyen! Ey beni isyan 
üzere görüp de ona karşılık beni cezalandırmayan! Muhammed’e 
ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et.

Günahlanmı bağışla. Bu hastalığıma şifâ ver. Çünkü sen her 
şeye kadirsin.83



Allah’ım! Senden afiyetini veya musibetine karşı sabn ve rah
metine doğru bir çıkışı acilen vermeni istiyorum.84

Allah’ın izzetine ve bütün eşya üzerindeki kudretine sığınırını. 
Nefsimi göklerin ve yerin mutlak sahibine ısmarlıyorum. Nef
simi her türlü hastalıktan, ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar ver
mediği ilâha ısmarlıyorum. Nefsimi, ismi bereket ve şifâ olana 
ısmarlıyorum.85



Allah’ım! Arşının letafetinin nurunun parlaklığıyla düşmanla
rımdan korudun. Kâmil izzetinin gücünün nüfuzuyla bana tuzak 
kuranlara karşı muhafaza ettin.

Yüce saltanatınla, her inatçı sultânın ve âsi şeytanın şerrinden 
sana sığındım. Bol olan ihsânmdan ve çok olan bağışından iste
dim ey Mevlâm!

Sen umudum olduğun halde nasıl korkarım! Tevekkülüm sana 
olduğu halde nasıl zarar görürüm! Nefsimi sana teslim ettim. İşimi 
sana havâle ettim. Bütün hallerimde sana tevekkül ettim.

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Bana şifâ 
ver. Beni koru. Beni, bana galip gelene galip kıl. Ey mağlup olma
yan galip! Gözedeyen her gözetleyiciyi, isyan eden her âsiyi, haset 
eden her kıskancı, inat eden her inatçıyı, “Bismillahi’r-rahmâni’r- 
rahîm kul hüvellahu ahad Allahu’s- samed lem yelid ve lem yûled ve 
lem yekûn lehu küfüven ahad’m ile kovdum.

İşte bizim Rabbimiz budur. Allah bize yeter. O, ne güzel vekil
dir. O, güçlüdür ve yardım edendir.87



Allah’ım! Falânın oğlu falânm çalışmaya gücü yoktur. Belâlara 
lahammülü kalmadı. Fakirlik ve yoksunluğa takati kesildi.

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 
Falânın oğlu falâna nzkım yasaklama! Yanındaki varlıktan yok
sun bırakma! Fazlından mahrum etme! Bol taksimatından payını 
kesme! Onu yaratıklarına ve kendi nefsine bırakma. Çünkü on
lardan acizdir ve işini ve öncesini düzeltmede zayıftır. Aksine tek 
başına işini düzeltmesi için yardım et. İşine nezâret et. Her işini 
gözet. Çünkü onu yaratıklarına bırakırsan, onlar ona fayda sağla
mazlar. Eğer akrabalarına sığmdınrsan, onlar onu mahrum bıra
kırlar. Verseler de az ve faydasız olanı verirler. Eğer yoksun bırak
salar çok yoksun bırakırlar. Eğer cimrilik etseler, zaten onlar her 
türlü cimriliğe layıktırlar.

Allah’ım! Falânm oğlu falânı fazlından zenginleştir ve ondan 
yoksun bırakma! Çünkü onun sana ihtiyacı vardır. Senin elinde
kine muhtaçtır. Senin ise ona ihtiyacın yoktur. Sen ondan haber
darsın ve onu bilirsin.

“Kim Allah'a güvenirse, artık O, ona yeter. Şüphesiz Allah em
rini gayesine erdirendir. Doğrusu Allah her bir şey için bir ölçü 
koymuştur”88

“Elbet her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, her zorlukla 
beraber bir kolaylık vardır”89

“Kim Allah'tan korkup sakınırsa, Allah ona bir kapı açar ve hiç 
beklemediği yerden onu mıhlandırır.”90'91
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Allah’ım! Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. Gücüm 

yettiğince samimiyetle sana, ahdine ve va’dine inandım. Amelimin 

kötülüğünden sana yönelirim. Senden başkasının bağışlayamaya

cağı günahlarımı bağışlamanı istiyorum.

Değersizliğim izzetine sığınmıştır. Fakirliğim zenginliğine sığın

mıştır. Cahilliğim hilmine sığınmıştır. Gücümün azlığı kudretine 

sığınmıştır. Korkum güvenine sığınmıştır. Derdim devâna sığınmış- 

lıı*. Hastalığım şifâna sığınmıştır. Anım takdirine sığınmıştır.

Zayıflığım kuvvetine sığınmıştır. Günahım mağfiretine sığmmış- 

lıı*. Fâni ve bitkin yüzüm, zeval bulmayan ve fânî olmayan ebedî 

ve bâkî yüzüne (zâtına) sığınmıştır.

Ey karanlık gecenin, burçlar sahibi göğün, sarsılan örtülerin, 

azgın denizlerin derinliklerindeki suyun kendisinden gizleneme- 

diği! Ey saldırılan önleyen! Ey üzüntüleri gideren! Ey yedi göğün 

ardından bereketleri indiren!

Ey Fettâh, Ey Neffâh, ey Murtâh (rahatlatan)! Ey her anahta

rın hâzinelerini elinde bulunduran! Senden Muhammed’e ve pâk 

ve güzel Âl’ine salât ve selâm eylemeni istiyorum. Bana dünya ve 

âhiret haynnı açmanı istiyorum. Benden sorumlu olanın fitnesin

den beni muhafaza et. Bana musallat edip de beni helak etme

sin. Göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa beni başkasına bırakma. 

Çünkü o beni idâre etmekten âcizdir.
V



Beni cennetten mahrum bırakma. Bana acı. Müslüman ola- 
uk canımı al ve sâlihlerin arasına kat. Beni, helâl ile haram olan
dan, temiz ile kirli olandan kaçındır ey merhametlilerin en mer

hametlisi!

Allah’ım! Kalpleri iradene göre yarattın. Akıllan marifetine göre 
var ettin. Kalpler, senin korkundan dolayı tedirgin oldu. Gönüller 
sevgiyle sana seslendi. Akıllann kapasiteleri seni övmeye yetmez. 
I afızlar, senin ihsânlannm miktannı saymaya devam edemedi. Dil
ler, senin nimetlerini saymaktan yorgun düştü. Araştırarak senin 
•>ı lallarına vakıf olduklarında, senin tavsifini idrâkten aciz kalma
ları onları hayrette bıraktı. Onlar, senin belirlediğin sının aşmaya 
güç yetirememede tereddüt ederler. Çünkü onlann, kendilerine 
emrettiğin şeyleri aşmalanna imkân yoktur.

Bu diller, verdiğin güçle nimetlerine karşılık sana hamd eder
ler. Onlar, kendilerine verdiğin nimetlerle açılmaktadır. İhsan et- 
ı iğin nimetlere şükretmede övgüler yetersiz olsa da, yaratıklann- 
dan kul edindiğin her varlığın, seni hamd etmekten bıkmaması 
üzerindeki hakkındır. Hamd edenler, güçleri oranında sana hamd 
ettiler. İhmâlkârlar, senin affına sığındılar. Korkanların içine se
nin rabûbiyetinle korku düştü. Arayanlar rağbede sana yöneldi
ler. Muhsinler senin fazhna intisap ettiler. Her biri, senin affının 
beklentisinin gölgesinde gölgelendi, korkundan dolayı zilletle kü
çüldü ve sana az şükrettiğini itiraf etti. Sana itaatten uzaklaşânm 
uzaklaşması ve isyan edenin isyanına devam etmesi, onlann üze
rine nimederini yağdırmanı, hisselerini bol bol vermeni, azabı on
lardan uzaklaştırmanı, pişmanlığın sonuçlanyla korkutmam ve iyi
lik yapana kat kat vermeni engellemez.

Muhsinlere, ihsân etmeye başanlı kılmandan dolayı şükret
melerini, günahkârlara acımandan dolayı şükretmelerini karar
laştırdın. Muhsinlere, senden bir ihsân olarak ziyadeyi va’d ettin.
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*«t-ıı lıer türlü noksanlıktan münezzehsin. Başlangıcı senden olana, 
ini isfıbı sana olana, başarılması senin yardımınla olana, İhsam senden 
(»lana, başansı için tevekkülü sana olana güzel bir mükâfat verirsin.

I lamdin, sana mahsus olduğunu, başlangıcının senden oldu
ğunu ve dönüşünün sana olduğunu bilenin hamd etmesi gibi sana 
lıaınd ederim. Nimeüerinde rızana kavuşmak için eksiklik ve aciz
lik göstermeyenin hamd etmesi gibi sana hamd ederim. Senin des
teklerin vardır. Yaratıklarından sevdiklerine tahsis ettiğin rahmetin 
vardır. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Göz 
yummayı en çok gerektiren, yok olmaktan en çok koruyan, helak
lerden en çok kurtaran, doğru yola en çok irşâd eden, âfetlerden 
en çok sakındıran, iyilikleri en çok artıran, berekederi en çok yeğ
leyen, payı en çok artıran, nimederi en çok yağdıran, ayıplan en 
çok örten, gayblan en çok gizleyen, günahları en çok bağışlayan 
rahmetinden ve lütfunun desteklerinden bize ihsân et. Çünkü sen 
kullanna çok yakınsın ve duâlara icabet edensin.

Yaratıklann en seçkinine, mahlûkâtm en iyisine ve vahyinin 
emini olana en faziletli salât ve selâmı eyle. En faziletli berekederi 
onun üzerine indir. Çünkü o, senin risaletini tebliğ etti. Emrini bü
tün çıplaklığıyla açıkladı. Ölüm kendisine gelinceye kadar, apaçık 
hakka delâlet eden delillerle insanları sana çağırdı. Öncekiler ara
sında Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun. Sonrakiler ara
sında da Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun. Âline ve ter
temiz Ehl-i Beytine olsun. Peygamberler içinde kendilerinde en 
güzel vârisler bıraktığın peygamber gibi, onlann arasından da en 
güzel vârisler bırak. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah’ım! Hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyin kendilerine karşı 
koyamadığı istekler sanadır. Hedeflerine ulaşmalarını engellemek 
için kendilerine karşı koyan güçler tükendi.

Bu isteklerden hangisini affını gerektirecek bir istek yaptın? 
İhsanının elde edilmesinin ve hayrının inmesinin sebebi kıldın? 
Muhammed’e ve Muhammed’in Ehi-i Beyt’ine salât ve selâm eyle. 
Onlara salât ve selâm eylemeyi sürekli kıl. Bütünüyle onlan des
tekle. Çünkü sen mükâfatı bol olansın. İhsam çok olansın. Çağrı
lara icabet edensin ve duâlan işitensin.92



Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’ın ipine sarıldım. O, 
bâ‘istir ve vâristir. Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığın
dım. O, her nefsin kazandığı üzerine kâimdir. Kendisinden başka 
ilâh olmayan Allah’a sığındım. O, göklere ve yere isteyerek veya is
temeyerek gelin dedi. Onlar da isteyerek geldik dediler.

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığındım. O’nu ne uyuk
lama tutar ne de uyku. Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sı
ğındım. Rahmân arşa istivâ etti. O, gözlerin hainliklerini ve kalp
lerin gizlediklerini bilir.

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığındım. Göklerde 
olanlar, yerde olanlar, ikisi arasında ve toprağın derinliklerinde 
bulunanlar O’nundur Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sı
ğındım. Görür ama görülmez. O en yüce sahnededir. Âhiretin ve 
dünyanın Rabbidir.

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığındım. Her şey O’nun 
mülküne boyun eğmiştir.

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığındım. Her şey 
O’nun azametine boyun eğmiştir. Kendisinden başka ilâh olmayan 
Allah’a sığındım. Yüce olmakla birlikte yakındır. Yakın olmakla bir
likte yücedir. Saltanatında güçlüdür. Kendisinden başka ilâh olma
yan Allah’a sığındım. O, bedî'dir, refîdir, hayydır, dâimdir ve zevâl 
bulmayan bâkîdir.

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığındım. Diller O’nun 
kudretini tavsif edemez. Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sı
ğındım. O, hayydır, kayyûmdur. O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku.



Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığındım. O, hannândır, 

mennândır, zu’l-celâl ve’l-ikramdır. Kendisinden başka ilâh olma

yan Allah’a sığındım. O, ahaddır, ferddir, sameddir. Doğmamış ve 

doğurmamıştır. O’nun hiçbir dengi ve benzeri yoktur.

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığındım. Kerîmlerin 

en kerîmidir. En büyüktür. Aliyyu’l-a‘lâdır. Kendisinden başka ilâh 
olmayan Allah’a sığındım. Bütün hayır O’nun eündedir. O her şeye 

kadirdir. Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığındım. Gök

lerde ve yerde olan her şey O’nu tesbîh etmektedir. Her şey O’na 

boyun eğmiştir.

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a sığındım. O hayydır, 

hakimdir, semidir, ‘alimdir, rahmândır, rahimdir. Kendisinden başka 

ilâh olmayan Allah’a sığındım. O’na tevekkül ettim. O, büyük ar

şın Rabbidir. Rahmân Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım! Elbette senden istiyorum. Sen isteğimi bilirsin. Sen

den talep ediyorum. Sen ihtiyacımı bilensin. Senden istiyorum. Sen 

isteğimin nihayetisin. Ey gizlilikleri bilen! Ey gökleri yaratan! Ey 

binaları yükselten! Ey ihtiyaçların talebi! Ey istekleri yerine geti

ren! Peygamberlerin mührü olan Muhammed’e, tertemiz ve pâk 

olan Âl’ine salât ve selâm eyle!

Allah’ım! Hatalarımı ve benden daha iyi bildiğin bütün işlerim

deki aşırılıklarımı bağışla.

Allah’ım! Günahlanmı bağışla. Kasten ve bilmeden, şaka ve 

ciddi olarak yaptıklarımı bağışla. Bütün bunlar yanımda vardır. 

Allah’ım! Yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum 

günahlanmı bağışla. Mukaddim ve muahhir olan sensin. Sen her 

şeye kadirsin.

Allah’ım! Eğer beni affedersen herkesi affet. Günah işlemeyen 

hangi kulun var ki.03



Allah’ım! Sen meliksin ey gafûr! Senden başka ilâh yoktur. 
Ben senin kulunum. Kendime zulmettim. Günahımı itiraf ettim. 
Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Öyleyse benim de günah- 
lanmı bağışla. Senden başka günahı bağışlayacak yoktur. Senden 
başka ilâh yoktur ey gafûr!

Allah’ım! Sana hamd ederim. Sen hamde layıksın. Çünkü is
tenen yetenekleri bana sen ihsân ettin. Üstün yetenekleri sen ver
din. Hamd etmekle beni sorumlu tuttun ve onunla nzana eriştir
din. Bana ulaşan ve benden uzaklaşan nimederine nâil ettin. Beni 
başarılı kıldın. Duâma icabet ettin. İsteyerek sana münâcâtta bu
lunuyorum. Samimi bir şekilde sana duâ ediyorum. Senden umu
yorum ve seni her yerde yardımcım, işlerimle ilgilenen, düşmanla
nma karşı yardım eden, günahlanmı bağışlayan, kusurlanmı ör
ten olarak görüyorum.

Âhiret için ne takdim edeceğimi gözetmen amacıyla, beni imtihân 
yurduna gönderdiğinden beri, göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa 
iyiliğinden mahrum olmadım. Allah’ım! Ben bütün belâlardan, 
felâketlerden ve kederlerden azat edilmiş kölenim. O üzüntüler, 
kader oklanyla ve her türlü zor belâlarla bana saldırmışlardır. Sen
den güzellikten başka bir şey hatırlamıyorum ve ihsânmdan başka 
bir şey görmüyorum.

İyiliğin beni kaplamıştır. Üzerimdeki ihsânm kesintisizdir. Ya
nımdaki nimetlerin devamlıdır ve mükemmeldir. Korktuğumu ba
şıma getirmedin. Aksine isteğimi kabul ettin (karşıladın). Yolcu-
luklanmda bana arkadaşlık ettin. Evimdeyken bana ikram ettin.
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Hastalıklarımı iyileştirdin. Rahatsızlıklarıma afiyet verdin. Dönüş 
ve karar yerlerimi güzel yaptın. Beni düşmanımın diline düşür
medin. Bana ok atana sen de attın. Bana düşmanlık edenin şerrin
den beni korudun.

Allah’ım! Bana karşı düşmanlık kılıcını kınından çeken nice düş
manlar vardır. Beni öldürmek için hançerlerini bilediler. Uçlarını 
keskinleştirdiler. Öldürücü zehirlerini karıştırdılar. Oklarını bana 
doğru yönelttiler. İstenmeyen şeyi başıma getirmek için niyetlerini 
gizlediler. Öldürücü zehirlerinin yudumlarını üzerime döktüler.

Ey İlâhî! Bu durumda ağırlıkları kaldıramayacak kadar güçsüz 
olduğuma baktın. Benimle savaşana karşı zafer kazanmam için 
acizliğime baktın. Karşı karşıya kaldığım problemlerin çoğunda 
beni yalnız bırakana, yollanma pusu kurana, düşünemediğim hu
suslarda benzer şeyleri hazırlayana baktın.

Ey Rabbim! Beni yardımınla destekledin. Nusretinle elimi kuv
vetlendirdin. Sonra onun kılıcını benim için körelttin. Adamlannı 
topladıktan sonra yalnız bıraktın. Ona karşı konumumu yükselt
tin. Susuzluğu dinmeyecek, öfkesinin harareti soğumayacak şe
kilde yorgun olarak geri çevirdin. Bana karşı olan öfkesinden do
layı elini ayağını ısırmıştır. Gerisin geri dönmüştür. Müfrezelerini 
ve ümitlerini geride bırakmışsın.

Allah’ım! Tuzaklarıyla bana haksızlık eden nice zalimler vardır. 
Tuzaklarını bana kurdu. Avını yakalamak için pusu kuran yırtıcı 
hayvanlar gibi bana pusu kurdu. Avını yakalamayı fırsat bildi. O, 
yağcılık tavrını gösteriyor ve bana güler yüzlü davranıyor.

Ey ilâhım! Onun hain düşüncesini, kötü niyetini gördüğün zaman, 
haddinden fazla dik olan başını yere eğdin. Kazdığı tuzağı bozdun. 
Topuklan üzerinde geri döndürdün. Onun taşını ona fırlattın. Onun 
mızrağını ona attın. Yayıyla onu boğdun. Tuzağını onun boynuna 
doladın. Yaptığına pişman ettin. Kibrinden sonra mağlup oldu ve za
yıfladı. Gururlanmasından sonra zelil ve esîr bir şekilde beni içinde 
görmek istediği tuzaklannda zapt edildi ve öldürüldü. Senin rahme
tin olmasaydı onun başma gelen, neredeyse benim başıma gelecekti.



Hamd, kendisine karşı çıkılmayan kudretli Rabbe mahsustur. 
O, acele etmeyen sabırlı bir dosttur. İhmal etmeyen kayyûmdur. 
Câhil olmayan halimdir.

Ey İlâhım! Sana sığınarak seni çağırdım. İcâbetinin süratine 
güvenirim. Güzel bir şekilde tarafımı tutacağını bildiğim için sana 
tevekkül ederim. Senin gölgeliğine sığınanın zalimce davranma
yacağını ve senin yardımına sığınanın kapısını felâkederin çalma
yacağını bilirim.

Ey Rabbim! Beni kudretinle kurtardın. Beni, onun zararından 
ihsânın ve büyüklüğünle kurtardın. Allah’ım! Gösterdiğin nice 
hoş olmayan bulutlar vardır. Yağdırdığın nice nimet semâsı vardır. 
Akıttığın nice büyük nehirler vardır. Kuruttuğun nice yeni göze
ler vardır. Yaydığın nice rahmet kaynaklan vardır. Uzaklaştırdığın 
nice belâlann sebepleri vardır. Kaldırdığın nice belânın üzüntüleri 
vardır. Giydirdiğin nice afiyet kalkanı vardır. Takdir ettiğin nice 
yeni işler vardır. Onlan yaparken acze düşmedin. Onlan irade et
tiğin zaman engellenmedin.

Allah’ım! Hasediyle bana yönelen nice kötü hasetçi vardır. Kes
kin diliyle beni incitti. Göz ucuyla bedenime ok sapladı. Onurumu 
emellerinin hedefi yaptı. Şişleri boynuma geçirdi. Her zaman onun 
işine karşı beni korudun.

Allah’ım! Gerçekleştirdiğin nice hüsn-ü zanlar vardır. Genişlet
tiğin nice zenginlik ve ihsân vardır. Nice düşenleri kaldırdın. Nice 
sıkıntıları giderdin. Nice meskeneti değiştirdin. Nice nimeti ihsân 
ettin. Yaptığından suâl edilmez. Verdiğinde cimri davranmazsın. 
Şüphesiz senden istendi. Sen de verdin. Sen, istenmeden vermeye 
başladın. Fazlın istendi sen de cimri davranmadın.

Her ne yapmışsan, nimetlendirmek, denemek ve ihsân etmek için 
yapmışsın. Ben ise sana isyana girişerek karşı çıktım. Harâmlannı 
ihlâl ettim. Sınırlanın aştım. Senin tehdidine karşı gafil kaldım. Be
nim de düşmanım senin de düşmanın olana itaat ettim. İhsanını 
tamamlamana ve peş peşe iyilik yapmana engel yoktur. Bu öfkeni 
gerektirecek şeyleri işlememe engel olmadı.



Allah’ım! Bu, senin hakkını hakkıyla eda etmeyen itirafçının 
makamıdır. Senin nimetlerini yağdırdığına ve güzel bir şekilde 
koruduğuna şâhittir. Allah’ım! Ey İlâhî! Kendisiyle rahmetine 
ulaştığım, rızana ulaşmak için merdiven edindiğim ve kendi
siyle azabından emin olduğum şeyi bana ihsân et. Kesinlikle sen 
dilediğini yaparsın. İstediğin şekilde hüküm verirsin ve sen her 
şeye kadirsin.

Allah’ım! Sana olan hamdim devamlıdır ve süreklidir. Sana olan 
övgüm değişik tesbîh ve çeşitli takdislerle zamandan zamana de
vam etmektedir. Hepsi senin zikrin ve hoşnutluğunu kazanmak 
içindir. Müşriklerin yalanlamasını apaçık bir şekilde ortaya koyan 
sayısız samimi tahmîdler, mahza temcîdler senin içindir.

Kudretinde yardıma ihtiyacın yoktur. Ulûhiyyetinde ortağın 
yoktur. Gözetilmezsin, çünkü eşyayı farklı maksatlar için ayır
dın. Varlıkları farklı biçimlerde yaratttm.

Vehimler, sana ulaşmak için gayb perdelerini yırtamamıştır. 
Bundan dolayı sınırlanmış bir şekilde azametine, keyfiyetsiz bir 
şekilde ezeliliğine ve imkânsız bir şekilde kıdemine iman etmiş
lerdir. Uzun gayretler senin hakikatine ulaşamaz. Derin fitneler 
sana zarar veremez. Bakanların bakışları ceberûtunun övgüsü
nün ve kudretinin yüceliğinin sonuna varamaz. Kudret sıfatın 
yaratılmışların sıfatından yücedir. Azametinin büyüklüğü bun
dan da üstündür.

Artmasını istediğin şey azalmaz. Azalmasını istediğin şey art
maz. Varlıkları yarattığın zaman hiç kimse sana şâhid değildi. Ne
fisleri yarattığın zaman hiçbir rakip sana katılmadı. Diller, sıfatını 
yorumlamaktan yoruldular. Akıllar, marifetinin künhünü idrâk et
mekten bitkin düştüler. Öyleyse sıfatlar seni nasıl kuşatabilir veya 
ciheder seni nasıl ihâta edebilir? Çünkü sen cebbârsm, kuddûssun. 
Gayblarda devamlı olan ezelisin. Sen birsin. Orada senden başka 
kimse yoktur ve gayblarda senden başkası olmaz.



Düşünce yollarının duyguları, melekûtunda hayrete düştüler. 

Görebilenin gözü seni idrâk etmekten bitkin düştü. Melikler hey

betine boyun eğdi. Yüzler boyun eğme zilletiyle azametine boyun 

eğdi. Her şey azametine uydu. Her şey kudretine teslim oldu. Bo

yunlar boyunduruğunun altına girdi. Burada tedbîr, senin sıfatla

rının idaresinde kayboldu. Bu konuda tefekküre dalanın gözleri 

ümitsiz, aklı şaşkın, karışmış ve düşüncesi hayretâmiz bir şekilde 

döndü.

Allah’ım! Devamlı, kesintisiz, düzenli olarak ve güvenerek de

vam eden ve tükenmeyen, mülkünde kaybolmayan, âlemde sön

meyen, irfânda eksilmeyen hamd sana mahsustur. Dönen gecede, 

ağaran sabahta, karada ve denizde, sabah ve akşamlarda, gece ve 

gündüzlerde, öğlen ve seherlerde güzellikleri sayılamayan hamd, 

sana mahsustur.

Allah’ım! Tevfîkinle bana başarıyı hazırladın. Beni, koruduğun 

dostun kıldın. Gücümün yetmediğini yüklemedin. Çünkü sadece 

sana itaatime razı olursun. Her ne kadar ısrarla telaffuz etsem ve 

yaparken aşırıya kaçsam da sana olan şükrüm, senin hakkım eda 

edecek, fazlını karşılayacak derecede değildir. Çünkü sen, senden 

başka ilâh olmayan Allah’sın. Hiçbir saklı sana saklı kalmaz. Hiç

bir şey sana gizli kalmaz. Görünmez karanlıklarda hiçbir yitik se

nin için kaybolmaz. Çünkü sen bir şeyin olmasını istediğin zaman 

ona ol dersin, o da oluverir.

Allah’ım! Kendini övdüğün gibi hamd sana mahsustur. Sana 

hamd edenlerin hamdlerinin, teşbih edenlerin teşbihlerinin, öven

lerin övgülerinin, yüceltenlerin yüceltmelerinin, tazim edenlerin 

tazimlerinin katlannca hamd sana mahsustur. Her lahza veya daha 

az bir sürede sadece benim hamdim, bütün hamd edenlerin hamdi

kadar olsun. Benim tevhidim bütün ihlâslılann tevhidi kadar olsun.
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Sevgili arif kullarının takdisi ve bütün tehlîl edenlerin tehlili kadar 
olsun. Senin bildiğin kadar ve bütün canlı-cansız yaratıklar tara
fından övüldüğün kadar hamd sana olsun. Allah’ım! Ben seni ar
zuluyorum.

Allah’ım! Hamdetmemi sağladın. Şükrüne karşılık olarak ben
den talep ettiğin ne kadar azdır. Şükrüne karşılık olarak bana va’d 
ettiğin şey ne kadar büyüktür. Lütûf ve imkân olarak bana nimet
ler ihsan etmekle başladın. Hak ve adalet olarak şükretmemi em
rettin. Buna karşılık kat kat vereceğini ve artıracağını va’d ettin. 
İtibar ve imtihan amacıyla bana rızkından verdin. Karşılığında ben
den küçük ve kolay bir görev istedin. Onun üzerine bana, daha 
pek çok ihsanda bulundun. Belânın sıkıntılarından beni korudun. 
Beni belânın kötülüğüne bırakmadın. Bana afiyet ihsân ettin. Bol
luk ve afiyetle beni ondan uzak tuttun. Bana va’d ettiğin yüce ma
kamla bana olan ihsânım kat kat artırdın. Beni erişilmez yüksek 
bir dereceyle müjdeledin. Beni, nebiler içerisinde daveti en büyük 
ve şefâati en faziletli olan Muhammed (s.a.a.) için seçtin.

Allah’ım! Mağfiretinden başka hiçbir şeyin kuşatamadığı, af
fından başka hiçbir şeyin silmediği günahlanmı bağışla. Bu gü
nümde ve bu saatimde dünya musibetlerini ve üzüntülerini bana 
kolaylaştıracak ve sana ve senin yanında olana sevk ve teşvik ede
cek bir yakîn ihsân et. Benim için mağfiret takdir et. Beni saygın
lığa ulaştır. Bana ihsân ettiğinin şükrüyle nzıklandır. Şüphesiz ki 
sen Allah’sın, birsin, yücesin, ilksin, eşsizsin, işitensin ve bilensin. 
Senin emrini uzaklaştıracak, kazânı engelleyecek hiç kimse yok
tur. Şehâdet ederim ki, sen Allah’sın, benim ve her şeyin Rabbi- 
sin. Göklerin ve yerin yaratıcısısın. Görülenin ve görülmeyenin 
âlimisin. Yücesin, büyüksün, ulusun.

Allah’ım! Senden işte sebatı, olgunlukta kararlılığı, nimetlerine 
karşı şükrün ilhâmmı istiyorum. Her zalimin zulmünden, her hak
sızın haksızlığından ve her hasetçinin hasedinden sana sığınının.
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Allah’ım! Düşmanlarıma karşı sana dayanırım. Dostların dost

luğunu sadece senden diliyorum. Bununla beraber senin ihsâmnm 

faydalannı, yardımlarının çeşitlerini ve nzıklarmm türlerini say

maya güç yetiremem. Çünkü sen, senden başka ilâh olmayan 

Allah’sın. Yaratıklar içinde hamdi yayılansın. Elini cömertçe açan

sın. Senin hükmüne karşı gelinmez. Mülkünde sana karşı çıkıl

maz. Emrinde geri dönülmez. Beşerden dilediğine sahip olursun. 
Onlar ise senin dilediğinden başkasına sahip olamazlar. Sen ni

met verensin, ihsan edensin, hâlıksin, bârîsin, kâdirsin, kahirsin, 

kutsal nûrda mukaddessin. İzzet, şeref ve yücelikle örtündün. 

Kudret ve azametle övündün. Nûru parlaklıkla örtttün. Parlak
lığı heybetlilikle şereflendirdin.

Allah’ım! Büyük hamd, ezelî ihsan, yüksek saltanat, engin 

cömertlik, muktedir kudret şenindir. Şükürle ebediyen tüken

meyen ve sona ermeyen sürekli hamd sanadır. Çünkü sen, beni, 

Âdemoğullarmm faziletlilerinden kıldın. Gören, işiten, sağlam, 

doğru ve sağlıklı yaptın. Bedenimdeki bir eksiklik, organlarım

daki bir âfet ve nefsimdeki veya aklımdaki bir özürle meşgul et

medin. Bana olan ikramından, güzel eyleminden ve lütfundan 

yoksun bırakmadın. Çünkü sen, dünyada nimetlerini üzerime 

yaydın. Dünya ehlinin çoğundan oldukça üstün tutttun. Beni işi

ten kıldın. Beni mükellef tuttuğun şeyleri duyup anlıyorum. Beni 

gören kıldın. Bana görünen şeylerde kudretini görüyorum. Beni 

gözlemledin ve azametine şâhid olan bir kalp ve birliğini hay

kıran bir dil emanet ettin. Ben, üzerimdeki iyiliğine karşı hamd 

edenim. Bütün gayretimle başarılı kılmana şükredenim. Hak

kına şahidim. Önemli ve zor işlerimde sana yalvaranım. Çünkü 
sen, her diriden önce diri olansın. Her ölüden sonra diri kalan

sın. Yere ve üzerindekilere vâris olan dirisin ve sen vârislerin en 

hayırlısısın.
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Allah’ım! Hiçbir zaman bir göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa 

üzerimdeki iyiliğini esirgeme. Bana intikam cezalanm indirme. Bana 
olan nimetlerini değiştirme. Sağlam köklerden arındırma. Her ne 
kadar affından ve ellerimi sana hamd ve övgü için kaldırdığımda 
icabetinden başka, bana olan ihsanım ve inamını zikretmemişsem 

de payımı bolca takdir etmen, mülkünü azaltmaz. Rızıklan dağı
tırken bana az vermen bol olan mülkünü eksiltmez.

Allah’ım! İsimlerin ve nimetlerin için, ilminin kuşattığı, kudre
tinin idrâk ettiği, rahmetinin kuşattığı şeyler sayısınca sana hamd 

olsun. Bütün bunların katlarınca ve dengince, sürekli ve kesinti

siz hamd sanadır.

Allah’ım! Daha önceki hayatımda bana ihsan ettiğin gibi, geri 
kalan ömrümde de bana olan ihsanını tamamla. Seni birleyerek, 
kelime-i tevhidi söyleyerek, yücelterek, ululayarak ve tazım ede
rek yardımını istiyorum. Bunları, ondan yarattığın, senden çıkan 

ve sana dönen isminle istiyorum. Hâzinelerde gizli olan hayy, hayy, 
hayy isminle senden istiyorum. O isminle, o isminle, o isminle. 
Zâtın hakkı için, zâtın hakkı için, zâtın hakkı için. Beni yardımın

dan ve ikramlarının faydalarından mahrum etme. İşlerimi başka
sına havâle etme. Beni düşmanlanma teslim etme. Beni nefsime bı
rakma. Dünyada ve âhirette en mükemmel ihsânmla bana ihsânda 
bulun. Dünyada amelimi güzelleştir. Dünyada emellerime ulaştır. 
Âhiret hayatımda da beni hayra ulaşür. Çünkü yapüğm ihsânlar 
ve verdiğin hediyeler seni fakirleştirmez. Nimetlerine karşı olan 

şükrümün azlığı cömertliğini eksiltmez. Nimetlerin çokluğu, ni
metlerinin hâzinelerini artırmaz. Vermek, engin hibelerini eksilt
mez. Mükemmel, üstün ve güzel lütfün, büyük, mükemmel ve 
celîl cömertliğini etkilemez. Fakirleşmekten korkmazsın ki az ve

resin. Yokluk korkusu sana bulaşmaz ki lütfunun ve mülkünün 
bolluğu azalsın.



Allah’ım! Bana korkan bir kalp, gerçeği bütün çıplaklığıyla 
söyleyen tam bir yakın ver. Tuzağından emin kılma. Zikrini unut
turma. Üzerimden örtünü kaldırma. Beni başkasına bırakma. Rah
metinden ümidimi kesme. Doğrusu beni ihsânlanna boğ. Alış
kanlıklarının güzelliğinden menetme. Her yalnızlığımda yakınım 
ol. Her üzüntümde korumam ol. Her felâkette imdadım ol. Beni 
her türlü belâ ve hatadan kurtar. Beni bütün sürçmelerden koru. 
Bana nimederini tamamla. Vaîdinden koru. Azabının acısını ve yok 
eden cezanı benden uzaklaştır. Beni kitabını korumakla şereflen
dir. Beni ıslâh et. Dinimi, dünyamı, âhiretimi, ehlimi ve çocukla
rımı ıslâh et. Rızkımı genişlet. Bana onu bol bol ver. Bana yönel 
ve benden yüz çevirme. Çünkü sen, sözünden dönmezsin.

Allah’ım! Beni yükselt, alçaltma. Bana merhamet et, azap etme. 
Bana yardım et, terk etme. Beni tercih et, başkasının eline bırakma. 
İşimde bir kolaylık ve ferahlık sağla. Duâma acilen icabet et. Ba
şıma gelenlerden kurtar. Şüphesiz ki sen, her şeye kadirsin ve bu 
sana çok kolaydır. Sen, cömert ve kerîmsin. Çokça salât ve selâm 
Muhammed’e ve pâk ehline olsun.94



45- Sıkıntı esnasında bazı beyitleri

Allah’ın nice gizli lütûflan vardır 

Gizliliğine zeki insanların anlayışı bile ulaşamaz. 

Zorluktan sonra gelen nice kolaylıklar vardır 

Mahzun kalbin sıkıntısını gideren.

Sabahleyin mahzun eden nice işler vardır 

Sevinci akşamleyin gelen.

Bir gün hallerin darlaştığı vakit 

Vâhid, ferd, ‘aliyy olana güven.

Nebiye tevessül et. Çünkü her aksilik 

Nebiye tevessülle kolaylaşır.

Ansızın gelen aksiliklerden kaygılanma 

Zira Allah’ın nice gizli lütûflan vardır.

Rabbim, her an salât eder 

Kureyşli Hâdî Nebinin üzerine.95



“De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım, dilediğine mülkü ve
rirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dile
diğini alçaltırsın; hayır senin elindedir Gerçekten sen, her şeye güç 
yetirensin.’”96

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Bütün yaratıklar celâlinin 
azametine boyun eğdiler. Onların mağrurlan izzetinin azametine 
itaatkâr oldular. Onlardan hiçbiri bana bir yol bulamaz. Aksine Al
lah onlan tuğyânlannm bahannda helak ederek parçalara aymr ve 
darmadağın eder.

“De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe. 
Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığa çöktüğü zaman gecenin şerrin
den. Düğümlere üjürenlerin şerrinden. Ve hased ettiği zaman, kaset
çinin şerrinden.”97

“De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine. İnsan
ların ilâhına. Sincice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran ves- 
vesecinin şerrinden. Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir Gerek 
cinlerden, gerekse insanlardan.”98 Sizden öne geçenlerin ve arkada 
kalanlann kapısı bana kapandı.

Onlar, Sâffât, Zâriyât, Mürselât, Nâzi‘ât ile yolunu kaybeden
ler ve kovulanlardır. Sizi hareket etmekten engelliyorum. Kül olu
nuz. Bana ve hiçbir mü’mine el uzatmayınız. “Bugün biz onların 
ağızlarını mühürleriz; (günahtan ve sevaptan yana) kazanmakta ol
duklarını da elleri bize söylemekte, ayaklan da şâhitlik etmektedir”99



Bugün onların konuşmadığı gündür. Onlara izin verilmez ki ma
zeretlerini bildirsinler. Gözler kör oldu. Diller tutuldu. Boyunlar 
hallâk olan melîk’e itaat ettti.

Allah’ım! Mîm, ayn, fâ, iki hâ ve sileutlerin nûruyla, sabahın 
ışığının parlamasıyla, ey kadir, sabah ve gecede benim için takdir 
ettiğinle, beni, hareket eden, yürüyen, büyüklenen ve inat edip 
haddi aşânın şerrinden koru!

Allah galiptir. O’ndan her kaçanın sığınağı yoktur. Allah’tan bir 
nusret ve yakın bir fetih. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yok
tur. Allah yazmıştır: Ben ve elçilerim mudaka galip geleceğiz. Al
lah güçlüdür, azizdir. Allah’a sığman emniyettedir. Güç ve kuvvet 
sadece yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.100

Allah’ım! Yüzümün suyunu zenginlikle koru. Şeref ve değe
rimi fakirleşmekle değiştirme ki ben de senin rızkını talep edene 
verebileyim; halkının kötülerine şefkadi olabileyim; bana vereni 
hamd ile sınayabileyim; beni engelleyenin zemmiyle deneneyim. 
Sen bütün bunların ötesinde veren ve alansın. Kesinlikle sen her 
şeye kâdirsin.101
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Bana kendisini tanıtan ve kalbimi kör olarak bırakmayan Allah’a 
hamd olsun. Beni Muhammed (s.a.a.) ümmetinden kılan Allah’a 
hamd olsun. Rızkımı kendi elinde tutan ve onu insanların eline 
bırakmayan Allah’a hamd olsun. Ayıplarımı örten ve beni insanlar 
arasında rezil rüsva etmeyen Allah’a hamd olsun.102

Hamd, bir olan Allah’a mahsustur. Melik ve kuddûs olan Allah, 
her türlü noksanlıktan münezzehtir. (Bunu üç sefer tekrar eder ve 
sonra şu duayı bir defa yapardı): Allah’ım! Nimetinin zevalinden, 
afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve sıkın
tıya düşmekten, gece ve gündüz geride kalanın şerrinden sana sı
ğınırım. Allah’ım! Mülkünün izzeti hakkı için, kuvvetinin şiddeti 
için, saltanatının büyüklüğü için ve yaratıklarına olan kudretinin 
hakkı için, senden Muhammed’e (s.a.a.) ve Âl-i Muhammed’e salât 
eylemeni istiyorum. Aynı şekilde bana da.103
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Beni hasta, ölü ve damarlarımı rahatsız olarak sabahlatmayan 
Allah’a hamd olsun. Beni en kötü amelimle meşgul etmedi. Arkamı 
kesmedi. Dininden döndürmedi. Rabbimi inkâr eden kılmadı. İma
nımdan hoşlanmayan yapmadı. Aklı karışık kılmadı. Benden ön
ceki ümmetlerin azabıyla azaplandırmadı.

Ben, köle ve nefsine zulmeden bir kul olarak sabahladım. Se
nin bana karşı hüccetin vardır. Benim hüccetim ise yoktur. Bana 
verdiğinden başkasını almaya güç yetiremem. Beni koruduğundan 
başkasından konmamam.

Allah’ım! Senin zenginliğinde fakir, izzetinde zelil düşmekten 
veya hidâyetinde sapıtmaktan veyahut saltanaünda adil davranma
maktan veyahut da emir senin olduğu halde zalimce davranmak
tan sana sığınının. Allah’ım! Nefsimi, aldığın ilk değerli şeyim kıl. 
Yanımdaki nimetlerden aldığın ilk emanet kıl.

Allah’ım! Sözünü ihmâl etmekten, dininde kandmlmaktan, se
nin katından gelen hidâyetten başka arzulanmıza tabi olmaktan 
sana sığınırım.104



51- Sabah ve akşam duâsı (Resûlullah'ın 
yatağında kaldığı gece yaptığı duâdır)

Allah’ım! Her zalim ve çalanın ve sığmakta konuşan ve susan 
yarattığın ve diğer yaratıkların şerrinden, senin denenmeyen ve 
rekâbet edilmeyen erişilmez himayene güvenerek geceledim. Se
nin Nebin Muhammed’in (s.a.a.) Ehl-i Beyt’inin velâyetiyle donan
mış bir elbiseye büründüm. Bana eziyet etmeye yönelenden sağ
lam, ihlâs duvarının arkasına sığındım. Onların hakkını itiraf ettim. 
Onların ipine sarıldım. Hakkın onlar için, onlarla, onlarda, onlar 
ile onlardan ve onlara olduğuna kesinkes inandım.

Onlan dost edinenleri dost edinirim. Düşmanlık edenleri düş
man edinirim. Uzaklaşanlardan uzaklaşırım. Muhammed’e ve Âl-i 
Muhammed’e salât ve selâm et. Sakındığım her şeyin şerrinden on
larla beni koru Allah’ım!

Ey ‘Azîm! Göklerin ve yerin yaratıcısıyla düşmanlan kendim
den uzak tuttum. “Biz onların önlerinde bir set, arkalarında da bir 
set çektik. Böylelikle onlan örtüverdik, artık görmezler.”105



Allah’ım! Ey sabah vaktinin dilini aydınlığının nutkuyla çıka
ran! Karanlık gecenin dilimlerini sahip olduğu sersem siyah kü
meleriyle dağıtan! Deveran eden feleği muhkem ve güzel bir şe
kilde sağlamlaştıran! Güneşin ışığını yanmasının nuruyla yayan! 
Ey zâtı zâtına delâlet eden ve mahlûkatma benzemekten münez
zeh olan! Keyfiyetleriyle muvâfâkattan yüce olan! Ey zanlann dü
şüncelerinden daha yakın olan ve gözlerin bir anlık bakışlarından 
daha uzak olan! Ey olacakları olmadan önce bilen! Ey beni em
niyet ve emân yatağında uyutan ve beni, ihsân ettiği cömertliğine 
ve ihsânma uyandıran! Eliyle ve gücüyle beni kötülüğün pençe
sinden kurtaran!

Allah’ım! En karanlık gecede sana yönlendiren kılavuza ve sana 
ulaştıran daha değerli ve daha büyük ipine sanlana yardım et! İn
sanlar arasında soyu ayan beyân olana! Önceki zamandaki kaypak 
zeminde ayağı sabit olana! Onun mükemmel ve seçilmiş âline yar
dım et. Allah’ım! Rahmet ve kurtuluş anahtarlarıyla bize sabahın ka
natlarım aç. Allah’ım! Bana en faziletli hidâyet ve salâh elbiselerini 
giydir. Allah’ım! Azametinle gönlümün nehirlerinde huşû pınarla
rım kaynat. Allah’ım! Gözyaşı dökme iniltilerimi heybetin için içime 
akıt. Allah’ım! Aptallık ve sinirliliğimi kanaat yularıyla eğit.

İlâhî! Eğer başlangıçta senin rahmetin güzel bir başarıyla bana 
ulaşmazsa, bu apaçık yolda beni sana yöneltecek olan kimdir? Eğer 
senin sabır ve tahammülün beni arzu ve istek sürücüsüne teslim 
ederse, hevânın tökezlemelerinden beni kaldıran kimdir? Eğer ne
fis ve şeytanla savaşmada senin yardımın olmazsa, terk etmen beni 
yorgunluk ve mahrumiyete teslim eder.
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İlâhî! Sana ancak emellerle yöneldiğimi ve günahlarım beni ka
vuşma yurdundan uzaklaştırdığında ipinin uçlarına tutunduğumu 
görüyorsun. Nefsimin bindiği hevâ bineği ne kadar kötüdür. Zan- 
lan ve arzularının kendisine hoş gösterdiklerinden dolayı ona ya
zıklar olsun. Efendisi ve mevlâsma karşı olan cüretinden dolayı 
helak olsun.

İlâhî! Umudumun eliyle senin rahmet kapını çaldım. Arzula
rımın aşırılıklarından sana sığındım. Dosduk parmaklarımı senin 
ipinin uçlarına bağladım.

Allah’ım! İşlemiş olduğum hata ve sürçmelerimi bağışla. Yakalan
dığım hastalıktan kurtar. Çünkü sen benin efendim ve mevlâmsm, 
dayanağım ve umudumsun. Dünya ve âhirette son temennim ve 
isteğim sensin.

İlâhî! Günahlarından kaçarak sana sığman bir miskini nasıl ko
varsın veya koşarak sana yönelmiş yol göstermeni isteyen birisini 
nasıl hüsrana uğratırsın! Veyahut içmek için senin havuzlarının ba
şına gelen bir susamışı nasıl geri çevirirsin! Kurak yıllarda havuz
ların dolu iken, kapın talep ve davetsiz misafirler için açıkken asla 
geri çevirmezsin. En son kendisinden istenen ve umulan sensin.

İlâhî! İşte nefsimin yuları! Onlan senin meşiyyetinin bağlanna 
bağladım. İşte günah yüklerim! Onlan senin affının ve rahmetini- 
nin zeminine koydum. İşte saptıran arzulanm! Onlan senin lut- 
funa ve merhametine emanet ettim. Allah’ım! Bu sabahımı hidâyet 
ışığının ve din ve dünyada esenliğin bana indiği bir sabah kıl. Ak
şamımı düşmanlanmm tuzağına karşı bir kalkan ve hevânm öl
dürmelerine karşı bir koruma yap. Şüphesiz ki sen dilediğine 
kadîrsin. Dilediğine mülkü verir ve dilediğinden mülkü esirger
sin. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elin
dedir. Şüphesiz ki sen her şeye kadîrsin. Geceyi gündüze sokar,
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gündüzü de geceye sokarsın. Diriden ölüyü çıkarırsın, ölüden di
riyi çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız nzık verirsin. Senden başka 
ilah yoktur. Allah’ım! Seni hamd ile teşbih ederim. Senin kadrini 
bilip de senden korkmayan kimdir? Senin kim olduğunu bilip de 
senden ürkmeyen kimdir?

Kudretinle fırkaları kaynaştırdın. Lutfunla tan yerini yardın. Ke
reminle gece karanlıklarını aydınlattın. Sarp ve muhkem kayalar
dan acı ve tatlı su akıttın. Yağmur yüklü bulutlardan şanl şanl su 
yağdırdın. Güneşi ve ayı mahlûk için alev alev yanan aydınlatıcı ve 
ısıtıcı birer kandil yaptın. Yaratmaya başladığın bu işlerde bir yor
gunluk sana bulaşmadı ve çaresine ihtiyaç duymadın.

Ey İzzet ve bekâda yalnız olan ve kullarına ölüm ve fenâyla galebe 
çalan! Muhammed’e ve muttaki Âl’ine salât ve selâm et. Feryadımı 
duy. Duama icabet et. Fazlınla emelimi ve umudumu gerçekleştir. 
Ey zararı kaldırması için kendisine dua edilenin ve her zorluk ve 
kolaylık için kendisinden umulanın en hayırlısı! İhtiyacımı sana 
arzettim. Beni en güzel mevhibelerinden mahrum etme ey kerîm, 
ey kerîm, ey kerîm! Rahmetinle ey merhametlilerin en merhamet
lisi! Allah’ın salât ve selâmı, yaratıkların en hayırlısı Muhammed’in 
ve tertemiz Âl’inin üzerine olsun. (Sonra yedi kere) “kereminle”, 
(yedi kere) “ey latif’, (yedi kere) “lütfunla”, (yedi kere) “ey aziz”, 
(yedi kere) “izzetinle” de. (Sonra şöyle de:) Ey Rabbim! Gönlümü 
genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anla
sınlar. Beni hallerin en güzeline döndür. Muhammed’in ve Âl’inin 
hakkı için benden her türlü afet, belâ ve felâketi uzaklaştır. (Sonra 
secdeye var ve şöyle de:) İlâhî! Kalbim örtülüdür. Aklım mağlup
tur. Nefsim ayıplıdır. Hevâm galiptir. İbadetim azdır. Günahlarım 
çoktur. Dilim günahları ikrar ve ayıplan itiraf etmektedir. Çarem 
nedir ey gayplan bilen, ey ayıplan örten, ey günahlan bağışlayan! 
Bütün günahlanmı bağışla ey gaffâr! Ayıplanmı ört ey settâr! Mu- 
hammed ve tertemiz Âl’inin hakkı için. Rahmetinle ey merhamet
lilerin en merhametlisi!106
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Allah’ım! Ey endişeyi gideren, üzüntüyü yatıştıran, hüzünleri 
yok eden, zorda kalmışların duâsma icabet eden! Ey dünya ve 
âhiretin Rahmâm ve rahîmi! Sen benim ve her şeyin Rahmâmsın. 
Başkasının rahmetine muhtaç bırakmayacak şekilde bana rahmet 
et. Rahmetinle bütün borçlarımı bitir.

54- Başka bir borç ödeme duâsı

Allah’ım! Haramınla değil, helâlinle zenginleştir. Başkasının de
ğil, kendi lütfiınla.107
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Allah’ım! Senden istiyorum ey Allah, ey Vâhid, ey Ahad, ey Nûr, 
ey Samed, ey kudretinin rükünleri gökleri ve yeri dolduran!

Yılanı Mûsâ’ya (a.s.) musahhar kıldığın gibi falân oğlu falânın 
kalbini de bana musahhar kıl. Süleymâria (a.s.) insanlardan, cin
lerden, kuşlardan tevzi edilen ordusunu musahhar kıldığın gibi 
onun kalbini de bana musahhar kılmanı diliyorum.

Dâvûd’a (a.s.) demiri yumuşattığın gibi onun kalbini bana karşı 
yumuşat.

Ayın nûrunu güneşin nûruna boyun eğdirdiğin gibi, kalbini 
bana boyun eğdir. Ey Allah! O senin kulundur. Senin kulunun 
oğludur. Ben de kulunum. Kulunun oğluyum. Onu, iki ayağın
dan ve perçeminden tuttum. İstediğim bu ihtiyacımı görünceye 
kadar, onu bana musahhar kıl. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. 
O, her şeyin üzerinde ve içindedir. Hayy ve kayyûm olan O’ndan 
başka ilâh yoktur.108



Allah’ım! Bir dost olarak sana düşmanlık etmekten, bir düşman 
olarak sana dost olmaktan ve ebediyen gücenmiş olarak senden ra- 
zıolmaktan sana sığınırım. Allah’ım! Kime salât ve selâm etmişsen, 
salavâtlanmız onadır. Kime lanet etmişsen lanetimiz onadır.

Allah’ım! Kimin ölümünde bizim ve bütün mü’minler için bir 
ferahlık varsa, bizi ondan kurtar. Onu bizim için hayırlı olan biri
siyle değiştir ki, hayatımızda ve inançlarımızda bildiğimiz icabet il
mini bize gösteresin. Ey merhametlilerin en merhametlisi!109

Allah’ım! Falân oğlu falan bana zulmetti. Bana karşı haddi aştı. 
Bana kötülük etti. Bana acı verdi. Beni üzdü. Beni hor gördü ve 
beni yıprattı.

Allah’ım! Onu kendi nefsiyle baş başa bırak. Desteklerini yık. 
Felâketim acilleştir. Nimetini ondan çek. Rızkını kes. Ömrünü kı
salt. Eserini mahvet. Düşmanlarını ona musallat et. Bana zulmet
tiği, haddi aştığı ve kötülük ettiği, acı verdiği, üzdüğü, hor gör
düğü ve yıprattığı gibi sen de onu güvenilir yerinden et. Allah’ım! 
Falân oğlu falâna karşı sana sığınıyorum. Bana sığmak ol. Çünkü 
sen azabı ve cezalandırması en güçlü olansın.110



Allah’ım senin yardımınla koşuyorum, senin yardımınla çabalı
yorum ve senin yardımınla hamle yapıyorum. Senden yardım dili
yorum. Seni anarak ölüyorum, senin aşkınla yaşıyorum. Kendimi 
sana teslim ettim. İşimi sana havâle ettim. Güç ve kuvvet sadece 
yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Allah’ım! Beni sen yaratün. Sen nzıklandırdm. Sen sevindirdin. 
Sen örttün. Kulların arasında lütfunla sen lütfettin. Zayıfladığımda 
eski hâlime sen döndürdün. Ayağım sürçtüğünde sen korudun. 
Hastalandığımda sen şifâ verdin. Sana yalvardığımda icabet ettin. 
Efendim! Benden razı ol. Çünkü beni razı ettin. Muhammed’e ve 
tertemiz Âl’ine salât ve selâm et.111

Allah’ım! Saltanatında adil davranmamaktan sana sığmınm. 
Allah’ım! Hidâyetinde sapıtmaktan sana sığmınm. Allah’ım! Zen
ginliğinde fakir düşmekten sana sığmınm. Allah’ım! Esenliğinde 
yolumu kaybetmekten sana sığmınm. Allah’ım! Emir senin ve sana 
olduğu halde mağlup olmaktan sana sığmınm.112



60- Düşmana karşı yardım duâsı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla.

Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla 
elde edilir.

Allah’ım! Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım 
dileriz. Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim, ey Ahad, ey Samed! Ey 
Muhammed’in İlâhı! Adımlar sana doğru atılır. Gönüller sana doğru 
sürüklenir. Gözler sana açılır. Boyunlar sana uzatılır. İhtiyaçlar sen
den istenir ve eller sana kaldırılır.

Allah’ım! Bizimle kavmimizin arasım hakla ayır. Sen ayıranla
rın en hayırlısısm. (Sonra üç sefer şöyle dedi:) Allah’tan başka ilâh 
yoktur. Allah en büyüktür.113
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Allah’ım! Ey yükseltilmiş, çevrelenmiş, korunmuş bu kubbenin 
Rabbi! Onu gece ve gündüzün toplanma merkezi kıldın. Güneş ve 
ayın harekederini, yıldız ve gezegenlerin menzillerini orada var et
tin. Sakinlerini de ibadetten usanmayan melekler kabilesi yaptın.

Ey yeryüzünün Rabbi! Orayı insanlar, hayvanlar, böcekler, gö
rülen ve görülemeyen varlıklardan bildiklerimiz ve bilmedikleri
miz için yaşam yeri kıldın.

Ey insanlar için geçimlik ve yeryüzü için kazık yaptığın dağla
rın Rabbi! Ey âlemi kuşatan ve taşan denizlerin Rabbi! Yer ile gök 
arasında emrinde olan bulutların Rabbi! Denizde insanlara yararlı 
olan şeylerle akıp giden gemilerin Rabbi! Şayet düşmanımıza karşı 
bize zafer nâsip edersen, bizi kibirden uzaklaştır ve doğru yola yö
nelt. Bize karşı onlara zafer verirsen, bizi şehâdetle nzıklandır ve 
sağ kalan arkadaşlarımı fitneden koru!114
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Allah’ım! Buğzettiğini bana sevdirme, sevdiğim buğzettirme. 
Allah’ım! Gazabına razı olmaktan veya nzana gücenmekten veya
hut kazana karşı çıkmaktan sana sığınırım. Veya sözünü ihmâl et
mekten veyahut düşmanlanna nasihat etmekten ve neticede onla
rın arasında emrine karşı gelmekten sana sığınırım.

Allah’ım! Beni nzana kavuşturacak ve gazabından uzaklaştıra
cak söze ve amele dönüştür ve beni ona şevket ey merhametlile
rin en merhametlisi!

Allah’ım! Senden zikreden bir dil, şükreden bir kalp, doğru bir 
yakın, hâlis bir iman, mütevâzi bir beden istiyorum. Beni katından 
bir sevgiyle nzıklandır. Kalbime korkunu yerleştir.

Allah’ım! Bana merhamet edersen, bu sana olan hüsn-ü zan- 
mma muvâfıktır. Eğer beni azaplandmrsan, bu zulmümden, ada
letsizliğimden, günahımdan ve kendime karşı haddi aşmamdan 
dolayıdır. Mazeret beyân etmek için bir özrüm yoktur. Bekledi
ğim mükâfatlar yoktur.

Allah’ım! Belirlenen süreler bittiğinde, günler tükendiğinde ve 
sana kavuşmak kesinleştiğinde, bana öncekilerin ve sonrakilerin 
imrendikleri cenneti uygun gör. Değerli bir mekân olması açısın
dan kendisinden sonra bir hasrete ve arkadaşlığından sonra bir ar
kadaşa ihtiyaç bırakmayan cenneti.

V

Allah’ım! Bana cehennemde zillet elbisesinden önce izzetle 
iman elbisesini giydir. Ey Rabbim! En güzel bir şekilde seni öve
rim. Çünkü bana göre senin belân en güzel belâdır.
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Allah’ım! Bana yardımından, desteğinden, tevfîkinden ve hedi
yenden tattır. Sana kavuşma isteğiyle nzıklandır. Bana katından bir 
yardım ver. Böylece bunun tatlılığını kalbimde hissedeyim. İşleri
min en doğrusuna azmettir. Şüphesiz ki sen benim ve arkadaşları
mın konumunu görensin. Hiçbir işim sana gizli kalmaz.

Allah’ım! Bana, Peygamber’ine (s.a.a.) yaptığın yardımı yapmanı 
istiyorum. Kendisiyle hak ile batılı ayırdığın, dinini ikâme ettiğin 
ve hüccetini âşikâr kıldığın yardımı istiyorum. Ey her yerde yâr 
ve yardımcım olan!115

V
GîD



Allah’ım! Senden, belânın sıkıntısından ve düşmanın alayın
dan muaf tutmanı istiyorum. Allah’ım! Günahımı bağışla, ame
limi temizle, hatalarımı yıka. Çünkü sen kuvvet vermezsen ben 
güçsüzüm. Bana sıkıntı kapısını kapatacak bir sabır, cehaletleri 
gösterecek bir ilim, şüpheyi giderecek bir yakîn, zor fitnelerden 
çıkaracak bir anlayış, kendisiyle insanlar arasında yürüyeceğim 
ve karanlıklarda bana yol gösterecek bir nûr ver.

Allah’ım! Kulağımı, gözümü, saçımı, tenimi, kalbimi, geri ka
lan bütün organlarımı, sâlih kalacak şekilde ıslâh et. Senden, ölüm 
anında rahatlığı ve hesap anında affı diliyorum.

Allah’ım! Hangi iş senin için sevimliyse ve sana daha çok yak
laşmıyorsa, beni o işte çalıştırmanı istiyorum. Ayrıca beni, senin 
katında en değerli olan işlere ulaştır. Onda bana kuvvet, samimi
yet, ciddiyet, kararlılık ve dinçlik ver. Beni senin nzan için çalı
şan kıl. Parayla satın alamayacağım ve başka bir karşılığını ara
mayacağım salih kullarına verdiğin nimeti ver. Canımı alıncaya 
kadar, onu bollukta, darlıkta tembellikte, nisyanda, riyâda ve gös
terişte değiştirme. Beni kendi yolunda en değerli bir şehâdetle n- 
zıklandır ki sana ve resûlüne yardım edeyim. Dünya hayatı kar
şılığında ebedî hayatı satın alayım. Bana rızanı kazanmam için 
yardım buyur.
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Allah’ım! Senden, sağlam, sabit, itaat eden, yönelen, marûfu bi
lip tabi olan, münkeri kabul etmeyip kaçman, fâcir, şakı ve şüphe 
etmeyen bir kalp istiyorum. Ey iki elini rahmetle açan! Ey rah
meti gazabını geçen! Senden, her hayırda hayatımı uzatmanı isti
yorum. Ölümü, her kötülükten kurtuluş kılmanı istiyorum. İşimi, 
şehâdede hitama erdir. Ey tasamda yanımda hazır bulunan, ihtiyaç 
anında sahibim, nimetimde dostum olan! Senden, nimetinin şük
rüyle nzıklandırmanı istiyorum. Musibetlerine karşı sabır vermeni 
istiyorum. Beni, arzında yaşattığın sürece, kaderine rızayla, va’dini 
tasdikle, vâsiyetini korumayla, sana karşı verâ ve tevekkülle, ipine 
yapışmakla, kitabına sımsıkı sarılmakla, hakkını bilmekle, ibade
tinde kuvvetle, zikrin için dinçlikle nzıklandır. Ölüm kaçınılmaz 
olduğunda, ecelimi, en kötü mahlûkunun eliyle senin yolunda öl
dürülmek suretiyle al. Dönüşümü, gerçek hayat yurdunda senin 
katından nzıklanan dirilerin içinde kıl.

Allah’ım! Gözüme nûr, kalbime yakın, nefsime korkunu, dilime 
zikrini yerleştir. Allah’ım! Senden istememdeki rağbetimi, dosdan- 
nm istemelerindeki rağbet gibi yap. Azabından sığınmamdaki kor
kumu, dostlarının korkusu gibi yap.

Allah’ım! Beni razı olacağın bir işte çalıştır. Senden başka kul
larından herhangi birisinin korkusuyla nzam ve itaatini terk etme
yeyim. Allah’ım! Bana verdiğin her hayırla beraber şükrü de ver 
ki seni daha çok anayım. Onunla bana bir hazine ihsan et. Bana 
vermediğin ve nâsip etmediğin her ihsâna karşı bana sevap ver ve 
sabretmeyi nâsip eyle.
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Allah’ım! Dünyada fakirliğimi gider. İbadetinden uzaklaştırma. 
Zikrini unutturma. Senin katında olana rağbetimi azaltma. Allah’ım! 
Üzüntüden, hüzünden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cim
rilikten, kötü ahlâktan, dinde sapmaktan, adamların ve düşmanın 
galebe çalmasından, belâların sürekliliğinden, zalimlerin yeryü
zünde işlediği kötülüklerden, sabredemediğim musibetlerden sana 
sığınırım. Beni senden kopartan veya senden uzaklaştıran veyahut 
senin rızandan çeviren veyahut da yanındaki payımı azaltan her 
şeyden sana sığınırım. Hatalarımın, kendime olan zulmümün, aşı
rılıklarımın, isteklerime tabi olmanın ve şehvetimi kullanmanın, 
senin rahmetine, lütfuna, ihsânma, bereketlerine ve üzerine aldı
ğın va’dlerine engel olmasından sana sığınırım.

Allah’ım! Hazırda ve gaibte, kötü ahlâk sahibinden sana sığı
nırım. Çünkü onun kalbi beni gözetiyor. İki gözü bana bakıyor. 
İki kulağı beni dinliyor. Bir güzellik görürse, onu gizler. Bir kötü
lük görürse onu ifşâ eder. Beni rezillik ve alçaklığa yaklaştıran ta
mahtan sana sığınırım. Beni helake götüren dalâletten sana sığını
rım. Bana musallat ettiğin fitnelerden, tövbesi olmayan hatadan, 
ailede, malda, çocuklarda ve ölüm anında rahatsızlık veren man
zaralardan sana sığınırım. Küfürden, şekten, azgınlıktan, taasup- 
tan ve öfkeden sana sığınırım. Haddi aştıran zenginlikten, unut
turan fakirlikten, helake götüren hevâdan, cezalandıran amelden, 
iğvâ eden arkadaştan sana sığınırım.

Allah’ım! Başlangıcı korku, sonu kaygı olan bir günün şerrinden 
sana sığınırım. O gün yüzler kararacak, nefesler tutulacaktır. İyilik
leri boşa çıkaran ve ebediyen bağışlamayacağın, bir günahı işlemek
ten sana sığınırım. Âhiretin hayrını engelleyen bir günahtan, amelin 
hayrım engelleyen bir emelden, ölümün hayrım engelleyen bir hayat
tan sana sığınırım. Cehaletten, şakadan, sözün ve amelin şerrinden, 
beni alıkoyan bir hastalıktan, oyalayan bir sıhhatten sana sığınırım.
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Yorgunluktan, bitkinlikten, hastalıktan, darlıktan, dalâletten, 
felâketten, zilletten, meskenetten, riyâdan, gösterişten, pişmanlık
tan, hüzünden, sadakatsizlikten, azgınlıktan, korkudan, fitneler
den, bütün âfet ve kötülüklerden ve dünya ve âhiret belâlarından 
sana sığmınm. Gizli açık çirkinliklerden sana sığınırım. Nefisle
rin vesveselerinden ve hoşlandıkları söz, fiil ve davranışlardan 
sana sığınırım.

Allah’ım! İns, cin, duygu ve karışıklıktan sana sığmınm. Gece 
ve gündüzün felâkederinden, cinlerin nefislerinden, insanlann göz
lerinden sana sığmınm. Allah’ım! Nefsimin şerrinden, dilimin şer
rinden, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden sana sığmınm. 
Doymayan nefisten, korkmayan kalpten, duyulmayan duâdan ve 
kabul edilmeyen namazdan sana sığmınm.

Allah’ım! Beni azabından herhangi bir şeyle karşı karşıya bı
rakma. Beni dalâlete yöneltme. Allah’ım! Mülkünün şiddetiyle, 
kudretinin izzetiyle, saltanatının azametiyle, bütün yaratıklannm 
şerrinden sana sığmınm.116
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Allah’ım! Sana hamd ediyorum. Bana yaptığın güzellikten dolayı 

sen hamde layıksın. Bana şefkat besledin. Nûrundan bana ulaştır

dın. Rahmetini sürdürdün. Nimetini üzerime yağdırarak tamam

ladın. Ey Mevlâm! Affının güzelliğine, üzerimdeki kadîm lütfuna, 

açıkça gösterdiğin iyiliklerine, kesintisiz keremine karşılık gayre

tim ve şükrüm sana layık değildir. Payımın kazancına ve nefsimin 

ıslâhına yetecek dereceye varmadı. Fakat sen, ey Mevlâm! Önce

likle bana olan ihsânmla başladın ve dinine hidâyet ettin. Ken

dini bana tanıttın. Bütün işlerimi yeterince sonlandırdm. Neticede 

belânın sıkıntısını benden uzaklaştırdın. Kazâ ve kaderin meşak

katini benden engelledin.

Senden iyilikten başka bir şey hatırlamıyorum. Senden itibardan 

başka bir şey görmedim. İlâhî! Benden çevirdiğin ve başkasında bana 

gösterdiğin nice belâ ve sıkıntı vardır. Kendisiyle içimi ferahlattığın 

nice nimet vardır. Bana yaptığın nice değerli eylem vardır.

İlâhî! Sen, ihtiyaç duyduğumda davetime icabet edensin. Sen, 

tasalarımda tasamı giderensin. Sen, düşmanlarımdan hakkımı alan

sın. Seni çağırdığımda kendimden uzak görmedim ve görmem. Sen

den istediğimde benden ilgisini kesmiş, çağırdığımda yüz çevirmiş 

görmedim ve görmem. Sen ilâhımsın. Bana yaptıkların övgüye la

yıktır. Yanımda iyiliklerinin güzelliği vardır. Senin bütün fiillerin 

güzeldir. Dilim, aklım, organlarım ve yerin benden bütün eksilt

tikleri seni hamd eder.
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Ey Mevlâm! Azametinden türettiğin nûrunla, meşiyyetinden 
türettiğin azametinle senden istiyorum. Yüce olan isminle senden, 
nimetine olan şükrümün gerektirdiğini bana ihsan etmeni istiyo
rum. Rabbim! Benden çektirdiğini bana istettiren ve zorlayan şu
dur: Şayet dünyadan el etek çekmemde ve âhiretten sakınmamda 
bana yardım etmezsen, helak olurum.

Rabbim! Kadınlarla münasebet ve çocuklar gibi dünyevî sâikler 
beni çağırdı. Ben de hızlı bir şekilde icabet ettim. İsteyerek onlara 
dayandım. Zühd, içtihat gibi uhrevî sâikler beni çağırdı. Ben ise 
tökezledim. Sönük, geçici ve birazdan gidici olan, serap olan ge
çici şeylere koştuğum gibi onlara koşmadım. Rabbim! Beni kor
kuttun, gayrete getirdin ve benden gizlendin. Senden hakkıyla 
korkmadım. Senin için gayret göstermekten engellenmiş olmam
dan korkuyorum. Senin gizlenmenden bir şeyi ihmâl ettiğimden 
korkuyorum.

Allah’ım! Bu dünyada gayretimi kendin ve itaatin için kıl. Kal
bimi korkunla doldur. İhmalimi, gevşekliğimi, aşmlıklanmı ve ben
den kaynaklanan bütün korkularımı kendi korkuna dönüştür. Sana 
itaat konusunda sabırlı olmaya dönüştür. Sabırlı davranmayı ihsân 
eyle. Ey Celâl ve İkram Sahibi! Sığmağımı hatalara karşı sağlam kıl. 
İyiliklerimi artır. Çünkü dilediğine iyiliklerini kat kat artırırsın.

Allah’ım! Cennette derecelerimi yükselt. Rabbim! Güzel yiye
cek ve içeceklerden sana sığınırım. Bildiğim ve bilmediğim şeylerin 
şerrinden sana sığınırım. Gizli açık bütün çirkinliklerin şerrinden 
sana sığınırım. Ey Rabbim! Başkasının yapüğı gibi ilmi cehaleüe, 
hilmi sefâhatle, hidâyeti dalâletle, imanı küfürle değiştirmekten 
sana sığınırım. Ey Rabim! İsteklerimi bana ihsân et. Çünkü sen, 
sâlihleri dost edinirsin. İyilik yapanlarını ücretini zayi etmezsin. 
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.117
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Allah’ım! Kalpler sana yöneldi. Boyunlar sana uzatıldı. Gözler 
sana dikildi. Adımlar sana atıldı. Bedenler yerlerinden sana hareket 
ettiler. Allah’ım! Örtülü öfkeler ortaya çıktılar. Kin kazanları hid
detlendiler. Allah’ım! Peygamberimizin gaybûbetini, düşmanımı
zın çokluğunu ve düşüncelerimizin dağınıklığını sana şikâyet edi
yoruz. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimizin arasını hakla ayır. Sen 
ayıranların en hayırlısısm.118

Allah’ım! Uyumayan gözünle beni koru. Zulmetmeyen deste
ğinle beni muhafaza et. Üzerimdeki kudretinle beni bağışla.

Rabbim! Sen umut olduğun sürece helak edilmem. Allah’ım! 
Korktuğum ve sakındığım en güçlü ve en büyüksün. Allah’la başlıyo
rum. Başarılı olmayı Allah’tan diliyorum. Allah Resûlü Muhammed’e 
(s.a.a.) teveccüh ediyorum. Ey Nemrûd’a karşı İbrahim’i, Firavun’a 
karşı Mûsâ’yı koruyan! İçinde bulunduğum durumda beni koru. 
Allah benim Rabbimdir. Hiçbir şeyi O’na ortak koşmam. Kullar 
içinde Rabbim bana yeter. Mahlûkât içinde Hâlık bana yeter. Me- 
nedilenler içinde Mâni' bana yeter. Hasbim, ezelî olandır. Kendi
sinden başka ilâh olmayan Allah, kesinlikle bana yeter. O’na te
vekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir.119

Rahman Rahim olan Allah’ın Adıyla.
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Allah’ım kanlarımızı ve düşmanlarımızın kanlarını koru. Ara
mızı düzelt. Onlan, dalâlederinden hidâyete yönelt ki, hakkı bil
meyen onu bilsin, haksızlık ve düşmanlığa düşkün olan ondan 
dönsün.120

Allah’ım! Şüphesiz ki sen yollarından bir yol kurdun. Rızanı 
ona yerleştirdin. Dosdannı ona çağırdın. Onu bize göre sevabı en 
şerefli yol, senin indinde en değerli kapı ve sana en sevimli yön
tem kıldın. Sonra o yolda, Allah yolunda savaşan, öldüren ve öl
dürülen mü’minlerin canlarını ve mallarını, karşılığında cennet 
vermek üzere satın aldın. Bu Tevrât, İncil ve Kur’ân’da üstlendi
ğin gerçek bir va’ddir.

Beni o yolda canını sana satanlardan ve sana verdiği sözü yerine 
getirenlerden eyle. Sapmayan, sözünü bozmayan ve hiçbir şekilde 
değiştirmeyenlerden ve sana verdiği sözü yerine getirenlerden eyle. 
Senin sevgini tercih edenlerden ve sana yaklaşanlardan eyle. Mu- 
hammed ve Âl’ine salât ve selâm et. Bunu amelimin hâtimesi kıl. 
Benim için kendi yolunda ve kendi nzan için şehâdede nzıklandır 
ki hoşnutluğunu kazanayım ve günahlanmdan armayım.
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Onlara yardıma koyularak, geriye kaçmadan ilerleyerek ve hiç
bir şüphe duymayarak hak sancağı ve hidâyet bayrağı altında, âsi 
düşmanların eliyle diriler arasında nzıklananlardan eyle. Böyle bir 
durumda amelleri boşa çıkaran günahtan sana sığınırım.

69- İnsanları cihâda davet ettikten sonra 
onların kaçmaları üzerine yaptığı duâ

Allah’ım! Adil olan ve zulüm içermeyen, dini ve dünyayı ıslâh 
eden ifsat etmeyen, davetimi işitip de işittikten sonra sadece sana 
yardım etmekten caymak ve dinini aziz kılmayı geciktirmek için 
yüz çeviren her kuluna seni şâhid tutuyoruz. Ey şehâdet açısından 
şâhiderin en büyüğü! Yerinde ve göklerinde yerleştirdiğin her şeyi 
ona şâhid tutuyoruz. Üstelik sen, onun yardımına muhtaç da de
ğilsin. Günahından dolayı onu cezalandıransın.

“Yahut o kâfirlerin amelleri derin bir denizdeki yoğun karanlık
lara benzer. Öyle bir deniz ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor Üs
tünde de koyu bulut. Üst üste binmiş karanlıklar. İçinde bulunan in
san, elini uzatsa neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya, Allah 
birine nûr vermezse artık onun hiçbir ışığı olam az.”121
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Allah’ım! Gök senin göğündür. Yer senin yerindir. Kara senin 
karandır. Deniz senin denizindir. İkisi arasında bulunan da dünya 
da ahiret de şenindir. Allah’ım! Yeri bunca genişliğine rağmen falân 
oğlu falâna devenin derisinden daha da dar et. Onun kulağını, gö
zünü ve kalbini al. “Yahut o kâfirlerin amelleri derin bir denizdeki 
yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki, onu dalga üstüne dalga 
kaplıyor Üstünde de koyu bulut. Üst üste binmiş karanlıklar. İçinde 
bulunan insan, elini uzatsa neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle 
ya, Allah birine nûr vermezse artık onun hiçbir ışığı olam az.”122

2- Fatiha'dan sonra Yâsîn okuduğu 
iki rekât namazdan sonra yine kayıbı 

döndürmek için yaptığı duâ

Ey yitiği döndüren Allah’ım! Benim yitiğimi de bana döndür.

73- İnsanların yüzüne karşı kendisini 
methetmelerine karşılık yaptığı duâ

Allah’ım! Sen, beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi 
onlardan daha iyi bilirim. Allah’ım! Beni, onlann zanlanndan daha 
hayırlı kıl. Onlann bilmedikleri şeylerde beni bağışla.123
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Allah’ım! İnsanlara güzel görünmekten sana sığınırım. Sana karşı 
gizlediklerimin çirkin olmasından sana sığınırım. İnsanlara karşı 
riya göstermekten sana sığınırım. Sen, bendeki her şeyi bilirsin. İn
sanlara dış görünüşümü güzel göstermekten sana sığınırım. Kulla
rına yaklaşmaktan ve rızandan uzaklaşmaktan sana sığınırım.124

Allah’ın dilediği oldu. Allah’ım! En hayırlısını senden talep edi
yorum. İşini sana havale edenin, kendisini sana teslim edenin, işini 
sana teslim edenin, yüzünü sana yöneltenin, başına gelenlere karşı 
sana tevekkül edenin iyiliğini istiyorum. Allah’ım! Benim için iyi
lik dile, kötülük dileme. Yararımı iste, zaranmı isteme. Bana nus- 
ret ver. Bana karşı diğerlerine nusret verme. Bana yardım et. Aley
hime yardım etme. Bana imkân ver. Aleyhime imkân verme. Beni 
hayra hidâyet et. Beni saptırma. Beni kazâna razı kıl. Kaderinde 
olanı bana mübarek kıl. Sen, dilediğim yaparsın. İrade ettiğine hük
medersin. Sen, her şeye kadirsin. Allah’ım! Eğer işimde, dinimde, 
dünyamda, akıbetimde, bu benim için en hayırlıysa, onu bana ko
laylaştır. Eğer böyle değilse, benden çevir ey merhamet edenlerin 
en merhametlisi! Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Bize Allah ye
ter. O, ne güzel vekildir.123



Allah’ım! Seferin güçlüğünden, âhiretin üzüntüsünden, nefis, 
aile, mal ve çocuktaki manzaranın kötülüğünden sana sığınırım. 
Allah’ım! Yolculukta sahip sensin. Ailede vekil sensin. Senden baş
kası onlan bir araya toplayamaz. Çünkü kendisine vekil atanan 
(evde kalan) kendisiyle yolculuk yapılan değildir. Kendisiyle yol
culuk yapılan kendisine vekil atanan değildir.126

Allah’ım! Sana yöneliyorum. Senden başkasına itimâdım yoktur. 
Senden başka sığınacak ümidim yoktur. Senden başka dayanaca
ğım bir kuvvet yoktur. Kendisine sığınacağım bir güç yoktur. An
cak fazlım talep ediyorum. Rahmetine marûzum. En güzel âdetine 
güveniyorum. Sen, bu yönümde daha önce karşılaştığım şeyi en 
iyi bilensin. Sevdiğim ve sevmediğim her şeyi. Kudretin hangisini 
başıma getirdiyse, ondaki imtihâmn övgüye layıktır. Ondaki kazân 
kabule şayandır. Sen dilediğini siler dilediğini bırakırsın. Kitabın 
anası senin katindadır.
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Allah’ım! Benden, her belânın takdirlerini, her zorluğun yeter
sizliklerini uzaklaştır. Üzerime rahmetinden bir kanat, fazlından bir 
genişlik, affından bir lütûf ser. Böylece senin geciktirdiğinin çabuk
laştırılmasını, çabuklaştırdığının geciktirilmesini istemeyeyim. Ay
rıca ailem ve çocuklarımı felâkederden koru. Onlan mü’minlerin 
gıyabında, hadiselerin kötülüğünden en güzel bir şekilde muha
faza et. Bu hususta beni, şükrünle, zikrinle, en güzel ibadetinle 
ve kazana rıza ile nzıklandır. Ey mü’minlerin dostu! Beni, çocuk
larımı, bana ihsân ettiğin ve nzık olarak verdiğin mü’m in erkek 
ve kadınlan saygınlığı zedelenmeyen himayende, gözetilmeyen 
zimmetinde, terkedilmeyen yakınlığında, bozulmayan emânında, 
çiğnenmeyen korumanda kıl. Çünkü senin himayende, zimme
tinde, yakınlığında, emânında ve korumanda olan kimse emni
yettedir ve muhafazadadır. Güç ve kuvvet, sadece yüce ve büyük 
olan Allah’a aittir.127

“Bunu hizmetimize veren Allah’ın şânı yücedir. Bunlara bizim gü
cümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz"'28 Üzerimiz
deki nimederine ve yanımızdaki büyük iyiliklerine karşılık hamd 
Allah’a mahsustur.129
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Nimetleri ihsan eden Allah’a hamd olsun. O, üzüntüyü gideren

dir. Esintiyi yaratandır. Gökleri kürsüsüne direk yaptı. Yeryüzünü 
kullar için istirahat yeri, dağlan kazık kıldı. Meleklerini onun kı- 

yılanna, arşının taşıyıcılannı da sırtına yerleştirdi. İzzetiyle arşın 

ayaklannı ikâme etti. Ziyasıyla güneşin ışıklannı aydınlattı. Işıkla- 
nyla karanlığın karanlığını söndürdü. Yerde gözeler akıttı. Ayı nûr, 
yıldızlan parlak kıldı, sonra tecelli etti ve yerleşti. Yarattı ve sağ

lamlaştırdı. İkâme etti ve gözetledi. Müstekbirin kibri O’na boyun 
eğdi. Fakirin ihtiyaçlan O’ndan istendi.

Allah’ım! Yüce derecenle, erişilmez konumunla, geniş olan faz
lınla, engin cömertliğinle, senden kulun, nebin, kullanna olan sö
zünde eminin, hükümlerini ikâme eden, sana itaat edeni destek

leyen, sana isyan edenin mazeretini kesen Muhammed’e ve Âl-i 
Muhammed’e -sana itaat ettiği, ibadetine çağırdığı, sözünü tut

tuğu, hükümlerini uyguladığı, işaretlerine tabi olduğu gibi- salât 
ve selâm et.

Allah’ım! Muhammed’i (s.a.a.) kendilerine rahmetinden bir 

nâsip verdiklerinin en berekedisi kıl. Hediyelerinle yüzlerini ağart
tıklarının en parlağı kıl. Kıyâmet günü sana yakın olan peygam

berlerin en yakını kıl. Rızandaki payını en bol yap. Cennetierde 
ümmetinin saflarını en fazla yap. Taşlara ibadet etmediği, ağaçlara 

kendini hasretmediği, içki ve şarabı helâl görmediği, haksız yere 

kan dökmediği gibi.
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Allah’ım! Çetin zorluklara duçar olduğumuz zaman sana çık- 

j tık. Zor hapishâneler bizi yorgun kıldı. Kötü ilişkiler bize yapıştı.

Yalan eserler aramızda kökleşti. Zayıf develer aramızda kıtlık ve 

I kuraklığı çoğalttı. Yağmur yüklü bulutlar, yağmura olan ümidi

mizi kesti. Bulutların gürültüsü bizi susattı. Her kederli ve sıkın

tılının ümidi sensin. İnsanlar ümitsiz kaldıklarında, yağmurlar 

engellendiklerinde, hayvanlar telef olduğunda sana yalvarırız. 

Ağaçlar ve bitkiler, saf halinde göğü tutan melekler, kontrol al

tına alman dizginler sayısınca ey Hayy! Ey Kayyûm! Bizi hüs

rana uğrayanlardan kılma. Amellerimizden dolayı bizi cezalan

dırma. Günahlarımızdan dolayı bizi azarlama. Yağmur yüklü 

bulutlar ve yemyeşil bitkilerle üzerimize rahmetini yay. Çeşitli 

meyvelerle kullarına ihsanda bulun. Tomurcuklu çiçeklerle bel

delerini dirilt. Değerli elçiler olan meleklerini faydalı, diriltici, 

lezzetli, afiyetli, susuzluğu gideren, mükemmel, her yere yağan, 

temiz, bereketli, verimli, bolluğu sürekli, sevinçli, filizi temiz 

ve gelişen, gövdesi taze ve güzel, dalları hoş, bereket dolu yağ

mura şâhid tut. Şimşek ve gürültüsü yağmursuz, bulutları su

suz ve dağınık olmasın. Yağmuru geçici, soğuk ve rüzgârlı ol

masın. Ehline verimli ve hayırlı olsun. Zayıf kullarını yerden 

kaldıran, ölü beldelerini dirilten, dağınık rızkını bir araya top

layan, hâzinendeki rahmetini ortaya çıkaran, ondan uzak kal

mış yaratıklarını kapsayan olsun ki, kurumuş meraları verimli 

olsun. Bereketiyle dağların zirveleri, eteklerini gül ve bitkilerle 

donatsın. Ağaçlar bütünüyle yemyeşile bürünsün. Yüksek yer

ler yemyeşil olsun ve alçak yerleri de kaplasın. Etrafımızı yeşil

likler ve meyveler kaplasın. Hayvanlarımız onlarla hayatlarını 

sürsün. Uzak yerlerimiz onlarla faydalansın. Etrafımızdaki za

vallı yaratıklar, dağınık hayvanlar ve dört ayaklılar yüce ihsânm

ve üstün nimetinle hayatlarını devam ettirsin.
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Allah’ım! Üzerimize bol sulu göğü indir. Bol damlalı rahmetinle 
suvar. Yardıma koşan, verimli, yankılatan, geniş, sağanak, seri, acil, 
bol, öleni dirilten, geçip gideni geri getiren, gelecek olanı ortaya 
çıkaran bir rahmet indir.

Allah’ım! Kendi katından geniş bir rahmetle, faydalı şiddetli bir 

yağmurla, taneleri ard arda akan, damlaları peş peşe gelen bir yağ
murla suvar. Şimşeklerinden sonra su aksın. Yağmuru gök gürül

tüsü gibi olsun. Faydası çok ve yağışı sürekli olsun. Gölgesini bi
zim için azap, serinliğini uğursuz, şimşeğini taşlama, suyunu yok 

eden kül yapma.

Allah’ım! Şirkten ve onu hoş görmekten, zulüm ve musibetle

rinden, fakirlik ve sebeplerinden sana sığınırız. Ey hayırları yerle
rinden veren, bereketleri kaynaklarından gönderen! İmdada yetişen 

yağmur şendendir. Sen yardım isteyenlerin yardımısın. Biz hatalıyız 
ve günahkârız. Sen, kendisinden mağfiret dilenen ve çokça mağfi
ret edensin. Bilmeden işlediğimiz günahlarımızdan dolayı senden 

mağfiret diliyoruz. Bütün hatalarımızdan dolayı sana tövbe ediyo
ruz ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah’ım! Onlara göğün damlalarım tuttuğun zaman, dağlanınız 
susuzluktan çatladı. Yerlerimiz kurudu ve tozlandı. Hayvanlanmız 

susuzluktan kendilerinden geçtiler ve ağıllannda şaşkına döndü
ler. Çocuklan ölmüş anneler gibi yavrulanna feryat ettiler. Otlak- 
lanna gidip gelmekten usandılar. Kaynaklannı özlediler. Bundan 

dolayı kemikleri zayıfladı. Yağlan eridi. Sütleri kurudu.

Allah’ım! Kuzulann inlemelerine, develerin üzüntülerine acı. 
Tek ümidimiz sensin. Dönüşümüz sanadır. Gizliliklerimizi bildi

ğin için rahmet yağmurunu bizden esirgeme. İçimizdeki beyinsiz
lerin yaptıklanndan dolayı bizi azaba çekme. Çünkü sen, insanlar 

ümitlerini kestikten sonra, yağmuru indirirsin ve rahmetini yayar
sın. Ey velî ve hamîd olan!150

V ____________ __________________ ____ ,-------------,___________________________________ J



80- Her rekâtında Fâtiha'dan sonra 
elli kere Tevhîd Sûresi'ni okuduğu 
ve her iki rekâtından sonra selâm 

verdiği dört rekâtlık namazdan sonra 
ettiği tesbîhduâsı

İşaretleri yok olmayan Allah yücedir. Hâzineleri eksilmeyen Al
lah yücedir. Şerefi azalmayan Allah yücedir. Yanındaki tükenme
yen Allah yücedir. Müddeti kesilmeyen Allah yücedir. Enirinde 
hiçbir ortağı olmayan Allah yücedir. Kendisinden başka ilâh ol
mayan Allah yücedir.. 131

81- Abdest için sağ eliyle sol eline 
dökerken ettiği duâ

su

Allah’ın adıyla. Suyu temiz kılan ve onu necis kılmayan Allah’a 
hamd olsun.132

Allah’ım! Edep yerimi koru ve onu iffetli kıl. Avretimi ört. Beni 
ateşe haram kıl.133
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Allah’ım! Sana kavuştuğum an delilimi öğret. Dilimi zikrinle aç.134

84- İstinşak anındaki duâsı

Allah’ım! Bana cennetin kokusunu haram etme. Beni, onun ko
kusunu, esintisini ve hoşluğunu koklayanlardan eyle.135

85- Yüzünü yıkarkenki duâsı

Allah’ım! Kendisinde yüzlerin kararacağı günde benim  yü
zümü ak eyle. Kendisinde yüzlerin ak olacağı günde yüzümü kara 
çıkarma.136



Allah’ım! Kitabımı sağımdan, cennetlerde ebedî kalmayı solum
dan ver. Beni kolay bir hesaba çek.137

Allah’ım! Kitabımı solumdan verme. Arkamdan da verme. Elle
rimi boynuma asılı kılma. Ateşin parçalarından sana sığınırım.138

Allah’ım! Beni, rahmetin, bereketin ve aifınla ört.139
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Allah’ım! Ayakların sırattan kayacağı günde benim iki ayağımı 
sırat üzere sabit kıl. Gayretimi senin hoşnut olduğun işlerde yap. 
Ey celâl ve ikram sahibi!

Allah’ın isimlerinin en hayırlısı, en değerlisi ve en şereflisi ola
nın adıyla. Göklerin ve yerin kendisine ait olduğu Allah’ın adıyla. 
Her canlı şeyi sudan var eden Allah’a hamd olsun. Kalbimi imanla 
dirilten ve beni İslâm’la nzıklandıran Allah’a hamd olsun.

Allah’ım! Tövbemi kabul buyur. Kalbimi temizle. Benim için 
iyiliği afiyette, işimin akıbetinde ve bütün işlerimde kıl. Dünyada 
ve âhirette sevdiğim her şeyi bana göster. Kaünda benim için ha
yır kapılarını aç ey duâlan işiten.140



Ey göklerde ve yerdekilerin kendisinden istediği ve her gün bir 
işte olan! Allah’ım! İhtiyacımı işlerinin sınıfından kıl. İşinde ihti
yacımı yerine getir. Allah’ım! Sana olan ihtiyacım ateşten beni azat 
etmendir. Yüce zâtınla bana yönelmendir.

(Sonra iki elinin içini göğe doğru çevir ve de ki:)

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allah mukaddestir, yü
cedir ve vakar sahibidir. “Hamd, çocuk edinmeyen ve mülkünde hiçbir 
ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı 
bulunmayan Allah'a mahsustur O’nu tekbîr ile yücelt."'41 Allah en bü
yüktür. Tekbîr, hamd, sena, takdîs ve övgüye layıktır. Allah’tan başka 
ilâh yoktur. Allah en büyüktür. O’ndan çocuk olmamıştır. Kendisi 
de doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir. Allah en 
büyüktür. Tekbîrimde O’nun ortağı yoktur. Doğrusu ihlâsla söylü
yorum. Yüce ve büyük olana, kovulmuş şeytandan Allah’a sığınının.

(Sonra her iki ayağını yere bas ve birbirine yapıştır. Başka bir yere bakmaktan 
ve kendinle meşgul olmaktan sakın. Birinci rekâtta Fâtiha, İhlâs, Secde, Fus- 
silet Sûrelerini ve dilediğin ve kolayına gelen herhangi bir sûreyi oku. İkinci 
rekâtta Yâsîn, üçüncü rekâtta Duhân, dördüncü rekâtta Mülk veya dilediğin 
ve kolayına gelen herhangi bir sûreyi oku. Birinci rekâtta kırâati tamamladı
ğın zaman, rükûya varmadan önce ayakta on beş kere şunu oku.)

Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Hamd, Allah’a 
mahsustur. Hamd ile O’nu tesbîh ederiz. Allah Tebârek ve Teâlâ’dır. 
Maşallah. Güç ve kuvvet sadece Allah’ın yardımıyla elde edilir. 
O’ndan başka hiçbir sığmak ve barınak yoktur. Allah yücedir. Al
lah en büyüktür. O’ndan başka ilâh yoktur. Ve Allah en büyüktür. 
Çift, tek, kumlar ve damlalar sayısınca, Rabbimin eksiksiz, temiz 
ve mübarek kelimeleri sayısınca Allah’tan başka ilâh yoktur.

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.



(Sonra ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldır, tekbîr getir ve rükûya var. 
Yukarıdaki duâyı rükûda on sefer oku. Sonra başını rükûdan kaldır. Ayaktay
ken onu on sefer oku. Sonra tekbîr getir ve secdeye var. Secdedeyken de on 
sefer oku. Sonra başım secdeden kaldır. Otururken on sefer oku. İkinci sec
deye var ve on sefer oku. Sonra ikinci rekâta kalk ve kırâatten önce on sefer 
oku. Sonra birinci rekâtta “Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber” dedi
ğin gibi aynı duâyı oku. Hem ilk hem de son teşehhüdünde aynı duâyı oku.)

Allah’ın adıyla. Şüphesiz ki ben, namazlanmı sana has kılarak 
sana yöneliyorum. Senin ortağın yoktur. Hamd ile seni tesbîh ede
rim. Sana ortak koşanlar yalan söylemişlerdir. Tahiyyât ve namaz
lar Allah içindir. Allah’ım! Bu namazı riyadan arındır. Onu kendi 
katında benim için tezkiye eden kıl. Onu benden kabul buyur Ey 
mü’minlerin velisi! Allah’ım! Muhammed’e, Âl-i Muhammed’e ve 
bütün peygamberlere salât ve selâm et. En faziletlisini Muhammed’e 
ve Âl-i Muhammed’e ihsan et. Mukarreb meleklerine selâm eyle. 
Cebrâîl, Mikâîl ve İsrâfîl’e en büyük selâmını eyle. Sonra sâlih kul
larına selâm eyle. En devamlısını da muhlas dostlarına ihsân et. 
Onlara hayır ve bereket ver. Onlarla beraber bana, anne babama 
ve mü’minlere de hayır ve bereket ver.

(Sonra selâm ver ve selâmdan sonra de ki:)

Allah’ım! Seni şâhid tutuyorum. Şâhid olarak sen yetersin. Senin 
Allah ve Rabbim olduğuna, Muhammed (s.a.a.)’nin, nebim oldu
ğuna şehâdet ederim. O’na vazettiğin dinin, dinim olduğuna, O’na 
indirdiğin kitabın, kitabım olduğuna, O’nun vasisi ve halîfesi Ali 
b. Ebî Tâlib’in imâmım olduğuna şehâdet ederim. Şehâdet ederim 
ki senin sözün kesinlikle haktır. Senin kazan haktır. Senin ihsânm 
haktır ve adildir. Cennetin haktır. Cehennemin haktır. Sen dirileri 
öldürürsün. Ölüleri diriltirsin. Kabirde olanları diriltirsin. Sen, ken
disinde hiçbir şüphe olmayan bir günde insanlan bir araya toplar
sın. Onlardan hiçbirine haksızlık yapmazsın ve kesinlikle sen sö
zünden dönmezsin.

Allah’ım! Seni şâhid tutuyorum. Şâhid olarak sen yetersin. Bana 
şâhid ol ey Rabbim! Bana nimet veren sensin başkası değildir. Sen 
benim mevlâmsm. Güzel şeyler senin nimetlerinle tamamlanır.



Allah’ım! Beni tam ve kesin bir şekilde bağışla. Hiçbir güna
hımı bırakma. Senin yardımınla bundan sonra hiçbir harâma bu
laşmam. Beni sağlam bir şekilde koru ki, ondan sonra hiçbir za
man musibete dûçâr olmayayım.

Allah’ım! Beni öyle bir hidâyete erdir ki bir daha asla sapıklığa 

düşmeyeyim. Bana öğrettiğinle faydalandır. Onu bana bir hüccet 

kıl. Aleyhime delil yapma. Beni helâl bir nzıkla nzıklandır. Beni 

ona razı et. Tövbemi kabul buyur. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! 

Ey Rahmân! Ey Rahim. Bana hidâyet et. Beni ateşten bağışla. İz

ninle hakkında ihtilaf edilen gerçeğe ulaşür. Şüphesiz ki sen, dile

diğini dosdoğru yola eriştirirsin. Kovulmuş şeytandan beni koru. 

Benden Muhammed’e ve Âl’ine mübarek bir selâm ulaştır. Âmîn 

Rabbe’l-Alem in.142

92- Beş vakit namazın arkasından 
İhlâs Sûresi ni on iki sefer okuduktan 

sonra ellerini açıp yaptığı duâ

Allah’ım! Senin gizli, saklı, saf, temiz ve mübarek isminle sen
den istiyorum. İsm-i azamin ve aziz ve ezelî saltanatınla senden 
istiyorum. Ey hediyeleri bağışlayan! Ey esirlerin bağını çözen! Ey 
boyunları ateşten azat eden! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e 
salât ve selâm etmeni, boynumu ateşten azat etmeni istiyorum. 
Beni dünyadan sağ sâlim çıkarmanı ve emniyet içerisinde cennete 
sokmanı istiyorum. Günümün başlangıcını başarı, ortasını kurtu
luş, sonunu da doğru kılmanı istiyorum. Şüphesiz ki sen allâmu’l- 
guyûbsun (gayblan bilensin).113
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Ey bir şeyi işitmesi başka bir şeyi işitmesine engel olmayan! Ey 
isteyenlerin kendisini yanlış yapmaya sürüklemediği! Ey zorlayı
cıların zorlamasının kendisini bükmediği! Affının serinliğini, rah
metinin ve mağfiretinin tatlılığını bana tattır.144

Allah’ım! Bu namazımı, senin ona olan ihtiyacından dolayı 
kılmadım. Senin ona bir hasretin de yoktur. Ancak seni tazım et
mek, sana itaat etmek ve bana emrettiğine icabet etmek amacıyla 
kıldım. İlâhî! Eğer onda bir eksiklik varsa veya rükû ve secdele
rinde bir noksanlık varsa, ondan dolayı beni cezalandırma. Kabul 
ve gufranla bana ihsanda bulun.145

Memleketinin ehline zulmetmeyen Allah yücedir. Yeryüzü halkım 
çeşidi azap türleriyle cezalandırmayan Allah yücedir. Raûf ve rahîm 
olan yücedir. Allah’ım! Kalbimde benim için bir nûr, bir basiret, bir 
anlayış ve bir ilim kıl. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin.146
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Allah’ım! Beni sağ bıraktığın sürece, sana isyan etmeyi terk et
meyi bağışla! Beni ilgilendirmeyen şeyin tekellüfünden bağışla! 
Seni benden razı kılacak güzel bir anlayışla nzıklandır. Kalbimi ki
tabını bana öğrettiğin gibi hıfz etmekle yükümlü kıl. Benden razı 
olacağın bir şekilde onu okumakla beni nzıklandır. Allah’ım! Ki
tabınla gözümü nûrlandır. Onunla göğsümü aç, kalbimi ferahlat, 
dilimi serbest bırak, bedenimi çalışür. Buna karşı bana kuvvet ver 
ve bana yardım et. Çünkü senden başka bana yardım edecek kimse 
yoktur. Senden başka ilâh yoktur.147

İlâhî! Karşılığında ceza vermediğin nice büyük günahlar vardır. 
Kereminle ortaya dökmediğin nice günahlar vardır. İlâhî! Eğer öm
rüm sana isyanda geçerse, sayfalarda günahlanm artarsa, senin ba
ğışlamandan başka bir şeyi bekleyen değilim. Senin rızandan başka 
bir şeyi uman değilim. İlâhî! Afhm tefekkür ediyorum ve dolayı
sıyla hatamın bir önemi yok. Sonra büyük cezam haürlıyorum. Bu 
durumda imtihânım bana ağırlaşıyor. Ah! Eğer amel defterimde 
bir kötülük okursam, ben onu unutanım sen ise hesaplayansın. 
Ve sen dersin ki onu yakalayın. Aşiretinin kendisini kurtarmadığı, 
kabilesinin kendisine fayda vermediği zaptedilmişin vay haline! 
Ateşten olgunlaşan ciğer ve böbreklere ah! Bütün uzuvlan söküp 
atan ateşten dolayı ah! Ateşin alevlerine karşı gafletten âh !148
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Allah’ım! Senden sana sığmanın, izzetine iltica edenin, senin göl
genin himâyesine girenin, ipine yapışânın ve sadece sana güvene
nin hürmetiyle senden istiyorum. Ey hediyeleri bol olan! Ey esir
leri hürriyetlerine kavuşturan! Ey cömertliğinden dolayı kendisini 
vehhâb olarak isimlendiren! İşte ben ümitle, korkuyla, ürküntüyle, 
istekle, ısrarla, inatla, niyazla, yaltaklıkla, ayaktayken, otururken, 
rukudayken, secdedeyken, binek üzerindeyken, yürürken, gider
ken, gelirken ve bütün hallerimde sana duâ ediyorum ve senden 
Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni istiyorum. 
Bana da şunu şunu (ihtiyacmı zikrederek) yapmanı istiyorum.149

Ey Rabbim! Kötülük ettim ve kendime zulmettim. Yaptığım 
ne kadar kötüdür. İşte kazandığıma karşılık bu iki elim ey Rab
bim! İşte boynum, getirdiğine boyun eğmiştir. İşte ben huzurun- 
dayım. Kendin için razı oluncaya kadar nefsimden nza al. Azar
lamak senin hakkmdır. Bir daha günaha dönmem. Sonra üç yüz 
kere af de. Sonra Rabbim beni bağışla ve bana merhamet et. Töv
bemi kabul buyur. Şüphesiz ki sen tövbeleri çokça kabul edensin 
ve kullarına acıyansın de.150

G ğ ü  ...............; __



Ey günahları affedip de onlara karşılık cezalandırmayan! Ku

luna merhamet et. Ey Allah, Ey Allah! Nefsim! Kuluna merhamet 

et. Ey efendim! Ben kulunum. Senin huzurundayım. Rabbim! Hak

kın için ey mabûdum! Varlığının makamıyla ey umudum! Ey ümi

dim! Ey sığınağım! Ey arzumun nihayeti! Ey damarlanmda kanı 

akıtan! Senin kulunum kulun. Huzurundayım ey efendim! Ey ku

lunun sahibi! Bu senin kulundur.

Ey efendim! Ey efendim! Ey umudum! Ey sahibim! Ey O! Ey 

O! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Senin kulunum. Hiçbir 

çarem kalmamıştır. Kendim muhtacım. Nefsime herhangi bir fayda 

ve zarar sağlayamam. Bana yardım edecek kimsem yok. Tedbîrin 

sebepleri elimden kaçtı. Her şüpheli elimden kaçtı. Zaman beni 

senin dergâhına getirdi ve ben de bu makamda oturdum. İlâhî! 

Duâma nasıl cevap vereceğini bilmiyorum. Evet mi dersin yoksa 

hayır mı?

Eğer hayır dersen, vay benim hâlime, vay benim hâlime, vay be

nim hâlime! Feryat, feryat, feryat! Ey bahtsızlığım, ey bahtsızlığım, 

ey bahtsızlığım! Ey zilletim, ey zilletim, ey zilletim! Kime? Kim

den? Kimin yanında? Nasıl? Niçin? Veya hangi şeye sığınacağım? 

Kimden umut bekleyeceğim? Benden ayrıldığın zaman ihsânıyla 

bana yönelecek olan kimdir? Ey mağfireti bol olan!
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Eğer -senden beklediğim gibi- evet dersen, ne mutlu bana! Ben 

şanslıyım. Ne mutlu bana! Ben zenginim. Ne mutlu bana! Ben ba

ğışlananım. Ey sevgi gösteren! Ey şefkat gösteren! Ey acıyan! Ey 

şefkat eden! Ey melik! Ey büyüklenen! Ey üstün gelen! İhtiyâcımı 

karşılayacak bir amelim yoktur.

Bütününden inşâ ettiğin isminle istiyorum. Gaybında yerleşen 

ve senden başka bir şeye çıkmayan isminle, senden istiyorum. Te

laffuz edilmeyen ve hiç kimsenin asla telaffuz etmeyeceği o isimle 

istiyorum. Benim için kendisinden başka bir şey olmayan şeyle is

tiyorum. Senden başka bana fayda dokunduracak birisini bilmiyo

rum. Ey Kebîr! Ey ‘Alî! Ey kendisini bana tanıtan! Ey bana itaa

tini emreden! Ey beni isyanından sakındıran! Ey istediğimi bana 

veren! Ey çağrılan! Ey kendisinden istenen! Ey kendisinden talep 

edilen! İlâhî! Bana ısmarladığın vâsiyeti terk ettim. Sana itaat etme

dim. Emrettiklerin konusunda sana itaat etseydim, rızan için yap

tıklarımı yapmadan önce bana yeterdin. İsyanımla beraber senden 

umuyorum. Talep ettiğim şeyi bana ver. Elimi hayrınla, ihsâmnla, 

afiyetinle, mağfiretinle ve rızanla dolu olarak döndür. Hakkın için 

ey efendim!

Ey sıkıntımda yanımda hazır bulunan! Ey zorluğumda sığı

nağım! Ey veli nimetim! Ey ihtiyaç anımda beni kurtuluşa erdi

ren! Ey kritik durumumda sığmağım! Ey felâketlerimden beni 

kurtaran! Ey yalnızlığımda beni gözeten! M uhammed’e ve Âl-i 

Muhammed’e salât ve selâm et. Günahımı bağışla. İşimi kolaylaş

tır. Birliğimi koru. İsteklerimi sonlandır. İşimi ıslâh et. Meşguliyet

lerimden kurtar. İşimde bir ferahlık ve bir çıkış sağla. Beni yaşattı

ğın sürece ve canımı aldığın anda benimle afiyetin arasını ayırma. 

Ey merhamet edenlerin en m erham etlisi!1



Allah’ım! Cömertliğin ve kereminle sana yaklaşıyorum. Kulun 
ve elçin olan Muhammed ile sana yaklaşıyorum. Mukarreb melekle
rin ve gönderilmiş peygamberlerinle ve seninle sana yaklaşıyorum. 
Allah’ım! Senin bana ihtiyacın yoktur. Benim ise sana ihtiyacım var
dır. Sen zenginsin. Ben ise sana muhtacım. Zellelerimi görme. Gü
nahlarımı ört. Bugün ihtiyacımı karşıla. Benden bildiğin kötülükten 
dolayı bana azap etme. Doğrusu affın ve cömertliğin beni kuşatmıştır.

(Sonra secdeye kapanır ve şöyle der:)

Ey saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan! Ey günahkârların 
günahlarım bağışlaması şanına yaraşır olan! Ey iyilik sahibi! Ey Rahim! 
Sen, bana, anne babamdan ve bütün yaratıklardan daha lütûfkârsm. 
İhtiyacımı gidererek dergâhından döndür. Duâm kabul edilsin. Se
sime acınsın. Sen türlü türlü belâyı benden uzaklaştırdın.152

Ey Rabbim! Bana öğüt verdin, ben dinlemedim. Beni haramlarından 
sakındırdın, ben sakınmadım. Nimetlerin beni kapladı, ben şük
retmedim. Affını, affını istiyorum ey kerîm! Senden, ölüm anında 
rahadığı istiyorum. Senden, hesap anmda affı istiyorum.153



Ey ısrar edenlerin ısrarının ancak cömertliğini ve keremini 
artırdığı! Ey göklerin ve yerin hâzinelerinin sahibi! Ey küçük 
ve büyük hâzinelerin sahibi! Günahlanm ihsanına mâni olmaz. 
Bana, sana yakışanı yapmanı istiyorum. Cömertlik, kerem ve af 
senin şâmna layıktır. Ey Rabbim! Sen cezalandırmaya kadirsin. 
Ey Rabbim! Ben onu hak ettim. Hiçbir delilim ve sana karşı hiç
bir mazeretim yoktur. Bütün işlerimi sana havâle ettim. Beni af
fetmen için günahlarımı itiraf ediyorum. Sen, onlan benden daha 
iyi bilirsin. İşlediğim bütün kabahatlerden, yaptığım bütün ha
talardan, işlediğim bütün kötülüklerden sana döndüm. Bağışla, 
merhamet et, bildiğine aldırma. Şüphesiz ki sen, sen en aziz ve 
en kerîm olansın.154

104- Secdede yaptığı duâ

Allah’ım! Huzurundaki zilletimi, sana olan ricamı, insanlar ara
sındaki yalnızlığımı ve sana olan ünsiyetimi bağışla ey kerîm !153
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105- Uyurken yaptığı duâ

Allah’ın adıyla. Yanımı Allah için İbrahim’in milleti, Muhammed’in 
dini ve Allah’ın kendisine itaat etmemi emrettiğinin velâyeti üzere 
koydum. Allah’ın dilediği oldu. Dilemediği olmaz.136

106- Uyuma esnasında yatağında sağa 
sola dönerken yaptığı duâ

Hayy ve kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Nebilerin ve 
Resûllerin Rabbi yücedir. Göklerin ve içindekilerin ve yüce arşın 
Rabbi yücedir. Selâm, gönderilen peygamberlerin üzerine olsun. 
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.157

Kullara karşı Rabbim bana yeter. Bana yeter olan bana yeter. 
Olduğum zamandan beri bana yeter olan bana yeter. Allah bana 
yeter. O, ne güzel vekildir.158
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Ey sıkıntımda yanımda hazır bulunan! Ey zorluğumda sığına
ğım! Ey veli nimetim! Ey ihtiyaç anımda beni kurtuluşa erdiren! 
Ey kritik durumumda sığınağım! Ey felâketlerimden beni kurta
ran! Ey yalnızlığımda beni gözeten! Günahımı bağışla. İşimi ko
laylaştır. Birliğimi koru. İsteklerimi sonlandır. İşimi ıslâh et. Meş- 
guliyederimden kurtar. İşimde bir ferahlık ve bir çıkış sağla. Beni 
yaşattığın sürece ve âhirette benimle afiyetin arasını ayırma. Ey 
merhamet edenlerin en merhametlisi!159

Allah’ım! Her nimete karşılık sana hamd ediyorum. Her iyiliğe 
karşılık sana şükrediyorum. Her günahtan dolayı senden bağış
lanma diliyorum. Her hayn senden istiyorum. Her belâdan sana 
sığınıyorum. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah’ın 
yardımıyla elde edilir.
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Allah’ım! Kureyş’i sana şikâyet ediyorum. Şüphesiz ki onlar, be
nimle akrabalık ilişkilerini kestiler. Açık hakkımı gasp ettiler. Yüce 
konumumu küçük gördüler. Benimle çekişmede ittifak ettiler.“ 0

Allah’ım! Bütün hamd sana mahsustur. Bütün hayırlar senin 
elindedir. Açık gizli bütün işler sana döner. Bütün işlerin varacağı 
son nokta sensin.

Allah’ım! Kudretinden sonra affından dolayı hamd sana mah
sustur. Gazabından sonra bağışlamandan dolayı hamd sana mah
sustur. Allah’ım! Hamd sana mahsustur. Ey dereceleri yükselten! 
Ey duâlara icabet eden! Ey yedi göğün üzerinden bereketleri in
diren! Ey istekleri karşılayan! Ey kötülükleri iyiliklere dönüştü
ren! Ey iyilikleri dereceler yapan! Ey karanlıklardan aydınlığa çı
karan! Allah’ım! Hamd sanadır. Ey günahları bağışlayan, tövbeleri 
kabul eden! Gücü ve azabı şiddetli olan! Senden başka ilâh yok
tur. Dönüş sanadır.
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Allah’ım! Karanlığı örttüğü zaman gece hamd sanadır. Aydın
landığı zaman gündüz hamd sanadır. Âhiret ve dünyada hamd sa
nadır. Yöneldiği zaman gecede hamd sanadır. Soluk almaya başla
dığı zaman sabahta hamd sanadır. Güneş doğduğunda ve battığında 
hamd sanadır. Sayısız ve hiçbir zaman tükenmeyen nimetlerine 
karşılık hamd sanadır. Allah’ım! Geçmiş ve gelecek bütün hamd 
sana mahsustur.

Allah’ım! Her işte güvenim sensin. Her ihtiyaçta zahirem şen
sin. Her istekte sahibim sensin. Her yalnızlıkta ünsiyetim sensin. 
Her felâkette korumam sensin.

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 
Rızkımı genişlet. Bana verdiklerini mübarek kıl. Borçlanm ı öde. 
İşimi düzelt Şüphesiz ki sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. 
Halîm ve kerîm  olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Âlemlerin Rabbi 
olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce arşın sahibi olan Allah’tan 
başka ilâh yoktur.

Allah’ım! Senden rahmetini gerektiren şeyleri istiyorum. Mağfi
retinin vesilelerini istiyorum. Her hayırdan ganimeti, her günahtan 
selâmeti, cennetle kurtuluşu ve cehennemden güvende olmayı isti
yorum. Allah’ım! İhsanınla, lütfunla ve rahmetinle bağışlamadığın 
hiçbir günahımı, gidermediğin hiçbir endişemi, çözmediğin hiç
bir kederimi, iyileştirmediğin hiçbir hastalığımı, ödemediğin hiçbir 
borcumu, emîn kılmadığın hiçbir korkum u, karşılamadığın hiçbir 
ihtiyacımı bırakma. Ey merhametlilerin en m erham etlisi!161



Allah’tan başka ilâh yoktur. O, halimdir, kerîmdir. Allah’tan 
başka ilâh yoktur. O, yücedir ve büyüktür. Yedi göğün, yedi ye
rin, ikisinde olanlann, aralannda olanlann ve aidatında olanla
rın Rabbi olan Allah yücedir. O, yüce arşın Rabbidir. Selâm, gön
derilen peygamberlere olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
mahsustur.162

Allah’ım! Senin ilminle konuşmaktan, kereminle suâl etmekten 
iktifa ettim. Sen güvenim ve umudumsun. İtimadım sanadır. Bana 
dilediğini yap. Allah’ım! Ziyaret için dergâhına geldim ve kendimi 
senin iyiliğine arzettim. İyiliğinden bana bir iyilik ver ki başka bi
risinin iyiliğine ihtiyacım kalmasın. Ey iyilikle bilinen! Allah’ım! 
Sağ kaldığım sürece sürekli olarak bana afiyet ver. Canımı aldığın 
zaman lütfunla beni bağışla ey merhamedilerin en merhametlisi!



Allah’ım! Kur’ân’la göğsümü aç. Bedenimi Kur’ârila çalıştır. Gö
zümü Kur’ân’la nûrlandır. Dilimi Kur’ân’la konuştur. Beni yaşat
tığın sürece Kur’ân’la bana yardım et. Çünkü güç ve kuvvet an
cak seninledir.163

115- Her ayın başında yaptığı duâ 
(Fâtiha'yı oku sonra de ki)

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıklan ve aydınlığı var eden 
Allah’a  mahsustur Buna rağmen inkâr edenler başkalannı Rablerine 
denk tutarlar. Sizi balçıktan yaratan, sonra bir ömür tayin eden O’dur. 
Belirlenmiş bir ecel de O’nun katindadır. Fakat siz hala tereddüt için
desiniz. Oysa O, göklerde de yerde de Allah’tır. Gizlediğinizi de açığa 
vurduğunuzu da bilir Sizin kazandığınız şeyleri de bilir”164

Bizi zalim bir kavimden kurtaran Allah’a hamd olsun. Bizi 
mü’min kullanndan çoğuna üstün kılan Allah’a hamd olsun. “Her 
tür övgü ve senâ yaşlılığıma rağmen bana İsmâîl ve İshâk’ı bahşeden 
Allah’a  aittir Gerçekten benim Rabbim duâlan işitendir. Ey Rabbim! 
Beni ve neslimden gelenleri namazı ikâme edenlerden kıl ve duâmı ka
bul buyur ey Rabbimiz! Ey Rdbbimiz! Beni, anne babamı ve tüm ina
nanları, hesabın verileceği gün affet.”165
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“Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rdbbi, âlemlerin Rabbi olan 
Allah’a mahsustur Göklerde ve yerde ululuk O’na aittir. O, azizdir, 
hakîmdir”u*

“Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a  mah
sustur Hamd âhirette de O’na mahsustur O, hakimdir, kabirdir. Al
lah, yere gireni, yerden çıkanı; gökten ineni ve oraya yükseleni bilir 
O, rahimdir, gafurdur.”167

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder ka
natlı elçiler yapan Allah’a mahsustur O yaratmada dilediğini artım  
Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için 
ne rahmet açarsa, artık onu tutacak yoktur Neyi de tutarsa, bun
dan sonra onu gönderecek yoktur O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve 
hikmet sahibidir Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. 
Allah’tan başka size göklerden ve yerden nzık veren bir yaratıcı var 
mı? O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur O halde nasıl oluyor da hak
tan döndürülüyorsunuz?”16H Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
mahsustur. O ölmeyen diridir. Değişmeyen kâimdir. Fâni olma
yan dâimdir. Zevâl bulmayan meliktir. İhmâl etmeyen adildir. Zul
metmeyen hakimdir. Hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı latiftir. 
Hiçbir şeyin kendisini aciz bırakmadığı vâsi‘dir. Dilediğine diledi
ğini verendir. Öncesi olmayan evveldir. Hiçbir şeyin kendisine ula
şamadığı âhirdir. Üstünde hiçbir şeyin olmadığı zâhirdir. Altında 
hiçbir şeyin olmadığı bâtındır. Her şeyi ilimce kuşatmıştır ve sa
yıca saymıştır.

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 
Dilimi duânla konuştur. İsteğimi onunla sağla. İhtiyacımı onun ve
silesiyle ver. Onun hakkındaki arzuma kavuştur. Korktuğumdan 
onunla beni koru. Onunla nimetlerimi tamamla. Onunla duâmı 
kabul buyur. Onunla amelimi yalvarmama ve şikâyederime acıya
cağın şekilde temizle. Bana merhamet etmeni, benden razı olmanı, 
bana icabet etmeni istiyorum. Âmîn ey âlemlerin Rabbi!
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Hamd, yağmur yüklü bulutlan yaratan Allah’a mahsustur. Gök 
gürültüsü hamd ile O’nu tesbîh eder. Melekler korkuyla O’nu tesbîh 
eder. Yıldmmlan gönderir ve dilediğine isabet ettirir. Bu durumda 
onlar Allah için mücadele ederler. O, azabı çok şiddetli olandır. 
Hamd, hak davet sahibi Allah’a mahsustur. O, apaçık hakikattir. 
O’ndan başka davet edilen her şey batıldır. O yücedir, büyüktür.

Hamd, insanlann ruhlannı öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de 
uykulannda alan Allah’a mahsustur. Ölümüne hükmettiklerinin 
ruhlannı tutar. Diğerlerini belli bir süreye kadar bırakır. Şüphesiz 
bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.169

Hamd, kürsüsü gökleri ve yeri kaplayan Allah’a mahsustur. 
Onlan koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. 
Hamd Allah’a mahsustur. O, gaybı da görünen âlemi de bilendir. 
O, Rahmân’dır, rahîm’dir.170 “O, kendisinden başka hiçbir ilâh bu
lunmayan Allah’tır O, mülkün gerçek sahibidir Kuddüstür, barış ve 
esenliğin kaynağıdır. Güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sa
hibi, düzeltip ıslâh eden, dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan 
Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.”17]

Hamd, Allah’a mahsustur. O’ndan başka ilâh yoktur. O, yara
tan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. 
Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbîh eder. O, mutlak güç sa
hibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.172 Hamd, eş ve çocuk edinme
yen Allah’a mahsustur. Mülkte ortağı, zillet ve acizliğin gerektirdiği 
bir yardımcıya ihtiyacı yoktur. O’nu tekbîr ile yücelt.171



116- Her ayın ikinci gününde yaptığı 

duâ

“Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’âriı) indiren ve onda hiçbir eğrilik 
yapmayan Allah'a mahsustur Allah onu, katından gelecek şiddetli bir 
azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih amel işleyen mü’minleri, iç
lerinde ebedî olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjde
lemek ve “Allah bir çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için dosdoğru 
bir kitap kıldı. Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bil
gisi yoktur. Ne büyük bir söz (bu) ağızlarından çıkan! Onlar ancak 
yalan söylüyorlar.”tT I

“Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur Şüphesiz Rab- 
bimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O, lütfuyla bizi 
kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. 
Bize orada usanç da gelmez.”175

“Hamd Allah'a mahsustur Selâm onun seçtiği kullarına. Allah mı 
daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve 
yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onunla, ağaçlarını sizin 
yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? 
Allah ile birlikte başka ilâh mı var? Hayır, onlar (Allah'a) eş tutan 
bir kavimdir Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler 
akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir en
gel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var? Hayır, onların 
çoğu bilmiyor! Yahut kendisine duâ ettiği zaman zorda kalmışa cevap 
veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan 
mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz!
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Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve 
rahmetinin önünden rüzgârları bir müjdeci olarak gönderen mi? Al
lah ile birlikte başka bir ilâh mı var? Allah onların ortak koştukların
dan yücedir Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarla
yan ve sizi gökten ve yerden nzıklandıran mı? Allah ile birlikte başka 
bir ilâh mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi 
getirin. De ki: Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah 
bilir Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında 
değildirler5,176

“Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mah
sustur Hamd âhirette de O’na mahsustur O, hüküm ve hikmet sahibi
dir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır”177

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder ka
natlı elçiler yapan Allah'a mahsustur O, yaratmada dilediğini artırır. 
Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter''178

Hamd, Allah’a mahsustur. O, Gafurdur, Gaffardır, Vedûddur, 
Tevvâbdır, Vehhâbdır, Kerîmdir, Azimdir, Kebîrdir, Semî’dir, Basîrdir, 
Alimdir, Sameddir, Hayydir, Kayyûmdur, Azizdir, Cebbardır, Mü- 
tekebbirdir. Allah yücedir. Melîkdir, Muktedirdir, Kadirdir, apaçık 
hakikatin Melikidir. Yücelerin yücesi ve Müteâldır. Evveldir, Âhirdir, 
Bâtındır, Zahirdir, Velîdir, Hamîddir, Naşirdir. Hallâkdır, Hâlıkdır, 
Batidir, Mûsâvvirdir, Kahirdir. Berrdir, Şekûrdur, Kahhârdır, Şâkirdir, 
Vekildir, Şehîddir, Raûfdur, Rakîbdir, Fettâhdır, Alimdir, Kerîmdir. 
Mahmûddur, Celîldir. Günahlan bağışlayan, tövbeleri kabul edendir. 
Meliklerin Melikidir. Gaybm ve görünen âlemin Âlimidir. Kâimdir, 
Kerîmdir, Rabbu’l-Alemîndir.

Hamd, Allah’a mahsustur. O’nun hamdi yüce, arşı yüce, mülkü 
yüce, saltanatı yüce, ilmi yüce, hilmi yüce, kerameti yüce, rahmeti 
yüce, belâsı yüce, nûru yüce, fazileti yüce, izzeti yüce, büyüklüğü 
yüce, azameti yüce, nimetleri yüce, acıması yüce, nimetleri yüce, 
ceberutu yüce, şâm yüce ve emri yücedir.
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Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şâm yücedir. Her şeyden daha 

yüce olan Allah’ın şâm yücedir. O, her şeyden daha azizdir. Her 

şeyden daha merhametlidir. Her şeyden daha mâliktir. Her şey

den daha hayırlıdır. Her şeyden daha yücedir. Her şeyden daha 

kadirdir.

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Hamd, yüce 

ve büyük olan Allah’a mahsustur. O, Raûfdur, Rahimdir, Aziz

dir, Hakimdir, Hallâkdır, Âlimdir, Melîkdir, Kuddûstur, Celîldir, 

Kebîrdir, Müte‘âldir, Müte‘azzimdir, Mütekebbirdir, Mütecebbirdir, 

Cebbârdır, Kahhârdır. Cennet ve cehennem in mâlikidir. Kibriyâ 

ve ceberût O’na mahsustur. Hüküm O’nundur. “Güzel sözler an
cak O’na yükselir. Sâlih ameli de güzel sözler yükseltir.”170

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 

Amellerimizi katma yükselt ve kabulüne mazhar kıl. Sana karşı 

olan görevlerimizi başanyla yerine getirmemize yardım et. Çünkü 

hayn veren sadece sensin. Kötülüğü savuşturacak olan sadece şen

sin. Benden kötülüğü ve tehlikeyi uzaklaştır. Bütün işlerde bana 

bereket ver. Şüphesiz ki sen gafursun, şekûrsun.

Allah’ım! Duâlanmızı boşa çıkarma. Düşmanlarımızı bizimle 

mutlu etme. Bizi belâya ve kötüye hedef kılma. Bizi affet. Bütün 

hallerimizde bize afiyet ver. Şüphesiz ki sen, her şeye kadirsin. 

Şüphesiz ki sen, büyüksün yücesin.



Hamd, Allah’a mahsustur. O, Kâimdir, Dâimdir, Dakîmdir, 
Kerîmdir. Evveldir, Âhirdir, Zâhirdir, Bâtındır. Vâhiddir, Ahaddır, 
Sameddir. O’ndan çocuk olmamış, kendisi de doğmamıştır. Hiç
bir şey O’na denk ve benzer değildir. Hamd, Allah’a mahsustur. O, 
Hâdîdir, Adildir, apaçık hakikattir. İhsan sahibi, cömert ve yücedir. 
Muriimdir, Mükrimdir, Kâbızdır, Bâsıttır. Kuvvet sahibi ve güçlü- 
dür. İhsan ve ikram sahibidir.

Hamd, Allah’a mahsustur. O, Vârisdir, Vekildir, Şehîddir. Rakîb 
ve Mucîbdir. Muhittir, Hafızdır, Rakîbdir, Mani‘dir, Fâtihdir, Mu'tidir, 
Mubtelîdir, Muhyîdir, Mumîttir. Celâl ve ikram sahibidir. Saygı du
yulup cezasından sakınmaya layık olandır. Günahkârların günah
larını bağışlama şâmna yaraşır olandır. Yükselme yollarının sahi
bidir. Melekler ve Rûh (Cebrâîl) O’na yükselir.

Hamd, Allah’a mahsustur. O, Razıkdır, Bârîdir, Rahimdir. Engin 
rahmetin ve geniş nimetlerin, en üstün delilin ve en güzel isimle
rin sahibidir. Üstün güçlere sahiptir. Karanlığı yanp sabahı çıka
randır. Dâneyi ve çekirdeği yanp filizlendirendir. Ölüden diriyi çı
karır. Diriden ölüyü çıkanr. İşi tedbîr eder. Karanlığı yanp sabahı 
çıkarandır. Geceyi istirahat zamanı kılandır. Güneşi ve ayı bir he
saba göre yaratandır. Bu aziz ve alîm olanın takdiridir.

Hamd, Allah’a mahsustur. O, dereceleri yükseltendir. Kullann- 
dan dilediğine emrini tebliğ için Rûh’u indirir. Kullann Rabbidir. 
Beldelerin Rabbidir. Dönüş O’nadır. O, en yüce gözetleme maka- 
mmdadır. Her nefsin ne kazandığını bilir. Günahı bağışlayan, töv
beyi kabul edendir. Azabı şiddeüidir. Kuvvet sahibidir. O’ndan 
başka ilâh yoktur. Dönüş O’nadır.



Cezası çetin olandır. Hesabı çabuk görendir. Adaleti ikâme 

edendir. Bir şeyi dilediğinde ona ol der. O da oluverir. İki rah

m et elini hayır için açandır. Dilediği gibi hayrı karşılıksız bol 

bol verendir. O’na yönelen hüsrana uğramaz. O’ndan bekleyen 

pişm an olmaz. Rahm eti daralmaz. N im etleri sayılmaz. Va’di 

haktır. O, hüküm  verenlerin en iyisidir. Hesap görenlerin en 

hızlısıdır. İhsan edenlerin en zenginidir. İhsam boldur. Yakala

ması şiddetlidir.

Hükmü adildir. Hamde layıktır. Sözü doğrudur. İyilik verir. Hakla 

hükmeder. Yolu gösterir. Dilediğini dosdoğru yola iletir. Mağfireti 

boldur. O’nun dengi olabilecek hiçbir şey yoktur. Hanginizin daha 

güzel amel işleyeceğinizi denemek için gökleri, yeri, ölümü ve ha

yatı yarattı. O, Azizdir, Gafûrdur.

Övgüsü güzel, belâsı hoş olandır. Duâlan işitendir. Kazası adil

dir. Dilediğini yapar. İzzet ve hamd O’na mahsustur. Yücelik O’na 

aittir. Kuvvet ve azamet sahibidir.

Yağmuru indirir. Gaybı bilir. Dilediğinin nzkın ı genişletir. 

Rüzgârlan estirir. Yağmur yüklü bulutlan yaratır. İşi tedbîr eder. 

Yalvardığı zaman darda kalmışa icabet eder. Duâ edene cevap ve

rir. Kötülüğü giderir. İsteyene verir. Verdiğini engelleyecek hiçbir 

kişi yoktur. Engellediğini de verecek. O’nun dengi olabilecek hiç

bir şey yoktur. O, işitendir, görendir.

Ey isimleri kutsal olan! Yaratma ve emrin sahibi! Âlemlerin 

Rabbi olan Allah yücedir. O, en üstün övgüye layıktır. Rahmeti her 

şeyi kuşatmıştır. Rahmeti, ihsânıyla zâhir ve bâtındır. O, merha

met edenlerin en merhametlisidir. Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i 

Muhammed’e salât ve selâm et. Geçmiş günahlanmızı bağışla ve 

kalan ömrümüzde işleyeceğimiz günahlardan bizi koru.



Allah’ım! Amellerimizin en güzelini en son amelimiz yap. En 
güzel günlerimizi sana kavuşacağımız gün yap.

Allah’ım! Bu içinde bulunduğumuz saatte bize ihsânda bulun. 
Bütün günümüzde tövbe, saâdet, mağfiret, başan ve ateşten kur
tuluşu bahşet. Allah’ım! Rızıklanmız genişlet. Ömürlerimizi mü
barek kıl. Bizi kötülüklerden ve sıkıntılardan koru. Bize ferahlık 
ve bolluk ver. Şüphesiz ki sen, duayı işitensin. Dilediğine karşı 
lütûfkârsın.
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Allah’ım! Hamd, sanadır. Dinin ortaya çıktı. Hüccetin ulaştı. 

Mülkün güçlendi. Saltanatın azametli oldu. Sözün doğru çıktı. Ar

şın yükseldi. Müşrikler istemese de bütün dinlere üstün kılmak 

için elçini hidâyet ve hak dinle gönderdin.

Allah’ım! Dinini kemale erdirdin. Nûrunu tamamladın. Vaidle 

mukaddes sayıldın. Kullara karşı hüccet verdin. Kelimelerin doğ

ruluk ve adaletle tamamlandı.

Allah’ım! Övgü sana mahsustur. Lütuf ve ihsanda bulunmak 

da, bol vermek de sana mahsustur. Sen zorlukları defeder, kolay

lıklar verirsin. Hak ile takdir edersin. Adaletle hükmedersin. Hak 

yola iletirsin. Zâtın yücedir. Hamd ile tesbîh sanadır. Senden başka 

ilâh yoktur. Göklerin, yerlerin ve onlarda bulunanlann Rabbisin 

ve yüce arşın Rabbisin.

Allah’ım! Tevrât’ta hamd sana mahsustur. İncîl’de hamd sana 

mahsustur. Önceki sahifelerde hamd sana mahsustur. Seb-i Mesânî 

ve Yüce Kur’ân’da hamd sana mahsustur. Mukarreb melekler ara

sında hamd sana mahsustur. Nebiler ve resûller arasında hamd 

sana mahsustur. Seçkin kâtipler arasında hamd sana mahsustur. 

Hamd sana mahsustur. Hamd seni övmektir. Güzel olan dene- 

mendir. Adil olan hükmündür. Yer senin avucundadır. Gökler sağ 

elinde dürülmüştür.
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Ey ölçüyü gözeten Allah’ım! Hamd sanadır. Mekânın yücedir. 

Burhanın hakimdir. Sözün doğrudur. Celâl ve ikram sahibisin.

Ey ayetleri indiren, duâlara icabet eden, sıkıntıları gideren, ha

yırları açan, hayatın ve ölümün sahibi olan Allah’ım! Hamd sana 

mahsustur. Allah’ım! Övgüyle hamd sanadır. Aşkla hamd sanadır. 

Dinin kalıcıdır. Arşın geniştir. Sürekli hamd sanadır. Doğru hamd 

sanadır. Kendini övdüğün gibi hamd sana mahsustur. Hamdedil- 

meyi, ibadet edilmeyi ve şükredilmeyi istediğin gibi hamd sana 

mahsustur. Ey Rabbimiz! Övgün yücedir. Sen, merhamet edenle

rin en merhametlisisin.

Allah’ım! Karanlığı çöktüğü zaman gece hamd sanadır. Aydın

landığı zaman gündüz hamd sanadır. Dünyada ve âhirette hamd 

sanadır. Allah’ım! Hamd sanadır. Cezan ne kadar güzel ve yücedir. 

Hamd sana mahsustur. Ne kadar cömert ve yücesin! Hamd sana 

mahsustur. Ne kadar fazilet ve ikram sahibisin!

Kulların sevdiği ve kaderlerinden ve hükmünden hoşlanma

dıkları şey üzerine hamd sanadır. Dünya ve âhiret işlerinde her 

hâlükârda hamd sana mahsustur.

Ey istenilenlerin en hayırlısı! Ey kendisinden ümid edilenlerin 

en faziletlisi! Ey ihsânda bulunanlann en cömerdi!

Nebin Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Bizi belânın teh

likesinden koru. Felâketlerin gelmesi anında bize güzel bir sabır 

ver. Bizi kolaylık ve mutlulukla karşılaştır. Kötülük ve felâketlerden 

koru. Bütün işlerde bize afiyet ver. Şüphesiz ki sen lütûf sahibisin 

ve her şeyden haberdârsın. Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm 

et. Bize ferahlık ve bolluk ver. Bize dünyada iyilik ver, âhirette de 

iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey merhamet edenlerin 

en merhametlisi!
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Allah’ım! Geçip giden gecede hamd sana mahsustur. Ağaracak 

olan sabahta hamd sanadır. Başı şükrüne sonu nzana ulaşan olan 

hamd sanadır. Övülen göklerde ve ibadet edilen şehirlerde ve kul

lar arasında hamd sana mahsustur.

Allah’ım! Kazada hamd sana mahsustur. Bollukta hamd sana 

mahsustur. Sıkmüda hamd sana mahsustur. Açık nimeüerde hamd 

sana mahsustur. Gizli nimetlerde hamd sana mahsustur. Görülen 

nimeüerde hamd sana mahsustur. Hamd sana mahsustur ey ham- 

din Rabbi ve hamdin velisi! Hamd senden başladı ve sende son 

bulur.

Gecenin başında ve gündüzün sonunda hamd Allah’a mah

sustur. Öncekiler ve sonrakiler arasında hamd Allah’a mahsustur. 

Gökler ve yerler dolusu ve bundan sonra razı oluncaya kadar di

lediği kadar hamd Allah’a mahsustur. Mahlûkâtı sayısınca ve bun

dan daha fazla dilediği sayıda hamd Allah’a mahsustur. Çünkü O, 

her şeyi saymıştır. Rahmeü ve ilmi her şeyi kuşatmıştır.

Hamd, yerleri ve gökleri altı günde yaratan sonra arşa istivâ 

eden Allah’a mahsustur. Hamd, gökleri görünen direkler olmaksı

zın yaratan Allah’a mahsustur.

Hamd, dünya semâsını kandillerle donatan ve onlan şeytanlara 

atılan taşlar yapan Allah’a mahsustur.

Hamd, yeri yayan ve orada çeşit çeşit ağaç, bitki, meyve ve 

hurma yaratan Allah’a mahsustur.
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Hamd, yeryüzünde bahçeler ve üzümler yaratan ve orada ne

hirler akıtan Allah’a mahsustur.

Hamd, yeryüzünde sarsılmayalım diye dağları yerleştiren ve 

onlan yerin kazıklan yapan Allah’a mahsustur.

Hamd, O’nun emriyle gemilerin yürümesi, O’nun fazlından 

aramamız, takı olarak kullandığımız süs eşyası çıkarmamız ve 

taze balık eti yememiz için denizi bize musahhar kılan Allah’a 

mahsustur.

Hamd, etlerinden faydalanmamız, binmemiz ve belli bir sü

reye kadar derilerinden evler, elbiseler ve yataklar yapmamız için 

hayvanlan yaratan Allah’a mahsustur. Hamd, mülkünde kerîm, 

yeryüzünde kâhir, emrinde kadîr olan, yaptığında övülen, ilmiyle 

latîf olan, kullarına karşı acıyan, izzetinde celâlinde ve heybe

tinde gücü elinde bulunduran Allah’a mahsustur. Hamd, yara- 

tıklan arasında hamdini yayan, övgüsü kibriyâsıyla zâhir olan, 

elini hayırla açan Allah’a mahsustur.

Hamd, hamd ile örtünen, övünmeyle giyinen, heybetlilikle yü

celen, güçle dolu olan ve nûrunun ışıklarıyla yaratıklarının ba

kışlarından gizlenen Allah’a mahsustur.

Hamd, mülkünde ortağı, emrinde karşı çıkanı, yaratıklarında 

benzeri olmayan Allah’a mahsustur. O’ndan başka ilâh yoktur. 

Emrine karşı çıkacak, kaderini engelleyecek hiçbir kimse yok

tur. O’nun zıddı, eşi, dengi, benzeri ve misli yoktur. O’ndan is

teyen O’nu usandırmaz. Kaçan O’ndan kurtulamaz. Hiç kimse 

O’nu engelleyemez. Varlıkları, asılları olmaksızın yarattı. Ben

zerleri olmaksızın onlan yaratmaya başladı. Yardımcılan olmak

sızın kullarına galip oldu. Gökleri direksiz yükseltti. Yeri boş

lukta desteksiz yaydı.
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Geçmişte ve gelecekte hamd Allah’a mahsustur. Gizlediğinde ve 

açığa vurduğunda hamd O’nadır. Olan ve olacakta hamd O’nadır.

Allah’ım! İlminden sonra hilminde hamd sanadır. Kudretinden 

sonra affında hamd sanadır. Af dilemeden sonra affetmende hamd 

sanadır. Aldığın ve verdiğin şeyde hamd sanadır. Denemende ve 

sınamanda hamd sanadır. Emrinde seni aciz bırakmayan ve nzana 

götüren bir hamd ile hamd sanadır.

Allah’ım! Muhammed ve Âl’ine salât ve selâm et. Bu saatte ba
ğışlamadığın bir günahımızı, gidermediğin bir sıkıntımızı, örtme
diğin bir ayıbımızı, iyileştirmediğin bir hastamızı, ödemediğin bir 

borcumuzu, uzaklaştırmadığın bir kötülüğümüzü, vermediğin bir 
hayrımızı, arkadaşlık etmediğin bir yolcumuzu, çözmediğin bir 

kaybımızı, üzüntüsünü gidermediğin bir üzüntülümüzü, emin kıl

madığın bir korkağımızı, yetmediğin bir düşmanımızı, iyileştirme
diğin bir kırığımızı, doyurmadığın bir açımızı, susuzluğunu gider

mediğin bir susuzumuzu, giydirmediğin bir çıplağımızı, kendisinde 

senin nzan ve bizim salâhımız olan kolaylık ve afıyede yerine ge

tirmediğin dünya ve âhiret ihtiyaçlarımızdan bir ihtiyacımızı bı

rakma! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Muhammed’e ve pâk 

Âl’ine salât ve selâm et.
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Allah’ım! Kendisiyle rızana erdiğim, şükrünü edâ ettiğim ve 
daha fazla ihsanını hak etmemi gerektiren bir hamd ile sana ham- 

dolsun. Allah’ım! İlminden sonra hilminde hamd sanadır. Kudre
tinden sonra affında hamd sanadır.

Allah’ım! Peşpeşe verdiğin nimetlerden dolayı hamd sanadır. 
Allah’ım! İslâm’la sana hamdolsun. Kur’ân’la sana hamdolsun. Aile 

ve mal ile sana hamdolsun. Sağlıkla sana hamd olsun. Darlık ve sı
kmada hamd sanadır. Belâ ve bollukta hamd sanadır. Her hâlükârda 
hamd sanadır. Allah’ım! Sen ehli ve velisi olduğun gibi hamd sana

dır. Senin yüce zâüna gerektiği gibi hamd sanadır. Allah’ım! Tüy
ler ve kıllar sayısınca hamd sanadır. Yapraklar ve ağaçlar sayısınca 
hamd sanadır. Taşlar ve çamurlar sayısınca hamd sanadır. Kum yı

ğınları sayısınca hamd sanadır.

Dünya ve âhiret günleri sayısınca hamd sanadır. Gökteki yıldız

lar sayısınca hamd sanadır. Allah’ım! Bize yaptıklanna karşılık sana 
şükrederiz. Ol deyip de olan, her irade ettiğin emrin için sana hamd 
ederiz. Hamd, kendisini ananı unutmayan Allah’a mahsustur.

Hamd, kendisine duâ edeni hüsrana uğratmayan Allah’a mah
sustur. Hamd, gökte ve yerde hiçbir şeyin kendisine gizli kalma

dığı Allah’a mahsustur. O, her şeyi bilendir.
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Hamd, kendisine tevekkül edene yeten Allah’a mahsustur. Hamd, 
kendisine güveneni başkasına bırakmayan Allah’a mahsustur. Hamd, 
ihsâna ihsanla, sabıra kurtuluşla karşılık veren Allah’a mahsustur. 
Hamd, bizden zarar ve sıkıntıyı gideren Allah’a mahsustur. Hamd, 
çarelerimiz tükendiği zaman güvenimiz olan Allah’a mahsustur.

Hamd, amellerimize kötü zan beslediğimizde umudumuz olan 
Allah’a mahsustur. Hamd, kendisinden afiyet dilediğim ve bana eziyet 
veren şeylere marûz kalsam da bana afiyet veren Allah’a mahsustur.

Hamd, kendisinden yardım dilediğim ve bana yardım eden 
Allah’a mahsustur.

Hamd, kendisine duâ ettiğim ve duama icabet eden Allah’a 
mahsustur. Hamd, kendisinden yardım istediğim ve bana yardım 
eden Allah’a mahsustur. Hamd, kendisinden istediğim ve bana 
verdiğinde cimrilik etsem de veren Allah’a mahsustur. Hamd, di
lediğim zaman ihtiyacım için kendisine seslendiğim Allah’a mah
sustur. Hamd, günahım yokmuş gibi bana müsâmaha gösteren 
Allah’a mahsustur.

Hamd, bana ihtiyacı olmadığı halde bana muhabbet eden Allah’a 
mahsustur. Hamd, ihanet etmeleri için beni insanlara bırakma
yan Allah’a mahsustur. Hamd, Nebimiz Muhammed’i (s.a.a.) bize 
ihsan eden Allah’a mahsustur. Hamd, bizi karada ve denizde taşı
tan, güzel şeylerle nzıklandıran ve yaratıklarından birçoğuna üs
tün kılan Allah’a mahsustur.

Hamd, korkumuzu gideren Allah’a mahsustur. Hamd, ayıpla
rımızı örten Allah’a mahsustur. Hamd, açlığımızı doyuran Allah’a 
mahsustur. Hamd, günahlanmızı affeden Allah’a mahsustur. Hamd, 
bizi nzıklandıran Allah’a mahsustur. Hamd, bizi emin kılan Allah’a 
mahsustur. Hamd, düşmanımızı zapt eden Allah’a mahsustur.

Hamd, kalplerimizi birleştiren Allah’a mahsustur. Hamd, mülkün 
sahibi olan, gemiyi yürüten Allah’a mahsustur. Hamd, rüzgârlan 
yayan, tan yerini ağartan Allah’a mahsustur.

Hamd, üstün ve galip olan Allah’a mahsustur. Hamd, gizli olan 
ve haber veren Allah’a mahsustur. Hamd, ilmi her şeyi kuşatan ve 
her şeyi sayan Allah’a mahsustur.
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Hamd, her şeyin içyüzüne nüfuz eden Allah’a mahsustur. Hamd, en 
üstün şerefe ve en güzel isimlere sahip olan Allah’a mahsustur.

Hamd, emrinden kurtuluş olmayan Allah’a mahsustur. Hamd, 
kendisinden koruyan ve aynlan olmayan Allah’a mahsustur. Doğ
rusu dönüş ve toplanma yeri O’nun huzurudur.

Hamd, hiçbir şeyden gafil olmayan ve hiçbir şeyin kendisini 
alıkoymadığı Allah’a mahsustur.

Hamd, saraylann görmesini engelleyemediği ve örtülerin ve de
nizlerin bir şeyi kendisinden gizleyemediği Allah’a mahsustur. Her 
şey O’na döner. Hamd, va’dine sâdık kalan, kuluna yardım eden 
ve orduları dağıtan Allah’a mahsustur.

Hamd, ölüleri dirilten ve dirileri öldüren Allah’a mahsustur. O, 
her şeye kadirdir. Hamd, bağışı bol, hükmü galip, nimetleri akı
tılan, yerin ve göğün ilâhı olan Allah’a mahsustur. Hamd, hamd 
ile övülenlerin en layıkı, övgü ve yüceltmeyle methedilenlerin en 
layıkı olan Allah’a mahsustur. Hamd, mülkü yok olmayan, gücü 
yıkılmayan Allah’a mahsustur. Hamd, gücünün sının  olmayan 
Allah’a mahsustur.

Allah’ım! Örten gecede hamd sana mahsustur. Gecenin ka
ranlığını yanp ortaya çıkaran gündüzde hamd sana mahsustur. 
Âhiret ve dünyada hamd sana mahsustur. Yüce göklerde hamd 
sana mahsustur. Yerlerde ve toprağın altında hamd sana mahsus
tur. Allah’ım! Artan ve tükenmeyen hamd sana mahsustur. Yükse
len ve bitmeyen hamd sana mahsustur. Bâkî kalan ve tükenmeyen 
hamd sana mahsustur. Göğün iki yakasını senin için ortaya koya
rak yaptığı hamd sana mahsustur. Sürekli ve devamlı hamd sana 
mahsustur. Sen, yeryüzünün ve üzerindekilerin kendisini teşbih 
ettiğisin ey kerîm!
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Allah’ım! Başı tükenmeyen, sonu kesilmeyen ve varacağı yer ar
şın olan hamd sana mahsustur. Senden gizli kalmayan, sana varma
dan bitmeyen ve en faziletli rızana ulaşan hamd sana mahsustur.

Hamd, ancak izniyle itaat edilen Allah’a mahsustur. Hamd, an
cak ilmiyle isyan edilen Allah’a mahsustur. Hamd, sadece adale
tinden korkulan Allah’a mahsustur. Hamd, sadece ihsânı umulan 
Allah’a mahsustur. Hamd, kendisine itaat edene ihsan eden Allah’a 
mahsustur. Hamd, kendisine isyan edene karşı hücceti olan Allah’a 
mahsustur.

Hamd, yaratıklarına merhameti kereminden olan Allah’a mah
sustur.

Hamd, yaratıklarına azabı adaletinden dolayı olan Allah’a mah
sustur.

Hamd, yakın olanın kudretinden kaçamadığı, uzak olanın uzak- 
laşamadığı Allah’a mahsustur. Hamd, kendisini öven ve yarattıkla
rının kendisini övmesini isteyen Allah’a mahsustur. Hamd, kitabını 
hamd ile açan, onu cennet ehlinin son duası yapan ve hükmünü 
onunla bitiren Allah’a mahsustur. Hamd, sürekli ve dâim olan 
Allah’a mahsustur.

Hamd, her şeyden önce var olan Allah’a mahsustur. O’ndan 
önce hiçbir şeyin yeri yoktu. Hamd, kendisinden önce ve sonra 
hiçbir şeyin olmadığı ilk ve son olan Allah’a mahsustur. O bakîdir, 
dâimdir, sonu yoktur ve fânî değildir. Hamd, düşüncelerin sıfatını 
kavrayamadığı Allah’a mahsustur.



Hamd, akılların, azametinin büyüklüğünü kavramaktan aciz 

olduğu Allah’a mahsustur. Sonunda onlar, O’nun izzetini, cömert

liğini ve gücünü övdüğü duruma dönerler. Hamd, göğü hava ile 

kapatan, yeri su üzerinde yayan ve kendisi için en güzel isimleri 

seçen Allah’a mahsustur.

Hamd, teşbîhsiz bir olan, tekvînsiz alîm olan ve külfetsiz bâkî 

olan Allah’a mahsustur.

O, zahmetsiz yaratandır. Sıfatlan sonsuzdur. Nihayeti olmayan 

marûftur. Hamd, yedi göğün Rabbi, büyük arşın Rabbi, nebî ve 

resûllerin Rabbi ve öncekilerin ve sonrakilerin Rabbi olan Allah’a 

mahsustur. O, birdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğmamış ve 

doğurmamıştır. O’nun dengi olabilecek hiçbir şey yoktur.

Kudretiyle sultânlara malik oldu. İzzetiyle efendileri kendisine 

boyun eğdirdi. Saltanatıyla büyüklere hükmetti. Övünmeyi ve bü- 

yüklenmeyi kendisine özgü kıldı. Fazilet, kerem, cömertlik ve övgü 

O’na mahsustur. O, sığınanlann sığmağıdır. Çaresizlerin çaresidir. 

Mü’minlerin dayanağıdır. İbadet edenlerin ihtiyaçlarının yoludur.

Allah’ım! Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün övgülerinle hamd 

sana mahsustur.

Nimetlerine eşlik eden ve keremini artırmana yeten hamd sana 

mahsustur. Allah’ım! Bütün yaratıkların hamdlerinden daha fazla 

olan hamd sana mahsustur. Allah’ım! Beni nzana kavuşturan, şük

rünü yerine getirmemi sağlayan ve daha fazla ihsanını gerektiren 

hamd sana mahsustur.

Allah’ım! İlminden sonra hilminde hamd sana mahsustur. Kud

retinden sonra affında hamd sana mahsustur. Ey bağışlayanların en 

hayırlısı! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
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Allah’ım! Ey gözlerin bakışlarını diktiklerinin ve boyunlann uzan
dıklarının ve arzuların yöneldiklerinin en hayırlısı! Muhammed’e 
ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Geçmiş günahlarımızı ba
ğışla! Geri kalan ömrümüzde de bizi günahlardan koru! Günün 
bu saatinde bize tövbe, annma, mağfiret, haşan, belâdan korun
mayı, bol nzık, güzel akıbet, en hayırlı (âhiret) hayatı ve cehen
nemden kurtuluşu ihsân et!
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Allah’ım! Ağaçlar ve yapraklar sayısınca hamd sana mahsustur. 

Çakıl taşlan ve çamurlar sayısınca hamd sana mahsustur. Kıllar ve 

yünler sayısınca hamd sana mahsustur. Dünya ve âhiret günleri 

sayısınca hamd sana mahsustur. Gökteki yıldızlar sayısınca hamd 

sana mahsustur.

Yağmur damlalan sayısınca hamd sana mahsustur. Deniz dam- 

lalan sayısınca hamd sana mahsustur.

Yarattığın şeyler sayısınca hamd sana mahsustur. Arşın dolu

sunca hamd sana mahsustur.

Kelimelerin sayısınca hamd sana mahsustur. Rızana uygun hamd 

sana mahsustur. İlminin kuşattığı şeyler sayısınca hamd sana mah

sustur. Sayısını saydığm her şeyde hamd sana mahsustur.

Gözünün nüfûz ettiği her şeyde hamd sana mahsustur. Azame

tinin ulaştığı her şeyde hamd sana mahsustur. Rahmetinin kuşat

tığı her şeyde hamd sana mahsustur.

Hâzineleri elinde olan her şeyde hamd sana mahsustur. Kita

bının kuşattığı her şeyde hamd sana mahsustur. Sürekli, devamlı, 

sonsuz, hiçbir zaman kesintiye uğramayan ve mahlûkatm sayama

dığı hamd sana mahsustur. Allah’ım! Kendisi sebebiyle duâ edenin 

duasına icabet ettiğin şeyde hamd sana mahsustur.

Gizli-açık, ilk-son, zâhir-bâtın bütün nimetlerine karşılık yapı

lan bütün hamdlerle hamd sanadır. Allah’ım! Olan, olmayan şeyde 

hamd sana mahsustur. Olacak şeyde hamd sana mahsustur.
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Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize ihsân ettiğin çok nimete karşılık 
çok hamd sana mahsustur. Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bütün hamdler 
sana mahsustur. Bütün mülkler şenindir. Bütün hayırlar senin elin
dedir. Açık, gizli bütün işler sana döner. Allah’ım! Eski-yeni bize 
ve özellikle bana yaptıklarında ve verdiğin belâlarda hamd sana 
mahsustur. Beni yarattın ve hidâyet ettin. Yaratılışımı güzel yaptın. 
Hidâyetimi ihsân ettin. Bana öğrettin ve öğretimimi iyi yaptın.

Ey İlâhım! Bana yaptığın iyiliklere ve güzel imtihânma karşı
lık hamd sana mahsustur. Giderdiğin nice sıkıntılarım olmuştur. 
Teskin ettiğin nice üzüntülerim olmuştur. Sonrasında bolluk ver
diğin nice zorluklarım olmuştur.

Allah’ım! Unutulan ve anılan, şükredilen ve nankörlük edilen, 
geçen ve kalan nimetlerine karşılık hamd sana mahsustur.

Allah’ım! Mağfiretin sayısınca hamd sana mahsustur. Affettiğin 
ve gizlediğin şeyler sayısınca hamd sana mahsustur. Lütfün ve ni
metlerin sayısınca hamd sana mahsustur. İşlerimizi düzeltmene ve 
güzel imtihânma karşılık hamd sana mahsustur.

Allah’ım! Hamd sana mahsustur. Sen, hamdedilmeye, ibadet 
edilmeye ve şükredilmeye layıksın. Ey övülenlerin en hayırlısı! Ey 
merhamet edenlerin en merhametlisi! Allah’ım! Muhammed’e ve 
Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Hiçbir günahımız kalmayacak 
şekilde kesin ve sağlam bir şekilde bizi bağışla!

Allah’ım! Bizi ve bizi küçükken büyüttükleri ve büyükken eğit
tikleri gibi babalarımızı ve annelerimiz bağışla.

Allah’ım! Bize ve onlara en değerli ve en geniş rahmetini ver. 
En yüksek ve en yüce cennederini ver. Gözlerimizi aydınlatan ve 
üzüntümüzü gideren nzana uygun gör.

Din ve dünya işlerimizde endişelerimizi gider. Rızkından bize 
müyesser kıldığına razı et. Bizi bağışla! Bizi yaşattığın sürece de
vamlı afiyet ver. Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi 
cehennem azabından koru. Allah’ın salât ve selâmı Muhammed ve 
Âl’inin üzerine olsun.
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Allah’ım! Bize verdiğin her iyiliğe karşılık sana hamdolsun. 
Bizden uzaklaştırdığın her kötülükten dolayı sana hamdolsun. 
Halkettiğin, yarattığın, inşa ettiğin şeyde hamd sana mahsus
tur. Denediğin, n im et verdiğin, fakirleştirdiğin, zenginleştir
diğin, aldığın, verdiğin, öldürdüğün ve dirilttiğin varlıklar sa
yısınca hamd sana mahsustur. Bütün bunlar şenindir ve sana 
dönecektir. Sen mübareksin ve yücesin. Dost edindiğin zelil ol
maz. Düşman bellediğin aziz olmaz. Sen yaratırsın ve dönüş sa
nadır. Sen hüküm verirsin. Sana karşı hüküm verilmez. Senin 
ihtiyacın yok, sana muhtaç olunur. Sana icabet ettim, senin ta- 
atma koştum ey Rabbimiz!

Mirâsçı olan ve mirâsçı kılan sayısınca hamd sana mahsustur. 
Yeryüzünün ve üzerindekilerin mirasçısı sensin. Onlar sana döne
cekler. Sen, kendini övdüğün gibisin. Konuşanın sözleri seni öv
meye yetmez. Bağışın, cömertliğini eksiltmez. İsteyen seni usan
dırmaz.

Allah’ım! Hamd sanadır ey hamdin velisi ve hamdin sonu! Ey 
hamde layık olan! Sadece sana layık olan hamd sana mahsustur.

Allah’ım! Karanlığı örttüğü zaman gece hamd sanadır. Aydın
landığı zaman gündüz hamd sanadır. Âhiret ve dünyada hamd sa
nadır. Yüce göklerde hamd sanadır.

Alçak yerlerde ve toprağın altında hamd sanadır. Senin Zâtından 
başka her şey yok olacaktır. Allah’ım! Bollukta ve darlıkta hamd 
sanadır.
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Kolaylıkta ve zorlukta hamd sanadır. Sıkıntıda ve ferahlıkta 

hamd sanadır. Düşkünlükte ve nimetlerde hamd sanadır.

Allah’ım! Ümmü’l-Kitap, Tevrât, İncil ve Yüce Furkân’da ken

dini övdüğün gibi hamd sanadır. Başı olmayan, sonu kesilme

yen hamd sana mahsustur. Allah’ım! İslâm ile sana hamd olsun. 

Kur’ân’la sana hamd olsun. Çoluk çocuk ve mal ile sana hamd ol

sun. Sıhhat ve şükürle sana hamd olsun. Hamd, senden başladı ve 

hamd sana döner. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Allah’ım! İlminden sonra hilminde hamd sana mahsustur. Kud

retinden sonra affından dolayı hamd sana mahsustur. Üzerimizdeki 

nimetlerine karşılık hamd sana mahsustur.

Üzerimizdeki fazlına karşılık hamd sana mahsustur. Allah’ım! 

Senden başkasının sayamadığı nimederine karşılık hamd sana 

mahsustur. Allah’ım! Nimederini gizlemeyip ortaya çıkardığın gibi 

hamd sana mahsustur. Sayılamayacak bağışlannı çoğalttığın gibi 

hamd sana mahsustur. Her şeyin sayısını hesapladığın gibi hamd 

sana mahsustur. İlimce her şeyi kuşattın. Gözün her şeye nüfûz 

etti. Her şeyi yazarak saydın.

Allah’ım! Sen layık olduğun üzere hamd sana mahsustur. Sen

den başka ilâh yoktur. Karanlık gece, burçlar sahibi gök, yanklar 

sahibi yer, kalelere sahip dağlar ve üst üste binmiş karanlıklar sen

den gizlenemez.

Ey Rabbim! Ben, eğittiğin küçük bir çocuğum. Bundan do

layı hamd sanadır. Yerden kaldırdığın bir zelilim. Bundan do

layı hamd sanadır. İkrâm ettiğin bir zavallıyım. Bundan dolayı 

hamd sanadır. Aziz kıldığın bir zelilim. Bundan dolayı hamd sa

nadır. Verdiğin bir dilenciyim. Bundan dolayı ham d sanadır.



Razı ettiğin bir istekliyim. Bundan dolayı hamd sanadır. Zengin
leştirdiğin bir fakirim. Bundan dolayı hamd sanadır. Taşıdığın bir 
yayayım. Bundan dolayı hamd sanadır. Hidâyet ettiğin bir yolunu 
kaybedenim. Bundan dolayı hamd sanadır. Öğrettiğin bir câhilim. 
Bundan dolayı hamd sanadır. Affettiğin bir hatâkânm. Bundan do
layı hamd sanadır. Merhamet ettiğin bir günahkârım. Bundan do
layı hamd sanadır. Arkadaşlık ettiğin bir yolcuyum. Bundan do
layı hamd sanadır.

Yakınlaştırdığın bir kayıbım. Bundan dolayı hamd sanadır. Ko
ruduğun bir şahidim. Bundan dolayı hamd sanadır. Şifâ verdiğin 
bir hastayım. Bundan dolayı hamd sanadır. İyileştirdiğin bir zayı
fım. Bundan dolayı hamd sanadır. Doyurduğun bir açım. Bundan 
dolayı hamd sanadır. Giydirdiğin bir çıplağım. Bundan dolayı hamd 
sanadır. Barındırdığın bir kovulanım. Bundan dolayı hamd sanadır. 
Desteklediğin bir yetimim. Bundan dolayı hamd sanadır.

Yardım ettiğin bir terk edilenim. Bundan dolayı hamd sanadır. 
Üzüntüsünü giderdiğin bir üzülenim. Bundan dolayı hamd sana
dır. Nefes aldırdığın bir gâmlıyım. Bundan dolayı hamd sanadır. 
Ey İlâhî! Bana çokça ihsân ettiğin gibi daha da çok ihsânım isti
yorum.

Allah’ım! Bunlar kendileriyle beni insanoğluna üstün tuttu
ğun nimetlerindir. Onlara da bu nimederi teshir ettin. Onlardan 
belâları defettin ve onlara ihsân ettin. Ey âlemlerin Rabbi! Sana 
çokça hamdler olsun. Allah’ım! Bana verdiğin her şey, benim yap
tıklarıma karşılık değildir. Sende olan bir hakkımdan dolayı da de
ğildir. Benden giderdiğin bir dünya üzüntüsü, mihneti, acısı, belâ 
ve hastalık türleri, layık olduğum bir durumdan dolayı değildir. 
Kendinden bir rahmet ve bana karşı bir hüccet olarak bunlan ben
den uzaklaştırdın. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Bana 
çokça ihsânda bulunduğun ve çokça belâları uzaklaştırdığın gibi 
sana çokça hamdler olsun.



Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm 
et. Bizi, günün bu vaktinde ve bütün vakitlerde, senden istediği
miz gece ve gündüzün felâketlerinden koru. Senden başka bizi 
koruyacak hiç kimse yoktur. Senden başka Rabbimiz yoktur. Din 
ve dünya, âhiret ve dünya ihtiyaçlarımızı karşıla. Sen ilâhımız ve 
mevlâmızsm. Hakkımızdaki hükmün güzeldir. Yargın adildir. Bi
zim için hayra hükmet. Bizi hayır ehlinden, nzana tabi olan ve ga
zabından kaçınanlardan kıl. Bizi farzlarını edâ edenlerden, tefrit ve 
gafletten yüz çevirenlerden eyle. Bizi bağışla. Bizi yaşattığın ve öl
dürdüğün zaman bütün işlerde bize afiyet ver. Bizi bağışla. Bize mer
hamet et. Ateşten kurtulanlardan eyle. Cennete girenlerden eyle. 
Muhammed’e ve arkadaşları olan Ehl-i Beyt’ine salât ve selâm et, 
ey merhamet edenlerin en merhametlisi!



İlâhî! Benim kendisinden gizlendiğim, senin ise şâhid olduğun 
nice şeyler vardır ki onlardaki faydalan bana kolaylaştırdın ve kö
tülüklerini uzaklaştırdın. Gıyabımda beni korudun. Bilgim olmak
sızın beni onda korudun. Güç ve kuvvet ancak seninledir.

Bu konuda hamd, minnet ve güç şenindir. Allah’ım! Benim ha
bersiz olduğum nice şeyler vardır ki sen onlan çevirdin ve o ko
nuda bana yol gösterdin. Bana onu kabul etme imkânını verdin. 
Onu istemeye muvaffak kıldın. Kesin kararımı kuvvedendirdin. 
Onu yardımınla birleştirdin. Ey İlâhî! Çokça hamd sana mahsus
tur. Şükür sanadır ey âlemlerin Rabbi!

Allah’ım! Muhammed’e salât ve selâm et. O, nebidir, ümmîdir, 
razıdır, razı olunandır. O, temizdir, muttakidir, mübarektir, ann- 
mışür, tâhirdir, masûmdur, temizlenmiştir ve güvenilirdir. İbrâhîm’e 
ve Âl-i İbrâhîme salât ve selâm ettiğin gibi seçilmiş ve tertemiz 
olan Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Sen övülmeye ve yücel- 
tilmeye layıksın.

Allah’ım! Sana hamdetmenin ve peygamberin Muhammed’e 
ve Âl’ine salât dilemenin peşinden, eski-yeni, küçük-büyük, gizli- 
açık, bildiğim-bilmediğim, bana saydığın-saymadığm ve unuttu
ğum bütün günahlarımı bağışla! Ey Allah! Ey Allah! Ey Rahmân! 
Ey Rahmân! Ey Rahîm! Ey Rahîm!

Allah’ım! Seni hamd ile tesbîh ederim. Senden başka ilâh yoktur. 
Senden istiğfâr diliyorum ve sana tövbe ediyorum. Sen ilâhımsın! 
Bütün şikâyederimin merdisin ve ihtiyaçlarımın son safhasısın. Sen, 
mahlûkatına duâyı emrettin ve icabet etmeyi üstlendin. Şüphesiz 
ki sen kullarına çok yakınsın ve duâlanna icabet edensin.
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Allah’ım! Seni hamd ile tesbîh ederim. İsmin gök ehli arasında 
ne kadar yücedir! Fiilin, yer ehli arasında ne kadar övgüye layık
tır! İyiliğin, karada ve denizde ne kadar yaygındır! Allah’ım! Seni 
hamd ile tesbîh ederim. Senden başka ilâh yoktur. Senden istiğfâr 
diliyorum ve sana tövbe ediyorum. Sen şefkat sahibisin. Senden 
istenir. Yağmuru indirirsin ve nzıklan takdir edersin. Sen, geçim
liği dağıtansın. Ecelleri takdir edensin. Kullara nzık verensin. Bel
delerin susuzluğunu giderensin. Meyveleri çıkaransın. Bereketleri 
elinde bulunduran büyüksün.

Allah’ım! Seni hamd ile tesbîh ederim. Senden başka ilâh yoktur. 
Senden istiğfâr diliyorum ve sana tövbe ediyorum. Sığmak sensin 
ve senden istenir. Yağmuru indirensin. Gök gürültüsü, melekler, 
yüce arş, en aşağıdaki sütunlar, hava, yer- gök arasında ve topra
ğın altında olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ışık, karanlık, nûr, gölge ve 
sıcaklık korkundan hamd ile tesbîh ederler. Sen yücesin, dağlan 
yürütürsün ve rüzgârlan estirirsin.

Allah’ım! Seni hamd ile tesbîh ederim. Senden başka ilah yok
tur. Senden mağfiret diliyorum ve sana tövbe ediyorum. Seni tesbîh 
ederim. Arşını, göklerindekileri ve arzındakileri, denizlerdekileri ve 
havadakileri, karanhktakileri ve denizin derinliklerindekileri, topra
ğın bağnndakileri, doğu ve batı arasındakileri taşıyan merhûb (kor- 
kutan/korku veren) isminle senden istiyorum. Seni tesbîh ederim. 
Sen ne kadar büyüksün!

Seni hamd ile tesbîh ederim. Senden başka ilâh yoktur. Senden 
istiğfâr diliyorum ve sana tövbe ediyorum.

Seni tenzih ederim. Senden başka ilâh yoktur. Duâya icabet 
etmeni diliyorum. Darlıkta ve bollukta sana şükrediyorum. Seni 
hamd ile tesbîh ederim. Senden başka ilâh yoktur. Yüce göklere 
baktın ve tabakalarını sağlam yaptın. Sen yücesin. Daha alt yer sü
tunlarına baktın ve mmükalannı sarstın. Sen yücesin. Denizdeki- 
lere ve denizin derinliklerine baktın, onlar ise sana karşı duyduk
ları saygı ve korkuyla arındılar. Sen yücesin.

CM ) — ....
J



Seni tenzih ederim. Doğu ile batıyı ihâta edene ve aralarındaki 
havaya baktın. Onlar haşyetle sana boyun eğdiler. Senin değerli, 
yüzlerin en değerlisi olan yüzünün celâline boyun eğdiler.

Seni tenzih ederim. Gökleri tavan yaptığın ve azamet arşına 
istivâ ettiğin zaman sana yardım eden kimdi? Seni tenzih ederim. 

Yeri yayıp uzattığın sonra da yayıp sergi yaptığın zaman yanında 
hazır olan kimdi? Kudretine güç yetiren kimdir? Seni tenzih ede
rim. Mahlûkatma ve orada yaşayanlara bir rahmet olarak dağlan 
diktiğin ve köklerini sabitleştirdiğin zaman seni gören kimdi?

Seni tenzih ederim. Denizleri akıttığın ve onlarla yeri kuşattı
ğın zaman sana yardım eden kimdi? Seni tenzih ederim. Senden 
başka ilâh yoktur. Hamd sana mahsustur. Sana karşı gelecek ve 

sana galip gelecek veya engel olacak veyahut takdirinden kaçıp 
kurtulacak kimdir?

Allah’ım! Seni tenzih ederim. Senden başka ilâh yoktur. Anıl
dığın zaman korkundan gözler, kalplerin gafletinden dolayı ağlar. 
Seni tenzih ederim. Hilmin ne kadar üstün! Hükmün ne kadar et

kili! Yaratışın ne kadar güzel! Senden başka ilâh yoktur. Hamd sa

nadır. Kim seni layıkıyla övebilir veya künhünü nitelemeye güç ye
tirebilir veyahut mülküne erişebilir ki!

Seni tesbîh ederim. Gözler, senin yanında şaşırdı. Kalpler, se
nin korkunla doldu. Allah’ım! Seni hamd ile tesbîh ederim. Sen
den başka ilâh yoktur. Sen ne kadar hoşgörülü, adil, şefkatli, mer
hametli, işiten ve görensin!

Seni tenzih ederim. Sen hayysın. Senden başka ilâh yoktur. Sen 

büyüksün ve zalimlerin söylediklerinden son derece berisin ve 
uzaksın. Seni tenzih ederim. Senden başka ilâh yoktur. Rahmetini 

benden esirgeme ve bana azap etme. Ben senden mağfiret diliyo

rum. Âmîn, âmîn, ey âlemlerin Rabbi!
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“Kendisine âyetlerimizden bir kısmım gösterelim diye kulunu 
bir gece Mescid-i Harâm’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i 
Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işiten
dir, hakkıyla görendir.”180

“Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin öte
sindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı 
teşbih ederler Her şey O’nu hamd ile teşbih eder. Ancak, siz onların 
teşbihlerini anlamazsınız. O, halîm’dir, çok bağışlayandır”181

“O bundan yücedir, uzaktır Bir işe hükmettiği zaman ona sadece 
‘ol!’ der ve o da oluverir”182 “O halde, onların söylediklerine sabret 
ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile teşbih 
et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da teşbih et ki hoşnut 
olasın.”183 “Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların ni
telendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selâm olsun. 
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur”184

“Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir”185 
“Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulme
denlerden oldum.”186 “Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır 
ve yücedir”187 “O bundan uzaktır, yücedir O bir ve her şey üzerinde 
mutlak otorite sahibi olan Allah’tır”188 “Her şeyin hükümrânlığı elinde 
olan Allah’ın şânı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz ”189 
“Göklerin ve yerin Rabbi, Arş’ın da Rabbi olan Allah, onların nite
lendirmelerinden uzaktır”100 “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı 
teşbih etmektedir O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir 
Göklerin ve yerin hükümrânlığı yalnızca O’nundur. Diriltir; öldürür
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O her şeye hakkıyla gücü yetendir O, ilk ve sondur Zâhir ve bâtm’dır. 
O, her şeyi hakkıyla bilendir O, gökleri ve yeri altı günde (altı ev
rede) yaratan, sonra Arş’a  kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gök
ten ineni, oraya yükseleni bilir Nerede olsanız, O sizinle beraber
dir Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir Göklerin ve yerin 
hükümranlığı O’nundur Bütün işler ancak O’na döndürülür Geceyi 
gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar O, göğüslerin özünü (kalp
lerde olanı) hakkıyla bilendir”191

“Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı teşbih eder O, mutlak güç 
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir”192

“O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır Güzel isimler 
O’nundur Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu teşbih eder O, mutlak 
güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir”191

“Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı teşbih eder Mülk yal
nızca O’nundur, hamd de O’na mahsustur O her şeye hakkıyla gücü 
yetendir”194

“Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uza
dıya teşbih et.”195

“Rabbine hamd ederek teşbihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. 
Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir”196

Sen, sabah akşam seni teşbih ettikleri yücesin. “Hiçbir ticaretin 
ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmak
tan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar sabah akşam 
O’nu teşbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir 
günden korkarlar.”197

Subhânallah. Gökler korkuyla, melekler endişeyle, yer korku 

ve ümitle O’nu teşbih eder. Hepsi de boyunlarını bükerek O’nu 

teşbih ederler.



Allah münezzehtir. O, yücelikte tektir. Tevhîd ile bilinir. Bi
linmekle nitelenir. Âlemlere rubûbiyetiyle kahirdir. O daima gör
kemli ve güzeldir.

Allah’ım! Bütün hamd sana mahsustur. Dinim, dünyam ve 
âhiretim için bütün iyilikleri senden istiyorum. Bütün kötülükler
den sana sığınırım. Şüphesiz ki sen dilediğini yaparsın. Dilediğine 
hükmedersin. Muhammed’e ve temiz, iyi ve mükemmel olan Âl-i 
Muhammed’e çokça salât ve selâm et.



Gökte arşı olan Allah münezzehtir. Yerde gücü olan Allah mü- 

nezzehdir. Karada ve denizde yolu olan Allah münezzehtir. Gökte 

azameti olan Allah münezzehtir.

Yerde ayetleri olan Allah münezzehtir. Kabirlerde takdiri olan 

Allah münezzehtir.

Cehennemde azabı ve gazabı olan Allah münezzehtir. Cennette 

rahmeti ve sevabı olan Allah münezzehtir. Kaçanın kendisinden 

kurtulamadığı Allah münezzehtir.

Kendisinden ancak kendisine sığınılan Allah münezzehtir. Öl

meyen diri olan Allah münezzehtir. Akşamladığınız ve sabahladı

ğınız zaman Allah münezzehtir. Gökte ve yerde, akşam ve öğle

nizde hamd O’nadır. Ölüden diriyi çıkanr. Diriden ölüyü çıkanr. 

Ölümünden sonra yeri diriltir. Siz de aynı şekilde kabirlerden çı
karılacaksınız.

“Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizli
ğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah’a mahsus
tur Onu tekbîr ile yücelt.”198

Her şeyin kat kat sayısınca azametine ve ihsanına yakışır bir şe

kilde ebedî ve sonsuz olarak Allah münezzehtir. Senden başka ilâh 

yoktur. Hamd ile seni tesbîh ederim.

Yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Halîm ve kerîm olan Allah’ı 

tesbîh ederim. Yüce ve ulu olan Allah’ı tesbîh ederim. Hak olanı 

tesbîh ederim. Daraltan ve genişleten Allah’ı tesbîh ederim.
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Zarar veren ve fayda sağlayan Allah’ı tesbîh ederim. Yüceler yü

cesi olan Allah’ı tesbîh ederim. Hak ile hükmeden Allah’ı tesbîh 

ederim. Her şeyden yüce olan Allah’ı tesbîh ederim. Yüce olan 

Allah’ı tesbîh ederim. O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her 

şeye kadîrdir ve her şeyi bilendir. Kendisi böyle olan ve benzeri 

olmayan Allah’ı tesbîh ederim.

Yanılmayan dâim olan Allah’ı tesbîh ederim. Eğlenmeyen kâim 

olan Allah’ı tesbîh ederim. Fakir düşmeyen zengin olan Allah’ı tesbîh 

ederim. Cimri davranmayan cömert olan Allah’ı tesbîh ederim.

Zayıflamayan güçlü olan Allah’ı tesbîh ederim. Gafil olmayan 

yakın olan Allah’ı tesbîh ederim.

Ölümsüz diri olan Allah’ı tesbîh ederim. Dâim ve kâim olan 

Allah’ı tesbîh ederim. Yok olmayan Allah’ı tesbîh ederim. Hayy ve 

Kayyûm olan, herhangi bir uyuklama ve uyku tutmayan Allah’ı 

tesbîh ederim.

Allah’ım seni tesbîh ederim. Senden başka ilâh yoktur. Birsin 

ve hiçbir ortağın yoktur. Sağlam ve sabit dağlann “Yüce olan Rabbi 
hamd ile tesbîh ederiz” diye tesbîh ettiği Allah’ı tesbîh ederim.

Ağaçların “Apaçık hakikatin sahibi olan Allah’ı tesbîh ederiz” diye 

tesbîh ettiği Allah’ı tesbîh ederim. Yedi göğün, yerin ve ikisi ara

sında bulunanların “Yüce, kerim ve halîm olan Allah’ı tesbîh ederiz” 
diyerek tesbîh ettiği Allah’ı tesbîh ederim.

Azamede övünen, kudretle gizlenen, rahmetle cömert davra

nan, yücelikte yükselen, lütûfta yakınlaşan, sırlann gizlilikleri ken

disine gizli kalmayan Allah’ı tesbîh ederim.

Karanlık gece, azgın deniz, örtüler ve çifüer O’na gizli kal

maz.

O H ) ............................
V J



İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Rahmet ve müsamahasıyla günahkârları 
kuşatmışür. Yarattığım sağlam ve mükemmel yaratmıştır. Müphem 
varlıklar kudretini dile getirmiş ve yaratma kudretiyle vahdaniyetine 
şâhitlik etmiştir.

Allah’ım! Rahmet peygamberi olan Muhammed’e, Âl’ine ve ter
temiz uğurlu Ehl-i Beyt’ine salât ve selâm et. Umutlan boşa çıkan
lar olarak rahmetinden ve ümitsizliğe düşmüşler olarak ihsânmdan 
geri çevirme ey İlâhî! Bizleri hidâyete erdikten sonra sapıtan ve sap
tıranlar olmaktan koru. Dinde şaşkın olmaktan koru. Müslümanlar 
olarak canımızı al ve bizi sâlihlerin arasına kat. Muhammed ve iyi 
olan Âlinin hakkı için, duâmızı kabul buyur ey âlemlerin Rabbi!
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Yüce ve en ulu olan Allah’ı tesbîh ederim. Kullan için ölümü 
takdir eden Allah’ı tesbîh ederim. Hak ile hükmeden Allah’ı tesbîh 
ederim. Melîk ve muktedir olanı tesbîh ederim. Ölümden sonra 
bakî kalacak olan ve mükâfat terazisinde karşılığı artıracak olan 
bir hamd ile Allah’ı tesbîh ederim.

Zâtının asâletine, celâlinin izzetine ve sevabının büyüklüğüne 
yakışan bir teşbihle Allah’ı tesbîh ederim. Her şeyin azametine bo
yun eğdiği Allah’ı tesbîh ederim. Her şeyin kudretine teslim olduğu 
Allah’ı tesbîh ederim. Her şeyin egemenliğine boyun eğdiği Allah’ı 
tesbîh ederim. Her şeyin dizginleriyle boyun eğdiği Allah’ı tesbîh 
ederim. Kudsiyeti yeri dolduran Allah’ı tesbîh ederim. Her karanlığı 
nûruyla aydınlatan Allah’ı tesbîh ederim. Dininden başka din edi
nilmeyen Allah’ı tesbîh ederim. Kudretiyle her kaderi takdir eden 
ve kudreti her kudretin üzerinde olan Allah’ı tesbîh ederim. Hiç 
kimse O’nun kudretine güç yetiremez. Başlangıcı tavsîf edilmeyen 
bir hükmü, sonu yok olmayan bir ilmi olanı tesbîh ederim.

Organsız olarak bileni ve her şeyden haberdar olanı tesbîh ede
rim. Yerde ve gökte hiçbir sırrın kendisine gizli kalmadığı Allah’ı 
tesbîh ederim. Çok seven Rabbi tesbîh ederim.

Tek ve bir olanı tesbîh ederim. Yüceler yücesini tesbîh ederim. Acele 
etmeyen rahîmi tesbîh ederim. Gafil olmayan kâimi tesbîh ederim.

Cimri davranmayan cömerdi tesbîh ederim. Sen, gökte azameti, 
yerde kudreti, denizlerde acayiplikleri, karanlıklarda nûru olansın. 
Seni tesbîh ederim. Senden başka ilâh yoktur. Kesinlikle ben zalim
lerden oldum. Yüksek izzetin sahibini tesbîh ederim. Clâl ve ikra
mın sahibini tesbîh ederim.
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Ey Kuddus seni tesbîh ederim. Ey Mennân! İhsanını istiyorum. 
Ey Kadir kudretim, ey Hâlim müsâmahanı, ey Alîm ilmini, ey Azim 
azametini istiyorum. (Sonra şöyle dersin:) ey Hak (üç defa), ey 
Bâ‘is (üç defa), ey Vâris (üç defa), ey Hayy(üç defa), ey Kayyûm 
(üç defa), ey Allah (üç defa), ey Rahmân (üç defa), ey Rahim (üç 
defa), ey Ze’l-Celâl ve’l-İkrâm (üç defa), ey Rabbenâ (üç defa), ey 
Kerîm! Kerîm olan Zâtınla istiyorum (üç defa)! Ey efendimiz (üç 
defa), ey övüncümüz (üç defa), ey değerlimiz (üç defa), ey hâzi
nemiz (üç defa), ey kuvvetimiz (üç defa), ey izzetimiz (üç defa)! 
Ey sığmağımız (üç defa), ey İlâhımız (üç defa), ey Mevlâmız (üç 
defa), ey Yaratıcımız (üç defa)! Ey rızkımızı veren (üç defa), ey 
bizi öldüren (üç defa), ey bizi dirilten (üç defa), ey sebebimiz (üç 
defa), ey vârisimiz (üç defa), ey bizi donatan (üç defa), ey ümidi
miz (üç defa), ey dinimizin, dünyamızın ve âhiretimizin umudu 
(üç defa)! Ey Hay! Kerîm olan zâtınla istiyorum (üç defa).

Ey Kayyûm! Kerîm olan zâtınla istiyorum (üç defa). Ey Al
lah! Kerîm olan zâtınla istiyorum (üç defa). Ey Kendisinden 
başka ilâh olmayan! Seni tesbîh ederim. Senden başka ilâh yoktur 
(üç defa). Ey Rahim! Kerîm olan zâünla istiyorum (üç defa). Ey 
Rahmân! Kerîm olan zâtınla istiyorum (üç defa). Ey Aziz! Kerîm 
olan zâtınla istiyorum (üç defa). Ey Kebîr! Kerîm olan zâtınla is
tiyorum (üç defa). Ey Mennân! Kerîm olan zâtınla istiyorum 
(üç defa). Ey Tevvâb! Kerîm olan zâtınla istiyorum (üç defa). Ey 
Vehhâb! Kerîm olan zâtınla istiyorum (üç defa). Ey Gaffâr! Kerîm 
olan zâtınla istiyorum (üç defa). Ey Kadîr! Kerîm olan zâtınla is
tiyorum (üç defa)! Ey Za’l-Celâl ve’l-İkrâm! Kerîm olan zâtınla is
tiyorum (üç defa). Kulun, elçin, peygamberin Muhammed’e ve en 
hayırlı pâk ehline, peygamber ve elçilerine ettiğin salâtın en fazi
letlisini onlara et. Allah’ım! Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm 
et. İbrâhîm’e ve Âl-i İbrâhîm’e salât ve selâm ettiğin gibi. Şüphesiz 
ki sen hamîd ve mecîd’sin.



Allah’ım! Babamız Âdem’e ve annemiz Havvâ’ya salât ve selâm 
et. Allah’ım! Bütün peygamberlerine salât ve selâm et. Allah’ım! 
Bana dinimde, dünyamda ve âhiretimde afiyet ver. Şüphesiz ki sen 
her şeye kadirsin.

Allah’ım! Benden kabul buyurmanı istiyorum. Şüphesiz ki sen 
günahları bağışlayan ve az amele çok sevap verensin. Allah’ım! 
Beni bağışlamanı istiyorum. Çünkü sen günahları bağışlayan ve 
kullanna merhamet edensin. Allah’ım! Bana merhamet etmeni is
tiyorum. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden ve kullanna mer
hamet edensin.



Allah’ım! Ümmî nebî olan Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e 
salât ve selâm et. İbrahim’e ve Âl-i İbrahim’e salât ve selâm ettiğin 
gibi. Şüphesiz ki sen hamîd ve mecîdsin. Allah’ım! Sana teşbihten 
ve nebine salât ve selâmdan sonra, eski-yeni, büyük-küçük, gizli- 
açık, bildiğim-bilmediğim, bana saydığın ve benim unuttuğum bü
tün günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Ey Allah, Ey Allah, Ey Al
lah! Ey Rahmân, Ey Rahmân, Ey Rahmân! Ey Rahim, Ey Rahim, 
Ey Rahim!

Senden başka ilâh yoktur. Sesler seninle mütevâzi oldu. Akıl
lar senin yanında yolunu kaybetti. Gözler senin huzurunda şaş
kın kaldı. Kalpler sana çekildi. Senden başka ilâh yoktur. Her şey 
sana boyun eğendir. Her şey kendini senin korumana bıraktı. Her 
şey sana boyun eğdi.

Senden başka ilâh yoktur. Bütün yaratıklar senin kabzandadır. 
Bütün dizginler senin elindedir. Sana ortak koşan herkes hakir ve 
güçsüz bir kuldur. Sen, eşi olmayan Rabbsm. Sonu gelmeyen dâimsin. 
Zevâli olmayan kayyûmsun. Ortağı olmayan meliksin. Ölüleri di
rilten dirisin. Her kişinin kazandığı üzerinde kâimsin.

Senden başka ilâh yoktur. Sen, yaratıklardan öncesin ve onlar
dan sonrasm. Onların üzerinde zâhirsin. Onlara kâhirsin. Onların 
üzerinde kadirsin. Onlara yakınsın. Onlann sahibi, yaratıcısı ve 
ruhlarını alansın. Onlann rızkını verensin. Onlann arzulannm son 
durağısın. Mevlâlansm. Şikâyet mercilerisin. Onlardan belâlan de
feden ve onlara arka çıkansın. Seninle onlann arasına girecek sen
den başkası yoktur. Onlann döndürüldükleri ve karar kılacaklan 
yer senin elindedir.



Sadece sana ümit besleriz ve ihsanını isteriz. Güç ve kuvvet an
cak sana mahsustur.

Senden başka ilâh yoktur. Sen, her zayıfın kuvvetisin. Her has
ret çekenin sığınağısın. Her korkanın emniyetisin. Her şikâyetin 
merciisin. Her musibetin kâşifisin. Senden başka ilâh yoktur. Her 
kaçağın kalesisin. Her zelilin izzetisin. Her mazlumun yardımcısı- 
sm. Güç ve kuvvet ancak sana mahsustur.

Senden başka ilâh yoktur. Her nimetin velisisin. Her iyiliğin 
sahibisin. Her kötülüğü defedensin. Her arzunun son durağısın. 
Her ihtiyacı karşılayansın. Güç ve kuvvet ancak sana mahsustur. 
Senden başka ilâh yoktur. Yaratıklarına karşı merhametlisin. Kul
larına muhtaç olmadığın ve onlar sana muhtaç olduğu halde on
lara ihsân edensin.

Senden başka ilâh yoktur. Her sırdan haberdârsın. Her gizli
nin yanında hazırsın. Dilediğine lütûfkârsın. İstediğini yapansın. 
Ey Hayy! Senden başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet ancak sana 
mahsustur.

Allah’ım! Sen, kendisinden başka ilâh olmayansın. Görünme
yen ve görünen âlemi bilensin. Rahmân ve rahimsin. Göklerin ve 
yerin yaratıcısısın. Celâl ve ikram sahibisin. Sen günahı bağışla
yan, tövbeyi kabul edensin. Azabın çetindir. Güç ve kuvvet sahi
bisin Senden başka ilâh yoktur. Dönüş sanadır.

Allah’ım ! Senden başka ilâh yoktur ile senden istiyorum. 
Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Bütün isteklerimi, arzu- 
lanmı, beklentilerimi ve istediğimi bana vermeni istiyorum. Çünkü 
bu senin için son derece kolaydır ve sen her şeye kadirsin. Çünkü 
sen, bir şeyin olmasını istediğini zaman ol dersin, o da oluverir.
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Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Her şeyi dolduran vâhid, 
ahad, ferd ve müteâl isminle istiyorum. Kendisine hiçbir şeyin denk 
gelmediği ferd isminle istiyorum. Yüce, en yüce isminle istiyorum. 
Büyük, en büyük isminle istiyorum.

Ulu, en ulu isminle istiyorum. Kerîm, en kerîm isminle isti
yorum.

Kendisinden başka ilâh olmayan isminle istiyorum. O, görün
meyen ve görünen âlemi bilendir. Rahmân ve rahimdir. Kendisin
den başka ilâh olmayan isminle istiyorum. O, meliktir, kuddûstur, 

selâmdır, mü’mindir, müheymindir, azizdir, cebbârdır, mütekebbir- 
dir. Allah’ım! Seni tenzih ederim. Sen onların ortak koştukların
dan berisin, yücesin. Kerîm, aziz olan isminle istiyorum. Senden 

başka ilâh olmadığı için senden istiyorum. Sen hâlıksm, bârîsin, 
mûsâvvirsin. En güzel isimler şenindir. Göklerde ve yerde olan her 

şey seni teşbih eder. Sen, aziz ve hakimsin.

Mahzûn ve meknûn olan isminle istiyorum. Senden başka ilâh 

yoktur.

Allah’ım! Sana duâ edildiğinde icabet ettiğin, istendiğinde ver
diğin isminle istiyorum. Kendisiyle istendiğinde isteneni vermeyi 
vacip kıldığın isminle istiyorum.

Kitabın bilgisine sahip olan kulunun kendisiyle istediği ve se
nin de göz açıp kapatılmcaya kadar onun tahtını ona verdiğin is
minle istiyorum.
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Allah’ım! Kul, sana dua ettiğinde senin de icabet ettiğin isminle 

istiyorum. Allah’ım! Gözümü kapaüncaya kadar isteğime icabet et. 

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur ile istiyorum. Çünkü senden 

başka ilâh yoktur. Ey Allah, Ey Allah, Ey Allah! Senden başka ilâh 

yoktur. Ey Allah, Ey Allah, Ey Allah! Senden başka ilâh yoktur. O, 

hayydır, kayyûmdur. Onu hiçbir uyku ve uyuklama tutmaz (aye

tin sonuna kadar). Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Öncekile

rin kitaplarıyla ve onlarda olan isimlerin ve duâsma icabet ettiğin 

kimselerin yapüklan duâlarla senden istiyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Zebûr’la ve onda olan isim

lerinle ve onda olup duâsma icabet ettiğin kimsenin yaptığı duâyla 

senden istiyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. İndl’le ve onda olan isim

lerinle ve onda olup duâsma icabet ettiğin kimsenin yaptığı duâyla 

senden istiyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Tevrat'la ve onda olan isim

lerinle ve onda olup duâsma icabet ettiğin kimsenin yaptığı duâyla 

senden istiyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Yüce Kur’ân’la ve onda olan 

isimlerinle ve onda olup duâsma icabet ettiğin kimsenin yaptığı 

duâyla senden istiyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Yedi gökte, yedi yerde ve 

ikisi arasındaki yaratıklarından herhangi birine indirdiğin her ki

tapla ve onda olup duâsma icabet ettiğin kimsenin yaptığı duâyla 

senden istiyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Yedi gökte, yedi yerde ve 

ikisi arasındaki yaratıklarından herhangi birine verdiğin isminle 

senden istiyorum.
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Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Kendine seçtiğin veya ya
ratıklarından herhangi birisine haber verdiğin veya vermediğin her 
isminle senden istiyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Salih kullarının kendisiyle 
duâ ettikleri ve senin de icabet ettiğinle senden istiyorum.

Bütün bunları senden istiyorum. Muhammed’e ve temiz ve pâk 
Âl’ine salât ve selâm etmeni istiyorum. Ey âlemlerin Rabbi! Sen
den istediğim duâma icabet etmeni istiyorum. Ey Efendim! Şüp
hesiz ki sen duâyı işitensin. Kullarına karşı çok acıyansın. Ey mer
hamet edenlerin en merhametlisi!
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Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Kendisiyle yedi göğe, yedi 
yere ve ikisinde yarattığın şeylere azmettiğin isminle senden isti
yorum. Bu isimle sana sığınıyorum.

Senden başka ilâh yoktur. Allah’ım! Bu isimle sana duâ edi
yorum. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Bu isimle sana sığı
nıyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Bu isimle sana tevekkül 
ediyorum. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Bu isimle senden 
yardım diliyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Bu isme iman ediyorum. 
Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Bu isimle sana sığmıyorum. 
Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Bu isimle sana yaklaşıyorum. 
Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Bu isimle cesaretleniyorum. 
Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Bu isimle yalvarıyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Ey Allah, Ey Allah, Ey Allah! 
Senin hiçbir ortağın yoktur. Ey Kerîm, Ey Kerîm, Ey Kerîm!

Kereminle, övgünle, cömertliğinle, fazlınla, ihsânmla, şefka
tinle, mağfiretinle, rahmetinle, cemâlinle, celâlinle, izzetinle ve 
azametinle senden istiyorum. Çünkü sen rahmet etmeyi kendine 
ilke edinmişsin ve şöyle buyurmuşsun:
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Ey Kulum! Benden istediğin afiyeti sana verdim. Canını alın
caya kadar yaşattığım sürece seni afiyette ve hoşnutlukta kıldım. 
Sen benim nimetime şükredenlerdensin.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Senden yardım istiyorum. 
Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Sana sığınıyorum. Allah’ım! 
Senden başka ilâh yoktur. Sana güveniyorum. Allah’ım! Senden 
başka ilâh yoktur. Sana iman ediyorum. Allah’ım! Senden başka 
ilâh yoktur. Sana yaklaşıyorum. Allah’ım! Senden başka ilâh yok
tur. Senden umuyorum. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Sana 
yalvarıyorum. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Sana niyâz edi
yorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Kerîm olan zâtınla sen
den istiyorum. Ey Kerîm, ey Kerîm, ey Kerîm! Ey Rahmân, Ey 
Rahmân, Ey Rahmân! Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Sen
den istiyorum. Çünkü senden başka ilâh yoktur. Ey Rahîm, Ey 
Rahim, Ey Rahîm!

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. M eknûn olan Üm mü’l- 
Kitap’ta, öncekilerin kitaplarında, Zebûr’da, Levhalarda, Tevrât’ta, 
İncîl’de veya Apaçık Kitap ve Yüce Kur’ân’da kendisiyle yemin etti
ğin her yeminle senden istiyorum Ey Rahmân, Ey Rahîm! Allah’ım! 
Senden başka ilâh yoktur. Çünkü senden başka ilâh yoktur. Ken
disine ve seçilmiş temiz, pâk Âl’ine rahmet, salâtlar ve bereketler 
indirdiğin peygamberin Muhammed’le sana yöneliyorum.

Ey Muhammed! Annem babam sana feda olsun. Bu ihtiyacımda, 
kendisinden başka ilâh olmayan, Rahmân ve rahîm olan Rabbin 
ve Rabbime seninle yöneliyorum.

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Bu isimle senden istiyo
rum. Çünkü senden başka ilâh yoktur. Ey ortaya çıkaran! Se
nin başlangıcın yoktur. Ey Daîm! Senin zevâlin yoktur. Ey Hayy! 
Ey ölüleri dirilten! Sen, her nefsin kazandığını gözetleyensin. Ey 
Rahmân, Ey Rahîm!
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Bu isimle istiyorum. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Çünkü 
senden başka ilâh yoktur. Sen birsin, teksin, hiçbir şeye muhaç 
değilsin, yalnızsın, yücesin. Gökleri ve yeri doldurmuşsun. Ken

disine hiçbir şeyin denk olmadığı ferd isminle senden istiyorum. 
Ey Rahmân, Ey Rahîm!

Bu isimle istiyorum. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Çünkü 
senden başka ilâh yoktur.

Allah’ım! Ey beşeriyetin Rabbi, İbrâhîm’in Rabbi, peygamber

lerin sonuncusu olan Muhammed b. Abdullah’ın Rabbi! Senden, 
Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni istiyo

rum. Bana, anne-babama, ehlime, çocuklarıma ve mü’m in kardeş
lerime m erham et etmeni istiyorum. Ey merhamet edenlerin en 
merhametlisi! Ben, sana, nebilerine, resûllerine, cennetine, cehen
nemine, diriltmene, yeniden diriltişine, va’dine, vaîdine ve kitapla
rına iman ediyorum. Senin katından gelenleri doğruluyorum. Ka

derine nza gösteriyorum.

Senden başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. Sen birsin, hiçbir 
ortağın, rakibin, dengin, vezirin, eşin, çocuğun, mislin, benzerin 

ve adaşın yoktur. Gözler seni idrâk edemez. Sen ise gözleri idrâk 
edersin. Sen çok lütûfkâr ve her şeyden haberdaâsm. Muhammed’in 

kulun ve elçin olduğuna şehâdet ederim. Allah’ın salât ve selâmı, 
rahmet ve bereketi onun ve pâk, temiz Âl’inin üzerine olsun.

Senden istiyorum Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Çünkü 
senden başka ilâh yoktur. Ey Hannân, Ey Mennân, ey Zu’l-Celâl ve’l- 
îkrâm! Ey İlâhım ve efendim! Ey Hayy, Ey Kayyûm! Ey Kerîm, Ey 
Ganî, ey Hayy! Senden başka ilâh yoktur. Ey Rahmân, Ey Rahîm! 
Senin hiçbir ortağın yoktur. Ey İlâhım ve efendim! Şükürle hamd 
sanadır. Şükürle hamd sanadır. Senden istediğim bütün duâlanma 
icabet et. Cehennem ateşine karşı bana merhamet et. Ey merha
met edenlerin en merhametlisi! Allah’ın salât ve selâmı Muham

med ve Âl’inin üzerine olsun.
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Allah’ım! Beni, bu sabah taksim ettiğin her hayırda, hidâyet 
ettiğin nûrda, yaydığın rahmettte, yaydığın afiyette, sunduğun n- 
zıkta, bağışladığın günahta, muvaffak kıldığın salih amelde, engel 
olduğun düşmanda, engellediğin belâda ve saâdete dönüştürdü
ğün âfette nâsibi en bol olan kullarından eyle. Ey merhamet eden
lerin en merhametlisi!



Her üzgünün üzüntüsünü gideren, senden başka ilâh yoktur. 
Her zelilin izzeti, senden başka ilâh yoktur. Her fakirin serveti, sen
den başka ilâh yoktur. Her güçsüzün kuvveti.

Her üzüntüyü gideren, senden başka ilâh yoktur. Her ihtiyacı 
karşılayan, senden başka ilâh yoktur.

Her iyiliğin velisi, senden başka ilâh yoktur. Her umudun son 
sının, senden başka ilâh yoktur.

Her belâyı defeden, senden başka ilâh yoktur. Her gizlinin bi
leni, senden başka ilâh yoktur.

Her sım n âlimi, senden başka ilâh yoktur.

Her gizli konuşmanın şâhidi, senden başka ilâh yoktur. Her 
belânın kâşifi, senden başka ilâh yoktur.

Senden başka ilâh yoktur. Her şey sana boyun eğmiştir.

Senden başka ilâh yoktur. Her şey sana itaat etmiştir. Senden 
başka ilâh yoktur. Her şey sana rağbet etmiştir. Senden başka ilâh 
yoktur. Her şey senden korkmuştur. Senden başka ilâh yoktur. 
Her şey seninle kâimdir. Senden başka ilâh yoktur. Her şeyin dö
nüşü sanadır. Senden başka ilâh yoktur. Her şey sana muhtaçtır. 
Senden başka ilâh yoktur. Birsin, hiçbir ortağın yoktur. İlâhsın, 
birsin, teksin. Mülk şenindir. Hamd sana mahsustur. Diriltir ve 
öldürürsün. Ölmeyen dirisin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz ki 
sen her şeye kadirsin. Senden başka ilâh yoktur. Birsin, hiçbir or
tağın yoktur. Hiçbir şeye muhtaç değilsin. Doğmamış ve doğur
mamışsın. O’nun dengi olabilecek hiçbir şey yoktur. Eş ve ço
cuk edinmemişsin. Her şeyden önce senden başka ilâh yoktur.
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Her şeyden sonra senden başka ilâh yoktur. Senden başka ilâh yoktur. 

Ey Rabbimiz! Sen bâkî kalacaksın ve her şey fânî olacaktır. Zevâlin 

olmayan dâimsin. Senden başka ilâh yoktur. Hayysın, kayyûmsun. 

Seni hiçbir uyku ve uyuklama tutmaz. Adalede kâimsin.

Aziz, hakim ve adil olan, senden başka ilâh yoktur. Göklerin 
ve yerin yaratıcısı, yüce arşın Rabbi, senden başka ilâh yoktur. 
Hannânsm, mennânsm, zu’l-Celâl ve’l-ikramsm.

Halım ve kerîm olan, senden başka ilâh yoktur. Aliyyu’l-azîm 
olan, senden başka ilâh yoktur. Yedi göğün, yedi yerin, onlarda, 
aralarında ve altlarında olanların Rabbi olan Allah’ı tesbîh ede
rim. O, büyük arşın Rabbidir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
mahsustur.

Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. O birdir. Hiç
bir ortağı yoktur. Mülkün ve hamdin sahibidir. Diriltir ve öldü
rür. Ölmeyen diridir. Hayır O’nun elindedir. O, her şeye kadirdir. 
Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. O birdir. Hiçbir 
ortağı yoktur. İlâhtır, birdir ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Eş ve 
çocuk edinmemiştir. Hiçbir kimse O’nun dengi değildir.

Beni ateşten kurtaracak bir şehâdetle Allah’tan başka ilâh ol
madığına şehâdet ederim. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Allah’tan 
başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. Hiçbir ortağı yoktur. Cen
nete sokacak bir şehâdetle Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet 
ederim. Sarsılmaz dağlar kaldıkça ve ebediyen yok olduktan sonra 
Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. O birdir. Hiçbir 
ortağı yoktur.

Ruhum bedenimde kaldıkça ve bedenimden çıktıktan sonra 
Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. O birdir. Hiçbir 
ortağı yoktur. Tembellikten sonra dinçlik halinde, dinçlikten sonra 
tembellik halinde ve ebedî olarak her halde Allah’tan başka ilâh ol
madığına şehâdet ederim. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur.
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İhtiyarlıktan önce gençlikte, gençlikten sonra ihtiyarlıkta ve 
ebedî olarak her halde Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ede
rim. O birdir, hiçbir ortağı yoktur.

Meşguliyetten önce boş vakitte, boş vakitten sonra meşguli
yette ve ebedî olarak her halde Allah’tan başka ilâh olmadığına 
şehâdet ederim.

Eller çalıştığı ve çalışmadığı sürece ve ebedî olarak her halde 
Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. O birdir, hiçbir or
tağı yoktur. İki kulak işittiği ve işitmediği sürece ve ebedî olarak 
her halde Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. O birdir, 
hiçbir ortağı yoktur. İki göz gördüğü ve görmediği sürece ve ebedî 
olarak her halde Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. 
O birdir, hiçbir ortağı yoktur. Dil döndüğü ve dönmediği sürece 
ve ebedî olarak her halde Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet 
ederim. O birdir, hiçbir ortağı yoktur. Kabrime girmeden önce ve 
kabrime girdikten sonra ve ebedî olarak her halde Allah’tan başka 
ilâh olmadığına şehâdet ederim. O birdir, hiçbir ortağı yoktur.

Karanlığı çöktüğü zaman gecede, aydınlandığı zaman gündüzde 
Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. O birdir, hiçbir or
tağı yoktur. Dünyada ve âhirette Allah’tan başka ilâh olmadığına 
şehâdet ederim. O birdir, hiçbir ortağı yoktur. Kıyâmet gününün 
korkusu için sakladığım bir şehâdetle Allah’tan başka ilâh olma
dığına şehâdet ederim. O birdir, hiçbir ortağı yoktur. Hak şehâdet 
ve ihlâs kelimesiyle Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ede
rim. O birdir, hiçbir ortağı yoktur.

Kulağımın, gözümün, etimin, kanımın, kılımın, cildimin, bey
nimin, kemiğimin, damarımın ve ayağımın taşıdığı şeyin şâhid ol
duğu bir şehâdetle Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ede
rim. O birdir, hiçbir ortağı yoktur. Allah’tan başka ilâh olmadığına 
şehâdet ederim. O birdir, hiçbir ortağı yoktur. Ruhum çıktığı anda 
ölünceye kadar bu şehâdetle Allah’ın dilimi serbest bırakmasını ve 
son amelimi hayırlı kılmasını umuyorum. Duâmı kabul buyur ey 
âlemlerin Rabbi!
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Rızası sayısınca Allah’tan başka ilâh yoktur. Yaratıkları sayısınca 

Allah’tan başka ilâh yoktur. Kelimeleri sayısınca Allah’tan başka ilâh 

yoktur. Arşı ağırlığınca Allah’tan başka ilâh yoktur. Gökleri ve yeri 

dolusunca Allah’tan başka ilâh yoktur.

Hamîd, Mecîd, Gafur, Rahîm, Mü’min, Müheymin, Aziz, Cebbâr 

ve Mütekebbir olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Kâbiz, Bâsit, Aliyy, Vefiyy, Vâhid, Ahad, Ferd, Samed, Kâhir li 

İbâdih, Rauf ve Rahîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Evvel, Âhir, Zâhir Bâtın, Muğîs, Karîb, Mucîb olan Allah’tan 

başka ilâh yoktur. Gafûr, Şekûr, Latîf ve Habîr olan Allah’tan başka 

ilâh yoktur. Sâdık, Evvel, ‘Âlîm ve A‘lâ olan Allah’tan başka ilâh 

yoktur. Tâlib, Gâlib, Nûr ve Celîl olan Allah’tan başka ilâh yoktur. 

Cemîl, Razzâk, Bedî‘ ve Mübtedf olan Allah’tan başka ilâh yoktur. 

Samed, Deyyân ve Aliyyu’l-A‘lâ olan Allah’tan başka ilâh yoktur. 

Hâlık, Kâfi, Bâkî ve Mu‘âfî olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Mu'iz, Muzill, Fâzıl, Cevvâd ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh 

yoktur. Dâfi‘, Nâfi‘, Râfi‘ ve Vâdi‘ olan Allah’tan başka ilâh yoktur. 

Hannân, Mennân, Bâ‘is ve Vâris olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Kâim, Dâim, Rafî‘ ve Vâsi‘ olan Allah’tan başka ilâh yoktur. 

Giyâs, Muğîs, Mufdil ve Hayyun lâ Yemût olan Allah’tan başka 

ilâh yoktur. Hâlik, Bârî, Mûsâvvir ve en güzel isimlere sahip olan 

Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerde ve yerde olan her şey O’nu 

tesbîh eder. O, Azizdir, Hakîmdir.

: ' • ... .................... İ  203 T ~  : ^. —  .............. .. ....  —  -------  -------- *1- > — ...........  ................... ............ .............. "



O Allah’tır. Bütün yaratıklar üzerinde muktedirdir. Hiçbir şey 
O’na denk ve eşit değildir. Onu tavsif edebilecek hiçbir şey yok
tur. O’nun hiçbir benzeri yoktur. En çok iyilikte bulunandır. Zorda 
kalmışların ve O’nun yüce zâtına yalvaranlann duâlanna icabet 
edendir.

Kelime-i tâmme’nin nihâhi haddi için, izzetinin, kudretinin, 
saltanatının ve azametinin hakkı için senden istiyorum! Muham- 
med ve Âl’ine salât ve selam eyle. (Burada Allah’tan istekte bulu
nunuz.) Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!



| | j ^

Allah’ın kendisini övdüğü hamd ile hamd Allah’a mahsustur. 
Allah’ın kendisini tehlîl ettiği tehlîl ile Allah’tan başka ilâh yoktur.

Allah’ın kendisini teşbih ettiği teşbihle O’nu teşbih ederim. 
Allah’ın kendisini yücelttiği tekbirle O en büyüktür.

Arşı, kürsüsü ve altında olanın kendisini övdüğü hamd ile hamd 
Allah’a mahsustur. Arşı, kürsüsü ve altında olanın kendisini tehlîl 
ettiği tehlîl ile Allah’tan başka ilâh yoktur. Arşı, kürsüsü ve altında 
olanın kendisini yücelttiği tekbîrle O en büyüktür.

Yaratıklarının kendisini övdüğü hamd ile hamd Allah’a mahsus
tur. Yaratıklarının kendisini tehlîl ettiği tehlîl ile Allah’tan başka ilâh 
yoktur. Yaratıklarının kendisini yücelttiği tekbîrle 0  en büyüktür.

Meleklerinin kendisini övdüğü hamd ile hamd Allah’a mahsus
tur. Meleklerinin kendisini tesbîh ettiği tesbîh ile Allah’ı tesbîh ede
rim. Meleklerinin kendisini yücelttiği tekbîrle 0  en büyüktür.

Göklerinin ve yerinin kendisini övdüğü hamd ile hamd Allah’a 
mahsustur. Göklerinin ve yerinin kendisini tehlîl ettiği tehlîl ile 
Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerinin ve yerinin kendisini tesbîh 
ettiği tesbîh ile Allah’ı tesbîh ederim. Göklerinin ve yerinin kendisini 
Göklerinin ve yerinin kendisini yücelttiği tekbîrle O en büyüktür.

Gök gürültüsünün, şimşeğinin ve yağmurunun kendisini övdüğü 
hamd ile hamd Allah’a mahsustur. Gök gürültüsünün, şimşeğinin 
ve yağmurunun kendisini tehlîl ettiği tehlîl ile Allah’tan başka ilâh 
yoktur. Gök gürültüsünün, şimşeğinin ve yağmurunun kendisini 
tesbîh ettiği tesbîh ile Allah’ı tesbîh ederim. Gök gürültüsünün, şim
şeğinin ve yağmurunun kendisini yücelttiği tekbîrle 0  en büyüktür.
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Kürsüsünün ve ilminin kuşattığı her şeyin kendisini övdüğü 

hamd ile hamd Allah’a mahsustur. Kürsüsünün ve ilminin kuşat

tığı her şeyin kendisini tehlîl ettiği tehlîl ile Allah’tan başka ilâh 

yoktur. Kürsüsünün ve ilminin kuşattığı her şeyin kendisini tesbîh 

ettiği tesbîh ile Allah’ı tesbîh ederim. Kürsüsünün ve ilminin ku

şattığı her şeyin kendisini yücelttiği tekbîrle O en büyüktür.

Denizlerinin ve içindekilerin kendisini övdüğü hamd ile hamd 

Allah’a mahsustur. Denizlerinin ve içindekilerin kendisini tehlîl 

ettiği tehlîl ile Allah’tan başka ilâh yoktur. Denizlerinin ve için

dekilerin kendisini tesbîh ettiği tesbîh ile Allah’ı tesbîh ederim. 

Denizlerinin ve içindekilerin kendisini yücelttiği tekbîrle O en 

büyüktür.

İlminin son smınna kadar, tükenmeyen nzası ölçüsünde hamd 

Allah’a mahsustur. İlminin son sınırına kadar, tükenmeyen nzası 

ölçüsünde Allah’tan başka ilâh yoktur. İlminin son sınınna kadar, 

tükenmeyen nzası ölçüsünde Allah’ı tesbîh ederim. İlminin son 

sm ınna kadar, tükenmeyen nzası ölçüsünde O en büyüktür.

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm 

et. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e merhamet et. İbrâhîm’e 

ve Âl-i İbrâhîm ’e m übarek kıldığın ve m erham et ettiğin gibi 

M uhammed’e ve Âl-i M uhammed’e mübarek kıl. Şüphesiz ki 

sen, Hamîd ve Mecîdsin. Allah’ım! Sana yaptığım tahmid, tehlîl, 

tesbîh, tekbîr ve peygamberin Muhammed’e salât ve selâmın pe

şinden küçük-büyük, gizli-açık, bildiğim-bilmediğim, bana sa

yıp da ezberlediğim ve unuttuğum bütün günahlanmı bağışla

manı diliyorum.

Ey Allah, Ey Allah, Ey Allah! Ey Rahmân, Ey Rahmân, Ey 

Rahmân! Ey Rahîm, Ey Rahîm, Ey Rahim! Duâmı kabul buyur 

ey âlemlerin Rabbi!
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Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e merhamet et. Îbrâhîm’e ve Âl-i 
İbrâhîm’e salât ve selâm ettiğin, mübarek kıldığın ve merhamet et

tiğin gibi Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e mübarek kıl. Şüphe

siz ki sen, Hamîd ve Mecîdsin.

Bizi cennetine ve rızana kavuşturacak, gazabından ve azabın

dan kurtaracak bir salâda salât ve selâm et.

Allah’ım! Nebimiz Muhammed’i (s.a.a.) ve Âl’ini öncekilerin ve 
sonrakilerin gıpta ettiği övülen bir makama ulaştır. Allah’ım! O’na 

ve Âl’ine salât ve selâm et. İhsanların en faziledisini ona tahsis et. 

Onu en faziledi hâkimiyete ve ikram edilenlerin mevkiine ulaştır. 
Allah’ım! Muhammed’e (s.a.a.) ve Âl’ine övülen bir şân ve başında 

toplanılan bir havuz bahşet.

Allah’ım! O’nun boyunu yücelt. Burhanım yükselt. Bize kâsesiyle 

içir. Havuzunun başına ulaştır. Bizi O ’nun zümresinde haşret. 

Bizi utanan, pişmanlık duyan, şikâyet eden, değiştiren, sadakat
siz, şüpheci, inkârcı, delirmiş, sapıtmış, saptırmış kimselerden ey

leme. Sevabma razı olan ve azabından emin olanlardan kıl. Bun
ları kendi katından bana bir ikram olarak ver. Şüphesiz ki sen, 
Aziz ve Vehhâbsın.

Allah’ım! Her haynn imamı ve rehberi olan Muhammed’e (s.a.a.) 
ve Âl’ine salât ve selâm et. Onun bereketini bütün kullara, belde

lere, hayvanlara ve ağaçlara yay. Ey merhamet edenlerin en mer

hametlisi!
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Allah’ım! Muhammed’e (s.a.a.) verdiğin bu kerametten daha 

değerli kerametleri, bu nimetten daha değerli nimetleri, bu ko

laylıktan daha değerli kolaylıkları, bu bağıştan daha değerli ba

ğışları, bu hisseden daha değerli hisseleri ver. Öyle ki, yaratıkla

rından hiçbirisi ondan, yakın bir makama, katında daha kıymetli 

bir mevkiye, sana daha yakın bir vesileye, yanında daha büyük 

bir şerefe, daha büyük bir hakka ve şefâate sahip olmasın. Sâkin 

ve rahat bir yaşamı, devamlı nimeti, lütûf ve fazileti, efendilik 

ve büyüklüğü, üm it ve sükûneti, güzel arzulan, hoş lezzetleri 

ve dünya şaşaasına benzemeyen şaşaalı bir hayatı O’na bahşet

meni istiyorum.

Allah’ım! Muhammed’e (s.a.a.) vesileyi, yüceliği ve fazileti ver. 

En yüksek dereceliler arasında derecesini, seçilmişler arasında sev

gisini ve mukarreb olanlann içinde kerametini yücelt. Biz, O’nun, 

risaletini tebliğ ettiğine, kullarına öğüt verdiğine, ayetlerini oku

duğuna, hükümlerini ikâme ettiğine, emrini açıkladığına, hük

münü uyguladığına, ahdini yerine getirdiğine, yolunda cihât etti

ğine ve ölünceye kadar ihlâsla sana ibadet ettiğine şâhitlik ederiz. 

Muhammed (s.a.a.), sana itaati emretti ve emrini yerine getirdi. 

Sana isyandan nehyetti ve kendisi isyanı terk etti. Dost olmayı 

istediğin velilerine dost oldu. Düşmanca davranmayı istediğine 

düşmanca davrandı.

Salâtların  m ü ttak îlerin  im âm ı, peygam berlerin  efendisi, 

nebilerin sonuncusu ve resûlün Muhammed’in üzerine olsun. 

Ey âlemlerin Rabbi! Allah’ım! Karanlığı çöktüğü zaman gecede, 

Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Aydınlandığı zaman 

gündüzde, Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Dünyada ve 

âhirette Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Hoşnutluk ma

kamını O’na bahşet.
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Allah’ım! Peygamberimiz Muhammed’i (s.a.a.) gözünün aydın
lığı olan ümmetinden kendisine tabi olanlarla, eşleriyle, yaşayan 
ve ölmüş olan zürriyetiyle ferahlat. Bizi, Ehl-i Beyt’ini, bütün üm
metini, ehl-i beytlerimizi, ölü ve yaşayanlardan üzerimizde hakkı 
olanları içi rahaüayanlardan eyle. Allah’ım! Hepimizin gözlerine 
O’nu görmeyi nâsip et. O’ndan sonra aramızı hiç ayırma!

Allah’ım! Bizleri O’nun havuzuna ulaştır. Kâsesiyle suvar. O’nun 
zümresinde ve sancağının altında haşret. O’na arkadaşlık etmek
ten bizi mahrum etme. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Salât ve 
selâm, Allah’ın rahmet ve bereketi, O’nun ve en hayırlı pâk Âl’inin 
üzerine olsun.

Allah’ım! Ey ölümün ve hayatın Rabbi! Ey göklerin ve yerin 
Rabbi! Ey âlemlerin, bizim ve önceki atalarımızın Rabbi! Sen bir
sin, hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Doğmamış ve doğurmamışsın. Hiç
bir şey O’na denk ve benzer değildir. Kudretinle meliklere mâlik 
oldun. İzzetinle efendileri köleleştirdin. Cömertliğinle büyüklere 
hükmettin. Kuvvetinle saygınlan dağıttın. Azametinle dağlan yık
tın. Kendin için övünme ve azameti seçtin. Hamd ve senâ senin 
yanında yer edindi. Şeref ve asalet yeri senin içindir.

Hiçbir şey sana ulaşamaz. Hiçbir kimse senin kudretine sa
hip değildir. Sen yardım isteyenlerin ve sığmanlann sığınağısın. 
Mü’minlerin dayanağısın. İsteyenlerin isteklerinin yolusun.

Allah’ım! Benden şehvetlerin fitnesini uzaklaştırmanı istiyo
rum.

Her saptırıcı fitneye karşı bana sebât vermeni ve merhamet et
meni istiyorum. Sen benim şikâyet ve istek merciimsin. Senin hiç
bir benzerin yoktur. Hiçbir kimse senin kudretine sahip değildir. 
Sen en büyüksün, en yücesin, en kerîmsin, en azizsin, en ulusun, 
en güçlüsün, en şereflisin, en seçkinsin ve en değerlisin. Yaratık
ların seni hakkıyla tavsîf edemezler. Sen kendini tavsif ettiğin gi
bisin. Ey ceza gününün mâliki!
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Allah’ım! Kendisiyle çağrılmasından hoşlandığın her isminle ve 
öncekilerin ve sonrakilerin kendisiyle duâ edip de icabet ettiğin her 
duâyla, eski-yeni, küçük-büyük, gizli-açık, bildiğim-bilmediğim, 
bana sayıp da ezberlediğim ve unuttuğum bütün günahlarımı ba
ğışlamam senden istiyorum.

Allah’ım! Beni bağışla! Bana merhamet et! Tövbemi kabul bu
yur! Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edensin. 
Ey merhamet edenlerin en merhamedisi!
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Allah’ım! Beni gayba iman edenlerden, namazı dosdoğru kılan

lardan ve kendisine nzık olarak verdiğini infâk edenlerden eyle. 

Beni hidâyete erdir ve hidâyete erenlerden kıl. Âdem’e öğretip de 

tövbesini kabul ettiğin kelimeleri bana öğret. Çünkü sen tövbeleri 

çokça kabul eden ve merhamet edensin.

Allah’ım! Beni namazı dosdoğru kılanlardan ve zekâtı veren

lerden eyle.

Sabır ve namazla yardım isteyen mütevâzi kullanndan eyle.

Kendileri için korku olmayan ve mahzûn olmayacak olanlar

dan eyle.

Allah’ım! Beni, başlarına bir musibet geldiğinde “Biz Allah’tan 
geldik ve tekrar O’na döneceğiz” diyen sabırlı kullanndan eyle. 

Allah’ım! Katından bana salât ve rahmet ver ve beni hidâyete eren

lerden eyle.

Allah’ım! Bana, dünya ve âhiret hayatında sâbit sözle sebât ver 

ve beni zalimlerden yapma. Allah’ım! Beni, meleklerin, güzelce 

ruhlannı aldıklan zaman kendilerine “selâm üzerinize olsun, ne 
mutlu size, işlediklerinize karşılık olarak cennete girin” diyecekleri 

kullardan eyle.

Allah’ım! Beni sabreden ve Rablerine tevekkül eden kullar

dan eyle.

-  ___ ra n ____  - ................



Allah’ım! Bana dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve beni 

cehennem azabından koru. Beni muttakîlerden ve muhsinlerden 

eyle. Seni tesbîh ederim. Şüphesiz ki ben, kendine zulmedenler

den oldum. Duama icabet et. Beni cehennem ateşinden kurtar. Ey 

merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Beni, “Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına 

gelene sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine nzık olarak 

verdiğini infâk eden” muhsinlerden eyle.

Allah’ım! Beni, “namazlarında huşû duyan, boş sözden yüz çevi

ren, zekâtlarını ödeyen, ırzlarını koruyanlardan eyle. (Eşleri ve elle

rinin altında bulunan câriyelerine karşı hariç.” Çünkü onlarla iliş

kilerinden dolayı kınanmazlar).

Allah’ım! Beni, “emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet eden, 

şehâdetlerini gözeten, namazlarım koruyanlardan” eyle.

Allah’ım! Beni, Firdevs cennetine vâris olup da orada ebedî 

olarak kalan, senin korkundan endişelenenlerden eyle. Allah’ım! 

Beni, ayetlerine iman eden, Rablerine ortak koşmayanlardan kıl

dın. Beni, verdiklerinde kalpleri ürkek olanlardan eyle. Çünkü on

lar Rablerine dönecekler.

Allah’ım! Beni, hayır işlerine koşuşan ve o uğurda öne geçen

lerden eyle.

Allah’ım! Beni, kendi taraftarın yap. Çünkü senin tarafında 

olanlar kurtuluşa erenlerdir. Allah’ım! Beni kendi ordundan yap. 

Çünkü senin ordun kesinlikle galip olandır. Allah’ım! Bana, sonu 

misk olan mühürlü saf bir içecekten içir. İşte yarışanlar bunun 

için yarışsınlar. Allah’ım! Bana katkısı tesnîm olan ve Allah’a ya

kın olanlann kendisinden içtiği bir pınardan içir.



Allah’ım! Ben kendime zulmettim. Eğer beni bağışlamaz ve bana 
merhamet etmezsen, kaybedenlerden olurum.

Allah’ım! Zorluktan sonra kolaylık isterim. Kesintisiz bir karşı

lık vermeni bekliyorum. “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye 
imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günah
larımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rab
bimiz! Peygamberlerin aracılığıyla bize vazettiklerini bize ver Kıyâmet 
günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, va’dinden dönmezsin.”199

Allah’ım! Katındaki derecemi ve değerli rızkımı artır. Allah’ım! 
Beni, sana verdiği sözü yerine getiren, misâkı bozmayan, Allah’ın 
korunmasını istediği bağlan koparmayan, Rablerinden korkan, 
kötü bir hesapla karşılaşmaktan çekinenlerden eyle.

Allah’ım! Beni, sabreden ve Rablerinin rızasını arayan, namazı 
dosdoğru kılan, kendilerine nzık olarak verileni gizli ve açık infâk 
eden, kötülüğü iyilikle ortadan kaldıran ve kendileri için dünya 
yurdunun iyi sonucu olanlardan eyle.200

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi 
cehennem azabından koru.



Allah’ım! Beni, iman edip salih amel işlemiş olarak sana kavu
şanlardan eyle. Beni, altından ırmaklar akan Adn cennederinde en 
yüksek derecelere yerleştir.

Allah’ım! Beni, "Ey Rabbimiz iman ettik. Günahlarımızı bağışla 
ve bize merhamet et. Sen günahları bağışlayanların en hayırlısı ve 
merhamet edenlerin en merhametlisisin” diyenlerden eyle.

Allah’ım! Beni, şöyle diyen kullardan eyle: “Onlar yeryüzünde 
vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Câhiller onlara laf attıkları 
zaman, ‘selâm!’ derler. Onlar, Rablerine secde ederek ve kıyamda du
rarak geceleyenlerdir. Onlar, şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz! Bizden 
cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helak
tir. Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar, 
harcadıklarında ne isrâf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcama
ları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar, Allah ile beraber 
başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın harâm kıldığı 
cana kıymayan ve zinâ etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır 
azaba uğrar. Kıyâmet günü onun azabı kât kat artırılır ve horlanmış 
olarak orada ebedî kalır”201

“Onlar, yalana şâhitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaş
tıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir. Onlar, kendi
lerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır 
kesilmezler”202

Allah’ım! Beni, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize 
göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder 
yap”203 diyenlerden eyle.
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A llah’ım ! Beni, hakkında şöyle dediğin ku llan n d an  eyle: 
“Onlar sabretm elerine karşılık  cennetin yü ksek  m akam larıy la  
mükâfatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selâmla karşılana
caklardır. Orada ebedî kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel 
bir konaktır!”204

Allah’ım! Beni, “Lütfûyla kalınacak yurda yerleştirdiğin ve orada 
kendilerine bir yorgunluk dokunmayan ve bir usanç da gelmeyen”205 
kullanndan eyle. Allah’ım! Beni nimet cennetlerine, altından ır- 
maklann aktığı cennet ve pınarlara yerleştir. Allah’ım! Beni nimet 
cennetlerine, “Muktedir bir hükümdârın katında doğruluk meclisinde 
cennetlerde ve ırmak başlarında”200 olanlardan eyle. Allah’ım! Beni, 
nefsimin şerrinden koru. Kıyâmet günü “Beni, ana babamı, iman 
etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden ka
dınlan bağışla”207 diyen kullanndan eyle.

Allah’ım! “Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi ba
ğışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rab- 
bimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. ”20H

Allah’ım! Bizi “adaklannı yerine getiren, kötülüğü her yanı kuşat
mış bir günden korkanlardan”209 eyle. Allah’ım! Bizi şu kullanndan 
eyle: “Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Ye
dirdikleri kimselere şöyle derler: ‘Biz size sırf Allah nzası için yediri
yoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz■ Çünkü biz, 
asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimiz- 
den korkarız.’ ”210 Allah’ım! Onlan koruduğun gibi beni de bu gü
nün şerrinden koru. Bana bir aydınlık ve bir sevinç ver. Beni cen
net ve ipek elbiselerle mükâfatlandır.

Allah’ım! Beni, cennette koltuklara kurulmuş, orada yakıcı bir 
sıcak ve dondurucu bir soğuk görmeyen, üzerlerine cennetin göl
geleri sarkmış, meyveleri yakmlaştınlarak hazırlanmış, etraflannda 
ihüyaca göre ölçüp düzenlenmiş gümüş kaplar ve şeffaf kadeh
ler dolaştırılan, kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir 
kâseden içirilenlerden eyle.

1  215



Allah’ım! Onlara tertemiz bir içecek içirdiğin gibi bana da içir. 

Onlara ince ve kalın ipekten elbiseler giydirdiğin gibi bana da giy

dir. Onlann çalışma ve çabalarını makbul gördüğün gibi benim

kini de makbul gör. Ey Rabbimiz! Bizi hidâyete erdirdikten sonra 

kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz ki 

sen çok bahşedensin. Beni sabredenler, doğru olanlar, huzurunda 

gönülden boyun büküp divân duranlar ve seherlerde bağışlanma 

dileyenlerden kıl.

“Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey 
Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! 
Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, 
bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna 
karşı bize yardım  et.”211

Allah’ım! Ömrümü sâlih amelle bitirtmeni istiyorum. Senden 

istediğimi bana ihsân etmeni istiyorum. Kudret ve şeref sahibi olan 

Rab, onlann nitelendirdiği şeylerden uzaktır. “Gerçek duâ ancak 
O'nadir. O’ndan başka yalvardıkları ise onlann isteklerine ancak, ağ
zına ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlannı suya uzatan kimse
nin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kâfirlerin duâsı 
daima boşa çıkar. Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri 
de gölgeleri de sabah akşam Allah’a boyun eğer”212

Allah’ım! Bana acımanı ve rahmet etmeni istiyorum. Ey acıyan 

ve merhamet eden! 'Allah’ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? On
lann gölgelen Allah’a  secde ederek ve tevâzu ile boyun eğerek sağa ve 
sola dönmektedir Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler bü
yüklük taslamadan Allah’a  boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün 
olan Rablerinden korkarlar ve emrolunduklan şeyleri yaparlar”213

Allah’ım! Beni, gaybe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı ve

ren ve indirdiğine inananlardan eyle. Şüphesiz ki sen, ona Arapça 

Kur’ân’ı hak olarak indirdin.
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“De ki: “Ona ister inanırı, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce 
kendilerine ilim verilenler, Kur’ân kendilerine okunduğunda derhal yü
züstü secdeye kapanırlar.” “Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin va’di 
mutlaka gerçekleşecektir” derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapa
nırlar. Bu da onların derin saygısını artırır. ”214

Allah’ım! Beni, İbrâhîm ve İsrail’in zürriyetinden kendilerine ni

met verdiklerinden eyle. Allah’ım! Beni, kendilerine nimet verdi

ğin nebilerden, sıddıklardan, sâlihlerden ve şehitlerden eyle. On

lar ne güzel arkadaştırlar.

Allah’ım ! Beni, hidâyet ettiğin ve seçtiğin kim selerden ve 

Rahmâriın ayetleri kendilerine okunduğu zaman yüzüstü yere ka

pananlardan eyle.

Allah’ım! Beni, gece gündüz seni teşbih eden, hiç ara vermek

sizin seni zikreden, hiç usanmadan sana ibadet eden, seni teşbih 

eden ve sana secde edenlerden eyle.

Allah’ım! Beni şu kullanndan eyle: Ayaktayken, otururken ve 

yanlan üzerine yatarken seni anarlar. “Göklerin ve yerin yaratılışı 
üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksik
liklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru’ derler. Rabbimiz! Sen 
kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç 
yardımcıları yoktur Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana 
çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlan- 
mızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbi
miz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyâmet 
günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, va’dinden dönmezsin.”215

“Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay, yıl
dızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde 
etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur Allah kimi al
çaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur Şüphesiz, 
Allah dilediğini yapar”216



“Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı 
evrede) yaratan sonra da arş’a  kurulan Rahmân’dır Sen bunu haberdar 
olana sor! Onlara, ‘Rahmân’a  secdeye kapanın denildiğinde ‘Rahmân 
da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?’ derler ve bu on
ların nefretini artırır”217

Allah’ım! Ey sâlihlerin velisi! Ömrümü sâlih amelle bitirtmeni, 
duama icabet etmeni, isteğimi ve işi beni ilgilendirenin isteğini kar
şılamanı istiyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!



“Ben, onlara (Sebe’ halkına) hükümdârlık eden, kendisine her şey
den bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve 
kavminin, Allah’ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara 
yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüz
den de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı 
ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen 
Allah’a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmıştır. Allah 
kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır Büyük Arş’ın Rabbidir”2]S

“O halde bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı ta
dın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedî azabı 
tadın.”219

“Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt veril
diği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ede
rek tesbîh edenler inanırlar. Onlar, korkarak ve ümid ederek Rab
lerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine nzık  
olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse, yap
makta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlık
larını bilemez.”220

Allah’ım! Beni, yaptıklarına karşılık olarak Me’vâ cennetini ver
diğin kimselerden eyle. “Dâvûd dedi ki: Andolsun, senin koyunum  
kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle Sana zulmetmiştir Esa
sen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip sa- 
lih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır. Dâvüd bizim ken
disini imtihân ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, 
eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi.”221



“Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın varlığının delîllerindendir. Gü
neşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a  kulluk ediyorsanız, 
onları yaratan Allah’a secde edin.”222

Allah’ım! Sen, bağışlayan ve merhamet edensin. Ben ise günahkâr 
ve hatalıyım. Allah’ım! Sen, verensin, ben ise dilenenim. Allah’ım! 
Sen, hâkisin, ben ise fâniyim.

Allah’ım! Sen, zenginsin, ben ise fakirim. Allah’ım! Sen, aziz
sin, ben ise zelilim.

Allah’ım! Sen, hâlıksın, ben ise mahlûkum. Sen, mâliksin, ben 
ise memlûkum.

Allah’ım! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. “Gerçekten onun 
azabı, sürekli bir helaktir Şüphesiz o, ne kötü bir durak ve ne kötü 
bir konaktır”223 Rabbimiz! “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Sen
den bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır”224 Rabbimiz! 
İlmimi artır. “Diriltilecek günde beni utandırma.”225 “Rabbim! (Gi
receğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım 
yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar Katından bana yar
dımcı bir kuvvet ver”226

“Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur Sen konuk edenlerin 
en hayırlısısın.”227 “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver İşimi bana kolay
laştır Dilimdeki düğümü çöz.”228 “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce 
iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere 
karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyici
sin, çok merhametlisin. ”229

Ey Rabbimiz! Tövbelerimizi kabul buyur. Bize merhamet et. Bize 
hidâyet ver. Bizi bağışla. Son ömrümüzü hayırlı kıl. Son amelleri
mizi hayırlı kıl. En hayırlı günümüzü, sana kavuştuğumuz gün yap. 
Mutluluk içinde ömrümüzü sona erdir. Ey Hayy! Ey Kayyûm! Ben 
senin rahmetine sığınıyorum. Ey endişeyi yatıştıran ve ey üzüntüyü 
gideren! Ey darda kalmışların duâlanna icabet eden! Sen dünya ve 
âhiretin Rahmânı ve Rahîmisin. Bütün ihtiyaçlaıımda bana öyle bir 
şekilde merhamet et ki başkasının merhametine ihtiyaç duymayayım.

T 220 T



Allah’ım! Ben, dilediğimi elde edemem. Kaygılandığım şeyi an
cak seninle kendimden uzaklaştırabilirim. Emir senin elindedir. 
Ben senin bağışlamana muhtacım. Bütün yaratıkların sana muh
taçtırlar. Sana, benden daha muhtaç biri yoktur. Allah’ım! Senin 
nûrunla hidâyete erdim. İhsanınla zenginleştim. Nimetinle sabah
ladım ve akşamladım. Günahlarım önündedir. Onlardan mağfiret 
diliyorum ve sana tövbe ediyorum. Allah’ım! Tuzağından kork
tuğum her şeyin kötülüğünü seninle kendimden uzaklaştırırım. 
Onun şerrinden sana sığınırım. Ona karşı senden yardım diliyo
rum. Senden başka ilâh yoktur. Her türlü noksanlıktan münezzeh
sin. Gerçekten ben, zalimlerden oldum.

Allah’ım! Senden mudu bir hayat, güzel bir ölüm, rezil rüsva 
etmeyen bir dönüş istiyorum. Ey merhamet edenlerin en merha
metlisi! Allah’ım! Hor görülmekten veya hor görmekten sana sığı
nırım. Sapıtmaktan veya saptırmaktan, haksızlık yapmaktan veya 
haksızlığa uğramaktan, câhil olmaktan veya aptalca davranılmak- 
tan sana sığınırım.

Ey yüce arşın ve kadîm ihsânm sahibi! Kutsal ve yücesin ey 
merhamet edenlerin en merhametlisi! Allah’ın salâtı Muhammed 
ve tertemiz Âl’inin üzerine olsun.
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Allah’ım! Dinimde bana afiyet ver. Bedenimde bana afiyet ver. 

Kulağıma sıhhat ver. Gözüme sıhhat ver. O nlan bana mirâsçı 

kıl. Ey başlangıcı olmayan ilk! Ey sonu olmayan dâim! Ey öl

meyen diri! Ey ölüleri dirilten! Sen herkesin kazandığını göze

tensin. Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine salât ve selâm et. Sana ya

kışanı bana yap.

Allah’ım! Ey tan yerini ağartan! Geceyi istirahat, güneş ve ayı 

bir hesaba göre yaratan! Borcumu ödeme imkânı ver. Beni fakir

likten koru. Gözüme gönlüme bayram ettir. Yolunda beni kuv

vetlendir Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin! Senden 

başka ilâh yoktur. Sen, senden önce bir şey olmayan yaratıcısın. 

Fânî olmayan dâimsin. Ölmeyen dirisin. Görünen ve görünmeye

nin yaratıcısısm. Sen her gün bir iştesin. Muhammed’e ve Âl’ine 

salât ve selâm et. Bana, anne-babama, çocuklanm a ve kardeşle

rime mağfiret etmek senin işinden olsun ey merhamet edenlerin 

en merhametlisi! Allah’ım! Sen, talimsiz her şeyi bilensin. Hamd, 

sana mahsustur. Allah, Allah, Allah! Rabbim! Sana hiçbir şeyi or

tak koşmam. Senin hiçbir dengin yoktur. O, işitendir, görendir. 

Gözler O’nu idrâk edemez. O, latîf ve habîrdir.

Allah’ım! Senden diliyorum. Senin dilediğin her şey olur. Rah

m et peygamberi olan nebîn M uhammed’le sana yöneliyorum. 

Allah’ın salâtı onun ve hayırlı ve pâk ehlinin üzerine olsun.
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Ey Muhammedi îhtiyaçlanm ı karşılaması için seninle Rab- 

bin ve Rabbim olan Allah’a yöneliyorum. Sana ve tertemiz pâk 

ehline salât ve selâm etmesini ve kendisine yakışan şekilde bana 

davranmasını istiyorum.

Allah’ım! Suyun karanlıklarında ve yeryüzünün yollannda ken

disiyle yol bulunan isminle senden istiyorum. Kendisiyle, melek

lerin ayaklarının titrediği isminle istiyorum.

Mûsâ’nm Tûr’un sağ tarafında kendisiyle sana duâ ettiği is

minle istiyorum. Sen de ona icabet ettin ve kendi katından bir 

sevgi verdin. Muhammed (s.a.a.)’nin kendisiyle sana duâ ettiği 

isminle istiyorum. Sen de O’nun geçmiş ve gelecek günahlarını 

bağışladın, üzerindeki nim etini tamamladın. M uhammed’e ve 

Âl’ine salât ve selâm etmeni ve sana yakışan şekilde bana dav

ranmanı istiyorum.

Allah’ım! Arşındaki izzet odaklarıyla, kitabındaki rahmetin son 

sınırıyla senden istiyorum. Senin en yüce isminle ve en yüce yü

celiğinle, iyilik yapanın ve kötülük yapanın ulaşamadığı mükem

mel kelimelerinle senden istiyorum. Senden istiyorum ey Allah, 

ey Rahmân, ey Rahîm, ey Zu’l-Celâl ve’l-İkrâm! İlâhsın, vâhidsin, 

ahadsın, ferdsin, samedsin. Adalede hükmedensin. Senden başka 

ilâh yoktur. Aziz ve hakimsin. Sen vitr, kebîr ve müte‘âlsın.

Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm etmeni, beni hesapsız 

bir şekilde affederek cennete sokmanı ve bana cömertliğine, ke

remine, şefkatine, merhametine ve ikramına yakışır bir şekilde 

davranmanı istiyorum.

Allah’ım! İsmimi değiştirme. Bedenimi tağyir etme. Belâmı son 

sınırına vardırma. Düşmanlanmı bana güldürme ey kerîm!
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Allah’ım! Saptırmaya götüren bir zenginlikten, unutturan bir 
fakirlikten, helake götüren bir hevâdan, utanç verici bir amelden 

sana sığınırım. Rabbimi bir ve tek kabul ederek sabahladım. O’na 
hiçbir şeyi ortak koşmam. O’nunla birlikte başka bir ilâha kulluk 
etmem. O’ndan başka bir dost edinmem.

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Meşakkatin
den korktuğum şeyi bana büyütme. Zorluğundan ve üzüntüsünden 

korktuğum şeyi bana kolaylaştır. Darlığından korktuğum şeyi bana 

genişlet. Rızanla, dünya ve âhiret işlerimde gönlümü ferahlat.

Allah’ım! Sana olan tevekkülümde, peygamberlerin sıdkını 
bana ver. Duâmı, kabul edilen duâlardan kıl. Amelimi, senin ka
tma yükselen ve kabul edilen amel yap. Allah’ım! Bana yükledi

ğini yapabilme gücü ver. Gücümün yetmediğini bana yükleme. 

Allah bana yeter. O, ne güzel vekildir. Allah’ım! Bana yardım et. 
Düşmanlanma yardım etme. Bana saldırmak isteyen ve tuzak ku
ran herkesten hakkımı al. Bana tuzak kurma. Bana hidâyet et ve 

hidâyeti bana kolaylaştır.

Allah’ım! Dinimi, emanetimi, amellerimin hâtimelerini ve dünya 

ve âhirette bana verdiğin bütün nimetleri sana emanet ediyorum. 
Sen emaneti zâyi etmezsin. Allah’ım! Hiç kimse beni senden ko

ruyamaz. Senden başka bir sığınak asla bulamam.

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Göz açıp 
kapayıncaya kadar bile olsa beni nefsime bırakma. Bana verdiğin 
nimetleri alma. Şüphesiz senin verdiğini engelleyecek, engelledi

ğini verecek hiçbir kimse yoktur. Servet sahibi olanlann servetleri, 
sana karşı kendilerine bir menfaat sağlayamaz.

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve 
bizi ateş azabından koru.”1™ Allah’ım! Muhammed’e ve en hayırlı 
Âl’ine salât ve selâm et. Rahmetinle ey merhamet edenlerin en 

merhameüisi!
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Yerde yarattığı ve yerden çıkan, gökten inen ve göğe çıkan 

her şeyin şerrinden, gece ve gündüzün âfetlerinin şerrinden, 

hayır dışında bir şeyle gece kapıyı çalan her misafirin şerrin

den, hiçbir dindâr ve fâcirin aşamadığı Allah’ın mükem m el ke

limelerine sığınırım.

Allah’ım! Senden irtidât etmeyen bir iman, tükenmeyen bir 

nim et ve nebiler, sıddıklar, şehitler ve sâlihlerle birlikte -k i  on

lar ne güzel arkadaştırlar- sonsuz cennetin en yüksek makamla

rında Muhammed ve tertemiz en hayırlı Âl’iyle oturmayı nâsip 

etmeni istiyorum.

Allah’ım ! Korkum u gider. Kusurlarım ı ört. Sürçm elerim i 

engelle. Sen, senden başka ilâh olmayan Allah’sın. Birsin. Hiç

bir ortağın yoktur. M ülk şenindir. Hamd, sana mahsustur. Sen, 

her şeye kadirsin.

Allah’ım! Senden istiyorum. Çünkü sen, kendisinden istenen, 

övülen, birlenen ve ibadet edilensin. Sen bolca veren ve ihsân 

sahibisin. Göklerin ve yerin yaratıcısısm. Yücelik ve ikram sa

hibisin. Küçük-büyük, hatalı-kasıtlı, hatırlattığın-unutturduğun 

veya unuttuğum  bütün günahlarım ı bağışlam anı istiyorum . 

Çünkü sen, günahları çokça bağışlayansın. Sen cebbârsın. Sen 

Rahmânsın. Sen Rahimsin. Sen merhamet edenlerin en merha- 

metlisisin.
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Allah’ım! Senden, senden başka ilâh yoktur ile istiyorum. Ey be

nim ve her şeyin İlâhı! Ey vâhid, kendisinden başka ilâh olmayan, 

her şeyin ilâhı olan, vâhid ve kahhâr olan ilâhım! Muhammed’e 

ve Âl’ine salât ve selâm etmeni istiyorum. Bana, benim ihtiyaç 

duyduğum ve sana yakışan, senin bildiğin şeyi yapmanı istiyo

rum. (Burada Yüce Allah’tan istekte bulununuz.)

Allah’ım! Bunları ve gözümün ulaşamadığı, isteğimin elde 

edemediği, kullarından birine va’d edip de niyetimin ulaşama

dığı şeyleri bana ver. Veya yaratıklarından birine verdiğin hayrı 

bana ver. Şüphesiz ki onu senden istiyorum. Rahmetinle senden 

istiyorum ey Rabbim! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! 

Ey âlemlerin Rabbi!

Allah’ım! Gizli, saklı, Mübarek, Tahûr, Tâhir, Ferd, Vitr, Vâhid, 

Ahad, Samed, Kebîr ve göklerin ve yerin nûru olan Müte‘âl is

minle istiyorum. Zâtına verdiğin isminle istiyorum. Çünkü sen 

şöyle buyurmuşsun: “Allah, göklerin ve yerin nurudur ”231 Ben, 

senden istiyorum ey göklerin ve yerin nûru! Ben, senin dediğin 

gibi diyorum. Kendini isimlendirdiğin gibi seni isimlendiriyo

rum: Ey göklerin ve yerin nûru! Muhammed’e ve Âl’ine salât ve 

selâm etmeni istiyorum. Küçük-büyük, hatırlattığın-unuttuğum 

hatalı-kasıtlı, bütün günahlarımı bağışla. Çünkü sen, tövbeleri 

kabul eden ve merhamet eden Allah’sın. (Burada Yüce Allah’tan 

istekte bulununuz.)

Ey Allah! Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey Zu’l-Celâl ve’l- 

İkrâm! Ey yardıma çağıranların kendisinden yardım istediği! Ey 

imdat isteyenlerin imdadına koşan! Ey isteyenlerin isteklerinin son 

sınırı! Sen üzüntülülerin üzüntülerini giderensin. Sen gâmlıları 

rahatlatansın. Sen zorda kalmışların duâlanna icabet edensin. Sen 

âlemlerin ilâhısın. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.
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Sen her üzüntüyü giderensin. Her isteğin son sininsin. Her ih
tiyacı karşılayansın. Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Bana, 
sana yakışan şekilde davran. Senden başka ilâh yoktur Rabbim! Sen 
efendimsin, ben ise senin kulunum, kulunun ve cârîyenin oğlu
yum. Perçemim senin elindedir. Kötülük işledim, nefsime zulmet

tim. Günahımı itiraf ettim. Hatamı ikrar ettim.

Ey ihsânı bol, ihsân senin elinde olduğu için senden istiyorum. 
Ey göklerin ve yerin yaraücısı! Ey Zu’l-Celâl ve’l-İkrâm! Kulun ve 

elçin olan Muhammed’e ve Âl’ine yaratıklarından hiçbirisine etme
diğin salavâdannla salât ve selâm et. İsrâîloğullanna denizi yardı
ğın kudrede, beni her zalim, hasetçi, düşman ve muhâliften ko
rumanı istiyorum.

Kendisiyle dağı onlann üzerine bir gölge gibi yaptığın isminle, 
korktuğum  ve sakındığım  şeyden beni korum anı istiyorum. 
Allah’ım! Onlan seninle defediyorum. Şerlerinden sana sığınıyo
rum. Onlardan sana ilticâ ediyorum. Onlara karşı senden yardım 
istiyorum. Allah, Allah, Rabbim! Sana hiçbir şeyi ortak koşmam. 
O’ndan başka hiçbir dost edinmem.



Allah’ım! Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Ey yedi gö

ğün, yedi yerin ve ikisinde ve aralarında bulunanların Rabbi! Ey 

Sebh’l-Mesânî ve yüce Kur’âriın Rabbi! Ey Cebrâîl, Mikâîl ve İsrafil’in 

Rabbi! Ey bütün meleklerin Rabbi! Ey nebilerin ve resûllerin so

nuncusu Muhammed’in (s.a.a.) Rabbi! Senden istiyorum.

Allah’ım! Gökleri ve yerleri ayakta tutan, denizlerin ölçüsünü, 

dağların ağırlığını kendisiyle yapüğın isminle istiyorum. Dirileri öl

dürdüğün, ölüleri dirilttiğin, bulutlan yarattığın, rüzgârlan gönder

diğin, kullan nzıklandırdığm, kumlann sayısını saydığın, kendisiyle 

dilediğini yaptığın ve bir şeyin olmasını istediğin zaman kendisiyle 

ol dediğin ve onun da olduğu isminle istiyorum.

Fakirliğimi zenginliğinle kapatmanı, duama icabet etmeni, is

teklerimi ve arzulanmı karşılamanı, akıbetimi rahmetinle afiyette 

kılmanı istiyorum.

Korkumu gider. En mükemmel nimederin ve en büyük fazile

tin, en güzel nzık ve genişlikle beni ihya et. Bana verdiklerine kar

şılık şükretmeyi nâsip et.

Beni hayatta bıraktığın sürece bunlan âhiret nimetleriyle bir

leştir. Allah’ım! Dünyanın ve âhiretin, gecenin ve gündüzün, ölü

mün ve hayatın kaderi senin elindedir. Yardım etme ve terk etme

nin, haynn ve şerrin kaderi senin elindedir. Allah’ım! İşimin temeli 

olan dinimi, maişetim olan dünyamı ve dönüş yerim olan âhiretimi 

bana mübarek kıl. Bütün işlerimi bana mübarek kıl.
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Allah’ım! Sen, senden başka ilâh olmayansın. Va‘din haktır. 
Sana kavuşmak haktır. Hayatın ve ölümün şerrinden sana sığını
nın. Deccâlin fitnesinden sana sığınınım Şüphe ve ahlâksızlığın, 
tembellik ve acizliğin şerrinden sana sığmınm. Cimrilik ve isrâftan 

sana sığmınm.

Allah’ım! Geçmişte işlediğim günahlar ve suçlar bana uğradı. Ey 
Rabbim! Sen, seçemediğim şeyleri seçme gücüne sahipsin.

Ey Rabbim! Beni tek başına yarattın. Ancak seninle bir şey ol
dum. Hayır sadece senin katmdandır. Benden kötülüğü ancak sen 
çevirdin.

Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi sen bana öğrettin. Sahip olamadı

ğım ve hesaplayamadığım şeyi sen bana verdin. Ey Rabbim! Um

madığım şeye sen kavuşturdun. Umudumun ulaşamadığı şeyi sen 
bana verdin ey Rabbim! Çokça hamd sana mahsustur. Ey günahı 
bağışlayan! Beni bağışla. Dünya ve âhiretin felâketlerini bana ko

laylaştıran nzayı kalbime ver.

Ey Rabbim! Bana bütün ferahlık, afiyet ve hayır kapılannı aç.

Allah’ım! Bana (hayır) kapısını aç, yoluna ilet ve çıkış yerini/ 
yolunu göster.

Allah’ım! Kullanndan bana karşı kendilerine güç verdiğin ve 
işlerimin sahibi yaptığın herkesin, önlerinden, arkalarından, üst
lerinden, altlanndan, sağlanndan sollanndan, dilediğin her yön

den, nasıl dilemişsen ve ne şekil dilemişsen, kalplerini, dillerini, 
kulaklannı, gözlerini benden çevir ki onlardan biri bana bir kötü

lük dokunduramasm.
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Allah’ım! Beni korumana ve komşuluğuna al. Senin komşuluğun 
azizdir ve övgün yücedir. Senden başka ilâh yoktur. Sen selâmsın 
ve selâm şendendir. Ey Zu’l-Celâl ve’l-İkrâm! Hesaba kattığım ve 
hesaba katmadığım her yönden beni nzıklandırmanı istiyorum. 
Boynumu ateşten azat etmeni istiyorum. Senin yurdun olan selâm 
yurdunda beni iskân etmeni istiyorum.

Allah’ım! Acil olan ve daha sonra olan, bildiğim ve bilmediğim 
bütün hayn senden istiyorum. Acil olan ve daha sonra olan bü
tün kötülüklerden sana sığınırım. İstediğim ve istemediğim bütün 
hayn senden istiyorum. Sakındığım ve sakınmadığım bütün şer- 
den sana sığınmm. Hesaba kattığım ve hesaba katmadığım her ta
raftan beni nzıklandırmanı istiyorum.

Allah’ım! Ben senin kulunum. Senin kulunun oğluyum. Senin 
kulunun (bayan) oğluyum. Senin avucundayım. Perçemim senin 
elindedir. Hakkımdaki hükmün câridir. Hakkımdaki hükmün her 
zaman adildir.

Kendine isim olarak verdiğin veya kitaplarında indirdiğin veya
hut yaratıklarından birine öğrettiğin veyahut da gayb ilminde ken
dine ayırdığın her isminle senden, ümmi peygamberin, kulun, el
çin ve yaratıkların en hayırlısı olan Muhammed’e ve tertemiz, en 
hayırlı Âl’ine salât ve selâm etmeni istiyorum.

İbrâhîm’e ve Âl-i İbrâhîm’e merhamet ettiğin ve bereket ver
diğin gibi Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e merhamet etmeni 
ve bereket vermeni istiyorum. Şüphesiz sen, hamîd ve mecîdsin. 
Kur’ân’ı gönlümün nûru kılmanı ve onunla işimi kolaylaştırmanı, 
gönlümü genişletmeni, onu kalbimin bahan ve hüznümün izâhı, 
üzüntümün ve kederimin gidericisi, yiyecek ve içeceğimde bir nûr, 
kulağımda ve gözümde bir nûr, beynimde, kemiğimde, damanmda, 
kılımda, tenimde, önümde, üstümde, altımda, sağımda, solumda 
bir nûr, ölümümde bir nûr, hayatımda bir nûr, kabrimde bir nûr, 
haşrimde bir nûr, beni cennete kavuşturuncaya kadar her şeyimde 
bir nûr yapmanı istiyorum.
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Ey göklerin ve yerin nûru! Sen, hak sözünle kendini vasıfla- 

dığm gibisin.

“Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: 
Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. 
Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız Mübarek bir ağaçtan, ne do
ğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur Bu ağacın 
yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacaktır. Nûr üstüne nûr. 
Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misâller verir. 
Allah her şeyi hakkıyla bilendir”232

Allah’ım! Nûrunla beni hidâyete erdir. Kıyâmette önümde, ar

kamda, sağımda, solumda bir nûr kıl ki onunla selâm yurduna 

ilerleyeyim. Ey Zu’l-Celâl ve’l-İkrâm! Allah’ım! Nefsimde, ailemde, 

çocuklanmda ve malımda senden afiyet istiyorum. Bu mağfiret ve 

afiyette beni giydirmeni istiyorum.

Allah’ım! Senden dünya ve ahirette mağfiret ve afiyet istiyo

rum.

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 

Önümden, arkamdan, sağımdan solumdan, üstümden, altımdan 

beni koru. Allah’ım! Sana sığınırım ey mülkün sahibi! “Mülkü di
lediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil 
edersin. Hayır senin elindedir Şüphesiz sen, her şeye kadirsin. Geceyi 
gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, 
diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız nzık verirsin.

Ey dünya ve âhiretin Rahmânı ve Rahîmi! O ikisinde dilediğine 

verirsin ve dilediğine engellersin. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e 

salât ve selâm et. Bana merhamet et. Borcumu öde. Günahımı ba

ğışla. İhtiyaçlarımı karşıla. Şüphesiz sen, her şeye kadirsin.
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Allah’ım! Sen, melik olduğun için ve dilediğin her iş olduğu 

için senden istiyorum.

Allah’ım! Gerçek bir iman, şüphe barındırmayan sâbit bir yakın, 

beraberinde kibir olmayan bir tevâzu, dünya ve âhirette senin cö

mertliğinin şerefine kavuşturan bir rahmet istiyorum.

Şüphesiz sen, her şeye kadirsin. Allah’ın salâtı Muhammed’e 

ve tertemiz, pâk Âl’ine olsun. Rahmetinle ey merhamet edenlerin 

en merhametlisi!



Allah’ım! Senden bir rahmet istiyorum. Onunla kalbime yol 

göster, işimi bir araya getir, dağınık işlerimi topla, dinimi ıslâh et, 

gizlimi koru, şahidimi arındır, malımı artır, ömrümü uzat, işimi 

kolaylaştır, ayıbımı ört, bozuk olan bütün hallerimi düzelt, hoş

lanmadığım her şeyi benden uzaklaştır, yüzümü ağart, geri ka

lan ömrümde bütün kötülüklerden beni koru.

Allah’ım! Sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen 

âhirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin. Senin üs

tünde hiçbir şey yoktur. Sen bâtınsın. Senin altında hiçbir şey 

yoktur.

Zâhir oldun ve bâtın oldun. Bâtın oldun ve zâhir oldun. Zâhir 

olan yaratıklarına gizlendin. Arzının yarıklarından bakanlara latif 

oldun. Yanmdakine yüceldin. Yüceliğindekine yaklaştın. Senden 

başka ilâh yoktur.

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni is

tiyorum. İşimin koruması olan dinimi, maişetim olan dünyamı, 

dönüş yerim olan âhiretimi düzeltmeni istiyorum.

Hayatı, her hayırlı işte, benim  için bir ziyâde, ölüm ü, her 

kötü şeyden bir uzaklaşma kılm anı istiyorum. Allah’ım! Her 

şeyden önce hamd, sana mahsustur. Her şeyden sonra hamd, 

sana m ahsustur. Ey yardım a çağıranların  çağırıcısı! Ey ke

derlileri rahatlatan! Ey zorda kalanlann duâsma icabet eden!
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Ey büyük sıkıntıyı gideren! Ey merhamet edenlerin en merhamet
lisi! Kederimi ve üzüntümü gider. Çünkü senden başka onlan gi
derecek kimse yoktur. Şüphesiz sen hâlimi ve sana, iyiliğine ve 
ihsanına olan gerçek ihtiyacımı biliyorsun. Muhammed’e ve Âl-i 
Muhammed’e salât ve selâm et. İhtiyacımı karşıla ey merhamet 
edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Bütün hamd, sana mahsustur. Bütün izzet şenin
dir. Bütün saltanat sana aittir. Bütün kudret, şeref ve kuvvet şe
nindir. Bütün hayır senin elindedir. Gizli-açık bütün işler sana 
döner. Allah’ım! Senin saptırdığına hidâyet edecek, hidâyet et
tiğini saptıracak kimse yoktur. Verdiğini engelleyecek, engelle
diğini verecek kimse yoktur. Öne geçirdiğini erteleyecek, erte
lediğini öne geçirecek kimse yoktur. Tuttuğunu açacak, açtığını 
tutacak kimse yoktur.

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 
Üzerime bereketini, fazlını, rahmetini ve rızkını yay. Allah’ım! İh
tiyaç gününde senden zenginlik, korku gününde emniyet, zevâl 
bulmayan ve değişmeyen kalıcı nimet istiyorum.

Allah’ım! Ey yedi göğün Rabbi ve ey yedi yerin, ikisinde ve 
aralarında bulunanlann Rabbi! Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! 
Ey Tevrât’ı, Incil’i, Zebûr’u ve Yüce Furkân’ı indiren! Ey yüce ar
şın Rabbi! Ey dâneyi ve çekirdeği yaran! Şer sahibi her şeyin şer
rinden, perçeminden tuttuğun her canlının şerrinden sana sığını
rım. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. O, her 
şeye kadirdir ve her şeyi kuşatmıştır.

Allah’ım! Sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen 
âhirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin. Senin üs
tünde hiçbir şey yoktur. Sen bâtınsın. Senin altında hiçbir şey yok
tur. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Bana 
şunu bunu yap.
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Allah’ın ism ine ve Allah’a iman ederim. Allah’a sığınırım. 
Allah’a tutunurum ve sığınırım. O’nun izzeti ve korumasıyla 

kovulmuş şeytandan, saptırmasından, hilesinden, biniciliğin
den, yürümesinden, tuzağından ve onunla beraber sallanan her 
canlının şerrinden kaçınırım. Hiçbir dindâr ve fâcirin aşama

dığı Allah’ın mükemmel, bereketli kelimelerine sığınırım. Yarat
tığı, bitirdiği ve yoktan var ettiği her şeyin şerrinden, -senden 

bir hayır ve afiyetle gece kapıyı çalan hariç- gece ve gündüzün 

musibetlerinin şerrinden, bildiğim ve bilmediğim bütün güzel 
isimlerine sığınırım.

Allah’ım! Nefsimin şerrinden, gecemde ve gündüzümde ken
disinden korktuğum nazar eden her gözün, işiten her kulağın, 
konuşan her dilin, saldıran her elin, yürüyen her ayağın şerrin

den sana sığınırım.

Allah’ım! İnsan-cin, yakm-uzak, küçük-büyük, bana zulüm, 
baskı, kötülük, hoş olmayan bir şey yapmak isteyenin, gön
lünü çıkarmanı, elini tutmanı, ayağını kısaltmanı, zararını, ifti

rasını ve hatasını engellemeni, öfkesini almanı, parlamasını ön
lemeni, dilini susturmanı, gözünü köreltmeni, kendisini meşgul 

edecek bir iş vermeni, benimle onun arasına girmeni, ona karşı 
gücünle ve kuvvetinle beni korumanı istiyorum. Şüphesiz sen, 
her şeye kadirsin.
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Allah’ım! Senden başka her şeyden sana sığınırım. Allah’ım! 
Sen her şeyden büyük ve en büyüksün. Allah’ım! Bana verdiği
nin hayrından beni mahrum etme. Engellediğinle imtihân etme. 
Allah’ım! Çoluk-çocuk, mal, evlat, iman, emanet, zararlı olmayan 
ve zarar vermeyen faydalı çocuk gibi kullarına verdiğinin en ha
yırlısını istiyorum.

Allah’ım! Ben sana muhtacım. Senden korkuyorum. Sana sığını
yorum. Allah’ım! İsmimi değiştirme. Bedenimi değiştirme. Belâmı 
kaldıramayacağım kadar artırma. Bana belâ üstüne belâ verme. 
Allah’ım! Azgınlaştıran bir zenginlikten, helake götüren bir heva- 
dan, utanç verici bir amelden sana sığınırım.

Allah’ım! Günahımı bağışla. Tövbemi kabul et. Delilimi ortaya 
çıkar. Ayıbımı ört. Seçilmiş Muhammed’i ve Âl-i Muhammed’i be
nim için af dileyen dostlarım yap.

Allah’ım! Senin itaatinden olup da kendisiyle senin rızan
dan başka bir şeyi aradığım bir sözü sarfetmekten sana sığınırım. 
Allah’ım! Bana verdiğinle başkasının benden daha mutlu olmasın
dan sana sığınırım.

Allah’ım! Şeytanın şerrinden, sultânın şerrinden, kâlemlerin 
yazdıklarının şerrinden sana sığınırım. Senden, güzel bir amel, is
tikrarlı bir geçim ve bol bol akan bir rızık istiyorum.

Allah’ım! Günahlan yazdın. Sırlanma muttali oldun. Kalplerin 
arasına girdin. Kalpler sana kulak kesilmiştir. Gizli senin yanında 
açıktır. Bir şeyin olmasını istediğin zaman ona emrin, ol demen- 
dir, o da oluverir.



Allah’ım! Rahmetinle senden istiyorum. Onunla amel etmem 
için her uzvuma sana itaati ver ve ondan sonra sürekli sana itaat 
etsin.

Allah’ım! Rahmetinle senden istiyorum. Sona erdireyim diye 
her uzvumdan isyanı çıkar ve ondan sonra bir daha ona dön
dürme.

Allah’ım! Sen affedicisin. Affı seversin. Beni affet. Allah’ım! Sen 
ezelde vardın ve senden önce hiçbir şey yoktu ve senden sonra da 
hiçbir şey olmayacaktır. Sen hayysın, kayyûmsun. Gözler uyur, 
yıldızlar batar. Seni ne uyku tutar ne de uyuklama.

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Kede
rimi ve üzüntümü gider. Bütün önemli işlerimde bana ferahlama 
ver ve bir çıkış kapısı göster. Beni yaratıkların ve senin dışında
kilerin umudundan uzaklaştırman için, kendi umudunu kalbime 
yerleştir ki güvenim sadece sana olsun.

Allah’ım! Beni acı gaflete daldırma. Beni ayartma. Beni gafiller
den yazma. Allah’ım! Kullarını saptırmaktan ve icabetinden şüphe 
uyandırmaktan sana sığınırım. Allah’ım! Kitabının tek tek say
dığı, ilminin ihâta ettiği ve haberinin zabt ettiği günahlarım var. 
Ben hatakâr ve günahkârım. Sen, ise bağışlayan ve iyilikte bulu
nan Rabsm. Tövbe ve inâyette sana rağbet ederim. Benden sâdır 
olan günahlardan dolayı senden özür diliyorum. Onun için beni 
affet. Geçmiş günahlarımı bağışla. Şüphesiz sen, tövbeleri çokça 
kabul eden ve kullarına acıyansın. Allah’ım! Sen, bana merhamet 
etmeye herkesten daha çok layıksın. Öyleyse bana merhamet et. 
Dünyada ve âhirette, bana acımayanı bana musallat etme.



Allah’ım! Büyüklüğünle tedrici olarak bana gizlediğin işlerle, 

kıyamet günü beni cezalandırma ve yaratıklar arasında beni re

zil ve rüsva etme. Ey Rabbim! Her iki yurtta da beni affet. Şüp

hesiz sen, günahlan bağışlayan ve kullarına acıyansın.

Allah’ım! Eğer rahmetine ulaşma liyâkatine sahip değilsem de 

senin rahmetin bana ulaşmaya ve beni kuşatmaya ehildir. Çünkü 

sen, her şeyi kuşatmışsın. Ben de bir şeyim. Öyleyse rahmetin 

beni de kuşatsın. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Eğer bunu, emirlerinde sana itaat eden ve kendileri 

için yarattığın şeyde senin için çalışanlara ihsan etmişsen, onlar 

bunu ancak seninle elde edebilirler. Senden başka onlan muvaf

fak edecek yoktur. Rahmetin, onlann itaatlerinden önce gelir. Ey 

merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Onlara ihsan ettiğini bana da ihsan et ey efendim, ey 

mevlâm! Ey sığınağım! Ey barınağım! Ey kuvvetim! Ey hekimim! 

Ey yaratıcım! Ey nzık verenim! O nlan muvaffak ettiğine beni de 

muvaffak et. Onlara merhamet ettiğin gibi bana da kâmil, genel, 

inen rahmetinle merhamet et. Ey merhamet edenlerin en merha

metlisi! Ey bir şeyi duyması, başka bir şeyi duymasına engel ol

mayan! Ey isteyenlerin kendisini yanıltmadığı! Ey ısrar edenle

rin ısrarlannın kendisini usandırmadığı! Bana affının serinliğini, 

zikrinin ve rahmetinin tatlılığını tattır.

Allah’ım! Sana tövbe edip de tekrar döndüğüm şeylerde ba

ğışlamanı diliyorum.

Bana ihsân edip de, sana isyan etmem cesaretini veren nimet

lerine karşılık senden mağfiret diliyorum.

Senin nzam  kazanmak için yaptığım fakat hâlisane olmayan 

diğer şeyleri karıştırdığım her işten dolayı senden mağfiret dili

yorum.
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Sana söz verip de sözümde durmadığımdan dolayı senden 
mağfiret diliyorum. Senin katında haram olan hakkında, hevâmn 
beni çağırdığı ruhsatı kabul etmemden dolayı senden mağfiret di
liyorum.

Senden başka hiç kimsenin bilmediği ve sadece senin hoşgörünün 
ve affının kuşattığı günahlarımdan dolayı mağfiret diliyorum.

Senin huzurunda bozduğum her yeminimden dolayı senden 
mağfiret diliyorum. Ey celâl ve ikram sahibi! Ey bana kendisini 
tanıtan! Beni kendinden başkasıyla meşgul etme! Beni başkasına 
bırakma. Beni kendinden başka hiçbir yaratığa muhtaç etme! Ey 
merhamet edenlerin en merhamedisi! Allah’ın salâtı Muhammed’in 
ve tertemiz Âl’inin üzerine olsun.



Allah’tan başka ilâh yoktur. O, halimdir, kerîmdir. Allah’tan 

başka ilâh yoktur. O, aliyyuVazîmdir. Yedi göğün, yedi yerin, iki

sinde ve aralarında bulunan şeylerin ve yüce arşın Rabbi, her türlü 

noksanlıktan münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a 

mahsustur. Yaratıcıların en güzeli olan Allah yücedir. Güç ve kuv

vet ancak yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Allah’ım! Beni afiyetle kuşat ki maişetimle sevindiresin. Öm

rümü mağfırede sona erdir ki günahlar bana zarar vermesin. Dün

yanın musibetlerinden ve âhiretin üzüntülerinden beni koru ki 

rahmetinle cennete sokasın. Şüphesiz sen, her şeye kadirsin.

Allah’ım! Sen gizliliklerimi bilirsin. Öyleyse mazeretimi ka

bul et. İhtiyaçlarımı bilirsin. Öyleyse isteğimi bana ver. İçimde

kini bilirsin. Öyleyse günahımı bağışla. Allah’ım! Sen ihtiyaçla

rımı bilirsin, günahlarımı da bilirsin. Öyleyse bütün ihtiyaçlarımı 

karşıla ve bütün günahlarımı bağışla.

Allah’ım! Sen Rabsm. Ben ise kulum. Sen mâliksin, ben ise 

memlûkum. Sen azizsin, ben ise zelilim. Sen dirisin, ben ise ölü

yüm. Sen güçlüsün, ben ise güçsüzüm. Sen zenginsin, ben ise fa

kirim. Sen bâkîsin, ben ise fâniyim. Sen verensin, ben ise dilene

nim. Sen bağışlayıcısın, ben ise günahkânm. Sen efendisin, ben 

ise köleyim. Sen bilensin, ben ise câhilim.



Cehaletimden dolayı sana isyan ettim. Cehaletimden dolayı 
günah işledim. Cehaletimden dolayı seni anmayı unuttum. Ce
haletimden dolayı dünyaya güvendim. Cehaletimden dolayı dün
yanın süslerine aldandım. Sen, bana, benden daha çok acıyansın. 
Sen, beni benden daha iyi gözetensin. Beni bağışla ve merhamet 
et. Bildiğin günahlanma aldırma. Şüphesiz sen, en aziz ve en cö
mertsin. Allah’ım! Beni, işlerin en doğrusuna yönelt ve nefsimin 
şerrinden koru.

Allah’ım! Rızkımı genişlet. Ömrümü uzat. Günahlarımı bağışla. 
Beni dinine yardım edenlerden eyle. Yerime başkasını koyma.

Ey Hannân! Ey Mennân! Ey Hayy! Ey Kayyûm! Kalbimi zik
rin için boşalt.

Allah’ım! Ey yedi göğün, yedi yerin, ikisinde ve aralarında bu
lunanların Rabbi! Ey Seb'u’l-Mesânî ve yüce Kur’ân’ın Rabbi! Ey 
Cebrail, Mikâîl ve İsrafil’in Rabbi! Ey bütün meleklerin Rabbi! 
Ey nebilerin ve resûllerin sonuncusu olan Muhammed’in (s.a.a.) 

Rabbi!

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Beni kul
larına kulluktan kurtar ve kolaylıkla, kifâyetle, kanaatle, sana te

vekkülde gerçek bir yakînle sana ibadet etmeye muvaffak kıl.

Allah’ım! Göğü, yeri, ikisinde ve aralarında bulunanlan ayakta 
tutan, kendisiyle dirileri öldürdüğün, ölüleri dirilttiğin, ecelleri 
saydığın, dağlan tarttığın, denizleri ölçtüğün, zelili aziz, azizi ze
lil yaptığın, kendisiyle dilediğini yaptığın, bir şeye ol dediğin ve 

onun da olduğu yüce isminle istiyorum.
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İsteyenler, onunla istedikleri zaman isteklerini verdin. Duâ 
edenler, onunla duâ ettikleri zaman duâlanna icabet ettin. Sığınan
lar, onunla sığındıkları zaman karşılıklannı verdin. Darda kalmış
lar, onunla yalvardıkları zaman onları kurtardın. Şefâat isteyenler, 
onunla şefâat istedikleri zaman onlara şefâat ettin. Yardım isteyen
ler, onunla yardım istediklerinde yardımlarına koştun. Sana kaçan
lar, onunla yalvardıklan zaman nidâlannı duydun. Tövbe edenler, 
onunla sana yöneldikleri zaman tövbelerini kabul ettin.

Ey efendim ve Ey mevlâm! Ey ilâhım  ve ey kuvvetim! Ey 
komşum, ey sığınağım ve ey övünç kaynağım! Ey din, dünya ve 
âhiretimin zâhiresi! Senden istiyorum.

En büyük isminden daha büyük olan isminle senden istiyorum. 
Onunla, senden başka hiç kimsenin bağışlayamadığı günahım için, 
hiç kimsenin gidermediği sıkıntım için, senden başkasının gidere
mediği zaranm için, onunla sana karşı çekiştiğim ve işlediğimde 
sana karşı hayâmın azaldığı günahım için duâ ediyorum.

İşte ben, huzuruna günahkâr, hatalı olarak geldim. Yeryüzü 
bunca genişliğine rağmen bana dar geldi. Çaldığım kapılar ka
pandı. Bildim ki senden başka bir sığınak ve bannak yoktur. İşte 
ben huzurundayım. Günahkâr, hatalı, muhtaç ve kusurlu olarak 
sabahladım ve akşamladım. Senden başka günahımı bağışlayacak, 
kınğımı iyileştirecek birini bulamıyorum. Zaranmı ancak sen te
lafi edersin. Ben, tövbemi kabul edeceğini ve günahtan kurtaraca
ğını umarak, tövbesini kabul ettiğin ve sıkıntısını giderdiğin za
man kulun Zunnûriun dediği gibi diyorum: “Senden başka ilâh 
yoktur. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Şüphesiz ben, za
limlerden oldum. ”

Ey efendim ve ey mevlâm! En yüce isminle duâma icabet et
meni ve isteğimi bana vermeni istiyorum. Kaündaki ferahlığı afi
yet içinde rahmetinle çabucak venneni ve korkumu gidermeni is
tiyorum. Beni alıştırdığın mükemmel bir nimet, güzel ve geniş bir 
nzık istiyorum ey İlâhi!
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Bana verdiğine şükretmekle nzıklandırmanı, beni hayatta bırak

tığın sürece bunu tamamlamanı, öldürdüğün zaman günahlarımı, 

hatalarımı, aşırılıklarımı ve suçluluğumu bağışlamanı ve böylece 

dünya saadetine ve âhiret nimetlerine ulaştırmanı istiyorum.

Allah’ım! Gecenin ve gündüzün takdiri senin elindedir. Gü

neşin ve ayın takdiri senin elindedir. Haynn ve şerrin takdiri se

nin elindedir. Dinimi, dünyamı, âhiretimi ve bütün işlerimi bana 

mübarek kıl. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Va‘din haktır. 

Karşılaşman haktır. Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Ca

nımı alıncaya kadar, benden razı olarak ecelimi, en hayırlı ame

limle bitir. Ey hayy! Ey kayyûm! Ey büyük sıkıntıyı gideren! 

Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Güzel rızkını cömertli

ğine ve keremine uygun olarak bana genişlet.

Allah’ım! Sen, benim ve her canlının rızkını üzerine almış

sın. Ey en hayırlı çağrılan! Ey en hayırlı kendisinden istenen! 

Ey en çok veren ve en faziletli talep edilen! Benim ve ailemin 

rızkını genişlet.

Allah’ım! Kadir Gecesinde hükmettiğin ve takdir ettiğin her 

kararlaştırılmış işte, bir emirle o gecede ayırt edilen her hik

m etli işte yani değişmeyen ve geri çevrilm eyen takdirinde, 

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni, mer

hamet etmeni ve onlara mübarek kılmanı istiyorum. İbrâhim’e 

ve Âl-i İbrâhîm’e salât ve selâm ettiğin, mübarek kıldığın ve mer

hamet ettiğin gibi. Şüphesiz sen hamîd ve mecîdsin. Beni, mü

barek Beytü’l-Haram’ı ziyaret eden hacılardan, haclan meşkûr, 

sa‘ylan mağfûr, günahları mağfûr, kötülükleri örtülmüş, rızık- 

ları geniş, bedenleri sağlam, korkuları giderilmiş olanlardan eyle.



Hükmünde ve takdirinde ömrümü uzatmanı, rızkımı artırmanı 

istiyorum. Ey her şeyden önce ve her şeyden sonra olan! Ey her 

şeyi oluşturan! Gözler uyur. Yıldızlar bulanır. Sen ise hayy ve 

kayyûmsun. Seni ne uyku tutar ne de uyuklama.

Allah’ım ! Yüceliğinle, hoşgörünle, ululuğunla, kerem inle 

Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm etmeni, beni ve küçükken 

beni şefkatle büyüttükleri gibi anne-babamı, engin bir rahmetle 

bağışlamanı istiyorum ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Sen, melik olduğun, her şeye kadir olduğun ve di

lediğin her iş olduğu için senden, beni, mü’min ve mü’mine kar

deşlerimi bağışlamanı istiyorum. Şüphesiz sen, her şeye kadirsin. 

Şüphesiz sen, çok şefkatli ve çok merhametlisin. Açlar içinde bizi 

doyuran Allah’a hamd olsun. Çıplaklar içinde bizi giydiren Allah’a 

hamd olsun. Değersizler içinde bize ikram eden Allah’a hamd ol

sun. Korkaklar içinde bize emniyet veren Allah’a hamd olsun. Sa

pıklar içinde bizi hidâyete erdiren Allah’a hamd olsun.

Ey mü’minlerin umudu! Umudumu boşa çıkarma. Ey mü’minlerin 

yardımcısı! Bana da yardım et.

Ey yardım isteyenlerin sığınağı! Bana yardım et. Ey tövbe 

edenlere icabet eden! Tövbemi kabul buyur. Efendilerden Rab 

bana yeter. Memlûklardan Mâlik bana yeter. Mahlûklardan Hâlık 

bana yeter. Rızıklananlardan Razık bana yeter. Âlemlerin Rabbi 

olan Allah bana yeter. Hasbim, zevâl bulmayan hasbimdir. Has

bim, hasbim olandır. Hasbim Allah’tır. O, ne güzel vekildir. Has

bim, kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır. O’na tevekkül et

tim. O, yüce arşın Rabbidir.

Allah’tan başka ilâh yoktur. Zamanın başlangıcından sonuna 

kadar kendisinde bereket olan bir tekbîrle Allahu Ekber!



Allah’tan başka ilâh yoktur. O, her şeyin Rabbi ve vârisidir. 
Allah’tan başka ilâh yoktur. O, ilâhların ilâhıdır. Yüceliğinde yüce
dir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, bütün fiillerinde övülmüştür. 
Allah’tan başka ilâh yoktur. O, her şeyin Rahmânı ve Rahîmidir. 
Allah’tan başka ilâh yoktur. O, mülkünün ve sonsuzluğunun sü
rekliliğinde, hiçbir diri kalmadığında diri kalandır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, hiçbir şeyin ilminden kaçama
dığı ve hiçbir şeyin kendisini usandırmadığı kayyûmdur. Allah’tan 
başka ilâh yoktur. O, birdir, bakîdir, her şeyin başı ve sonudur. 
Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dâimdir. O, yok olmaz ve mül
küne zevâl olmaz. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Sameddir. Ben
zeri ve dengi yoktur.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, yaratıcıdır. Hiçbir dengi yoktur. 
O’nun sıfatlarına yaklaşacak hiçbir şey yoktur.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, büyüktür. Kalpler azametine 
yol bulamaz.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, benzersiz yaratandır, inşâ eden
dir. Başkasına muhtaç değildir.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, zekîdir. Kutsiyetiyle her âfetten 
uzaktır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Kâfidir. Yaratıklarına ihsânmm 
bağışlarını yayandır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, razı olmadığı her zulümden ko
runmuştur. Fiillerine hiçbir zulüm bulaşmaz.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Hannândır. Rahmeti her şeyi 
kuşatmıştır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Mennândır. İhsan sahibidir. İh
sam bütün yaratıkları sarmıştır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, kullarını yargılayandır. Her şey 
heybetine boyun eğmiştir.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, göklerde ve yerlerde olanlann 
yaratıcısıdır. Hepsinin dönüşü O’nadır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, her çağıranın ve sıkıntı içinde 
olanın Rahmânıdır. Sığmağı ve bannağıdır.
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Allah’tan başka ilâh yoktur. O, iyilik sahibidir. Diller, mülkü
nün ve izzetinin yüceliğini bütünüyle niteleyemez.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, varlıkların yaraücısıdır. Onları 
yaratırken yaratıklardan yardımcılar aramamıştır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, gayblann âlimidir. Onlan koru
yup gözetmek O’na güç gelmez.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, varlıklar yok olduklannda ve 
korkusundan daveti için ortaya çıkaklarında onlan tekrar yara
tandır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, hoşgörü sahibidir. Tahammül 
sahibidir. Yaratıklanndan O’nun hiçbir dengi yoktur.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, fiilleri övülendir. Lütfuyla bü
tün yaratıklar için ihsân sahibidir.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Azizdir, Manîdir, emrine galip
tir. O’nun dengi yoktur.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Kâhirdir. Şiddetli bir güç sahi
bidir. İntikamına dayanılmaz.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Müte‘âldir. Yüceliğiyle beraber 
yakındır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Cebbârdır. Yüce saltanatının gü
cüyle her şeyi boyun eğdirmiştir.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, her şeyin nûrudur. Nûru karan
lıklan yarmışür.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Kuddûstur. Her kötülükten uzak
tır. O’nun dengi yoktur.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Karîbdir, Mücîbdir. O her şey
den daha yakındır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Yücedir, Mütelcebbirdir. Rütbesi 
gökteki her şeyden daha yücedir.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, bütün varlıklan yaratandır. On
lan ilk yaratan, yok olduktan sonra kudretiyle tekrar yaratandır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Celîldir. Her şeyin üzerinde mü- 
tekebbirdir. Adalet emri, doğruluk va‘didir.



Allah’tan başka ilâh yoktur. O, Mecîddir. Vehimler, şanına ve 
yüceliğine bütünüyle ulaşamaz.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, affın ve adaletin kerîmidir. Ada
leti her şeyi doldurmuştur.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, yücedir. Senâ, övünç, izzet ve 
kibriyâ sahibidir. İzzeti zelil olmaz.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, mükemmeldir. Diller, bütün ni
metlerini ve övgüsünü konuşamaz. O, kendisini övdüğü ve va- 
sıfladığı gibidir: “Allah Rahmân ve Rahimdir. Apaçık haktır. Yüce 
burhandır. Alîm, hakim ve kerîm olan Rabdır. Selâm, Mü’min, 
Müheymin, Aziz, Cebbâr, Mütekebbir, Hâlik, Bârî, Mûsâvvir, Nûr, 
Hamîd ve Kebîr’dir.”

Allah’tan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül ettim ve O, yüce ar
şın Rabbidir.
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Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. 
Gönlümü İslâm’a aç. Beni imanla nimetlendir ve cehennem aza
bından koru.

(Bunu yedi sefer söyledikten sonra ihtiyacını dileyip şöyle dersin:)

Allah’ım! Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! Ey Kuddûs, ey 
Kuddûs, ey Kuddûs! En yüce isminle istiyorum. Allah, kendisinden 
başka ilâh olmayandır. O, apaçık Haktır. “Allah kendisinden başka 
hiçbir ilâh olmayandır Dindir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tu
tabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. 
İzni olmaksızın O’nun katında şefâatte bulunacak kimdir? O, kullann 
önlerindekileri ve arkalanndakileri bilir. Onlar, O’nun ilminden, ken
disinin dilediği kadanndan başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kür
süsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koru
yup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür”2™

Öncekiler içinde Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm 
etmeni, sonrakiler içinde Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve 
selâm etmeni, her şeyden önce Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e 
salât ve selâm etmeni, her şeyden sonra M uhammed’e ve Âl-i 
Muhammed’e salât ve selâm etmeni, karanlığı çöktüğü zaman gecede 
Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni, aydınlandığı 
zaman gündüzde Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm 
etmeni, âhiret ve dünyada Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât 
ve selâm etmeni ve âhiret ve dünyada isteğimi vermeni istiyorum.

Ey Hayy! Hiçbir hayyın olmadığı zamanda ey Hayy! Her diri
den önce olan Ey Hayy! Senden başka ilâh yoktur. Ey Hayy! Ey 
Kayyûm! Rahmetinle sana sığmıyorum. Beni koru. Bütün işlerimi 
düzelt. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma.
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Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O, Rahmandır, 
Rahimdir. Senin ortağın yoktur. (Bunu dört defa söylüyorsun). Ey 
Rabbim! Sen bana karşı çok merhametlisin. Ey Rabbim! Arşının 
taşıdığı yüceliğinin izzetiyle, sana yakışam ve benim de layık ol
duğum şeyi yapmanı istiyorum. Şüphesiz sen, takvâ ehli ve mağ
firet ehlisin.

Allah’ım! Sana yeni, sürekli bir hamd ve kapsayıcı ve saygın bir 
sena ile hamd ederim. Sadece sana tevekkül ederim. Yalnızca sen
den mağfiret dilerim. Ömrümü kendisiyle tükettiğim, kendisiyle 
Rabbime kavuştuğum, kendisiyle kabre girdiğim ve yalnızlığımda 
kendisiyle kaldığım bir şehâdetle senden başka ilâh olmadığına 
şehâdet ederim. Allah’ım! Hayırlı ameller yapmamı, münkerleri 
terk etmemi, fakirleri sevmemi bana nâsip etmeni diliyorum. Beni 
bağışlamanı ve bana acımanı diliyorum. Bir kavme kötülük ve belâ 
istediğinde beni ondan korumanı ve her fitneyi benden uzaklaş
tırmanı istiyorum.

Senin, sevdiklerinin ve sevgisi senin sevgine yaklaştıranların 
sevgisini istiyorum.

Allah’ım! Bana, günahlardan korunmak için bir çaba ve bir çı
kış kapısı göster. Her hayra bir yol göster. Allah’ım! Ben, yara- 
tıklanndan bir yaratığım. Yaratıklarının üzerimde haklan vardır. 
Sana karşı işlediğim günahlanm vardır. Allah’ım! Üzerimde hak
lan olan yaratıklannı benden razı et. Aramızdaki günahlanmm tü
münü bağışla.

Allah’ım! Bana, seni bulmamı sağlayan bir hayır ver. Çünkü 
onu bana vermezsen, onu yanımda bulamazsın.

Allah’ım! Dilediğin gibi beni yarattın. Beni sevdiğin gibi yap. 
Allah’ım! Bize mağfiret et, merhamet et, affet ve bizden kabul et. 
Bizi cennete sok ve cehennem ateşinden koru. Bütün işlerimizi 
düzelt.



Allah’ım! Salavât getirenlerin ve getirm eyenlerin sayısınca 

ümm! peygamber Muhammed’e salât ve selâm et. Bize mağfiret 

et, merhamet et, affet ve bizden kabul et. Şüphesiz sen, gafûr ve 

rahimsin.

Allah’ım! Ey Beytü’l Harâm’m Rabbi! Rükn’ün ve Makam’ın 

Rabbi! Meş‘ari’l-Harâm’ın Rabbi! Helâl ve harâmm Rabbi! Biz

den, Peygamberin Muhammed’in (s.a.a.) ruhuna isminle selâm 

ulaştır.

Ey Seb-i Mesâni’nin ve yüce Kur’an’m Rabbi! Ey Cibril, Mi- 

kail ve İsrafil’in Rabbi! Ey bütün yaratılanın ve meleklerin Rabbi! 

Salât ve selam Muhammed ve Âl’ine olsun. (Burada Yüce Allah’tan 

istekte bulununuz.)

Ey yedi kat göklerin ve yedi kat yerlerin ve bunlarda ve bun

ların arasında olanlann Rabbi! O isimle, sen dirileri nzıklandırdın. 

Denizlerin ağırlığını ve kumların sayısını ölçtün. Ölüleri dirilttin. 

Zelili aziz, azizi zelil yaptın. Dilediğin her şeyi yaptın. Dilediğine 

hükmettin. Onunla bir şey ol dersin, o da oluverir.

Allah’ım! Yüce isminle senden istiyorum. İsteyenler o isminle 

istediklerinde isteklerini yerine getirdin. Duâ edenler duâ ettikle

rinde icabet ettin. Sığınanlar onunla sana sığındıklarında karşılı

ğını verdin. Darda kalmışlar onunla yalvardıklarında onları kur

tardın. Şefâat isteyenler şefâat istediklerinde şefâat ettin. Yardım 

isteyenlere yardım ettin ve onları ferahlattın. Kaçanlar seslendik

lerinde seslerini duydun ve yardım ettin. Tövbe edenleri ve töv

belerini kabul ettin.



Ey Efendim, ey Mevlâm, ey İlâhım! Ey Hayy, ey Kayyûm! Ey 
umudum, ey sığınağım, ey hâzinem! Ey azığım, ey zahirem! Ey 
dinim, dünyam ve âhiretimin mühimmâtı! O isminle, aziz ve yüce 
olan isminle senden başkasının affedemediği günahım için, sen
den başkasının gideremediği sıkıntım için, senden başkasının izâle 
edemediği üzüntüm için, sana ibrâz ettiğim günahlarım için sana 
yalvarıyorum. O günahları işlerken sana karşı olan hayâm azaldı. 
İşte ben, hatalı ve günahkâr olarak sana geldim.

Yeryüzü bunca genişliğine rağmen bana dar geldi. Benim için 
çareler tükendi. Senden başka bir sığmak ve bannak yoktur.

İşte ben huzurundayım. Günahkâr, fakir ve muhtaç olarak sa
bahladım ve akşamladım. Günahım için senden başka bir bağış
layıcı, kırığım için senden başka bir kınkçı bulamıyorum. Ben de, 
tövbemi kabul etmen ve beni günahlardan koruman umuduyla, 
karanlıklarda hapsettiğin zaman kulun Zunnûn gibi “Senden başka 
ila yoktur. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Şüphesiz ben za
limlerden oldum” diyorum.

Ey efendim, ey mevlâm! Yüceler yücesi isminle, duâma icabet 
etmeni istiyorum. İsteğimi ve arzumu bana ver. Beni alıştırdığın 
en mükemmel bir nimet, en büyük bir afiyet, en geniş bir nzk, en 
iyi bir huzur içinde, katından acil olarak bana bir ferahlık ver ey 
ilâhım! Verdiğine karşı şükretmemle nzıklandır. Beni hayatta bı
raktığın sürece, bütün bunlan benim için kalıcı yap. Canımı aldı
ğın zaman da günahımı, hatalarımı, aşırılıklarımı ve kusurlanmı 
affet. Böylece bana verdiğin dünya nimetleri, âhiret nimetleriyle 
birleşsin.

Allah’ım! Gecenin ve gündüzün, göklerin ve yerin, güneş ve 
aym, hayır ve şerrin takdiri senin elindedir. Dinim, dünyam ve 
âhiretimi bana mübarek kıl Allah’ım! Bütün işlerimi bana müba
rek kıl Allah’ım! Va‘din haktır. Sana kavuşmak haktır, gereklidir ve 
kaçınılmazdır. Ondan kaçmılamaz. Bana şunu şunu yap.
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Allah’ım! Benim ve bütün varlıkların rızkını sen üstlendin. Ey 
en hayırlı çağırılan! Kendisinden istenilen en cömert! En çok ve
ren! En çok kendisinden umulan! Benim ve çoluk çocuğumun 
rızkını genişlet Allah’ım! Kadir gecesinde hükmettiğin ve tak
dir ettiğin her kararlaştırılmış işte, bir emirle o gecede ayırt edi
len her hikmetli işte yani değişmeyen ve geri çevrilmeyen takdi
rinde, Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni 
istiyorum. Beni, mübarek Beytü’l-Haram’ı ziyaret eden hacılar
dan, haclan mebrûr, sacları meşkûr, günahları mağfur, kötülük
leri örtülmüş, nzıkları geniş, bedenleri sağlam, korkuları gideril
miş olanlardan eyle.

Hükmünde ve takdirinde Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e 
salât ve selâm etmeni, ömrümü uzatmanı, rızkımı artırmanı is
tiyorum. Din, dünya ve âhiret işlerimde beni ilgilendiren bütün 
işlerimde, dünyamda âhiretimde, bana ve yakın olsun uzak ol
sun işiyle yükümlü olduğum herkese afiyet ver.

Şüphesiz sen cömertsin ve iyilik yapansın. Şefkat ve merha
met sahibisin. Ey her şeyden önce olan! Gözler uyur. Yıldızlar 
bulanır. Sen ise Hayy ve Kayyûmsun. Seni ne uyku tutar ne de 
uyuklama. Sen lütûf sahibisin ve her şeyden haberdârsın. Güç ve 
kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edi
lir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ın bol 
salât ve selâmı Muhammed’e ve seçilmiş, en hayırlı, pâk ve ter
temiz Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun.
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Hamd, herhangi bir şeyden olmayan ve yarattığı varlıkların olu

şunu herhangi bir şeyden oluşturmayan Allah’a mahsustur. Varlık

ların yaratılışı ezeliliğine, acizlikle damgalananlar kudretine, yok

luktan yarattığını kendisine mecbur kılması sürekliliğine şahittir. 

O’ndan hâli olan bir mekân yoktur ki neredeliği idrâk edilebilsin. 

O’nun bir benzeri ve dengi yoktur ki keyfiyeti tasvir edilebilsin. 

Bir şeyden gaip değildir ki niteliği bilinsin. Sıfatlan açısından ya

rattığı bütün varlıklardan farklıdır. Farklı şekillerde yarattığı varlık

larla idrâk edilmesi imkânsızdır. Yücelik ve azametiyle bütün du- 

rumlann tasarrufunun dışındadır. Sınırlandınlması çabuk kavrayan 

kabiliyetlilere harâm kılınmıştır. Ve derin bakışlı düşünceler nite

liğini bilemezler. Kıvrak zekâlar O’nu tasvir edemezler. Azametin

den dolayı mekânlar O’nu ihâta edemezler. Celâlinden dolayı ölçü

ler O’nu ölçemezler. Yüceliğinden dolayı ölçüler O’nu tartamazlar. 

Vehimler O’nun künhüne vakıf olamazlar. Algılar O’na dalamaz

lar. Zihinler O’nu benzetemezler.

Akılların ihtirası, O’nu ihâta etmekten ümidini kesmiştir. İlim 

denizleri, künhüne işaret etmede bitkin düşmüşlerdir. Muhalifle

rin esprileri, alaydan kudretini nitelemeye dönmüştür. O, birdir, 

ama sayı açısından değil. Dâimdir, ama hesap ve zaman açısından 

değil. Kâimdir, ama destekle değil. Cins değildir ki cinsler O’na 

denk olsun. Hayal/siluet değildir ki hayaller/siluetler O’na benze

sin. Eşya gibi değildir ki sıfatlarla nitelensin.
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Akıllar, idrâkinin akıntısının dalgalarında yolunu kaybetmiştir. 
Vehimler, ezelihğinin zikrini ihâta etmekte tereddüde düşmüşlerdir. 
İdrakler, kudretini tavsif etmeyi fark etmede sınırlı olmuşlardır. Zi
hinler, mülkünün yörüngelerinin derinliklerinde boğulmuşlardır. 
Nimetlerine muktedirdir. Azameti erişilmezdir. Eşyanın sahibidir. 
O’nu yıpratacak ne bir zaman var, ne de ihâta edecek bir nitelik.

Serkeş boyunlar, asli karargâhlarının en son sınırında O’na bo
yun eğmişlerdir. Sağlam dağlar, asli karargâhlarının en son sını
rında O’na boyun eğmişlerdir.

Bütün türlerle Rubûbiyyetine şâhid getirmiştir. Acizliklerini 
kudretine, yaratılışlarını kıdemine, yok oluşlarını bekâsına şâhid 
kılmıştır.

Onların Hakkın idrâkinden kaçışları yoktur. Hakkın kendilerini 
ihâta etmesinden kurtulamazlar. O’nun, onlan saymasından gizle
nemezler. O’nun üzerlerindeki kudretini engelleyemezler.

Varlıkları sağlam yapması delil olarak, farklı tabiatları oluştur
ması, O’na işaret olarak, varlıkları yoktan var etmesi, kıdemine 
delâlet olarak, bütün işleri sağlam yapması, O’na tenbih olarak ye
ter. Hiçbir sının ve O’na nispet edilecek hiçbir ölçü yoktur. O’nun 
için belirlenmiş bir örnek yoktur. O, benzetmelerden ve yaratıkla- 
nn sıfatlanndan uzaktır ve yücedir.

Dünyayı yokluk ve helak için, âhireti ölümsüzlük ve sonsuzluk 
için yaratan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Varlıklann 
istekleri sının aşıp en son safhaya varsa da, verdikleri hâzinesin
den bir şey eksiltmeyen Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. 
Hükmettiği zaman hükmünde haksızlık yapmaz. Hükmü engelle- 
nemeyen Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Kararlaşür- 
dığı önlenemez. Verdiği menedilemez. Hata yapmaz ve unutmaz. 
Acele etmez aksine mühlet verir. Affeder, bağışlar, merhamet eder 
ve sabreder. Yapağından sorguya çekilmez. Onlar sorguya çekilirler.
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Allah’tan başka ilâh yoktur. O, kendisine itaat edene çok sevap 

verendir. Kendisine ortak koşana mühlet verendir. Kendisine duâ 

edene uzak olduğu halde yakın olandır. O’nun gölgesine sığınana 

ve ipine yapışana karşı lütûfkâr ve merhamedidir.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, alçak sesle bile olsa kendisine 

seslenene icabet edendir. En kapalı gizli sözlerle fısıldayanı işiten

dir. Sıkıntısını gidermesini kendisinden bekleyene karşı şefkadidir. 

Gam ve tasasını izâle etmesini isteyene yakındır. Allah’tan başka ilâh 

yoktur. O, âyetlerini inkâr eden, apaçık delillerinden inhirâf eden 

ve bütün hallerinde inkâr yolunu seçene karşı hoşgörülüdür.

Allah en büyüktür. O, zıtlara galiptir. Ortaklardan münezzehtir. 

Bütün kullara ihsân eden yegâne varlıktır. Allah en büyüktür. O, 

saltanat ve izzetinin arkasında görünmezdir. Güç ve kuvvede tek

tir. Yücelik ve azametle örtünmüştür. Allah en büyüktür. O, salta

natın sürekliliğiyle kutsanmıştır. Hüccet ve burhanla galiptir. Me- 

şiyyeti her an ve her zamanda yürürlüktedir.

Allah’ım! Kulun ve resûlün Muhammed’e salât ve selâm et. Ona 

en güzel vesileleri, en değerli hediyeleri, en büyük mükâfatlan, 

en yakın mertebeleri, en mutlu şanslan, en güzel aydınlıklı göz

leri ihsân et. Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât 

ve selâm et. Ona razı oluncaya kadar, vesileyi, fazileti, yüksek de

receyi, muduluğu, en üst şerefi, en uygun kısmeti, en son sının, 

en yüce makamı ihsân et. Razı olmasından sonra da bunları ar

tır. Allah’ım! Muhammed’e ve kendilerine itaat edilmesini emret

tiğin, kendilerinden kiri giderdiğin ve oldukça temizlediğin Âl-i 

Muhammed’e salât ve selâm et. Allah’ım! Muhammed’e ve kendi

lerine ilmini ilhâm ettiğin, kitaplannı emanet ettiğin, kullannın gö

zetimini yüklediğin Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et.



Allah’ım! Kulun ve elçin, sevgilin ve dostun, önceki ve sonraki 

nebilerin, resullerin ve bütün yaratıkların efendisi olan Muhammed’e 

ve kendilerine itaat edilmesini emrettiğin, bize sevgilerini ve hakla

rım vacip kıldığın tertemiz ve pâk Âl’ine salât ve selâm et.

Allah’ım! Senden, azabmdan ürkenin, gazabından sakınanın, sen

den sana sığınanın, ihtiyacı için senden başka bir koruyan ve senin 

gölgenden başka bir emniyet bulamayanın isteği gibi istiyorum.

Ey mevlâm, ey efendim! Her ne kadar günahlar önüme geç

tiyse ve aramıza girdiyse de sana isyanım boyunca bana mühlet 

vermen, (beni) sana yöneltti. Çünkü sen, güvenenin dayanağısın. 

Gözlemleyenin gözcüsüsün. Hediyeler senden bir şey eksiltmez. 

İstekler senden bir şey azaltmaz. Büyük ihsânlar ve kocaman ni

metler şenindir. Ey hâzineleri eksilmeyen, mülkü tükenmeyen, 

gözlerin kendisini göremediği, hiçbir hareket ve sükûnetin ken

disinden gizli kalmadığı! Ey efendim! Sen zevalden uzaksın. Ye

rin ve göğün tabakalannda gizlenen sana gizli kalmaz. Rızık- 

lan üstlendin ey Rezzâk! Sıfatların seni kapsamasından uzaksın. 

Sen yücesin. Dillerin tasrifi seni ihâta edemez. Sonradan yaratı

lan bir varlık değilsin ki sende bir hâlden bir hâle taşınabilir bir 

durum bulunsun. Bilakis sen, teksin, ilksin, sonsun, izzet sahi

bisin ve kahirsin. Hediyesi bol ve nimetleri mükemmel olansın. 

Herkesten vazgeçmeye, zulmedeni ve kötülük yapanı affetmeye 

daha layıksın.

İlâhî! Kulun hamd ediyor. Sıkıntılı zamanlarda sana güveniyor. 

Hamd ve senâ sana mahsustur. Çünkü sen ebedî maliksin ve ebedî 

Rabsın. Kâinaü mükemmel bir şekilde inşâ ettin. Onlan, takdir lütfuyla 

mahirâne yaptın. Şâmn yücedir. Hiçbir değişiklik sana tesir edemez.
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Ziyâdelik ve noksânlık konusunda, mülhiderin iddiası hiçbir halini 

değiştiremez. Fikir deryalarında kuşatıcı bulutlar sana nem dahi 

bulaştıramaz. Kuruntu düşüncelerinin içinde şaşırdığı hiçbir cibil- 

let seni temsil edemez. Ey mevlâm! Hamd sana mahsustur. Yara

tıklar sana boyun eğmişlerdir. Rubûbiyetini ikrar ederek teslim ol

muşlardır. Sana kulluk etmeyi kabul edip benimsemişlerdir.

Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Şâmn ne kadar yü

cedir! Mekânın ne kadar yüksektir! Burhanın ne kadar doğruyu 

söylüyor! Emrin ne kadar geçerlidir! Takdirin ne kadar güzeldir! 

Göğü tavan yaptın ve onu yükselttin. Yeri düzenledin ve yaydın. 

Ondan şanl şanl akan sular ve titrek bitkiler çıkardın. Yerin bit

kileri seni tesbîh etti. Suları senin emrinle aktı. Onlara emrettiğin 

şekilde istikrarlı meşiyetine göre ayakta durdular. Ey ebedilikle 

aziz olan ve kullarını yok olmaya mecbur eden! Yerimi değerli 

kıl. Şüphesiz sen, sıkıntı ve zorluğu giderme merciisin. Ey her 

zorlukta kendisinden beklenen ve her kolaylıkta kendisinden 

umulan! Bugün ihtiyaçlarımı senin dergâhına arzettim. Sana yal

varıyorum. Umudumu boşa çıkararak beni geri çevirme. Duâmı 

icabetinden mahrum bırakma. Çünkü duâ kapısını bana açmış

tın. Bundan dolayı duâ ettim. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e 

salât ve selâm et. Korkumu sakinleştir. Ayıbımı ört. Geniş faz

lından afiyet içinde, geniş, bol, hoş, sağlıklı ve lezzetli bir rızıkla 

beni nzıklandır.

Allah’ım! En hayırlı günümü sana kavuştuğum günüm yap. 

Hatalarımı bağışla. Doğrusu onlar beni rahatsız ettiler. Günahla

rımı affet. Şüphesiz sen, duâya icabet eden, karşılık veren, göze

ten, yakın olan, her şeye güç yetiren, bağışlayan, zorlayan, acıyan, 

cömert olan, zâtı ile kâim olansın. Bu senin için kolaydır. Sen ya- 

ratıcılann en güzelisin.
^ x ----------------------------------------------
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Allah’ım! Üzerimde anne-babaların haklarını farz kıldın ve on
ları yüceltin. Günahları silmeye, onlan ortadan kaldırmaya ve kul
larının haklannı ödemeye en evlâ olansın. Anne- babanın üzerim
deki haklannı kaldır. Onlarla beraber her muvahhid mü’min ve 
mü’mineyi, erkek kardeş ve kız kardeşleri sana yalvardıkları gibi 
onlan bağışla. Bizleri ve onlan iyilerin arasına kat.

Bana ve onlara, en hayırlı seçkinlerle beraber cennetlerini mubâh 
kıl. Şüphesiz sen, duâlan işitensin, kullanna yakınsın, dilediğine 
icabet edensin. Allah’ın salât ve selâmı Muhammed’in ve Âl’inin 
üzerine olsun.
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Hamd, umudumu affına bağlayan Allah’a mahsustur. O, ümi
dimi affının ve bağışlamasının güzelliğiyle genişletti. Gücümü, sır
tımı, kolumu, bana öğrettiği cömertlik ve keremiyle güçlendirdi. 
O’na itaatteki kusurlarıma ve isyanlarımdaki konumuma rağmen 
beni terkmedi. Bana gerekli olan şey, O’na karşı haşyet inancı ve 
korku bilinciyle dolmamdır. Çünkü O’nun cömerdikleri kesinti
sizdir, nimetleri açıktır.

Her mü’minin kendisine tevekkül ettiği Allah, her türlü nok
sanlıktan münezzehtir. Her inkarcı O’na mecburdur. O’nun yanın
daki fazilete ihtiyaç duymayan hiç kimse yoktur. Allah’tan başka 
ilâh yoktur. O, zikrinden yüz çevirene yönelendir. Büyük güna
hından dolayı O’na tövbe edenin tövbesini kabul edendir. Engin 
ve acil rahmetinden ümit kesene kızandır.

Allah en büyüktür. O, her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. Her şe
yin yok edicisi ve helak edicisidir. Allah, kendisine layık olduğu 
ve hakettiği şekilde en büyüktür.

Allah’ım! Kulun, nebin, resûlün, eminin, şahidin, muttaki, ter
temiz olan Muhammed’e ve pak tertemiz Âl’ine salât ve selâm et.

Allah’ım! Günahını itiraf edenin, söz verdiği sorumluluğu ye
rine getirmemekten pişman olanın istediği gibi istiyorum.

Sen itimâd eden, affeden ve zulmedeni bağışlayanların en la- 
yıkısın.
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Şüphesiz günahlar beni, felâket çukurlarında rezil etti. Kötü
lükler beni kuşattı. Onlara karşı güçsüz kaldım. Ümidim sensin. 
Bollukta ve darlıkta yaslanacak yerim sensin. Sen, korkak ve bat
mışın sığmağısın. Her şefkatliden daha şefkatlisin. Ey efendim 
sana yöneldim. Sen yönelenlerin son hedefisin. Bağışlama dileyen 
günahkârlara karşı çok merhamedisin.

Allah’ım! Günahları bağışlaman ve sıkıntıları gidermen, senin 
için büyük bir iş değildir. Sen gayblan bilensin. Ayıplan örtensin. 
Sıkmtılan giderensin. Çünkü sen bâkîsin ve rahimsin. Rubûbiyyet 
elbisesini giydin. Ulûhiyyette tek başına kaldın. Mekândan münez
zehsin. Hiçbir niteleyen seni keyfiyetle sınırlamaya girişemez. Ve
himler, biçim ve zaman açısından sana ulaşamaz. Varlıklara olan 
nimeüerin sayısınca sana hamd olsun. Gece ve gündüzün tekran 
sayısınca sana şükürler olsun.

İlâhi! Hayır senin elindedir. Onun sahibi sensin. Her bağışı ve
ren ve hazırlayan sensin. Her isteği son derecesine kadar veren 
sensin. Her şeyi kuşatan engin rahmetinle sana yaklaşıyorum. Ey 
Rabbim! Sen mekânımı görüyorsun. Kalbimdekini biliyorsun. Sır
rıma vâkıfsın. İşim sana gizli değildir. Sen bana şahdamanmdan 
daha yakınsın. Tövbemi öyle bir şekilde kabul et ki ondan sonra 
seni gazaplandıracak bir şeye dönmeyeyim. Beni öyle bir şekilde 
bağışla ki, onunla bir daha sana isyan etmeyeyim. Ey değerlile
rin en değerlisi!

Allah’ım! Sen, bozguncuların kalplerini ıslâh edensin. Onlan 
ıslâh etmenle onlar düzeldiler. Islâhınla beni de ıslâh et. Sapıtanlara 
karşı iyilikte bulunansın. Akl-ı selimle onlan dalâletten hidâyete 
erdirdin. Sana yönelen inkârcılann ihtiyacını karşıladın, tökezle- 
mekten doğrulttun ve onlara muhabbetini ihsân ettin. Onlan is
yandan uzaklaştırdın, bağışlananlann listesine kaydettin ve kurtu- 
lanlann listesine yerleştirdin.



Ey mevlâm! Senden, beni de onlara katmam istiyorum. Ey mer
hamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et
meni istiyorum. Beni afiyet içinde geniş, helâl ve temiz bir nzık 
ve sana yaklaştıracak bir amelle nzıklandırmanı istiyorum ey en 
hayırlı istenen!

Allah’ım! Günahlanm itiraf eden birisinin yalvarışı gibi sam  yal
varıyorum. Sana tövbe ediyorum ey tevvâb! Bol bağışından umut
suz bir şekilde geri çevirme, ey vehhâb! Eskiden beri günahkârlara 
bol bol mağfiret vermişsin. Kulun (Kullarının) kötü fiillerini ört
müşsün.

Ey Celîl, ey Müte‘âl! Üzerinde hakkını vacip kıldığınla sana yö
neliyorum. Çünkü kendisiyle sana yönelecek bir hayrım yoktur. 
Benimle iyilik yapanlar arasına günahlar girdi. Çünkü peygamber
lere arkadaşlık etmemi sağlayacak bir amelim yoktur. Öyleyse ken
disiyle yöneldiğim teveccühümü geri çevirme ey efendim! Ey Rab- 
bim! Sen umudumsun. Beni terk mi edeceksin? Yoksa elimi afsız 
geri mi çevireceksin? Sen rağbetimin son sininsin.

Ey cömertlikle mevcût, mavsûf (nitelenen) ve marûf olan! Ya
ratıklar O’nun kuludur. İşlerin dönüşü O’nadır. Muhammed’e ve 
Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et.

Bana uzaktan, yakından, düşmanlardan ve kardeşlerden ihtiyaç 
duyduğum ihsâmnı bahşet. Beni, en iyi sâdıklar, en hayırlı müttakîler 
yaptığın ve ihsânından ve kereminden bol bol verdiğin kimseler ara
sına kat. Muhammed (s.a.a.)’ye âhiret yurdunda komşu yap. Beni, 
mü’min erkek ve kadınlan, anne ve babalar, kardeş ve bacılarla bir
likte bağışla ey merhamet edenlerin en merhametlisi!



Hoşgürüsü ve sabrından dolayı hamd Allah’a mahsustur. Gü
nahım büyük olsa da O’nun afimin yanında küçük kaldığını bil
memden dolayı hamd Allah’a mahsustur. Cirmim büyük olsa da 
O’nun rahmetinin yanında önemsizdir.

Gökleri direksiz yükselten, oturulacak cennederi nihayetsiz inşa 
eden ve yaratıkları arkasız ve desteksiz yaratan Allah, her türlü 
noksanlıktan münezzehtir.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, itaatine inada karşı çıkanı ve em
rine boyun eğmeyeni uyanp korkutandır. O, kendisine isyanda di
reteni ve ibadetinde büyükleneni sakmdırandır. Sapıklıkta ve haddi 
aşmada aşın gidenin aleyhine hüccetini ve onun kötü akıbeti hak- 
kındaki ilmini güçlendirmek için onu ikaz edendir.

Allah en büyüktür. O, cömert ve kerîmdir. Bütün yaratıklanna 
olan ezel! ihsanının ve büyük iyiliğinin nihayeti ve yaratıkları üze
rindeki kudret ve saltanaünın da sonu yoktur.

Allah’ım! Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine salât ve selâm et. 
Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine mübarek kıl. En faziletli bir şekilde 
İbrâhîm’e ve Âl’ine salât ve selâm ettiğin ve mübarek kıldığın gibi. 
Şüphesiz ki sen, hamîd ve mecîdsin. Allah’ım! Günahları kendisini 
yollann darlığında helak ettiği günahkârın istediği gibi senden isti
yorum. Onun senden başka bir koruyanı yoktur. Senden başka bir 
umudu, senden daha şefkatli bir yardımcısı da yoktur. Senden başka 
yaslanacak bir dayanağı da yoktur. Sen onun mevlâsısın. Haketme- 
diği halde ona birçok nimet ihsân ettin. Layık olmadığı halde onu 
ihsâmna ehil kıldın. Onu mahrum etmek seni aziz kılmaz. Vermek de 
cimri yapmaz. Israr edenin isteği hâzineni tüketmez. Aksine kendin
den onlara bir bağış ve bir lütûf olarak kullarının nzıklanm diledin.



Allah’ım! Kelimeler seni layıkıyla methetm ekten yoruldu

lar. Diller, senin övgülerini ve lütfûnu dile getirmekten acizdir

ler. Günahlar beni kuşatmışsa da niyetim sana yaklaşmakür. Sen 

ise merhamet edenlerin en merhametlisisin. Cömertlerin en cö

merdisin. Rızık verenlerin en bol verenisin. Yaratıcıların en gü

zelisin. Evvel, âhir, zâhir ve bâtınsın. Sana umut bağlayanı, sana 

yalvaranı ve yanındakini arzulayanı geri çevirmeyecek kadar en 

yüce, en aziz, en şefkatli ve en değerlisin. Ey hamde layık olan, 

hamd sana mahsustur. İlâhî! Nefsime ihtimâmda haksızlık yap

tım. Günleri günahlan işlemekle geride bıraktım. Sen, ihsân sa

hibisin. Celâl ve ikram sahibisin. Senin lütûf ve kereminden 

başka bir şeyim kalmadı. Dergâhından dönüşüm mutlulukla ol

sun. Kurtuluşum için cömertçe bakışını güzelleştir. Sen veren

sin. İkram edensin. Nimet ve müsâmaha sahibisin. Ey karanlığı 

yarıp sabahı çıkaran! O, her ne kadar hak etmemişse de ona is

teğini ver ey Gaffâr!

Allah’ım! Kaderleri imzaladığın isminle, tedbirleri tamamla

yan izzetinle, Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e saiât ve selâm 

etmeni, fazlından, temiz, helâl ve geniş bir nzıkla beni nzıklan- 

dırmanı, benimle beni sana yaklaştıran şey arasına girmemeni is

tiyorum. Ey Hannân, ey Mennân!

Allah’ım! Beni, bağışlamanı, affını ve rızanı kendilerine ihsân 

ettiklerinin ve şefkat, ihsân ve güzellikle cennetlerinde iskân et

tiklerinin arasına kat. Ey İlâhî! Sen velilerine ihsânlarım ikram 

ettin. Onlan himâyene ve korumana aldın. Onlara özel bir tevec

cüh gösterdin ve onlan belâlardan kurtardın. Ben de senin kulu

num. Beni de kurtar. Bana afiyet ver. İtaatine olan arzumu artır. 

Beni sana isyan etmekten ve haddi aşmaktan koru.
v_____________________________ ,-------- ,_____________________________
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Sesler değişik dillerle sana haykırdı. Ayıplan temizlemen ve 

günahlan bağışlaman için ihtiyaçlannı senden istiyorlar. Ey gayb- 

lan bilen!

Allah’ım! Senden hidâyet diliyorum. Beni hidâyete erdir. Sana 

sığmıyorum, beni koru. Üzerimdeki hakkını kaldır. Şüphesiz sen 

takvâ ehli ve mağfiret ehlisin. Benden, her şer sahibinin şerrini 

uzaklaştır ve onu hayra çevir. Senden başka bunu yapacak kimse 

yoktur. Üzerimdeki anne-babanın farz olan haklarını kaldır. Beni, 

onlan, mü’min erkek ve kadınları, kardeş, bacı ve akrabaları ba

ğışla. Ey bereketlerin sahibi ve gizlilikleri bilen!



^  148- Pazartesi günü duâsı

Beni İslâm’a hidâyet eden Allah’a hamd olsun. O, bana imanı 

ikram etti. Beni dinde basiret sahibi kıldı. Beni yakînle şereflen

dirdi. Bana, şüphe duydukları hakkı ve hakkında ihtilafa düştük

leri o büyük haberi öğretti.

Zalim ve adili, âlim ve câhili nzıklandıran Allah, her türlü 

noksanlıktan münezzehtir. O, unutan ve gafil olana merhamet 

eder. İsteyen ve çağırana ne yapmaz ki!

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, haddi aşan kullanndan itaatin

den çıkanlara karşı, inat ve isyanından vazgeçmesi için lütûfkârdır. 

Güçsüz ve kuvvetsiz olarak O’na ihlâsla yönelenden razıdır.

Allah en büyüktür. Hilim sahibi ve bilendir. Fıtratı garip ve ya- 

raülışı acayip olan her varlıkta, O’nun Rablığma delâlet eden apa

çık bir âyet vardır. Her tür kapalı takdirinde ve güzel tedbîrinde 

O’nun birliğine apaçık bir delîl ve doğru bir şâhid vardır.

Allah’ım! Ey belâlan çeviren, gizlilikleri bilen ve ihsânı bol 

olan! Senden, işlediği günahlardan pişman olanın ve gece gün

düzün günahlarından salim olanın isteği gibi istiyorum. Çünkü 

senden başka günahları bağışlayan bir koruyan yoktur. Senden 

başka kendisine ilticâ edip de ihtiyacını karşılayacak bir sığman 

yoktur. Ey Celîl! Senin ihsânm bütün yaratıkları kuşatmıştır. 

Onları engin rahmetinle kapladın. Mükemmel nimetlerini her

kese ulaştırdın.
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Ey Kerîm ve Meâb (dönüş yeri)! Sen, Cevâd ve Vehhâbsın. Ken

disine isyan edenden acıklı bir azapla intikam alansın. Kendime 

yaptığım kötülüğü ikrar ederek sana duâ ettim. Çünkü işlediğim 

günahların bağışlanması için senden başka sığınabileceğim bir sı

ğmağım yoktur. Ey ihsân eylemesi için çağrılanların en hayırlısı! 

Ey zorlukları bertaraf etmesi için kendisinden mutluluk istenen

lerin en hayırlısı! Yüzler sana boyun eğmiştir.

Beni mahrumiyetle geri çevirme. Şüphesiz sen dilediğini yapar

sın. İstediğin gibi hükmedersin. İlâhım, efendim, mevlâm! Pişman

lık bana geldiği, günahlar ve intikam endişesinin sıkıntıları beni 

kuşattığı zaman hangi Rabbe ümit edeyim? Veya hangi ilâha yö

neleyim? Sen af sahibisin ve keremin yurdusun.

Allah’ım! Beni helak makamına mı oturtuyorsun? Hâlbuki sen, 

örtmesi güzel olansın. Şâhidlerin gözleri önünde işlediğim günah

ları mı sorarsın? Hâlbuki sen, örtülü ve gizli sırlan bilirsin.

Ey İlâhî! Eğer işlediğim hatalan unutarak harâmlan aşmakla 

kendime karşı haddi aştıysam ve hatalı davrandıysam, sen lütûf 

sahibisin. Haddi aşanlara rahmetinle cömert davranırsın. Hata

lılara kereminle ihsânda bulunursun ey merhamet edenlerin en 

merhamedisi!

Ey İlâhî! Sen, korkanlann kalplerinin korkulannı rahmetinle 

yatıştınrsın. Umanların umudunu ihsânmla gerçekleştirirsin. Ba

ğış kaplannı layık olmayanların da üzerine boşaltırsın. Ümitsizli

ğin bulaşmadığı bir umut, ümitsizliğin bulandırmadığı bir emelle 

beni emin kıl. Ey her şeyi ilmiyle kuşatan! Ey efendim! Ben, se

nin ihsân kapılarından birisinde dilenci olarak sabahladım ve ak

şamladım ve senden başkasından istemekten yüz çevirdim. Esir 

alınmış, üzüntülü, senin alışılmış hayrını beklemekten dolayı ça

resiz kalmış bir dilenciyi geri çevirmek, senin ihsânınm güzelli

ğine yakışmaz.



İlâhî! Vehimler seni ihâta etmekten acizdir. Diller, zâtını nite
lemekten yorulmuştur. Nimetlerinle ve gücünle Muhammed’e ve 
Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Günahlanmı bağışla. Geniş faz
lından afiyet içinde bana temiz, helâl, bol bir nzık ver. Ey umut
lananların son umudu! Günahımı yapılmamış kabul et. Ey gökle
rin ve yerlerin kadiri! Ey bütün varlıkların yok olmasından sonra 
bâkî kalan! Ey ceza gününün yargılayıcısı!

Ey mevlâm! Sen, aşın yanlışlıklanndan dolayı kendisine gü
venmeyenin güvenisin. Günahlannm çokluğundan dolayı ümit 
vereni olmayanın ümidisin. Ameli vesilesiyle kendisinden endi
şesi olanın umudusun.

İlâhî! Beni, rahmetinle tehlikelerden koru. Ey mevlâm! Beni yol- 
lann darlığından kurtar. Beni en hayırlıların yurdunda oturt. Beni 
en iyilerin arkadaşlanndan yap. Gece ve gündüz işlediğim günah- 
lan affet ey sırlara muttali olan! Ey mevlâm! Üzerimdeki anne-baba, 
kardeş ve bacıların farz olan haklarını lütûf ve kereminle kaldır. 
Ey celâl ve ikram sahibi! Beni, duâlanna icabet ettiğin mü’min er
kek ve kadınların duâlanna ortak et. Şüphesiz sen, her şeyi bilen
sin, cömertsin, kerîmsin ve karşılıksız verensin. Allah’ın salât ve 
selâmı Muhammed’in ve Âl’inin üzerine olsun.



Marifet ve ihlâsı sağlamlaştırmakla kendisini birlemeyi bana 

ihsan eden Allah’a hamd olsun. O, beni günah, cehalet, şüphe ve 

şirk ehlinden, şeytanın kendisini ele geçirdiği ve yanlış yola sevk 

ettiği ve saptırdığı ve hevasmı ilâh edinen kimselerden kılmadı.

Zorda kalmışa yardım eden, sıkıntıyı gideren, s im  bilen ve 

hayra ve şerre mâlik olan Allah, her türlü noksanlıktan münez

zehtir.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, kulu kendisine isyan ettiğinde 

ona müsâmaha eder. O’na duâ ettiğinde yardım ve icabetle karşı

lar. Allah en büyüktür. Mülkü geniştir. Ortağı yoktur. Arşı yücedir. 

Yakalaması şiddetlidir. Allah’ım! İsteğine senden başka bir sorumlu 

bulamayanın istediği gibi istiyorum. Senden başka itimâdına bir 

dayanak bulamayanın itimâdı gibi sana itimât ediyorum.

Sen, başlangıcı başlatan ilksin. Onu nazik ellerinle oluşturdun. 

İrâde ettiğin her şeyi sağlam bir takdirle icat ettiğin gibi, yaratı

lan senin meşiyyetine boyun eğdi. Sen, akılların niteliğinin sını

rını ihâta edemeyecek kadar yüce ve kudretlisin.

Sen her şeyi bilensin. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca da olsa 

bile hiçbir şey senden kaçamaz. Sen cömertsin. Israrcıların ısrarı 

seni cimrileştirmez. Bir şeyi irade ettiğin zaman ona emrin ol de

mektir, o da oluverir. Emrin geçerlidir. Va‘din kesindir. Hükmün 

adildir. Hiçbir şey senden kaçamaz. Her şeyin dönüşü sanadır.
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Nimetlerinle gizlendin. Bundan dolayı görünmezsin. Her gizli 
konuşmaya şâhid oldun. Yüceliğe yüceldin. Büyüklükle eşsiz ol
dun. Kudret ve sonsuzlukla güçlü oldun. Âhiret ve dünyada hamd 
sana mahsustur. Başta ve sonda şükür sana özgüdür.

Sen ilâhımsm. Halimsin, kadirsin. Raûfsun, gâfirsin. Meliksin, 
kahirsin. Razıksm, bedî‘sm. Mucîbsin, semî‘sin. Kulların perçem
leri, beldelerin uzak noktalan senin elindedir. Hayysm, kayyûmsun. 
Cevâdsm, mâcidsin. Kerîmsin, rahimsin. Sen ilâhımsm. Sen ma
liksin. Meliklere mâlik oldun. Böylece aziz olanlar senin heybe
tine tevâzu gösterdiler. Veliler itaatle sana itaat ettiler. İlâhlığmla 
övgü ve senâ sahibi oldun. Yaratıklannı koruyup gözetmen sana 
güç gelmez. İhsanda bulunduğuna verdiğin bağışlar, nzkmın hac
mini azaltmaz.

Sen gayblan bilensin. Ayıplarımı örttün. Günahlanmı hesapla
dın. Dinini bilmeyi bana ihsân ettin. Ey Hannân! Üzerimdeki per
deni yırtma. Ey Mennân! Beni rezil rüsva etme. Muhammed’e ve 
Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni, bana geniş fazlınla helâl 
ve temiz bir nzkı bolca vermeni istiyorum.

Benimle senin arana giren işlemiş olduğum günahlarımı bağış
lamanı istiyorum. Sana yakışan, bol rahmetinle bana cömertçe dav
ranman, beni acı azabmdan kurtarman, ikram edilenlerin derecesine 
yükseltmen ve meleklerin temizce ruhlarım aldıklan kimselerle be
raber sâlihlere katmandır ey mevlâm! Melekler onlara şöyle diye
cekler: “Selâm size. İşlediklerinize karşılık olarak cennete giriniz ”235 
Affın ve korumanla ey Raûf, ey Rahim, ey Rabbim!

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e senden salât ve selâm isti
yorum. Anne-babalann üzerimdeki haklarını kaldırmanı istiyorum. 
Onlann üzerimdeki hakkını öde. Onlarla, mü’min erkek ve kadın
larla, kardeş ve bacılarla beraber beni iyilerin arasına kat. Beni ve 
onlann hepsini bağışla. Şüphesiz sen, hamîdsin, mecîdsin. Allah’ın 
salâtı ve selâmı Muhammed ve Âl’inin üzerine olsun.
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Hamd Allah’a mahsustur. Rızası, O’ndan istemede ve yarım

dakini dilemededir. Gazabı, isterken O’nu zorlamadadır. Her gizli 

toplantıya ilmiyle şâhid olan ve kendisini cisim sahibi her varlık

tan ayıran Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Allah’tan 

başka ilâh yoktur. O, gözler ve sezgilerle idrâk edilmez. Akıl

lara ve kalplere mechûl değildir. Kalbten hâli değildir. Gözlerin 

hainliklerini ve kalplerin gizlediklerini bilir. Allah en büyüktür. 

Yaratıkların sıfatlarından aşkındır. Bütün varlıkların kalplerinde 

olanı bilir.

Allah’ım! Rabbine duâ etmekten yorulmayanın istediği gibi 

senden istiyorum. Sıkıntısının giderilmesini isteyen boğulmu

şun ricası gibi sana rica ediyorum. Günahlarından ve hataların

dan tövbe edenin yalvanşı gibi sana yalvarıyorum. Sen şefkatli

sin. Bütün varlıkların sahibisin. Onları meşiyyetine göre değişik 

renk ve miktarlarda yarattın. Onlann nzıklannı ve ecellerini tak

dir ettin. Yaratıkları yaratman sana ağır gelmedi. Onları dilediğin 

şekilde farklı farklı yarattın.

Sen bir yardımcı edinmekten yücesin ve büyüksün. Bir ortak 

atamaktan berisin. Çocuk edinmekten münezzehsin. Kadına do

kunmaktan mukaddessin.

Gözler seni idrâk edici değildirler. Vehimler sana ulaşamazlar. 

Senin bir ortağın, benzerin, dengin ve eşin yoktur.
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Sen ferd, vâhid ve dâimsin. Evvel ve âhirsin, ‘âlim, ahad, sa- 

med ve kâimsin. Doğmamış ve doğurmamışsın. Hiçbir şey O’na 

denk ve benzer değildir. Tavsif edilemezsin. Vehimlerle kavranı- 

lamazsın. Mururu zamana uğramazsın. Sen ezelîsin. Her zaman 

vardın ve olacaksın. Gizlilikte şeyleri bilmen, açıklıkta ve zâhirde 

bilmen gibidir.

Ey büyüklerin azametine itaat ettiği! Reislerin izzetine boyun 

eğdiği! Belâğat sahibi ediplerin dillerinin zâtını kavramaktan yor

gun düştüğü! Varlıkların tedbirini sağlam yapan! Âlimlerin ilimle

rinin ifadeleri onu idrâkte güçsüz düştüğü! Ey efendim! Sen umu

dum olduğun halde beni ateşle cezalandınr mısın?

Senin birliğim ikrar ettikten, tevâzu ve itaatle sana secde ettikten 

sonra onu (ateşi) bana musallat eder misin? Yoksa Kıyâmet günü 

dilimi kekeme yapar mısın? Hâlbuki sen ihsânınla bana teşbih, 

tahmîd ve tehlîl yollanna ulaşmayı kolaylaştırdın.

Ey arayanların son umudu! Korkanların emânı! Üzüntülülerin 

dayanağı! Yardım isteyenlerin yardımcısı! Yalvaranlann sığınağı! Sı

kıntılıların sıkıntısını gideren! Âlemlerin Rabbi! Merhamet eden

lerin en merhametlisi!

Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Tövbemi 

kabul buyur. Bana afiyet elbisesini giydir. Fazlından geniş bir nzkla 

nzıklandır ve beni tövbe edenlerden kıl.

Allah’ım! Eğer beni kendi yanında şaki olarak yazdıysan, işte 

ben, izzetinin gerektirdiğiyle, yüceliğinle ve hiçbir mütekebbir ve 

yücenin mukâvemet edemediği azametinle senin rahmetinden is

tiyorum. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni 

ve beni saîde (mutlu) tahvil etmeni istiyorum.
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Çünkü sen, işleri, iradene göre yürütüyorsun. Sen varlıkları 
himaye ediyorsun, himaye edilmezsin. Sen her şeye kadirsin. Sen 
çok şefkatli, çok merhametlisin ve her şeyden haberdarsın. Be
nim içimdekini bilirsin. Ben ise sendekini bilemem. Şüphesiz sen 
gayblan bilensin.

Bana lütfet. Geçmişte günahkâr birisine lütfetmiştin. Bana ihsân 
et. Daha önce günahlarının denizlerinde sırılsıklam boğulmuş, 
günahlarının çokluğu kendisini helake götürmüş birisine lütfet
miştin. Bana ihsânda bulun ey günahkârlara af ve müsâmahayla 
ihsânda bulunan!

Şüphesiz ki sen, devamlı olarak günahkârlara ihsânda bulunur
sun. Ayağı sürçenlere ve işlediği günahlardan dolayı helak yurduna 
konmayı hakedenlere müsâmaha gösterirsin. Ey gizlilikleri ve sır
lan bilen! Ey cebbâr, ey kahhâr!

Ey mevlâm! Anne ve babaların hükmünden bana gerekli kıldı
ğını, onlarla beraber kardeş ve bacıların vacip olan haklannı üze
rimden kaldır. Ve onlan öde. Ey celâl ve ikram sahibi! Mü’minleri 
ve mü’mineleri bağışla. Şüphesiz sen, her şeye kadirsin.

I 272 t
V J



Hamd, aldığımız her nefeste ve attığımız her adımda sayılama
yacak ihsanlan olan Allah’a mahsustur. Her anımızda O’nun unu
tulm ayacak nimetleri vardır. Her hâlimizde gizlenemeyecek bir 
iyiliği vardır.

Kuvvediye galip gelen Allah, her türlü noksanlıktan münezzeh
tir. O, güçsüze yardım eder. Kınğı iyileştirir. Fakiri zenginleştirir. 
Azı kabul eder ve çokça verir. Şüphesiz O, her şeye kadirdir. Ni
meti tam ve kâmil olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O, hikmeti üs
tün olandır. Hücceti etkili olandır. Rahmeti geniş olandır. Himâye 
edendir. Saltanat ve kuvvet sahibi olan Allah, en büyüktür. Yük
sek bina sahibidir. Eşsiz inşâ sahibidir. Hızlı hesap sahibidir. Pey
gamberlerin en hayırlısı Muhammed’e ve tertemiz Âl’ine çokça 
salât ve selâm olsun.

Allah’ım! Senden, Kıyâmet günü huzurunda durmaktan korkan 
ve kıyâmetin belâlarının korkusundan dolayı titreyen kişinin istediği 
gibi istiyorum. Gaflete düşmüş ve günahlarından pişman olmuş, 
hesaba çekilmekten, mükâfat ve cezaya uğramaktan sorumlu olan, 
kendisini senden gizleyecek bir mekânı olmayan kişinin istediği gibi 
istiyorum. O, senden başka kaçacak bir yer bulamamış ki, kötü ame
linden teberrî ederek, günahının büyüklüğünü ikrar ederek sığınsın. 
Üzüntüler her taraftan onu kuşatmıştır. Sınırların genişliği ona dar 
gelmiştir. Ölümüne kesin inanmışür. Onu başarılı kılmak için nime
tini ihsân edersen ve onu affedersen, zamanı geçmeden önce tövbeye 
acele eder. Sen ilâhımsm! Umudum daraldığı zaman umudumsun. 
Sen sığmağımsm. Çünkü sığınacak başka bir sığmak bulamadım.
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Ey efendim! İzzet ve yücelikle birlik, birlik ve sonsuzlukla 

yegânelik makamına yerleştin.

Sen izzet sahibisin. Övgüde yegânesin. Ey Rabbim! Hamd sana 

mahsustur. Hiçbir mekân senden gizlenemez. Müddet ve zaman 

seni değiştiremez. Kudretinle fırkalan birleştirdin. Kudretinle sa

bahı ağarttın. Kereminle gecenin karanlıklannı sâbit ve pâyidâr et

tin. Sert kayalardan tatlı ve acı/tuzlu su akıttın. Sıkışıp yoğunlaş

mış bulutlardan bol bol yağmur döktün. İnsanlar için güneşi pml 

pırıl yanan bir lamba kıldın. Ayı ve yıldızlan burçlara yerleştirdin. 

Bunlan yaratmada yoruluncaya ve hasta düşünceye kadar uğraş

madın.

Sen her şeyin ilâhı ve yaratıcısısın. Her yaratığın kahredicisi ve 

nzık verenisin. Aziz, senin aziz kıldığındır. Zelil, senin zelil kıldı

ğındır. Saîd, senin mudu ettiğindir. Şakı, senin bedbaht eylediğindir. 

Zengin, senin zenginleştirdiğindir. Fakir, senin fakirleştirdiğindir.

Sen, benim dostum ve mevlâmsm. Rızkım sana aittir. Perçemim 

senin elindedir. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm 

et. Bana, sana yakışanı yap. Cehaletinin kendisini kapladığı ve gün

lerle arasım iyi tutmak için sürekli olarak erteleyen kuluna ihsâmnla 

dön. Böylece harâmlan ve günahları işledi. Ey efendim! Beni töv

beye iltica eden kıl. Çünkü tövbe günahkârların sığınağıdır.

Engin cömertliğinle beni yaratıklara muhtaç kılma. Âlemlerin 

en kötülerine beni muhtaç etme. Kıyâmet günü duruşmasında beni 

bağışla. Şüphesiz sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Cö

mertlerin en cömerdisin. Değerlilerin en değerlisisin.

Ey en güzel isimlerin, yücelikte örnek olan sıfadann sahibi! Gök

lerin ve yerlerin cebbân! Umarak sana yöneldim. Değerli hediyele

rinden elimi geri çevirme. Şüphesiz sen cömertsin, çok faziletsin. 

Ey Kullara karşı şefkatli olan! Ey onlan gözetleme yerinde olan!



Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm etmeni is

tiyorum. Sevabımı bollaştır. Dönüş yerimi güzelleştir. Ayıplarımı 

ört. Günahlarımı bağışla. Ey mevlâm! Fazlınla beni azabın acı

sından kurtar. Şüphesiz sen cevâd, kerîm ve vehhâbsm. Kötülük

lerle iyilikler beni sevapla azap arasına atmıştır. Ben ise lütfunla, 

cömertliğinle, kereminle kusurlann âfetlerini ikrar eden bu ku

luna acıyıp korumanı istiyorum ey günahları bağışlayan ve zelle- 

leri affeden! Ey Efendim! Senden başka beklenti içinde olduğum 

başka bir rab yoktur. Senden başka ihtiyaç ve meskenetimin teda

visini isteyebileceğim bir ilâh yoktur. Umutlanmı boşa çıkarma. 

Ey günahları affeden ve sıkıntıları gideren!

Allah’ım! Beni sevindirdiğinin ilkiyle sevindir. Ey nimetin sa

hibi! Ey intikamı güçlü olan! İyiliği ve övgüsü devamlı olan! 

Beni, beraberinde mutsuzluk olmayan özel bir mağfiretle bağışla. 

Bana, eziyetin yaklaşmadığı bir saâdet ver. Bana takvanı ve mu

habbetini ilhâm et. Beni isyanın günahlarından uzaklaştır. Ate

şin üzerimde bir gücü olmasın. Şüphesiz sen, takvâ ehli ve mağ

firet ehlisin. Şüphesiz ben, sana duâ ettim. Sen ise icabet etmeyi 

üzerine aldın. Senden isteyeni hüsrana uğratma. Senden talep 

edeni terk etme. Sana umut besleyeni geri çevirme ey en hayırlı 

umut beslenen!

Şefkatinle, rahmetinle, tekliğinle ve rablığmla senden istiyo

rum. Ey her şeye kadir olan ve her şeyi kuşatan! Dünya ve âhiret 

işlerimin önemlilerini karşıla. Şüphesiz sen, duâyı işitensin. Di

lediğine lütûfkârsın. Beni, bol bağışlarla, dostların ve ihtisâs eh

liyle beraber cennetin mertebelerinde senin şeref yurduna girenler 

sınıfına kat. Kendilerine nimet verdiğin peygamberler, sıddıklar, 

şehîder ve sâlihlerle beraber. Onlar ne güzel dostturlar.



Bana yüklediğin anne-babalar, kardeş ve bacıların haklarım üze
rimden kaldır. Beni ve onlan, mü’min erkek ve kadınlarla beraber 

bağışla. Şüphesiz sen yakınsın ve dualara icabet edensin. Bereket
leri bol olansın. Bu sana kolaydır.

Ey merhamet edenlerin en merhamedisi! Allah’ın salât ve selâmı 
Nebî Muhammed’in (s.a.a.) üzerine olsun.
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Devamında bu duanın sevabının çok olduğunu açıklamıştır. Onu öğren
mek isteyenler bu kitaba müracaat edebilirler. İkbâl, Seyyid b. Tâvûs, s. 
324; Bihâru’l-Envâr, c. 94, s. 120, Beyrut baskısı.

83 Mehcu’d-Da'avât, s. 8, İbn Abbas’m şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Emirü’l- 
Mü’minîn Ali’nin yanında oturuyordum. Derken bir şahıs çıkageldi. Rengi 
solmuştu ve yüzünde hastalık işaretleri âşikârdı. Dedi ki: ‘Ey Emirü’l- 
Mü’minîn! Ben her zaman hastayım ve pek çok hastalığım var. Bana bir duâ 
öğret ki hastalıklarımın dermanı için yardım arayayım.’ Emirü’l-Mü’minîn 
buyurdu: ‘Haşan ve Hüseyin hastayken Cebrâîl’in Allah’ın Peygamberine 
öğrettiği bir duâyı sana öğreteceğim. Bu duâ şöyledir: ‘İlâhî küllemâ...’”
İbn Abbas der ki: “O adamı bir yıl sonra gördüm. Rengi son derece tabiî 
ve durumu normal idi.” Bunun sebebim soran İbn Abbas’a adam şöyle 
dedi: “Bu duâyı hangi hastalık için okudumsa şifâ buldum. Yanma gir
diğim her sultânın şerrini de Allah Azze ve Celle benden uzaklaştırdı.” 
Misbâh-ı Kefamî, s. 152; Bıhâruİ-Envâr, c. 92, s. 63.

84 Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 19. Râvendî’nin Da'avdt’ında şöyle nakledilmiş
tir: “Bir gün Emirü’l-Mü’minîn hastalandı ve Allah Resûlü ona bu duâyı 
okumasını emretti.” Usûl-i Kâfi, c. 2, s. 567, Kitabu’d-Duâ ve İleli’l-Hadis 
12, Ebû Hamza’nm isnadıyla İmâm Bâkır’dan.

8:> Tıbbuİ-Eimme, s. 17. Sümâlî İmâm Bâkır’dan, o da Emirü’l-Mü’minîn’den.
Hz. Ali şöyle buyurmuştur: “Vücudunda herhangi bir hastalık hisse
den, istiaze etsin sonra da bu duâyı okusun: ‘E'ûzu bi ‘İzzeti... ’” Sonra 
şöyle buyurmuştur: “Bu duâyı okuyan hiç kimseye acı ve hastalık bulaş
maz.” Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 53, Beyrut baskısı, Bâbu’d-Duâ li ‘Umûmi’l- 
Evcâ‘.

86 el-İhlâs, 112/1-4.

87 Mehcu’d-Da'avât, s. 9, Ahrâzu’l-Eimme; Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 229, Bey
rut baskısı.

88 et-Talâk, 65/3.

89 el-İnşirâh, 94/5-6.

90 et-Talâk, 65/3.

91 Mehcu’d-Da'avât, s. 126; Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 300.

92 Mehcu’-d-Daa'vât, s. 119; Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 402.

93 Mehcu’-d-Daa'vât, s. 133; Bihâru’l-Envâr, 393.
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94 Mehcu’d-Da‘avât, s. 156. Seyyid b. Tâvûs kendi isnadıyla Abdullah b. 
Ca'fer’den bir olay nakletmiştir. Özeti şöyledir: Bir gün Emirü’l-Mü’minîriin 
yanındaydım. Güzel yüzlü, iri, dili fasih ve üzerinde sultânlann elbisesi 
olan bir adam onun huzuruna geldi ve “es-Selâmu aleykum yâ Emire’l- 
Müminîn ve rahmetullahi ve berekâtuhu” diyerek selâm verdi. “Ben Ye
menli bir şahısım. Büyük bir mülke ve pek çok nimete sahiptim. Düş
manlar bana musallat oldular ve hayatı bana zehir ettiler. Gece rüyamda 
gaipten bir ses, Resûlullah’tan sonra Allah’ın en iyi kullarından Emirü’l- 
Mü’minîn Ali b. Ebî Tâlib’in yanma gitmemi ve Resûlullah’ın ona öğrettiği 
duâyı bana öğretmesini istememi söyledi. ‘O duâda Allah’ın ism-i a‘zamı 
vardır. Onu düşmanına karşı oku’ dedi. Ben de bunun için sizin huzuru
nuza geldim. Ey Emire’l-Müminîn! Ben uzak bir yoldan bin bir güçlükle 
sizin yanınıza geldim. Bana iyilik yap ve rüyamda gördüğüm rüyayı bana 
öğret.” Sonra Hazret icâbet etti ve bu duâyı onun için yazdı ve buyurdu 
ki: “Günde bir defa oku. Ümit ediyorum ki, evine vardığında düşmanla
rın yok olmuşlardır.” O adam gitti ve bir müddet sonra bir mektup gön
derdi ve mektupta Allah’ın düşmanlannı yok ettiğini belirtmişti. Bihâru’l- 
Envâr, 92/241, Beyrut baskısı; Divânu Emiri’l-Müminîn, s. 494.

95 Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 241, Beyrut baskısı; Divânu EmiriÎ-Mü’minîn, s. 
494.

96 Âl-i İmrân, 3/26.

97 el-Felak, 113/1-5.

98 en-Nâs, 114/1-6.

99 Yâsîn, 36/65.

100 Mehcu’d-Da'avât, s. 296; Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 383, Beyrut baskısı.

101 Nehcu’l-Belâğa, 225. Hutbe; Da‘avâtu Râvendî; Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 
297.

102 Bihâru’l-Envâr, c. 82, s. 282, Beyrut baskısı.

103 Kâfi, c. 2, s. 527/hadis:16, s. 532, Kitabu’d-Duâ; Bihâru’l-Envâr, c. 82, s. 
283, Beyrut baskısı; Nehcu’l-Belâğa, 215. Hutbe; Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 
226.

104 Nehcu’l-Belâğa, 215. Hutbe; Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 226.

103 Yâsîn, 36/9. Felâhu’s-Sâil, s. 224. Onun ibaresi şöyledir: Emirü’l-Mü’miıîiıı 
o gece uyudu ve Allah onu düşmanlardan korudu. Sonra o, sahalı akşam 
okunan önemli duâlardan oldu. Rivayet edilmektedir ki, İmâm Sadık,
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Irak’a varınca, ondan uzakta bazı adamlar toplanmıştı. Sonra ona dedi
ler ki: “Ey Efendimiz! İmâm Hüseyin’in kabrinin toprağının her derde 
şifâ olduğunu biliyoruz. Acaba her korkudan da emin kılar mı?” Hazret 
şöyle buyurdu: “Eğer her korkudan emin olmak istiyorsanız, türbesin
den bir teşbih alınız. Hz. Ali’nin o gece okuduğu duâyı okuyun. Teşbihi 
öperek gözlerinize sürünüz ve şöyle deyiniz: ‘Allah’ım! Bu türbenin, sa
hibinin, babasının, dedesinin, annesinin ve kardeşinin ve pâk çocukla
rının hakkı için, bunu her derde deva kıl. Her türlü korkudan emin ve 
her türlü kötülükten koruma kıl.’ Sonra bunu sabah yapan akşama ka
dar emin olur. Akşam yapan sabaha kadar emin olur.”

Beledu’l-Emîn, s. 177; Misbâh-ı Kefamî, s. 86; Misbâhu Şeyh Ttisî, s. 81; 
Mefâtihul-Cinân Ed‘iyetu’s-Sabâh ve’l-Mesâ; Bihâru’l-Envâr, c. 56, s. 25/ 
c. 83, s. 148.

106 Mefâtîhu’l-Cinân, sabâh ve akşam duâlan (meşhur duâlar); Bihâru’l-Envâr, 
c. 84, s. 339/ c. 91, s. 263. İhtiyârve Seyyid b. Bâkî’nin Misbâh’mda, Şerif 
Yahyâ b. Kâsım’dan nakledilmiştir. Şerif Yahyâ b. Kâsım, bu duâyı Emirü’l- 
Mü’minîn’in kendi yazısıyla bulmuştur.

107 Me'âni’l-Ahbâr, s. 175; Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 301.

108 Mehcu’d-Da'avât, s. 144, oğlu İmâm Hüseyin’e öğretilmesini emrettiği duâ; 
Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 383, Beyrut baskısı.

109 Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 355; Mecâlisu’l-Mufid, 107; Seyyid b. Tâvüs, el- 
Muctenâ min Du'ai’l-Muctebâ, s. 7.

110 Misbâhu Kefamî, s. 205. Defu’l-Humûm ve’l-Ahzân kitabında Emirü’l- 
Mü’minîn’den şöyle nakledilmiştir: “Falân oğlu filanın yerine zulmeden 
kişinin ismini söylesin. Sonra suyu yüzüne döksün, abdest alsın, iki rekât 
namaz kılsın ve şöyle desin: ‘Allah’ım! Falân oğlu filan...’” el-Muctenâ min 
Du’âi’l-Muctebâ kitabından.

111 ‘Uyûnu’l-Ahbâr, I, 76; Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 214. Hz. Mûsâ b. Cafer 
şöyle buyurmuştur: “Bu dedem Ali b. Ebî Tâlib’in duâsıdır. Onu okuyup 
askerlere saldırır ve yaralardı ve süvarilere saldırır onlan yenerdi. Bu duâ 
belâdan korunmak içindir.”

112 Mehcu’d-Da'avât, s. 103. Seyyid bu duâyı Defu’l-Humûm ve’l-Ahzân’dan, 
Ahmed b. Dâvûd Nu‘mân, İbn Abbas’tan nakleder: “Sıffîn gecesi Emirü’l- 
Mü’minîn’e, düşmanın her taraftan bizi kuşattığım arz ettim. Bunun üzerine 
o da: Yoksa korktunuz mu?’ dedi. Ben de ‘Evet’ dedim. Sonra, ‘Allah’ım!
.. .Sana sığınırım’ duâsını okudu.”
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113 Mehcu’d-Da'avât, s. 97. Seyyid bu duayı, İmâmiyye ashabından olan 
Abdulazîz el-Celûzî’nin Sıjfin kitabından nakletmiştir. Bihâru’l-Envâr, c. 
91, s. 326.

114 Mehcu’d-Da'avât, s. 128. Seyyid, bu duayı, Hüseyin b. Saîd Ehvâzî’nin ed- 
Du'â ve’z-Zıkr kitabından, İmâm Sâdık’m Emirü’l-Mü’minîn’e isnad ettiği 
bir rivayetle nakletmiştir. Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 241; Nehcu’l-Belâğa, 171. 
Hutbe.

115 Mehcu’d-Da'avât, s. 98. Mehcu’d-Da'avât’da şöyle buyurulmuştur: “Zor 
ve üzüntüde olan herkes bu duayı okuduğunda, Allah, onu o zorluk ve 
üzüntüden kurtanr.” Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 237.

116 Mehcu’d-Da'avât, s. 99. Sa’d b. Abdillah şöyle der: “Emirü’l-Mü’minîn bu 
duâyı, mushaflann mızraklara takılmasından önce okudu.” Sonra şöyle 
dedi: “İblis feryâd etti ve bazı askerler duydular. Muaviye ve arkadaşla- 
nna mushaflan mızraklara takmalannı işaret etti. Sonra Resûlullah’ın ha
yatında sahabenin ona itaat konusunda ihtilaf ettikleri gibi, Hz. Ali’nin 
arkadaşları da ihtilaf etti.” İmâm Sâdık şöyle buyurmuştur: “Bu duâ, her 
önemli iş ve meşgûliyette okunsun. Bu duâ, Allah’ın izniyle okuyanımn 
ümitsiz bırakılmadığı bir duâdır.” Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 241, Beyrut 
baskısı.

117 Mehcu’d-Da'avât, s. 94; Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 234.

118 Bihâru’l-Envâr, c. 97, s. 41.

119 Mehcu’d-Da'avât, s. 196; Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 292.

120 Bihâru’l-Envâr (Nehcu’l-Belâğa’dan), c. 32, s. 561, Beyrut baskısı.

121 en-Nûr, 24/40; Misbâhu Kefamî, s. 332; Bihâru’l-Envâr, c. 40, s. 183, Bey
rut baskısı.

122 en-Nûr, 24/40; Misbâhu Kefamî, s. 181.

123 Nehcu’l-Belâğa, Hikmet 100.

124 Nehcu’l-Belâğa, Hikmet 276; Bihâru’l-Envâr, c. 84, s. 246.

125 Misbâh-ı Kefamî, s. 395; Beledu’l-Emîn, s. 162; Misbâh-ı Seyyid b. Bakî.

126 Nehcu’l-Belâğa, 46. Hutbe. Şam yolculuğunda Seyyid Şerif Rızâ şöyle bu
yurmuştur: “Bu sözlerin başmdan “ i l V j ” e kadar Resûlullah’tan 
rivayet edilmiştir. Gerisini Emirü’l-Mü’minîn tamamlamıştır.” Bihâru’l- 
Envâr, c. 73, s. 242, Nehcu’l-Belâğa’dan naklederek.

127 Mehcu’d-Da'avât, s. 94; Bihâru’l-Envâr, c. 92, s. 303.
/



128 ez-Zuhruf, 43/13.

129 Mehcu’d-Da'avât, s. 96; Bihâruî-Erıvâr, c. 91, s. 336.

130 Misbâh-ı Kefamî, s. 720; Tehzîb, 3/151, Necef baskısı; Fakîh, c. 1, s. 335, 
Beyrut baskısı; Bihâru’l-Envâr, c. 88, s. 293/ c. 55, s. 6.

131 Misbâh. Bu kitapta İmâm Sâdık’ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Emirü’l- 
Mü’minîn bu namazı gibi namaz kılan kimse bu teşbihin yardımıyla anne
sinden doğduğu gün gibi bütün günâhlarından arınmış olur ve ihtiyâçları 
yerine getirilir.” Mefâtihul-Cinân. Emirü’l-Mü’minîn namazından Şeyh ve 
Seyyid nakletmiştir. Bihâru’l-Envâr, c. 88, s. 172, Beyrut baskısı.

132 Sevabu’l-A'mâl, s. 16; Felâhu’s-Sâil. Kendi isnadıyla İmâm Sâdık’ın şöyle 
dediğini rivayet etmiştir: “Bir gün Emirü’l-Mü’minîn İbn Hanîfe’nin ya
nında oturuyordu ve şöyle buyurdu: ‘Ey Muhammedi Abdest için su ge
tir ki, namaz kılayım.’ Muhammed b. Hanîfe su kabını getirdi. Hazret, 
suyu sağ eliyle sol eline döktü. Sonra bu duâyı okudu.” Mehâsin. Muham
med b. Ali b. Hassân’dan benzeri nakledilmiştir, s. 45; Fıkhu’r-Rızâ, s. 1-2; 
Mukni‘, s. 10; Tehzîb, c. 1, s. 53; Kâft, c. 3, s. 70, Beyrut baskısı; Misbâhu’l- 
Muteheccid, s. 7; Bihâru’l-Envâr, c. 77, s. 318, Beyrut baskısı; Beledu’l-Emîn, 
s. 3; Fakîh, c. 1, s. 27. Sonra Hazret, Muhammed b. Hanife’ye şöyle dedi: 
“Ey Muhammed! Bu şekilde abdest alan ve bu duâlan okuyan herkese, 
abdestinin her damlasma karşılık bir melek yaratır. O melek onun için 
takdis, teşbih, tekbîr ve tehlîl getirir. Sevabı da o adama yazılır.”

133

134

135

136

137

138

139

140

a.g.e.
a.g.e.
a.g.e.
a.g.e.
a.g.e.
a.g.e.
a.g.e.
Misbâhu’l-Müteheccid, s. 262; Cemâlu’l-Usbû‘. Şöyle buyurulmuşum Cuma 
namazı için abdesde başlanmalı ve abdest alırken bismillah ve billah... 
denmeli. Ondan sonra mescide yönelmeli. O kitapta yazılı olan özel bir 
adapla dört rekât namaz kılmalı. İsteyenler o kitaba müracaat etmeliler.

141 el-İsrâ, 17/111

142 Misbâhu’l-Müteheccid, s. 263; Cemâlu’l-Usbû‘.

143 Misbâhu’l-Müteheccid, s. 51; Felâhu’s-Sâil: Kendi isnadıyla Asbağ b.
Nebate’den o da İmam Ali’den şöyle dediğini nakletmiştir: “Günâhtan 

____________________________________ _____________________________________ )V



arınmak isteyen kişi, üzerinde olan başkasının hakkını verdikten sonra 
beş vakit namazın arkasından İhlâs Sûresi’ni okusun. Ellerini açsın ve bu 
duayı okusun.” Sonra şöyle buyurdu: “Bu kabul edilen bir duadır. Pey
gamber bana öğretti ve Haşan ve Hüseyin’e öğretmemi istedi.” Me’âni’l- 
Ahbâr, s. 140; Bihâru’l-Envâr, c. 83, s. 25, Beyrut baskısı; Tehzîb, c. 2, s. 
108; Fakîh, c. 1, s. 324.

144 Misbâh-ı Kefamî, s. 20.

143 Emâlî Mufid, s. 62. Muhammed b. Hanife nakletmiştir: “Emirü’l-Mü’minîn 
Kâbe’yi tavaf ederken birisinin: ‘Ey bir şeyi işitmesi diğer bir şeyi işitme
sinden alıkoymayan!’ duâsmı okuduğunu gördü. Hazret buyurdu: ‘Bu duâ 
senin mi?’ O adam: ‘Yoksa duydun mu?’ dedi. Hazret: ‘Evet’ dedi. Adam: 
‘Bu duayı her namazdan sonra oku. Müminlerden onu okuyan herkesin 
Allah günâhlannı bağışlar. Günâhları gökteki yıldızlar, yağmur damlalan 
ve yeryüzünün kumlan kadar olsa bile.’ Hazret buyurdu: ‘Bu duanın ilmi 
bende vardır. Allah geniş ve Kerimdir.’ O adam Hızır idi ve şöyle dedi: 
‘Doğru söyledin ey Müminlerin Emiri. Her ilmin üstünde bir bilen var
dır.’”

146 Misbâh-ı Kefamî, s. 198. ‘İdde’de İbn Fehd’den: “Allah Resûlü şöyle bu
yurmuştur: ‘Ey Ali! Eğer işittiğin her şeyi hıfzetmek istiyorsan, her na
mazdan sonra sübhane... de.’” Felâhu’s-Sâil, s. 168. En önemli dualardan 
olduğu söylenmiştir. Bihâru’l-Envâr.

147 Kâfi, c. 2, s. 577, Beyrut baskısı. Duâ Kitabı. Emirü’l-Mü’minîn Hz. 
Peygamber’in kendisine şöyle dediğini nakletmiştir: “Sana Kur’ân’ı unut
mayacağın bir duâyı öğreteceğim.” Başka bir senetle İmâm Sâdık’tan nak
ledilmiştir. Bihâru’l-Envâr, c. 89, s. 208, Beyrut baskısı.

148 a.g.e., c. 41, s. 11, Beyrut baskısı.

149 Misbâhu’l-Müteheccid, s. 131. Ali b. Mûsâ er-Rızâ’dan naklen. Beledu’l- 
Emîn, s. 47; Bihâru’l-Envâr, c. 84, s. 257. Sonra şükür secdesini yapar 
ve Bihâru’l-Envâr ve Misbâhu’l-Müteheccid kitaplarında beyân edilen özel 
zikri okur.

150 Misbâh-ı Kefamî, s.53; Fakîh, c. 1, s. 311.

151 Cemâlu’l-U sbûs. 109. Kendi isnadıyla Ebû Cafer Tüsî’den, o da Emirü’l- 
Mü’minîn’den: Cebrâîl, Cumartesi gecesi bu duâyı okumasını öğretmiş
tir. Resûlullah, onun Cebrâîl olduğunu söylemiştir. Misbâhu Müteheccid, 
s. 377; Beledu’l-Emîn; İhtiyâru’l-Eyyâm; Bihâru’l-Envâr, c. 88, s. 328, Bey
rut baskısı.



15 2 Misbâhu’l- Müteheccid, s. 39, 43. Altıncı rekât öğle nafilesinden sonra bu 
duâyı oku. Kâfi, c. 2, s. 545, Beyrut baskısı, Kitabu’d-Du‘a. Kendi isna
dıyla İsa b. Abdillah Kummî’den. Bihâru’l-Envâr, c. 87, s. 18; Cemâlu’l- 
Usbû‘, s. 400. Emirü’l-Mü’minîn, öğle namazından sonra buyurdu...

153 Misbâh-ı Kefcmü; Kâfi, c. 3, s. 327; Bihâru’l-Envâr, c. 83, s. 234, Beyrut 
baskısı.

154 Kemâluddîn Şeyh Sadûk, İntişârât Cami‘a-i Müderrisin, s. 471. Ebû Nu- 
aym Ensârî Zeydî, o da Hazreti Hüccet’ten. Bihâru’l-Envâr, c. 83, s. 202, 
Beyrut baskısı. Kemâluddîn, Gaybe-i ve Delâilu’l-İmâme’den  nakletmiştir. 
Gaybe-i Şeyh Tusî, s. 70. Neşr-i Müessese-i Me‘ârif-i İslâmiyye. Delâilu’l- 
İmâme, s. 299.

135 Kâfi, c. 3, s. 327, Beyrut baskısı; Bihâru’l-Envâr, c. 83, s. 229, 234, Bey
rut baskısı.

1 j6 Bihâru’l-Envâr, c. 84, s. 179, Beyrut baskısı. Birçok kişiden nakletmiştir. 
Uyumak isteyen herkes, sağ elini yüzüne koysun ve desin ki: “Allah’ın 
adıyla...” Bunu okuyan herkesi Allah, yağmacılardan ve bozguncular
dan korur ve melekler onun için istiğfar ederler. Hisâl, s. 631; Misbâh-ı 
Kefamî.

157 Bihâru’l-Envâr, c. 84, s. 178, Beyrut baskısı; Misbâhu Müteheccid, s. 110; 
Hisâlu Şeyh Sadûk, s. 625 Cami‘a-yi Müderrisin.

158 Aynı eserler. Bihâru’l-Envâr, c. 73, s. 191.

159 Mehcu’d-Da'avât, s. 145; Bihâru’l-Envâr, c. 91, s. 191, Beyrut baskısı; 
Misbâh-ı Kefamî, s. 303.

160 Nehcu’l-Belâğa, 172 ve 217. Hutbe.

161 Felâhu's-Sâil, s. 172. Bunu önemli duâlardan saymıştır. Bihâru’l-Envâr, c. 
83, s. 64, Beyrut baskısı.

162 Misbâh-ı Kefamî, s. 8; Misbâhu Müteheccid, s. 17, 26.

163 Bihâru’l-Envâr, c. 89, s. 209, Beyrut baskısı; Misbâhu Müteheccid.

164 el-En‘âm, 6/1-3.

165 İbrâhîm, 14/39-41.

166 el-Câsiye, 45/36-37.

167 es-Sebe, 34/1-2.

168 Fâtır, 35/1-3.

169 Bkz. ez-Zümer, 39/42.
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170 Bkz. el-Haşr, 59/22.

171 el-Haşr, 59/223.

172 el-Haşr, 59/24.

173 Bkz. el-İsrâ, 17/111.
174 el-Kehf, 18/1-5.

175 Fâtır, 35/34.

176 en-Neml, 27/59-65.

177 es-Sebe, 34/1.

178 Fâtır, 35/1.

179 Fâtır, 35/10.

180 el-İsrâ, 17/1.

181 el-İsrâ, 17/43-44.

182 Meryem, 19/35.

183 Tâhâ, 20/130.

184 es-Sâffât, 37/180-182.
185 el-Enbiyâ, 21/22.

186 el-Enbiyâ, 21/87.

187 el-Kasas, 28/68.

188 ez-Zümer, 39/4.

189 Yâsîn, 36/83.

190 ez-Zuhruf, 43/82.

191 el-Hadîd, 57/1-6.
192 es-Saff, 61/1.

193 el-Haşr, 59/24.

194 et-Teğabun, 64/1.

195 el-İnsân, 76/26.

196 en-Nasr, 110/3.

197 en-Nûr, 24/36-37.

198 el-İsrâ, 17/111.

199 Âl-i İmrân, 3/193-194.

200 Bkz. er-Ra‘d, 13/22.

201 el-Furkân, 25/63-68.

202 el-Furkân, 25/72-73.

203 el-Furkân, 25/74.
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205

206

207

208

209

210 
211 

212
213

214

215

216

217

218

219

220 

221 
222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

el-Furkân, 25/75-76. 
Fâtır, 35/35. 
el-Kamer, 54/54.
Nûh, 71/28. 
el-Haşr, 59/10. 
el-İnsân, 76/7. 
el-İnsân, 76/9-10. 
el-Bakara, 2/286. 
er-Ra‘d, 13/14-15. 
en-Nahl, 16/48-50. 
el-İsrâ, 17/107-109. 
Âl-i İmrân, 3/191-194. 
el-Hacc, 22718. 
el-Furkân, 25/59-60. 
en-Neml, 27/23-26. 
es-Secde, 32/14. 
es-Secde, 32/15-16. 
Sâd, 38/24.
Fussilet, 41/37. 
el-Furkân, 25/65-66. 
el-Bakara, 2/285. 
eş-Şu‘arâ, 26/87. 
el-İsrâ, 17/80 
el-Müminûn, 23/29. 
Tâhâ, 20/25-27. 
el-Haşr, 59/10. 
el-Bakara, 2/201. 
en-Nûr, 24/35. 
en-Nûr, 24/35.
Âl-i İmrân, 3/26-27. 
el-Bakara, 2/255. 
en-Nahl, 16/32.
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