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VİRD-t ŞERtF-İ SAGlR-t MESA'tYYE HAZRET-İ PIR
NUREDDiN EL-CERRAHi KUDDiSE
SIRRAHUL-FETTAHi

I

E'fızü billabi min-eş şeytan-ir-raciym ( 10 defa)
Bisınillah-ir-Rahman-ir-Rahiyın ( 9 defa)

Estagfirullah (100 defa) Estagfirullah

Estagfirul

lah Estagfirullah Estagfurullah el-aziym'elleziy la ilahe
illa hüvel hayyül-kayyüm ve etfı.bü ileyhi ve es'elüh-üt
tevbete vel-magfirete vel-hidayete innebu hüvet-tevvab
ür-Rahiym.

I
I
l

i1

I

l
I

1

I
l
I
I
I

Va'fü anna ya kerim (3 defa)
V'agfir lena bi-fadlike ya Rahmanü ya rahiym
(ü� defa)

Ya melikü ya Kuddusü ya hafizü ya Allah (3 defa)
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala
al-i Muhammedin ve sahbihi ve sellim (3 defa)
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin m'ahte
lef-el-melevan ve te'akab-el-asaran ve kerrer-el-cedidan

v'estakbel-el-ferkadan ve bellig ruhahü ve ervahe ehl-i

beytihi minnet-tahiyyete ves-selamü ve barik ve sellim
aleyhi kesiyren kesiyren kesiyra.
Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala

ce-

mi'il-Enbiya'i

...
..... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

F. 21
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I vel-mürseliyne vel-Evliya'i ves-salihiyne ve al amela'ikeI
·
I tike vel-mukarrebiyne ve ala ehl-i ta'atike ec ma'iyne min
I ehl-is-semavati ve ehl-il aradiyne rıdvanulhthi teala ala
I al-i Resuluilahi ve ashabihi ecma'iyn.
I Bi-rahmetike ya erham-er-rahimiyne amin vel-ham
I dü Iiliahi Rabbil-alemiyn.
I

f

i

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyın
I
I Kul hüvallahü ahad Allab-üs-samed lem yelid ve lem
I yfıled ve lem yekün lehu küfüven ahad (3 defa )
I
I
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
I
I Kul e'fızü bi-Rabbi! felak min şerri ma halak ve min I
l şerri gasıkın iza vekab ve min şerrin-neffasati fil-ukad 1
I ve min şerri hasidin iza hased
I
l
I
I
I
I
I

..... . .. .. .. .. . . ..... . .. .. .. .. .. ....... .. .. .. .. .
-

-

--

-
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Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyn

1

Kul e'uzü bi-Rabbin nasi melik-in nasi ilah-in-nasi
:I min şerril-vesvas-il
hannas elleziy yüvesvisü fiy sudur-in
: nasi min-el-einneti ven-nas

i
l
�

I
I
I

'

Bismillah-ir-Ralıman-ir-Rahiyn

El-hamdü Iiliahi Rabbil-ô.lemiyn Er-Rahman-ir-Ra
hiym maliki yevm-id-din iyyake na'büdü ve iyyake nesta·
iyn ihdinas-sırat-el

müstakiym

sıratelleziyne en'amte

,

aleyhim gayr-il mağdubi aleyhim ve led-dalliyn, ( 3 defa)

:
:
:
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyn
:
l Elif-Lam - Mim . Zalik-el-kitabü la reybe fiyhi hüden
: lil-müttekiyne elleziyne yü'minfı.ne bil-gaybi ve yukimfın- I

I
1%

es-salate ve mimma rezaknahüm yünfikun velleziyne yü'-

minline bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kabiike ve bil-

l ula'ike hüm-ül-müflihfm.
l
:
l
•

ahireti hüm yfı.kinfı.n ula'ike ala

hüden min Rabbihim

ve

l
•
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I
I
I
I
Bismillah-ir-Rahınan-ir-Rahiym
·I
la ilahe illa hüvel-hayyül kayyfımü la te'hu
I zühuAllahü
sinetün ve la nevm lehu ma fis-semavati ve ma fil
II ardı men
zelleziy yeşfe'u indehu illa bi-iznihi ya'lemü ma
beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve la yuhitfıne bi-şey'in
min ilmihi illa bima şa'e vesi'a kürsiyyüh-üs-semavati vel
ard ve la ye'udühü hıfzıhüma ve hüvel-aliyyül-aziym.
(3 defa)

I Ha-�im: . Ha-ı:ıim: . Ha-mim .. Ha-mim .. Ha-mim . Ha
I mım .. Ha- mım . . Ha-mım. .
I Tenzil-ül-kitabi min'allah-il-aziz-il-aliym.. Gafir-iz-

i
i

Il

I

I
I
I
I
I

t

;

.

.

zenbi ve kabil-it-tevbi şedidil-ikabi zit-tavli la ilahe illa
hüve ileyh-il-masiyr.
Amen-er-resiilü birnil ünzile ileyhi min Rabbihi vel
mü'minfm küllün amene billahi ve mela'iketihi ve kütübihi ve rüsfılihi la nüferriku beyne ahadin min rüsfılihi ve
kalfı semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileyk-el-ma
si y r La yükellifullahü nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet
ve aleyha m'ektesebet Rabbena la tu'ahizna in nesiyna ev
ahta'na Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alelleziyne min kabiina Rabbena ve la tuhammilna ma
la takate lena bihi va'fu anna v'agfir lena v'erhamna ente
.

1

Mevlana fansurna alel-kavm-il kafiriyn.

Fe-sübhanallahi hiyne tümsfıne ve hiyne tusbihfıne
ve lehül-hamdü fis-semavati

•

t

. . . ..... . .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .
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vel-arde ve aşiyyen ve hiyne tuzhirun .

I

Yuhric-ül hayye min-el meyyiti ve yuhric-ül meyyite
min-el hayyi ve yuhyil-arda ba'de mevtiha ve kezalike
tuhrecun.
Hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve
hüve Rabbül-arş-il-aziym (7 defa )

* ne kuluhüküm bihi ve men-nasrü illa min indillah-il-aziz
• il hakiym.
- Mim .. Elif - Lam - Mim - Ra .. Kaf - Ha I Ya - Elif-Lam
Ayın - Sad .. Ha - Mim - Ayın - Sin - Kaf..
I ikfina
v'erhamna hüvaııah-ür-rafi-un nafi-ür reşidI ül hayyül kayyum
El-Latif-ül kadir-ül k avi. El-metiynü
f

ı

Ve ma ce'alehullahü illa büşra leküm ve li-tatma'in

el-ganiyyü el-mugni el-mu'izzü el-aliyyü el-basıtü el-ve
dudü (3 defa)

Agisna ya Rabbi ya kerimü v'erhamna ya Rabbi ya
Rahiym ( 3 defa)

I Ya Ralıman-ed-dünya ve rahiym-el-ahireti
I
anna v'agfir lena v'erhamna ente Mevlana ve
II ente Fa'fü
hayr-ür-rahimiyn ..

I
I

Bismillah-iş-şafi hüvallah

Bismillah- il-kafi hüvallah

I

iI

Bismillah-il - mu ' afi hüvallah

Bismillahilleziy la yadurrü ma'a ismihi şey'ün fil-arve la fis-sema'i ve hüves-semi'ul-aliym.

•

di

I

E'fızü bi-kelimatillah-it tammati külliha min şerri ma
halaka

i
'

ı
I
I

I

İ

Fallahü hayrün hftfızan ve hüve erham-ür-riihimiyn.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .....

- 330 -

- 331 -

1

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......
.
.... .. ........�
...
.........

İ

!

Sübhanallahi ve bi-hamdihi (3 defa )

Sübhanallahi

vel-hamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la

I havle ve la kuvvete illa billah-il aliyyil-aziym. (3 kerre)
I
I
Bismilah-ir-Rahınan-ir-Rahiym
( üç kere aza meshedilecek )
I
I Ya Hannanü (Sağ taraf meshedilecek ) Ya Mennanü
I (Sol taraf meshedilecek) Ya bedi'as-semava'j vel-ardi
I Ya hayyü ya kayyum
•
•

I
I

Ya zel-eelali vel-ikram
Nes'elüke bi-izam-il-lahutiyyetihi en tenkule tiba'ana
min tıba'il-beşeriyyeti ve en terfa'a mühecena ma'a mela
iketik -el-ul viyyeti .
Ya muhavvil-el-havli vel-ahval havvil halerra ila ah
sen-il-hal

I Sübhanekallahümme ve bi-hamdike eşhedü en la ila
I he illa ente estagfirüke ve etfıbü ileyk
I Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala
1
1

I

II

al-i Muhammedin ve sahbihi ve sellim (3 defa)

Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallahu vallahu
ekber Allahu ekber ve Iiliah-il hamd
Es-salatü ves-selamü aleyke ya ResUlallah

I

I

Es-salatü ves-selamü aleyke ya Habiballah
Es-salatü ves-selamü aleyke ya seyyid-el-evveliyiıe
vel-ahiriyn

Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ce ..
I mi-il-enbiya'i
vel mürselin vel-evliya'i
I

. .. ...... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... . . . .. .. .. .. .
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I
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ves-salihiyne ve ala mela'iketike vel-mukarrebiyne ve ala
Ehl-i til'atike ecma'iyne min ehl-is-semilvati ve ehl-il-ara
diyn ve rıdvanullahi teala ala al-i Resfılillahi ve ashabihi
ecma'iyn b i-rahmetike ya erham-er-rahimiyn. Amin vel
hamdü Iiliahi Rabbil-illemiyn.

SALAT-i-MüNCiYYE

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin s alaten
tünciyna biha min cemi'il-ehvali vel-afat ve takdi lena bi-

l
l
l
l
l
l

ha cemi-il-hacat ve tutahhiruna biha min cemi-is-seyyi'at
.
ve terfe'una biha a'led-derecat ve tübelliguna biha aks-al
gayat min cemi-il-hayrati fil-hayati ve ba'd-el-memat
HAZA DU'A-i EVRAD-1 ŞERiF HAZRET-i PiR
NUREDDiN-iL CERRAHi KUDDiSE
SIRRAHüL-FETTAiü
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyın

Allahümme s alli ala Muhammedin ve ala al-i Muham-

i
İ

*

medin kema salleyte ala ibrahime ve ala al-i ibrahime in
neke hamidün mecid ve barik ala Muhammedin ve ala al-i
Muhammedin kemil barekte

....... .. ............ .. .. .. .. _ ...... . .. . . .. . . .. .. .. .. .
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1

i

I
1
1

i

1
1
1
1

I

l
inniy I

alil tbrahime ve ali ô.l-i ibrahime inneke hamidün mecid.
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym .. Allahümme

1

es'elüke bi-fadli Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym.
Ve es·eıüke bi-cemali Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym.
Ve es'elüke bi.. celali Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym.
Ve es'elüke bi-beka'i Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Ve es'elüke bi-heybeti Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Ve es'elüke bi-hürmeti Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Ve bi-ceberfıti ve melekfıti Bismillah-ir-Rahman-ir-Ra-

I hiym.

i

Ve bi-izzeti ve kuvveti ve kudreti Bismillah-ir-Rahman-

1 ir-Rahiym

1
1

I
i

1
I
1

I

t
'

irfa' kadri ve yessir emri vecbür kesri v'agni fakri ve

etil ömri bi-fadlike ve keremike ve ihsanike ya men
Kaf-Ha-Ya-Ayın-Sad

Ha-mim-ayın-sin-kaf

hu

Elif - lam

mim Elif-Iilm-mim-ril sırrullah-il aziym-ül-ii:zam Allahu Iii
ilahe illa hüvel-hayyül kayyfım-ül aliyyül-ekrem ve es'elüke bi-c elaJ-il heybeti ve bi-izzil-izzeti ve es 'elüke bi-kib-

I
1

riya-il azameti ve bi-ceberfıt-il kudreti en tec' aleni minel
leziyne !il havfün aleyhim ve !il hüm yahzenfm.

I
'

.... .. ......
...
...
.
.. .. . . .. .. .. . . . . .. ........ .. .. .. .. .
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HAzA FATtHA'T-UL-FUKAR A'i HAZRET-i PiR
NUREDDiN-iL-CERRAID KUDDiSE SIRRAH-VL
FETTAIU
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Allahümmec'alniy minelleziyne en'amte aleyhim ve
mellektehüm sırra esma'ike ve ce'altehüm min evliya'ike
ve metta'tehüm bi-kitabike
Allahümme ekrimniy bi-sırrıl-Fatihati ve vefikniy
li-sırrıha ve azhirliy ruhaniyyetiha inneke ala külli şey'in
k adir
Allahümme necciniy min-el-gammi vel-hemmi

ya

münciy el-müminin ve ferric ma ene fiyhi ya müferrice
küreb-il-mekrfıbiyn ve en tüsahhir liy abdek-el-uhaydire
hadim-el-Fatiha'ti inneke ala külli şey'in kadir.

(On defa

Fatiha-i şerife oknnaeaktır. )

1

• •• •• •• •• • • •• •• •• •• • • •• • • •• •• •• •• •• •• •• •

F : 22

EVRADI CER RAHİ YYE
$ERHLİ TERCEMESi

HAZRET-i PiR NUREDDiN-iL-CERRAH1 KUDDtSE SIR
RAH-t.JL-FETTAH1'NiN AKŞAMLARI OKUNACAK
ViRD-i ŞERiF) ŞERHiDiR
Rabman ve rahiym olan Alla h u teatanı n ismiyle başiarım :

Allah u tealadan mağfiret buyurmasını niyaz ederim. Ulu
lardan ulu, yücelerden yüce olan, hayat sıfatıyla muttasıf ve
daima diri olan, bütün yarattıklarının korurrup kollanması
na daima kıyam gösteren o Allahu azim-üş-şandan mağfiret
·
olunmaını niyaz ederim ki, ondan gayrı ibadete layık ve mü s
tehak hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Ona tövbe ile rücu
ederim ve o tövbe ve rücu'umla ondan mağfiret ve hidayet
buyurmasını dilerim, muhakkak ki o kullarının tövbelerini
kabul eden Rahiymdir.
Ey kerim olan Allahım ! Bizleri affeyle .. Fazlü kereminle
bizleri mağfiret buyur ya Rahmanü ya rahiym. Ey, bütün kai
nat ve mevcudatın sahibi, bilinen bilinmeyen, görünen ve gö
rünmeyen ale mierin mutlak hükümdarı. . Ey, hatadan, gaflet
ten, aczden ve her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak, pak
ve münezzeh olan ulu Allahım ! Ey, işlenen her işi tafsilat ve
teferruatıyla bilen ve tutan, her şeyi belli vaktine kadar bü
tün afetlerden ve belalardan saklayan yüce Rabbim ! Ya Al
lah . . .
Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun aline ve
evladına, ashabına selam, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım ! Geceler gündüze ve gündüzler geceye dönüş
tükçe, yüzyıllar birbiri ardısıra gelip geçtikçe, gec eler ve gün
düzler tekrarlanıp durdukça, gökyüzündeki parlak yıldızlar
her defasında karşılaştıkça, Efendimiz Hz. Muhammed'e sa
l at, selam, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Onun ve ehl-i
beytinin ruhlarına selam tahiyyat ve tazimatımızı, hayır ve
bereket niyazlarımızı çok çok iblağ buyur.
Efendimiz Hz. Muhammed'e salat, selam, rahmet ve be
reketler ihsan buyurduğun gibi, bütün nebilere Resfıllere, se·
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nin gerçek dostların olan hak velilerine ve salih kullarına, Der
gah-i ilahiyyene yakin bulunan meleklerine, bütün ta'at ve
ibadet ehline, göklerin ve yerlerin sakinlerine de hayır, rahmet
ve bereketler i hsan ve inayet buyur. Allahu teala, Resfıl-ü zi
şanın al ve evladından ve bütün ashabından razı olsun. Rah
met ve merhal!letin iktizası olarak niyaz ediyoruz ya erham
er-rahimiyn ( Amin ) . Bütün hamd-ü senalar ancak Allahu
azim-üş-şana mahsus ve münhasırdır.
Ralıman ve Ralıiym olan Allahu tealanın ismiyle baş
la rım:
Allahu teala birdir, büyüklük onda nihayet
bulmuştur. Daim ve bakidir. Her şeyden müstağnidir, her di
leğin yegane merciidir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Hiç bir
eşi ve benzeri yoktur. )

De ki : ( O,

Ralıman ve Rahiym olan Allahu teaJanın ismiyle baş
larım :
( Yarattıklarının şerrinden, h:aranlığı çöken gece
nin şerrinden, düğümlere üfleyen nefeslerin şerrinden, hased
lerini açıkladıkları ve onunla amel ettikleri zaman hasedefie
rin şerrinden, sabahın Rabbine sığmırım. )

De ki :

n ın :

Ralıman v e Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başla

De ki : ( Gerek cinden, gerek insandan olsun, insanların
kalplerine daima vesvese veren o sinsi vesveseniıı şerrinden,
insanların Rabbi ve mürebbisir yegane balık ve maliki, hak
mfı'budu olan Allahu azim-üş-şana sığınır ım . )
rım :

Rabman ,.e Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başla

Bütün hamd-ü sena, alemierin Rabbi, mürebbisi ve ma
mutlakı olan Allahu azim-üş-şana mahsus ve münhasır
dır. O, dünya hayatında ayırdetmeksizin bütün yarattıkları
na nimet ve ihsanlarda bulunan Ralıman ve ahirette yalnız
mü"min kullarına ihsan ve ikramda bulunacak olan Rahiyın
dir. Hesap ve ceza günü olan din gününün hakimidir. Ancak,
sana kulluk ve ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
Bizi, riza-i ilahine ulaştıracak olan doğru yola hidayet buyur.
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ; gazab-ı ilahine uğra
yarak islamı terkedenlerin, heva ve heveslerine uyarak doğ
ru yoldan azmış ve sapıtmışların yollarına değil.. ( Amin)

lik-i
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nın :

Ralıman ve Rahiym olan Allahu teaJanın ismiyle başla

Elif-Lam-Mim .. Bu, o kitaptır ki ; Allahu teala tarafın
dan gönderildiğine asla şüphe yoktur. Şirk, günah ve bütün
kötülüklerden korunan müttekilere hidayet edici, yol gösteri
cidir. O müttekiler ki, gayba iyman ederler, namazlarını hudu
ve huşu ile ve tadil-i erkana dikkat ve riayet ederek kılarlar,
kendilerine rızık olarak verdiklerimizle Allah yolunda başka
larını da infak ederler. O müttekiler ki, sana indirilen Kur'an-ı
azim-ül-bürhanı ve senden öncekilere indirilen Tevrat, Zebur
ve İncil gibi semavi kitaplada suhufları tasdik ederler ve
ahireti de yakinen bilirler. işte, bunlar Allahu tealaya giden
doğru yol üzerine hidayet huyurulmuş olanlardır ve felaha
kavuşanlar da bunlardır.
rım :

Rabman ve Rahiym olan Allahu teaJanın ismiyle başla-

O Allahu teala ki, ondan gayrı ibadete layık ve müstehak
hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Hayat sıfatıyla muttasıf,
baki , daim ve ebedidir. Yarattıklarının korunup kolianmasına
daima kıyam edicidir. Onu, ne gaflet basar, ne uyku ! Göklerde
ve yerde ne varsa hepsi onundur, onun mülküdür. izni olmak
sızın, yüce katında kim şefaat edebilir ? O, yarattıklarının ön
lerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Yarattıkları ise,
ancak dilediği kadarını kavrayabilirler, onun ilminden hiç bir
şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri ihata et
miştir. Bunların hıfzı ve korunması ona hiç bir ağırlık ve
meşakkat vermez. O, pek ulu ve büyüktür.
Ha-mim . . Ha-m im . . Ha-mim . . Ha-mim . . Ha-mim .. Ha-mim . .
Ha-mim . . Ha-mim . .
B u kitabın indirilmesi ; o aziz, aliyın Allah u tealadandır.
O Allahu teala ki, müminlerin günahlarını yarlıgar ve bağış
lar ve ihlas ile tövbe edenlerin tövbelerini kabul buyurur. Şirk
ve küfürde ısrar edenlere karşı ise cezası ve azabı gayet şid
detli olur. Muvahhitlere fazl-ü in'amı ve ihsanı boldur, ondan
gayrı hak ma'bud yoktur, illa o vardır ve dönüş ancak onadır.
Resul-ü zişan ve müminler, Allahu teaJanın ona indirdiği
Kur'an-ı azimi tasdik ve ona iyman ettiler. Resul-ü zişan ve
mürninlerden her biri, Allahu tealanın varlığını ve birliğini,
meleklerinin mükerrem kulları olduğunu, kitaplarının onun
kelam-ı kadimi bulunduğunu, o kitaplarda beyan huyurulan
helalin helal. haramın haram olduğunu ve peygamberlerinin

- 344 -

emir, nehiy, va:d ve vaidlerini kullarına tebliğ eden ve kendi
lerine itaat vacip olan kulları bulunduğunu tasdik ve iyman
ettiler. Peygamberlerin hiç birisini, yahudi ve hıristiyanların
yaptıkları gibi kimini tasdik ve kimini tekzip ederek, risalet
ve nübüvvet bakımından birbirlerinden ayırdetmeyiz. Dediler
ki : (Ey Rabbimiz ! İşittik ve emrine itaat ettik Senden gufra
nını niyaz ederiz. önünde sonunda dönüşümüz ancak sanadır.)
Allahu teala, hiç kimseye takat getiremeyeceği şeyi teklif et
mez. Herkesin kazandığı hayrın ecri ve sevabı vardır. Kazan
dığı şerrin de günahı ve azabı vardır. Hayrın yararı kendisi
nedir, şerri de kimseye zarar vermez.
Ey Rabbimiz ! Unutarak veya yanılarak işlediklerimizden
dolayı bizi muaheze buyurma .. Ey Rabbimiz ! Bizden önceki
lere yüklerliğin ağır yükü bize yükleme .. Ey Rabbimiz ! Takat
getiremeyeceğimiz yükü bize yükleme. Bizleri affeyle, bize
merhamet buyur, Mevlamız ve yegane yardımcımız ancak sen
sin. Kafirlere karşı bize yardım et ..
Akşama girerken de, sabaha girerken de Allahu tealayı
tesbih ve tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanların hamd-ü
senaları Allahu teala içindir. Gündüzün sonunda da öğle
vaktine vardığınızda da namazlarınızı kılınız, Allahu azim-üş
şanı hamd-ü sena ile tesbih ve tenzih ediniz. Allahu teala,
ölüden diri ve diriden ölü çıkarır. Arz, tamamiyle kururluktan
sonra, ona yeniden hayat bahşeder. Bunun gibi, sizler de ka
birlerinizden çıkarılacaksınız.
Allahu teala bana kafidir. Ondan gayrı hak ma'bud yok
tur, illa o vardır. Ben, ancak ona tevekkül ettim. O, arş-ı azi
min rabbi ve malikidir.
Allahu teala, size bu imdadı ancak fethi tebşir ve yardım
va'diyle kalpleriniz mutmain olsun diye yaptı . Yoksa, yardım
ancak o yegane galip ve hakiyın olan Allahu azim-üş-şan ta
rafındandır.
Elif-Lam-Mim .. Elif-Lam-Mim-Ra .. Kaf-Ha-Ya-Ayn-Sad.
Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf.
O Allahu teala ki, dilediğini yukarıya kaldırır ve yüksel
tir, hayır ve yarar veren şeyleri yaratır, bütün işlerini ezeli
takdirine göre yürütür ve dosdoğru bir nizarn içinde akibeti
ne iletir, hayat sıfatıyla muttasıf daimi diridir, yarattıkla
rını koruyup koliayarak gözetir, kullarına devamlı olarak lfı
tuf ve ihsanlarda bulunur, her şeye gücü yeter, gayet kuvvet
I i ve metindir, çok zengin ve her şeyden müstağnidir, diledi
ğini zengin eder, dilediğini aziz eder, zat-ı akdesi pek yüksek-
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tir, dilediğini açan ve genişletendir, iyi kullarını seven ve on
ları rahmet ve rizasma eriştirendir. _Bu sıfatıarına güvenerek
bize kifayet ve merhamet eylemesini tazarrfı ve niyaz ederiz.
Bize yardım ve imdat eyle ya Rab, ya kerim ! Bize mer
hamet buyur ya Rab, ya rahiym ! Ey, dünyada ayırdetmek
sizin bütün yarattıklarına lfıtuf ve İhsanlarda bulunan ve
ahirette yalnız mü'min kullarına in'am ve ikram edecek olan
yüce Rabbimiz ! Bizi affeyle, bizi yarlığa ve bağışla, bize mer
hamet buyur, Mevlamız sensin ve sen rahmedenlerin en ha
yırlısısın. Şifa veren Allahu tealanın ismine sığınırım, o Al
lahımdır. Kuluna kafi olan Allahu tealanın ismine sığınırım,
o Allahımdır.
Afiyet balışeden Allahu teala'nın ismine sığınırım, o Al
lahımdır.
O Allah u tea.lanın ismiyle başiarım ki, yerlerde ve gökler
de onun ismine sığınanlara hiç bir zarar erişmez, o her şeyi
işitir ve hakkıyle bilir.
Yarattığı şeylerin şerrinden, Allahu tealanın bütün tam
ve kamil kelimelerine sığınırım.
Koruyucuların en hayırlısı Allahu tealadır. O rahme
denlerin de rahmedicisidir.
Allahu tealayı, zat-ı pakine ve şan-ü şerefine layık ol
mayan bütün noksan sıfatıardan tenzih ve kemal sıfatlarıyle
tavsif ve ona hamd-ü sena ederim. Allahu tea.layı, zat-ı
pakine ve şan-ü şerefine layık olmayan bütün noksan
sıfatıardan tenzih ve kemal sıfatlarıyle tavsif ederim. Hamd,
Allahu tealaya mahsus ve münhasırdır. Allahu tealadan gay
rı hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Her şeyden büyük ve zi
yadesiyle uludur. Bütün ma'siyyetlerden onun koruması ile
sakınır, ta'at ve ibadete de çok yüce ulu Allahın yardımıyla
kudret ve kuvvet bulurum.
rım :

Rabman ve rahiym olan Allahu tealfmın ismiyle başla-

Ey, çok merhametli ve yarattıkla.rına in'a.m ve ihsanı bo'
Allahım ! Ey, gökleri ve yerleri akıllara hayret ve durgunluk
verecek şekilde halk ve icat eden yüce Rabbim ! Ey, hayat
sıfatıyla muttasıf ve daima diri, ey, yarattıklarının korunup
konanmasına kaim olan, ey celal, azarnet ve ikram sahibi olan
Allahım ! Ulfıhiyyetin hakkıyçün senden, tabiatlerimizin be
şeri tabiatten çevrUmesini niyaz ediyoruz. Yüce meleklerinle,
ruhlarımızın yükseltilmesini diliy.oruz. Ey, halleri ve kuvvet-
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leri çekip çeviren ulu Allah ! Bizim hallerimizi de en güzel
hale çevir. Allahım ! Seni tesbih ve tenzih eyler ve sana ham
d-ü sena ederim. Şehadet ederim ki , hak ma'bud yoktur, illa
sen varsın. Senden, yarlığanmamı ve bağışlanmaını dilerim.
Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun al ve ev
ladına salat ve selam, hayır ve bereket ihsan buyur. Allahu
teala çok büyüktür. Allahu teala çok büyüktür. Ondan gayrı
ibadete layık ve müstehak Hak ma'bud yoktur ve Allahu teala
çok büyüktür. Allahu teala çok büyüktür ve bütün hamd-ü
senalar ona mahsustur.
Allahu tealanın rahmet ve in'amı, bereket ve ihsanı, se
lam ve senası senin üzerine olsun ey Allahın Resulü . .
Allahu tealanın rahmet ve in'amı, bereket v e ihsanı, se
lam ve senası senin üzerine olsun ey Allahın sevgilisi..
Allahu tealanın rahmet ve in'amı, bereket ve ihsanı, se
lam ve senası senin üzerine olsun ey önceden gelip geçenlerin
ve bundan sonra gelip geçeceklerin efendisi ..
Allahu tealanm rahmet ve in'amı, bereket ve ihsanı, se
lam ve senası efendimiz Hz. Muhammed'in ve diğer bütün ne
bilerin ve restıllerin ve hak velilerinin Allahın salih kulları
nın, dergah-ı ilahiyye yakın bulunan m::leklerin, göklerde ve
yerlerde bulunan bütün ta'at ve ibadet ehlinin üzerlerine ol
sun .
Allahu teala, Resfılullah
sallallahu aleyhi ve sellemin
alinden, evladından, ashabından ve hepsinden razı olsun.
Rahmet ve merhametin iktizası ey erham-er-rahimiyn ( A
min) vel-hamdü lillahi Rabbil-aJemiyn .
SAL AVAT-I-MüNCiYYE

Allahım ! Efendimiz Hz. Muhammed'e öylesine rahmet ve
in'am, bereket ve ihsan, selam ve sena buyur ki, o salat ile
bizi bütün korkulardan ve afetlerden koru ve kurtar, bütün
hac etlerimizi, dünyevi: ve uhrevi: ihtiyaçlarımızı gider, bizi
bütün günahlarımızdan arındır, bizi yüksek derecelere yük
selt, bizi gayelerimizin ötesine ulaştır, bizleri dünya haya
tında ve ölümlerimizden sonra hayırlarm hepsine erdir.

- 347 -

HAZRET-i PiR NUREDDiN-iL CERRAHi KUDDiSE
SIRRAH-üL FETTARi'NiN EVRAD-1
ŞERiFi DUASID!R.

Allahım ! Hz. Muhammed'e ve aline rahmet ve in'am, be
reket ve ihsan, selam ve sena buyur. Nasıl ki, Hz. ihrahim ve
onun aline de aynı şekilde rahmet ve in'am, bereket ve ihsan,
selam ve sena buyurmuştun. Muhakkak ki sen kendisine
hamd-ü sena olunan şanı yüce ve yükseksin.
Allahım ! Hz. Muhammed'e ve aline rahmet ve bereket ih
san buyur. Nasıl ki, Hz. İbrahim ve onun aline de rahmet ve
bereket ihsan buyurmuştun. Muhakkak ki, sen kendisine
ha md-ü sena olunan, şanı yüce ve yükseksin.
n ın :

Rabman ve rahiym olan Allahu teaJanın ismiyle başla

Allahım ! ( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiyın ) kelime-i tay
yibesinin fazileti hürmetine dilerim ( Bismillah-ir-Rahınan-ir
Rahiym) kelime-i tayyibesinin cemali hürmetine dilerim. (Bis
millah-ir-Rahman-ir-Rahiyın) kelime-i tayyibesinin eelali hür
metine dilerim. ( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym ) kelime-i
tayyibesinin bekası hürmetine dilerim. ( Bismillah-ir-Rahman
ir-Ra.hiym ) kelime-i tayyibesinin heybeti hürmetine dilerim.
( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym) kelime-i tayyibesinin hür
meti hürmetine dilerim. ( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym)
kelime-i tayyibesinin ceberut ve melekutu hürmetine dilerim.
( Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym) kelim e - i tayyibesinin iz
zet, kuvvet ve kudreti hürmetine dilerim.
.

Kadrimi yükselt, işlerimi kolaylaştır, tembelliğimi ve
uyuşukluğumu gider, fakirliğiınİ zenginliğe çevir, ömrümü
uzat fazlın, keremin ve ihsanın i ktizası olarak ey o Allahu
azim-üş-şan ki, ondan gayrı ibadete layık ve müstehak hiç bir
ilah yoktur.
·

Kaf-Ha-Ya-Ayın-Sad . . Ha-Mim-Ayın-Sin-Kaf.. Elif-Lam
Mim . . Elif-Lam-Mim-Ra hürmetine ki, bunlar Allahu tealanın
azim ve muazzam sırlarıdırlar.
Allahu teala ki, ondan g ayrı ibadete layık ve müstehak
Hak ma'bud yoktur, illa o vardır. Hayat sıfatıyla muttasıf,
bak i , daim ve ebedidir. Yarattıklarının korunup kollanmasına
daima kıyam edicidir. O, yücelerden yüce, ço k kerim ve mü
kerremdir .
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Allahu tealadan, heybetinin celali, izzetinin izzeti, aza- ·
metinin kibriyası ve kudretinin ceberutu hakkıyçün beni ahi
rette kendileri için korku ve üzüntü olmayan kullarından ey
lemesini dilerim.
HAZRET-i PiR NUREDDiN-iL-CERRAHi KUDDtSE
SIRRAH"üL-FETTAHi'NiN FATiHA'T-UL
FUKARASI ŞERHiDiR :

Allahım ! Beni, dünya ve ahirette nimetlerine garkeyledi
ğin, esrna-i ilahiyyenin sırlarını temlik buyurduğun, gerçek
dostların olan Hak velileri zümresine ilhak ve ithal kıl, beni
kitab-ı mübiynin olan Kur'an-ı azim-ül-bürhanın feyiz ve be
reketinden yararlananlardan eyle ! . .
Allahım ! Beni, Fatiha-i celilenin sırrıyle mükerrem kıl !
O büyük sırra ermekliğime tevfikini esirgeme, onun ruhaniy
yetini bana izhar eyle, muhakkak ki senin her şeye gücün
yeter.
Allahım ! Beni bütün gam ve kederlerden, ye is ve elem
lerden koru ve kurtar, ey mü'min kullarına necat veren ulu
Allahım ! üzerinde bulunduğum ve riza-i ilahiyyene beni ilete
ceğini umduğum bu dosdoğru yolu bana aç ve kolaylaştır.
Bütün gam ve kederleri, bütün yeis ve elemleri gideren, sınık
kalpleri sevindiren ancak sensin. B ana Hızır aleyhisselamın
varisieri olan ve insanları doğru yola ileten, müşküllerini hal
leden kullarını yetiştir ve beni Fatiha-i celileye hizmet eden
kullarınla hemhal eyle .. Muhakkak ki, senin her şeye gücün
yeter.

