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• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •  I i 
VtRD-t SEYYID YAHYA ŞiRVANt VUSLAT-1 RAHt MET-i RAHMANi KUDDiSE SIRRAH-US-SVBHANt 

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym 

Allahümme ya Settarü ya Settar ya Azizü ya Gaffar 

ya Celilü ya cebbar ya mukallib-el-kulfıbi vel-ebsa.r ve ya 

müdebbir-el-leyli ven-nehar hallisna min azab-il-kabri 

ven-nar. 

ilahi üstür uyubena v'agfir zünübena ve tahhir ku-

lfıbena ve nevvir kuburena v'eşrah sudurena ve keffir an

I na seyyi'atina ve teveffena ma'aı-ebrar. 

ı Sübhaneke mll. abednô.ke hakka ibadetike ya mıl'bud 

l Sübhaneke ma arefnake hakka ma'rifetike ya ma'ruf. 

l Sübhaneke ma zekemake hakka zikrike ya mezkur. 

l Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. 

1 Fadlan min'allahi ve rahmeten şükren min'aBahi ve 1 ni'meten lillah-il-hamdü vel-minneti. 

El-hamdü Iiliahi alet-ta'ati vet-tevfik ve nestagfirul

lah-el-azime min külli zenbin arndin ve sehvin ve hata'in 

ve nisyanin ve n oksanin ve taksiyr. 

Allahümme lekel-hamdü hamden yüva.fi ni'ameke ve I yükil.fi meziydeke nahmedüke bi-cemi'i 

l 
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •  
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• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • I ı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na'lem ve neş
kürüke ala cemi'i ni'amike ma alimna minha ve ma lem 
na'lem ve ala külli halin ya muhavvil-el-havli vel-ahvali 
havvil halena ila absen-il-haL � A'dedtü li-külli hevlin Iii ilithe iliallah 

I Ve li-külli ni'metin el-hamdü lillah I Ve li-külli reha'in eş-şükrü lillah I 
ı 

Ve li-külli u'cfı.betin sübhanallah 

Ve li-külli zenbin estağfirullah 

Ve li-külli musiybetin inna lillah 

Ve li-külli dıykın hasbiyallah I Ve li-külli kada'in ve kaderin tevekkeltü aleBab 

II Ve li-külli ta'atin ve ma'siyyetın la havle ve la kuv-
vete illa billah I 

I 
I 

Ve li-külli hemmin ve gammin maşa'allah 

Len yaglib'allahe şey'ün ve hüve galibün ala 
şey'in hasbiyallah 

külli 

i Ve kefa semi'allahu limen de'a la gayete lehu fil-ahi-
4 reti vel-ula 

I La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehül-mül

I kü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la 1 yemfı.tü ebeden da'imen sameden bakiyen bi-yedih:-il-hay-
rü ve hüve aHi külli şey'in kadiyrün ve ileyh-il masiyrü l ıa 

·
uhsa sena'en aleyke en te kema esneyte ala nefsike azze 1 carüke ve celle sena'üke ve la ilahe gayrüke 

1 I 
I 
' 

Er-Rahmanü alel-arş-isteva lehu ma fis-semavati ve • 
ma fil-arcti ve ma beynehüma ve ma taht-es-sera ve in I 
techer bil-kavii i 

.._.._..._.. o• •• •• •• •• •• •• •• •• • .._..._.._.._..._.. •• • 
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....... ......... .. .. .. .. �..-. . .. ........... �· ·· ·· ·· . 

fe-innehu ya'lem-üs-sırra ve ahfa 
Allahu la ilahe illa hüve lehül-esma-ül-hüsna fed'uhu 

biha sadakallah-ul-aziym. 
Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve ( Celle celalühu) 

l Er-Rahmanü ( Celle celaJühu) Er-Rahiymü (Celle i celalühu) El-Melikü (Celle celalühu ) El-Kuddusü (Celle 
' celalühu) Es-Selamü (Celle ceHUühu) El-Mü'minü ( Celle ı 

celaJühu) El-Müheyminü ( Celle ceHUühu) El-Azizü (Celle ı celaJühu) El-Cebbarü ( Celle celaJühu) El-Mütekebbirü 
(Celle celalühu) El-Halıku ( Celle celaJühu) El-Bari-ü 
( Cclle celalühu) El-Müsav-virü (Celle celalühu) El-Gaffarü 
(Celle ceHUühu) El-Kahharü (Celle celalühu) El-Vehha-

f bü (Celle şanühu) Er-Rezzakü (Celle şanühu) El-Fetta• hü ( Celle şanuhu) El-Alimü ( Celle şanühu) El-Kabidü 1 I (Celle şanühu) El-Basitü ( Celle ceHUühu) El-Hafidu 1 

f (Celle celalühu) Er-Rafi'u (Celle celalühu) El-Mu'izzü 
ı ; (Celle celalühu) El-Müzillü ( Celle celalühu) Es-Semi'u 

• (Celle şanühu) El-Basirü (Celle şanühu) El-Hakemü ı ! ( Celle celaJühu) El-Adlü (Celle celaJühu) El-Latifü (Cel- ı 

le celaHihu) El-Habiyrü ( Celle ceHUühu) El-Halimü (Cel
le celaJühu) El-Azimü ( Celle celaJühu) El-Gafurü ( Celle 
celfılühu) Eş-Şekfırü (Celle şanühu) El-Aliyyü ( Celle şa

' nühu) El-Kebirü (Celle şinühu) El-Hafizü ( Celle şanühu) 
• El-Mukiytü (Celle şanühü) El-Hasibü ( Celle şanühü) ! El-Celilü (Celle celalühu) El-Kerimü ( Celle şanühü) Er

I Rakiybü (Celle şanühü) El-Müciybü (Celle şanühü) El- ı 

• Vasi'ü (Celle şanühü) El-Hakimü (Celle şanühü) El-Ve- ı· 
f dudü (Celle şanühü) El-Meciydü (Celle ceHilühü) El-Ba'i- ._ •I sü (Celle ceHUühu) Eş-Şehiydü (Celle ceHUühu) El-Hakku 

(Celle celaJühu) El-Vekilü (Celle şanühü) El-Kaviyyü I (Celle şfı.ııühü) El-Metiynü (Celle şanülıü) El-Veliyyü r 

I (Celle şanühü) El-Hamiydü (Celle şanühü) El-Muhsi 
( Celle şanühü) El-Mübdi'ü (Celle şaııühü )  El-Mu'iydü I (Celle celaJühu) El-Muhyi ( Celle cela.lühu) El-Mümiytü l (Celle celaJühu) El-Hayyü (Celle celalühu)  El-Kayyumü 1 (Celle şanühü) El-Vacidü (Celle şanühü) El-Macidü (Cel- • 
le şanühü) • 

: 1 
.....,...._.., oa• •• •• •• •• •• •• • .....,.. •• •• •• •• •• •• •• •• • 
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....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . l 1 l 
El-Vahidü (Celle cela.lühu) El-Ahadü ( Celle şanühü) E�-1 
Samedü ( Celle ş3,nülıü) El-Kadirü ( Celle şanühü) El-1 Muktedirü ( Celle şanühü) El-Mukaddimü (Celle şanühü) 

l El-Mu'ahhirü ( Celle celalühu) El-Evvelü ( CeJle celalühu) 
El-Ahirü ( Celle şanühü) Ez-Zahirü ( Celle şL nühü) El-1 Batınü (Celle şinühü) El-Vali (Celle şanühü} El-Müte'-1 ali (Celle celalühu) El-Berrü (Celle celaJühu) Et-Tevvabü 
( Celle celaJühu) El-Müntekimü (Celle celalühu) El-Afüv-1 vü ( Celle celalühu) Er-Ra'ufü (Celle ceHUühu) Malik-el-l mülkü zül-celali vel-ikram ( Celle şanühü) El-Muksitü 
( Celle şanühü) El-Camiü ( Celle şanühü) El-Ganiyyü l (Celle şanühü) El-Mugni (Celle şanühü) El-Mani'u (Cell le şanühü) Ed-Darru (Celle şanühü) En-Nafi'u (Celle l şanühü) En-Nurü ( Celle şanühü) El-Hadi ( Celle şanühü) 
El-Bedi'u ( Celle şinühü) El-Baki (Celle celalühu) El-Va-1 
risü (Celle şanühü) Er-Reşidü ( Celle şanühü) Es-Saburü l ( Ce lle şanühü) 

l Elleziy tekaddeset an-il-eşbahi zatühu 

l 
l 
l 

Ve tenezzehet an müşabehetih-il emsali sıfatühu 

Ve şehidet bi-Rübubiyetihi ayatühu 

Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnu'atühu l Vahidün la min kılletin ve mevcudün la min ilietin 1 bil-cudi ma'rufün ve bil-ihsani mevsufün 

I l 
l 
I 

Ma:rufün bila gayeti 

Ve mevsufün bila nihayeti 

Evvelün kadiymün bila ibtida'in 

Ve ahirün kerimün mukiymün bila intiha'i 

I Ve gafere zi.ınub-el-müznibiyne keremen ve hilmen ve ·l lutfen ve fadlen elleziy lem yelid ve lem yUled ve lem ye-

l kün lehu küfüven ehadün leyse ke-mislihi şey'ün ve hü
ves-semi"ul-basiyrü ni'mel-Mevla ve ni'men-nasiyr. l 

' 
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • 
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. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... .. ....... .. .. .. .. .  

i Gufrii.neke Rabbenii. ve ileyk-el-masiyr. i İ Ve hasbünallahi vahdehu ve ni'mel-vekiyl. I 
l Ve la havle ve la kuvvete illa billah-il-aliyyil-aziym. � 
l Yef'alüllahü ma yeşa'ü bi-kudretihi ve yahkümü ma 

l yüridü bi-izzetihi. 
. 

l Ela lehül-halku vel-emrü tebarekallahu Rabbül-ale- 1 
l miyne ve neşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike l lehu ilahen adilen cebbaren 

l Meliken kadiren kalılıara l l Liz-zünubi gaffara l 
l Ve lil-uyfıbi settara l 
l Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abdüh-ül- 11 1 Mustafa sallallahu aleyhi ve selierne 

l Ve Resfılühül-nıücteba sallallahu aleyhi ve selierne l 1 Ve eminüh-ül-nıukteda sallallahu aleyhi ve selierne I 
11 Şems-üd-Duha bear-üd-düca nfır-ül-vera sahibü kabe t 

kavseyni ev edna sallaliahu aleyhi ve selleme * 1 Resfıl-üs-sakaleyni sallallahu aleyhi ve selierne • 
! I • Ve Nebiyyül-Haremeyni sallallahu aleyhi ve selleme 
! ' 

l• Ve imam-ül-kıbleteyni sallallahu aleyhi ve selierne l• 
Ve ceddüs-sıbtayni salialiahu aleyhi ve selierne i Ve şefi"u men fid-dô.reyni saliallah u aleyhi ve selierne Ii 

l Resfılen Mekkiyyen Medeniyyen Haşimiyyen Kurey
şiyyen Ebtahiyyen sallallahu aleyhi ve selierne 

l Kerrubiyyen ruhiyyen ruhaniyyen takiyyen nakiyyen ! Nebiyyen sallallahu aleyhi ve selierne 

• 
.._.. •o •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • 



- 298 -



- 299 -

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

i I Kevkeben dürriyen şemsen mudiyyen kameren nu-

riyyen nuraniyyen beşiren neziren siracen müniren sal

lallahu aleyhi ve ala alihi ve evladihi ve ashabihi ve ez
, vacihi ve etba'ihi ve hulefa'ih-ir-raşidiyn-el-mürşidiyn-el 

mehdiyyiyne min ba'dihi hususen aleş-şeyh-iş-şefik katil-

iz-zındıyk ve fiı-gar-ir-refik el-mülakkabi bi l-atik el-ima

I mı alet-tahkik Emir-ül-mü'miniyn Ebi-Bel :rn-is-Sıddıyk ·I radıyallahu anh. I 
s A A • · ı  I ümmes-selamü min-el melik-il-vehhab ila emır-ı 

I evvab zeyn-il ashab mücavir-il mescid-i vel-mihrab en-na

I tıkı bis-savab el-mezkfıri fil-kitab Emir-ül-mü'miniyn 

I ömer ebni Hattab radıyallahu anh. 

I Sümmes'selamü min-el melik-il Mennan ilel emir-ili eıniin habilı-ir-Ralıman Cfı.mi-il-Kur'an sfı.hib-il hayfı.'i vel

l iyman eş-şehidi fiy h�Ui tilavet-il-Kur'an Emir-il-Mü'ıni

l niyn Osman ebni Affan radıyallahu anh. 

• Sümmes-selamü min-el melik-il veliyyi ila emir-il vai siyyi ibn-i ammin-Nebiyyi kali-il-bfı.b-il Hayber'i zevci 

I Fatime't iz Zehriy varis-il-ulfım-in-Nebevi Emir-il-mü' 

l miniyn Aliyyir-radıyyis-sahiyyil-vefiyyi radıyallahu anh. 

I I 
I 
I 

Sümmes-selamü alel imarneyn-il hümameyn-is 

deyn-iş-şehideyn-il mazlfımeyn 

sa'i-

. .. ............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
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İ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... , � el-makbuleyn-iş şemseyn-il kamereyn-il bedreyn-il ha- İ 
I sibeyn-il nesibeyni bil-kada'i radıyeyni ve alel-bela'is-sa-ı bireyn Emirey-il-mü'miniyn Ebi Muhammedil-Hasen-i 

ve Ebi Abdillah-il-Hüseyn radıyallahu teala anhüma 

Ve ala ammeyh-il-kerimeyn-iş şeca'ayn-il muazze

meyn-il muhteremeyni El-Hamza'te vel-Abbas ve ala ce-

mi'il-muhaciriyne vel-ensar vet-tabi'iyn-el alıyari vel-eb

rar rıdvanullahi teala aleyhim ve aleyna ecma'iyne ve seli lem tesliymen ve azzama ta'zimen ebeden da'imen hamİ den kesiyren kesiyren illi yevm-il haşri vel-karar. 

1 tıne�ll=�:�.:;�:::i:e 

z::�:�:::a 

b�����::�=t�k:e :�-::� I riirenii bi-müşahedetike ve erviihenii bi-mu'avenetike. 

1 Allahümmec'al fiy kalbiy nfıren ve fiy sem'iy nfıren 1 ve fiy basariy nfıren ve an yeminiy nuren ve an şimaliy 

I nuren ve emamiy nuren ve halfiy nuren ve fevkiy nu.ren t ve tahtiy nuren vec'alniy nuren ya nu-ren-nuri bi-rahme- • 
tike ya erham-er-rahimiyn . 

Allahümm'estecib du'ana v'eşfi merdana verham 

mevtaniL 

La ilahe illallahu (3  kerre) Muhammedün Resfılüllahi I hakkan ve salli alii külli Nebiyyin 

l 1 

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • 
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. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. .. .. .. .. .. .  

i ve melekin. � i Estagfirullah (3 kerre) min cemi'i mii kerihallahu i 
II 

kavlen ve fiilen ve hatıran ve nazıran ve etfıbü ileyh. l 
Sübhanallahi (33 kerre) I i El-hamdü lillahi (33 kerre) i i Allahu ekber kebiyren (33 kerre) il l Vel-hamdü lillahi hamden kesiyren fe-sübhanallahi 

I ve bi-hamdihi bükreten ve asilen ve tealallahu meliken l 
I cebbaren kalılıaren settaren suıtanen ma'buden kadiy- t 
I men kadiren la havle ve la kuvvete illa billah-il aliyyil l 
I aziym. 

I 

ı I I 
I l l l 
I I 
' • 

Va'fü anna ya kerim va'fü anna ya rahiym v'agfir 

lena zünubena ya Rahmanü ya rahiym bi-rahmetike ya 

Erham-er-Rahimiyn, EL-FATiHA i 
i 
I 
I 



V İ R D  - İ - S E T !  I R  Ş E R B I  

V E  T E R C E M E S I  

F :  20 



SEYYiD YAHYA ŞiRVANi KUDDiSE SIRRAHüS-SüBHA
Ni HAZRETLERiNiN ViRD-i-SETTAR ŞERID 

VE TERCE)fESi 

Ralıman ve Rahiym olan Allahu tea.lanın ismiyle başla
rım: 

Allahım ! Ey, bütün ayıplarımızı, kusu!'larımızı ve nok
sanlarımızı örten ; ey bütün kötülüklerimizi ve günahlarımızı 
setrederek bizleri zel il ve h acil eylemeyen ulu Allahım !  Ey, 
hükmünde galip ve aziz olan yüce Rabbim ! Ey, biz aciz ve 
günahkar kullarını, fazl-ü keremiyle yarligayıp bağışlayan, 
ey ululardan ulu ve yücelerden yüce olan, ey bütün yarattık
larını dilediği her şeye zorlayan ve onları salaha ve felaha 
yönelten, ey kalpleri ve gözleri hak ve hakikate, doğruluk ve 
fazilete çeviren, ey mutlak bir nizarn ve intizam içinde gece
leri gündüze ve gündüzleri geceye döndüren Allahım ! Bizleri, 
ka bir ve cehennem azabından halas ey le. ilahi ! Ayıplarımızı, 
kusurlarımızı, noksanlarımızı ve günahlarımızı ört, isyanla
rımızı yarlıga ve bağışla, kalplerimizi iyman ve islam ile arın
dır, kabirlerimizi Kur'an-ı azim-ül-bürhan ile nurlandır, gö
ğüslerimizi şerhederek ölü kalplerimizi hakikat ve ma'rifet 
sırlarıyla uyandır, günahlarımızı ve kötülüklerimizi sil ve biz
leri ilahi rizana mazhar olmuş salih ve sadık kullarınla öldür. 

Seni tesbih ve tenzih ederiz ey ma'bud ! Sana, layık ve 
müstehak olduğun gibi hakkıyle kulluk ve ibadet edemedik. 

Seni tesbih ve tenzih ederiz ey ma'ruf ! Seni, layık ve müs-
tehak olduğun gibi hakkıyle bilmedik, bilemedik. 

Seni tesbih ve tenzih ederiz ey mezkfır ! Seni, layık ve 
müstehak olduğun gibi hakkıyle zikredemedik. 

Seni tesbih ve tenzih ederiz ey meşkfır ! Sana, layık ve 
müstehak olduğun gibi hakkıyle şükredemedik. 

Allahu tealadan fazl-ü keremini dileriz. Allahu tealadan 
rahmet ve şükür niyaz eyleriz. Bizlere b ahş ve ihsan buyur-
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duğu bütün nimetiere karşılık bütün hamd-ü sena ve minne
timiz, Allahu tealaya mahsus ve münhasırdır. 

Bizleri, ta'at ve ibadetine muvaffak kıldığı için de Alla
bu azim-üş-şana hamd-ü sena eyleriz. Bilerek veya bilmeye
rek, yanılarak, hata ederek, gafletle unutarak işlediğimiz bü
tün günahlarımızdan, kötülüklerimizden, kusur ve noksan
lıklarımızdan ötürü Allahu tealadan bizleri af ve mağfiret bu
yurmasını tazarrfı eyleriz. 

Allahım ! Bizlere b ah ş ve ihsan buyurduğun nimetlerine 
hamdolsun ki, bütün hamd ve senalarımız ancak senin içindir. 
Bu hamd-ü-senamız, dünyada ve ahirette senin ziyade kere
mine müsavi olur. Sana, senin bütün hamdlerinle ve hamdie
rinden bilmiş olduklarıınızia hamdeyleriz. 

Varlıkta, darlıkta, sevinçte ve kederde, her hal-ü karda 
bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün nimetlerine karşılık ola
rak Allahu tealaya şükrederiz. 

Ey, bütün kudret ve halleri dilediği gibi değiştiren Alla-
hım ! Bizim haBerimizi de en güzel hale çevir. 

Bütün korkular için LA iLAHE iLLALLAH 
Bütün nimetler için EL-1L��IDü LiLLAH 
Bütün bolluk ve genişlik için EŞ-ŞüKRü LiLLAH 
Bütün şaşkınlıklar için SüBHANALLAH 
Bütün günahlar için ESTAGFiRULLAH 
Bütün musibetler için iNNA LiLLAH 
Bütün darlıklar ve sıkıntılar için lL-\.SBiYALLAH 
Bütün kaza ve kader için TEVEKKELTü ALELLAH 
Bütün ta'at ve ma'siyetler için LA HA VLE VE LA KlJV-

VETE iLLA BiLLAH 
Bütün gam ve kederler için lUAŞA'ALLAH hazırladık. 
Hiç bir şey, A.llahu tealaya galebe edemez ve üstün gele

mez. Allahu azim-üş-şan, her şeye galip ve daima üstündür. 
Her isimizde, Allahu teala bize kafidir. Allahu teala, dua ile 
davet edenleri işitir ve icabet buyurur. Dünya ve ahirette onun 
erişemeyeceği hiç bir şey yoktur. Allahu tealadan gayri hak 
ma'but yoktur, illa o vardır, birdir, ortağı ve benzeri yoktur. 
Mülk onundur, hamd ona mahsus ve münhasırdır, öldüren ve 
dirilten odur, zat-ı ahadiyyetine ölüm erişemez ve o daimi ve 
ebedi hayat ile diridir. Ebedidir, daimidir, her şey ona muh
taçtır ve o bütün ihtiyaçlardan müstağnidir, bakidir, bütün 
hayırlar onun kudret elindedir, o her şeye kadirdir, her şeye 
gücü yeter, dönüşümüz de ancak onadır. 
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Ya Rab ! Seni ne kadar övmeğ·e çalışsak ve dünyada ne 
kadar övgü sözcüğü varsa hepsini saysak, yine de senin kendi 
nefsini sena ettiğin gibi övmeğe gücümüz yetmez. Sana sığı
nanlar, daima galip ve kuvvetli olurlar. Senin övgün, bütün 
övgülerden ulu ve yücedir ve senden gayrı hak ma'but yoktur. 

Göklerde ve yerde, gökler le yer 2.rasında ve nemli toprak 
altında ne varsa hepsi onundur, onun mülküdür. Sen, sözünü 
(Ziluullah veya duayı) açıklasan da (Açıldama...,an da) o se
nin bütün gizli sözlerini ve sırlarını, hatta daha gizlilerini (he
nüz kalbinden geçmeyenleri bile) bilir. Allah u azim-üş-şan, 
öyle bir Hak ma'buddur ki, ondan gayrı ibadete layık ve müs
tehak yoktur, illa o vardır. Bütün güzel isimler (Esma'i Hüs
ııa) onundur. Ona, bu güzel isimleriyle dua ediniz. (Allahu zül
celal vel-kemal hazretlerinin va'dinde sadık olduğunu tasdik 
ederim.) 

O Allahu azim-üş-şan, öyle bir Allahtır ki ,  ondan gayrı 
ibadete layık ve müstehak yoktur. 

Dünyada, ayırdetmeksizin bütün malılukatma rahmet 
edicidir. Ahirette, yalnız mü'min kullarına rahmet edicidir. Bü
tün kainat ve mevcudatın malikidir. Her türlü noksanlıklar
dan pak ve münezzehtir. Her çeşit arıza ve hadiselerden salim
dir. Kendisine inanan ve sığınanlara aman vericidir. Yara t
tıklarını gözetleyici ve koruyucudur. Mağlup edilmesi müm
kün olmayan galiptir. Yarattıklarını dilediği her şeye zorla
yıcı, eksiklikleri tamamlayıcıdır. Her şeyde büyüklüğünü gös
tericidir. Bütün mahlukat ve mevcudatın mutlak yaratıcısı
dır. Yarattıklarını, birbirine uygun ve mülayim bir halde ya
ratıcıdır. Her şeye bir şekil ve özellik vericidir. Mübalağa ile 
yarlıgayıcıdır. Her şeye, her istediğini yaptıracak surette ga
lip ve hakimdir. Türlü türlü nimetleri devamlı olarak bağış
layıcıdır. Yarattıklarına rızıklarını vericidi.:r. Her türlü güç
lükleri kolaylaştıncı ' e  açıcı dır. Her şeyi hakkıyle ve en iyi 
bilicidir. Dilediği zaman sıkıcı ve daraltıcıdır. Dilediği zaman 
açıcı ve genişleticidir. Dilediği zaman yukarıdan aşağıya in
dirici, alçaltıcıdır. Dilediği zaman yukarıya kaldırıcı yükselti
cidir. Dilediği zaman izzet vericidir. Dilediği zaman zelil edi
cidir. Her zaman, her şeyi en iyi işiticidir. Her zaman, her şeyi 
en iyi görücüdür. Daima hükmedici ve hakkı yerine getirici
dir. Malılukatma karşı çok adalet edicidir. Yarattıklarına lfı
tuf ve ihsanlarını ulaştırıcıdır. Her şeyin içyüzünü ve gizli 
yönlerini en iyi bilicidir. Sevdiği kullarına yumuşak davranı-
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cıdır. Pek azametli ve çok uludur. Mağfiret edici, yarlıgayı
cıdır. Rizasma uygun arnelleri ziyadesiyle karşılayıcıdır. Ga
yet yüce ve yüksektir. Ululardan ulu, büyüklerden çok büyük
tür. Her şeyi, belli vaktine kadar bütün afet ve belalardan 
saklayıcıdır. Bütün yarattıklarının azıklarını vericidir. Bütün 
yarattıklarının ömürleri boyunca işlediklerinin hesabını taf
silat ve teferruatıyle tutucudur. Celadet ve ululuk sahibid ir. 
Keremi, lfıtuf ve ihsanları gayet boldur. Bütün yarattıklarını 
devamlı olarak mürakabe edicidir. Kendisine sığınanların is
teklerini vericidir. Merhamet ve mağfireti, ihsan ve inayı:!ti 
geniştir. Bütün emir ve hükümlerinde hikmet sahibidir. tyi 
kullarını sevici ve onları rizasma eriştiricidir. Şanı çok büyük 
ve yüksektir. ölüleri, kabirierinden çıkararak dirilticidir. Her 
zaman, her yerde olup bitenlere şehadet edicidir. Varlığı hiç 
değişmeden durandır. Sevdiği kullarının işlerine yardım edi
cidir. Gayet güçlü, sağlam ve metin, iyi kullarına dosttur. A n
cak kendisine hamclolunandır. Her şeyin sayılarını hakkıyle 
bilendir. Her şeyi, benzeri ve örneği elmadan yaratandır. Ya
rattıklarını, yok ettikten sonra tekrar yaratacak olandır. Ha
yat verici, dirilticidir. ölüm verici, öldürücüdür. Daimi ve ebe
di diri olandır. Yarattıklarını koruyup kollayandır. istediğ·:.ni 
dilediği zaman bulabilendir. Kadri ve şanı yüce, kerem ve 
semabati çok bol olandır. 

Zatında, sıfatırıda, ef'alinde ve hükümlerinde ortağı ve 
benzeri bulunmaksızın bir ve tek olandır. Zat-ı akdesi her tür
lü ihtiyaçtan münezzeh olup yarattıklarının bütün hacetle::-i
niİı tek merciidir. istediğini, istediği gibi yapmaya gücü ye
tendir. Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde de dilediği gibi 
tasarruf edendir. istediğini ileri geçirip öne alan ve dilediğini 
geri koyarak arkaya bırakandır. Evveli olmayan evveld:ir. 
Alıiri olmayan ahirdir. Varlığı ve birliği zahir ve aşikardır. 
Zatının hakikati, akıllardan ve duygulardan örtülü olandır. 
Bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemlerde olup 
bitenleri tek başına sevk ve idare edendir. Yaratılmışlar hak
kında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan 
yüce olandır. Bütün yarattıkları hakkında müsait bulunan, 
iyilik ve bahşişi bol olandır. Kendisine rücu ederek tövbe eden 
kullarının tövbelerini kabul buyurarak bağışlayandır. Kötü
lük işleyenleri eşsiz adaletiyle müstehak oldukları cezalara 
çarptırandır. Kullarını mübalağa ile affedicidir. Merhamet ve 
şefkat sahibidir. Mülkün ezeli ve ebedi malikidir. Ululuk, yü
celik ve fazl-ü kerem sahibidir. Bütün işlerini denk ve bi:rbi-
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rine uygun olarak yerli yerince yapandır. Dilediğini, dilediği 
zaman, dilediği yere toplayandır. Bi-zatihi çok zengin ve her 
şeyden müstağnidir. Dilediğine zenginlik verendir. Dilediğine 
engel alandır. Dilediğine zarar eriştirebilendir. Dilediğine ha
yır ve yarar yaratandır. Bütün alemleri iyman ve ma'rifetiyle 
nurlandırıcıdır. Dilediğine hidayet buyurarak sırat-ı müsta
kiyme ve felaha ulaştırandır. örneksiz ve benzersiz akıllara 
durgunluk veren alemler icat edendir. Varlığının sonu olma
yandır. Dünya ehlinin fenasından sonra, yerlerin ve göklerin 
varisidir. Her türlü işlerinde yarattıklarına yol göstererek 
irşat edendir. Gayet sabırlı alandır. O Allah u teala ve tekaddes 
hazretlerine, bütün bu esrna-i hüsnasıyle tazarrfı ve niyaz -ey
lerim ki, zat-ı ulyası benzeri bulunmaktan kemal derecede mu
kaddes ve müberradır. Sıfat-ı ezeliyyesi de başkalarına ben
zemekten kemal derecede münezzeh olup zatında ve sıfatında 
birdir. Ulfıhiyyetine, alemierin Rabbi ve mürebbisi ;olduğuna 
ayetleri tanıklık etmektedir. Birliğine ; görünen görünmeyen, 
bilinen bilinmeyen alemleri yaratmaktaki ilahi san'atı delalet 
etmektedir. O birdir, birliği azlığından değildir. O ;  öyle bir 
mevcuttur ki, vücudu bir sebeple zuhur etmediği gibi, gayrı
den neş'd etmiş de değildir. Yarattıklarına karşı cömertliği 
ile ma'ruf, iyilik ve ihsanlarıyle mevsuftur. öyle bir ma'ruftur 
ki, maruflukta sonu yoktur. öyle bir mevsuftur ki, mevsuf
lukta da nihayeti yoktur. Sonsuzluğa kadar kaim alandır. Ke
remi, hilmi, lfıtfü ve fazlıyla günahkar kullarının günahlannı 
yarligayan ve bağışlayandır. O Allahu azim-üş-şan ki, doğ
mamış ve doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri yoktur. Hiç 
bir şey onun misli ve dengi değildir, o her şeyi işitir, her şeyi 
görür. O, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. 

Ey Rabbimiz ! Bize mağfiret buyur, bizi yarlıga ve ba
ğışla, dönüşümüz ancak sanadır. Var ve bir olan Allahu teala 
bize kafidir, o ne güzel yardımcıdır. Bizim, günah ve ma'siy
yetlerden kaçınmağa, ibadet ve ta.'ate yönelmeğe gücümüz, 
kudretimiz yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allahu tealadadır. 
Allahu azim-üş-şan, eşsiz kudretiyle dilediğini işler, izzet ve 
eelaliyle dilediği gibi hükmeder. Bilmiş olunuz ki, yaratmak 
ve her işi yerli yerince idare etmek, hayır ve bereketi çok ve 
her şeyden yüce olan Allahu tealaya mahsus ve münhasırdır 
ki, o bütün alemierin Rabbi ve mürebbisidir. Sehadet ederiz 
ki, Allahu tealadan gayri hak ma'bud yoktur, yalnız o vardır, 
birdir, ortağı ve benzeri yoktur. Yüce Allah.ımız adildir, ceb
bardır, bütün kainat, mahlukat ve mevcudatın sahibi ve ma-
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likidir, her şeye gücü yeter, dilediğini kahreder, dilediğinin 
günahlarını yarligayıp bağışlar, ayıplarını ve günahlarını ör
ter. Şehadet ederiz ki, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sal
lallahu aleyhi ve sellem, onun kuludur, seçkin ve güzide Re
sfılüdür. Müminlerin büyük bir emn-ü emniyyetle kendislne 
uyduğu za.t-ı akdestir. o zat-ı akdes, kuşluk vaktinin güneşi
dir, karalilikları aydınlatan parlak aydır, bütün yaratılmış
ların nurudur, Mi'rac-ı güzinde Kabe Kavseyn-i ev edna ma
kamının sahibidir, ins ve cinnin peygamberidir, Mekke-i 
mükerreme ve Medine-i münevveredeki iki haremin nebisi
dir, her iki kıblenin imamıdır, imam-ı Hasan ve imam-ı Hü
seyin gibi iki seçkin tomnun atasıdır, iki cihanın şefaatçı
sıdır, Mekke-i mükerrernede doğmuş, Medine-i münevverede 
yerleşmiş, Haşim oğullarından ve Kureyş kabilesinden, mek
ke-i mükerrernede kadern-nilıade-i alem olmasına rağmen der
gah-ı ilahiyye yakın bulunanların önderlerinden, vedia-i :iHi.hi 
olarak gönderilenlerden, ruhaniyetine sığınılanlardan, kamil 
tekva sahibi olanlardan, ma'nen. ve maddeten pak ve arınmış 
bulunanlardan bir Nebi-i zişandır. 

Allahu tealanın salat ve selamı o Resfıl-ü zişanın üze
rine olsun ki ; yıldızlar kadar yüksek ve parlak, inciler kadar 
saf ve berrak, güneş gibi ışıtıcı ve ısıtıcı, alemiere nur ve ı§ık 
saçıcı, ay gibi aydınlatıcı, nur gibi nurlandırıcı, müjdeleyici 
ve sevindirici. bütün insanları kötülüklerden ve günahlardan 
alıkoymak için öğüt vererek hak ve hakikate davet edici ve 
sözüne uymayanları ceza ve azapla korkutucu. zulmetleri nu
ra, gönülleri sürura, insanlığı şuura iletici ilahi bir nur ka.y
nağıdır. Allahu tealanın salat ve selamı onun. evlatlarmın, 
ashabının, ezvacının ve kendisine tabi olanların hepsinin üzer
lerine olsun. Allahu tealanın rahmet ve selameti, ondan sonra 
gelen, onun yolunu tutan, onun izinden giden halifelerinin de 
üzerlerine olsun ki, o zevat-ı zevil-ihtiramın her birisi riLşt 
sahibi, haktan ve hakikatten asla ayrılmayan, h alkı irşat ve 
ikaz eyleyerek hidayete ulaştıran çok seçkin, mutlu ve kutlu 
kişilerdir. Bu mümtaz halifelerden özellikle Resül-ü zişana ve 
bütün ümmet-i Muhammed'e karşı çok müşfik ve merhamet 
sahibi, dinsiz ve iymansız zındıkların katili, Resul-i mücteba
nın mağara arkadaşı, iyman ve islam yolunda en sadık yol
daşı, ATIYK lakabiyle anılan ve gerçek imam olarak tanınan 
müminlerin emiri Hz . Ebu-Bekir-is-Sıddıyk'tan Allahu teala 
razı olsun. 

Melik-ül-Vehhab olan Allahu tealanın selamı ondan son-
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ra o yüce emirin üzerine olsun ki, aslıab-ı kiramın ziyneti, Re
sfı.lullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescit ve milırabmm 
komşusu olmak şeref ve bahtiyarlığına kavuşan, her zaman ve 
her yerde hakkı ve doğruyu konuşan, Kitab-ı mübiynde mü
barek adı zikrolunan mü'minlerin emiri Hz. ömer ibn-il Hat
tab'tan da Allahu teala razı olsun. 

Melik-ül-Mennan olan Allahu teaJanın selamı aman verici 
bir emir olan, Ralımanın sevgili kulu olarak tanınan, Kur'anı 
azim-ül-bürhanı cem'ederek bir araya getirmek mutluluğuna 
kavuşan, iyman ve haya sahibi olup Kur'an-ı azimi okurken 
şehadet rütbesine ulaşan mü'minlerin emiri Hz. Osman ibn-il 
Affan'dan da Allahu teala razı olsun. 

Melik-ül-Veli olan Allahu tealanın selamı, vasıy olan o 
yüce emirin üzerine olsun ki, Nebiyyi zişanın amcası oğlu olup 
Fatıma't-üz-Zelıra validemizin muhterem zevci olan, Hayher 
kalesinin kapısını yıkan, Resuluilah sallallahu aleyhi ve sel
lemin ilminin varisi bulunan mü'minlerin emiri Hz. Ali'den 
de Allahu teala razı olsun. O yüce emir, hükmü ilahiyye razı 
olmuş, çok cömert ve vefakar idi. 

Allah u te alanın selam ve rahmeti o iki imarnın üzerine 
olsun ki, onlar kavimlerinin ulusu ve gerçek himmet sahibi 
idiler. O iki kutlu ve mutlu emir, o iki muhterem şehit, o iki 
mazlum Allahu teala, Resfı.l-ü mücteba ve bütün ehli-iyman 
indinde gayet makbul olan o iki şehzade, o iki güneş, o iki ay, 
o iki dolunay, o iki soylu ve asil insan, kaza-i ilahiyye can ve 
gönülden razı olan ve her belaya sabreden o iki kutlu ve mutlu 
emir Ebi-Muhammed-il Hasan ve Ebi-Abdullah-il-Hüseyin'den 
Allahu teala razı olsun. 

Resfı.l-ü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 
muhtercm amcaları ki, gayet kerim, fevkalade cesur ve şeci 
ve büyük birer insan olan Hamza ve Abbas ile, bütün muha
cirlere, bütün ensar-ı kirama, bütün bunlara tabi olan seçkin 
ve iyi kişilere de selam olsun, Allahu teala onlardan ve bizler
den razı olsun ve onlara kıyamete kadar ebediyyen ve devamlı 
olarak selamet ihsan buyursun ve şanlarını yüceltsin. 

Allahım ! Zahirlerimizi senin hizmetinle, batınlarımızı 
ma'rifetinle, kalplerimizi muhabbetinle, sırlarını müşaheden
le, ruhlarımızı yardım ve muavenetinle süsle ve güzelleştir. 

Allahım : Kalplerimize nur ver, kulaklarımıza nur ver, 
gözlerimize nur ver, s ağımıza nur ver, solumuza nur ver, 
önümüze nur ver, ardımıza nur ver, üstüroüze nur ver, altı-
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mıza nur ver. Ey nurların nuru ! Bizleri de nurunla nurlandır. 
Merhamet ve mürüvvetin iktizası bizleri nurundan mahrum 
eyleme ya erham-er-rahimiyıl .. 

Allahım !  Dualarımızı kabul buyur, hastalarımıza şifa, 
ölülerimize rahmet ihsan eyle. 

La ilahe illailah Muhammedün Resfılüllah haktır, ger
çektir. 

Bütün nebilere ve meleklere salat ve selamlar ederiz . .AJ
lahu tealadan mağfiretini niyaz ederiz. Allahu te;a
lanın sözle, fiille, batırdan geçirmek suretiyle, bakıp görerek 
işlenmesinden hoşlanmadığı bütün ef"al ve harekatımdan ötü
rü tövbe ederim. 

Allahu azim-üş-şanı, bütün noksan sıfatıardan tenzih ve 
bütün kemal sıfatları ile tavsif ederim. Hamd-ü sena, aneak 
Allahu tealaya mahsus ve münhasırdır. Allahu teala, büyük
tür, çok büyüktür. Ona çok çok hamdederiz ki, hamd-ü sen.a 
ancak ona mahsus ve münhasırdır. Allah u tealayı, bütün nok
san sıfatıardan tenzih ve kemal sıfatlarıyle tavsif eder, gece 
ve gündüz ona hamdederiz. Bütün tesbih, tenzih, tahmit ve 
tekbirlerimiz o yüce Allaha mahsustur ki, o mülkünde adalet 
ve hakkaniyyet üzere hükmeden padişah-i lem-yezaldir, ya
rattıklarını dilediği her şeye zorlayıcı, istediğini zorla yaptL
rıcı, §"sileri kahredici, mü'minlerin ayıplarını ve günahlarını 
örtücü sultanımız ve her şeye gücü yeten kadir-i mutlak ve 
ma"bud-u bil-haktır. 

Bizde, kötülüklerden ve ma'siyyetlerden kaçınınağa ve 
ta'at ve ibadete yönelmeğe kuvvet ve kudret yoktur. Bütün. 
kudret ve kuvvet, ancak o yüce ve ulu Allahımızdadır. ·Ey 
kerim Allah ! Bizleri affeyle . . .  Ey rahiym olan Allah ! Bizleri 
affeyle .. Ey Ralıman ve rahiym olan ulu Allahımız ! Bizleri 
lütuf ve merhametin iktizası yarlığa ve günahlarımızı bağışla 
ya erham-er-rahimiyn .. (El-Fatiha) 


