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Hulusi-i Sâni Hoca Sabri Ağabeyin 

Cevşen Meali 
 

{Not: Hoca Sabri Abi'nin (R.H.) yazdığı bu Cevşen meali, Saatçi Hasan Abi (R.H.) vasıtasıyla 
elimize geçmiştir. Elimizdeki nüshada bazı eksik yerler vardı. Bunları başka meallerden ilave edip 
belirttik. Bu Abilerimizin Ruhlarına bir Dua-yı Mânevi olması niyetiyle neşrediyoruz.} 

 

 بِاْسِمهِ ُسْبَحانَهُ 
Risale-i Nur Şakirdlerinin en mühim ve has Dersleri olan Cevşen-ül Kebir'in kıraatıdır. O lahutî 

Dersin feyzi her karîde tecelli ve tezahür etmekde ise de Medreset-üz Zehra'nın ekser hasları bu 
acize hüsn-ü teveccühleri saikasiyle gûya ulûm-u arabiyede vukufiyetime kail olarak Cevşen-ül 
Kebir'in mealini yaz diye ilhah ve ısrar ettiler. Bu hususda çok tefekkür ve teemmül edip dedim; 
"Yâ Rab! Bu muhlis kardaşlarımın hüsn-ü zanlarını hakikate kalb buyur". 

Bu esnada Hüsrev Bey kardeşimin üç satırlık bir kıt'a tahrik tezkirelerini aldım. İzhar-ı acz ile 
istifaya bir yol bulamadım. 

 نو يت رضاءاهلل تعاىل و بدءات عنايت رسول هلل اال ذىك
deyip başladım. Ala kadrit-takat ١٨ ukdesini yazdım, gözden geçirdim. Bir mektubla 

mumaileyh kardeşime takdim ettim ve dedim "Efendim her cihette aciz ve fakir olduğum gibi ulûm- 
u arabiyede ise behrem hiç mesabesinde ulûm-u âliyede ( عاليه) hattım olmadığı gibi, âliyeden 

  hemen sarf ve nahvin cüz'i mantık fenlerini evvelki harb-i umumiden evvel görmüştüm. Harb (آليه)

belasıyla metruk kaldım, öğrendiğimi de unuttum. Daha çok elzem fenleri bilhassa İlm-i Kelam ve 
Usul-üt Tefsir, Hadis usul-lerinden pek bîganeyim. Münekkid ve enaniyetli birisi görse güft-u gu 
eder. Çünki hatadan salim olacağına senedim yok. Zira Cevşen, Kur'an demekdir. Öyle mühim bir 
işin başına geçmek için kendimde yüzden bir iktidar ve istidad görmüyordum. 

Buna karşı ilişik olan ikinci bir tezkereleri daha geldi. Her kim tenkid ve itiraz ederse daha 
güzelini yazmasını teklif ve taleb ederiz mealindeki mektuba karşı lâkayd kalmak adeta naz ve 

 minneti andırır. Nahoş bir zandan teberri için  َقُوَّةَ   َوالَ   َحْولَ   ال   َّ  .deyip devam ettim   اْلعَِظيمِ   اْلعَِلِى   بِاهلٰلِ   ااِل

Fakat ehemmiyetsizliğime inzimam eden bir mesele daha var idi ki o da: üzerimize aldığımız 
vazifenin pek zengin bir lisan olan arabiden gayet fakir hatta dörtten birinin bile mukabili 
bulunmayan türkçemize çevirmek ve bilhassa binbir Esma ve Sıfatın mukabilini bulmak 
düşünmeğe değer bir iştir. Binaenaleyh mukabili bulunmayınca çar u nâçar ebhemi mübhem ile 
tercümeye mecburiyet hâsıl olduğunu zikretmek zaruretinde kaldığım da vareste-i arz ve izahtır. 

 
Bu kış bu hizmetle meşgul oldum, fakat bir Hizmet-i Diniyede bulundum diyemem. Yalnız bir 

şey var ki : "Ustamın adı Hızır, elden gelen budur" demek tarzında bir şeydir. Dedim ki: Bir gölge 
mahiyetinde bir şeydir demekle aczimin derecesini kardeşlerime arz ettim. İlmen ne derece fakir 
olduğumu ilan ve izhar etmek istedim. Bir kış Cevşen-ül Kebir'in inci ve elmas misal kelimelerine 
meşguliyetime ve hüsn-ü niyetime Cenab bir ecir ihsan buyurmasını umarım ki, o dahi Rabbimin 
şe'n-i Ulûhiyetine yakışır bir Sıfattır. Aczini itiraf edenlere ashab-ı fazl ve kemalin ıslaha sa'y ve 
itiraza hedef buyurmayacakları en kuvvetli ümidimdir. 

الوضَُّرورَه  bu hizmete cüz'iyyetimi hüsn-ü niyetime haml ederek mazhar-ı afv-ı cemil بَِحْسِب 
olacağımın itikadıyla müteselli olmaktayım. 

 
H. Sabri ( R. Aleyh) 
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ِ اَوَّاًل َو ٰاِخر الَمُ َعٰل اَْلَحْمُد هلِلٰ الَةُ َو السَّ ُمَحمٍَّد ظَاهِرًا َو بَاطِنًا َو   ًا َو الصَّ
اً   َعٰل ٰالِهِ َو َصْحِبهِ اَْجمَعنِيَ بُْكرَةً َو َعِشيى

 

 
 

ِم اهلٰلِ الرَّْحٰمِن الرَّحِ   يمِ ِِبْ

 ِٓ اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ  اَللٰهُمَّ اِنى  

Ey benim ve hadsiz mevcudatın Kudret ve Azametli Hâlık ve 
Rezzakı olan Rabb-i Kerimim; Senin doksan dokuz Esma-i 
Hüsna ve bine baliğ olan Sıfat-ı Celȋle ve Cemȋleni ba's-ı Rahmet 
ve Vesile-i Necat bilerek Sen Azîmü'ş-Şan'dan niyaz ediyorum; 

 

يَا اهلَٰلُ    

Ey bin bir Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı Ulyanın kâffesine delalet 
eden ve umumunun mehazı ve menşei ve İsm-i Cȃmî' olan şu 
Lafza-i Celȃlinle Tecelliyat-ı Kâmile ve Delalet-i Şȃmileye maz-
hariyet niyaz edenlere hadsiz Rahmet ve Lütf-u İnayetini ihsan 
buyuran Hüda-i Lemyezel. 

 

 يَا رَْحٰمنُ 
Ey dünyada Mü'min ve kâfire in'am ve ihsan ile Rahmet ve 

Merhamet Sahibi olan Bâri-i Teâlâ Hazretleri. 
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 يمُ رَح  يَا 

Ey Ahirette mahza sa'y ve amel kanununa muvafık Mü‘min ve 
Muvahhid Kullarına Rahmet ve Mağfiret, Lütuf ve İhsan Sahibi 
olan Zât. 

 يمُ َعل  يَا 

Ey her şeyin künh ve Hakikatını İlm-i Ezelîsi ile bilen Zât. 
 

 يمُ َحل  يَا 

Ey affına layık ve müstehak olan âsilere sükûnet ile mühlet 
veren Zât-ı Latif. 

 

 يمُ َعظ  يَا 

Ey zîruhtan hususuyla nev-i beşerden hiçbirinin şu Sıfatla 
ittisafına imkân olmayan ve bu yücelikte Eş ve Naziri bulunmayan. 

 

 يمُ َحك  يَا 

Ey gûna gûn hikmetle eşya ve mevcudatı bilip halk eden ve 
Ulûm-u Camia Sahibi olan. 

 

 يمُ قَد  يَا 

Ey evveli ve ahiri olmayan Bâki-i Zülkemal. 
 

 يمُ ُمق  يَا 

Ey Ebedî ve Bâki, Daim ve Sermedî olan Rabb-ül Âlemîn. 
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 يمُ كَر  يَا 

Ey İzzet ve Şeref ve hadsiz İnayet ve Kerem Sahibi olan 
keremkâr Padişah. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ﴿ ﴾ ١ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Sen Azîmü'ş-Şȃnı her türlü uyub ve nekaisden tenzih 
ve tebrie ederim ki, Senden gayrı Âlemlerin Rabb ve Mabud-u 
Bilhak olmadığını ikrar ve tasdik ile el-eman el-eman diye 
Hazine-i Rahmet ve Dergâh-ı Mağfiretine sığınarak cehennem 
nȃrından ve sair ateş-misal yakıcı âfât ve mesaibden günah-
larımızı afv ve Sevaba kalb buyurmakla müjde ve beşaretini 
istiyoruz.  

 

ادَاِت  َد السَّ  يَا َسِيى
Ey büyüklerin Büyüğü ve uluların Ulusu. 

 

 يَب الدََّعوَاِت يَا ُمجِ 

Ey zîruhun hȃlen ve kȃlen hâlisane Dualarına icabet 
eden Zât-ı Kerȋm. 

 

 يَا َوىِلَّ اْلَحَسنَاِت  
Ey güzel işlerin Sahibi ve menşei olan Zât. 

 

الدَّرََجاِت  يعَ رَف   يَا  

Ey makam ve mertebesi yüce ve yüksek olan Zât. 
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اْلََبَكَاِت  يمَ َعظ   يَا  

Ey Hayr-ı Kesȋr ve İhsanat-ı İlahiyesi büyük olan 
Rahman-ı Zülkemal. 

 

ٓ   غَافِرَ  يَا    يئَاِت اْلَخط 

Ey hata ve günahları setr ile afv eden Hâlık-ı Ekrem. 
 

 يَا دَافِعَ اْلبَلِيَّاِت 
Ey beliyye ve musibetlerden halas ve esirgeyen Zât-ı Rauf. 

 

 يَا َساِمعَ ْاالَْصوَاِت  
Ey gizli ve aşikâr her türlü ses ve avazı işiten Zât-ı Semi'. 

 

 يَا ُمْعِِطَ اْلمَْسئُوالَِت  
Ey muhtaçların bütün istediklerini ivazsız veren Zât. 

 

رِى َو اْلَخِفيَّاِت   يَا َعاِِلَ الِسى
Ey gizli ve aşikâr her şeyi İlm-i Ezelîsiyle bilen Zât-ı Allâm-

ul Guyub. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن  ﴾ ٢﴿ ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb! Azamet ve Celȃl ve Kudret ve Kemal Sıfatların ile 
Seni her türlü nekaisten tenzih ve takdis ederim ki, bütün âlemler 
ve mükevvenatta Mahz-ı Ulûhiyet ve yegâne Hâkimiyet Sana 
münhasır. Senden başka sığınacak, dayanacak ve güvenecek bir 
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Melce yoktur. Sana nida ve niyaz ediyorum. Elem ve 
ızdırabdayım. Cehennem ateşinden halas ve âzad buyur. 

 

 

ينَ اْلغَافِر  يَا َخْْيَ    

Ey kullarının günah ve cürümlerini örtüp afv edenlerin 
hayırlısı olan Zât, 

ينَ النَّاِصر  يَا َخْْيَ    

Ey muin ve yardımcıların ziyade şefik ve hayırlısı olan 
Rabb-i Müteâl. 

 

نيَ اْلَحاكِم  يَا َخْْيَ    

Ey Hüküm ve Hikmet Sahibi olanların hayırlısı bulunan 
Zât-ı Zülcelal. 

 

نيَ اْلفَاتِح  يَا َخْْيَ    

Ey kullarına hayırlı kapı açmak ile insaf edenlerin 
hayırlısı olan Zât-ı Rauf. 

 

ينَ الذَّاكِر  يَا َخْْيَ    

Ey mahlûkatın havâicini İhsan ve İn'am hususunda anan 
ve kayıranların hayırlısı olan Zât. 

 

نيَ اْلوَارِث  يَا َخْْيَ    

Ey varislerin hayırlısı ve Mâlik-ul Mulk olan şeriksiz yaratan 
ve eşyaya vücud bahş eden ve hacat-ı umumiyeyi ihsan ve ba'd-ı 
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ifna ile bütün eşya Hâlıka rücû edince bir nevi miraskardan 
ma'dud olan Zât-ı Vâris. 

 

ينَ اْلَحاِمد  يَا َخْْيَ    

Ey Medih ve Sena nihayet derece Zikr-i Cemil ile vasfa 
şayeste olanların hayırlısı Zât-ı Bâri. 

 

نيَ الرَّازِق  يَا َخْْيَ    

Ey menfaat ve atâ, kût ve gıda ihsan edenlerin hayırlısı olan 
Rezzak-ı Kerim. 

 

نيَ اْلفَاِصل  يَا َخْْيَ    

Ey Hak ve batıl, Hayır, şer bütün hâdisat ve vekâyii hal ve fasl 
edenlerin hayırlısı bulunan Zât-ı Muhsin. 

 

نيَ اْلُمْحِسن  يَا َخْْيَ    

Ey umum mevcudatta iyilik ve güzellikleri İcad hususunda 
ihsankârların hayırlısı olan Müdebbir-i Hakîkî. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾ ٣﴿ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb! Azamet ve Celȃl ve Kudret ve Kemȃl Sıfatların ile 
Seni her türlü nekaisten tenzih ve takdis ederim ki bütün 
Âlemlerin ve kâffe-i mükevvenatta Mahz-ı Ulûhiyet ve yegâne 
Hâkimiyet sana münhasır. Senden başka sığınacak, dayanacak, 
güvenecek bir Melce yok. Sana nida ve niyaz ediyorum. Elem ve 
ızdırabdayım. Cehennem ateşinden halas ve âzad buyur. 
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 يَا َمْن لَهُ اْلعِزُّ َو اْلَجمَالُ 
Ey Hürmet ve Şeref, İzzet ve nihayetsiz mehasin Zâtına 

mahsus olan Kâdir-i Zülkemal. 
 

اْلَجالَلُ يَا َمْن لَهُ اْلُمْلُك َو    

Ey nihayetsiz Şan ve Ululuk ve Kudret ve Tasarruf-u 
Mutlaka Sahibi olan nazirsiz Zât. 

 

 يَا َمْن لَهُ اْلُقْدرَةُ َو اْلكَمَالُ 
Ey her şeye tâkat ve gücü yetmek ile umum Evsaf-ı 

Tamme ve Kâffe-i Sıfat-ı Hamîdeye malik olan Kadîr-i 
Mutlak. 

 

اْلُمتَعَالِ  ْيُ اْلكَب   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey Azamet-i Kibriya Sahibi olan ve bütün mahlûkatın 
derecelerinden ref' olmakla imtiyaz eden Zât-ı Ecell-i 
A'la. 

 

اْلِمَحالِ  يدُ َشد    ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey azabı ve ikabı şiddet ve mihnetiyle Celalini izhar eden 
Zât-ı Müntakim. 

 

اْلعِقَاِب  يدُ َشد    ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey kabaih ve günahlara mukabil renc ve azabı kat kat olan 
Zât-ı Zülcelal. 
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اْلِحَساِب  يعُ َسر    ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey nâmütenahî eşhasın ceza ve mükâfat hesaplarını az 
vakitte görmekle nihayetsiz Kudretini izhar eden Zât-ı 
Kadîr. 

 

 يَا َمْن ُهوَ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثَّوَاِب 
Ey Marziyyat-ı Rabbaniyesine koşanların Cennet ve 

Cemalinin şeceresi olan, güzel ceza ve ivaz hazinelerine 
malik olan Zât-ı Ecell-i A'la. 

 

 يَا َمْن ُهوَ ِعْنَدهُٓ اُمُّ اْلِكتَاِب 
Ey geçmiş ve gelecek her şeyin aslı ve anası ve fihristi Daire-

i İlm-i Muhitinde olan Zât-ı Mübin. 
 

َحاَب الِثىقَالَ  يَا َمْن ُهوَ  السَّ  

Ey vakit vakit dereleri dolduran, yerlere sığmayan yağmur, 
kar, dolu gibi ağır yükleri fezada tutan, pamuk gibi harika 
bulutları az zamanda İcad ve pek seri' bir surette dağıtıp gizleyen 
Zât-ı Kadîr. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالَ  ﴾ ٤﴿ َماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabbena! Sen Azîmü'ş-Şanı her türlü eksik ve kusurdan 
tenzih ve takdis ederim ki, Senden gayrı Âlemlerin Hâlıkı ve 
Mabudu olmadığını ikrar ve tasdik ile Daire-i Eman ve Hazine-i 
Rahmet ve Dergâh-ı Mağfiretine sığınarak, Cehennem narından 
ve sair tahammül edilemeyen âfât ve mesaibden, günahlarımızı 
afv ve sevaba tebdil etmenle beşaretini niyaz ediyoruz. 
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 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائَِك يَا َحنَّانُ 

Ya Rab, şu zikr edeceğim Esma-i Şerifinle Zât-ı Uluhiyetinden 
taleb ve niyaz ediyorum. Ey mahlukatına acıyıp esirgeyen, şefkat 
ve Rahmetine mazhar eden Zât-ı Hannan. 

 

 يَا َمنَّانُ 
Ey kullarına daima iyilik, in’am ve ihsa eden ve her ihsanını 

fazl ve kereminden ivazsız veren Padişah-ı zü-l Kerem. 
 

َّاُن    يَا دَي
Ey her ferdin müsbet, menfi efal ve a‘maline mukabil ulvi bir ceza, 
âli bir ivaz, yüce bir İzzet ile muamele yapan Zat-ı Âdil. 
 

 يَا غُْفرَاُن  
Ey kullarının hadsiz kusur ve cürümlerini  ِاْلمَْغِفرَة  sıfatı َواِسعُ 

iktizasıyla afv ve mağfiret buyuran Zât-ı Gaffaru-z-Zunub. 
 

 يَا بُْرهَاُن  
Ey Semavat ve arzı sekenesiyle beraber Varlığına ve Birliğine 

Delil, Hüccet ve Burhan kılan Zât-ı Kibriya. 
 

 يَا ُسْلطَاُن  
Ey Azamet-i Kibriya ve Kudret-i Kahire ve Zahire Sahibi olub 

def-i zulüm ve Nur-u Adaleti parlatan misilsiz Padişah.  
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 يَا ُسْبَحاُن  
Ey her nevi nakȋse ve ayıplardan mukaddes ve münezzeh ve müberra 

olan Hak Celle ve Âlȃ. 
 

 يَا ُمْستَعَاُن  
Ey tükenmez Lütf ve İhsanı olub kaffe-i saadet ve selamet ve 

emniyet Zât-ı Uluhiyetinden taleb edilen Rabb-ı Mennan. 
  

 يَا ذَا اْلمَِنى َو اْلبَيَاِن  
Ey nîmet, ihsan, kerem ve atiyyeleri mebzul olub kullarına 

Erkan-ı İmanı, Muhafetullahın fezailini ve isyanın mücazatını 
izah ve aşikar eden Zât-ı Kerȋm. 

 

 يَا ذَا ْاالََماِن  
Ey elȋm korku ve musȋbet ve şiddetli ukubet zamanlarında afv 

ve merhametine sığınarak emn ve eman dileyenleri hıfz ve 
himayesine alan Mevla-yı Müteal Hazretleri.  

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾ ٥﴿ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Senin Daire-i Emn ve Eman ve Divan-ı Rahmet ve 
Dergâh-ı Mağfiretine iltica ediyorum. Nar-ı Cehennemden necât 
buldur. 

 

 
 

ٍء     لِعَظَمَِته  يَا َمْن تَوَاَضعَ كُلُّ ََشْ

Ey Azamet ve Kibriyasına karşı her şey, acz ve hakaret ve 
zilletini izhar ve boynunu eğmesi Hâlık-ı A'zamın Kudret ve 
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Şevketini halen ve kalen itiraf etmeleri, Kudretinin yegâne delili 
olan Zât-ı Zülcelal. 

 

ٍء   لُِقْدرَتِه  يَا َمِن اْستَْسلَمَ كُلُّ ََشْ

Ey bütün selamet ve emniyetin menşei olmakla her eşya 
bilâistisna Kudretine teslim olup Daire-i Ulûhiyetine iltica eden 
Kadîr-i Zülkemal. 

ٍء  لِعِزَّتِه  يَا َمْن ذَلَّ كُلُّ ََشْ  

Ey İzzet ve Celȃli karşısında her şey horluk ve hakaretiyle 
kendisine inadsız teslim olan Aziz-i Muktedir. 

 

ٍء  لِهَْيبَِته  يَا َمْن َخَضعَ كُلُّ ََشْ  

Ey Azamet ve Celȃl ve Heybet-i Kahiresinden naşi her şey 
kendisine havf ve haşyetle boyun eğip teslim olan Zât-ı Bînazȋr. 

 

ٍء مَ  يَا لُِمْلكَِته  ِن اْنقَادَ كُلُّ ََشْ  

Ey mülkünde Tasarruf-u Mutlakasıyla bütün mevcudat kendi-
sine itaat ve inkiyada râm olan Zât-ı Kadîr. 

 

ٍء ِمْن  َمَخافَِته  يَا َمْن دَاَن كُلُّ ََشْ  

Ey korkusundan dolayı Mazhar-ı Rahmet ve Mağfiret olmak 
için Zât-ı Kibriyasına tedeyyün ve itaatle her şey yakın olmaya 
çalışan Zât. 

 

قَِّت اْلِجبَاُل ِمْن  َخْشيَِته  يَا َمِن اْْنَ  

Ey Celȃl ve Cemȃlinin zuhuruyla Zât-ı Kibriyasından dağlar 
yarılıp pare pare olan Zât-ı Zülcelal. 
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ٰموَاُت  بِاَْمرِه  يَا َمْن قَاَمِت السَّ  

Ey  ْكُن Emr-i Celil ve Ferman-ı Rabbanisiyle gökleri ve sayı-

sız sekenesini direksiz, desteksiz fezada durdurup zev-il-ukûlu 
dehşet ve hayrette bırakan Zât-ı Kadîr. 

 

بِاِْذنِه  يَا َمِن اْستَقَرَِّت ْاالَْرُض   

Ey deryalarıyla, dağlarıyla ve bilumum mahlûkatıyla Küre-i 
Arzı kendi Daire-i Ezelîsinde ve Seyrangâh-ı Daimîsinde 
şaşmadan ve çarpışmadan cevv-i havada durduran Kâdir-i 
Mutlak. 

 

َمْملَكَِته  َعٰلٓ اَْهِل ى الَ يَْعتَدِ يَا َمْن   

Ey    mülkünde    yaşayan   ve   mahlûku  olan  âsi  ve  tâgilere 

  َ ْمنَا ُهمْ َو َما ظَل  Sırrıyla tecavüz ve helak etmeyip, yevm-i meada 

kadar imhal ve tehir eden Zât-ı Halim ve Âdil 
 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن  ﴾ ٦﴿ النَّارِ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabbena Sen Azîmü'ş-Şanı bütün nekais ve uyublardan 
takdis ve tenzih ederim ki: Senden gayrı semavat ve arzın Mabud-
u Bilhakkı olmadığını ikrar ve tasdik ile el-eman el-eman deyip 
Hazine-i Rahmet ve Dergâh-ı Mağfiretine sığınarak, Cehennem 
nȃrından ve sair ateş misal yakıcı âfât ve mesaibden günah-
larımızı afv ve sevaba kalbetmenle müjde ve beşaretini istiyoruz. 
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 يَا غَافِرَ اْلَخطَايَا
Ey kullarının hadsiz kusur ve cürümlerini Vasi'-ul Mağfiret 

Sıfatı iktizasıyla afv ve mağfiret buyuran Zât-ı Gaffar-uz Zünub. 
 

 يَا كَاِشَف اْلباَلَيَا  
Ey belaları açıp ref' ve def' ve hayırlar ihsan eden Zât-ı Muîn. 

 

 يَا ُمْنتَهَى الرََّجايَا 
Ey ümid ve recaların sonu, melce ve penahların a'la 

ve a'zamı olan Zât-ı Bînazir. 
 

 يَا ُمْجزَِل اْلعَطَايَا
Ey kullarına Atiyye ve İhsanı olan ve geniş Rahmet 

Sahibi olan Muhsin-i Ezelî. 
 

 يَا َواِسعَ اْلهََدايَا
Ey mahlûkatına ihsan ve armağanı geniş olan 

Mükerrem-i Hakîkî. 
 

 يَا رَازَِق اْلََبَايَا
Ey yeryüzündeki mahlûkata menfaattar atiyyeleri 

bahş eden Zât-ı Mün'im. 
 

 يَا قَاِِضَ اْلُمنَايَا
Ey kalbî dilekleri ve istenen hâcâtı reva kılıp yerine 

getiren Rabb-ul Âlemin. 
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كَايَا  يَا َساِمعَ الشَّ
Ey sırran ve alenen yapılan da'vâ ve şekvaları işiten 

Rabb-i Muîn 
 

رَايَا   يَا بَاِعَث السَّ
Ey arzda medfun bilumum Berzah misafirlerini (yevm-ul 

ba's)da hayat verip, yevm-i hesabı icra eden Zât-ı Camî'. 
 

 يَا ُمطْلَِق ْاالَُساٰرى
Ey dünyada esîr ve zelilleri, Ahirette müstehakk-ı azab olan 

mücrimleri âzad eden Settar-ul Uyûb. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾ ٧﴿ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Senin Daire-i Emn ve Eman ve Divan-ı Rahmet ve 
Dergâh-ı Mağfiretine iltica ediyorum. Nar-ı Cehennemden necât 
buldur. 

 

 
 

 يَا ذَا اْلَحْمِد َو الثَّنَٓاءِ 
Ey ta'zimen, teşekküren Hamd ve Senaya layık ve müstehak 

olan Allah-u Azîmü'ş-Şan. 
 

نَٓاءِ   يَا ذَا اْلمَْجِد َو السَّ
Ey Şan ve Şeref, Kerem ve Celalet ve Rif'at ve İzzet Sahibi 

Rabb-i Yezdan. 
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 يَا ذَا اْلفَْخرِ َو اْلبَهَٓاِء  
Ey İzzet ve Cemal Sahibi ve mâbihil iftihar olan Hüda-i Müteâl. 

 

 يَا ذَا اْلعَْهِد َو اْلوَفَٓاءِ 
Ey Va'd-ı Rabbaniyesini tamamen yerine getiren ve hulf-ül 

va'dlıktan müberra ve münezzeh olan Zât. 
 

َضٓاءِ   يَا ذَا اْلعَْفوِ َو الرِى
Ey kulların kusur ve hatalarına mebnî azab ve ukubet ile 

mücazât lazım iken Afv ve Rıda ile muamele eden Rahmeti bol 
Padişah. 

 

 يَا ذَا اْلمَِنى َو اْلعَطَٓاءِ 
Ey kullarına daima iyilik, İn'am ve İhsan eden ve her İhsanını 

Fazl ve Kereminden ivazsız veren Padişah-ı Zülkerem. 
 

 يَا ذَا اْلفَْصِل َو اْلقََضٓاِء  
Ey Hak ile batıl ve iyi ile fenasını ayıran Kâdı-i Âdil. 

 

 يَا ذَا اْلعِزَّةِ َو اْلبَقَٓاءِ 
Ey Şan, Şeref, Şiddet ve Celal ile muttasıf kadîm ve bâki olan 

Zât-ı Zülcelal. 
 

 يَا ذَا اْلُجوِد َو النَّْعمَٓاِء  
Ey Nimet, İhsan, Kerem ve Atiyyeleri mebzul olan Zât-ı Kerîm. 
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ْاالاَلَٓءِ يَا ذَا اْلفَْضِل َو   

Ey Cemal ve Kemaliyle, Atiyye ve İhsanlarıyla Âlîlere faik ve 
müreccih olan Mevla-yı Müteâl. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾ ٨﴿ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Senin Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmet ve Dergâh-ı 
Mağfiretine iltica ediyorum. Aman Nar-ı Cehennemden halas 
buyur. 

 

بِاَْسمَٓائِكَ َو اَْسئَلَُك   

Ya Rabb şu zikredeceğim Esma-i Şerȋfenle Zât-ı Ulûhi-
yetinden taleb ve niyaz ediyorum. 

 

 يَا َمانِعُ 
Ey Meşiet-i İlahiyyesi iktizası muharrematı men' ve 

nehy eden Zât. 

 يَا دَافِعُ 
Ey beliyyat ve mazarrat ve mühlikâtı def' ve ref' ile mukabilin-

de Hayrat ve Hasenatı ikame eden Zât. 
 

 يَا نَافِعُ 
Ey emr ve nehyinden husule gelen menafi' ve fevaid ve ihsanı 

çok olan Zât. 
 

 يَا َساِمعُ 
Ey gizli ve aşikâr her şeyi işiten ve her hadiseye âgâh olan Zât. 
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 يَا رَافِعُ 
Ey istediğini terfi' eden Vahidiyet ve Azamet Sırrıyla Âlem-

lerin fevkinde Ululuk ve Yücelikle muttasıf olan Allah(c.c). 
 

 يَا َصانِعُ 
Ey bütün mükevvenatı Yed-i Kudretiyle halk eden Bâri-i 

Yekta ve Hallak-ı Âzam. 

 يَا َشافِعُ 
Ey mücrim ve günahkârlardan dilediğini esirgeyip Salihlere 

ilhak eden Rabb-i Rahîm. 
 

ا َجاِمعُ يَ   

Ey yevm-ül cezâda mutî ve isyanı muhasebe için Divan-ı İlâhi 
ve Mahkeme-i Kübrasına cem' eden Kâdir-i Mutlak. 

 

 يَا َواِسعُ 
Ey bol Rahmet ve geniş Mağfiretle mümtaz ve maruf olan Zât-

ı Ecell-i Â'lȃ. 

 يَا ُموِسعُ 
Ey safâ-bahş Semavat ve Arzın vüs'atiyle genişlendiren ve 

İkramat-ı Nâmütenahîsi ile her şeye genişlik veren Fâtır-ı Akdes. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىصْ  ﴾ ٩﴿ نَا ِمَن النَّارِ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Azametli Subhanım, Senin Huzur-u Eman-ı Divan ve Dergâh-ı 
Mağfiretine iltica ediyorum. Bizi Nar-ı Cehennemden halas buldur. 
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 يَا َصانِعَ كُِلى َمْصنُوعٍ 
Ey hâdis olan kâffe-i eşya ve mükevvenatı ademden Vücuda 

getiren Fâtır-ı Mutlak ve yüzbinler nevi hayvanat ve nebatatı 
yaratan ve her birine mahsus alâmât-ı fârika olarak renk ve şekil 
ve suret veren Kadîr-i Zülkemal. 

 

 يَا َخالَِق كُِلى َمْخلُوقٍ 
Ey amme-i mevcudatı Kudret-i Ezelîye ve İrade-i Kâmilesiyle 

ademden Vücuda getiren Fatır-ı Hakîkî. 
 

 يَا رَازَِق كُِلى َمْرُزوٍق  
Ey cümle zȋhayatın iaşe ve idaresini Hazine-i Rahmetinden 

ihsan ve inzal kılan Rezzak-i Hakîkî. 
 

َمْملُوكٍ يَا َمالَِك كُِلى    

Ey Âlemlerde mutasarrıflık, padişahlık, hâkimlik, sultanlık, 
reislik ve mâliklik iddia edenlerin ve memlüklerinin Sultan-ı 
Ezelîsî ve Mâlik-i Ebedîsî olan Hâkim-i Münferid. 

 

ِلى َمْكُروٍب يَا كَاِشَف كُ   

Ey gussa, elem ve kederli kimselere ferec ve zafer verip 
kederlerini ferâha tebdil eden Zât. 

 

 يَا فَارَِج كُِلى َمْغُمومٍ 
Ey her türlü gam ve meraka mübtela olanları şâd ve mesrur 

kılıp darlıktan refaha geçiren, mûcib-i keder şeylerden halas 
buyuran Zât-ı Kibriya. 
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 يَا رَاِحمَ كُِلى َمْرُحومٍ 
Ey bütün Mazhar-ı Rahmet ve layık-ı mağfiret olanların 

yegâne Şefkat ve Merhamet ve İn'am ve İhsan edicisi olan Allah 
Tebarek ve Teâlâ Hazretleri. 

 

 يَا نَاِصرَ كُِلى َمْخُذولٍ 
Ey yardımcı ve meded edicisi olmayan kâffe-i bîkes, hor ve 

hakirlerin Sahibi ve Muin ve Nâsırı olan haşmetli Sultan. 
 

 يَا َساتِرَ كُِلى َمْعيُوٍب 
Ey her şeyin kıymet ve aslına nakîse ve zarar vermekle hâsıl 

olan ayb ve eksiklikleri örten Settar-ul Uyûb. 
 

 يَا َمْلَجاءَ كُِلى َمظْلُومٍ 
Ey umum haksız ve yersiz zulümata maruz bîçarelerin 

sığınacağı ve yegâne penahı olan Kadîm-il İhsan. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾ ١٠﴿ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ey Âlemlerin yekta Sultanı, Sen Adl ve İhsanın ve Afv ve 
Mağfiretin ile Marufsun. Dergâh-ı Emanına geldim. Nihayetsiz 
Rahmetin Çare-i Necatımdır. Günahkâr kulunu Nȃr-ı Cehennem-
den halas buyur. 
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ِشدَّت   ِعْندَ   ِعدَّت   يَا  

Ey kaza ve bela ve kabil-i tahammül olmayan âlâm ve ekdara 
düçar olup aciz kaldığım zamanlarda Muhafız ve Tahassüngâhım 
olan Zât-ı Kavi' ve Azîz. 

 

يبَت  ُمص   ِعْندَ   ائ  رََجٓ  يَا  

Ey gûna-gûn musibetlere ve ibtilalara çatıp nâçar kaldığım 
anda Mahz-ı Ümit ve Emel ve İlticagâhım olan Hâlık-ı Rahîm. 

 

َوْحَشت   ِعْندَ  ىُموِن   يَا  

Ey havf ve endişe ve dağdağa-i hayat, bîkeslik, bîçarelik 
zamanlarda en yakın ve müşfik Enîsim ve Sahibim. 

 

غُْربَت   ِعْندَ  َصاِحب   يَا  

Ey dünyada ve bir yabanda ve kabr-i berzahta eşfek Dost ve 
Muînim olan Rabb-i Kerim. 

 

 يَا َولِّيى  ِعْنَد نِْعمَِت 
Ey zebûn ve âciz hallerimde Niam-ı Bînihaye ve İhsanat-ı 

Kesiresini bahş eden Hami-i Kerim. 
 

كُْربَت   ِعْندَ   كَاِشف   يَا  

Ey çeşit çeşit elemlere ve mucib-i teessür hallere giriftar 
olduğum zamanda imdadıma yetişip gamları izale ve müstağrak-
ı sürur eden İnayetkârım. 

 

ى اْفِتقَار   ِعْندَ   ِغيَاث   ايَ   

Ey şiddetle fakr ve ihtiyacım zamanında imdat ve yardım 
eden Rabb-i Muînim. 
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ىاْضِطرَار   ِعْندَ  َمْلَجائ   يَا  

Ey her umurda nâçar kalıp acz ve zaf-ı hal zuhur edince 
yegâne Merciim olan Rabb-i Mennan. 

 

ع  فَزَ  ِعْندَ  ين  ُمع   يَا  

Ey ah-u enîn ve feryad ve figân ile istiane ve istimdad 
eylediğim anda hemen yardım ve inayeti yetişen Hayr-un 
Nâsırîn. 

َحْْيَت   ِعْندَ  يل  دَل   يَا  

Ey ef'al ve umurumda şaşkınlaşıp izhar-ı acz eylediğim 
zamanda doğru yolu gösteren Delil-i Bîmesilim. 

 

 ٓ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ ُسْبَحانََك الَ ﴾ ١١﴿  اِلٰهَ ااِل  

Ey kâinatın nazirsiz bir Sultanı, Sen Azîmü'ş-Şan Adl ve 
İhsanın ve Afv ve Mağfiretin ile marufsun. Dergâh-ı Emanına 
dehalet ettim. Nihayetsiz Rahmetin Çare-i Necatımdır. Beni Nâr-
ı Cehennemden halas buyur. 

 
 

 
 

َّمَ اْلغُيُوِب   يَا َعال
Ey zîşuurun anlamadığı ve bilemediği belirsiz ve gizli şeyleri 

tamam ile bilen ve her şeye âgâh olan Alimes-sir-i vel Hafiyyat. 
 

 يَا غَفَّارَ الذُّنُوِب 
Ey kullarının kusur ve kabahatlarını avf eden Mevla-yı 

Müteâl Hazretleri. 



 

23 

 

 يَا َستَّارَ اْلعُيُوِب 
Ey ibadının ayb ve seyyiatını örtüp affeden Hak Celle ve 

A'la Hazretleri. 
 

اَف اْلكُُروِب   يَا كَشَّ
Ey elem ve keder, merak ve teessürü açıp def' ve ref' ve 

sürûra tebdil eden Zât-ı Kibriyâ. 
 

 يَا ُمقَلِىَب اْلُقلُوِب 
Ey yürekleri şekilden şekle, Kalbleri suretten surete çeviren 

Kâdir-i Kayyum. 
 

ِىَن اْلُقلُوِب   يَا ُمزَي
Ey Mü'minlerin Kalblerini menahîden tathir ve Nur-u Kur'an, 

Feyz-i İman ile tezyin eden Hak Celle ve A'la Hazretleri. 
 

رَ يَا مُ    اْلُقلُوِب نَوِى

Ey Kalbleri Nur-u İman ve Hisâl-i Hamîde ve Seciye-i Makbul 
ile tezyin ve tenvir eden Hüda-i Lemyezel. 

 

اْلُقلُوِب  يبَ طَب    

Ey kulub-u beşeri yaralayan fısk ve fücur, buğz ve kin ve gûna-
gûn emraz-ı bâtınanın hakîkî hekimi olan Şâfî ve Kâfi. 

 

اْلُقلُوِب   يبَ َحب   يَا  

Ey füyuzâtla dolu bütün Kalblerin ve Nurlarla müzeyyen ve 
münevver hadsiz Ruhların derin sevgi ve teveccühlerin hedef ve 
nazargâhı olan Mahbub-u Ezelî. 
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 ٓ اْلُقلُوِب  يَس اَن   ايَ  

Ey gönüllerde tecelli ve inkişaf eden Evrad ve Ezkarın manevî 
zevkiyle aşinalık ve ülfetini doyuran şefkatli Sultan. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾ ١٢﴿ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ey Âlemlerin yekta Sultanı, Adl ve İhsan, Afv ve Mağfiretin 
ile marufsun. Dergâh-ı Emanına dehalet ettim. Hadsiz Rahmetin 
Çare-i Necatımdır. Beni Nar-ı Cehennemden halas buyur 
Allah’ım 

 

 
 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

 
Ya Rab, şu zikir edeceğim Esma-i Şerifenle Zat-ı 

Uluhiyetinden  taleb ve niyaz ediyorum. 
 

 يلُ يَا َجلِ 

Ey Azamet ve Kibriya Sıfatıyla muttasıf olan Hak Celle ve A'la. 
 

يلُ َجم  يَا   

Ey amme-i mevcudattaki bütün güzelliklerin menşei ve 
madeni olan Rabb-i Kerim. 

 

يلُ   يَا َوك 
Ey her bir zîruhun İdare ve İaşe ve kâffe-i umurunu 

taahhüd eyleyen Vekil-i Mutlak. 
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يلُ كَف  يَا   

Ey binbir Esma ve Sıfatından münfehim olduğu vecihle 
her ferdin umurunu deruhde eden Zât. 

 

يلُ دَل  يَا   

Ey doğru yolu İrae ve Rah-ı Savabı ilham buyuran Mevla-
yı Müteâl. 

يلُ ُمق  يَا   

Ey müşkil ve çok güç ve zararlı işleri def' ve iskat 
ve izale eden Rabb-i Kadîr. 

 

ُْي َخب  يَا   

Ey her umuru künh ve hakikatla bilip ve bildiren Âlim 
ve Allâm. 

 

يُف لَط  يَا   

Ey mahlûkatına Lütuf ve Kerem ve Rıfk ve 
Mülâyemetle muamele eden Zât-ı Kerim. 

 

   يزُ َعز  يَا 

Ey kuvvetli, galib ve şerefli ve şayan-ı tazim ve tekrim 
olan Fâtır-ı Akdes. 

 

يكُ َمل  يَا   

Ey kuvvet ve Kudreti hadden efzun ve mülkünde azim 
tasarrufu bulunan ve kâffe-i kâinatın Sahib-i Hakîkî'si 
olan Allah Celle Celaluhu. 
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َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾ ١٣﴿ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb her ferdce malum ve marufsun. Her dilde mezkur ve 
meşkursun. Dergâh-ı İzzetine kara yüzümü sürdüm. Azab-ı 
Nȃrından halas ve yüzümü beyaz kıl. 

 
 

 

ينَ اْلُمتََحِْيى   يلَ دَل   يَا  

Ey ef’al ve umurlarında şaşkınlaşıp izhar-ı acz edenlere doğru 
yolu irae ve rah-ı savabı ilham buyuran Mevla-yı Müteal. 

 

نيَ يث  اْلُمْستَغ    ِغيَاثَ  يَا  

Ey feryad ve figan edip meded isteyenlere şefkat ve merhameti 
ile imdat eden Zât. 

 

نيَ اْلُمْستَْصرِخ    يخَ َصر   يَا  

Ey sayha ve nidalarla feryad ve figan ile Rahmet ve Merha-
metini isteyen aciz ve zelȋllere inayet eden Hüdayı Kerȋm. 

 

   ينَ ْي  اْلُمْستَج    َجارَ  يَا

Ey şerlerden, muzırlardan, menhilerden himaye dileyenlerin 
Hâmȋsi ve Nâziri olan Zât-ı Kibriya. 

 

نيَ اْلعَاص   َمْلَجاءَ  يَا  

Ey itaatsız tağȋler ve günahkarların Mercii olan Rabb-ı Müteal. 
 



 

27 

 

نيَ ْذنِب  اْلمُ   غَافِرَ  يَا  

Ey günahkarların günahını setr edib afv eden Cenab-ı Hak 
Celle ve Ala Hazretleri. 

 

 ٓ    نيَ ائِف  اْلَخٓ   اََمانَ  ايَ

Ey Zat-ı Uluhiyetinden korkub Emn-u Aman dileyenleri hıfz 
ve himayesine alan Mevla-i Müteal Hazretleri. 

 

   نيَ اْلمََساك    رَاِحمَ  يَا

Ey nimet hazinelerini muhtaçlara, saillere açıp saillerin 
hacatlarını tekeffül etmekle Rahmet ve Keremine mazhar eden 
Zât-ı Cemȋl. 

 

 ٓ نيَ اْلُمْستَْوِحش   يَس اَن   ايَ  

Ey Enȋsi, arkadaşı bulunmayan her bir zȋruhun, hâlen ve kâlen, 
manen kendisiyle konuşup ünsiyet ettiği Zât. 

 

  ينَ اْلُمْضطَرى   دَْعوَةِ  يبَ ُمج   يَا

Ey her umurda naçar kalıp acz ve za’f-ı hâl içinde olanların 
matlubatına icabetle hacatlarını temin eden Zât. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾ ١٤﴿ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Senin Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmet ve Dergâh-ı 
Mağfiretine iltica ediyorum. Nar-ı Cehennemden necat buldur. 
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 يَا ذَا اْلُجوِد َو ْاالِْحَسانِ 
Ey Cömert ve Sehavetli Kerem ve İn'am ve Adalet-i 

Kâmile Sahibi olan Hayr-ur Razıkîn. 
 

نَانِ ِل َو ْاالِْمتِ يَا ذَا اْلفَضْ   

Ey hadsiz İnayet ve nihayetsiz İhsanatıyla menn-i şükrana 
layık olan Zât-ı Zülkemal. 

 

 يَا ذَا ْاالَْمِن َو ْاالََمانِ 
Ey elȋm korku ve musibet ve şiddetli ukubet zamanlarında 

Afv ve Merhametine sığınarak Emn-ü Eman dileyenleri 
hıfz ve himayesine alan Mevla-yı Müteâl Hazretleri. 

 

ْبَحانِ   يَا ذَا اْلُقْدِس َو السُّ
Ey her nevi nakîse ve ayıblardan mukaddes ve münezzeh 

ve müberra olan Hak Celle ve A'la. 
 

 يَا ذَا اْلِحْكمَةِ َو اْلبَيَانِ 
Ey âdil ve âlim olan, hem bütün eşya ve mevcudatı 

künhüyle bilip halk ve icad etmekle muttasıf Ulum-u 
Camia ve Kudret-i Kâmile Sahibi olan Zât-ı Muktedir. 

 

ْضوَانِ   يَا ذَا الرَّْحمَةِ َو الرِى
Ey mahlûkatına acıyıp esirgeyen, Şefkat ve Merhametine 

mazhar eden muti' ve muniblerden razı ve hoşnut olan 
Rahman-ir Rahîm. 
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اْلُحجَّةِ َو اْلَُبْهَانِ يَا ذَا   

Ey Semavatı ve Arzı sekenesiyle beraber Varlığına ve Bir-
liğine hüccet ve bürhan ve delil kılan Zât-ı Kibriya. 

 

ْلطَانِ   يَا ذَا اْلعَظَمَةِ َو السُّ
Ey Azamet-i Kibriya ve Kudret-i Kâhire ve zâhire Sahibi olup 

def'-i zulüm ve Nur-u Adaleti parlatan misilsiz Padişah. 
 

 يَا ذَا اْلعَْفوِ َو اْلغُْفرَانِ 
Ey zünub ve hatiatından mütevellid tecziye ve tazibi terk ile 

Afv ve Mağfiretine seza kılan Padişah-ı Bîzeval. 
 

 يَا ذَا الرَّا ْفَةِ َو اْلُمْستَعَانِ 
Ey tükenmez Lütuf ve İhsanı olup Kâffe-i Saadet ve Selamet 

ve emniyet Zât-ı Ulûhiyetinden taleb edilen Rabb-ı Mennan. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾ ١٥﴿ ُسْبَحانََك الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabbena, Senin mahlûkat üzerinde mütemadiyen tezahür 
eden Evsaf-ı Kemâlatınla takdis ve hilafından bilkülliye tenzih ile 
derim ki, Mabud-u Bilhaksın, âdil Sultansın, Dergâh-ı Emanına 
geldim, niyazım budur ki defter-i siyahımı yak, bana Nazar-ı 
Rahmet ile bak. 

 

 
 

ءٍ   يَا َمْن ُهوَ رَبُّ كُِلى ََشْ
Ey her bir zîhayatı muntazam idare ve iaşe ve Terbiye 

edip yaşatan Rezzak-ı Hakîkî ve Perverdigâr-ı Ezelî. 
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ءٍ   يَا َمْن ُهوَ اِلٰهُ كُِلى ََشْ
Ey her şeyin halen ve kalen Mabudu, müstakillen Sahib 

ve Mâliki olan Vâhid-i Ehad. 
 

ءٍ   يَا َمْن ُهوَ َخالُِق كُِلى ََشْ
Ey her şeyi yoktan Yaratan ve Muîne muhtaç olmayan 

Fâtır-ı Akdes. 
 

ءٍ   يَا َمْن ُهوَ فَْوَق كُِلى ََشْ
Ey Halikıyet ve Rezzakiyet ve Mâlikiyet gibi umum 

Ef'al ve Sıfatında hayret-bahş icraatıyla beraber her şeyin 
üstünde hâkim ve galib olan Hüda-i Yekta. 

 

ءٍ يَا َمْن ُهوَ قَ  ْبَل كُِلى ََشْ  

Ey Zât-ı Ecell ve A'lasından mukaddem bir şeyler olmayıp 
ancak Ulûhiyet kendisine muhtass olan Mevla-yı Müteâl. 

 

ءٍ   يَا َمْن ُهوَ بَْعَد كُِلى ََشْ
Ey zîhayattan her biri hayattaki vazifesini ikmalden 

sonra yevm-ül ba'se kadar fani ve madum olup ancak 
mülkünde bâki kalan Vâris-i Kadîm-i Lâyemut. 

 

ءٍ   يَا َمْن ُهوَ َعاِِلُ كُِلى ََشْ
Ey İlm-i Ezelî ve Hikmet-i Sermedîsi ile her şeyin 

Künh ve Hakikatına âlim olan Zât. 
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ءٍ   يَا َمْن ُهوَ قَادُِر كُِلى ََشْ
Ey her şeyi Halk ve İcad, Terzik ve Terbiye, İhya ve 

İmate gibi her şeye Kâdir olan Zât-ı Zülkemal. 
 

ءٍ   يَا َمْن ُهوَ َصانِعُ كُِلى ََشْ
Ey Kâinatın mebdeinden müntehasına kadar canlı, 

cansız, semavî ve arzî, umum mevcudat arasında en son 
harika ve hayret-aver şeylerin dahi Kudretli Sanii olan 
Rabb-i Hakîm. 

 

ءٍ   يَا َمْن ُهوَ يَْبٰٰق َو يَْفٰن كُلُّ ََشْ
Ey her şeye Hikmet-i Ezeliye için beka ve umran veren diğer 

bir Maksad-ı Ebediye için Yevm-ül Cezaya kadar muvakkat 
cismani, maddi cihetinde adem ve fenaya sevk eden Bâki-i 
Zülkemal. 

 

 ٓ ﴾ ١٦﴿ الَّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  اِلٰهَ اِ ُسْبَحانََك الَ  

Allahım Senin mahlûkatın üzerinde mütemadiyen tezahür 
eden Evsaf-ı Kemal ve Celȃl ve Cemȃlinle Seni takdis ve 
hilafından tenzih ile derim ki, Mabud-u Bilhaksın, âdil Sultansın. 
İşte Dergâh-ı Emȃnına girdim. Defter-i siyahımı yak. Bana 
Nazar-ı Rahmet ile bak. 

 

  

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rab, şu gelecek Esma-i Hüsnanı vesile ittihaz ederek 
niyaz ederim.  
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ِمنُ   يَا ُمو ْ  

Ey Kalblerde İman ve İtminan ve Şeriata itimad ve istinad 
teminiyle Saadet-i Bâkiye götüren Zȃt-ı Zülkemal. 

 

 يَا ُمهَْيِمنُ 
Ey kullarının her şeyine muttali' ve üstünde bakan ve havf 

ve haşyetten âzade ve arzusuna nail eden Hak Celle ve A'la 
Hazretleri. 

نُ   يَا ُمكَوِى
Ey mükevvenatı, zamanları ve mevsimleri İcad ve İhdas 

eden Zât-ı Ebedî. 

نُ   يَا ُملَِقى
Ey kullarına evamir ve nevahisini ve Kavaid-i İslamiye 

mukteziyatını anlatan, ilham eden Zât-ı Mübin. 
 

 ُ  يَا ُمبنَِيى
Ey kullarına Erkân-ı İmanî ve Mehafetullahın fezailini ve 

isyanın mücazâtını izah ve aşikâr eden Rabb-ı Kerȋm. 
 

نُ   يَا ُمهَوِى
Ey îbadına umurlarında güçlüğün akabinde kolaylık, 

zorlukla beraber sühulet, hüznü müteakib sürur, hastalığın 
peşinde sıhhat ve şifa, ihtiyaç önünde gınâ veren Allah-ı 
Tebarek ve Teâlâ Hazretleri. 

 

ِىنُ   يَا ُمزَي
Ey arz ve semavat ve sekenesini layık ve yaraşır ve yakışır 

zînetlerle donatıp bezeten Rabb-i Cemȋl. 
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 يَا ُمعَِظىمُ 
Ey zîşuuru Hidayetiyle tenvir edip A'lâ-yı İlliyyîne çıkarıp 

Cennet ve Cemaline bahş ederek salih kullarını ikramıyla ulula-
yan Zât-ı Keremkâr. 

نُ يَا ُمعَوِى   

Ey İnayete müstehak olanlara arka olan, yardım eden ve ettiren 
Nâsır ve Müsebbib-ül Esbab. 

 

نُ   يَا ُملَوِى
Ey hayvanat, kurt, kuş, nebatat ve çiçeklere çeşit çeşit renkler 

ve simalar ve şekiller veren ve süslendiren Kâdir-i Zülkemȃl. 
 

َّٓ اَنْ ُسْبَحانََك الَٓ اِ  ﴾ ١٧﴿ َت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ لٰهَ ااِل  

Cemi'-i Nekaisten münezzeh ve Sıfat-ı Kemal ve Kudretle 
ittisafını ikrar ve tasdik ederim ve derim ki, Mâlik-ül Mülksün!  

اءُ     .sın! Eman ve ilticagâhım ve me'menim ancak Sensin يَْفعَُل َما ََيَ

Ey Rabb-i Muncî. Cehennem narından âzad kıl bizi. 
 

  

يم  ُمق    ُمْلِكه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey mülkünde kaim ve hükmü nafiz olan Vâcib-ül 
Vücud Hazretleri. 

 

يم  َعظ   َجالَلِه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey Azamet ve Kudretinde Celal Sıfatını tecelli ettirip 
dünyada musibetleri, ahirette azab ve ikabı ihtar ile inzar 
ve tahvif eden Rabb-i Celil. 
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يم  قَد   ُسْلطَانِه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey Hikmet ve Hükümet ve Hâkimiyetinin ibtidası 
olmayıp daima Bâki ve Mevcud, Ezelî olan Rabb-i Bâki. 

 

يم  رَح   ه  َعْبدِ  َعٰل  ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey kulları üzerine Şefkat ve Rahmet-i Bînihayesiyle 
afv eden Zât-ı Kerȋm. 

 

ءٍ  بِكُِلى  ُهوَ  َمنْ  يَا يم  َعل   ََشْ  

Ey İlm-i Muhȋt ve vasi' iradesi ile her şeyi bilen Allâm-ul Guyub. 
 

يم  َحل    َجفَاهُ  لِمَنْ  ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey İzzet-i Rabbaniyesinin ve Azamet-i Kerimanesinin 
hilafına küfran ve taaddi edenlere, lînet ve sükunet ve tecil 
ile muamele buyuran Zât-ı Keremkâr. 

 

يم  كَر   تَرَجَّاهُ  لِمَنْ  ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey Zât-ı Ulûhiyetine dayanıp meded ve İnayet umanlara hadsiz 
İn'am ve İhsan eden fütuhat ve ferec veren Zât-ı Ecell-i A'la. 

 

يم  َحك    يرِه  َمقَاد    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey Mukadderat-ı Âlem ve eşyada kader ve kaza icrasını 
idaresinde hikmetli ve Kudretli Hâkim-i Ezelî. 

 

يف  لَط   ُحْكِمه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey İlm-i Ezelîyesinde ve Hikmet-i Bedîisinde hoş, makbul ve 
mergub muamelesiyle minnettar buyuran Zât-ı Rauf. 
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ير  قَد   لُطِْفه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey kerem ve rıfk ve mülâyemetle beraber bilcümle maksud 
olan umur ve ef'alin icrasına kâdir ve muktedir olan Hak Celle ve 
A'la Hazretleri. 

 

 ٓ َّٓ  ُسْبَحانََك يَا الَ ﴾١٨﴿  اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  اِلٰهَ ااِل  

Cemi'-i Nekais ve avaibden münezzeh ve Sıfat-ı Kemal ve 
Kudretle iktisafını tasdik eder ve derim ki, Mâlik-ul Mülksün,   

 sin. Eman ve me'menim ancak Sensin. Ey Rabb-i فَعَّال  لِمَا يُرِيدُ 

Muncî. Cehennem narından halas kıl bizi. 
 
 

 
 

َّ فَْضلُهُ يَا َمْن الَ  يُْرٰجٓ ااِل  

Ya Rabb, hiçbir şey değil, ancak her şeyden evvel 
Senin Fazl ve Kerem ve Rahmetini umarım. 

 

ََّعْدلُهُ   يَا َمْن الَ يَُخاُف ااِل
Ya Rabb, madem Sen âdil padişahsın hiçbir şeyden 

korkulmaz adaletin yeter. 
 

َّ بِرُّهُ   يَا َمْن الَ يُْنتَظَُر ااِل
Ya Rabb, hiçbir kimseden bizzât bir şey beklenilmez, yalnız 

âlemleri Medyun-u Şükran eden Lütuf ve İhsanın beklenir. 
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 َّ ئَُل ااِل َعْفُوهُ يَا َمْن الَ ُُيْ  

Ya Rabb bir şey değil ancak her şeyden evvel azab ve 
ukubetten azade, hem Afv ve Mağfiretin istenir. 

 

َّ ُمْلكُهُ   يَا َمْن الَ يَُدومُ ااِل
Ya Rabb hiçbir mâlikin mülkünde devam ve beka olmaz. 

Ancak Senin mülk ve memleketinde devam ve karar vardır. 
 

الَّ ُسْلطَانُهُ يَا َمْن الَ ُسْلطَاَن اِ   

Ya Rabb! Âlemde hakiki hiçbir Sahib-i Saltanat yoktur. Yalnız 
Senin Haşmet ve Saltanatının cilveleri var. 

 

َّ بُْرهَانُهُ   يَا َمْن الَ بُْرهَاَن ااِل
Ya Rabb! Âlemde bizzât hakiki hüküm ve kat'i hüccet ve 

musaddak bir bürhan yok. Ancak Senin hüccet ve Ferman-ı 
Celȋlin imdadıyla bürhan olabilir. 

 

ٍء رَْحمَتُهُ   يَا َمْن َوِسعَْت كُلَّ ََشْ
Ya Rabb! Senin Rahmet ve Mağfiret ve İhsanın çok geniş ve 

her şeye yetişici ve kâfidir. 
 

غََضِبه  يَا َمْن َسبَقَْت رَْحمَتُهُ َعٰل   

Ey Rahmet ve atıfeti kahr ve gadabına galip ve ağır gelen 
Sultan-ı Zîkerem. 

ٍء ِعْلُمهُ   يَا َمْن اََحاَط بِكُِلى ََشْ
Ya Rabb! Kainatta olmuş olacak gizli ve aşikâr ne varsa ezelî 

ve muhit İlminle Âlimsin. 
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َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَ  ﴾١٩﴿  ا ِمَن النَّارِ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb! Cemi'-i nekaisten münezzeh ve Sıfat-ı Kemal ve 
Kudretle   muttasıfsın.  İkrar   ve   tasdik  ile  derim  ki,  Mâlik-ül  

Mülksün,   ُاء ََيَ َما   sın. Eman ve ilticagâhım ve me'menim يَْفعَُل 
ancak Sensin. Ey Rabb-ı Muncî, Cehennem narından âzad kıl 
bizi. 

 

 

 يَا فَارَِج اْلهَِمى 
Ey gam ve kederden kurtarıp şad ve mesrur eden Zât-ı Latîf. 

 

 يَا كَاِشَف اْلغَِمى 
Ey elem ve gussa ve kederden halas behçet ve hubura 

müstağrak kılan Hüda-i Kerim. 
 

 يَا غَافِرَ الذَّْنِب 
Ey zünub ve kusurları afv ve mağfiret eyleyen Cenab-ı Gaffar. 

 

 يَا قَابَِل التَّْوِب 
Ey şerait-i lazimesine riayet edenlerin tevbelerini kabul 

ve seyyatını afv eden Tevvab. 
 

 يَاَخالَِق اْلَخْلقِ 
Ey bütün mahlûkat ve mükevvenatın Fâtır-ı Zülkemali 

ve Bâri-i Akdesi. 
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دِ َق اْلوَعْ يَا َصادِ   

Ey va'dinde sadık, emrinde sabit olan Hak Celle ve 
A'la Hazretleri. 

 

 يَا رَازَِق الِطىْفلِ 
Ey sabilerin ve yavruların gıdalarını meydana 

gelmeden evvel ve geldikten sonra Taahhüd-ü Rabbanisi 
vechile ihzar eden Mevla. 

 

 يَا ُموِفَ اْلعَْهدِ 
Ey Ahd-i Subhanisini ifa ve inzar ve tebşirini kat'i 

icrası, hadsiz vakıatla sabit olan Zât. 
 

رِى يَا  َعاِِلَ الِسى  

Ey gizli ve hafi olan her esrar ve hâdisatı İlm-i Ezelîsi 
ile bilen Zât-ı Alîm. 

 

 يَا فَالَِق اْلَحِبى 
Ey toprağa düşen her taneyi Kudret-i Kâmile ve 

İrade-i Hakimanesi ile şakk edip sümbüllendiren ve neşv 
ü nemaya layık kılan Zât-ı Mennan. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾٢٠﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb cemi'-i noksan Sıfatlardan münezzeh ve Sıfat-ı 
Kemal ve Kudretle muttasıf olan Zât-ı Kibriya. Azamet ve 
Kudretini   tasdik    eder    ve    derim    ki,    Mâlik - ül  Mülksün,  

اءُ   -sın. Eman ve ilticagâh ve me'menim Sensin. Ey Rabb يَْفعَُل َما ََيَ

i Muncî, Cehennem narından âzad kıl bizi. 
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 َ ْسمآَئِك فَاَْسئَلَُك بِا  

Ya Rab, şu zikir edeceğim Esma-i Şerifenle Zat-ı Uluhiye-
tinden taleb ve niyaz ediyorum. 

 
Şu ukdenin mebdeinde  و yerinde  فا gelmesi Allah-u âlem 

Resulune der  ُتُرِيد َما  َو اَْسئَْل   ، َما ِشْئَت   mealinde bir Emr-i اُطْلُْب 

Mukaddere  nazdarane  bir  cevap  olarak  فاء (fa-i)  cevabiye ile  
yani münacatın şayan-ı kabuldür. Ne istersen iste. Ne muradın 
varsa söyle. Emr-i Kerȋmine karşı daha şunları da istiyorum 
yerine getirildiği melhuzdur. 
 

 يَا َعِلُّ 
Bütün mevcudat ve âlemlerin yüce ve âli ve nazirsiz bir Hâlıkı. 

 

 يَا َوِفُّ 
Ey va'd ve ahdinde hulf etmeyip daima mahlûkatına 

Rahmet ve Keremini bahş eden ve va'dini yerine getiren Zât. 
 

 يَا َوىِلُّ 
Ey abdlerine Kurbiyet ve Himayeti ve Sahabeti pek 

kuvvetli olan zevalsiz Padişah. 
 

 يَا غَِنُّ 
Ey her şeyden müstağni ve bir kimseye dahi muhtaç 

olmadığı halde kullarına hadsiz atiyye ve ihsanlarıyla İzhar-
ı Şefkat eden Rabb-ı Rahman-ı Kerȋm. 
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 يَا َمِلُّ 
Ey Ezel Ebed Hâkimi olan Cenab-ı Hallak-ı Müteâl. 

 

 يَا زَىِكُّ 
Ey pak ve tahir ve kutsî olan Zât-ı Münevvir ve Mutahhir. 

 

 يَا رَِِضُّ 
Ey havf ve reca arasında olan ihlaslı kullarından hoşnut 

ve razı olan Zât-ı Halîm. 

 يَا بَِدىُّ 
Ey her şeyin ilk defa Yaratıcısı olan Zât-ı Fâtır ve Kadîr 

ve Zahir ve Evvel. 
 

 يَا َخِفُّ 
Ey dünya gözüyle Zât-ı Pak ve Cemal-i Bîkemalini 

rü'yet ve müşahedeye tâkat-ı beşer müsaade olmadığından 
Vücud-u Celili-ni gizleyen Zât-ı Ecell-i A'la. 

 

 يَا قَوِىُّ 
Ey  ْكُن Emr-i Kadîri gibi Meşiet-i İlahisi iktizası, bir şeyi 

yoktan Vücuda getirip Kudret-i Zâtiyesini ef'al ve âsarıyla 
gösteren Mevla-yı Müteâl Hazretleri. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾٢١﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Senin Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmet ve Dergâh-ı 
Mağfiretine sığınıyorum. Nȃr-ı Cehennemden halas buyur. Ey 
Rabb-ı Gaffar. 
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 يلَ اْلَجم  يَا َمْن اَظْهَرَ  

Ey Zât ve Sıfatında hüsün ve cemalinin tecelli ve tezahürüyle 
Kâinatın muhsenat ve Esrar-ı Bedi'isini izhar eden Zât-ı Zülcemal. 

 

   يحِ اْلقَب  يَا َمْن َسََتَ َعَل 

Ey âlemde çirkin ve yaramaz ve menfaatsız şeyleri Settar İsm-
i Cemiliyle örtüp fâş-ı esrar etmeyen Zât-ı Azîmü'ş-Şan. 

يمَةِ بِاْلَجر    الَ  َمنْ  يَا  

Ey isyankâr îbadını der-akab cürümleriyle muaheze ve 
mücazat etmeyip mühlet vermekle tevbe kapısına davet 
eden Zât-ı Gaffar. 

 

َْتَ   يَا َمْن الَ ََيِْتُك الِسى
Ey kullarının hadsiz kusurlarına âgâh olduğu halde Sır 

perdelerini yırtmayıp Azamet ve keremiyle örten Zât-ı 
Settar. 

اْلعَْفوِ  يمَ َعظ   يَا  

Ey ukubet ve belaya, azaba ve itaba müstehak olanları 
afv ve safh ile muamele yapan Rahmeti bol Padişah. 

 

َجاُوزِ َن التَّ يَا َحسَ   

Ey ta'zir ve terbiyeye müstehak olanları İn'am suretiyle 
güzel afv ve kerem ile tazibinden vaz geçen Padişah-ı 
Bîmisal. 
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 يَا َواِسعَ اْلمَْغِفرَةِ 
Ey cürm ve günahı affetmekte Rahmeti vasi' olan Kâdir-i 
Mutlak. 
 

رَّْحمَةِ يَا بَاِسَط اْليََدْيِن بِال  

Ey kullarını müşkilatlardan esirgemek için iki Dest-i 
Rahmetini açan, mahlûkatını koruyan Erhamerrahimin. 

 

 يَا َصاِحَب كُِلى نَْجٰوى 
Ey her türlü konuşmaları ve hatta gönülden geçirilen 

gizli niyetleri bilen ve her an hâzır ve nâzır olan Allâm-ul 
Guyub. 

 

ا ُمْنتَٰهى كُِلى َشْكٰوى يَ   

Ey kâffe-i dert ve davaları ve ihkak-ı hakka müracat 
edenlerin en son Merci-i Âdili olan Ahkem-ul Hâkimîn. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾٢٢﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Daire-i Eman ve Divan-ı Subhanına ve Dergâh-ı 
Rahmetine dehalet ediyorum. Nar-ı Cehennemden necat buldur 
bizi. 

 

 
 

ابِغَةِ  ْعمَةِ السَّ  يَا ذَا الِنى
Ey mebzul Nimetler, tam İhsanlar ve ekmel Rahmetler ve 

İnayetler Sahibi olan Zât-ı Ehad. 
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عَةِ الرَّْحمَةِ اْلوَاسِ يَا ذَا   

Ey şuurlu ve şuursuz, mutî ve âsi mahlûkatın kâffesine vasi' ve 
hadsiz Rahmet ve İhsanatıyla muttasıf Zât-ı Kibriya. 

 

 يَا ذَا اْلِحْكمَةِ اْلبَالِغَةِ 
Ey her şeyde Hikmet ve maslahatları ef'aliyle irade eden ve 

tam yerinde icraata mâlik olan Zât-ı Hakîm. 

 يَا ذَا اْلُقْدرَةِ اْلكَاِملَةِ 
Ey yerler ve gökler ve onlardaki sekeneye  ْكُن emri verilince 

hemen Vücuda gelmek ve getirmek gibi yekta bir Kudret-i Gâlibe 
Sahibi olan Zât-ı Kadîr ve Âmir. 

 

اْلُحجَّةِ اْلقَاطِعَةِ  يَا ذَا  

Ey bilumum Kütüb-ü Semaviyenin ve bilhassa bir harf ve hatta 
bir noktasını bile tağyire kimsenin ictisar edemediği ve ila-yevmil 
kıyame edemeyeceği, Kur'an-ı Azîmü'ş-Şanın Sahib ve Mütekellim-
i Ezelîsi olan Cenab-ı Kibriya. 

 

 يَا ذَا اْلكَرَاَمةِ الظَّاهِرَةِ  
Ey İzzet ve Şeref ve İkramı âyan ve âşikar olan lütufkâr Zât. 

 

فَةِ اْلعَالِيَةِ   يَا ذَا الِصى
Ey mevcudat üzerinde her an tecelli eden yüksek ve 

şerefli Sıfatlarla mevsuf olan Rabb-ul Âlemin. 
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 ِ مَةِ يَا ذَا اْلعِزَّةِ الدَّٓائ  

Ey nihayetsiz Uluvv-u Şeref ve hadsiz kuvvet ve şiddet 
Sahibi olan Zât-ı Bâki. 

 

ينَةِ اْلمَت   اْلُقوَّةِ  ذَا يَا  

Ey bütün Âlemleri ademden Vücuda getirmek ve 
mevcudatı hikmeti iktizası fena ve zevale götürmek için 
sarsılmaz bir Kuvvet ve Kudrete mâlik olan Zât-ı Kavî. 

 

ابِقَةِ   يَا ذَا اْلِمنَّةِ السَّ
Ey gelecek nimetlerinden maada mukaddemen bahş 

etmiş olduğu vücud nimeti ve sair la yuad nimet-i vefire 
Sahibi olan Rabb-i Kerîm. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾٢٣﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Senin mahlûkat üzerinde mütemadiyen tecelli ve 
tezahür eden Evsaf-ı Kemal ve Cemalinle takdis ve tenzih ve 
hilafında bil-külliye tebrie ile derim ki: Mabud-u Bilhaksın, Âdil 
Sultansın, Dergâh-ı Eman ve Mağfiretine sığındım. Defter-i 
siyahımı yak, bize Nazar-ı Rahmet ile bak Allahım. 

 

 
 

 ٓ نيَ اْلَحاكِم   اَْحكَمَ  ايَ  

Ey icra-i ahkam edenlere nisbet ile hâkimlerin Hâkim-i 
Mutlakı, emir veya men etmeye bihakkın en Âdil Kâdî olan 
Zât-ı Âdil. 
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 ٓ نيَ اْلعَاِدل    اَْعَدلَ  ايَ  

Ey adaletkarların arasında zulüm ve gadrden müberra 
ve münezzeh, re'fet ve şefkatli Padişah-ı Âlîşan. 

 

 ٓ اِدق    اَْصَدقَ  ايَ نيَ الصَّ  

Ey dünyevî ve uhrevî umum akval ve ahvali vakıa 
mutabık sahih ve mahz-ı hak ve hakikat olan Zât. 

 

 ٓ ينَ الظَّاهِر    اَظْهَرَ  ايَ  

Ey âyan ve âşikar olanlardan en çok ve gayet fazla âsar 
ve ef'aliyle bariz ve sahih olan Zât-ı Zülkemal. 

 

 ٓ ينَ الطَّاهِر    اَطْهَرَ  ايَ  

Ey nazif ve nezih sayılanlara nisbetle ayb ve nekais gibi nâhoş 
ve nalâyık evsafdan münezzeh ve müberra olan Allah Celle Şanuhu 

 

 ٓ    نيَ اْلَخالِق   اَْحَسنَ  ايَ

Ey yaratıp yoktan var etmesi gayet güzel olan Bâri ve Fâtır. 
 

 ٓ نيَ اْلَحاِسب   اَْسرَعَ  ايَ  

Ey Kıyamet gününde kullarının pek çabuk hesaplarını görüp 
ameline göre mükâfat veya mücazât muamelesi yapan Seri'-ul Hisâb. 

 

 ٓ اِمع   اَْسمَعَ  ايَ نيَ السَّ  

Ey umum işiticilere nazaran her elfaz ve efkarı işiten 
Hak Subhanehu ve Teâlâ Hazretleri. 
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 ٓ نيَ ْاالَْكرَم   اَكْرَمَ  ايَ  

Ey rütbe ve fazilet cihetiyle mükerrem olanlara nisbetle 
en ziyade Kerem ve Şeref ve İhsan ile maruf olan Zât. 

 

 ٓ نيَ الرَّاِحم    اَْرَحمَ  ايَ  

Ey acımak ve esirgemek cihetinde benam olanların en çok ve gayet 
ziyade Merhamet ve Şefkat ve İhsankârı olan Rahman ve Rahîm. 

 

 ٓ افِع   اَْشفَعَ  ايَ نيَ الشَّ  

Ey günahkârları Rahmetiyle afv eden ve esirgeyen ve 
kusurluları salihlere ilhak eden Zât-ı Mennan. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالَ  ﴾٢٤﴿  َماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Mâlik-ul Mülksün,   ُاء ََيَ َما   sın Rahmetine يَْفعَُل 

sığındım. Ey Rabb-i Muncî. Cehennem narından halas kıl bizi. 
 

  

مٰ  يعَ بَد   يَا وَاِت السَّ  

Ey muhteşem gökleri ve yıldızları, güneş ve ayları ve şu 
ecramın muhtelif ve muntazam hareketlerini ve la yuad 
mülklerini yaratmak ve muntazaman deveran ettirmekle zîşuuru 
mütehayyir bırakan Zât-ı Zülkemal. 

 

 يَا َجاِعَل الظُّلُمَاِت 
Ey pek çok hikmet-i hafiyeye mebni karanlıkları, maddi ve 

manevi zulmetleri ihdas eden ve indelhace def' ve ref' eden Zât-ı 
Ecell-i A'la Hazretleri. 
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 يَا َعاِِلَ اْلَخِفيَّاِت 
Ey saklı ve gizli, mektum ve mestur her bir şeyi İlm-i Ezelîsiyle 

bilen Allâm-ul Guyûb. 
 

رَاِحمَ اْلعَََبَاِت  يَا  

Ey İzzet ve Celalinin korkusu ile gözyaşları akıtanlara Şefkat 
ve Merhamet eden Zât-ı Rahîm. 

 

َساتِرَ اْلعَوَرَاِت  يَا  

Ey maddi ve manevi aybları ve görünmesi haram olan şeyleri,  
örtmesini emreden ve kisve ile örten Zât-ı Akdes 

 

 يَا كَاِشَف اْلبَلِيَّاِت 
Ey bela ve mesaibini Rahmetinin Tecelli ve Tezahürüyle red 

ve def' eyleyen Zât. 
 

 يَا ُمْحِّيَ ْاالَْموَاِت 
Ey dünyevi ve uhrevi haşrlerde ölüleri ve bilhassa beşeri 

muhasebe için tekrar diri kılan Zât-ı Zülkemȃl. 
 

 يَا َضاِعَف اْلَحَسنَاِت 
Ey Mahz-ı Rıza-yı İlahisi için yapılan iyi ve halis amellere 

mukabil kat kat ecir ve mükâfat veren Padişah-ı Bîmisal. 
 

 يَا ُمْْنَِل اْلََبَكَاِت 
Ey Hazine-i Gaybından ihsan eylediği rızıkları bire on, yüz, bin 

ilââhir veren ve neşv ü nema ile çok Hayra mazhar buyuran Rabbim 
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النَّقَمَاِت   يدَ َشد   يَا  

Ey ukubete müstehak ve cezaya şayan olan âsi ve günahkârlara 
nahoş ibtilasını şiddetle icra eden Aziz-i Züntikam. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن  ﴾٢٥﴿  ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Senin Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmet ve Dergâh-ı 
Mağfiretine iltica ediyorum. Ey Rabb-ı Rahîm, azab cehen-
neminden halas kıl bizi. 

 

 
 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rab, şu zikr edeceğim Esma-i Şerifenle Zat-ı 
Uluhiyetinden taleb ve niyaz ediyorum. 

 

رُ   يَا ُمَصوِى  

Ey her şeye müstesna bir şekil ve suret ve harika bir 
alamet-i farika ile halk ve tasvir eden Zât. 

 

رُ   يَا ُمقَِدى
Ey mahlûkatın kâffesinin hususi takdirat ve teşkilatını ayrı 

ayrı tayin ve vakt-i merhununda aynen icra kılan Zât-ı Kadîr. 
 

رُ   يَا ُمطَهِى
Ey necis ve mülevvesatı izale esbabını halk edip, 

temiz ve tahir kılan Cenab-ı Hak Celle ve A'la. 
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رُ   يَا ُمنَوِى
Ey Nur-u Cemalinden semavî ve arzî her cirm ve ferdi 

nurlandırıp parlatan Hüda-yı Müteâl. 
 

مُ    يَا ُمقَِدى
Ey herşeyden Evvel olan Ezelî ve Ebedî Zât-ı Vacib-ül 

Vücud, takdȋm eden Sensin. 
 

ُر  مُ  يَا َِخى و   

Ey herşeyden ahir olan Ezelî ve Ebedî Zât-ı Vacib-ül 
Vücud, tehir eden Sensin. 

رُ   يَا ُميَِسى
Ey bütün müşkil görülen işleri hilaf-ı me'mul ehven ve âsan 

kılan   ُِن ِ َعِسْيُ  ُمهَوى كُلى  

 يَا ُمْنِذرُ 
Ey kullarının batıl işlerden ihtiraz ile mütenebbih ve 

müteyakkız olmaları için kabirde, Mahşerde ve Cehennemde 
yapacağı azab ve ukubunu beyan ile korkutan Zât. 

 

رُ   يَا ُمبَِشى
Ey Evamir-i Celȋlesine mutavaat edenleri Cennet ve Cemȃl ve sair 

İn'amat ve İhsanatıyla beşaret ve müjde verici olan Zât-ı Vefiyy. 
 

ِىرُ   يَا ُمَدب
Ey Meşiet-i Rabbaniyesine müteallik umur ve ef'alin iktiza 

eden esbabını tanzim ve tertib kılan Zât-ı Muîn. 
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َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِى  ﴾٢٦﴿  ْصنَا ِمَن النَّارِ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb! Kâinatca Marufsun. Her dilde Meşkûrsun. Dergâh-ı  
İzzetine yüzümü sürdüm. Beni Cehennem azabından halas kıl. 

 
 

 

 يَا رَبَّ اْلبَْيِت اْلَحرَامِ 
Ey Müminlerin Umur-u Diniyede kaim ve dünyada mağfirete 

mazhar, hem taarruz ve tecavüzden azade kalmaları için bünyad 
kılınan Kâbe-i Muazzamanın Rabb ve Sahibi olan Rahman-ı 
Rahîm. 

ْهرِ اْلَحرَامِ   يَا رَبَّ الشَّ
Ey Şayan-ı Hürmet olan Beyt-ül Haramın ziyareti için Şehr-i 

Zilhicceyi tayin ve onda Rıza-yı Bâri için Kurban kesilerek 
Fukara-i Zuafaya Rızık ve ecr-i kesir kazandıran Rabb-i Kerim. 

 

 يَا رَبَّ اْلمَْسِجِد اْلَحرَامِ 
Ey Kâffe-i Muvahhidinin kıblegâhı olan Mescid-i Haramın 

Mâlik-i Mutasarrıfı olan Zât-ı Ecell-i A'la Hazretleri. 
 

 يَا رَبَّ اْلبَلَِد اْلَحرَامِ 
Ey Rahmetenlil Âlemîn olan Habib-i Ekrem Muhammed 

Mustafa Aleyhisalatu Vesselamın Veladet yeri olan Mekke-i 
Mükerremenin Mâliki olan Zât. 

 

الرُّْكِن َو اْلمَقَامِ يَا رَبَّ   

Ey Ziyaretgâh-ı İbad olan Kâbenin Rüknü ve Makam-ı 
İbrahim'in Rabbi. 
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 يَا رَبَّ اْلمَْشعَرِ اْلَحرَامِ 
Ey mübarek ve mukaddes arz-ı hicazdaki Müzdelife 

nam mülke Meş'ar-il Haram nam ile cism-i makamın 
Rabb ve Mutasarrıfı olan Zât. 

 

 يَا رَبَّ اْلِحِلى َو اْلَحرَاِم  
Ey helal ve haramı tefrik ve tadat eden Zât. 

 

 يَا رَبَّ النُّورِ َو الظَّالَمِ 
Ey Nurların ve karanlıkların Rabbi ve Âlem-i Nuraniyette 

umur-u meşrua ve marufeyi, daire-i zülumatta münkerat ve 
muharrematı beyan ve tarif eden Zât. 

 

الَمِ   يَا رَبَّ التَِّحيَّةِ َو السَّ
Ey mahlûkatın birbirine ve Hâlıklarına Tahiyyatlarının ve 

Selamlarının Rabbi ve Âmiri Mevla-yı Müteâl Hazretleri. 
 

َو ْاالِْكرَامِ يَا رَبَّ اْلَجالَِل   

Ey noksan Sıfatlardan münezzeh Kahr ve Lütuf ve Kerem 
Sahibi olan Zât-ı Zülcelal. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾٢٧﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Senin Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmet Dergâh-ı 
Mağfiretine iltica ediyorum. Cehennem nȃrından halas buyur. 
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 يَا ِعمَادَ َمْن الَ ِعمَادَ لَهُ 
Ya Rabb, sarılacak direği ve melcei olmayan her şey ve 

herkes Senin izzet ve Azametine sarılır nail-i meram olur, 
amma Sen Azimüşşan hiçbir şeye, hiçbir istinadgaha 
muhtac değilsin 

 

 يَا َسنََد َمْن الَ َسنََد لَهُ 
Ya Rabb istinad edeceği olmayan her şey sana dayanır. 

Senden Havl ve Kuvvet alır, amma Sen hiçbir dayanacağa 
ve sığınacağa ihtiyacdan azadesin. 

 

 يَا ُزْخرَ َمْن الَ ُزْخرَ لَهُ  
Ya Rabb zahîresi olmayan her şey Senden zahîre ve kut alır. 

Senin ile mazhar-ı fakr ve mübahat olur. Sen Azîmü'ş-Şan 
ِ اْلُوُجوه   .umum mevcudattan müstağnisin  ِمْن كُلى

 

 يَا ِغيَاَث َمْن الَ ِغيَاَث لَهُ 
Ya Rabb, istimdadına imdat edilmeyenlerin Meded-

kârısın ve Yardımcısısın. Fakat Sen hiç kimseden meded 
ve nusret beklemezsin. 

 

 يَا ِحْرزَ َمْن الَ ِحْرزَ لَهُ 
Ya Rabb, muhafızı ve tahassüngâhı olmayan her şey 

Senin Hıfz ve Siyanetine şiddetle muhtaçtır. Sen  
Azîmü'ş-Şan kimsenin hıfzına ihtiyaçlı değilsin. 

  

لَهُ يَا فَْخرَ َمْن الَ فَْخرَ   

Ya Rabb, iftihar edilecek bir meziyet bulmayan her 
şey Senden ve Sana intisabla fazilet alır ve iftihar kesb 
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eyler. Sen Celȋl-uş Şansın. Bizzat Azamet ve Faziletinle 
daim ve bakȋsin. 

 

 يَا ِعزَّ َمْن الَ ِعزَّ لَهُ 
Ya Rabb, Medar-ı İzzet bulmayan her şey Senden 

İzzet, Ulviyet alır ve iktisab-ı şeref eyler. Lakin Sen 
Azȋm-uş Şân gayrilerden teşerrüfe muhtaç değilsin. 

 

لَهُ  نيَ ُمع   الَ   َمنْ  نيَ ُمع   يَا  

Ya Rabb. yardımcı bulmayan her şeye ve herkese 
yardımcı ve inayetkârsın. Amma Sen Kâdir-i 
Mutlaksın.. muȋne muhtaç değilsin. 

 

 ٓ ٓ   َمنْ   يَس اَن   ايَ لَهُ  يَس اَن   الَ  

Ya Rabb, enis arkadaş bulmayan her bir zîruh 
Seninle halen ve kalen manen konuşur. Ünsiyet ve 
hadsiz İhsanatınla ünsiyet eder. 

 

 يَا غُْنيَةَ َمْن الَ غُْنيَةَ لَهُ 
Ey kemter ve fakir kullarını nihayetsiz nimet-

leriyle gani ve maldar kılan Zât-ı Azîmü'ş-Şan, Gani-
i Mutlak. Her şeyden tamamen müstağnisin. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾٢٨﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ey Âlemlerin bir tek Sultanı, Adl ve İhsan ve Af ve Mağfiretinle 
marufsun. Dergâh-ı Emanına dehalet ettim. Rahmetin Çare-i 
Necatımdır. Bizi Nȃr-ı Cehennemden halas buyur. 
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 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb, şu zikredeceğim Esma-i Şerifenle Senden 
niyaz ediyorum 

 

 يَا قَٓائِمُ 
Ey Bâki ve Daim ve Mevcut olan Zât-ı Ehad-ı Samed. 

 

 يَا دَٓائِمُ 
Ey berkarar ezelî ve ebedî, sabit olan ve asla tegayyüre 

imkân olmayan Zât. 

 يَا رَاِحُم  
Ey zaif, nahif mahlûkatını esirgeyen merhametkâr Padişah. 

 

 يَا َحاكِمُ 
Ey Kâinatta ve yevm-i haşr-i cezada İcra-i Hüküm eden 

Hak Celle ve A'la Hazretleri. 
 

 يَا َعاِِلُ 
Ey gözle görünen ve görünmeyen her şeyi İlm-i 

Muhitiyle bilen Zât-ı Alîm ve Basir. 
 

 يَا َعاِصمُ 
Ey kullarını dünyada günahlardan, Ahirette azablardan 

hıfz ve himaye eden ve koruyan Zât-ı Bâri. 
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 يَا قَاِسمُ 
Ey yevm-i faslda muti' ve âsilerden herbir sınıfı layık 

oldukları dȃr-ı ceza ve Dȃr-ı Mükâfata ayıran ve sevk eden 
Rabb-i Âdil Celle Şanhu. 

 

 يَا َساِِلُ 
Ey nekaisden müberra ve salim olup mahlûkatının da 

Cihet-i Selamete gitmesini ihtiyar eden Zât. 
 

 يَا قَابُِض 
Ey mahlûkatında emanet olan Nimet-i Hayatı mevsimler ve 

asırların tebdili ile hikmeti iktizası geri alan mevte mahkum 
eden Zât-ı Zülcelȃl. 

 

 يَا بَاِسطُ 
Ey bu Âlemleri yoktan var edip zîhayatı yeryüzüne dağıtan 

ve hayattarları mevsimlere neşri ile zemini şenlendiren. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾٢٩﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, her an Marufsun her lisanda Meşkûrsun, Dergâh-ı 
İzzetine geldim. Bizi Cehennem narından halas buyur. 

 

 

اْستَْعَصمَهُ يَا َعاِصمَ َمِن    

Ey günah ve measiden korunmak isteyenleri Cenah-ı 
Rahmetine alıp koruyan Zât-ı Hafiz. 
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 يَا رَاِحمَ َمِن اْسََتَْحمَهُ 
Ey Rahmet ve İnayetini isteyenleri koruyup Rahmet ve 

Keremine mazhar eden Zât-ı Cemil. 
 

اْستَْنَصرَهُ يَا نَاِصرَ َمِن    

Ey nusret ve fütuhat taleb edenlerin Muin ve 
Yardımcısı olan Allah Celle Celaluhu. 

 

 يَا َحافَِظ َمِن اْستَْحفَظَهُ 
Ey şerlerden, muzırlardan, menhîlerden himaye 

dileyenlerin Hamîsi ve Nazırı olan Zât-ı Kibriya. 
 

 يَا ُمْكرِمَ َمِن اْستَْكرََمهُ 
Ey iyilik ve ihsan ve mürüvvet taleb edenlerin İzzetli 

ve Şerefli Mükrim-i Hakîkîsi olan Halik-ı Kerim. 
 

 يَا ُمْرِشَد َمِن اْسََتَْشَدهُ 
Ey Hakka vasıl olmak isteyene, doğru yolları açan ve 

Hidayet ve Sadakatı müyesser kılan Zât-ı Latif. 
 

اْستَعَانَهُ  َمنِ  نيَ ُمع   يَا  

Ey şiddetli zarurette kalıpta İnayet taleb edenlere 
meded ve nusret eden inayetkâr Rabb-i Bâki. 

 

اْستَغَاثَهُ  َمنِ   يثَ ُمغ   يَا  

Ey feryat ve figan edip meded isteyenlere Şefkat ve 
Merhametiyle imdat eden Zât. 
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اْستَْصرََخهُ   َمنِ   يخَ َصر   يَا  

Ey sayha ve nidalarla feryat ve figan ile Rahmet ve 
Merhametini isteyen aciz ve zelillere İnayet eden Hüda-
i Kerim. 

 

 يَا غَافِرَ َمِن اْستَْغفَرَهُ 
Ey Afv ve Mağfiret niyaz edenin günahını setredip 

yarlığayan Cenab-ı Hakk Celle ve Âla Hazretleri. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََمانُ  ﴾٣٠﴿  ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Mabud-u Bilhaksın, âdil padişahsın, Dergâh-ı 
Mağfiretine girdim. Ey Rabb-ı Muncî, Cehennemden halas kıl 
bizi. 

 

 

ْفحِ   يمَ كَر   يَا الصَّ  

Ey isyankâr kullarının izhar-ı şeref-i izzetine 
günahından geçerek afv ile muamele yapan Zât-ı 
Zülkemȃl. 

اْلمَِنى  يمَ َعظ   يَا  

Ey acizlere talebsiz ve meccanen çok büyük 
hacetlerini reva kılan Zât-ı Kerim. 

 

اْلَخْْيِ   ْيَ كَث   يَا  

Ey herkesin matlub ve mergubu olan şeyleri çok 
ve mebzul olarak ihsan buyuran Zât-ı Mün'im. 
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اْلفَْضلِ  يمَ د  قَ  يَا  

Ey Cûd ve Kerem ve İnayet ve İhsanının evvel ve 
nihayeti olmayan Zât-ı Latif. 

 

ْنعِ  يَف لَط   يَا الصُّ  

Ey her iş ve icadı hoş ve zarif ve çok hikmetli olan 
Mevla-yı Müteâl. 

 

 يَا دَٓائِمَ اللُّطِْف  
Ey ebedî ve nihayetsiz Lütuf ve Keremi olan Hayy ve Bâki. 

 

 يَا نَافَِس اْلكَْرِب 
Ey gam ve keder ve nâümidliği iyiliğe, ferec ve 

sevince tebdil eden Zât-ı Ecell-i A'la. 
 

رِى يَا  كَاِشَف الضُّ  

Ey bela ve mihnet ve sıkıntı gibi zarar iras eden 
esrarı açıp zahire koyan ve selamete götüren Zât. 

 

 ِ ْلكِ َك اْلمُ يَا َمال  

Ey yerlerin ve göklerin ve üzerindeki mevcudatın 
Sahib ve Mutasarrıfı olan Allah Celle Celaluhu. 

 

قَاِضيًا بِاْلَحِقى يَا   

Ey Adalet ve Hikmete muvafık ve sevaba mukarin 
hüküm veren Hâkim-i Âdil. 
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َّٓ اَْنَت ْاالَ  ﴾ ٣١َماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, kullarda cürüm çok, Senin ise affın Hak. Günah 
defterimizi yak, bize mağfiretle bak. 

 

  

يَُضامُ  الَ  يزًاَعز   يَا  

Ey Şeref ve İzzet ve Kudret Sıfatlarını cami' ve zulüm ve nâhak 
muameleye hedef olmayan Kâdir-i Zülcelal. 

 

يُرَامُ  الَ  يفًالَط   يَا  

Ey Azamet ve Kibriyası ile perdelenen, daim olan Zât-ı Kerȋm. 
 

يَنَامُ  الَ  يبًارَق   يَا  

Ey uyku ve gaflet gibi ahval-ı mahlûkiyeden arî ve beri, cümle 
âlemleri hıfz edici ve gözetici olan Hâlık-ı Zülkemȃl. 

 

قَٓائِمًا الَ يَُفوُت ا يَ   

Ey bâki ve daim olduğu halde asla gaib ve uzak 
olmayan Hayy-ı Bâki. 

 

 يَا َحيًّا الَ يَُموُت  
Ey kendisine mevt ve zeval katiyyen arız olmayan Hayy ve 

Bakȋ. 

َملِكًا الَ يَُزولُ يَا   

Ey zevalsiz Padişah ve mülkünde ezelî ve ebedî Sahib 
ve Mutasarrıfı olan Rabb-i Müteâl. 
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 يَا بَاقِيًا الَ يَْفٰن 
Ey hiçlik ve yokluk arız olmayan ve zevale mahkum 

olmayan, mülkünde daim olan Hâkim-i Ezelî. 
 

يَْجهَلُ يَا َعالِمًا الَ   

Ey açık ve gizli, gaib ve hazır her şeye İlm-i Zâtisiyle 
agâh olan Zât-ı Alîm. 

 

 يَا َصمَدًا الَ يُطْعَمُ 
Ey havaic-i zaruriyeden hiçbirine muhtaç olmayan Ganiyy-i Mutlak. 
 

 يَا قَوِيًّا الَ يُْضعَُف 
  Ey Meşiet-i Rabbaniyesi iktizası irade kıldığı şeyi 
yapmakta acz ve zaafa düşmeyen kuvvetli Mutasarrıf. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََمانُ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ  ﴾ ٣٢ ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ااِل  

Ya Rabb, bizlerde günah çok. Senin ise Affın Hak. Günah 
defterimizi yak. Bize Mağfiretle bak. Cehennem narından kıl azade. 

 

  

ْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ َو اَ   

Ya Rab, şu zikir edeceğim Esma-i Şerifenle Zat-ı Uluhiye-
tinden taleb ve niyaz ediyorum. 

 

يَا َواِحدُ    

Ey münferid hükmüyle umur-u mucibeyi vukua getiren 
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 Zât-ı Ehad. 

 يَا َواِجدُ 
Ey İlim ve İrade ve her hususta müstağni, ayn-ul gayr 

Kudret-i Kâmile Sahibi olan Allah Celle Celaluhu. 
 

دُ َشاهِ يَا   

Ey Hata, Savab, Hak, nahak her şeyi gören, bilen, işiten 
Zât-ı Basîr. 

 يَا َماِجدُ 
Ey Şeref ve İzzet ve Kerem Sahibi olan Zât-ı Ecell-i 

A'la Hazretleri. 

 يَا رَاِشدُ 
Ey Hayır ve Hidayete, Rahmet ve İstikamete götüren 

Zât-ı Kâmil. 

 يَا بَاِعثُ 
Ey öldükten sonra diriltmek Kudretini haiz olan Kâdir-

i Zülcelȃl. 

 يَا َوارِثُ 
Ey imtihan için vücuda getirdiği halkın hayatına son 

verip, her şeye vâris olan Hayr-ul Vârisin. 
 

 يَا َضٓارُّ 
Ey hükmü iktizası müstehak olanlara mihn ve 

meşakkati getiren Hâlık-ı Kerȋm. 
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 يَا نَافِعُ 
Ey zîhayata faideli ve yarar mevaddı vücuda getiren Kâdir-i Mutlak. 
 

ىهَادِ يَا   

Ey doğru yolu ve hak işi emreden ve gösteren Mevla-yı Muteâl. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ﴾ ٣٣ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, bizlerde günah çok, Senin de affın hak, günah 
defterimizi yak, bize Nazar-ı Rahmetle bak. Cehennem nȃrından 
kıl azad. 

 

 
 

 ٓ    يمٍ َعظ   كُِلى   ِمنْ   اَْعظَمُ  ايَ

Ey uluların Ulusu, İzzet ve Celal Sahibi Kâdir-i Zülcelȃl. 
 

 ٓ يمٍ كَر   كُِلى  ِمنْ  اَكْرَمُ  ايَ  

Ey Lütuf ve Kerem ve Haslet-i Memduha sahiplerinden en 
ziyade Atâ ve İhsanıyla maruf Zât-ı Kibriya. 

 

 ٓ يمٍ رَح   كُِلى   ِمنْ   اَْرَحمُ  ايَ  

Ey raiyetine acıyan ve esirgeyen, umum merhamet ve şefkat 
sahiplerinden kat kat üstün Lütuf ve İhsankâr olan Mün'im-i 
Ezelî. 
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 ٓ يمٍ َحك   كُِلى   ِمنْ  اَْحكَمُ  ايَ  

Ey sahib-i hikmet kâffe-i âlem ve müdebbirlerden â'lem ve 
İlm-i Yakînî ile takdir ve tedbirkar olan Zât-ı Zülkemȃl. 

 

 ٓ يمٍ َعل   كُِلى   ِمنْ  اَْعلَمُ  ايَ  

Ey zahir ve batın bilcümle ilim ve hikmet erbabından en ziyade 
Zâtî İlmiyle Âlim ve vakıf-ı esrar olan Allâm-ul Guyub. 

 

 ٓ يمٍ قَد   كُِلى   ِمنْ  اَْقَدمُ  ايَ  

Ey kadim ve ebediyeti Ezelî ve Sermedî olan Zât-ı Bâri. 
 

 ٓ ْيٍ كَب   كُِلى  ِمنْ   اَكََْبُ  ايَ  

Ey mertebe ve fazilet cihetiyle umum ekâbirin A'zam ve 
Eşrefi olan Zât-ı Bînazîr. 

 

 ٓ يلٍ َجل   كُِلى  ِمنْ   اََجلُّ  ايَ  

Ey Âlemlerde misil ve naziri bulunmayan ve Azamet ve 
Kibriya Sahibi olan Zât-ı Zülcelȃl. 

 

 ٓ يزٍ َعز   كُِلى  ِمنْ  اََعزُّ  ايَ  

Ey izzet ve şeref sahiplerinin kâffesinden Kadri yüce ve 
ekva olan Aziz ve Cebbar. 

 

 ٓ يٍف لَط   ِلى كُ  ِمنْ   اَْلطَُف  ايَ  

Ey Lütuf ve İhsankârlıkta misli olmayan ve Rıfk ve 
Kerem Sahibi olan Fâtır-ı Akdes. 
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َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ﴾ ٣٤ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemalinle Takdis ve zıddından Tenzih 
ile Daire-i Emanına dehalet ettim. Bir İsmin de Razî. 
Cehennem nȃrından azad kıl bizi. 

 

 

َوِفى  َعْهِده    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey ahd ve va'd ettiği umurda sabit olup taahhüd ettiği 
vezaifi tamamen icra eden Fail-i Muhtar. 

 

 يَا َمْن ُهوَ ف  َوفَٓائِه  قَوِىى 
Ey azm ve cezm ve değişmez kararında kavî ve 

metin olan Zât-ı Müteâl. 
 

   َعِلى  قُوَّتِه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا

Ey sarsılmaz metanetinde fevkhalade yüce Rıfat-ı 
azime Sabibi olan Rabb-i Â’la . 

 

ه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا يب  قَر   ُعلُوِى  

Ey Kadr-i Âli ve Sıfat-ı Celîle ile muttasıf olup yakınlık ve 
beraberlik gibi Evsaf-ı Cemîleyi cami' olan Hüda-i Lemyezel. 

 

يف  لَط   قُْربِه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey her bir mahlûkatına şah damarından daha yakın, daima 
Kerem ve Rıfk-ı Mülâyemet ve hoş terbiye eden Kadîr-i Bînazir. 

 

يف  َشر   لُطِْفه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey hadsiz İhsan ve nihayetsiz atiyyelerine İzzet ve Keremi 
dahi inzimam eden Zât-ı Âlişan. 
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يز  َعز   َشرَفِه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey Cûd ve Kerem ve ulvi Evsafına Şeref ve Kuvvet ve 
Azameti dahi inzimam eden Zât-ı Zülcelȃl. 

 

يم  َعظ    ِعزَّتِه    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey hadsiz Şeref ve nihayetsiz Kudretiyle müteâli bulunan ve 
Azamet ve Kemalinde nazîr ve misli olmayan Zât-ı Kibriya. 

 

يد  َمج    َعظَمَِته    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey nazîrsiz ve misalsiz Azamet ve Celalîyle beraber Şeref ve 
Şanı da tecelli eden Zât-ı Muhit. 

 

يد  َحم    َمْجِده    ف   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey Şan ve Şerefiyle mevsuf olduğu halde her türlü Sena ve 
Zikr-i Cemil ve Medhe seza ve şayeste olan Mabud-u Bilhak. 

 

َّٓ اَْنَت  ﴾ ٣٥ارِ ﴿ ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemalini Takdis ve zıddından Tenzih ile Huzur-u 
Emanına geldim. Bir İsmin de Razî. Cehennemden âzad kıl bizi. 

 

 
 

ٍء َخاِضع  لَهُ   يَا َمْن ُهوَ كُلُّ ََشْ
Ey Âlemde her şey a'zam Celȃline ve ekmel Cemȃline 

ve ekrem Evsafına boyun eğen, hadsiz bir derecede zillet 
ve hakaretlerini izhar eden Zât-ı Celîl-üş Şan. 

 



 

66 

 

ٍء كَٓائِن  لَهُ   يَا َمْن ُهوَ كُلُّ ََشْ
Ey bütün mevcudatın şeriksiz mutasarrıfı ve misilsiz 

Hâkimi olan Zât-ı Bâri-i Müteâl. 
 

ٍء َمْوُجود  لَهُ   يَا َمْن ُهوَ كُلُّ ََشْ
Ey Âlemde her şeyin vücudu kendi Vücudunun 

ayinesi olan Vacib-ul Vücud. 
 

ءٍ  كُلُّ  ُهوَ  َمنْ  يَا لَهُ  يب  ُمن    ََشْ  

Ey her şey kısmen lisanen, kısmen halen fani ve 
fenalara arka çevirerek Zât-ı Ulûhiyetine tam bir huzu' 
ve huşu' ile teveccüh edip sığınan Fâtır-ı Zülkemȃl. 

 

ٍء َخٓائِف  ِمْنهُ   يَا َمْن ُهوَ كُلُّ ََشْ
Ey İzzet-i Celȃl ve Şiddet-i İkabından her şey korkan 

Zât-ı Ecell-i A'la. 
 

ح  لَهُ  ٍء ُمَسِبى  يَا َمْن ُهوَ كُلُّ ََشْ
Ey her şeyi kendisine mahsus ubudiyetini ifa edip her 

türlü noksanlardan tenzih ile kalben ve lisanen ve halen 
tasdik eden Kâdir-i Kayyum. 

 

ءٍ  كُلُّ  ُهوَ  َمنْ  يَا ٓ   ََشْ بِه   ائِم  قَ  

Ey her şey varlığı ile neslinin ve nevinin teselsülen 
devamını istemekle Zât-ı Ulûhiyetinin Varlık ve 
Birliğine işaret ve delalet eden Zât. 
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ٍء َخاِشع  لَهُ يَا َمْن ُهوَ كُلُّ  ََشْ  

Ey Zât-ı Ulûhiyetine karşı her şey kemal-i tevazu ve sükûnetle 
huzu' gösterip acz ve fakrını izhar eden Cenab-ı Rabb-i Müteâl. 

 

ٍء َصٓائِر  اِلَْيهِ   يَا َمْن ُهوَ كُلُّ ََشْ
Ey kâffe-i mevcudat Meşiet-i Hallakiyetine münkad ve 

müheyya olup,  ْكُن Emr-i Celîline imtisalen der-akab oluveren ve 

vücud bulan Zât-ı Zülkemȃl. 
 

َّ َوْجهَهُ يَا مَ  ٍء هَالِك  ااِل ْن ُهوَ كُلُّ ََشْ  

Ey Hikmet-i İlahiyesi icabı, her şeyi bu meydan-ı ibtila ve 
hayat-ı imtihana gelip, hepsi vazifesini bitirip mevte mahkum 
olan fenaya giden, ancak Cemȃl-i bâ-Kemȃli bâki kalan Hayy-ı 
Kayyum. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ﴾ ٣٦ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemȃlinle Takdis ve zıddından Tenzih ile 
Huzur-u Emȃnına geldim. Bir İsmin de Razî. Cehennemden azad 
kıl bizi. 

 

 

بِاَْسمَٓائِكَ َو اَْسئَلَُك   

Ya Rabb şu Esma-i Şerifenle Zât-ı Kibriyandan niyaz ediyorum. 
 

كَاف   يَا  

Ey Vâcib-ül Vücud, bana Sen yetersin başkası lazım değil. 
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َواف   يَا  

Ey Va'd-i Subhanisini yerine getiren Zât. Her arzu 
ve emelim Seninle husule gelir. 

 

َشاف   يَا  

Ey zahirî ve batınî umum hastalıklara deva ve şifa 
ihsan eden Zât. 

 

ُمعَاف   يَا  

Ey gûna-gûn emrazdan ve türlü türlü bela ve afattan 
afv ile halas ve azad kılan Zât. 

 

َعاىل   يَا  

Ey izzet, rif'at ve şeref Sahibi olan Zât-ı Bâri. 
 

دَاع   يَا  

Ey itaat ve inkıyad emreden ve doğru yola çağıran 
Zât-ı Âmir ve Nâhî. 

 

رَاِض   يَا  

Ey Emrini yerine getirip, nehyettiklerinden ictinab 
edenlerden hoşnut ve razı olan Allah Celle Celaluhu. 

 

قَاِض   يَا  

Ey zîşuuru haşyete düşürüp titrenen Mahkeme-i 
Kübranın Âdil Hâkimi. 

بَاق   يَا  

Ey Bil-ebed bâki olan ve fani olmayan Zât. 
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ىهَاد   يَا  

Ey Tarik-i Hidayet ve Rah-ı Selameti gösteren 
nazirsiz Padişah. 

 

َّٓ اَْنَت  ﴾ ٣٧النَّارِ ﴿   ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمنَ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemȃl ve Cemȃlini takdis ve zıddından tenzih 
ile huzur-u emanına dehalet ettim. Bir ismin Razî. Narından azad 
kıl bizi. 

 

 
 

َّٓ اِلَْيهِ   يَا َمْن الََمفَرَّ ااِل
Dünya ve ahirette kaçıp sığınacak birisi yok, ancak 

o Bâri-i Zülkemȃl var. 
 

َّٓ اِلَْيهِ   يَا َمْن الَ َمْفزَعَ ااِل
Feryad ve figan ve istimdada layık kimse yok, ancak 

o Fâtır-ı Akdes vardır. 
 

َّٓ اِلَْيهِ يَا َمْن الَ  ااِل  

Dayanacak ve arkalanacak hiçbir şey yok, ancak o 
Muîn-i Ebedî vardır. 

 

َّ يَا َمْن الَ يُتَ  َعلَْيهِ وَكَُّل ااِل  

Kimseye izhar-ı esrar ve itimad edilemez, ancak O 
şeriksiz Vekile itimad edilir. 
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َّٓ اِلَْيهِ   يَا َمْن الَ َمْقَصَد ااِل
Matlab ve merama ve vusulüne vesile kimse yok, 

ancak O Bâri-i Teâlâ vardır. 
 

َّٓ اِ  يَا َمْن الَ  لَْيهِ ااِل  

Hiçbir bâis-i necat ve vesile-i halas kimse yoktur, 
ancak O Rabb-i Rahîm ve Hâlık-ı Kerȋm vardır. 

 

َّٓ اِلَْيهِ   يَا َمْن الَ يُْرغَُب ااِل
Kemal-i arzu ve hahişle sevmeye, istemeye layık 

kimse yoktur, ancak O Kadîr-i Zülkemȃl vardır. 
 

َّٓ  يَا َمْن الَ يُ  َّاهُ ْعبَُد ااِل اِي  

İbadet ve perestişe kimse layık değildir. İlla Allah-u 
Azîmü'ş-Şan Mabud-u Bilhaktır. 

 

تَعَاُن  َّ ِمْنهُ يَا َمْن الَ ُُيْ ااِل  

İnayet ve yardım hiç kimseden beklenmez ve 
istenmez, ancak Allah-u Azîmü'ş-Şandan istenir. 

 

َّ بِهِ ْوَل َو الَ قُ يَا َمْن الَ حَ  وَّةَ ااِل  

Masiyetten teberri ve Rıza-i İlahiyeye vasıl olmaya 
hiç bir kuvvet ve kudret yoktur. Ancak Tevfikat-ı İlahiye 
mazhariyet İnayet-i Rabbaniye ile olur. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَ  ﴾ ٣٨ا ِمَن النَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  
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Ya Rabb Sıfat-ı Kemal ve Cemalini takdis ve zıddından tenzih 
ile Huzur-u Emanına geldim. Ey Rabb-i Muncî. Cehennemden 
azad kıl bizi. 

 

 

نيَ اْلمَْرُهوب    َخْْيَ  يَا  

Ey Merci-i Hakîkî bilip Zât-ı Ulûhiyetine rücu' edenleri afvına 
mazhar etmesi hasebiyle hafv ve haşyet edilmeğe elyak ve enseb 
olan Zât-ı Muteal. 

نيَ اْلمَطْلُوب    َخْْيَ  يَا  

Ey iştiyak-ı şedid ve ihtiyac-ı azȋm içinde taleb edilen 
şeylerin en hayırlısı, kâfi ve vafisi ve ammenin matlubu olan 
Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri. 

 

نيَ اْلمَْرغُوب    َخْْيَ  يَا  

Ey sevilecek latif şeylerin en hayırlısı ve en çok ahsen ve 
eltafı olan Melik-i Müteâl. 

نيَ اْلمَْسئُول    َخْْيَ  يَا  

Ey maddi ve manevi arz-ı hacat-ı dua edenlerin 
hayırlısı efdal ve ekremi olan Mevla-yı Kadȋm. 

 

ينَ ُصود  اْلمَقْ   َخْْيَ  يَا  

Ey can-ı gönülden teveccühe ve metanetle ehass-ı 
emel olanların hayırlısı olan Rabb-i Yezdan. 

 

ينَ اْلمَْذكُور    َخْْيَ  يَا  

Ey Zikir ve Tesbih ve Sena ve Tahmide layık ve müstehak 
olanların hayırlısı ve Bais-i Rahmet olan Allah-ı Lemyezel. 
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ينَ اْلمَْشكُور    َخْْيَ  يَا  

Ey sayısız Nimet ve İhsanlara mukabil Hamd ve Şükür ve 
Senaya layık olanların hayırlısı ve nef'ilisi olan Mün'im-i 
Mutlak. 

نيَ اْلمَْحبُوب    َخْْيَ  يَا  

Ey kerem ve şefkatiyle minnettar olunan, muhabbete layık 
olanların çok hayırlısı ve Şefik ve Rahîmi. 

 

نيَ اْلُمْْنِل    َخْْيَ  يَا  

Ey beşerin dünyevi, uhrevi saadet ve selametini ve intizam-ı 
âlemin hadd-ı layıkında cereyanı ve her asra mahsus Kitaplar, 
Suhuflar İnzal buyuran Hayr-ul Hâkimin. 

 

نيَ اْلُمْستَْاِن    َخْْيَ  يَا  

Ey Azamet-i Kibriyasını ifade ve i'lam eden Esma-i Hüsna ve 
Sıfat-ı Ulyasını yâd ve tezkar ile ülfet ve ünsiyet edilmeye elyak 
ve enseb olan Hâlık-ı Bîmisal. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ﴾ ٣٩ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Senin Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmet ve Dergah-ı 
Mağfiretine iltica ediyorum, nȃr-ı cehennemden azad kıl. 

 

 

 يَا َمْن ُهوَ َخلََق فََسٰوى 
Ey mahlûkatına elzem ve enseb olan cihazâtı yaratıp ve 

her birini müsavi ve muadil kılıp iktidar ve lütfu ile âli ve âdil 
olan Fâtır-ı Zülkemal. 
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قَدَّرَ فَهَٰدىيَا َمْن ُهوَ   

Ey bilcümle mahlûkatının rızık ve gıdasını takdir ve tevzi' 
ile doğru yolu gösteren ve Hidayete sevk eden Zât-ı Hâdi. 

 

 يَا َمْن ُهوَ يَْكِشُف اْلبَْلٰوى
Ey zarar ve meşakkate bâdî ve sebeb olan şeyleri izhar 

edip ref' ve def' eden Zât. 
 

مَعُ النَّْجٰوى    يَا َمْن ُهوَ َُيْ
Ey kâffe-i esrara vakıf ve muttali' olan   َُو اْلَخِفيَّاِت  َعاِِل ِ رى ِ السى  

 يَا َمْن ُهوَ يُْنِقُذ اْلغَْرٰق 
Ey suya gark olmak ve ateş ve rüzgâr afetlerine ve gûna-gûn 

kazalara düçar olanları halas ve necat bulduran Zât-ı Muncî. 
 

 يَا َمْن ُهوَ يُْنِِج اْلهَْلٰك 
Ey helake mahkum ve felakete maruz olanları necat bulduran 

ve Selamete çıkaran Zât-ı Kerim. 
 

ِف اْلمَْرِٰض   يَا َمْن ُهوَ ََيْ
Ey maraz ve şiddetli hastalara şifa ve ümitsiz dertlere devalar 

ihsan eden Zât-ı Şâfî. 

 يَا َمْن ُهوَ اََماَت َو اَْحٰ 
Ey Hikmet-i Rabbaniyesi icabı mahlûkatını mevte mahkum ve 

yevm-ül faslda muhasebe için tekrar ikinci bir hayat daha veren 
Zât-ı Mubdi ve Muȋd. 
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 يَا َمْن ُهوَ اَْضَحَك َو اَْبٰك 
Ey kullarını hadsiz ikram ve taltifleriyle mesrur edip güldüren 

ve nihayetsiz alam ve mesaibe giriftar edip ağlattıran. 
 

 يَا َمْن ُهوَ اََضلَّ َو اَْهٰدى 
Ey kavm-i Nuh ve Lut ve firavun ve emsalini layık 

olmadıklarından dalalete sevk eden, keza bilcümle Enbiya ve 
Evliya ve Süleha ve Mümini liyakatlarına mebni Hidayet ve Rah-
ı Savaba götüren Cenab-ı Hak Celle ve A'la Hazretleri. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ﴾ ٤٠ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemȃlini Takdis ve zıddından Tenzih ile 
Dergâh-ı Rahmetine girdim, bir İsm-i Celilin Razî. 
Cehennemden azad kıl bizi 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb şu zikredeceğim Esma-i Şerifenle Senden 
niyaz ediyorum. 

 يَا غَافِرُ 
Ey mağfiret ve şefkat ve afv ve merhamet Sahibi 

olan Zât-ı Gafur. 

تِرُ يَا َسا  

Ey kullarının hata ve kusurlarından mütevellid 
günahlarını örten Zât. 

 يَا قَاهُِر  
Ey a'dasına galib ve zalimleri kahreden Zât-ı Kahhar. 
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 يَا قَاِدُر  
Ey nazirsiz Kudret bizâtihi gınaya sahib olan Zât-ı Muktedir. 

 

 يَا نَاظِرُ 
Ey Ulûhiyet ve Mâlikiyet Sıfat-ı Celilesiyle takdir ve tedbir 

zımnında rü'yet ve nezaret eden Zât. 
 

 يَا فَاطِرُ 
Ey semavat ve arz ve üzerlerindeki hadsiz eşya ve hayvanatı 

yaratan Hâlık-ı Zülkemȃl. 
 

 يَا َشاكِرُ 
Ey in'amat-ı kesire ve ihsanat-ı mebzulesine mukabil 

muhtaçlar tarafından meşkur olan Allah Celle Celalühü. 
 

 يَا ذَاكِرُ 
Ey hıfz ve himaye ve lütuf ve keremleriyle anan ve mahlûkatı 

tarafından dahi yâd ve zikr-i cemile layık ve şayeste Zât-ı Zakir 
ve Mezkur. 

 يَا نَاِصرُ 
Ey inayet ve keremini dileyenlere yardım ile ferec ve fütuhat 

ve zaferler veren Zât-ı Muȋn. 
 

 يَا َجابِرُ 
Ey izzet ve kuvvet, galibiyet ve şevket ile maruf olup sadakat 

ve salah murad eden Zât. 
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َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ  ﴾ ٤١اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Senin Daire-i Eman ve Dergâh-ı Mağfiretine 
sığınıyorum cehennem ateşinden azad buyur Allah'ım. 

 

  

يلُهُ َسب  يَا َمْن ُهوَ ِف اْلََبِى َو اْلبَْحرِ   

Ey karalarda ve denizlerde yolları olup muhtelif merakible 
aciz ve hakir nev-i beşerin ehvenlikte seyir ve seyahat ettiren 
lütufkar Zât. 

 

 يَا َمْن ُهوَ ِف ْاالٰفَاِق ٰايَاتُهُ 
Ey sema ile arzın yekdiğerine muttasıl gibi hareketi, güneş ve 

kamer ve sair ecram-ı semaviyenin bazen muttarid tulu' ve gurubu 
gibi zîşuuru mest ve hayran eden ve Kudretini izhar eden Kâdir-i 
Zülkemȃl. 

 

 يَا َمْن ُهوَ ِف ْاالٰيَاِت بُْرهَانُهُ 
Ey Vücud ve Kudretinin kat'i delaili olan ecram-ı semaviyenin 

tulu' ve gurublarının ibtida ve intihası muayyen ve mukannen 
olup bedayi-i hilkat-ı âlemden ruz-u cezaya kadar bir Kâdir-i 
Zülcelalin Emr ve İradesiyle devir ve hareketlerini mumtazaman 
ve bir lahza durmadan icra etmeleri gibi kat'i hüccetlerle Kudret 
ve Vücudunu isbat eden Zât-ı Hakîm. 

 

 يَا َمْن ُهوَ ِف اْلمَمَاِت قُْدرَتُهُ 
Ey zîhayatın hayattaki vazifelerini itmam ve ikmalinden sonra 

fenaya Arş Emrini vererek mevt perdesini bürümekle Kudret-i 
Ezelîyesini gösteren Zât-ı Muhyi ve Mümit. 
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 يَا َمْن ُهوَ ِف اْلُقبُورِ ِعزَّتُهُ 
Ey kullarına dünyada Teklifat-ı Rabbaniye ve Tebligat-ı 

İlahiyesini yaparak muhayyer bırakan ve kabirde ise İzzet ve 
Azametiyle Evamir-i Celilesinin mukteziyatını icra eden Hüda-i 
Lemyezel. 

 

 يَا َمْن ُهوَ ِف اْلِقيَاَمةِ ِمْلكَتُهُ 
Ey kıyamet ve nedamet gününde Kudret ve tasarrufunu 

muhasebe muhakemesini zevilukûl ve gayrıda icra ve ifa eden 
Hâkim-i Muktedir. 

 

َساِب هَْيبَتُهُ يَا َمْن ُهوَ ِف اْلحِ   

Ey zişuur ve ehl-i dikkati havf ve haşyete düşüren yevm-ül 
hesabda âsi ve tâgilere küfür ve isyanlarından naşi Celȃli ile 
muamele yapıp, hor ve zelil eden Zât. 

 

ٓ  يزَانِ اْلم    ِف  ُهوَ  َمنْ  يَا ائُهُ قََض  

Ey kablelvuku nakil ve hikayesi saçları ağartan yevm-ül 
mizanda  muti'lere  âsilerin  defter-i amalini  müvazene keyfiyeti  
vuku' bulunca Ebrar Zümresine    ْطِْبتُم َعلَْيكُْم  -hitab-ı beşaret َساَلم  

bahşası, füccar kısmınada   ََا اْلُمْجرُِمون -itab-ı hasaret َواْمتَاُزوا اْليَْومَ اََيُّ

nümasının Kadi-i Âdili. 
 

 يَا َمْن ُهوَ ِف اْلَجنَّةِ رَْحمَتُهُ 
Ey Kıyametin vukuundan sonra Salih ve Müminlerin ebedî 

mesud ve hadsiz Niam-ı İlahiyesine mazhar kılması ve Cemal-i 
bâ-Kemalinin müşahedesiyle Rahmet ve şefkatini izhar eden Zât. 
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َذابُهُ ِف النَّارِ عَ يَا َمْن ُهوَ   

Ey dünyanın fani zevk ve safasına ve afil keyf ve hevasına 
meftun olanları nȃr-ı cehennemde azab-ı elȋm, ikab-ı şedȋd ile 
tecziyesi hak ve adalet olan Zât-ı Muktedir. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن  ﴾ ٤٢اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ey cemi-i noksan Sıfatlardan münezzeh ve Kemal Sıfatlarıyla 
muttasıf olan Cenab-ı Kibriya: Mâlik-ül Mülksün.  ُاء  .sın يَْفعَُل َما ََيَ

Eman ve ilticagâhım ancak Sen Azîmü'ş-Şansın. Ey Rabb-i Nacî, 
cehennemden azad kıl bizi. 

 

  

 يَا َمْن ُهوَ اِلَْيهِ ََيْرَُب اْلَخٓائُِفونَ 
Ey Zât-ı Ulûhiyetinden korkanların kaçıp Rahmet ve 

re'fetine sığınarak merci-i aslî olan kendi Huzur-u İzzet ve 
Divan-ı Adaletine iltica ile arz-ı teslimiyetine layık olan 
Rabb-ı Zülcelal. 

 

 َ ْذنِبُونَ ْيهِ يَْفزَُع اْلمُ يَا َمْن ُهوَ اِل  

Ya Rabb öyle bir Azîmü'ş-Şansın ki kulların feryad ve 
figan ile istimdad ve istigase edip yine kendileri için melce 
ve mence ittihaz eden Sana dehalet ederler. 

 

   يبُونَ اْلُمن  يَا َمْن ُهوَ اِلَْيهِ يَْقِصُد 

Ya Rabb Sen öyle bir Kâdir-i Küll-i Şeysin ki, bütün 
measi ve fanileri terkedip sana teveccüh edenler, ancak 
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sana rabt-ı kalb ederler ve her matlublarının husulünü 
mahza Zât-ı Ulûhiyetinden beklerler. 

 

 يَا َمْن ُهوَ اِلَْيهِ يَْلَجا ُ اْلعَاُصونَ 
Ya Rabb Sen öyle Sahib-i Afv ve Mağfiretsin ki, itaatsiz 

tâgiler ve günahkârlar vahi emellerine nedametle, vasi' 
Rahmetine sığınırlar. 

 

 يَا َمْن ُهوَ اِلَْيهِ يَْرغَُب الزَّاهُِدونَ 
Ya Rabb-ül Âlemîn Sen öyle Rahmeti bol padişahsın ki, fani 

âlemden yüz çevirip hakka müteveccih olanlar mahza Senin Rıza-
yı İlahiyeni murad ederler ve Senin Ebvab-ı Rahmetine girip 
me'cur olmak isterler. 

 

يهِ يَطْمَعُ اْلَخا  يَا َمْن ُهوَ ف 
Ya Rabb Sen Azîmü'ş-Şan öyle bir keremkâr Hâlıksın ki, 

yanlış yola gidip hataya düşenler Senin Derya-yı Rahmetine 
duhul ile hissedar olmak isterler. 

 

تَْاِِنُ بِهِ  يُدونَ اْلُمر  يَا َمْن ُهوَ َُيْ  

Ya ilahel Alemin! Öyle bir enis, şefiksin ki kimsesiz nice 
guraba her şeye göz yumup iltifat ve merhametini taleb, bütün 
maksad ve emeli Zât-ı Bârine münhasır olmakla hakiki veliler ve 
karinler bulmuş oluyorlar. 

 

 يَا َمْن ُهوَ يَْفتَِخُر بِهِ اْلُمْحِسنُونَ 
O Kâdir-i Zülkemȃl öyle büyük Eltaf-ı Samedaniye Sahibidir 

ki muhtaçlara ihsan eden erbab-ı gına o Rezzak-ı Kerimin 
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Hazine-i Rahmetinden gelen devlet ve servetleri ile kesb-i gına 
ettiklerini takdir ve şükran ile iftihar ve minnettar olurlar. 

 

ىلُونَ   يَا َمْن ُهوَ َعلَْيهِ يَتَوَكَُّل اْلُمتَوَكِ
Ey Hüda-i Müteâl bütün maslahat sahibleri ancak Sana tefviz-

i umur eder, Sana itimad eder. Sana inkıyad ederler. İşlerini 
ağyara ısmarlamazlar. Hakka ki Sen Azîmü'ş-Şansın el-
Mütevekkilsin. 

 

كُُن بِهِ اْلُموقِنُونَ   يَا َمْن ُهوَ َُيْ
Ya Rabb Sen öyle nazirsiz bir melce'sin ki, Senin Kâffe-i Esma 

ve Sıfatın her an Tecelli ve Tezahürünü şek ve şübhesiz 
İlmelyakîn bilenler o azm ve itikadda sabit ve berkarardırlar. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّ  ﴾ ٤٣ارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, kullarda cürüm çok, Sende ise Rahmet hak. Defter-i 
siyahımızı yak, bize affınla bak. 

 

 

يٍب قَر  يَٓا اَْقرَُب ِمْن كُِلى   

Ey kullarına her şeyden çok ziyade yakın ve hâzır, nâzır 
olan Vâcib-ül Vücud. 

 

يٍب َحب  يَٓا اََحبُّ ِمْن كُِلى   

Ey sevilecek, tanınacak, bendelik edilecek kâffe-i 
mahbubların fevkinde pek çok muhabbet, perestişe elyak 
olan Zülcemȃl-i Vel'ikrȃm. 
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يمٍ َعظ  كُِلى   ظَُم ِمنْ يَٓا اَعْ   

Ey ta'zim ve tekrime layık, Kibriya ve Azamet 
Sıfatlarıyla ma'ruf olanlar içinde en ziyade muazzam ve 
mükerrem olan Rahman-ur Rahîm. 

 

يزٍ َعز  يَٓا اََعزُّ ِمْن كُِلى   

Ey aziz ve kavi olanlara nisbetle İzzet-i Vefire, Şeref-
i Kesire ve Âlî-Kadrlıkta muttasıf olan Fâtır-ı Zülcelal. 

 

كُِلى قَوٍِىى يَٓا اَْقٰوى ِمْن    

Ey kuvvet ve metanet cihetinde şerik ve şebihi 
olmayan Kuvvet-i Kahire ve Sıfat-ı Celȋlesiyle her an 
âlemlerin tedbir ve tahrikinde, galebe-i daimi ve Evamir-
i Hakimesi meşhud olan Zât-ı Kadîr ve Kayyum. 

 

ى   يَٓا اَْغٰن ِمْن كُِلى غَِنٍ
Ey Rahman İsm-i Celȋliyle umum zîhayatı hadsiz ve 

ivazsız ve mebzul bir halde takdir ve ni'metlere 
müstağrak etmekle mucib-i imtinan olan ve bütün ağniya 
ve esgıyanın Melce ve Penahı bulunan Gani-i Mutlak. 

 

 يَٓا اَْجوَدُ ِمْن كُِلى َجوَادٍ 
Ey cemi'-i sahi ve kerimlerin misilsiz ihsankârı olan, 

Rezzak-ı Sermedî ve Mennan-ı Ebedî Senin yar-ı ağyara 
bahş ettiğin ve edeceğin İhsanat-ı Samedaniyenin Evsaf-
ı Cemȋlene dal olmakla keremkârlığını ilan eden Zât. 

 

و َِٔمْن كُِلى ُف  ا َٔاَرْ يَٓا  ٍف ر   

Ey bütün hayattar mahlûkatına acıyıp esirgeyen ve 
merhamet eden, hem onların maaşlarını, refahlarını 
taahhüd ve temin eden en geniş şefkatli Hâlik-ı Rahîm. 
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يمٍ   يَٓا اَْرَحُم ِمْن كُِلى رَح 
Ey mülayim ve linetli ve hoş olanların Eazz ve Eltafı 

Erhamur-Rahimin! Kerem ve Rıfk ile muamelen Eltaf-ı 
Subhaniyenin zahir alametlerindendir. 

 

   يلٍ َجل  يَٓا اََجلُّ ِمْن كُِلى 

Ey umum Celȃlet ve İzzete namzed olanlardan üstün Zât-ı 
Ehad,hakka ki: A'zam ve Ecellsin. Bir dakikada hatta bir saniyede 
Celȃlin zuhuruyla Âlemlere beyaz gömlek giydirirsin, Cemȃlin 
küşadiyle tebdil edip cennet-misal bezetirsin. Kâffe-i ahval ve 
umurda hüküm ve İrade-i Külliye Senindir Allah'ım. 

 

 ِ يٍف يَآ اَْلطَُف ِمْن كُلى لَط   

Ey mülayim ve linetli ve hoş olanların eaz ve eltafı Erham-ur 
Rahimin, kerem ve rıfk ile muamelen Eltaf-ı Subhaniyenin zahir 
alametlerindir. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن ا ﴾ ٤٤لنَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Mabud-u Bilhaksın. Âdil Sultansın, Dergâh-ı 
Emanına geldim. Defterimi yak, bana Mağfiretle bak. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb şu zikredeceğim Esma-i Şerifenle niyaz ediyorum 
 

يُب قَر  يَا   

Ey Rahmet ve Şefkatiyle, İhsanat ve İn'amatıyla 
mahlûkatına yakın olan Hâlık. 
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يُب رَق  يَا   

Ey bilcümle refik ve şefiklerin fevkinde Hami' ve 
Nazır olan Zât-ı Şerif. 

يُب َحب  يَا    

Ey bütün mahlûkatını çok seven ve kullarının 
lisanında dahi Meşkur ve Mahbub olan. 

 

يُب ُمج  يَا   

Ey hadsiz mahlûkatının layuadd matlubatına icabetle 
hacetlerini temin ve tesviye eden Zât. 

 

يُب َحس  يَا   

Ey mecd ve şeref Sahibi olan ve kullarına Kâfi, Vafi olan. 
 

يُب طَب  يَا   

Ey maddi ve manevi hastalara şifa ve dertlilere derman veren 
Zât. 

ُْي بَص  يَا   

Ey Kullarının zahir ve batınlarını gören ve bilen Zat-ı Basȋr 
ve Alȋm. 

 

ُْي َخب  يَا   

Ey her umuru kunh ve hakikatıyla bilib ve bildiren Âlim ve 
Allam. 

 

ُْي ُمن  يَا   

Ey aslen ve zâten nurani olup âlemleri kendi nuruyla 
tenvir eden Zât 
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   نيُ ُمب  يَا 

Ey hayr ile şer, hak ile batıl beynini tefrik eden ve her 
şeyi ayan ve aşikâr eden. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ َك يَا  ُسْبَحانَ  ﴾ ٤٥الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb herkesçe Marufsun, her dilde Meşkûrsun, Dergâh-ı 
Emȃnına geldim. Beni azab cehenneminden halas kıl. 

 

 

 يَا غَالِبًا غَْْيَ َمْغلُوٍب 
Ey kuvvet ve şiddetle emri nafiz ve hükmü cari olan ve hiçbir 

cihetle kuvvet ve tesir altında kalmayan Rabb-i Celȋl. 
 

 يَا َصانِعًا غَْْيَ َمْصنُوعٍ 
Ey mevcudat-ı mer'iye ve gayr-ı mer'iyeyi harika Kudret-i 

Rabbaniyesiyle hayretfeza surette husule getiren mahsul ve 
masnu olmayan Zât-ı Bedi'. 

 

 يَا َخالِقًا غَْْيَ َمْخلُوقٍ 
Ey halk ve ibda' ve icad ile gün-begün Sıfat-ı Hâlıkıyetini izhar 

eden, asla şerik ve naziri olmayan ve kâffe-i mahlûkatı terbiye 
eden Fâtır-ı Akdes. 

 

 يَا َمالِكًا غَْْيَ َمْملُوكٍ 
Ey semavat ve arzın yekta Mutasarrıfı, Sahib-i Saltanat 

Hâkimi ve Kâdir-i Mutlakı olan Melik-i Muktedir. 
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 يَا قَاهِرًا غَْْيَ َمْقهُورٍ 
Ey Kuvvet-i Metine ve Kudret-i Kâmile ile mükevvenata 

galebe eden ve her şey Yed-i Kudretinde olan Allah-u Azîmü'ş-
Şan. 

 يَا رَافِعًا غَْْيَ َمْرفُوعٍ 
Ey şanı ulvi ve kadri yüce, nihayetsiz rif'at ve şevkete 

mâlik Zât-ı Kerim. 
 

َمْحُفوظٍ يَا َحافِظًا غَْْيَ   

Ey gayrın hıfz ve himayesinden müstağni ve her şeyi 
bizzât kendi siyanet eden ve Uhde-i Rabbaniyesinde bulunan 
Hafız-ı Muktedir. 

رٍ يَا نَاِصرًا غَْْيَ َمْنُصو  

Ey   ْاْلُوُجوه  ِ كُلى  bütün mükevvenattan müstağni, her ِمْن 

hususta nusretle fütuhatın mutlak müdebbiri ve has Fail-i 
Muhtarı olan Mevla-yı Müteâl. 

 

 يَا َشاهِدًا غَْْيَ غَٓائٍِب 
Ey bütün mevcudat Nazar-ı Rububiyetinde olup hiçbir 

zerre İlm-i Muhitinden hariç kalmayan Zât-ı Ecell-i A'la. 
 

يدٍ بَع    غَْْيَ  يبًا قَر   يَا  

Ey mülkünde mevcud ve Yed-i Kudretinde mazbut ve 
mahfuz olan zişuur sâillere gayet yakın olan Şahid-i Ezelî 
ve Hâkim-i Sermedî. 
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َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََما ﴾ ٤٦النَّارِ ﴿ ُن اَِجْرنَا ِمَن  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemȃlini Takdis ve zıddından Tenzih ile 
Huzur-u Emȃnına dehalet ettim. Ey Rabb-i Muncȋ, cehennemden 
azad kıl bizi. 

 

 يَا نُورَ النُّورِ  
Ey Nurların maden ve menbaı olan Zât-ı Münevver. 

 

رَ النُّو  رِ يَا ُمنَوِى  

Ey bütün nurani şeylerin menbaı olan Maden-i Nur. 
 

رَ النُّورِ   يَا ُمَصوِى
Ey kabiliyettar ve şeffaf her şeyde Nurunu parlatan 

Nurun Ala Nur. 

  يَا َخالَِق النُّورِ 
Ey Nurları ve Nuranileri halk eden Fâtır-ı Enver. 

 

رَ النُّورِ يَا  ُمقَِدى  

Ey Nura müstehak olanları ezelden takdir ve tayin 
kılan Zât-ı Nevvar. 

ِىرَ النُّورِ   يَا ُمَدب
Ey Nurların istikbalini tayin ve tedbir eden Nur-ul Enver. 

 

 يَا نُورًا قَْبَل كُِلى نُورٍ 
Ey her Nurun aslı ve evveli olan   ٰموَاِت َوْاالَْرِض  اهلَٰلُ نُوُر السَّ



 

87 

 

ورٍ ْعَد كُِلى نُ يَا نُورًا بَ    

Ey tebai ve izafi nurların ufulünden sonra baki olan Nur.   
 

 يَا نُورًا فَْوَق كُِلى نُورٍ  
Ey bizzât ve bilasale Ebedî ve Sermedî olan Zât-ı Nur-Efşan. 
 

 يَا نُورًا لَْيَس ِمْثلَهُ نُور  
Ey hiçbir ziyadar ve nevvar ecnasın asla zatî ve külli Nuru gibi 

olmayan Nur. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ﴾ ٤٧ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, bakma siyah defterime, yakma beni. Onu yak benim 
yerime. 

 

  

يف  َشر  هُ و ََٔعطَٓايَا َمْن    

Ey ihsan ve hediyeleri her zîhayat ve zîşuur yanında muteber 
ve mâbihil iftihar ve bais-i şükran olan Mün'im-i Ezelî. 

 

يف  لَط  يَا َمْن فِْعلُهُ   

Ey her bir ef'al ve iradesi hoş ve mergub olan Zât-ı Keremkâr. 
 

يم  ُمق  يَا َمْن لُطُْفهُ    

Ey Tevfik ve İnayet ve Re'feti daim ve berkarar olan Rabb-i 
Rahîm. 
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يم  قَد  يَا َمْن اِْحَسانُهُ   

Ey nimet-i halise ve ihsan-ı kâmile ile mahlûkat yanında 
mürüvvet ve merhameti ile ma'ruf Padişah-ı Bîzeval. 

 

 يَا َمْن قَْولُهُ َحقى 
Ey Rabbanî ve İrade-i İlahiyesinin suduruyla lafız ve maanisi 

müştemilat-ı hikmet ve adalete muvafık olan Zât-ı İlahî. 
 

 يَا َمْن َوْعُدهُ ِصْدق  
Ey dünya ve uhrevi umurunda icra ve ikabı zikr ve beyan 

edilen va'd-i vaîd ve ahd ve misakının vukuunun doğru ve gerçek 
olduğunu ihbar eden Zât. 

 

 يَا َمْن َعْفُوهُ فَْضل  
Ey hata ve seyyiata mebni azab-ı elime müstehak olanları 

affetmesi, Cûd ve Kerem ve Mahz-ı İnayet olan Zât-ı Fâzıl. 
 

َذابُهُ َعْدل  يَا َمْن عَ   

Ey küfr ve mutlak isyanda musırr olanlara azab ve ukubeti 
hakkaniyet dairesinde İcra-i Adalet kılan Zât-ı Âdil. 

 

و  يَا َمْن ِذْكُرهُ ُحلْ   

Ey kalben ve lisanen Hâlıkını yad edenler için Zikr-i Cemȋli ve 
has Senası çok leziz ve tatlı olan Zât. 

 

يذ  لَذ  يَا َمْن اُْنُهُ   

 Ey  Namazlarda  olduğu  vecihle  Ayat-ı Beyyinatını  okuyup 
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 demekle Tekbir ve Tesbih edip Zât-ı Kibriyana اهلَٰلُ اَكََْب ُسْبحاَن اهلَٰل  

manevi mirac yapmak, enis ve musahib olmak ebedî bir lezzet ve 
misilsiz bir sohbetin daimi karîni olan Rabb-i Mutlak. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ﴾ ٤٨ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

İzzetli Sübhanım bende isyan çok, Seninde affın bol. Bakma 
siyah defterime, beni afv ile onu yak benim yerime. 

 

اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ َو    

Ya İlahi, Esma-i İlahiyenden olan şu gelecek İsm-
i Celȋlinle niyaz ediyorum. 

 

لُ   يَا ُمنَوِى
Ey atiyye ve ihsanlarıyla zîhayatı mütenaim ve 

minnettar ve medyun-u şükran eden Rezzak. 
 

لُ   يَا ُمفَِصى
Ey hafi ve sırlardan ibaret olan umuru aşikâr eden 

ve açıkça bildiren. 

لُ   يَا ُمبَِدى
Ey şerri hayra, seyyiatı hasenata, fıskı sıdka ve 

hakeza tebdil kılan Zât. 
 

 يَا ُمَسهِىلُ 
Ey müşkil işleri teshil ve muğlak şeyleri feth ve keşfeden 

manileri def' eden Zât. 
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ِىُل    يَا ُمَذل
Ey kibir ve gurura ve enaniyete düşenleri hakir ve zelil eden. 
 

 يَا ُمَْنِىلُ 
Ey kütüb-ü semaviye, Rahmet ve Nimet ve Bereket-i 

Bînihayeyi inzal ve ihsan buyuran Zât. 
 

لُ يَا ُمَحوِى   

Ey geceyi gündüze, kışı yaza, gençliği ihtiyarlığa ve her şeyi 
şekilden şekile tahvil ve tebdil eden Mevlâ-yı Kadȋm. 

 

لُ   يَا ُمَجِمى
Ey her şeyi latif ve sevimli hale getiren ve nihayeti bidayetten 

ihsan kılan Zât-ı Cemȋl. 
 

لُ   يَا ُمكَِمى
Ey Hayvanat ve nebatat ve saireyi zerreden hayy eden ve 

ademden vücuda getiren, ekmel eden ve ahsen surete iblağ eden 
Zât-ı Zülkemȃl. 

لُ   يَا ُمفَِضى
Ey mevcudatın her nev'inde biri diğerine nisbetle cemal ve 

kemal-i faide ve menfaat hususatında faik ve müreccih kılan Zât. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ   ﴾ ٤٩ااِل  

Ey Azametli Sultan, bakma siyah defterime, beni affet. 
Defterimi yak benim yerime 
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 يَا َمْن يَٰرى َو الَ يُٰرى 
Ey âlem içinde zahirde ve batında, gizli, aşikâr her şeyi gören 

ve kimseye vücuden görünmeyen Semavat ve Arzın Nâzırı. 
 

 يَا َمْن يَْخلُُق َو الَ يُْخلَقُ 
Ey yerde ve gökte ne varsa hepsini yaratan ve Zât-ı Rububiyeti 

ebedî ve kadim olup mahlûk olmayan Rabb-ul Âlemîn. 
 

ىَُيْدٰ  الَ  وَ   ىََيْد    َمنْ  يَا  

Ey dilediklerine Rah-ı Hidayet ve Tarik-i Müstakimi gösteren 
ve Zât-ı Rububiyeti kâfi ve vafi olup Hidayete muhtaç olmayan 
Zât-ı Hadî. 

يُْحّٰي  الَ  وَ   يُْحّي   َمنْ  يَا  

Ey umum zîruhu cansız bir zerre gibi iken hayattar ve manidar 
bir    kılığa    koyan    ve    hiçbir    şeye    ihtiyaç     göstermeyen 

 ُمْستَْغِنَئ  لَِمَن اْلعَالَِمنيَ  

 يَا َمْن يُطْعُِم َو الَ يُطْعَمُ 
Ey bütün mahlûkatın it'am-ı iaşe ve rızıklarını Hazine-i 

İlahiyesinden ihsan eden ve kendisi muhtac-ı taam ve rızık 
olmayan Rezzak-ı Ezelî. 

 

يَُجارُ  الَ  وَ  ْيُ يُج   َمنْ  يَا  

Ey yarattığı her bir hayattar mahlûka yakın olup bir komşu gibi 
olur hemhal olurlar. Lakin mahlûkat o izzetli ve haşmetli Sultana 
yakın olamazlar. 
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َعلَْيهِ   يُْقٰض  الَ  وَ   يَْقض   َمنْ  يَا  

Ey umum mahlûkat ve bilhassa nev-i beşer hakkında kaza ve 
kader ve ecel ve sair muhtelif hususatı takdir ve hükmeden ve 
hiçbir şeye mahkum olmayan Zât-ı Galib. 

 

 يَا َمْن يَْحكُُم َو الَ يُْحكَُم َعلَْيهِ 
Ey bütün umur-u âlemde emretmek, men etmek gibi ef'al ve 

harekatı müstakillen icra eden, irade ve hükmünün hilafına 
kıyamın asla imkânı olmayan Hâkim-i Mutlak. 

 

 يَا َمْن َِلْ يَلِْد َو َِلْ يُولَْد ٭ َو َِلْ يَكُْن لَهُ كُُفوًا اََحد   
Ey kimseyi doğurmayan ve bir kimseden doğmayan ve hiçbir 

şeye mesil ve nazir olmayan Vâcib-ül Vücud Teâlâ Hazretleri. 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََمانُ  ﴾ ٥٠ اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, herkesçe marufsun, her dilde meşkûrsun. Huzur-u 
İzzetine geldim. Bizi narından halas kıl Allahım. 

 

 

يُب اْلَحب  يَا نِْعمَ   

Ya Rabb İhsan buyurmuş olduğun Hayat Nimeti ve 
vücudumdaki kıymettar aza ve cihazâtınla Kudretin 
müsellemdir. Sen Azîmü'ş-Şan, ne Güzel Dost ve 
Sahibsin. 

يُب الطَّب  يَا نِْعمَ   

Ey Şeriksiz Alîm ve Nazirsiz Hakîm, kulların her 
hallerine vâkıf, maddi manevi her dertlerine Şafi ve Kâfi 
olmakla ne güzel Tabibsin. 
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يُب اْلَحس  يَا نِْعمَ   

Ey zâten ve şerefen Âlî ve her halde Kâfi ve Vâfi 
olmakla ne güzel Hasibsin. 

 

يُب اْلقَر  يَا نِْعمَ   

Ey İhya ve İrade, İn'am ve İhsan cihetiyle ne güzel 
Rabb-i Rahîm ve ne hoş Hâzır ve Yakın Hâlık-ı Kerimsin. 

 

يُب الرَّق  يَا نِْعمَ   

Ey mevcudatın Hafîz ve siyanetkâr Nazırı olan Rabb-i 
Vekil, ne güzel Himayetkârsın. 

 

يُب اْلُمج  يَا نِْعمَ   

Ey her Dualara icabet eden ve her matlubu veren ve her 
mes'ulu husule getiren Zât, ne kadar Âli-Cenabsın. 

 

يُس ْاالَن   يَا نِْعمَ   

Ey her mahlûku ile ünsiyet ve alışıklığı olan keremkâr 
Hâlık, ne hoş Sohbetsin. 

 

يلُ اْلوَك  يَا نِْعمَ   

Ey bîkes mazlum ve mağdurların Melce ve Penahı olan 
Allahım, ne kadar Kudretli Vekilsin, tefviz-i umura layık 
ancak Sensin. 

 

ْوىٰل  يَا نِْعمَ اْلمَ   

Ey Rabb-i Kerim ne şefkatli Sahib ve ne büyük Sultansın. 
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ْيُ النَّص  يَا نِْعمَ   

Hadden efzun İnayet ve nihayet derecede Eltaf ve Keremlerin 
Medyun-u Hamd ve Şükran. Ne güzel Yardımcı, ne hoş Muȋnsin. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالَ  ﴾ ٥١َماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürmümü mukırrım, afvını niyazda musırrım. 
Bakma siyah defterime, yakma beni onu yak benim yerime. 

 

 

نيَ اْلعَارِف  يَا ُسُرورَ   

Ey Esma ve Sıfat-ı Celȋlenle Tecelliyatına aşina olanları 
müstağrak-ı sürur eden Zât-ı Ma'ruf. 

 

ينَ يد  اْلُمر   اَن يَس يَٓا   

Ey Zât-ı Bârisi ile sohbet ve fikir ve zikre müştak 
olanların Mahz-ı Penah ve Mence-i Hassı olan Zât-ı Cemȋl. 

 

يثَ يَا  نيَ اْلُمْشتَاق    ُمغ   

Ey Kalben meyil ve muhabbet edip arzu ve iştiyak 
edenlerin Mededkârı ve Yardımcısı olan Zât-ı Kerȋm. 

 

يبَ يَا  نيَ التَّوَّاب    َحب   

Ey Tevbe ve İstiğfarla affına sığınıp nadimen "Ya Rabb 
Lütuf ile çirkin ef'alimi ıslah buyur" diye yalvaranları seven 
Zât. 
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نيَ اْلُمِقلى  يَا رَازَِق    

Ey acz ve iftikar edenlere Rızık ve gına veren Rezzak-ı Ezelî. 
 

نيَ اْلُمْذنِب  يَا رََجٓاءَ    

Ey günahkârların yegâne Ümid ve Emel ve İlticagâhları 
olan Letaf-i Hilmi ile meşhur bulunan Rabb-i Gaffar. 

 

نيَ اْلمَْكُروب  يَا كَاِشَف   

Ey yas ve kedere giriftar olanların gam ve gussalarını 
Rahmetiyle def' ve izale buyuran Zât-ı Lütufkâr. 

 

 نيَ اْلمَْغُموم   َعنِ  ُمنَفىِساً  يَا

Ey elem ve kedere düçar olanların elem ve kederlerini 
ferah ve sürura tebdil eden Zât-ı Kerim. 

نيَ اْلمَْحُزون  يَا ُمفَرِىجًا َعِن   

Ey mahzun ve mükedder ve gayet müteellim olanlara ferah ve 
ferec ve zafer veren Zât-ı Ecell. 

 

ينَ ِخر  ْاالٰ َو   ْاالَوَّل نيَ يَٓا اِلٰهَ    

Ey mazide geçenlerin ve istikbalde gelecek Nev-i İnsanın 
Mabud-u Bilhakkı olan Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََما ﴾ ٥٢ُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürüm ve isyanımı mukırrım. Afvını niyazda 
musırım. Bakma siyah defterime. Yakma beni onu yak benim 
yerime. 
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 يَا رَبَّ اْلَجنَّةِ َو النَّارِ 
Ey Cennet ve Cehennemin Sahibi ve Hâkimi olan Kudretli 

Sultan ve Şefkatli Müsteân. 
 

ْاالَْخيَارِ   وَ  نيَ النَِّبيى   رَبَّ  يَا  

Ey Şeref-i Nübüvvet ve Şems-i Risaletine mebus ve 
müşerref ve Velayet-i Asfiya ve Şüheda ve Etkiya ve 
Sülehanın ve Hayr-ul Ümme olanların Rabb-i Kerȋmi! 

 

دى   رَبَّ  يَا ْاالَْبرَارِ  وَ   نيَ يق  الِصى  

Ey Senin Rıza-i Rabbaniyen uğrunda her türlü faidelere arka 
çevirerek sadakat ve melahatı tam ve daim olanların Rabb-i Azîmi. 

 

غَارِ َو اْلِكبَارِ   يَا رَبَّ الِصى
Ey zillet ve hakaret, hem ululuk ve azametli mevsuf 

olanların Rabb-i Azîmi. 
 

الَْثمَارِ يَا رَبَّ اْلُحبُوِب َو اْ   

Ey Zîhayata Atâ ve İhsan olunan dane ve meyvelerin 
Sahib ve Mâliki olan Daim-i Muhsin. 

 

 يَا رَبَّ ْاالَْْنَارِ َو ْاالَْشَجارِ 
Ey faide ve ehemmiyet ve fazileti sayılamayacak kadar 

çok olan ırmakların ve binler çeşit ağaçların Rabb-i Mâlik-i 
Kadȋmi olan Allah-u Azîmü'ş-Şan. 
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َحاٰرى َو اْلِقفَارِ   يَا رَبَّ الصَّ
Ey münbit ve mahsuldar ova ve yaylaların ve kuvve-i 

inbatiyeye salih olmayan çöllerin Mâliki olan Allah Tebarek 
ve Teâlâ Hazretleri. 

 

ْاالَْحرَارِ  وَ  يدِ اْلعَب   رَبَّ  يَا  

Ey hürriyeti alınmış köle ve esirlerin, hem serbest ve 
müstakil olan kimselerin Sahib ve Rabbi olan Rahman-ı Rahîm. 

 

 يَا رَبَّ ْاالِْعالَِن َو ْاالِْسرَارِ 
Ey gizli ve mektub, aleni ve sarih her şeye âgâh ve vâkıf 

olan Âlimü's-Sırrı Ve'l-Hafiyyat. 
 

َّْيِل َو اليَا رَبَّ  نَّهَارِ  ال  

Ey Zîhayatın ve hususiyetle Nev-i İnsanın refah ve saadetine 
muhtass geceyi siyah perde ile örtüp hem istirahat ve korkulu 
şeylerden Selamet ve Necat, hem Hallak-ı Zülcelale İbadet ve 
gündüzü de vakt-i maişet ve seyahat kılan Mâlik-ül Mülk. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالَمَ انَكَ ُسْبحَ  ﴾ ٥٣اُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürüm ve isyanımı mukırrım. Afvını niyazda musırım. 
Bakma siyah defterime. Beni yakma, onu yak benim yerime. 
 

 

ٍء ِعْلُمهُ   يَا َمْن لَِحَق كُِلى ََشْ
Ey her şeyde ve her zamanda muhit ve vasi' İlmi Hâkim 

ve cari olan Kadîr-i Mutlak. 
 



 

98 

 

ٍء بََصُرهُ   يَا َمْن نَفََذ بِكُِلى ََشْ
Ey görmek ve gözetmek sıfatı her şeye Nafiz ve hiçbir 

şeyi hatta bir zerre bile Rü'yet-i Rabbaniyesinden hariç ve 
müstesna kalmayan Zât-ı Basir-ul İbad. 

 

ٍء قُْدرَتُهُ   يَا َمْن بَلَغَْت اىِٰل كُِلى ََشْ
Ey Semavat ve Arzda ne varsa kâffesine Kudret ve tâkatı 

yetişen ve umurda galib ve kavi olan Zât-ı Celȋl. 
 

 يَا َمْن الَ يُْحِِص اْلعِبَادُ نَْعمَٓائَهُ  
Ya Rabb, Sen öyle bir İhsankâr Hallaksın ki: kullar Senin 

hadsiz nimet ve ihsanlarını ta’dat edemez. 
 

 يَا َمْن الَ تَْبلُغُ اْلَخالَٓئُِق ُشْكرَهُ 
Ya Rabb bütün mahlûkat Sen Perverdigar-ı Azimin 

geçmiş ve gelecek Nimetlerinin Şükrünü eda ve ifa 
edemezler. 

َ يَا َمْن الَ  هُ تُْدرُِك ْاالَْفهَامُ َجالَل  

Ey Kadr-i Azamet ve Şe'n-i Ulûhiyetinin derece-i 
müntehası hiçbir akıl ve fehm-i beşerin yetişmesi imkânı 
olmayan Rabb-ul Âlemîn. 

 

 يَا َمْن الَ تَنَاُل ْاالَْوهَامُ كُْنهَهُ 
Ey mahiyet ve kunh-u hakikatına hiçbir akıl ve vehim ve hayal 

yetişemeyen Tecelliyat-ı Esma ve Evsafında umum zevilukûl 
mütehayyir kalan Rabb-ul Âlemîn ve Ahsen-ul Hâlıkȋn. 
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 يَا َمِن اْلعَظَمَةُ َو اْلِكَْبِيَٓاءُ  
Ey yüceliği ve büyüklüğü Uluvv-ü Şan ve Derece-i Rif'atine 

manevi bir perde olan ve delalet eden Fâtır-ı Âlişan. 
 

ْلطَاُن    يَا َمِن اْلهَْيبَةُ َو السُّ
Ey Azamet ve Mehabet ve Celal ile Kahr ve Galibiyeti, Hüsün 

ve Cemȃlinin alamet ve nişanesi olan Zât-ı Ecell ve A'zam. 
 

 يَا َمْن تَعَزَّزَ بِاْلعِزِى  
Ey Şeref-i İzzet ve Bekasından neş'et eden Hüsün ve 

Cemalinin kuvvet ve şiddet-i asarı Kemal ve Re'fete delalet eden 
Zât-ı Celȋl-il Kadr. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن  ﴾ ٥٤اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürüm ve isyanımı mu'terifim. Affını niyazda 
musırrım. Bakma günah defterime, yakma beni. Onu yak benim 
yerime. 

 

 يَا َمْن لَهُ اْلمَثَُل ْاالَْعٰل 
Ey Zîşuurun ulul elbab ve mütefekkirlerine ibret ve intibah 

için ve sair Usul-u Diniyeyi temsil eden makul ve makbul 
misallerin en azhar ve ahsenlerini irad buyuran Hakîm-i Aziz. 

 

فَاُت اْلعُٰل   يَا َمْن لَهُ الِصى
Ey Zât-ı Ulûhiyetine muhtass yüksek Nişane-i Kudret, refi' 

ve ulvi Sıfat-ı Kemȃliye ile muttasıf bulunan Hüda-i Müteâl. 
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 يَا َمْن لَهُ ْاالِٰخرَةُ َو ْاالُوىٰل 
Ey dünyadaki haşmetinden gayrı, Ahiret‘deki Hikmet ve 

Hâkimiyet, Celȃl ve Cemȃlinin tecelliyatı gibi, kazanmak ve kayb 
etmek, havf ve recayı telkin ve ihtar eden Allah-ı Zu-l Kemȃl.  

 

 يَا َمْن لَهُ اْلَجنَّةُ اْلمَْاٰوى  
Ey daimi itaat ve tam bir inkiyad ile emr-i bilmaruf olanlara 

Âlem-i Bekada Dȃr-ı İhsan ve İ'zaz olan Cennȃt-ı Âliyen ile 
mesrur eden Rabb-i Mukrim. 

 

 يَا َمْن لَهُ النَّاُر َو اللَّٰظ 
Ey münkir ve müşriklere ve mutlak küfrü irtikab ve tervic 

edenlere mahsus nar ve derekat-ı cehennem muvafık ceza ve azab 
olarak müstehak olanlara müheyya bulunan Zât-ı Nezir. 

 

 يَا َمْن لَهُ ْاالٰيَاُت اْلكَُْبٰى
Ey harice zahir ve meşhud olduğu gibi Kur'an-ı Azîmü'ş-Şanda 

dahi Azamet-i Celȃl ve Hâkimiyetine kati delil ve en büyük ve 
hadsiz Âyat-ı Beyyinatı serd ve ityân eden Zât-ı Mübȋn. 

 

  ْاالَْسمَٓاءُ اْلُحْسٰن يَا َمْن لَهُ 

Ey şer' ve akılda maani-i müstahseneye delalet eden Esma-i 
Hüsna ve Sıfat-ı Ulyanın mevsufu olan Hallak-ı A'zam. 

 

 يَا َمْن لَهُ اْلُحْكُم َو اْلقََضٓاءُ 
Ey eşya ve a'yanın Halk ve Takdirinde İrade-i Rabbaniyesini 

müstakillen ve re'sen icra eden. Ne Hikmetini tebdil ve ne de 
kazasını redde kabiliyettar bir rakibi olmayan Kadîr-i Mutlak. 
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ٰموَاُت اْلعُٰل يَا َمْن لَهُ ا لسَّ  

Ey Zevilukûlü mest ve hayran eden yüce semavat ve sekene-i 
semavatı Mebde-i Hilkatinden münteha-i fıtrata kadar Kemal-i 
İntizam ve İttihad ile harekât ve devaranını durmaksızın teselsül 
ve İdare eden ve ettiren Hakîm-i Mutlak. 

 

ٰى   يَا َمْن لَهُ اْلعَْرُش َو الَّثَّ
Ey Arş ve Serayı İrade-i İlahiye ve Hükm-ü Rabbanisi altında 

yani cümle mahlûkattan ve kâffesinden a'zam olan Arş ve 
nihayetsiz mahlûkat Eşref-i Zîhayat olan Enbiya, Evliya ve 
Salihinin mukim bulundukları Küre-i Arz, Zât-ı Ulûhiyetine muti' 
ve münkad olan Kâdir-i Kayyum. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّا ﴾ ٥٥رِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürüm ve isyanımı mukırrım, mağfiretini talebde 
musırrım. Bakma günah defterime, beni yakma. Onu yak benim 
yerime. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb, şu gelecek Esma-i Şerifeni Vesile-i Halas ve Necat 
bilerek Senden istiyorum. 

ُفوُّ يَا عَ   

Ey Afvı çok ve Rahmet ve İnayeti bol Padişah-ı Zülcelȃl. 
 

 يَا غَُفورُ 
Ey kullarının ayıb ve günahlarını örtüp yarlığayan Bâri-i 

Teâlâ Hazretleri. 
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 يَا َودُودُ 
Ey mahlûkatını kesretle seven ve kulları tarafından son 

derece sevilen ve sevgili olan Zât-ı Mahbub. 
 

 يَا َشكُورُ 
Ey Hayat, Nimet ve sair nihayetsiz İn'amat-ı İlahiyene karşı 

İbadı tarafından Meşkûr olan Mevla-yı Müteal. 
 

 يَا َصبُورُ 
Ey isyankârların hadsizliklerinden layık oldukları cezalarını 

imhal ile onların veya gelecek nesillerinin salahı me'mul 
olduğundan Hilm ve Sabır gibi Esma-i İlahiyenin 
Tecelliyatından Sabr ve Mülayemetle muamele eden Zât-ı Latif. 

 

 يَا 
Ey mahlûkatına nihayetsiz Şefkat ve Merhametiyle esirgeyen 

ve yarlığayan Zât-ı Rahîm. 

 يَا َعطُوُف  
Ey hayattarlara re'fet ve atifetiyle ziyade koruyan Zât-ı Vehhab. 

 

 يَا قُدُّوُس 
Ey kâffe-i meayibden münezzeh ve pak ve tahir olan Zât-ı 

Zülcemȃl. 

َحُّ يَا   

Ey her şeyden Evvel ve Sonra Hayy olan, bir şeye 
benzemeyen, misli ve şeriki olmayan ve kimseye muhtaç 
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bulunmayan, her hayattarın hayatına hatime çeken ve mevtaları 
İhya eden Hayy ve Bâki. 

 

 يَا قَيُّومُ 
Ey Hayat-ı Bâkide daim ve Umur-u Rabbaniyesinde Kaim ve 

Mabud-u Bilhak olan Hüda-i Lemyezel. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّا ﴾ ٥٦رِ ﴿ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Senin Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmet ve Dergâh-ı 
Mağfiretine iltica ediyorum, Cehennem nȃrından azad kıl bizi. 

 

 

مَٓاِء َعظَمَتُهُ   يَا َمْن ُهوَ ِف السَّ
Ey Semavatta muntazaman devirlerini icra eden hadsiz 

yıldızlar ve sair ecramıyla Azamet ve Kudret-i Ulûhiyetini 
izhar eden Kâdir-i Kulli Şey. 

 

 يَا َمْن ُهوَ ِف ْاالَْرِض ٰايَاتُهُ 
Ey zemin yüzünde Kudret ve Vahdaniyyetine delalet eden 

hadsiz alamet ve nihayetsiz emareler bulunan Kâdir-i Mutlak 
 

ٍء داَلَٓئِلُهُ يَا َمْن ُهوَ ِف    كُِلى ََشْ

Ey hayvanat ve nebatattan her birerlerinde Kudret-i 
Kâmile-i İlahiye ve Delail-i Azime-i Rabbaniyesi aşikâr ve 
zahir olan Rabb-i Muteâl. 

 يَا َمْن ُهوَ ِف اْلِبَحارِ َعَجٓائِبُهُ  
Ey yeryüzünde çok ziyade acaib ve garaib-i mahlûkatıyla 

kuvve-i kahire ve hükm-ü galibesi tecelli ve tezahür eden 
Zât-ı Mubȋn ve Metȋn. 
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يُدهُ اْلَخْلَق ثُمَّ   يَْبدَ يَا َمْن   يُع 

Ey hayattar mahlûkatı yoktan var edip, Hayattaki Vazife-i 
Asliyesini îfadan sonra ölümle Berzah Âlemine terhis ve hesab 
gününe tekrar iadeyle Huzuruna getiren Kâdir-i Kayyum. 

 

 يَا َمْن ُهوَ ِف اْلِجبَاِل َخزَٓائِنُهُ 
Ey dağlarda ve altlarında Nev-i İnsanın ihtiyaçlarını temin 

ve tesviyeye medar ve kâfi nihayetsiz kıymettar maden 
hazineleri olan Zât. 

ٍء َخلَقَهُ   يَا َمْن اَْحَسَن كُلَّ ََشْ
Ey Âlemde bilâ-istisna neyi yaratmış vücuda getirmiş ise 

güzel veren ve muvafık-ı fıtrat bir surette yaratan Bâri-i 
A'zam ve Fâtır-ı Ekrem. 

 

 يَا َمْن اِلَْيهِ يُْرَجعُ ْاالَْمُر كُلُّهُ 
Ey kullarının İnayet ve İhsan, afv ve safh, tahsin ve taltif, 

gadr ve gadab, tecavüz ve taarruz, zulüm ve tahakküm, zemm 
ve gıybet gibi müsbet menfi umurun amil ve failleri yevm-ül 
ceza ve va'dde bera-yı muhasebe kendi divan-ı hakimanesine 
irca' eyleyen Ahkam-ul Hakimin. 

 

ءٍ   كُِلى  ف    ظَهَرَ   َمنْ  يَا لُطُْفهُ  ََشْ  

Ey mevcudattan her bir nev ve taifede Lutf-u Kerem-i ve 
Rıfk-ı Mülayimi meşhud ve mer'î olan Zât-ı Keremkâr. 

 

ُف اْلَخالَٓئَِق قُْدرَتَهُ   يَا َمْن يُعَرِى
Ey Kudret-i Kahire ve Azamet-i Galibe ve zahiresini 

mahlûkattan her bir sınıfa beyan ve izah ve tarif eden Hâlık-
ı Bîmisal. 
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َّٓ اَْنَت سُ  ﴾ ٥٧ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿ ْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürmümü mukırrım,afvını niyazda musırrım. Bakma 
siyah defterime, yakma beni. Onu yak benim yerime. 

 

 

لَهُ   يبَ َحب   الَ  َمنْ   يبَ َحب   يَا  

Ey muhabbet ve perestişe şayeste olup her mahlûk 
tarafından sevilen ve Zât-ı Ulûhiyeti dahi hiçbir mahbuba 
muhtaç olmayan Zât. 

 

لَهُ   يبَ طَب   الَ  َمنْ   يبَ طَب   يَا  

Ey İlim ve Hikmetiyle zevilukûlün zahirî ve batınî 
emrazına Şâfî ve deva-bahş Tabib olan ve asla tabibe muhtaç 
olmayan Zât-ı Kâfi. 

 

لَهُ   يبَ ُمج   الَ  َمنْ   يبَ ُمج   يَا  

Ey muhtaçların sonsuz maksud ve matlubunu vermeye 
cevab veren ve katiyyen bir mucib ve nasa ihtiyaç 
hissetmeyen Hüda-i Ganî. 

 

لَهُ  يقَ َشف   الَ   َمنْ  يقَ َشف   يَا  

Ey kullarına terahhüm edip Şefkat ve Merhametle 
esirgeyen ve Zât-ı Rububiyeti dahi hiçbir hâmi ve siyanetçiye 
muhtaç olmayan Rabb-i Rahîm. 

 

لَهُ  يقَ رَف   الَ   َمنْ   يقَ رَف   يَا  

Ey her bir mahlûkuna yâran ve daima yoldaş ve arkadaş 
olan ve Zât-ı Kibriyası ise katiyen refik ve yoldaşa ihtiyacı 
olmayan Mevla-yı Muteâl. 



 

106 

 

لَهُ  يعَ َشف   الَ   َمنْ  يعَ َشف   يَا  

Ey kullarına Sıfat-ı Rububiyeti cihetiyle himayet ve siyanet 
eden benimseyen ve hiçbir sahib ve vasîye muhtaç olmayan Zât. 

 

لَهُ  يثَ ُمغ   الَ  َمنْ   يثَ ُمغ   يَا  

Ey Eltaf-ı Subhaniyesine arz-ı hacat edenlerin dileklerini 
bitirmek için yekta Muin olan ve hiçbir umura, gayra muhtaç 
olmayan Zât-ı Latif. 

 

لَهُ  يلَ دَل   الَ   َمنْ  يلَ دَل   يَا  

Ey akıl ve idrak sahiblerine bilmediklerini bildiren ve 
bildiklerini derece-i sübut ve vuzuha çıkaran ve Hidayete götüren 
ve her cihette vasl ve muinden müstağni olan Rabb-ul Âlemîn. 

 

 يَا قَٓائَِد َمْن الَ قَٓائَِد لَهُ 
Ey Kıdem ve Evveliyet itibariyle mahlûkatının serdar olan ve 

hem Usul-u İbadet ve tarz-ı ünsiyet ve tarik-i muaşereti vaz' eden 
ve Zât-ı Hâlıkanesi ise asla gayrıya muhtaç olmayan Zât. 

 

 يَا رَاِحمَ َمْن الَ رَاِحمَ لَهُ 
Ey amme-i mahlûkatına ayrı seçmeden re'fet ve Şefkatiyle 

Merhametini esirgemeyen, mebzul İhsanatını veren ve Zât-ı 
Rahimanesi ise hiçbir merhametkar ve muhsine muhtaç olmayan 
Zât. 

 

 ٓ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ُسْبَحانََك يَا الَ ﴾ ٥٨اِلٰهَ ااِل  
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Ya Rabb, Senin Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmet ve Dergâh-ı 
Mağfiretine iltica ediyorum. Bir İsmin Nacî, narından âzad kıl 
bizi. 

 

 يَا كَاِفَ َمِن اْستَْكفَاهُ 
Ey Yar-ı Daim, ben diyorum Allahım bana yeter. Rabbim var, 

her şey var. Rabbim yar, her şey ve herkes yar diye kanaat ve 
kifayet edene Kâfi ve Vâfi olan ve El veren Zât. 

 

 يَا هَاِدَى َمِن اْستَْهَداهُ 
Ey Tarik-i Hak ve Delil-i Necat isteyenleri Hedef-i Hakikata 

yetiştiren ve Fevz-i Necata îsal eden Mevla-yı Müteâl. 
 

اْستَْكالَ يَا كَاىِلَ َمِن    

Ey hıfz ve hıraset murad ve taleb edeni saklayan ve koruyan 
Hamî ve Hafız-ı Hakîkî. 

 يَا دَاِعَ َمِن اْستَْدَعاهُ  
Ey Kendisinin doğruluğunu ve doğru yola teşvikini arzu 

edeni sadakat ve istikamete çağiran Zât-ı Ekrem.  
 

 يَا َشاِفَ َمِن اْستَْشفَاهُ 
Ey cismani ve ruhani, maddi ve manevi dert ve marazlarına 

deva ve derman isteyenlere Şifa-i Acile ve Deva-i Hassa veren 
Zât. 

 يَا قَاِِضَ َمِن اْستَْقَضاهُ 
Ey herhangi bir ferd ki işinin rü'yet ve hal ve faslı zımnında 

havale edip hüküm isterse öyle kimselerin Hâkim-i Mutlakı ve 
Vekil-i Hassı olan Allah-u Azîmü'ş-Şan. 
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 يَا ُمْغِنَ َمِن اْستَْغنَاهُ 
Ey manen ve maddeten İhlas üzere varlık Sahibi ve zengin 

olmak dileyen her ferdi Fazl-ı Kereminden ve Hazine-i 
İlahiyesinden İhya ve gani kılan Zât-ı Kerim. 

 

 يَا ُموِفَ َمِن اْستَْوفَاهُ 
Ey tefviz-i umur edip dava ve maslahatını havale edenin 

talebini ifa ve maksadına icra ve ahdini yerine getiren Zât. 
 

َى َمِن اْستَْقوَاهُ   يَا ُمقَوِى
Ey kuvve-i hafıza, kuvve-i samia, kuvve-i basıra, kuvve-i 

şamme, kuvve-i zaika, kuvve-i müdrike gibi kuva-yı kesire 
istikva edeni Takviye ve İhya eden Zât. 

 

ْوالَهُ يَا َوىِلَّ َمِن اْستَ   

Ey hayırlı Sahib ve Yar-ı Sadık ve vefakar Habib isteyenlerin 
Şefkatli Sahibi ve Merhametkar Hamisi olan Rabb-i Cemȋl. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ﴾ ٥٩ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürmümü ikrar ediyorum, afvını ısrarla niyaz 
ediyorum. Bakma siyah defterime, yakma beni o siyah defteri yak 
benim yerime. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb şu zikredeceğim Esma-i Şerifenle Sen 
Azîmü'ş-Şandan niyaz ediyorum. 
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 يَٓا اَوَّلُ 
Ey Mabud-u Bilhak olup Ulûhiyeti Zât-ı Kibriyasına münhasır 

ve muhtass bulunan ve her şeyden akdem olan Zât-ı Kibriya. 
 

رُ يَٓا ٰاخِ   

Ey kâffe-i halaik vazife-i hayatiyelerini ifadan sonra 
terhis edilip mülkünde Bâki kalan Zât-ı Vâris. 

 

 يَا ظَاهِرُ 
Ey Vücub-u Vücudu Zâtıyla, Sıfatıyla, Ef'aliyle 

malum ve meşhud ve zahir olan Zât-ı Zülkemȃl. 
 

 يَا بَاطِنُ 
Ey Zât-ı Ulûhiyeti Hikmet-i Rabbaniyesi iktizasıyla 

perdeli olan ve dünyada Rü'yet-i Cemȃlini ancak Sevgili 
Habibin gibi İkram buyurduğun Sultan-ı Enbiyadan ma'ada 
kimseye müşahedeye müyesser olmayan Rabb-ı Müteâl. 

 

 يَا َخالِقُ 
Ey görünen görünmeyen bütün Âlemleri yoktan var eden 

ve Hikmetinin iktizasına göre eşyayı takdir eden Zât. 
 

 يَا رَازِقُ 
Ey kâffe-i hayattarların Rızık ve idare-i taayyüşlerini 

tekeffül ve İhsan buyuran Zât. 
 

 يَا َصاِدقُ 
Ey sözü sahih, ef'ali akvaline uygun ve son muamelesi 

ilk muamelesine mutabık ve muvafık olan Sadık-ul Va'd. 



 

110 

 

 يَا َسابِقُ 
Ey Ezelî ve Ebedî olan Rabb-i Yezdan, Sen Azîmü'ş-Şan 

her şeyden Evvel ve Mukaddessin. 
 

 يَا َسٓائِقُ 
Ey Hayata namzed olanları Hayat yeri olan dünyaya ve 

Hizmetini tamam edenleri Dar-ı Ahirete sevk ve iade eden 
Zât-ı Azîmü'ş-Şan. 

 يَا فَالِقُ 
Ey habb-i neva tabiriyle müsemma, nebatat ve ağaçların maye-

i asliyesi bulunan tohum ve çekirdekleri şerait-i lazimesinin 
cem'iyle neşv-ü nema için iki şakk edip zerreden dağlar gibi 
eşcarı vücuda getiren Hakîm-i Zülcelȃl ve Kadîr-i Zülkemȃl. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرنَا ِمَن النَّارِ ﴿  ﴾ ٦٠ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Azamet-i Celȃl ve Kudret-i Kemal Sıfatlarınla Seni 
her türlü nekaisten tenzih ile takdis ederim ki bütün Âlemlerde 
Mahz-ı Ulûhiyet ve yegâne Hâkimiyet Sana münhasırdır. 
Sığınacak ve güvenecek bir melce yoktur. Sana nida ve niyaz 
ediyorum. Nâçarım, Cehennem nȃrından azad buyur Allahım. 

 

 

َّْيَل َو النَّهَارَ   يَا َمْن يُقَلِىُب ال
Ey Âlemleri aydınlatan güneşin tulu' ve gurubuyla geceyi 

gündüze ve gündüzü geceye kalb ve tebdil eden Kudretli Hâlık ve 
Fâtır. 

 يَا َمْن َخلََق الظُّلُمَاِت َو النُّورَ 
Ey karanlık ve ziya gibi iki büyük ve külli tahvilat ve tebdilatın 

Fail-i Muhtarı ve Kâdir-i Mutlakı olan Fâtır-ı Ecell-i A'la. 
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 يَا َمْن َجعََل الِظىلَّ َو اْلَحُرورَ 
Ey güneşin gurubuyla gölge, bulutlarla gölge, ağaçlarla gölge 

ve bilhassa Merhamet ve Adaletiyle gölgeleri yapan, hem güneşin 
sıcağı ve sam denilen sıcak rüzgarları ve muhtelif mıntıkaların 
şiddetli hararet ve bürudetlerini az zamanda Halk eden Hallak-ı 
Müteâl Hazretleri. 

 

ْمَس َو اْلقَمَرَ   يَا َمْن َسخَّرَ الشَّ
Ey Güneş ve Kamer gibi semavi ecramı Emr-i Celiline 

musahhar eden ve muhtelif burucda devir ve hareketlerini 
yaptırarak gece ve gündüzün Ezelden Ebede kadar bila-inhiraf 
muayyen zamanlarda ve her Sene aynı mevsimlerde tedric tedric 
uzak ve kısalmak suretiyle ileri geri götüren ve bu suretle bahar, 
yaz, güz, kış mevsimlerini husule getiren Zât-ı Kibriya. 

َت َو اْلَحٰيوةَ يَا َمْن َخلََق اْلمَوْ    

Ey dünyada kullarından sâdır olacak a'mali İlm-i Ezelîsiyle 
bildiği halde Amal-i Saliha Erbabı ile su-i ef'al ashabının fiilen 
tezahür etmesi ve bu Sırra binaen Mevt ve Hayatı Halk edip 
Haktan udul ve itiraz edenleri tecziye ve mutileri Mazhar-ı 
Mağfiret eden Muhyi ve Mümit. 

 

 يَا َمْن لَهُ اْلَخْلُق َو ْاالَْمرُ 
Ey   َِّْيِل َو النَّهَار  Halik-ı Zulümat-i ve Nur, İcad-i Zılli ve ُمقَلىُِب ال

Harur, Teshir-i Şems ve Kamer, Hâlık-ı Hayat ve Mevt gibi 
Kâffe-i Halk ve Emri, Şe'n-i Rububiyetinden olduğu cihetiyle 
cümle mahlûkat dahi Taht-ı Tasarrufunda bulunmakla galib ve âli 
Zât-ı A'zam. 

 

 يَا َمْن َِلْ يَتَِّخْذ َصاِحبَةً َو الَ َولَدًا 
Ey Ulûhiyet, Ehadiyet, Samediyet ve Azamet ve Celal Zâtında 

cem' olup, arkadaş ve veled ittihaz etmeyen Zât-ı Ehad ve Samed. 
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يك  يَا َمْن َِلْ يَكُْن لَهُ   ِف اْلُمْلكِ   َشر 

Ey maruf ve malum olan Kudret-i Rabbanisi ile mülkünde 

şeriki olmayan   اءُ َمالُِك اْلُمْلِك يَتََصرَُّف ِف ُمْلِكهِ كَْيَف ََيَ  

 

ِلى   يَا َمْن َِلْ يَكُْن لَهُ َوىِلى ِمَن الذُّ
Ey muin ve muavenete muhtaç olmamak, hem mülkünde 

oratağı bulunmamak hem veli ittihaz etmemek gibi Vahdaniyet 
hasletleriyle nekaisten münezzeh olan Zât. 

 

ُقوَّةُ يَا َمْن لَهُ اْلَحْوُل َو الْ   

Ey Kemal ve Mâlik Sıfatlarıyla mülkünde dilediği gibi 
Tasarruf ve İrade eden ve hadsiz kuvvet ve Kudret-i Hallakıyesi 
müsellem ve malum olan Allah Celle Şanuhu Hazretleri. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن  نَا ِمَن النَّارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل ﴾ ٦١نَِجى  

Ya Rabb, cürüm ve isyanımı mukırrım. Afvını taleb ve niyazda 
musırım. Bakma benim günah defterime, yakma beni onu yak 
benim yerime. 

 

 

ينَ يد  اْلُمر  ْعلَُم ُمرَادَ يَا َمْن يَ   

Ey her ferdin gizli ve aşikâr ne murad ettiğini, maksud ve 
matlubu ne olduğunu bilen Âlimu's-Sırrı Ve'l-Hafiyyat. 

 

ٓ يَا َمْن يَْملُِك َحوَٓائَِج   نيَ ائِل  السَّ  

Ey Ni'met hazinelerini muhtaçlara, saillere açan; saillerin 
hacetlerini tekeffül ve tatmin eden Mâlik-ul Mulk. 
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مَعُ  َمنْ  يَا نيَ اْلوَالِه    نيَ اَن    َُيْ  

Ey mükedder, mağmum ve mahzunların ah-u zar ve figanlarını 
işiten ve kederlerini sürura tebdil eden Semi'-i Zülikram. 

 

نيَ ائِف  اْلَخٓ يَا َمْن يَٰرى بُكَٓاءَ   

Ey şiddet-i musibet ve ikab ve dehşet-i bela ve azabdan havf 
ile ağlayıp feryadlarını gören ve imdad eden Rabb-i Muin. 

 

ْيَ يَا َمْن يَْعلَُم   اِمت   َضم  نيَ الصَّ  

Ey sessiz sadasız sükûnet içinde olanların Kalblerinde 
neler düşündüklerini ve neler geçirdiklerini bilen ve anlayan 
Hak Celle ve A'la Hazretleri. 

 

نيَ النَّاِدم  يَا َمْن يَٰرى نََدمَ   

Ey cürüm ve isyandan sonra müteyakkız ve nadim olup 
Dergâh-ı Afv ve Mağfiretine iltica edenleri gören ve mazhar-
ı afv ve kabul kılan Zât. 

 

ٓ يَا َمْن يَْقبَُل ُعْذرَ  نيَ ائِب  التَّ  

Ey Tevbe edenlerin mazeret, rica ve niyazlarını kabul ile 
seyyiatını afv buyuran Rabb-i Rahîm. 

 

ينَ اْلُمْفِسد  يَا َمْن الَ يُْصلُِح َعمََل   

Ey kendileri azgın olup doğruları idlal ve masumları azdırıp 
saptıranların kerih ve menfur hallerini ıslah etmeyen Zât. 
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نيَ اْلُمْحِسن    اَْجرَ  يعُ يُض   الَ  َمنْ  يَا  

Ey iyilikten zevk alan şer'an ve aklen makbul ve mergub 
hareket edenlerin ecir ve ücretini zayi' ve heba etmeyen ve 
mükâfatını veren Zât. 

 

نيَ اْلعَارِف  يَا َمْن الَ يَْبعُُد َعْن قُلُوِب    

Ey Hâlıkını bilen ve seven ve haram şeylerden ictinab 
edenlerin kalblerinden uzak ve haric olmayan ve her an 
Karîb ve Karîn olan Hayy-ı Bâki. 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٦٢ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürüm ve isyanımı ikrar ve itiraf ediyorum. Afvını 
taleb ve niyazda musırrım. Bakma siyah defterime, yakma beni. 
O defteri yak benim yerime. 

 

 

 يَا دَٓائِمَ اْلبَقَٓاءِ 
Ey daim ve sabit, ebedî ve sermedî olup, mahlûkat gibi 

Zâtına fena ve zeval arız olmayan Zât-ı Bâki. 
 

 ٓ اءِ يَا غَافِرَ اْلَخطَ  

Ey Kullarının nihayetsiz hata ve kusurlarını afv ve 
mağfiret eden Gafur-u Rahîm. 

 

 يَا َساِمعَ الدَُّعٓاءِ 
Ey Kullarının kemal-i zillet ve acz ile yaptıkları hacat 

ve daavatı işitip Karîn-i İcabet kılan Zât-ı Latif. 
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 يَا َواِسعَ اْلعَطَٓاءِ 
Ey Bahşiş ve İhsan ve Lütuf ve Mürüvveti çok ve 

hadsiz olan keremkâr Padişah. 
 

مَٓاءِ   يَا رَافِعَ السَّ
Ey gökleri nâmütenahî yükselten, hadsiz ve hesapsız 

yıldız ve kevakibiyle tezyin ve şenlendiren Zât-ı Kadîr. 
 

يَا كَاِشَف اْلباَلَٓءِ    

Ey âfet ve keder ve zorlu şeyleri açıp red ve def' eden Zât. 
 

ٓ  يمَ َعظ   يَا اءِ الثَّنَ  

Ey herbir Esma-i Hüsna ve Evsaf-ı Ulya-i Rabbaniyenden 
sadır olan gûna-gûn Tecelliyat ile Medh ve Sena ve Tazime 
layık olan Rabb-i Zülkemȃl. 

 

ٓ  يمَ قَد   يَا نَ اءالسَّ  

Ey kadim bir Nur, ebedî bir Ziya, ezelî bir Revnak ve Safa 
ile Haşmet ve Azameti maruf ve meşhud olan Zât-ı Zülkemȃl 

 

ٓ   ْيَ كَث   يَا اءِ اْلوَفَ  

Ey ahd-i bînihayesini daima ifa ve icra eden, hem Vaad-ı 
Rabbanisinde berkarar ve mahlûkatına Şefik ve Rahîm olan 
Rabb-i Vafî. 

ٓ   يَف َشر   يَا ءِ ااْلَجزَ  

Ey her ferdin müsbet ve menfi ef'al ve a'maline mukabil ulvi 
bir Ceza, bir İvaz, yüce bir İzzet ile muamele yapan Zât-ı Âdil. 
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نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٦٣ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, âlemce Marufsun, her lisanda Meşkûrsun. Dergâh-ı 
İzzetine geldim. Bir İsmin Nacî, narından azad kıl bizi. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb şu zikredeceğim Esma-i Şerifenle Senden niyaz 
ediyorum. 

 يَا غَفَّارُ 
Ey Kullarının zünub ve hatalarını afveden ve yarlığayan 

Hüda-i Lemyezel Hazretleri. 
 

 يَا َستَّارُ 
Ey Kullarının kusur ve kabahat ve günahlarını ve sair 

yaramaz hallerini örten ve Afv-ı Mağfiret eden Hallak-ı 
Kerim. 

 يَا قَهَّارُ 
Ey tufan ve zelzele gibi âfât ve mesaibe müstehak olan 

azgınları şiddetli Kahır ve Galebesiyle te'dib ve hadlerini 
bildiren Zât-ı Muktedir. 

 

 يَا َجبَّارُ 
Ey ziyade kuvvetli ve şiddetli ve izzetli ve galib olan 

Rabb-i Celil. 
 يَا َصبَّارُ  
Ey dağı ve bağı, Kulların cinayet ve cürümlerine 

bakmayarak şiddet ve hiddet yerinde Sabr ve Linet ve 
Hilmiyet gösteren Zât-ı Halim. 
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 يَا رَزَّاقُ 
Ey Kâinatta Kâffe-i Zîhayatın Rızık ve İdare ve 

maişetlerini Lütuf ve İhsan buyuran Zât-ı Kerim. 
 

 يَا فَتَّاحُ 
Ey amme-i mahlûkatın Mutlak Hâkimi ve hayırlı umurun 

Tek Bir Fatihi olan ve Kullarına âdasını teshir eden ve müşkil 
işleri teshil eden Rabb-i Hakîm. 

 

عَلا َّم ُيَا   

Ey mevcudatta ne olursa ve olacaksa, Ezelden Ebede 
kadar her hadise ve vakıayı mübalağa ile bilen Nazirsiz 
Allâm. 

 يَا َوهَّاُب 
Ey Eltaf ve İnayat ve İn'amat-ı Subhaniyesi mübah ve her nevi 

atiyye ve İhsanları mebzul olan Hak Celle ve A'la Hazretleri. 
 

 يَا تَوَّاُب 
Ey günahlardan nedametle rücu' edip Dergâh-ı İlahiyesine 

iltica edenlerin Tevbelerini kabul eden Gafur-u Rahîm. 
 

نَا ِمَن النَّ  َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٦٤ارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Sıfat-ı Kemalini takdis ve zıddından tenzih ile Huzur-
u Emanına geldim. Bir İsmin Razî. Narından âzad kıl bizi. 
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َسوَّان   وَ  َخلَقَن   َمنْ  يَا  

Ey beni Halk eden ve yoktan Vücuda getiren ve beni 
hemcinslerimle Akıl ve fikir gibi zahirî ve batınî hasse ve letaif 
vesair cihazat-ı bedeniyede müsavî kılan Kudretli Hallak. 

 

َّان   وَ   رَزَقَن   َمنْ  يَا رَب  

Ey benim Rızkımı Hazine-i Gaybiyesinden İhsan edip halen 
ve ahlaken cismanî ve ruhanî tefeyyüz ve tekemmüle 
mazhariyetle terbiye kılan Rabb-i Kerȋm. 

 

َسقَان    وَ  اَطْعَمَن    َمنْ  يَا  

Ey bana yemek için nâmütenahî taamlar, içmek için mübah 
sular, yemeye içmeye iştiha ve lezzet duymayı, his zevkini İhsan 
buyuran Mün'im-i Kerim. 

 

اَْدنَان   وَ   قَرَّبَن   َمنْ  يَا  

Ey zahiren ve batınen beni Zât-ı Ulûhiyetine yakınlaştıran 
ve İhsan kıldığı İman ve İz'an Nimeti ile Huzur-u Bârisine 
müteveccih kılan Fâtır-ı Akdes. 

 

كَفَان    وَ  َعَصمَن    َمنْ  يَا  

Ey beni Daire-i Hakta hıfz ve batıldan men' eden, 
ağyardan müstağni kılıp bana kafî ve vafî olan Hüda-i Ekrem. 

 

كاَلَن    وَ  َحِفظَن    َمنْ  يَا  

Ey cismimi mehâlikten muhafaza kıldığın gibi havass-ı 
batınamı da emraz-ı maneviyeden hıfz ve vikaye buyuran 
Hafız-ı Hakîkî. 

 



 

119 

 

هََدان   وَ   َوفَّقَن    َمنْ  يَا  

Ey Tarik-i Hidayete sevk ile Bâis-i Necat olan, Saadet-i 
Ebediyeye vasıl kılan ve muvaffak yapan Rabb-i Yezdan. 

 

اَْغنَان   وَ  اََعزَّن    َمنْ  يَا  

Ey abd-i aciz ve hakir ferd iken İman ve İslamiyetle beni 
İ'zaz eden, Bab-ı Rahmet ve Hidayetine dehaletle ağyara 
ihtiyaçtan salim ve masun kılan Zât. 
 

اَْحيَان   وَ  ن  اََماتَ   َمنْ  يَا  

Ey beni çok mühim kıymettar bir menzile îsal için şu 
Âlem-i Dünyaya getiren ve muayyen ömür müddetinin 
tamamından sonra Berzah Âlemine gönderen, terfi' veya 
tenzil-i meratib için tekrar İhya eden Zât-ı Muhyî. 

 

ن  َوااٰ  وَ   َنَن  اٰ   َمنْ  يَا  

Ey beni hemcinslerimle konuşturup vahşetimi izale eden, 
hem ben aciz ve hakir bir mahlûk iken tevkir ve i'zaz ile 
Eşref-i Mahlûkattan kılan Rabb-ul Âlemîn. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٦٥ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

 Ya Rabb, Sıfat-ı Kemalini takdis ve zıddından tenzih ile Huzur-
u Emanına dehalet ettim. Bir İsmin dahi Nacî ve Razî. Nar-ı 
Cehennemden azad kıl bizi. 
 

 

   بِكَلِمَاتِه  يَا َمْن يُِحقُّ اْلَحقَّ 

Ey Kelimat-ı İlahiye ve Âyât-ı Beyyinatı ile Hüküm ve 
Kazasını icra edip Hak ve Hakikatı izhar ve isbat eden, kâfir ve 
mürtedleri aciz bırakan Hakk-ul Mubin. 
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َب  لُِحْكِمه  يَا َمْن الَ ُمعَِقى  

Ey Hüküm ve Kazasını Hîn-i İcrasında hiçbir kuvvet 
tarafından muaheze ve muakebe edilemeyen ve ef'al ve 
hareketinde bir gûna mesul olmayan Kadi-i Münferid. 

 

ائِه  لِقََضٓ يَا َمْن الَ رَٓادَّ    

Ey Kulları hakkında Hayır ve nef' murad ederse, red ve 
men'e; eğer şer ve zarar ika' ederse def' ve ref'e kimse kâdir 
olmayan ve murad ettiğini işleyen Zât. 

 

قَْلِبه  َو   ُحوُل بنَْيَ اْلمَْرءِ يَا َمْن يَ   

Ey her kişi ile Kalbi arasına giren Hayır ve şer, Hasenat 
ve seyyiat, maruf ve menhî' kâffe-i a'mal ve ef'alini İlm-i 
Ezelîsiyle bilen Zât-ı Alîm. 

 

   ِعبَاِده  يَا َمْن يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن  

Ey Kullarının günahlarına nedamet ve şeraitine riayetle 
Tevbe edenlerin Tevbelerini kabul eden ve bazı cürümlerini 
afv ve mağfiretine mazhar kılan Zât-ı Gaffar. 

 

 َّ فَاَعةُ ااِل بِاِْذنِه  يَا َمْن الَ تَْنفَعُ الشَّ  

Ey sual ve cevab gününde hiçbir kimsenin esirgeyip Salihlere 
ilhak etmesi menfaat vermeyen ve ancak matlub olan Şefaat İzn-
i Rabbanisine menud ve mütevakkıf olan Rabb-i Şefi'. 

 

َّات   ٰموَاُت َمطْوِي يِنه  بِيَم  يَا َمِن السَّ  

Ey Kudret ve Hikmetiyle yüce Semaları hayret-âver bir 
surette kuran ve fezada direksiz, desteksiz durduran ve Ecram-ı 
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Semaviyeyi mihver-i layıkında mütemadiyen gezdiren ve 
gökleri kat kat Halk eden Kudretli Padişah. 

 

   يلِه  َسب  يَا َمْن ُهوَ اَْعلَُم بِمَْن َضلَّ َعْن 

Ey Tarik-i Haktan udul ile azıp sapanları ve sapkınları İlm-i 
Ezelîsiyle bilen Hak Subhanehu ve Teâlâ Hazretleri. 

 

ُح الرَّْعُد بَِحْمِدهِ  يفَِته  خ  َو اْلمَلَِٓئكَةُ ِمْن  يَا َمْن ُُيَِبى  

Ey gökler gürlemekle Zât-ı Zülcelaline Tesbih ve Tahmid, 
Melaike-i Kiram dahi havf ve ta'ziminden takdis ve tevhid eden 
Rabb-ul Âlemîn. 

 

رًا بنَْيَ  يَاَح ُُبْ رَْحمَِته   يََدْى يَا َمْن يُْرِسُل الرِى  

Ey Hazine-i İlahiyesindeki Rahmetini mahlûkatına imdat için 
İhsan ve Tenzil buyuracağı zaman müjde için yağmur yellerini 
evvelce gönderip tebşir ve tefrih eden Rabb-ul Âlemîn. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالَ  نَا ِمَن النَّارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل ﴾ ٦٦َماُن نَِجى  

Ya Rabb, herkesçe marufsun, her dilde meşkûrsun. Dergâh-ı 
İzzetine geldim. Muncî ve Razî İsimlerin hürmetine Cehennem 
azabından âzad kıl bizi. 

 

 

 يَا َمْن َجعََل ْاالَْرَض ِمهَادًا 
Ey mahlûkatına mahsus ve hususiyle Nev-i İnsan için 

yeryüzünü karargâh olmak üzere serilmiş yatak halinde İnşa eden  
مَوَاِت َو ااْلَْرِض    َخالُِق السَّ
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 يَا َمْن َجعََل اْلِجبَاَل اَْوتَادًا 
Ey küçük büyük hadsiz dağları Küre-i Arzı tahkim ve tarsin 

için mıhlar ve kazıklar halinde yaratan Fâtır-ı Âzam. 
 

ْمَس ِسرَاجًا  يَا َمْن َجعََل الشَّ
Ey sekene-i arzın rahat ve saadeti ve Kudret-i İlahiyesinin 

izharı için muhkem Semada arızasız, bedelsiz, ivazsız Kâinatı 
Tenvir eden Şems ve peyklerini Halk ve Teshir eden Hâlık-ı 
Zülkemal. 

مَرَ نُورًا اْلقَ يَا َمْن َجعََل   

Ey ehl-i arzı Tenvir ve Azametine delil için Kameri İnşa ve 
Teshir eden ve beşerin umurunun Teshil ve Tanzimi ve ayların, 
günlerin bilinmesi için yirmisekiz menzillerde cereyan ettiren 
Kudretli Hallak ve Padişah-ı Âzam. 

 

 َّ   لِبَاسًا ْيلَ يَا َمْن َجعََل ال

Ey sıcak ve soğuktan muhafaza için giyilen libas gibi beşere 
gecenin karanlık perdesini örtüp istirahat veren, hem Zîşuur 
halkına Zikir ve Şükrünü gecede daha efdal kılan ve ekseriya 
ihafe ve tehlikeli mahallerden gece vaktinde Selamete çıkaran 
Rahman-ı Rahîm. 

 

 يَا َمْن َجعََل النَّهَارَ َمعَاشًا 
Ey kesb ve kâr ve maişet tahsil ve te’mini için gündüzleri 

münevver ve ziyadar kılan Rabb-ı Kerîm. 
 

 يَا َمْن َجعََل النَّْومَ ُسبَاتًا 
Ey uykuyu Nev-i İnsanın kuvve-i cismaniyesinin rahatına 

medar, hem sair âza ve bilhassa Ruh ve Kalb ve Şuuru nevmle 
ta'dil edip İntizam ve İnkişafını takviye eden Hâlık-ı Rahîm. 
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مَٓاءَ بِنَٓاءً   يَا َمْن َجعََل السَّ
Ey arzda meskûn hayattarlara İkram ve Kudret-i Ezelîyesini 

izhar için gökleri bir bina halinde kubbevâri kuran ve kevakib ve 
emsaliyle donatıp Tezyin eden Kadîr-i Bîmisal. 

 

 يَا َمْن َجعََل ْاالَْشيَٓاءَ اَْزَواجًا 
Ey mahlûkatını erkek ve dişi olarak çift yaratan, hem onların 

envaının çoğalmasını dileyen ve Azamet-i Kibriyasını bilfiil 
göstermek için hadsiz mahlûkatıyla zemini şereflendiren Allah 
Tebarek ve Teâlâ Hazretleri. 

 

 يَا َمْن َجعََل النَّارَ ِمْرَصادًا 
Ey Ahirette âsi ve kâfirleri tecziye ve tazib için Cehennemi 

Halk ve Ehl-i Cennetin bile o ceza mahalli olan Cehennemden 
yani Cehennem üzerinden Cennete geçmeleri muhakkak 
olduğunu ilan eden Melik-i Muktedir. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٦٧ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ey Azîmü'ş-Şan bu kulunda cürüm ve günah çok, Senin de 
afvın Hak. Günah defterimi yak, bana Nazar-ı Merhamet ile bak. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb şu zikredeceğim Esma-i Şerifenle Sen Azîmü'ş-
Şandan taleb ve niyaz ediyorum. 

 

 يعُ َشف  يَا 

Ey Hayat Nimetinin Şükrünü ifada kusur eden ve beşeriyet 
haliyle hatalı olanlara Şefaat ve afvına mazhar eden Zât-ı Şefik. 
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يعُ َسم  يَا   

Ey her bir kelam ve meram ve efkâr ve makasıdımızı işiten ve 
bilen Zât-ı Sami'. 

يعُ رَف  يَا   

Ey Arş ve Kürsî ve Semavat ve Arzın Fâtır-ı Akdes ve Bâri-i 
Ekremi olmakla derecatı âli Zât-ı Rafi'. 

يعُ َمن  يَا   

Ey cemi'-i mahlûkatının ve kâffe-i mükevvenatının fevkinde 
Âli-Kadr olup ef'al-i gayr-ı meşruayı nehy eden Zât-ı Celil-uş Şan 

يعُ بَد  يَا   

Ey zemin ve asumanda acaib ve garaib ne mevcud ise kâffesini 
halk ve icadda şerik ve naziri olmayan. 

يعُ َسر  يَا   

Ey yerleri ve gökleri, bütün Âlemleri az vakitte çabukça 
vücuda getiren Kâdir-i Mutlak. 

ْيُ َُب  يَا   

Ey Salihlere, Sadıklara, Ebrara Cennet ve Nimetini ve 
Cemalini Rü'yet ile müjde ve beşaret veren Zât-ı Kerim. 

يرُ نَذ  يَا   

Ey Kullarını kusur ve cürümden feragat için nasihat veren ve 
aks-i halde îtab ve azab ve mücazata uğrayacaklarını Kullarına 
Tebliğ eden ve ettiren Zât. 

يرُ قَد  يَا   

Ey olmuş ve olacak kâffe-i umur ve hususatın icrasına gücü, 
kuvveti yeten Rabb-ul Âlemîn. 
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 يَا ُمْقتَِدرُ 
Ey her şeye gücü kuvveti yeten, Kudret ve Kemal Sahibi olan Zât. 
 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٦٨ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemalini takdis ve zıddından tenzih ile 
Huzur-u Emanına geldim. Bir İsmin Razî. Narından âzad kıl bizi. 

 

 

ى   يَا َحُّ قَْبَل كُِلى َحٍ
Ey her şeyden evvel Hayy ve Bakî ve Mevcud olan 

Allah Celle Celaluhu. 
 

ى   يَا َحُّ بَْعَد كُِلى َحٍ
Ey her hayattarı dünya hayatından terhis edip, Berzaha 

göçtüren ebedî Hayy ve daim olan Mevla-yı Müteâl. 
 

َّذ   َحُّ  يَا ِبهُهُ  الَ   ىال ء    َُيْ   ََشْ

Ey hiçbir şeye benzemeyen ve asla misli ve şebihi 
olmayan Zât. 

 

َّذ   َحُّ  يَا َحى   كَِمْثلِه   لَْيَس  ىال  

Ey diriler içinde benzeri ve naziri olmayan Zât-ı Hayy. 
 

َّذ   َحُّ  يَا ارِكُهُ  الَ   ىال َحى   َُيَ  

Ey Zât-ı Bârisine, ef'al ve idaresine hiçbir kimse ortak 
olmayan Mevla-i Muteal. 
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َّذ   َحُّ  يَا ى  اىِٰل  يَْحتَاجُ  الَ   ىال    َحٍ

Ey hiçbir hayattara muhtaç olmayan Hayy-ı Kadîr. 
 

َّذ   َحُّ  يَا ى  كُلَّ   يُت يُم   ىال َحٍ  

Ey her hayattara ecel şerbetini içirerek mevte 
mahkum eden Zât. 

 

َّذ   َحُّ  يَا ى  كُلَّ  يَْرُزقُ  ىال َحٍ  

Ey her hayattarı rızıklandıran ve maişetini taahhüd ve 
temin eden Zât-ı Rezzak. 

 

َّذ   َحُّ  يَا اْلمَْوٰت  يُْحِّي  ىال  

Ey Haşr ve Neşr Gününde ölülere Hayat veren, 
muhasebe yerine getiren Zât. 

 

َّذ   َحُّ  يَا يَُموُت  الَ   ىال  

Ey sermedî Hayat ile Hayy olup ölmeyen ve Hayat-ı 
Ebedîyeye Mâlik olan Hayy-u Kayyum. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٦٩ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Allahım, her yerde Marufsun. Her dilde meşkursun. Dergâh-ı 
İzzetine geldim. Cehennem nȃrından azad kıl bizi. 

 

 

 يَا َمْن لَهُ ِذْكر  الَ يُْنٰس 
Ey Ezelden Ebede kadar Zikr-i Cemili unutulmayan ve zikren 

ifade-i hale istidadı olmayan hayvanat dahi halen Rezzaklarını 
Zikr eden Zât. 
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 يَا َمْن لَهُ نُور  الَ يُطْٰف 
Ey asla sönmeyen ve sönmek imkânı olmayan, umum Nurların 

ve Nuranîlerin aslı ve menbaı olan Allah Teberak ve Teâlâ 
Hazretleri. 

 

 يَا َمْن لَهُ ثَنَٓاء  الَ يُْحِٰص 
Ey hadsiz payansız Medh ve Sena ve Evsaf-ı Cemaliye ile 

mevsuf olup Sahib-i Celȃl ve Cemȃl ve Kemȃl Âl-ul Âl olan 
Mevla-yı Kadȋm. 

 

ُ يَا َمْن لَهُ نُ  عُوت  الَ تُغَْيَّ  

Ey tağyir ve tebdile kat'a imkan olmayan ve Sıfat-ı 
Celîlesinin âsâr ve netayici her an meşhud olan hadsiz Esma-i 
malume ve evsaf-ı marufe ile muttasıf olan Allah Celle Celaluhu 

 

 يَا َمْن لَهُ نِعَم  الَ تُعَدُّ 
Ey umum mahlûkatına her zaman taze taze 

mütenevvi, müteaddid sayılmayacak kadar çok Nimetler 
ve İhsanlar ile meşkur olan Zât. 

 

 يَا َمْن لَهُ ُمْلك  الَ يَُزولُ 
Ey zevalsiz ve intikalsiz Mahz-ı Meşiet-i İlahiye ve 

İrade-i Rabbaniyesine bağlı ve münhasır mülkünün 
Mâliki olan Zât-ı Kibriya. 

 

هُ َجالَل  الَ يُكَيَُّف يَا َمْن لَ   

Ey devam ve istikrar üzerine Kader ve Kıymet Şe'n ve 
Azametinde gaye-i müntehada olan ve arızî ve muvakkat etvar-ı 
muhtelifeye maruz kalmayan Rabb-i Celȋl. 
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 يَا َمْن لَهُ قََضٓاء  الَ يُرَدُّ 
Ey Hüküm ve Kazasını redde imkân olmayan ve neyi murad 

ederse onu işleyen ve Kaza-ı Rabbaniyesi zahiren kurbet görünse 
manen hayırlı ve matluba muvafık olan Zât-ı Ehad. 

 

 يَا َمْن لَهُ ِصفَات  الَ تُبَدَّلُ 
Ey Nev-i İnsan ve Melaike-i Kiramın Vesile-i Necat ve Bâis-i 

Felah olarak yad-ı tezkar etmekte oldukları Sıfat-ı Celȋlesi asla 
kabil-i tebdil ve tağyir olmayan Zât-ı Ecell-i Â'la Hazretleri. 

 

 يَا َمْن لَهُ كَمَال  الَ يُْدرَكُ 
Ey her Emir ve Nehyi yerinde olan ve Evsaf-ı Lazimesi tam, 

nekais ve avayibden münezzeh ve İhsanat-ı Kerimesi ile muttasıf 
olan ve bu amîk ve dakîk meselenin künhüne akıl ve feraset 
yetişemeyen Zât-ı Ehad. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٠ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ey benim Rabbim Divan-ı Afv ve Dergâh-ı Mağfiretine 
sığındım. Nȃr-ı Cehhenminden halas kıl bizi. 

 

 

نيَ اْلعَالَم  يَا رَبَّ   

Ey İns ve cin, hayvan, haşerat, Arz, Semavat kâffesinin 
Hâlık-ı Kerim Rabb-i Rahîmi. 

 

ينِ الدى  يَا َمالَِك يَْوِم    

Ey Hakk üzere hükmedip mükâfat mücazatlarını veren ve 
Yevm-i Cezanın Hâkimi ve Mahkeme-i Kübranın Kadi-i Âdili 
olan Rabb-i Kadîr. 
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ابِر  يَا َمْن يُِحبُّ   ينَ الصَّ  

Ey sabredenlerle beraber ve sâbirlerin Hami ve Nasırı 
olan ve sabır ve sükûnet gösterenleri seven Zât-ı Kibriya. 

 

نيَ التَّوَّاب  يَا َمْن يُِحبُّ    

Ey menahi ve fevahişden nedametle Tevbe ve İstiğfar 
edenlere muhabbet eden Zât. 

 

ر  يَا َمْن يُِحبُّ   ينَ اْلُمتَطَهِى  

Ey İman mukteziyatından olan taharet ve nezafet 
edenleri seven ve muhabbet eden Zât-ı Kibriya. 

 

نيَ اْلُمْحِسن  يَا َمْن يُِحبُّ    

Ey Emirlerine mutavaatla raiyetine Adl ve İhsan ve İhlas ile 
İfa-i Ubudiyet ve Eda-i Şükran edenleri seven Hâlık-ı Müteâl. 

 

ينَ النَّاِصر  يَا َمْن ُهوَ َخْْيُ   

Ey Zât-ı Ulûhiyetine İtimad-ı Tamme ve Tevekkül-ü Halise ile 
teveccüh edenlere Fetih ve Nusret ve Kerem-i İnayet eden, hem 
muin ve yardımcıların hayırlısı olan Mevla-yı Kadȋm. 

 

نيَ اْلفَاِصل  يَا َمْن ُهوَ َخْْيُ   

Ey Hak ile batıl ve Hayır ile şer beynini hal ve fasl ve 
fark ve temyiz edenlerin hayırlısı olan Hâlık-ı Âdil. 

 

اكِر  يَا َمْن ُهوَ َخْْيُ     ينَ الشَّ

Ey Şükre şayan ve Şükrana layık ve Hamde şayeste 
olanların hayırlı ve Efdali olan. 
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ينَ بِاْلُمْفِسد  يَا َمْن ُهوَ اَْعلَُم   

Ey emr-i bilmaruf perde-i nisyan ile setr edip münkerat ve 
dalaleti tervic, İntizam-ı Âlemi tağyir ve tahrife çalışan müfsidleri 
pekâlâ bilen ve yevm-i cezaya imhal eden Rabb-ul Âlemîn. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن  نَا ِمَن النَّارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل ﴾ ٧١ْاالََماُن نَِجى  

Ey benim Azametli Padişahım, Seni kâffe-i nekais ve ayıptan 
tenzih ile emn ve eman diler ve Huzur-u İzzetine dehalet ile 
Cehennem narından necat buldurmanı niyaz eylerim. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb, şu zikredeceğim Esma-ı Mübarekenle Sen Azîmü'ş-
Şandan niyaz eylerim. 

   يَا ُمْبدِ 

Ey halaikı yoktan Vücuda getiren Kudretli Padişah-ı Bîzeval. 
 

يدُ ُمع  يَا   

Ey ademden Vücuda getirdiği mevcudatı tekrar mevte 
mahkum edip Kıyamet Gününde iade eden Akdar-ul Kâdirin. 

 

يظُ َحف  يَا   

Ey amme-i mahlûkatını Hıfz ve Himaye ve Sıyanet 
ile koruyan Zât-ı Hamî. 

 

يطُ ُمح  يَا   

Ey İlim ve Kudreti her şeyi ihata edip Daire-i 
Rububiyetinden kaçmak ihtimali olmayan Zât-ı Kavî. 



 

131 

 

يدُ َحم  يَا   

Ey nihayetsiz Şükür ile meşkur ve Zikr-i Cemȋl ile mezkur 
ve derecesiz Medih ve Senaya seza olan Zât-ı Mahmud. 

 

يدُ َمج  يَا   

Ey Şan ve Şeref ve Kerem, İzzet ve Celalet Sahibi olan 
Allah-u Azîmü'ş-Şan. 

يُت ُمق  يَا   

Ey bütün hayattarlara Rızık ve gıda veren ve Şefkatiyle 
besleyen, doyuran Kudret ve şefkatli olan Zât. 

 

يثُ ُمغ  يَا   

Ey aciz ve muhtaçlara Lütuf ve Merhametiyle imdad ve 
yardım eden Zât-ı Kerȋm. 

 

 يَا ُمعِزُّ 
Ey Hidayete seza Kullarını İman, Zühd, Salahat ve Takva ile 

mevsuf edip İzzet ve Şeref bahşeden Rabb-ı Aziz. 
 

 يَا ُمِذلُّ  
Ey âsi ve kâfirleri hor, hakir ve zelil eden Zât-ı Müntakim. 

 

نَا ِمَن  َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٢النَّارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemalini takdis ve zıddından tenzih ile 
Dergâh-ı Emanına dehalet ettim. Bir İsmin Razî, Cehennemden 
azad kıl bizi. 
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 يَا َمْن ُهوَ اََحد  باِلَ ِضٍدى 
Ey İrade ve Meşiet-i İlahiyesinin aksine Âlemlerde 

muhalif ve mugayir bir hüküm ve tasarrufa salâhiyettar olup 
adîl nazîri olmayan Sani-i Zülcelal. 

 

 يَا َمْن ُهوَ فَْرد  باِلَ نٍِدى 
Ey şu Kâinatın bir tek Sani' ve Hâlıkı olan, misil ve nazîri 

olmayan Vâhid-i Ehad. 
 

 يَا َمْن ُهوَ َصمَد  باِلَ َعْيٍب 
Ey mülkünde daim ve bâki ve cavid olup eksik, 

noksandan müberra olan Rabb-i Kerim. 
 

 يَا َمْن ُهوَ وِْتر  باِلَ َشْفعٍ 
Ey hüküm ve Saltanat-ı Âlemde bir tek hüküm ve 

mutasarrıf olup eşi ve arkadaşı olmayan Zât. 
 

يرٍ َوز  يَا َمْن ُهوَ رَبى باِلَ    

Ey yarattığı mahlûkatı bilen ve onlara Mâlik ve Nazır ve 
her hareketlerine âgâh olan ve bu acaib ef'alinde asla 
memuru, vekili olmayan Zât. 

 

 يَا َمْن ُهوَ غَِنى باِلَ فَْقرٍ 
Ey mahlûkatının amme-i havayicini İhsan kıldığı halde 

hazinesine zerre kadar halel gelmeyen, fakr ve fâka arız 
olmayan Zât-ı   نيَ اْلعَالِم  غَِنى َعِن  
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ُسْلطَان  باِلَ َعْزلٍ يَا َمْن ُهوَ    

Ey padişahlar Padişahı, mülkünün yegâne Rabb ve Mâliki, 
Rabb-ul Âlemîn: Hâkim-i Mutlaksın Kadi-i Münferidsin, ma'zul 
olamazsın çünkü Kadîm ve Bâkisin, mensub değilsin. 

 

يك  باِلَ َعْجزٍ يَا َمْن ُهوَ َملِ   

Ey dünya ve Ahiretin yegâne Âmiri, hududsuz mülkünün 
müdahalesiz Sahibi, binler Esma ve Sıfatın meşhud 
delaletiyle Kâdirsin, Muktedirsin, İhsanatınla mümtazsın, 
Galibsin, Hâlıksın, Hâfızsın aczden müberrasın. 

 

 يَا َمْن ُهوَ َمْوُجود  باِلَ ِمْثل 
Ey Vacib-ül Vücud ve Gaye-i Küll-i Maksud olan Rabb-i 

Kerim, Âlemlerin Vücudu Senin Vücudunun delilidir. 
Vücud-u Rabbaniyeni muannidler, münkirler dahi biliyorlar 
zira büyük olanı inkâra hacet yok. İnkâra layık bir şey var, o 
da Senin mislinin ve nazirinin yokluğudur. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰ  َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٣هَ ااِل  

Ya Rabb, Âlemde Marufsun, Mabudsun. Her dilde Mezkur ve 
Meşkursun. Huzur-u Rahmetine geldim, Cehennem azabından 
azad buyurmanı niyaz ediyorum. 

 

 

نَ يلِلذَّاكِر  يَا َمْن ُهوَ ِذْكُرهُ َشرَف    

Ey Zikr-i İlahiyesi ile meşgul olmak, zikredenler için hayırlı 
ve Fazilet-Bahş bir Şeref ve menfaattar bir meziyet olan Hüda-i 
Lemyezel. 
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اكِر  يَا َمْن ُهوَ ُشْكُرهُ فَْوز   ينَ لِلشَّ  

Ey her nevi Nimet ve İhsanlarına mukabil Muhsine Hamd 
ve Mü'nime Şükür, Şakirler için mucib-i fevz ve felah olan ve 
matlubuna vasıl kılan ve şükredenlerin Nimetlerini artıran 
Hâlık-ı Kerȋm ve Rezzak-ı Mezkûr. 

 

ينَ لِْلَحاِمد  يَا َمْن ُهوَ َحْمُدهُ فَْخر    

Ey Zât-ı İlahiyesini ta'zim etmekle Hamd ve Sena edenlere 
azim faideler, Sevablar, çok büyük Nimetler bahşeden, hem 
Hâmidler hakkında Zikir ve Senaları Hakka aid olduğu halde 
bin netice Hamd edenlerin de İhlâs ve evsaf-ı memduhalarını 
izhar-ı bais olan Kâdir-i Kayyum. 

 

نيَ يَا َمْن ُهوَ طَاَعتُهُ  يع  نََجاة  لِْلُمط   

Ey Kulları için Taat-ı İlahiyeye müdavemet ve sabitkadem 
olmak, itaat edenler hakkında Halik'a Kulluk olmakla beraber 
kendileri içinde Cehennem azabından halas ve Cennet-i Â'laya 
duhule vesile olduğunu talim ve tasrih eden Zât. 

 

نيَ الِب  لِلطَّ  َمْفتُوح   بَابُهُ  ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey Rahmet-i İlahiye ve Şefkat-ı Rabbaniyeye müstehak olan 
Mü'min ve muvahhidlere İkram ve İ'zaz için Merhamet ve Lütuf 
ve İhsan kapıları açık olan Rabb-i Rahȋm. 

 

يلُهُ َواِضح   نيَ يَا َمْن ُهوَ َسب  ِمن  لِْلُمو ْ  

Ey Tarik-i Hakka teveccüh eden ve istikameti ihtiyar eden 
muhlis Müminlere Kitab-ı Kerȋm ve Şer'-i Şerif ahkamını irae 
ve yolları vazıh ve aşikar eden Rabb-i Cemȋl. 
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ينَ لِلنَّاظِر  يَا َمْن ُهوَ ٰايَاتُهُ بُْرهَان    

Ey Ayat-ı Beyyinat ve Alamat-ı Arz ve Semavata nazar-ı 
dikkat ve İm'an ile bakanlar için kuvvetli delil ve musaddak 
hüccet ve sıhhatli fermanı olan Allah Celaluhu. 

 

نيَ لِْلُموقِن  يَا َمْن ُهوَ كتَابُهُ تَْذكِرَة    

Ey Kitab-ı Kerimi ve Kur'an-ı Hakimi Müminler için İnzal 
edilmiş Menba-ı Hidayet ve Felah ve Maden-i Fazilet ve Salah 
kılan Rabb-i Kerȋm. 

 

نيَ لِْلُمْذنِب  يَا َمْن ُهوَ َعْفُوهُ َمْلَجا     

Ey âsi ve günahkâr kulları için afv ve Mağfiret-i İlahiye Melce 
ve Penah ve Sığınak olan Rabb-i Kerȋm. 

 

يب  يَا َمْن ُهوَ رَْحمَتُهُ  نيَ لِْلُمْحِسن   قَر   

Ey Lütuf ve İhsan gibi şiar ve sıfat sahibleri için Rahmet-i 
İlahiyesi yakın müstehak olan Zât-ı Rahîm. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٤ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Âlemde Maruf ve Mabudsun, her dilde Mezkûr ve 
Meşkûrsun. Ya Rabb benim günah defterimi yak, benim yerime. 

 

 

 يَا َمْن تَبَارََك اْسُمهُ 
Ey Esma-ı Hüsnası Celȋl ve Cemȋl ve A'zam ve Mübarek, Pak, 

Münezzeh ve Tahir, Vasi' ve Erham olan Rabb-ul Âlemîn. 
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 يَا َمْن تَعَاىٰل َجدُّهُ 
Ey Gına ve Azamet ve Hayr, Saadet, Bereket ve 

meymeneti âli ve ziyade vasi' ve etemm olan Hak Celle ve 
Â'la Hazretleri. 

 يَا َمْن َجلَّ ثَنَٓا
Ey Medih ve Sena ve Evsaf-ı Rabbaniyesi azim ve 

kesir olan Vacib-ul Vücud. 
 

 يَا َمْن الَٓ اِلٰهَ غَْْيُهُ 
Ey Zât-ı Ulûhiyetinden gayrı Mabud-u Bilhak olmayan 

Hak Celle ve Â'la Hazretleri. 
 

 يَا َمْن تَقَدََّسْت اَْسمَٓا
Ey Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı Celilesi son derece pak ve 

latif ve nezih olan Mevla-yı Müteâl Hazretleri. 
 

 يَا َمْن يَُدومُ بَقَٓا
Ey hâdisatın bil-külliye hilafına tebdil ve tağyirsiz hal 

üzre bâki olan Kâdir-i Zülkemal 
 

 يَا َمِن اْلعَظَمَةُ َبَٓا
Ey Azamet-i Kibriya Zât-ı Ulûhiyetine yaraşır bir 

Cemal-i Kudretiyle mütenasib bir Hüsne Mâlik olan Kâdir-
i Kayyum. 

 

 يَا َمِن اْلِكَْبِيَٓاءُ رِدَٓا
Ey Azamet ve Uluvv-u Şan, Zât-ı Rububiyetine has 

Perde-i Ezelîsi olan Bâri-i Ekrem. 
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ٓ اَ يَا َمْن الَ يُْحِٰص  الَ  

Ey sayısız ve hesabsız Atiyye ve İhsanlar Sahibi olan 
Ganiyy-i Kerȋm. 

 يَا َمْن الَ يُعَدُّ نَْعمَٓا
Ey ta'dad ve tayini imkânsız Nimetlerini ivazsız ve 

bedelsiz Hazine-i Kereminden veren Zât-ı Bâri. 
 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٥ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürüm ve isyanımı mukırrım. Afv ve Mağfiretini rica 
ve niyazda musırrım. Bakma kara defterime, yakma beni onu yak 
benim yerime. 

 

ئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ َو اَسْ   

 Ya Rabb, şu zikredeceğim Esma-i Şerifenle 
Senden niyaz ediyorum. 

نيُ ُمع  يَا   

Ey mahlûkatına hasseten fukara ve zuafaya Meded 
ve İnayet buyuran Zât-ı Azim. 

 

نيُ ُمب  يَا   

Ey Hayır ile şer ve Hak ile batıl ve sair beynlerini 
tefrik ve temyiz eden Zât. 

 

نيُ اَم  يَٓا   

Ey hile ve hiyanet ve gadirden sâlim ve münezzeh 
olub emniyet ve itimada şayan olan Zât. 
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نيُ َمك  يَا   

Ey Mertebe-i Refia ve Vakar ve Temkin Sahibi 
olan Hak Teâlâ Hazretleri. 

 

نيُ َمت  يَا   

Ey kavî ve dayanıklı, sarsılmaz ve mukavemetli 
olan Rabb-i Kavî. 

يدُ َشد  يَا   

Ey Kuvvet ve Kudreti pek sert ve gayet cesur olan 
Zât-ı Zülcelal. 

 

يدُ َشه  يَا   

Ey Kullarının ahvaline şahid ve muvahhid 
müttakiler nazarında meşhud olan Zât-ı Zâhir. 

 

يدُ رَش  يَا   

Ey doğruyu İrae ve Telkin ve Takdiri isabetli ve güzel 
olan Zât-ı Mübeyyin. 

 

يدُ َحم  يَا   

Ey Sena-i Cemil ile Zikr olunan Medhe şayeste ve 
Şükre seza olan Zât-ı Mahmûd. 

 

يدُ َمج  يَا   

Ey Azamet ve Celalet ve Şan ve Şeref Sahibi olan 
Allah-u Zülcelal-i Ve'l İkram Hazretleri. 
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نَا ِمَن النَّارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِ  َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٦لٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Âlemde Marufsun, Mabudsun. Her dilde Mezkur ve 
Meşkursun. Huzur-u Rahmetine geldim, Cehennem azabından 
azad buyurmanı niyaz ediyorum. 

 

يدِ اْلمَج  يَا ذَا اْلعَْرِش     

Ey en yüksek Kürsi ve Arş Sahibi olan ve Cennet-i 
Â'lanın eşref menzillerinin Mâliki bulunan Mevla-yı 
Muteâl. 

د  يَا ذَا اْلقَْوِل  يدِ السَّ  

Ey Sözü doğru, dürüst, Kitabı muhkem ve Emrinin ifası 
kolay olan Zât-ı Musahhil. 

 

يدِ الرَّش  يَا ذَا اْلفَْضِل    

Ey çok ziyade Kerem ve İnayet ve fevkalâde Cûd ve 
İhsan Sahibi olan Rabb-i Ganî. 

 

د  يَا ذَا اْلبَطِْش  يدِ الشَّ  

Ey haddini bilmeyen muannidleri ve seyyiatından 
nedamet etmeyen mürtedleri Kudret ve şiddetle kavrayıp 
tutan, intikamını suret-i layıkada alan Âdil-i Müntakim. 

 

يدِ اْلوَع  ا ذَا اْلوَْعِد َو يَ   

Ey ehl-i nifak ve küfür için Cehennem ve Azab-ı Ebedî ile 
tecziye ve tazib edeceğini va'd ve ahd eden ve va'dini aynen 
yerine getiren ve getirmeye Kâdir ve Muktedir olan Kadi-i Ezelî. 
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يدٍ بَع  يبًا غَْْيَ  يَا قَرِ   

Ey Kullarının hatt-ı hareketini yakından nezaret eden ve bilen, 
asla uzaklık tasavvuru mümkün olmayan Rabb-i Akreb. 

 

يدُ اْلَحم  يَا َمْن ُهوَ اْلوىَِلُّ   

Ey Kullarına Kurbiyet ve Sahabet, Hâlıkıyet ve mahlûkiyet 
cihetiyle münasebeti bulunan, İnayet ve Eltaf-ı Subhaniyesine 
mukabil Sena-yı Medhe şayeste ve seza olan Rabb-ul Âlemîn. 

 

ٍء   يد  َشه  يَا َمْن ُهوَ َعٰل كُِلى ََشْ  

Ey her şeyi görüp Şahid olan ve her Zîhayatın Meşhud 
ve Marufu olan Zât-ı Kibriya Hazretleri. 

 

ٍَّم  يدِ لِْلعَب  يَا َمْن ُهوَ لَْيَس بِظاَل  

Ey Kullar kendileri tecziye ve tazibe istihkak kesb 
ettikleri halde, zulm eder olmayan Rahman-ur Rahîm. 

 

   يدِ اْلوَر  يَا َمْن ُهوَ اَْقرَُب اِلَْيهِ ِمْن َحْبِل  

Ey Kullarına boyunlarındaki şah damarlarından daha yakın 
olan Zât-ı Karîb ve Mucib olan Zât-ı Barî ve Tekaddes Hazretleri. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٧ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemalini Takdis ve zıddından Tenzih ile 
Huzur-u Emanına geldim. Bir İsm-i Cemilin Razî. Rabb-i 
Rahîm'im, Cehennem narından âzad kıl bizi. 
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يرَ َوز    الَ  وَ   لَهُ  يكَ َشر   الَ  َمنْ  يَا  

Ey Mülk ve Saltanatında ortağı olmadığı gibi, memur ve 
vekili dahi olmayan eşsiz Padişah-ı Bîmisal. 

 

ْيَ نَظ   الَ  وَ   لَهُ  يهَ َشب   الَ  َمنْ  يَا  

Ey İrade ve Hâkimiyet ve Kudret ve Azametinde benzeri 
olmadığı gibi, akran ve arkadaşı dahi olmayan Hazret-i 
Allah Celle Celaluhu. 

 

ْمِس  َخالِقَ  يَا ْيِ اْلُمن   اْلقَمَرِ  وَ   الشَّ  

Ey Âlemlerin faide ve menfaatı mucib, ziyadar güneşi ve 
münevver kamerin Hâlıkı ve Müdebbiri olan Hak 
Subhanehu ve Teâlâ Hazretleri. 

 

ْيِ اْلفَق  ُمْغِنَ اْلبَٓاِِئِ يَا   

Ey zarar ve ziyan, şiddet ve cebre düçar olan fakiri, 
müstağni kılan ve fakr-u zaruretten kurtaran Zât-ı Ganiyy-i 
Samed. 

غ  يَا رَازَِق الِطىْفِل     ْيِ الصَّ

Ey latif ve leziz bir gıdaya muhtaç olan taze çocuklara 
hilaf-ı me'mul bir tarzda, şayan-ı hayret bir menbadan 
Rızıklarını İhsan buyuran Hayr-ur Razıkîn. 

 

ْيِخ  ْيِ اْلكَب  يَا رَاِحمَ الشَّ  

Ey iltifat ve ikrama muhtaç ve şayeste olan ihtiyarlara 
merhamet ve taltif eden Erham-ur Rahimîn. 
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   ْيِ اْلُمْستَج  يَا ِعْصمَةَ اْلَخٓائِِف  

Ey taaccübden hayran ve korkup nâlan olanları, cürüm ve 
günah ve sair measîden hıfz-u vikaye eden Hâfız-ı Hakîkî. 

 

ْي  بَص   بِعِبَاِده   ُهوَ  َمنْ  يَا  

Ey Kullarının zahir ve batınlarını gören ve bilen Zât-ı 
Basîr ve Alîm. 

 

   ْي  َخب  بَاِد  يَا َمْن ُهوَ بَِحوَايِجِ اْلعِ 

Ey Kullarının hacat-u zaruretlerini yakından bilen ve 
tazmin eden Zât. 

ٍء  ير  قَد  يَا َمْن ُهوَ َعٰل كُِلى ََشْ  

Ey menfaat ve zarar, Hayır ve şer, İzzet ve zilletten her 
bireriyle tavsif etmeye kâdir, her şeye muktedir olan Mevla-
yı Müteâl Hazretleri. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٨ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ey cemî-i noksan Sıfatlardan münezzeh ve Sıfat-ı Kemal ve 
Kudretle muttasıf olan Zât-ı Kibriya. Azamet ve Kudretini tasdik 

eder ve derim ki Mâlik-ul Mülksün.   ُاء ََيَ َما   sın. Eman ve يَْفعَُل 

İlticagâhım ve Me'menim Sensin. Ey Rabb-i Muncî. Nar-ı 
Cehennemden azad kıl bizi. 

 

 

عَمِ يَا ذَا اْلُجوِد َو  الِنى  

Ey Kerem ve Sehavet, İhsan ve Nimetlerin Sahibi olan 
Mevla-yı Müteâl Hazretleri. 
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َو اْلكَرَمِ   يَا ذَا اْلفَْضلِ   

Ey Kerem ve İnayet ve Cûd ve İhsan Sahibi olan Allah 
Tebarek ve Teâlâ Hazretleri. 

 

قَمِ   يَا ذَا اْلبَْاِس َو الِنى
Ey azab ve ikab ve itab Sahibi olan Aziz-i Cebbar. 

 

َّْوِح َو اْلقَلَمِ   يَا َخالَِق الل
Ey Levh-i Mahfuzu yazan Nurdan Kalem ve Levhde 

yazılanların ve kâffe-i mevcudatın Hâlıkı olan Mukaddir-i Ezelî. 
 

الذَّرِى َو النََّسمِ يَا بَارِ   

Ey el ile tutulmayan ve göz ile görülmeyen zerre ve hava-
i nesîmîyi yaratan ve o iki unsur ile Zîhayatı nema-i neşve 
yürüten Allah Celle Celaluhu. 

 

ا ُمْلهِمَ اْلعَرَِب َو اْلعََجمِ يَ   

Ey Arab ve acemin Kalbine Feyz ve intibah ilka' eden 
Hüda-i Lemyezel Hazretleri. 

 

رِى َو ْاالَِلَِ   يَا كَاِشَف الضُّ
Ey zarar ve ziyan ve hasaret ve noksanları açan ve 

bilen, def' ve ref' eden Zât-ı Rahîm. 
 

رِى َو اْلهِمَِم  يَا َعاِِلَ الِسى   

Ey sarih ve maksudu, hem gizli esrarı bilen Allâm-ul Guyub. 
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لَهُ اْلبَْيُت َو اْلَحرَمُ يَا َمْن    

Ey Beyt-i Şerif ve Harem-i Kâbe kendine mahsus olan Zât. 
 

 يَا َمْن يَْخلُُق ْاالَْشيَٓاءَ ِمَن اْلعََدمِ 
Ey Âlemde hayvanat, nebatat, cemadat ne varsa yoktan  ْكُن 

Emr-i Celili ile hemen var eden Zât-ı Kadîr ve Muktedir. 
 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٩ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Kulunda cürüm ve isyan çok, Senin dahi affın Hak. 
Günah defterimi yak, bu âsi kuluna mağfiretle bak. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb, şu zikr edeceğim Esma-i Mübarekenle 
Senden niyaz ediyorum. 

 

 يَا َعاِدلُ 
Ey Adaletli, Hakka riayet eden, zulüm ve gadri nehy 

eden İhsankâr Padişah. 
 

 يَا قَابِلُ 
Ey Sıdk ve İhlâsla  ِا رَُسوُل اهلٰلِ الَ  ُمَحمَّدًا  َّ اهلٰلُ  ااِل لهَ   diyenlerin 

günahlarını Mağfiret ve Tevbelerini kabul eden ve i'raz 
edenlere şiddetli azab ve ikabı olan Rabb-i Celȋl. 
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 يَا فَاِضُل  
Ey Fazilet ve Kemȃl ve Cemȃl Sahibi olan Zât-ı Kibriya. 

 

 يَا فَاِعُل  
Ey dilediğini ve irade ettiğini yapan ve işleyen Fail-i Muhtar. 

 

 يَا كَافِلُ 
Ey Zîhayatın umur-u idare ve iaşesini deruhde eden 

Vekil ve Kefil. 
 

 يَا َجاِعلُ 
Ey mülk ve daire-i saltanatında İnşa, İbda', Halk, İmate, 

İhya, Terzik, Tenvir gibi umur-u kesireyi yapan, Halk 
eden Allah Celle Celaluhu. 

 يَا كَاِملُ 
Ey kâffe-i evsafı tam ve noksan şeylerden münezzeh 

Cemi'-i Sıfat-ı Hamîde ile muttasıf olan Hüda-i Ekrem. 
 

 يَا فَاطِرُ 
Ey bu hayretbahş Âlemleri bir tek Emr ile yaratıp 

Vücuda getiren Padişah-ı Lemyezel. 
 

 َ الُِب يَا ط  

Ey ben-i âdemin marufla amel, münkerattan ictinabını 
âmir ve nahî olmakla Kullarının refah ve saadetini isteyen 
Hak Celle ve Â'la. 
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 يَا َمطْلُوُب 
Ey Rahmet ve İnayet, Afv ve Mağfireti matlub olan Vasi'-

ul Mağfiret. 
 

 ٓ َّ نَا ِمَن النَّارِ ﴿اَْنَت   ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل ﴾ ٨٠ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemȃlini Takdis ve zıddından Tenzih ile 
Huzur-u Emȃnına geldim. Bir İsm-i Şerifin Muncî, Nar-ı 
Cehennemden azad kıl bizi. 

 

 
 

   بَِحْولِه  يَا َمْن اَْنعَمَ 

Ey Havl ve Kuvvet ve Kudretiyle mahlûkatına İn'am ve İhsan 
kılan Mün'im-i Hakîkî ve Rezzak-ı Sermedî. 

 

بِطَْولِه  يَا َمْن اَكْرَمَ   

Ey Kudret ve Gına ve Fazl-ı Keremi ile mahlûkatına 
İzzet, İkram eden. 

 

بِلُطِْفه  يَا َمْن َعادَ   

Ey fevt olup fenaya gidenleri Yevm-i Haşirde muhasebe 
için Lütuf ve İnayetiyle Haşr Gününe iade ve ihrac eden. 

 

بُِقْدرَتِه  يَا َمْن تَعَزَّزَ   

Ey Kudret-i Rabbaniyesiyle kavî ve galib olan Hak 
Subhanehu ve Teâlâ Hazretleri. 
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بِِحْكمَِته  يَا َمْن قَدَّرَ   

Ey İlm-i Ezelîsiyle vukua gelecek şeyleri Hikmetiyle 
tayin ve takdir ve i'lam eden. 

 

 ْيِه  بِتَْدب  يَا َمْن َحكَمَ 

Ey hüküm ve kararını muvafık tarzda Adl ve Hakkaniyet 
dairesinde İcra eden Hâkim-i Âdil. 

 

َّرَ    بِعِْلِمه  يَا َمْن دَب

Ey İlim ve İradesiyle, Hikmet ve maslahata muvafık 
İcraat yapan Rabb-i Yezdan. 

 

بِِحْلِمه  يَا َمْن تََجاَوزَ   

Ey Kulları arasında ta'riz ve te'dibe layık olanlara 
Hilmi ile lînetle muamele yapan Zât-ı Halim. 

 

ه    دَنَا ِف يَا َمْن  ُعلُوِى  

Ey Rif'at ve Galibiyet Sıfatlarıyla beraber Ulviyetinde, 
mahlûkatına Re'fet ve Şefkatiyle son derece yakın ve 
Rahim olan Rabb-i Azim. 

 

ه   ف   َعالٰ   َمنْ  يَا دُنُوِى  

Ey Ulviyet ve Galibiyet Sıfat-ı Celilesine Kurbiyet ve 
Rahimiyet inzimam ettiği gibi, azim Ulviyet ve refi' 
celalet ile mümtaz olan Rabb-ı Celȋl. 

 

َّٓ اَ  نَا ِمَن النَّارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل ﴾ ٨١ْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى  
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Ey Âlemlerin nazirsiz Padişahı, Sen Adl ve İhsanın ve Afv ve 
Mağfiretin ile Marufsun. Dergâh-ı Emanına geldim. Nihayetsiz 
Rahmetin çare-i necatımdır. Nȃr-ı Cehennemden âzad kıl 
Allahım 

 

 

ٓاءُ يَا َمْن يَخْ  لُُق َما ََيَ  

Ey dilediğini Halk eden, işinde abes olmayan Hallak. 
 

ٓاءُ    يَا َمْن يَْفعَُل َما ََيَ
Ey ne isterse onu işleyen   ُئَُل َعمَا يَْفعَل  الَ ُُيْ

 

ٓ  َمنْ   ىََيْد    َمنْ  يَا اءُ ََيَ  

Ey kimi isterse, onu Hidayetine mazhar eden Zât-ı Hadî. 
 

ٓاءُ  يَا َمنْ  يُِضلُّ َمْن ََيَ  

Ey kim Hidayete müstehak ve istikamete layık değilse 
dalalete götüren Zât. 
 

ٓاءُ    يَا َمْن يَْغِفُر لِمَْن ََيَ
Ey kimi dilerse onu afv ve mağfiret eden Gafur-u Rahîm. 

 

ٓاءُ    يَا َمْن يُعَِذىُب َمْن ََيَ
Ey kim azaba müstehak ise ona azab eden Rabb-i Nezir. 
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ٓاءُ يَا َمْن يَتُوُب َعٰل َمْن  ََيَ  

Ey kimi murad ederse onun nedametle Tevbesini kabul 
eden ve zünubunu mağfiret eden Zât. 

 

ٓاءُ  ُر ِف ْاالَْرَحاِم كَْيَف ََيَ  يَا َمْن يَُصوِى
Ey anaların rahimlerindeki zürriyetleri dilediği şekil ve 

surette yaratan Hallak-ı Kerȋm. 
 

ٓ   َما اْلَخْلقِ  ِف   يدُ يَز   َمنْ  يَا اءُ ََيَ  

Ey Emr-i Halk ve Hilkati dilerse, ziyade eden Bâri-i Kerim. 
 

ٓ  َمنْ   بِرَْحمَِته   يَْختَصُّ  َمنْ  يَا اءُ ََيَ  

Ey Rahmet ve Mağfiretini nasdan kim Rahmete müstehak 
ise ona tayin ve tahsis kılan Zât-ı Zülkemȃl. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٨٢ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb Mâlik-ül Mülksün.   ُاء  sın. Melce ve Menceim يَْغِفُر َما ََيَ

Sensin. Ey Rabb-i Razî. Nȃr-ı Cehennemden azad kıl bizi. 
 

 

 ً َو الَ َولَدًا  يَا َمْن َِلْ يَتَِّخْذ َصاِحبَة  

Ey zevc ve zevciyet, veled ve velediyet ittihaz etmeyen Zât-ı 
Ehad-ı Samed. 

 

رِكُ  الَ  َمنْ  يَا ٓ    ف   َُيْ اََحدًا   ُحْكِمه  

Ey hiçbir ferdi hiçbir umurunda şerik etmeyen Zât-ı  َُوْحَدهُ الَ َشرِيَك لَه 
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ٍء   يَا َمنْ  قَْدرًاَجعََل لِكُِلى ََشْ  

Ey Âlemde her şey için ayrı ayrı Hüküm ve Kaza, 
Takdir ve Tedbir ve Taksim ve emr-i maaşı mihver-i 
layıkında yapan ve veren Zât-ı Müdebbir. 

 

يمًا رَح   يَزَلْ  ِلَْ   َمنْ  يَا  

Ey Rahmet ve Mağfireti bâki ve daim olan ve 
me'yusları mesrur eden Rabb-i Hakîm. 

 

 يَا َجاِعَل اْلمَٰلِٓئكَةِ ُرُسالً 
Ey Melaike-i Kiramı Vahiy ve İlhama elçi ve vasıta 

tayin kılan Zât. 
 

مَٓاِء بُُروجًا   يَا َمْن َجعََل ِف السَّ
Ey Hikmet-i Hafiye ve maslahat-ı hususiyeye mebnî 

gökte yirmisekiz burçları vücuda getiren Zât. 
 

 يَا َمْن َجعََل ْاالَْرَض قَرَارًا 
Ey arzı devr-i daimisinde devam ettirip başı boş bırakmayan 

ve manevî bir hudud, itibarî bir hat üzerinde kararlı ve ayarlı, hem 
ittiradlı bir vaziyette gezdiren ve çeviren Zât-ı Fâtır-ı Akdes 
Kadîr-i Zülkemal. 

رًا  يَا َمْن َجعََل ِمَن اْلمَٓاِء َُبَ
Ey zerre kadar bir nahoş suda kad-ü kamet Sahibi ve cihazat-ı 

adide ve ehemmeye haiz ve ekrem bir surette İnsan denilen 
mahlûku yaratan. 

ٍء َعَددًا  يَا َمْن اَْحِٰص كُلَّ ََشْ
Ey mükevvenatta ne varsa kâffesinin tadad ve baliğ 

olduğu miktarı bilen Rabb-i Alîm. 
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ٍء ِعْلمًا  يَا َمْن اََحاَط بِكُِلى ََشْ
Ey Ezelden Ebede kadar vekayi-i maziye ve 

istikbaliyeden her şeyi muhit ve şamil İlim ve İradesiyle 
bilen ve suret-i makbuliyede vukua getiren Hâlık-ı Kerȋm. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ُسْبَحانَكَ  َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٨٣ يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmet ve Dergâh-ı 
Mağfiretine dehalet ettim. Emȃn, Allahım azab-ı şedid ve ikab-ı 
seri'inden azad kıl bizi. 

 

 

 َ ْسمَٓائِكَ َو اَْسئَلَُك بِا  

Ya Rabb, şu gelecek Esma-i Celil ve Cemilinden 
Senden Tazarru' ve Niyaz ediyorum. 

 يَا فَْردُ 
Ey daire-i mülkünde ve saltanatında şeriksiz ve 

nazirsiz bir tek Padişah-ı A'zam Hazretleri. 
 

 يَا وِْترُ 
Ey İns ve cin, Hayat ve memat, gece ve gündüz, kara 

ve deniz, erkek ve dişi gibi hâdisat-ı eşya çift ve zıdlı olup 
ancak Zât-ı Ulûhiyeti 'BİR' olan Bâki-i Ehad ve Samed. 

 

 يَٓا اََحدُ 
Ey Âlemde yekta Sahib-i Saltanat olan, eşi ve mânendi 

olmayan, hem Azamet ve Celȃlet Zâtında nihayet olan 
Allah Celle Calaluhu. 
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ا َصمَدُ يَ   

Ey Hüküm ve İradesinde bâki ve cavid olup Dergâh-ı 
İlahiyesi umum muhtaçlara açık olan Hak Celle ve Â'la. 

 

 يَٓا اَْمَجدُ 
Ey Hallakıyet ve Rezzakıyet, İhya ve İmate ve İade gibi hadsiz 

Sıfat-ı Rabbaniyesinin delaletiyle, Şan ve Şeref ve ziyade Kuvvet 
ve Kudret, Şevket ve Azamet Sahibi olan Hüda-i Lemyezel. 

 

 يَٓا اََعزُّ 
Ey misilsiz Şan ve Şeref ve hadsiz Kuvvet ve Kudret 

Sahibi olan Mevla-yı Müteâl Hazretleri. 
 
 

 يَٓا اََجلُّ 
Ey İzzet ve Celal, Şevket ve Cemal Sahibi olan Hüda-i 

Lemyezel Hazretleri. 

 يَٓا اََحقُّ 
Ey nihayetsiz Hikmet ve Adalet ve Hakk-ı Hakikat 

iktizasınca Muamele-i Rabbaniyesini icra eden Zât-ı Azim. 
 

 يَٓا اَبَرُّ 
Ey umum mahlûkatına sayısız Nimetlerini İhsan 

buyuran Allah Celle Celaluhu. 
 

 يَٓا اَبَُد  
Ey zevalsiz Ezel ve Ebed Sultanı olan Hâkim-i Bîmesil. 
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نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٨٤ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemalini takdis ve zıddından tenzih ile 
Dergâh-ı Emanına geldim. Bir İsm-i Celilin Razî. Narından azad 
kıl bizi. 

 

 

ْعُروَف َمْن َعرَفَهُ يَا مَ   

Ey vücud ve cisminde çalışan her bir cihan-değer aza-i 
bedeni hakikat nazarıyla teemmül edenler indinde malum 
ve meşhud olan Allah Celle Celaluhu. 

 

 يَا َمْعبُودَ َمْن َعبََدهُ 
Ey kulluğunu acz ve za'fını ve suret-i fıtrat ve keyfiyet-i 

hilkatını bilip, Rabb-i Kerimine Hamd ve Sena ve Hâlıkına 
Taat ve Ubudiyet eden muvahhidlerin Mabud-u Ekremi. 

 

َشكَرَهُ يَا َمْشكُورَ َمْن   

Ey nankörlük etmeyen ve layuad ve layuhsa Niam-ı 
İlahiye ve Eltaf-ı Subhaniyenin Şükrünü eda edenlerin 
lisanlarında, ebedîyen meşkur ve Seza-i Şükr olan Rabb-ul 
Âlemîn. 

 

 يَا َمْذكُورَ َمْن ذَكَرَهُ 
Ey umum Zîruhun dilinde yad edilen Azamet-i Celal ve 

Kudret-i Kemalini ikrar ve tasdik edenlerin Kalb ve lisanlarında 
daima Sena edilen Rabb-i Mezkur. 

 

ِمَدهُ يَا َمْحُمودَ َمْن حَ   

Ey Ta'zim ve Tevkir ile Tesbih ve Tahmide ve Şükür ve Senayı 
vecibeden bilip İnsan-ı Kâmil tesmiyesine layık olanların 
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tarafından kâffe-i âza ve cevarihine, Enva-ı Şükür ve Zikr-i Cemil 
îfasını Ubudiyet-i Hassa bilenlerin Rezzak-ı Mahmudu. 

 

ُجودَ َمْن طَلَبَهُ يَا َموْ   

Ey Zât-ı Ulûhiyetine can-ı gönülden müştak ve talib olanlara 
her an ve her yerde mevcud, hem hâzır ve nâzır olan Hüda-i 
Lemyezel. 

 

 يَا َمْوُصوَف َمْن َوحََّدهُ 
Ey Sıfat-ı Kemȃl ve Cemȃlini ancak Vücuduna, Vahdaniyet ve 

Kudret-i Ezelîyesine İlmelyakîn İman ile âgâh olanlar için 
müsellem ve evsaf-ı malumenin mevsufu olan Mevla-yı Müteâl 
Hazretleri. 

 يَا َمْحبُوَب َمْن اََحبَّهُ 
Ey halkına Marifet-i Tammesi olup ademden Vücud-u 

İnsaniyete geldiğini Tefekkür ile nazarında umum mükevvenatın 
pek çok fevkinde Fâtır-ı Sermediyesini bilip sevenlerin Mahbub-
u Bakîsi olan Allah-u Zulcelal Hazretleri. 

 

 يَا َمْرغُوَب َمْن اَرَادَهُ 
Ey Mün'im-i Hakîkîsini ve Hâlık-ı Kerim ve Rabb-i Kadîrini 

bilmek gibi İnsana layık mezaya ve seciyeler neticesi olarak, 
İrade-i Tamme ve Şuur-u Külliyesini hakiki yerine sarf edenlerin 
Kemal-i Şevk ile isteyip sevdikleri Zât. 

 

 يَا َمْقُصودَ َمْن اَنَاَب اِلَْيهِ 
Ey Kâffe-i Kâinata arka çevirip yalnız şeriksiz ve nazirsiz 

Allah-u Teâlâ Hazretlerine teveccüh ve tevekkül ve Evamirini 
temessük edenlerin azm ve cezm ile Rıza-yı İlahiyesini tahsil için 
uğrunda feda-i can edilen Mahbub-u Ezelî. 
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نَا ِمَن النَّارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ   َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٨٥ااِل  

Ya Rabb, Senin mahlûkat üzerinde mütemadiyen tezahür eden 
Evsaf-ı Kemal ve Cemalinle Takdis ve hilafından Tenzih ile 
derim ki Mabud-u Bilhaksın, Âdil Sultansın. Dergâh-ı İzzetine 
girdim. Günah defterimi yak. Bu âsi kuluna Rahmet nazarıyla bak 

 

 

َّ ُمْلكَهُ   يَا َمْن الَ ُمْلَك ااِل
Ey merî, gayr-i merî, malum ve nâ-malum Semavat ve Arzda 

ne varsa kâffesinin mutlak Mâliki ve Sahibi olan Zât-ı Zulcelȃl. 
 

ثَنَٓائَهُ يَا َمْن الَ يُْحِِص اْلعِبَادُ   

Ey Medih ve Sena, vasıf ve Zikri nev-i beşeri saymaktan 
aciz bırakan Zât-ı Zulcelâl. 

 

الَٓئُِق َجالَلَهُ يَا َمْن الَ تَِصُف اْلخَ   

Ey kâffe-i mevcudat kadr ve şan, kıymet ve Azametine 
delalet eden Sıfat-ı İlahiyeyi tadad ve tezkardan izhar-ı acz 
eden Rabb-ul Âlemîn. 

 

 يَا َمْن الَ يُْدرُِك ْاالَْبَصاُر كَمَالَهُ 
Ey Sıfat-ı Kemal ve Cemaline nev-i beşerin akıl ve feraseti 

nazar-ı im'anı asla yetişemeyen Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri 
 

 يَا َمْن الَ يَْبلُغُ ْاالَْفهَامُ ِصفَاتَهُ 
Ey hiçbir akıl ve fehim ve idrak, Sıfat-ı Celile ve Tecelliyat-ı 

Kudsiyesine ve şamil bulunduğu delalet-i amîkasına yetişmeyen 
Zât-ı Kibriya. 
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 يَا َمْن الَ يَنَاُل ْاالَْفكَاُر كَِْبِيَٓائَهُ 
Ey Azamet ve Kibriyasına Uluvv-u Şe'nine nev-i beşerin Akıl 

ve Şuuru hulul ve idrak edemeyen Bari-i Teâlâ Hazretleri. 
 

 يَا َمْن الَ يُْحِسُن ْاالِْنَاُن نُعُوتَهُ 
Ey Cemal ve Kemaline dal olan Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı 

Ulyasını medh ve vasf ve Sena cihetinde kâffe-i nev-i insanı dili 
kısa ve son derece aciz bırakan Kâdir-i Mutlak Hazretleri. 

 

 يَا َمْن الَ يَُردُّ اْلعِبَادُ قََضٓائَهُ 
Ey verdiği herhangi bir Nimeti men' etmek ve men' ettiği bir 

şeyi vermek ve her türlü takdir ve tedbirini tahvil ve naks etmek 
gibi, hüküm ve Kaza-i Rabbanisini redde hiçbir kimse Kudreti ve 
eli yetişmeyen Ahkem-ul Hâkimin. 

 

ٍء ٰايَاتُهُ يَا َمْن ظَهَرَ ِف    كُِلى ََشْ

Ey mevcudattan bila-istisna her bir şeyde Kudret ve İrade ve 
Tekvin ve sair Sıfat-ı Kemaliye zahir ve bahir olan ve sarih olan 
Zât. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ُسْبَحانََك يَا الَٓ  َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٨٦اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb bu Kulunda kusur çok, Sende afv ve mağfiret bol. 
Bakma günah defterime. Onu yak benim yerime. 

 

 

يَب اْلبَكَّٓائ نيَ   يَا َحب 
Ey Rabbisinin Celalinden neş'et eden havf ve heybetle 

ve Cemalinden zuhur eden emniyet ve sürur ile nazdarane 
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ağlayanları seven ve Rahmet-i İlahiyesine mazhar kılan 
Zât-ı Mahbub. 

ىل  يَا َسنََد   نيَ اْلُمتَوَكِ  

Ey her umurda Allahını Vekil-i Has ittihaz edip Ona 
iltica ve intisab edenlerin, kavi' ve ma'mulün bih Senedi 
olan Zât-ı Zülkemȃl. 

نيَ اْلُمِضلى  يَا هَاِدَى   

Ey doğru yoldan sapanları, Haktan udul edenleri 
Hidayete getiren ve Dergâh-ı Rahmetine alan Rabb-i Rahîm 

 

نيَ ِمن  اْلُمو ْ يَا َوىِلَّ   

Ey Şerait-i İmaniye dairesindeki bütün Müminlerin en 
yakın ve Hamisi olup kâffe-i emr-i hayrı feth ve cemi' 
şerleri def' eden Zât. 

 

 ٓ ينَ الذَّاكِر   يَس اَن   ايَ  

Ey Kalb ve lisan ile her an Hâlık ve Rezzakını tefekkür ve 
tezekkür eden kulların medar-ı sohbet, ünsiyet ve ülfetcisi olan 
Rabb-i Kerȋm. 

ينَ اْلقَادِر  يَٓا اَْقَدرَ    

Ey kuvvet ve Kudretinde misli ve naziri olmayan ve Kudretine 
semavat ve arz ve onlarda sâkin hadsiz acaib-i garaib sekenesi ve 
İaşe ve İdareleri ve günbe-gün husule gelen tahavvülat ve 
tebeddülatın harika sarahat ve delaleti ile Kudret-i Kâmilesi zahir 
ve bahir olan Mevla-yı Muteâl Hazretleri. 

 

ينَ اظِر  النَّ يَٓا اَْبَصرَ   

Ey mevcudatın gizli, aşikâr muhtelif hallerini mühim gayeler 
için kasır bakanlara nisbetle Kullarının ebedî Saadet ve daimi 
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refahları için Nazar-ı Rahmet ve Himayetle Kerimane bir cehd ve 
Rahimane bir iltifatla nezaret ve sahabet eden Allah-u Teâlâ ve 
Tekaddes Hazretleri. 

 

 ٓ نيَ اْلعَالِم  ا اَْعلَمَ يَ  

Ey ins ve cin, kara ve denizde ne kadar mahlûkat varsa 
hepsinin ihtiyaçlarını bilen ve dertlerini dinleyen ve dileklerini 
temin eden Rabb-ul Âlemîn. 

 

نيَ اْلمَْلهُوف  يَا َمْفزَعَ    

Ey mütehayyir ve Kalbi yanık olup feryad ve figan edenlere 
İnayet ve İmdad eden Rahmeti bol Padişah. 

 

ينَ اِصر  النَّ يَٓا اَْنَصرَ   

Ey mağdurlara yardım ve muavenet, mazlum ve mağlublara 
feth ve ferec ve nusret ve muhtaçlara atiyye ve İhsanatıyla 
mümtaz, nazirsiz ve misilsiz Zât-ı Kerȋm. 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٧٨ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ey Ezelden Ebede kadar ve vakıay-i maziye ve istikbaliyede 
her şeyi bilen Gaffar-ı Zünub, Bab-ı Rahmetine geldim. Madem 
Senden başka mağfiret Sahibi yoktur, kusurumu afv ve nar-ı 
cehennemden azad kıl Allahım. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya İlahî, şu zikredeceğim Esma-i Hüsnanla Ulûhiyetinden 
niyaz ediyorum. 
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 يَا ُمْكرِمُ 
Ey Kerem ve İnayeti mebzul, Cud ve İzzeti hadsiz, Şeref 

ve Adli nihayetsiz Zât-ı Rauf. 
 

َّمُ   يَا ُمعَظ
Ey mahlûkat ve nebatat ve cemadatın kâl ve haliyle, 

Tesbih ve Tahmid, Tehlil ve Takdisiyle Azamet ve Kibriyası 
zahir ve sabit olan Bâri-i Teâlâ Hazretleri. 

 

 يَا ُمنَعِىمُ 
Ey Zîhayatları enva-ı türlü İn'am ve İhsanlarıyla perverde 

kılan Allah-u Teâlâ. 

ُمْعِط  يَا   

Ey her bir hayattar mahlûkatına layık oldukları gıda ve 
müstehak oldukları Rızıklarını gün-begün veren ve 
Müteahhid-i Ebedî olan Zât-ı Keremkâr. 

ُمْغن  يَا   

Ey Kullarını maddi manevi zengin ve matlubun fevkinde 
gına-yı devlete mazhar eden İhsanı bol Padişah. 

 

ُمْحّي  يَا   

Ey her gün hadsiz mahlûkatına taze Hayat vermek ve 
nutfeyi İhya etmekle yeryüzünü Tezyin ve Teselli, Teksir 
ve Kudretini izhar eden Fatır-ı Zulkemȃl. 

 

ُمْبدِ يَا   

Ey bu hayretbahş mevcudatı  ْكُن Emri ile yoktan var 

eden Kâdir-i Zulkemȃl. 
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ُمْرِض  يَا   

Ey Kullarının dileklerini bitirmekle medyun-u şükran 
eden, Kulları dahi Evamir-i İlahiyesine inkiyad ile 
marziyatını tahsile şitab ve Ehl-i Taatten razı olan Zât. 

 

ُمْنِج  يَا   

Ey mahlûkatını hususuyla Nev-i İnsanı maddi ve 
manevi birçok korkunç ve mühlik derekettan ve gûna-gûn 
mesaibden halas edip necat veren Rabb-i Muncî. 

 

ُمْحِسنُ يَا   

Ey Eltaf-ı Subhaniye ve İkramat-ı Rabbaniyesi ile her 
hayattara çok cihetlerden hadsiz İn'am ve İhsan eden 
Allah-u Zulcelal Hazretleri. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٨٨ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, herkesçe Marufsun, her dilde Meşkûrsun. Dergâh-ı 
İzzetine yüzümü sürdüm, Cehennemden halas buyur Allahım. 

 

 

ءٍ   يَا كَاِفَ كُِلى ََشْ
Ey hakiki İnsanlar için her şeyden i'raz ve istiğna ile ancak 

Mihrab-ı Melekûtuna teveccüh kâfi ve vâfi gelen Allah Celle 
Celaluhu. 

ءٍ   يَا قَٓائِمًا َعٰل كُِلى ََشْ
Ey herbir İrade-i İlahiyesi ârâmsız hüküm-ferma olan ve 

her şey üzerinde ve mülkünde daim ve Emrinde Hâkim olan 
Bâri-i A'zam. 
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ء   ِبهُهُ ََشْ  يَا َمْن الَ َُيْ
Ey mahlûkattan hiçbir şey müşabehet ve müşakelesi 

olmayan, şeriksiz ve nazirsiz Padişah-ı Zulkemȃl Hazretleri. 
 

ء    ُمْلِكهِ  ف   يدُ يَز   الَ  َمنْ  يَا ََشْ  

Ey mülkünü hayvanat ve hoş tuyur ve saire ile doldurduğu 
halde azlık çokluk fark edilmeyen, ne noksanlık ve ne de 
taşkınlık hissedilmeyen Müdebbir-i A'zam ve Fâtır-ı Ekrem. 

 

ٓ  ِمنْ  يَْنُقُص  الَ  َمنْ  يَا ء   ائِِنه  َخزَ ََشْ  

Ey daire-i mülk ve saltanatında her an ve zaman nihayetsiz 
sarfiyat ve hadsiz tarz-ı hayat olduğu halde Hazine-i 
İlahiyesinden zerre kadar nakîse ve eksiklik fehm ve 
hissedilmeyen Zât-ı Kibriya. 

 

ء    يَا َمْن الَ يَْخٰف َعلَْيهِ ََشْ
Ey Ezelden Ebede kadar Âlemde celî veya hafi hâdisat ve 

vekayiden hiçbir şey Zât-ı Ecell-i Â'lasına hafi olmayan ve her 
vukuata İlm-i Ezelîsi ile âgâh olan Âlimu's-Sırrı ve'l-Hafiyyat. 

 

ء   كَِمْثلِه   لَْيَس  َمنْ  يَا ََشْ  

Ey Kâinatta görülen ve görülmeyen mevcudat içinde eşi ve 
benzeri olmayan Zât-ı Kebir-il Muteâl. 

 

ءٍ  كُِلى  يدُ َمقَال    بِيَِده   َمنْ  يَا ََشْ  

Ey bütün sanayi-i garibe ve fünun-u müsbete, olmuş ve 
olacak ne varsa kâffesi Meşiet-i İlahiye taalluk etmedikçe 
hiçbir şeye beşerin elinin yetişmesi mümkün olmayan ve her 



 

162 

 

marifet ve muvaffakiyetin anahtarı Yed-i Kudretinde olan 
Hak Celle ve Â'la Hazretleri. 

 

ءٍ   يَا َمْن َوِسعَْت رَْحمَتُهُ كُلَّ ََشْ
Ey geniş Rahmeti ile vasi' mağfireti ile her şeyi esirgeyip 

yarlığayan Mevla-yı Muteâl Hazretleri. 
 

ءٍ   يَا َمْن يَْبٰٰق َو يَْفٰن كُلُّ ََشْ
Ey her şeyi bir Emir ve İrade ile Halk, İhya ve İbka ve bir 

şey ile de mevt ve ifna ile mahkum edip muktazi-i hikmet ve 
Kudretini talim eden Rabb-i Kadîr. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ْبَحانََك يَا الَٓ  سُ  َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٨٩اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemalini takdis ve zıddından tenzih ile 
Dergâh-ı Emanına geldim. Madem binbir İsmin var Senin, o 
İsimlerin hakkı için her muradım ver benim. 

 

 

َّ ُهوَ يَا َمْن الَ يَْعلَُم ا ْلغَْيَب ااِل  

Mükevvenatta Ezelden Ebede kadar hazır ve gaib, 
mevcud ve ma'dumu, olmuş ve olacağı kimse bilmez. İlla 
İlm-i Ezelîsi ile Allah-u Teâlâ Hazretleri bilir. 

 

َّ ُهوَ  ٓوءَ ااِل  يَا َمْن الَ يَْصرُِف السُّ
 Seyyiat ve taksirat ve ceraimi kimse affetmez ve hasanata 

kalb etmez. İlla o Rahmet-i vasi' olan Mevla-yı Muteâl 
Hazretleri mağfiret ile seyyiatı hasenata tebdil eder. 
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َّ ُهوَ  ِىُر ْاالَْمرَ ااِل  يَا َمْن الَ يَُدب
Hiç ihtiyar ve intihaba layık emr ve iradeyi tefekkür ve 

teemmül ile icra eden kimse yoktur. İlla her Emr-i Hayır ve 
ef'al-i mergubeyi icra eden Allah-u Teâlâ Hazretleri vardır. 

 

َّ ُهوَ   يَا َمْن الَ يَْغِفُر الذُّنُوَب ااِل
Kullarının kusur ve hatalarını mağfiret etmeğe kâdir ve 

seza kimse yoktur. İlla Gaffar-uz Zunub olan Cenab-ı Hak 
Celle ve Â'la Hazretleri vardır. 

 

َّ ُهوَ   يَا َمْن الَ يُقَلِىُب اْلقَْلَب ااِل
Bütün vücud ve aza-i bedeni tahrik eden ve muhtelif 

ahvale çeviren ve çevrilen Kalbi kimse tebdil ve ıslah 
edemez. İlla Allah-u Azîmu'ş-Şan İhya ve Tenvir eder. 

 

َّ ُهوَ  يَا َمْن الَ  يَْخلُُق اْلَخْلَق ااِل  

Envaı muhtelif, elsinesi muhtelif, elvanı muhtelif 
yüzbinler mahlûkatı halk ve icad etmek kimsenin haddi 
değildir. İlla Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretlerinin Zât-ı 
Ulûhiyetine mahsus bir Sıfattır. 

 

عْ  َّ ُهوَ يَا َمْن الَ يُِتمُّ الِنى مَةَ ااِل  

Bilcümle mahlûkata hatta bir karıncaya bile haric 
kalmaksızın tam ve mebzul bir halde Nimet ve Rızıklarını 
kimse deruhde etmez ve edemez. Ancak Allah-u Teâlâ 
Hazretleri İn'am ve İhsan ve İtmam eder. 
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 َّ   ُهوَ يَا َمْن الَ يَُْنِىُل اْلغَْيَث ااِل

Zîhayatın çok fazla muhtaç ve bais-i hayatı olan 
yağmurları tam ihtiyaç zamanında Semadan harika ve 
hayret-aver bir tarzda yağdırmaya kimse muktedir olamaz. 
İlla Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri Tenzil ve İhsan eder. 

 

َّ ُهوَ اْلمَْوٰت يَا َمْن الَ يُْحِّي    ااِل

Haşir Gününde had ve hesaba gelmeyen Berzah Ehlini 
bir Sur-u İsrafil (a.s) ile diriltmek ve kâffesini Arasat 
meydanına getirip, muktazi muameleyi yapmak kimsenin 
kârı değildir. Ancak Kudret-i Kâmile Sahibi olan Hallak-ı 
Teâlâ Hazretlerinin Yed-i İktidarındadır. 

 

َّ  يقِ التَّْحق    َعَل  يُْغن   الَ  َمنْ  يَا ُهوَ  ااِل  

Her bir Zîruhun idame-i hayatı için layık olduğu Rızık 
ve gıdayı kâfi derecede ihtiyaç ve zaruretten kimse halas ve 
beri' edemez. Ancak ve muhakkak Allah-u Teâlâ Hazretleri 
müstağni eder ve Kâdirdir. 

 

نَا ِمَن النَّارِ ﴿ َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن نَِجى ﴾ ٩٠ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb bu Senin mücrim Kulun her an gözetir mağfiret 
yolun. Benim için hȋle (çare), kapını çalmak. Gaye ve emelim, 
Rızanı almak. Bakma günahıma bir İsmin Settar. Azad kıl 
narından hem İsmin Gaffar. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb şu zikredeceğim Esma-i Celilenle Senden 
niyaz ediyorum. 
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 يَا كَاِشُف 
Ey gizli ve meçhul olan şeyleri İlm-i Muhit ile fetih ve 

keşfeden ve Kullarına İrae ve Talim eden Rabb-ul Âlemîn. 
 

 يَا فَارِجُ 
Ey Kullarını gam ve gussa, elem ve kederden azade 

kılıp sevindiren Zât-ı Latif. 
 

 يَا فَاتِحُ 
Ey her şeyin evveli olan, her mağlub şeyi açan, Hakka 

mukarin umurda yardım ve hükmeden Kâdir-i Zulkemȃl. 
 

 يَا نَاِصرُ 
Ey muhtac-ı muavenet olan aciz ve zuafa ve bîkeslere 

İnayet ve yardım eden Rabb-u Muîn. 
 

 يَا َضاِمنُ 
Ey Kullarının her ef'aline Kefil, her davalarına Vekil 

olan Hüda-i Âdil. 

 يَٓا ٰاِمرُ 
Ey Hak ve meşru ve makbul a'mal ve ef'alin infaz ve 

icrasını İrade ve Emreden Rabb-i Celîl. 
 

 يَا نَاِه 
Ey nâhak ve gayr-ı meşru münkerat ve menhiyatı 

haram ve yasak eden Rabb-i Azim. 
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 يَا رََجا 
Ey Rahmet ve Mağfiret-i İlahiyesi umulan, Afv ve Keremi 

niyaz edilen ve yalvarmaya layık olan Rahman-ur Rahîm. 
 

 يَا ُمْرتََجا 
Ey mücrimlerin nedametle mazhar-ı afv olmak için 

kuvvetli emel ve ebvab-ı reca ve ümitleri olan Hüda-i Kerem. 
 

الرََّجا  يمَ َعظ   يَا  

Ey en büyük Reca ve Niyaz ve Tevfike seza olan Zât-ı Kibriya. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا مِ  ﴾ ٩١﴿النَّارِ َن  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, Sıfat-ı Kemalini takdis ve zıddından tenzih ile 
Huzur-u İlahiyene geldim. Bir İsmin Muncî, Cehennem narından 
azad kıl bizi. 

 

 
 

ٓ  نيَ ُمع   يَا عَفَ اءِ الضُّ  

Ey zayıf ve bîkes ve aciz ve nâçar kalanların Hamîsi ve 
Nasırı olan Allah Celle Celaluhu. 

 

 يَا كَْْنَ اْلُفقَرَٓاءِ 
Ey fakir ve bîçarelerin Nimet Hazinesi ve yoksulların 

Kerem deryası ve mütevekkillerin Makam-ı Tesellisi olan 
Erham-ur Rahimîn. 
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َصاِحَب اْلغُرَبَٓاءِ يَا   

Ey diyar-ı gurbet ve âlem-i firkatte melûl ve mahzun 
olanların manen Arkadaşı ve Yâr-ı Gârı olan Rabb-ul Âlemîn 

 

 يَا نَاِصرَ ْاالَْولِيَٓاءِ 
Ey âlem-i faniden sarf-ı nazar ile Hakka müteveccih ve 

münib olarak, Allah-u Teâlâ Hazretlerine Kurbiyet kesb eden 
Evliya ve Sulehaya Muin olan Ekrem-ul Ekremin. 

 

الَْعَدٓاءِ يَا قَاهِرَ اْ   

Ey âda-i dîn-i mübini ve husema-i mü'minin ve muvahhidini 
kahr eden, efkar-ı hainane ve âmâl-i habiselerini akim bırakan ve 
niyet-i rezilane ve münafıkanelerini bir maraz-ı müzmin gibi 
kendi yüreklerine döküp akıtan ve hakperestleri idama 
kalkışırken kendilerini öldürten Melik-i Cebbar ve Müntakim-i 
Kahhar Hazretleri 

مَٓاءِ   يَا رَافِعَ السَّ
Ey Semavatı refi' ve âli kılan ve Âlemleri ecramıyla 

şenlendirip Kudret-i Celȃl ve Azamet-i Celȃlini izhar eden 
Bâki-i Zulkemȃl. 

 يَا كَاِشَف اْلباَلَٓءِ 
Ey Nüzule müheyya olan beliyeleri, musibetleri ve 

tehlikeleri feth ve keşf ve def' ve ref' eden Hayr-ul Hâfizîn. 
 

 ٓ ٓ  يَس اَن   ايَ اءِ ْاالَْولِيَ  

Ey vücudunu Rabbisine hasr, can ve başını Hâlıkına 
feda ve varlığını Derya-i Vahdette eritip yok eden 
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Evliyanın yakın dostu olan, ülfet ve ünsiyetiyle taze bir 
Hayat bahş eden keremkâr ve haşmetli Sultan. 

 

ٓ   يبَ َحب   يَا اءِ ْاالَْتِقيَ  

Ey va'd ve vaîdinden korkup Rıza-yı İlahi dairesinde sa'y 
eden ve havf ile reca arasında olan Ehl-i Takvanın ve Ehl-i 
Dikkatin en yakın Habibi ve Mahbubu olan Hayr-ul Mahbubîn 

 

 يَٓا اِلٰهَ ْاالَْغِنيَٓاءِ 
Ey devlet ve servetini Rezzak-ı Hakîkîsinin hasseten bahş 

ettiği bir Nimet ve kıymettar bir İkram-ı İlahisi olduğunu bilip, 
varlığını Rıza-yı İlahiye veren ve kendini pek aciz bilenlerin 
Rezzakı ve Keremkârı olan Rabb-i Muteâl. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ   ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ  ﴾٩٢﴿  ااِل  

Ya Rabb Senin Daire-i Eman ve Divan-ı Rahmetine ve 
Dergâh-ı Mağfiretine geldim. Cehennem narından halas kıl 
sevgili Allahım. 

 

 
 

ٍء َو ٰاِخرَهُ   يَٓا اَوََّل كُِلى ََشْ
Ey her şeyin Evveli ve Ahiri olmakla Ulûhiyet ancak 

Zât-ı Kibriyasına muhtass olan Rabb-i Bâki. 
 

ٍء َو َصانِعَهُ   يَٓا اِلٰهَ كُِلى ََشْ
Ey her şeyin Hâlıkı ve Mabud-u Bilhakkı olduğu gibi 

muhtelif suret ve eşkal ve seciyede yaratan Kâdir-i Küll-i 
Şey. 
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ٍء َو َخالِقَهُ يَا رَ  ازَِق كُِلى ََشْ  

Ey mahlûkatın evvela Rızkını takdir ve tayin edip sonra 
zâtını Halk ve tasvir eden Fâtır-ı Cemȋl. 

 

ٍء َو  يكَهُ َمل  يَا فَاطِرَ كُِلى ََشْ  

Ey her şeyi Yed-i Kudretiyle ve İdare-i Mutlakasıyla 
yaratan ve Taht-ı Tasarrufunda olup Mâlik ve Sahib olan 
Bâri-i Teâlâ Hazretleri. 

 

ٍء َو بَاِسطَهُ   يَا قَابَِض كُِلى ََشْ
Ey Kullarından dilediğini Hikmeti iktizasıyla Erzak ve 

sairesini tutan, zapt eden. Yine dilediğine bol bol Erzak ve 
esbab-ı maişetlerini İhsan eden Zât-ı Hakîm. 

 

ٍء َو   يَا ُمْبدِ  يَدهُ ُمع  كُِلى ََشْ  

Ey her şeyi Evvel-i Emirde Halk ve İcad eden ve 
ecelinin hululiyle ifna eden, ba'del ifna tekrar İade-i Hayat 
eden Zât-ı Muhyi 

ٍء َو   َب كُِلى ََشْ رَهُ يَا ُمَسِبى ُمقَِدى  

Ey ilk defa esbab-ı mucibeyi Halk ve İcad ve ba'dehu 
cümle mahlûkatın kadr ve kıymetini tayin ve takdir eden 
Hak Subhanehu ve Teâlâ Hazretleri. 

 

ِىرَهُ  ٍء َو ُمَدب َ كُِلى ََشْ  يَا ُمرَِِبى
Ey her şeyin talim ve terbiyesine Kâdir ve üzerine 

terettüb edecek vezaif hususunda iktiza edecek olan 
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esbabı peşinen Tefekkür ve teemmül edip akibeti mühmel 
bırakmayan Rabb-ul Âlemîn. 

 

لَهُ  ٍء َو ُمَحوِى رَ كُِلى ََشْ  يَا ُمكَوِى
Ey her şeyi takdim ve tehir, tebdil ve tağyir ile alt üst 

eden ve gündüz üzerine geceyi ve gece üzerine gündüzü 
getiren Kâdir-i Mutlak. 

 

ءٍ   كُِلى  ُمْحِّيَ  يَا يتَهُ ُمم   وَ  ََشْ  

Ey her şeye bir Hayat veren ve Vazife-i Hayatiyesini itmam ve 
kemal ettikten sonra mevte mübtela edip Berzah-ı Cehenneme 
i'zam ile yevm-ül hesaba kadar hıfz eden Zât-ı Kibriya. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ ُسْبَحا ﴾٩٣﴿  نََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb herkesçe Marufsun. Her dilde Meşkursun. Dergâh-ı 
İzzetine yüzümü sürdüm. Cehennemden halas kıl Rabb-i 
Kerimȋm. 

 

 
 

 يَا َخْْيَ ذَاكِرٍ َو َمْذكُورٍ 
Ey medih ve Sena ile zikr edilen ve memduh olan ve 

her an ve zaman Zikre layık olanların hayırlısı bulunan 
Cenab-ı Hak Celle ve Â'la Hazretleri. 

 

 يَا َخْْيَ َشاكِرٍ َو َمْشكُورٍ 
Ey Şükür ve Şükrana şayeste ve elsine-i enamda Şükür ve 

Hamde layık ve seza olanların hayırlısı olan Rabb-i Meşkur. 
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 يَا َخْْيَ َحاِمٍد َو َمْحُمودٍ 
Ey Hamd ve Sena ve en ziyade sitayişe şayan olanların 

hayırlısı olan ve her Zîhayatın medyun-u şükran ve 
mahmideti bulunan Allah Celle Celaluhu. 

 

 يَا َخْْيَ َشاهٍِد َو َمْشهُودٍ 
Ey mahlûkatının her haline şahid olan İn'amat ve 

İhsanat-ı İlahiyesine atf-ı nazarla meşhud olanların hayırlı 
ve Vâfisi olan inayetkar Zât. 

 

 يَا َخْْيَ دَاٍع َو َمْدُعوٍى 
Ey Kullarını tarik-i müstakime davet eden ve Kulları 

tarafından Hayır Dua ve Niyaz edilen Rabb-ul Âlemîn. 
 

ُمَجاٍب  وَ  يٍب ُمج    َخْْيَ  يَا  

Ey Kullarının ihtiyaç ve suallerine cevab veren ve 
matlublarını is'af buyuran ve Kulları tarafından Evamir-i 
İlahiyesini ifa ile mûcab olan Hüda-i Lemyezel. 

 

يٍس اَن  يَا َخْْيَ ُموِِنٍ َو   

Ey İhsanat-ı Rabbaniyesiyle Kullarını Bab-ı Rahmetine 
alıştıran ve hayırlı Enis ve Dost ve Hamî olan Rabb-ı Kerim. 

 

يٍس َجل  يَا َخْْيَ َصاِحٍب َو   

Ey refik ve haldaşın ve ber-kararda infikaksız Yâran 
ve Arkadaşın Hayırlısı olan Allah Azze ve Celle. 
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 يَا َخْْيَ َمْقُصوٍد َو َمطْلُوٍب 
Ey Rah-ı Hakta teveccüh ve azm olunan İhlâs ile taleb 

ve arzu olunan Rabb-ı Rahîm. 
 

َمْحبُوٍب  وَ  يٍب َحب    َخْْيَ  يَا  

Ey muhabbete şayeste ve kemal-i aşk ile sevmeye 
seza olanların hayırlısı olan Zât-ı Zul-Eltaf. 

 

َّٓ اَْنَت  ﴾٩٤﴿  ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ ْاالََماُن ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, bu Senin mücrim kulun her an gözetir mağfiret 
yolun. Benim için çare, kapını çalmak, gaye ve emelim Rızanı 
almak. Bakma günahıma bir İsmin Settar. Azad kıl narından ki 
İsmin Gaffar. 

 

 

يب  ُمج  دََعاهُ  يَا َمْن ُهوَ لِمَْن   

Ey dünyevî, uhrevî arz-ı hacat ve Tazarru' ve Niyaz 
edenlere icabet ile dileklerini is'af eden Zât-ı Kerim. 

   يب  َحب  يَا َمْن ُهوَ لِمَْن اَطَاَعهُ  

Ey Evamir-i İlahiyesine itaat ve nevahîsinden ictinab 
eden Kullarını seven ve Ebrar zümresine ilhak eden 
Mevla-yı Muteâl Hazretleri. 

 

يب  قَر  يَا َمْن ُهوَ لِمَْن اََحبَّهُ   

Ey Zât-ı Kibriyasına azamî muhabbet ile Rıza-yı 
İlahisini tahsile sa'y edenleri Rahmet ve Mağfiretine 
mazhar eden Zât-ı Azîmü'ş-Şan. 
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يم  َعل  يَا َمْن ُهوَ بِمَْن اَرَادَهُ   

Ey Zât-ı Ecell-i Â'lasını murad edip aşkla muhabbet ve 
kemal-i inkiyad ve İhlâsla Kulluk edeni bilen Rabb-ul Âlemîn. 

 

يم  كَر  يَا َمْن ُهوَ لِمَْن رََجاهُ   

Ey Rahmet ve İnayetini ümid ve tam emniyetle uman ve 
bekleyenlere İhsan ve Atâsı çok olan Padişah-ı Bîmisal. 

 

يم  َحل  يَا َمْن ُهوَ بِمَْن َعَصاهُ   

Ey Halik-ı Rahîmin hadsiz Atâya ve İhsanatına nankörlük 
edip isyan edenlere mukabil ıslah-ı nefs eder ihtimali mevcud 
olduğundan, hem Nesl-i Atisinden bir Mümin zuhuru 
mülahazasıyla mülâyemetle mühlet veren Zât. 

 

يم  َحكِ    ِحْلِمهِ يَا َمْن ُهوَ ِف   

Ey hilm ve linet ve mülâyemetinde çok hafî Hikmetler ve nice 
manidar Esrar mevcud olan Cenab-ı Hak Celle ve Â'la Hazretleri. 

 

يم    يَا َمْن ُهوَ ف  ُحْكِمه  َعظ 
Ey Kullarına emr-i hayr ve marufu emir, şer ve 

menahîden men' etmesinde azim faydalar ve nihayetsiz 
menfaatler bulunan Rabb-i Rahîm. 

 

يم    يَا َمْن ُهوَ ف  َعظَمَِته  رَح 
Ey Azamet ve Kibriyasında dahi Ahirette Kulları 

hakkında hadsiz Rahmet ve Mağfiret ve tükenmez Şefkat 
ve İhsanı olan Zât-ı Azim. 
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ٓ  ُهوَ  َمنْ  يَا يم  قَد   اِْحَسانِه    ف   

Ey Merhamet ve atifetiyle beraber hüsn-ü idare ve mülayim 
muamelesi kadîm ve dâim olan Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾٩٥﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, cürüm ve isyanımı mu'terifim. Afv ve Rahmetini 
Tazarru' ve Niyazda musırrım. Günah ve taksiratıma bakma. Beni 
nar-ı cehennemde yakma, inayetkar Rabbim. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb şu zikredeceğim Esma-ı Mübarekenle 
Rahmetini niyaz ediyorum. 

 

ُب يَا ُمَسِبى   

Ey her emel ve arzunun husulü için bilcümle esbab ve 
vesaili Halk ve vücuda getiren Zât. 

 

ُب   يَا ُمقَرِى
Ey Kullarına yakın olan, hem Melaike ve Nasdan 

Enbiya ve Evliya ve Asfiya ve Etkiyasını  َْعٰل َمراَتِِبهِمDivan-

ı İlahisine yakın kılan Zât-ı Kibriya. 
 

ُب   يَا ُمعَِقى
Ey Kullarını ıslah ve tecavüzlerini men' zımnında takib 

ve mesul eden Zât-ı Zülcelâl. 
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 يَا ُمقَلِىُب 
Ey hayat-ı dünyeviyede geceyi gündüze, zulmeti Nura, 

batılı Hakka, şerri Hayra, seyyiatı Hasenata tebdil ve 
takbil eden Kâdir-i Zülkemȃl. 

 

رُ   يَا ُمقَِدى
Ey cümle mahlûkatın Ecelini, Rızkını, Kaza ve 

Kaderini, Rahmet ve Bereketini, tecelliyat-ı sairesini 
takdir kılan Hak Subhanehu ve Teâlâ Hazretleri. 

 

ِىُب   يَا ُمرَت
Ey Semavat ve Arzdaki hayret-efza Nizam ve İntizamı teşkil 

eden ve ârâmsız tahrik ve tedvir ve idame eden Rabb-ul Âlemîn. 
 

 يَا ُمرَِغىُب 
Ey Kullarını Beka Âleminde ebedî mes'ud ve nail-i cennat-ı 

aliyat ve nail-i mükâfat etmek için tergib ve teşvik eden Rahman-
ı Rahîm. 

 يَا ُمَذكِىرُ 
Ey Kullarını gaflet ve ataletten teberrî ve halas kılmak için 

Hâlıkın zikrini telkin ve Rezzakının mütefekkirane Şükrünü ihtar 
eden Kebir-ul Muteâl. 

 

نُ   يَا ُمكَوِى
Ey geceyi gündüze ve yazı kışa ve hakeza çok şeylerde hayret-

bahş bir tarzda hem muttariden devr-i teselsül ile manen saran ve 
duran ve Kudretini izhar eden Ahsen-ul Hâlıkîn. 
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 ُ  يَا ُمتَكََِبى
Ey Azamet ve Celȃl, Kudret ve Kemȃl Sahibi olan nazirsiz 

Rabb-ul Âlemîn. 
 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن   ﴾٩٦﴿  النَّارِ ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb bu Senin mücrim Kulun her an gözetir mağfiret 
yolun; Benim için hȋle (çare) , kapını çalmak. Gaye ve emelim 
rızanı almak. Bakma günahıma bir İsmin Settar. Azad kıl 
narından İsmin Gaffar. 

 

 

غِلُهُ َسْمع  َعْن   َسْمعٍ يَا َمْن الَ َُيْ  

Ey ashab-ı hacattan her birinin ayrı ayrı taleb ve niyazlarını 
bir anda dinlediği halde hiçbirinin istima'ı diğerine mani 
olmayan ve meşgul etmeyen Allah-u Zulcelâl-i Vel-İkram. 

 

 يَا َمْن الَ يَْمنَعُهُ فِْعل  َعْن فِْعلٍ 
Ey bir vakitte hadsiz ef'al ve umurun faili olduğu halde 

Emr-i Kunfeyekunun vukuu ve Sıfat-ı Tekviniyenin 
tecellisiyle bir iş diğer işe mani ve hâil olmayan takdim ve tehir 
iktiza etmeyen Akder-ul Kâdirin. 

 

قَْولٍ  َعنْ   قَْول   يهِ يُْله   الَ  َمنْ  يَا  

Ey her hayattar ve her ferd, her zaman müteaddid ve 
mütenevvi diller ile Hâlıklarına arz-ı hal ve ifade-i meram 
ettikleri halde birinin kelamı diğerlerinin fehminden gaflete ve 
karışıklığa sebeb vermeyen ve her kailin kelamına bir lahzada 
agâh olan Âlimu's-Sırrı ve'l-Hafiyyat. 
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الٍ ال  َعْن يَا َمْن الَ يُغَلِىطُهُ    

Ey Zîhayat adedince sail ve taliblerin her birinin bir anda 
ayrı ayrı sual ve hacetleri karışmasıyla, saillerinin dileklerinin 
yanlışlığına ve karışıklık husulüne sebebiyet vermeyen ve 
matlub vecihle dileklerini kaza kılan Zât-ı Kerȋm ve Rahîm. 

 

نيَ اْلُملِحى   َحاحُ اِلْ   يَُْبُِمهُ  الَ  َمنْ  يَا  

Ey mülhidler, münafıklar her ne kadar kasd ile ayak basıp 
hakkı red ve batılı tervice ısrar etseler de darlık ve sıkıntıya 
düşmeyen ve Ahkam-ı Rabbaniyesi nafiz olan Zât-ı Kerȋm. 

 

نيَ ِمن  اْلُمو ْ يَا َمْن َشرََح بِْاالِْسالَِم ُصُدورَ   

Ey Müminlerin Kalblerini Nur-u İslam ve Feyz-i İman ile 
münevver, şek ve şüpheden berî kılan Rabb-ul Âlemîn. 

 

نيَ اْلُمْخِبت   قُلُوَب  بِِذْكرِه   اَطَاَب   َمنْ  يَا  

Ey huzu' ve huşu' ve tezellül ile mevsuf olanların sadr ve 
Kalblerini Zikir ve fikir ile tathir ve tenvir ve hoş kılan Rabb-ul 
Âlemîn. 

نيَ اْلُمْشتَاق   قُلُوِب  َعنْ  يُب يَغ   الَ  َمنْ  يَا  

Ey Zât-ı Ecell-i A'lasına karşı gönlü şevk ile bağlı ve Rabıta-i 
İman ile mukayyed olanların hiçbir an Aklından hariç kalmayan 
ve Kalbinde aşk ve şevki berkarar olan Mevla-yı Müteâl 
Hazretleri. 

ينَ يد  اْلُمر  يَا َمْن ُهوَ غَايَةُ ُمرَاِد    

Ey Zîşuurdan ahz-ı a'mal ve âmâli ve ehemm-i efkar ve Ezkarı 
ancak ve ancak Rabb-i Kerimim diyenlerin umumî gaye ve 
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iradeleri ve maksud-u yegâneleri olan Allah-u Teâlâ ve Tekaddes 
Hazretleri. 

 

ء  ِف  نيَ اْلعَالَم  يَا َمْن الَ يَْخٰف َعلَْيهِ ََشْ  

Ey mükevvenatta hiçbir şey hatta bir zerre Zât-ı Kibriyanın 
İlm-i Ezelîsinden hariç kalmayan ve bilâ-istisna her şeyde Vakıf-
ı Esrar olan Cenab-ı Hak Celle ve A'la Hazretleri. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ الَٓ اِلٰ ُسْبَحانََك يَا   ﴾٩٧﴿  هَ ااِل  

Ya Rabb İlm-i Beşerin çok fevkinde âlî ve bî-nazirsin. Divan-
ı Adalet ve Dergâh-ı Mağfiretine dehalet ve Huzur-u Emanına 
iltica ediyorum. Bîçare abdini nȃr-ı cehennemden azad buyur 
sevgili Allah'ım. 

 

 

 يَا َمْن ُهوَ ِعْلُمهُ َسابِق  
Ey İlm-i Ezelîyesi malum ve maruf ve sabık olan Rabb-i Alîm. 

 

 يَا َمْن ُهوَ َوْعُدهُ َصاِدق  
Ey va'd ve vaîdi Hak ve Kelam ve Kitab-ı Rabbaniyesi 

Sadık olan Allah Celle Celaluhu. 
 

هُ ظَاهِر  لُطْفُ يَا َمْن ُهوَ   

Ey Eltaf-ı Subhaniye ve İnayat-ı Rabbaniye ve İhsanat-
ı Daimesi zahir ve aşikâr olan Mün'im-i Hakîkî. 

 

 يَا َمْن ُهوَ اَْمُرهُ غَالِب   
Ey  dünyada  her   türlü  İrade  ve   Meşiet-i İlahiyesi   Hâkim 
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يَْفعَلُوَن َما   olduğu gibi Ahirette dahi Melaike-i Kiramı فَعَّال  لِمَا يُرِيدُ  
 olmakla Emr-i Celilinde Galibiyet-i Meşhudesi tezahür يُْؤَمُرونَ 
eden Cenab-ı Rabb-il İzzet. 

 

 يَا َمْن ُهوَ كِتَابُهُ ُمْحكَم  
Ey Kitab-ı Kerimi İbtida-ı Nuzulünden ta Kıyamete kadar 

bâki ve ahkamı kabil-i tağyir olmayan ve her Emri vakıa 
mutabık olan Allah-u Azîmü'ş-Şan. 

 

كَٓائِن   يَا َمْن ُهوَ قََضٓا  

Ey Hüküm ve Kaza, Takdir ve Tedbiri Hak, vaki, sabit ve 
adaletli olan Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri. 

 

يد  َمج  يَا َمْن ُهوَ قُْراٰنُهُ   

Ey Kitab-ı Mübîni ve Kuran-ı Kerîmi Semavat ve Arzın 
Ruhu ve Şuuru olup bütün Âlemlere hâkim, Azamet ve 
Kibriyası meşhud ve müsellem, Şeref ve Ulüvv-ü Şanı 
malum-ul enam olan Allah-u Zülcelâl Hazretleri. 

 

يم  قَد  كُهُ يَا َمْن ُهوَ ُملْ   

Ey Arz ve Semavat gibi mülkünde haşmetli Tasarrufu, tebdil 
ve tağyirsiz İcraatı, ûlâ ve ukbanın Hâkim-i Mutlakı ve 

 devam ve istikrarı delaletiyle mülkü kadim ve daim كَْيَف َما ََياَء
olan Mevla-yı Müteâl Hazretleri. 

 

يم  ُمق  يَا َمْن ُهوَ فَْضلُهُ   

Ey mahlûkatına bahşettiği Fazilet ve Kerem ve İnayet ve 
İhsanı ebedî ve daimi olan, tercih ve tefrik etmeyen Padişah-ı Âdil 
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يم  َعظ  يَا َمْن ُهوَ َعْرُشهُ   

Ey cümle mahlûkatın esbak ve akdemi ve kâffe-i mevcudatın 
a'zam ve a'la ve eşrefi olan, Arşı gayet ulu ve ahsen olan Cenab-ı 
Rabb-ul Âlemîn. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن الُسْبَحانََك  ﴾٩٨﴿  نَّارِ يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb, bu Senin mücrim Kulun gözetir mağfiret yolun. 
Benim için çare, kapını çalmak. Gaye ve emelim Rızanı almak. 
Bakma kusuruma bir İsmin Settar, azad kıl narından çünki İsmin 
Gaffar. 

 

 

 يَا رَبَّ ْاالَْربَاِب 
Ey umum hayattarların İaşelerini, İdarelerini Hıfz ve 

Himayelerini, Talim ve Terbiyelerini mecazî müteahhidlerin 
binler kat fevkinde hakiki bir Mürebbi-i Ezelî bir Rezzak, Daimi 
bir Sahib ve Hafîz, Ebedî bir Hamî ve Muallim olan Allah-u Teâlâ 
Hazretleri. 

ا ُمفَِتىَح ْاالَْبوَاِب يَ   

Ey bîçare Kulları için ümid ve arzusunun pek çok fevkinde 
hayırlı kapıları açan, hem matlub ve maksuduna îsal eden Zât-ı 
Zülihsan. 

َب ْاالَْسبَاِب   يَا ُمَسِبى
Ey umum Zîşuur umur ve mesalihini zahiren esbaba tevessül 

yoluyla tesviye etmekte ise de manen ve suret-i hakikiyede 
şerait-i lazimesini halk ile cemi' esbabı muhtaçlara teshir ve 
teshil kılan Kâdir-i Kayyum. 
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 يَا ُمْعِِطَ الثَّوَاِب 
Ey Amal-i Salihaya müdavim olan Ehl-i Taat ve İnkiyad için  

  ً ُمَضاَعفَة  Sırrıyla Emr-i Hayra koşan, bid'a ve dalaletten اَْضعَافًا 
kaçanlara hadsiz ecir, mükafat veren Ekrem-ul Ekremin. 
 

وَاِب   يَا ُمْلهِمَ الصَّ
Ey ben-i âdemden Hakka talib, akaidi kavî ve her umurunu 

Rabb-i Kerimine tefviz ile  ُيلُ َحْسبُنَا اهلٰل  Kanun-u İlahisine   َونِْعمَ اْلوَك 

temessük edenlere Tarik-i Hak ve Sırat-ı Müstakimi irae ve 
ilham eden Erham-ur Rahimîn. 

 

َحاِب يَا  السَّ  

Ey Semavat ve Arzın arasında hasıl olan, hem kar ve 
yağmurun alamet ve emaresi olan ve pek kısa bir zamanda 
Semavatı kaplayan ve az bir müddet içinde dağılıp kaybolan bulut 
ve dumanları İnşa ve İcad eden ve nâmütehanî feza yüzünü örten 
Akdar-ul Kâdirin. 

 

اْلعِقَاِب   يدَ َشد   يَا  

Ey Nimet ve Cud ve bedeninin afiyetini unutup, manen ve 
halen ukubet ve belasını arayanlara, hem dalalet ve isyanda muzır 
olanlarda ikabı şedid ve azabı elim olan Ahkem-ul Hâkimin. 

 

اْلِحَساِب  يعَ َسر   يَا  

Ey her nefsin Hayır ve şerden neler kesb ettiğini bilen ve ceza-

i sezalarını icraya kadir ve hesabı seri' olan  ِنيَ اَْسرَُع اْلحاَِسب  
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 يَا َمْن لَهُ ْاالِيَاُب 
Ey Emânât-ı İlahiye ve Teklifat-ı Rabbaniyesini tahmil-i 

taahhüd edenleri muhasebe için yevm-i cezada yine Divan-ı 

Adaletine getiren  ِِين  َمالِِك يَْوِم الدى

 

 يَا غَُفوُر يَا تَوَّاُب 
Ey âsi ve mücrim kullarının günahlarını setr eden ve 

zünubundan nadimen Rabbisine rücû' edip, tâib ve müstağfir 
olanları afv ve mağfiret eden Gaffar-uz Zünûb. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾٩٩﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb ben günahkârım, Sen Azimu'ş Şan da mağfiretkarsın. 
Bakma kara defterime, yakma beni narında. Onu yak benim 
yerime. 

 

 

 َو اَْسئَلَُك بِاَْسمَٓائِكَ 

Ya Rabb Esma-i Hüsnandan şu gelecek Esma-i Şerifenle 
Senden niyaz ediyorum. 

َّنَا  يَا رَب
Ey bizim ve cümle mahlûkatın Rabbi ve perverdigârı olan 

Mevla-yı Muteâl Hazretleri. 

 يَا اِلٰهَنَا  
Ey bizim Mabud-u Bilhakkımız olan Ezel ve Ebed Sultanı. 
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َدنَا   يَا َسِيى
Ey Seyyidimiz ve Ulumuz ve afv ve mağfiretiyle nȃr-ı 

cehennemden halas ve türlü Niam-ı İlahiyeye mazhar eden 
Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri. 

 

 يَا َمْولٰينَا 
Ey bizim Sahibimiz, nazirsiz Sultanımız ve Mahbub-u 

Ebedîmiz olan Cenab-ı Erhamurrahimȋn. 
 

 يَا نَاِصرَنَا 
Ey bizim Muinimiz ve Yardımcımız ve Velî-Nimetimiz 

olan Cenab-ı Rabb-ul Âlemîn. 
 

 يَا َحافِظَنَا 
Ey bizim her türlü mehalik ve mesaibden hıfz ve vikaye 

eden Sahibimiz olan Cenab-ı Kibriya. 
 

 يَا قَاِدرَنَا
Ey bizim Sahib-i Kudret ve şevketimiz ve Ezelî 

Nâzırımız olan Zât-ı Kadîr. 
 

 يَا رَازِقَنَا 
Ey bizim ve cümle mahlûkatın ivazsız mebzul Rızkımızı 

veren lütufkâr Padişah. 

ايلَنَ دَل  يَا   

Ey doğru yol ve Tarik-i Hakkı gösteren nazîrsiz Rehberimiz. 
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يثَنَا ُمغ  يَا   

Ey bizim ve kâffe-i mahlûkatın Mededkarımız ve 
Yardımcımız olan Hayr-un Nasirȋn. 

 

َّٓ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن َخلِىْصنَا ِمَن النَّارِ  ﴾١٠٠﴿  ُسْبَحانََك يَا الَٓ اِلٰهَ ااِل  

Ya Rabb bu Senin mücrim Kulun her an gözetir mağfiret 
yolun. Benim için çare, kapını çalmak gaye ve emelim Rızanı 
almak. Bakma günahıma bir İsmin Settar. Âzad kıl narından çün 
İsmin Gaffar. 

 

 

نَا مِ  َّنَا ٭ َخلِىْصنَا ٭ َو اَِجْرنَا ٭ َو نَِجى َن النَّارِ٭اَللٰهُمَّ رَب  

ا َو اْعُف َعنَّا َو اَْدِخْلنَا اْلَجنَّةَ دَارَ قُْدِسَك َمعَ ْاالَْبرَارِ ٭ بِعَْفوَِك يَا  َو َعافِنَ 
 ٭ بِفَْضلَِك يَا غَفَّارُ ْيُ ُمج  

Ey Sure-i İhlas ile men'ut olan Allah Celle Şanuhu ve Amme 
Nevaluhu ve cümle mahlukatın Mâliki ve Sahibi ve Rezzakı olan Mevla-
yı Müteâl Hazretleri, bizi mücrimlerden ayır, seç. Onlardan halas et ki, 
halis Kullarından olup nar-ı cehennemden halas olalım. 

 
Ya Rabb günahlardan naşî cezalandırma, Rahmetine mazhar et. 

Sevab ve mükâfât İhsan buyur. Hem dünyada sağlık ve afiyet. Ahiret için 
bizden sudur eden hatalarımızı afv ve günahlarımızı mağfiret eyle. 

 
Ya Rabbî, hem pak ve athar olan Enbiya ve Suleha yeri olan 

Cennet-i Â'lana sadık ve muhlis Kullarınla beraber idhal buyur. 
 
Ya Rabb biz böyle İkram ve İhsanına müstehak değilsek de madem 

az amele çok ecir vermek ve Kullarının kusurlarını affetmek Şe'n-i 
Ulûhiyetine  yakışır  bir  Sıfattır. Ya  Rabb ins ve cinnin müştak oldukları  
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Cennat-ı Âliyene idhal ve    اْلُقْدِس  de Cemal-i Bâ-Kemalinle ikram َحِظْيَةِ 

buyur Allahım. 
 

ٓ   ِذهِ هٰ  بَِحِقى  اَْسئَلُكَ  وَ  ر   يمَةِ اْلكَر   اءِ ْاالَْسمَ فَاِت  وَ   يفَةِ الشَّ   يلَةِ اْلَجل    الِصى
َّلط   َ  اَنْ   يفَةِ ال ِدنَا  َعٰل  تَُصِلى  ُمَحمَّدٍ   َحَسنَاِت   بِعََددِ  َصْحِبه   وَ  لِه  اٰ  َعٰلٓ   وَ  ُمَحمَّدٍ  َسِيى

مِ  ٓ   ٭  اهلٰلُ  َحْسِبَ   ٭ اهلٰلِ  ِِبْ َّ   هَ اِلٰ  الَ  اءَ َشٓ   َما  ٭ اهلٰلُ  ُهوَ  قُلْ  ٭ اهلٰلُ  َشهِدَ   ٭ اهلٰلُ   ااِل
َ  ٭  اهلٰلُ   يكَهُمُ فََسيَْكف   ٭  اهلٰلِ  َعَل  تَوَكَّْلُت  ٭  اهلٰلُ   تَعَاىَل  ٭  اهلٰلُ   تَبَارَكَ  ٭ اهلٰلُ  رَِِبى

م   ُهوَ  وَ  اهلٰلُ  ٭  يمُ اْلعَل   يعُ السَّ  

 
Şu efdal ve eşref olan Esma-i Hüsna ve nihayetsiz mahlûkata her 

an İhsan ve Kerem ve İnayet-Bahş Sıfat-ı Âliyen hakkına ve hürmetine 
Zat-ı Ecell-i Â'landan dileriz ki, iki cihan fahri Rahmetenlil Âlemin olan 
Habib-i Ekremin Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Veselleme, Al ve 
Ashabına Salât ve Selam buyurmanı niyaz ediyoruz. 

 
İsm-i Celal ve Cemalin hürmetine Kifayet-i Rabbaniyen ile 

Tevhid-i Rahmaniyen ile Şehadet-i Halikânenle şeriksiz ve nazirsiz ve 
Dergâhı Erbab-ı Hacata açık olan Sırr-ı Sure-i İhlâs ile ve Meşiet-i 
Kadirânenle, lahutî Terbiyenle, Berekat-ı Ganiyenle, âli ve münezzeh olan 
Ulûhiyetinle ammeye Vekilliğinle, kâffe-i mahlûkata umumi 
mutemedliğin hasebiyle, Kullarının her halini bilen ve her matlubat ve 
hacatını işiten icabet ve Kaza eden Rabb-ul Âlemin Celle Şanühü. 

 

ٓ   يَا ْبَحانَكَ سُ  ٓ   هَ اِلٰ  الَ َّ ٓ  ْاالََمانُ  ْاالََمانُ  اَْنَت   ااِل ٓ  اُْحِص   الَ   َعلَْيكَ   اءً ثَنَ
ٓ   اَْنَت  ٭  نَْفِسكَ  َعٰل   اَْثنَْيَت   اكَمَ  

 
Seni cemi' nekaisden tenzih ve Sıfat-ı Kemal ile takdis eder, 

Dergâh – ı  Emniyet   ve   Emanına   girer,   hadsiz   Hamd   ve   Sena   ile 
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نيْ   يلَْك يآَ اَْرَحمَ الرَّاِحم   deyip ikrar ve itiraf ederim ki: Zat-ı Bâri'ne tazimen دَخ 

yapılacak Hamd ve layuadd ve layuhsa Senayı Zat-ı Kibriyana âcizane arz 
ve takdim eylerim. Çünkü Senin ezelî İlminle Şe'n-i Ulûhiyetine layık 
Tevhid ve Tahmid ve Tekrimi ifade ve ifadan çok acizim. Sen Zȃt-ı 
Kibriyanı nasıl senȃ etdiysen, öylesin. 
 

 ٓ ٓ   اَْسئَلُكَ   ٭  َشكُورُ   يَا  ٭  غَُفورُ   يَا  ٭  يمُ رَح    يَا  ٭  نُ رَْحمٰ   يَا  ٭  اهلَٰلُ   ايَ  اَْحَصْيتَهُ   ابِمَ
ٓ   ِمنْ   َعلَْيكَ  ٓ   كَلِمَاتِكَ   وَ   اْلعُْليَا  اتِكَ ِصفَ   وَ   اْلُحْسٰن   ائِكَ اَْسمَ   وَ   تَْغِفرىَل    اَنْ   امَّةِ التَّ

نيَ   ِمن  يِع اْلُمو ْ يِد النُّوْر۪س  َو لِطَلَبَةِ رََسٓائِِل النُّورِ َو لَِجم  ي َسع  لِوَالَِدىَّ َو اِلُْستَاذ 
ٓ   اْلُمْسلِمَاِت   وَ   نيَ اْلُمْسلِم    وَ   ِمنَاِت اْلُمو ْ   وَ   تَْرَحمَنَا  وَ   ْاالَْموَاِت   وَ   ِمْنهُمْ   اءِ ْاالَْحيَ

وَ  َحوَايَِجنَا تَْقِضَ  اَنْ   وَ   َخْلِقكَ  ِمنْ   ِسوَاكَ  َمنْ  رَْحمَةِ  َعنْ  ينَاِبَارَْحمَةًتُْغن    

َ  تُْعِطيَنَا ِخرَةِ ْاالٰ  وَ   الدُّْنيَا ِف  الَنَاُسو   

Ey Âlemlerin Mabud-u Bilhakkı, ey dünyada kâffe-i mahlûkatın 
esirgeyicisi ve Ahirette ancak halis Müminlerin Muin ve Yarlığayıcısı ve 

ey  َواِسعُ اْلمَْغِفرَة ve ey Sahib-ul Lütuf vel Kerem. 

 
Lisan-ı enamda mezkûr Esma-i Hüsna-i Malume ve Sıfat-ı Ulya-i 

Marufe ve Müştehire ve Kelimat-ı Etemme-i Mübarekenden tecelli ve 
tezahür eden Zat-ı Kibriyan tarafından dahi ger tadad ve tezkar kılınan 
mübarek ve muazzam Esma-i Şerifen hakkı ve hürmeti için bu aciz, hakir 
abdini peder ve validemi ve Üstadım Bediüzzaman Said Nursiyi ve umum 
Risale-i Nur Talebelerini ve Cemi-i Mü'minîn ve Mü'minâtı, Müslimîn ve 
Müslimâtı ve onlardan dünyada ve gerekse Ahirette olanları Rahmet ve 
Kereminle Afv ve Mağfiret-i İlahiyene mazhariyeti Tazarru ve Niyaz 
ediyoruz. Ve Zat-ı Ecell-i Erham-i Ekreminden maada her hususda umum 
aciz İnsanların mecazî Merhamet ve Şefkatlerinden bizleri müstağni kıl. 
Ağyara ihtiyaç ve iftikardan berî eden Lütuf ve Kerem, Rahmet ve 
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İnayetinle me'cur ve mesud buyurmanı ve bütün maddi ve manevi 
hacatımızı hem dünyada ve Ahiret için mes'ul ve matlubatımızı is'af 
buyurmanı niyaz ediyoruz. 

عَادَةِ  لَنَا تَْخِتمَ  وَ  هَادَةِ  وَ  بِالسَّ   وَ   الدُّْنيَا فِرَاقِ  ِعْندَ  ىاْلبُْشرٰ  وَ   اْلكَرَاَمةِ  وَ  الشَّ
َّمَ   وَ  َعلَْيهِ   اهلٰلُ   َصلَّ  ُمَحمَّدًا تَْجزِىَ    ُمْستََحقُّهُ   وَ  اَْهلُهُ   ُهوَ   َما َعنَّا َسل

 
Hem ecelimizin hululünde ve dünyadan firakımız anında ve iki 

cihanımızda dahi Mazhar-ı Saadet ve Şehadet ve Şayeste-i Keramet ve 
beşaret olarak Hüsn-ü Hatime mukadder eylemeni istiyoruz. 

 
Ya Rabbi hassaten Rahmeten lil Âlemin Muhammed Mustafa 

Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem Efendimiz Hazretlerini bize yaptığı 
tebliğatdan dolayı Meratib-i Ulya ve Makam-ı Münteha ve Derecat-ı 
Refiaya terfi' buyurmanı hem bizden ve Kâffe-i Ümmetinden hoşnud ve 
razı olmasını yalvararak Niyaz ve Tazarru' ediyoruz. 

 

َو الَٓ اىَِلٓ اََحٍد ِمْن َخْلِقَك  َو اَْن الَ تَِكلَنَا َعَلٓ اَْنُفِسنَا طَْرفَةَ َعنْيٍ    

Hem bir lahza bile nefs-i emaremize mağlub kalmamaklığımızı 
Niyaz ve İstirham ediyoruz. Ve mahlûkattan hiç birine dahi zebun ve 
mahkûm etmemeni ve esaretlerinden halas ve azad buyurmanı Tazarru' 
ediyorum. 

َّت   بِعَْيِنكَ  تَْحُرَسنَا اَنْ  وَ  َشْانَنَا  نَالَ  تُْصلِحَ  وَ    بُِرْكِنكَ  تَْحفَظَنَا  وَ  تَنَامُ  الَ  ال
َّذ   ْاالِْكرَامِ  وَ  اْلَجالَلِ   ذَا يَا يُرَامُ  الَ  ىال  

Hem bizim Ahlak ve etvarımızı tehzib ve ıslah ve seyyiatımızı 
Hasenata tebdil buyurmanı, hem asla gaflettar olmayan İnayet gözünle hıfz 
ve hıraset ve kat'a yanılmayan Hıfz Meleklerinle korunmamızı dahi 
Tazarru' ve Niyaz ediyorum. Ey Azamet-i Celal ve İzzet-i Cemal Sahibi 
olan Mevla-yı Müteâl Hazretleri. 
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ٓ اْ   ِذهِ هٰ   َعلَْيهِ   ُعلِىقَ   َعمَّنْ   وَ   َعنَّا   تَْصرَِف   اَنْ   وَ    وَ   ْاالِِْنِ   وَ   اْلِجِنى   فَةَ اٰ   اءُ الَْسمَ
يَاط     وَ   الطَىاُعونِ   فَةَ اٰ   وَ   َخْشيَِتهِ   ِمنْ   اْلِجبَالِ   دَْكَدكَةَ   وَ   ْاالَْرِض   زَْلزَلَةَ   وَ   نيِ الشَّ

 ٓ َ ٓ   َعنْيَ   وَ   اءِ اْلوَب   وَ   َشرٍى   كُِلى   ِمنْ   تََحْفظَنَا  و   فَاِت ْاالٰ   ائِرَ َوَسٓ   اْلَجوَارِحِ   َوَجعَ   وَ   وءِ السُّ
الََمةَ   تَْرُزقَنَا  وَ   وءٍ ُسٓ  ٓ   بِرَْحمَِتكَ   ِخرَةِ ْاالٰ   الدُّْنيَاوَ   ِف   اْلَخْْيَ   وَ   اْلعَافِيَةَ   وَ   السَّ  ا يَ

ِدنَا  َعٰل   اهلٰلُ   َصلَّ   وَ   نيَ الرَّاِحم    اَْرَحمَ  ٓ   وَ   لِه  اٰ   وَ   ُمَحمَّدٍ   َسِيى اْلَحْمدُ   وَ   نيَ اَْجمَع    َصْحِبه   

 ِ نيَ اْلعَالَم    رَِبى  هلِلٰ  

 
Hem Salifüz Zikr Esma-i Mübareke ve Evsaf-ı Âliye-i Kudsiyeni 

Vird-i Daimi bilen ve okuyanları ve hamil olanları cin ve ins ve şeytan 
şerlerinden  hem yer sarsıntısı ve Sana duyduğu korku ve haşyet sebebiyle 
dağların büyük zelzelelerle parçalanmasından hem taun, veba ve emsali 
müzmin hastalıklardan ve kötü nazarla bakan gözden ve aza-yı 
bedenimizin gûna-gûn ağrı ve sızılarından ve ayrı ayrı zikri mümkün 
olmayan âfâtlardan emin ve masuniyet müyesser eyle Ya Rabbi. 

 
Hem bütün şerlerden ve bed ef'alden ve bidalardan Lütuf ve 

İnayetinle Hıfz ve Himaye buyurmanı ve iki cihanda İnayet ve Riayet ve 
Afiyet ve Saadet müyesser ve Hayrat ile merzuk ve mesrur buyurmanı 
Niyaz eylerim. Rahmetinle  ْني  . يآَ اَْرَحمَ الرَّاِحم 

 
Allah Azimuş-şan, Efendimiz Muhammede ve Onun bütün Al ve 

Ashabına salat eylesin. Hamd Alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur. 
Amin. 

 

 
 


