İçindekiler
Faziletli Zikirler

16

1. 24 Saat Zikretmekten Daha Faziletli Bir Zikir

17

(Gece Gündüz Zikretmekten Daha Faziletli)

17

2. Tehlili Mahsus Zikri ve Ayet-el Kürsi Duası ile Birlikte

19

3. Saatlerce Yapılacak Zikirleri Kat Kat Katlayacak Zikir

22

4. Bin Köle Azadı veya Bin Hac Sevabı Kazandıran Kurbağanın Tesbihi

23

5. 40 Milyon Sevap Kazandıran Kelime-i Şehadet

25

6. 72 Türlü Belayı Defedecek 70 Hac ve 70 Makbul Umre

26

Sevabından Daha Fazla Sevap Kazandıracak Zikir

26

7. 7 İhtiyatı İçine Alan İmam-ı Yafi’i nin Çok Faziletli Zikri

27

8. Bu Zikri Yapan Kadir Gecesine Kavuşmuş Gibi Olur

31

9. Ezan Okunurken Söylenen Çok Faziletli Bir Dua

32

(2 Miyon Sevap - Günahın Silinmesi ve Dercenin Yükselmesi)

32

10. Çarşıya Çıkınca Okunan 1 Milyon Hasen Kazandıran Zikir

33

11. Mühürlenerek Arş'ın Altına Konan Kısa Bir Abdest Duası

35

12. Allah Dostlarının Geçimini Sağladığı Bol Rızık Duası

36

13. 7 Kat Göklerde Bulunan Meleklerin Tesbihleri

38

Bunları Söyleyene Onların Sevabının Bir Misli Vardır

38

14. Abdestten Sonraki Zikir ve Salevat

41

Yapana Rahmet Kapıları Açılır

41

15. Beş Zikirde Bulunana Beş Kabul Dua Sözü Vardır

42

16. Kıyamete Kadar Her Saatte 70 Milyar Sevap Kazandıran Dua

45

(Ayet-el Kürsi Duası)

45

17. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Meşhur Tesbihatı

47

18. Sabah (10 kere) Bu Duayı Yapana 6 Fazilet Verilir

49
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19. Uyku Arasında Uyandığında Bu Zikri Söyleyenin Duası Kabul Olur

53

20. Cennetteki Yerini Görmeden Ölmemek İçin Dua

55

21. İmanın Hakikatine Erer ve Cennet Vacip Olur

57

22. Zenginliği Celbeden ve Kabirde Yoldaş Olan Zikir

59

23. İmanı Korumak ve imanlı Ölmek İçin

60

Sabah Namazının Sünneti ve Farzı Arasında Okunan Dua

60

24. Vitir Namazından Sonra Okunan Zikir ve Secde

62

(100 Hac - 100 Ümre - Şehit Sevabı)

62

25. Yatsı Namazından Sonra Okunduğunda

64

Bütün Mahlukatın İbadeti Kadar Sevab Kazandıran Zikir

64

26. Seçkin Velilerden Yazılmak ve Tüm Müminler İçin Dua

65

27. Yatmadan Önce 4 Şeyi Yapmadan Uyuma

66

(4 Faziletli Amel)

66

28. Kilise, Havra, Put Gören veya Çan Sesi Duyan Kişinin Okuyacağı Dua

69

(Kafirlerin Sayısı Kadar Sevap ve Sıddıklık Makamı)

69

29. Şu Duaları Okuyanın Abdestinin Her Damlasında

70

70 Dil ile Tesbih Eden Bir Melek Yaratılır

70

ve Kıyamete Kadar Sevabı Ona Yazılır

70

30. İbni Ebi Cemre’nin Çok Faziletli Zikri

74

31. Sabır Tazeleme Zikri (16.İhtiyat)

81

32. Güneşin Üzerine Doğduğu Herşeyden Daha Sevimli

83

ve Cennette Bir Ağaç Diktiren Zikir

83

33. Gök Kapılarını Açtıran Zikir ve Zamanlar

85

34. Besmele Çekmeyi Unutup Bir İşe Başlayanın Okuyacağı Zikir

86

35. Şaban Ayında 1000 Sene İbadet Sevabı Kazandıran Zikir

88

36. Ramazanda Çok Yapılması Gereken Dört Zikir

89

37. Okunan Her Harf İçin 50 Bin Sevap Kazandıracak Kur'ân'a Başlama Duası 91
38. Söylendiği Gibi Arş'a Asılan ve Hiçbir Günahın Silemediği Bir Zikir

93

39. Hangi Günahı Yaparsan Yap Sevabı Bozulmayan Zikir

97

40. Abdestten Sonra Okuyana Sekiz Cennet Kapısının Açılacağı Zikir

99
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41. 2 Milyon Sevap Kazandıracak Bir Tevhid

100

42. 10 Köle Azadına Denk Olan Bir Zikir

101

43. Bir Gün ve Gecenin Hayrına Kavuşup Şerrinden Korunmak İçin Zikir

102

44. Mescide Girdiğinde Tahiyyatü'l-mescid Namazı Kılmayacak

103

Kimsenin Okuyacağı Zikir

103

45. Namaza Çıkarken Okuyana, Sıddık ve Şehidlik Mertebelerini

104

ve Daha Nice Faziletleri Kazandıracak Zikir

104

46. Saatlerce Tesbih Çekmekten Efdal Olan Bir Zikir

108

47. Sabah Namazını Kıldığında Kendisini Okuyanın

113

Sevabını Meleklerin Dahi Yazmaktan Aciz Kaldığı Bir Zikir

113

48. Sahibine Kırk Bin Sevap Kazandıracak Bir Şehadet

116

49. Ölümü 24 Saatte 20 Kere Hatırlayanın Şehitlerle Haşrolunacağı

117

50. Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir 118
51. Her Gün 7 Kere Okuyanın Hastalıklardan Korunup, Kendisine Vuslat

121

ve Hüsn-ü Hâtime Müyesser Olacak Zikirler

121

52. Cennette Peygamberlerle Komşu Olmak İçin Okunacak Zikir

124

Faziletli Salevatlar

130

1. 600 Bin Salevata Denk Salevat

131

2. Delail-i Hayrat'ın Tamamını Okumaya Denk Salevat

132

(Bütün Peygamberlere Okunan Salevat)

132

3. İnsan, Cin ve Meleklerin Getirdiği

134

Salat Kadar Sevap Kazandıran Salevat (Salatül Fatih)

134

4. Günde 3 Kere Adem Babasına Salavat Okuyan

138

Anasından Doğmuş Gibi Günahsız Olur

138

5. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e

140

En Çok Salât Okuyan Kişi Olmak İçin Okunacak Salavat

140

6. 100 Milyon Salevata Denk Salevat

142

7. 323 milyon 671 bin Salâta Denk Salavat

144

8. Denizler Mürekkep, Ağaçlar Kalem ve Melekler Yazıcı Olsalar

145
3

Bu Salevatın Sevabını Yazamazlar

145

9. Dünyevi ve Uhrevi Nimetlere Kavuşturan

146

Sevabı Sayılarla ifade Edilemeyecek Kadar Çok Olan Salevat

146

(İn’am Siğası)

146

10. Ahirette Sevabını En Bol Ölçekle Ölçmek İçin Okunacak Salât

147

11. Bir Keresi Yetmiş Bin Delâil Hatmine Denk Gelen Salevât-ı Şerîfe

149

12. 70 Bin Defa Delail-i Hayrat’ı Okumaya Denk Salevat

151

13. 80 Yıllık Sevab Yazdıran

152

Onu, Anne-Babasını, Dedelerini Affettiren Salevat

152

14. 80 Yıllık Günahı Affettiren Cuma Günü Okunan Salevat

154

15. Cennette Mahbûbe Adındaki Ağacın Meyvesinden Yediren Salevat

156

16. Bin Sabah 70 Meleğin Sevabını Yazıp Bitiremediği Salavat

157

17. 70 Meleğin 1000 Sabah Sevap Yazacağı Salevat

159

18. 10 Milyon Salevata Denk ve Ateşten Kurtulmaya Vesiledir

160

19. Otururken ve Ayağa Kalkarken Okuyanın Bağışlanacağı Salevat

161

(Salatı Enesiyye)

161

20. Sadaka Yerine Geçen Salevat

162

21. Bağışlatan ve Cennete Girdiren Salevat

163

22. İftiraya Uğrayan Kişinin Okuyacağı Salevat

164

(Devenin Dile Geldiği Salevat)

164

23. Rızkı Arttıran Salevat

166

24. Bir Meclisten Kalkerken

167

Boş ve Lüzumsuz Söz-Davranışların Kefareti

167

İçin Okunacak Salevat

167

25. Bütün Mahlukatın Okuduğu ve Okuyacağı Salâtlara Denk Salevât

168

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in

168

Elinden Tutup Cennete Girdirecek Salavat

168

26. İlahi Birçok Sırlara Vakıf Olmayı Sağlayan Salevat

170

27. 1 Milyon Salevata Denk Salevat

172

28. Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in

174
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Ruhani Terbiyesine Girmek ve Maddi Manevi İlimler

174

Almak İçin Devam Edilecek Salevat

174

29. Kibir, Kin, Hased Gibi Manevi veya

176

Bedenindeki Her Hangi Bir Hastalık İçin Okunan Salevat

176

30. Tüm Günahları Bağışlattıran Salevat

178

(İlk Baharda Okunan Salevat)

178

31. Dünyevi ve Uhrevi Sıkıntıları Gideren Salevat

180

32. Haksızlık Yapan Birinden Kurtulmak İçin

182

ve Sıkışık Bir Anda Okunacak Salevat

182

33. Vesveseden Kurtulmaya, İnce Anlayışa Sahip Olmaya

183

Vesîle Olan Salavât-ı Şerîfe

183

34. Kim Bu Salâtı Ömründe Bir Kere

185

Okuyupta Cehenneme Girerse Beni Yakalasın

185

35. Aliyyül Kadr Sığası

186

36. İdrar ve Damar Tıkanıklığı İçin Okunacak

188

Tiryâkı Mücerreb Olan Bir Salevat

188

37. Her Biri Yüz Bin Salâta Denk Gelen Çok Mühim Bir Salevât-ı Şerîfe

191

38. İşlere Kolaylık, Kalbe Ferahlık, Günahlara Mağfiret

206

Ömre Bereket Kazandıran Salat-u Selam

206

39. Halid-i Bağdadi (Kuddise Sirruhu) Hazretlerinin Salevatı

210

40. Miftahul Esrar Salatı (Düğümleri Çözecek Kıymetli Salavat)

212

41. Mehabbet Salatı

217

(Sıkıntıların Açılması İçin)

217

42. Yatmadan 22 Kere Okuyanın Sayısız Hayır Bulacağı Salevat

219

43. Salatü'l-İnkaz (Kurtarma Salatı) Siğası

222

44. İsm-i Azam Salavatı

224

45. Bu Salavata Sabah Namazından Sonra (40 Gün)

232

Hangi Niyetle Devam Edilirse O Dilek Yerine Gelir

232

46. Salatü'l-Melaike Siğası

235

47. Günde 33 Kere Okunacak Salavat

237
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Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i Rüyada Görme Şerefi

237

Kazandıracak Bir Salat

237

48. Perşembe İkindiden Sonra Okunan Salavat

239

49. Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in

240

Hakkına Tazim İçin Okunacak Salevat

240

50. Cuma Gecesi Bin Kere Okuyanın

242

Ne Haceti Varsa Anında Yerine Gelecek Himmet İsteme Salavatı

242

51. Salevat-ı Kübra ve Faziletleri

244

52. Taç Salatı (Salatü't-Tac)

267

53. Salavatı Azimiyye

273

54. Cevheratül Kemal Sığası

279

55. Ğayatü'l Hayrat Salavatı

287

56. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Okunmasını Emrettiği Salevat

301

57. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in

306

Okuduğu Salevât Sebebiyle Yanına Oturttuğu Genç

306

58. Yüz Hacetinin Yerine Getirilmesini İsteyenin Yapacağı Bir Amel ve Salevat310
59. Cuma Gecesi 10 Kere Okunacak Çok Faziletli Bir Salevât-ı Şerife

311

60. Abdulkadir Geylani (Kuddise Sirruhu)’nun

313

Mağara Kapısında Gördüğü Salevat

313

61. Hacetin Her Ne Olursa Olsun Acilen Yerine Getirilmesi İçin

316

Okunacak Himmet İsteme Salatı

316

62. İmam Ğazali'nin Tavsiye Ettiği Salevat

318

63. 7 Cuma 7 Kere Okuyana Şefaat Vacip Olacak Salevat

322

64. 100 Kere Okuyanın, Bulunduğu İklimin Korunmasına

325

Vesile Olacağı Bir Salat-ü Selam

325

Faziletli Hamdler

328

1. Meleklerin Sevabını Nasıl Yazacaklarını Bilemediği Hamd

329

2. Bütün Tesbih ve Hamdleri İçine Alan

330

Adem Aleyhisselam’ın Hamdi

330
6

3. Abdeste Besmele ve Hamd ile Başlamanın Fazileti

331

Abdesti Bozuncaya Kadar Sevap Yazılması

331

4. Yatacağın Vakit Bütün Mahlukatın Hamdi Kadar Hamd Etmek

332

5. Bir Gece veya Gündüz

333

Allah-u Te’ala’ya hakkıyla ibadet etmeyi sağlayacak Hamd

333

6. Allah-u Te’ala’ya İbadet Edenlerin Tümünün İbadeti Kadar

334

Sevap Kazandıran Hamd

334

7. İslam Nimetine Şükür ve Elden Gitmemesi İçin Dua

335

8. Ahirette Şükürden Hesaba Tutulmamak İçin Okunacak Hamd

336

9. Bütün Yaratıklar Tarafından Allah-u Te’ala’ya Yapılmış ve Yapılacak

338

Tüm Hamdleri İçine Alan Sekiz Hamd Siğası

338

(Mehamid-i Semaniye)

338

10. Hafaza Meleklerinin Sevabını Nasıl Yazacaklarını Bilemedikleri Hamd

352

11. Nimetlerin Şükrünün Ödenmesi İçin Yapılacak Hamd

353

12. Sabahleyin Okunduğunda Sahibine 10 Sevap Yazdıran Hamd

354

13. Yatağına Sokulduğun Vakit Okunacak Hamd

355

Faziletli İstiğfarlar

356

1. Ne Kadar Günahı Olsa da Kişiyi Cennete Girdirecek

357

Farklı Bir Kelime-i Şehadet

357

2. Günahsız Ölmeye Vesile Olacak Beş Tevhid Zikri

359

Zerre Kadar Aklınız Varsa Bu Zikri Terketmezsiniz!

359

3. Kabristana Girildiğinde Okuyanın

361

50 Senelik Günahını Bağışlatacak Bir Zikir

361

4. Geçmiş ve Gelecek Bütün Günahları Bağışlatan Zikir

363

5. Hapşırma Anında Bu Duayı Okuyana

365

Mağfiret Duası Yapan Bir Varlık Yaratılıyor

365

6. Cennet Ehlinden Olmak İçin Sabah Akşam Okunan İstiğfar

366

(Seyyidü’l-İstiğfar - İstiğfarların Efendisi)

366

7. Uyumadan Önce Mutlaka Okunması Gereken İstiğfar

368
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8. Uykudan Uyanıldığı Zaman Mutlaka Yapılacak İstiğfar

370

(Günahları Bağışlatan İstiğfar)

370

9. Uykundan Uyandığında Günahları Affettiren Kısa Bir İstiğfar

371

10. 70 Bin Meleğin Kıyamete Kadar Kendisi İçin İstiğfar Edeceği Dua

372

11. Gıybet İçin İstiğfar Etmek

374

12. Gıybet Keffareti ve Tüm İnananlar Sayısınca Sevap

375

13. Gıybet - İftira ve Eziyet Keffareti İçin Okunacak İstiğfar

376

14. Günahları Bağışlatan Kısa Bir Yemek Duası

377

15. Gelecek Günahları Affettiren Ameller

378

Ezan Duası - Yemek - Elbise Duası

378

16. Receb - Şaban - Ramazanda Öğle-İkindi Arası Okunan İstiğfar

381

Amel Defterindeki Günahları Yakan İstiğfar

381

17. Sabah ve Akşam Namazından Sonra 7 kere Okuyan

383

Cehennemden Kurtuluş Yazılır

383

18. Cennetleri Aşık Ettiren, Bütün Günahları Bağışlatan

384

Ebû Zerr (Radıyallâhu Anh)’ın Duası

384

19. Ahidname Duası

386

20. Cenaze Görünce Okunacak Dua

389

21. İstiğfarı Kebir

391

22. Ölüm Hastalığında Okuyan Kişinin

394

Cehennemden Beraat Alacağı, Rıza ve Cennet Kazanacağı Bir Dua

394

23. Ölünün Kabrinde Üç Kere Okununca

397

Kıyamete Kadar Azabı Kaldıracak Bir Dua

397

24. Adem (Aleyhisselam)’ın Tevbesi

399

25. Gizli Şirkten (Riyadan) Korunma Duası

404

26. Hırz ve Eman Olan İstiğfarlar, Bütün Tehlikelerden Eman Olan Bir İstiğfar 407
27. Cemaatle Namaza Giderken Okunacak Çok Önemli Dua

420

28. Kur'an-ı Kerim Tilavetinden Sonra Kıraat Esnasında Vuku Bulan

422

Hataların Affı İçin Okunacak Dua

422

29. Aceleyle veya Unutkanlıkla Yapılacak Yanlışların Telafisi İçin

424
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Her Gün Okunacak Dua

424

30. Belaları Def İçin Okunacak Koruyucu İstiğfar

427

31. Secdede 3 Kere ''Ya Rabbiğfirli'' Diyen Kişi

431

Başını Secdeden Kaldırmadan Bağışlanır

431

32. Bu Duaları Okuyanın Cehennemden Azâd Olacağı İstiğfarlar

432

33. Abdestten Sonra Kelime-i Şehadet Getirenlerin

437

Anadan Doğmuş Gibi Tertemiz Olacağı

437

34. Cuma Günü Sabah Namazından Sonra Okunan

438

ve Günahları Bağışlatan İstiğfar

438

35. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in,

439

Günahlarının Çokluğundan Şikayetçi Olan Bir Sahabeye Öğrettiği İstiğfar

439

36. Geceleyin Yatma Anında Okunacak İstiğfar ve Dua

440

37. Her Namazdan Sonra Okuyanın

441

Harpten Kaçma Günahını Dahi Bağışlatacak İstiğfar

441

38. Kendisini Okuyanın Bütün Günahlarının

442

Göz Açıp Kapanacak Kadar Az Bir Zamanda Affolacağı Bir İstiğfar

442

39. Namazdan Sonra Kendisini Okuyanın Mağfiret Olunacağı Bir İstiğfar

444

40. Sahibinin 100 Bin, Ana-Babasının da 24 Bin Günahını

445

Affettirecek Bir İstiğfar

445

41. Sahibinin Günahlarını Affettirecek Bir İstiğfar

447

42. Yatağına Sokulduğun Zaman

448

Anadan Doğmuş Gibi Tertemiz Olmak İçin Okunacak İstiğfar

448

43. Yatarken Okunduğunda Bütün Günahları Affettirecek Bir İstiğfar

449

44. Yedi Kat Gökler ve Yerlerin, Sahibi İçin İstiğrar Edeceği Bir Dua

450

45. Kendisini Okuyanın Cennete Gireceğine

451

ve Cehennemin Kendisine Haram Kılınacağı Dair Bir Dua

451

46. Teşehhüdün Sonunda Okuyanı Affetirecek Bir Dua

454

47. Uyanınca Okunacak Dua

456

Faziletli Dualar

458
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1. Karadaki Denizdeki Bütün Dualara Ortak Olmak İçin Okunacak Dua

459

2. Bu Duayı Okuduğun Bela Ömür Boyu Senin Başına Gelmeyecek

461

3. Baş Ağrısı, Ateşli Hastalıklar İçin Okunacak Bir Dua

462

4. Düğümlü İşleri Çözen, Hz.Süleyman (Aleyhisselam)'ın Duası

463

5. İstediğin Saatte Uyanmak İçin Okunacak Dua

465

6. Evliyaların Ruhaniyetlerinden Akılları Hayrete Düşürecek Derecede

467

İstifade Ettirecek Tevessül Duası

467

7. Kazalardan Belalardan Korunmak İçin Okunacak Dua

471

8. Ani Bir Bela ile Karşılaşmamak İçin Okunacak Dua

472

9. Hz. Enes (Radiyallahu Anh)'a Öğretilen Korunma Duası

474

10. Duaların Başına Eklenmesi Gereken, Reddolunmayacak Bir Dua

483

11. Duaya Başlarken ''Subhâne Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhâb'' Demek

485

12. Hz. İsa (Aleyhisselâm)'ın Ölüleri Dirilttiği

487

Hacetlerin Husulü İçin Dua

487

13. Bu Dua Hangi Eceli Gelmemiş Hastanın Yanında (7 Kere) Okunursa

490

Allâh-u Teâlâ Ona Âfiyet Verir

490

14. Okunduğunda Yedi Kat Göklerin, Yerlerin ve Arş-ı Âlâ'nın

491

Kabûlü İçin Harekete Geçtiği Dua

491

15. Davud (Aleyhisselam)'ın Musibete Uğramamak

494

ve Hayırlara Kavuşmak İçin Sabah Akşam Okuduğu Dua

494

16. Allah-u Te’ala Kimin Hakkında Hayır Dilerse

495

Bu Duaları Ona Öğretir ve Ebediyyen Unutturmaz

495

17. Kenzül Arş Duası

497

18. Dert, Keder ve Üzüntüden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

501

19. Bu Duayı Yaptıktan Sonra Ne İstersen Verilecek

502

Ne Dua Etsen Kabul Edilecek

502

20. Dertleri Sıkıntıları Kesinlikle Açan Bir Dua

504

21. Yakub ve Yusuf (Aleyhimüsselâm)'ın Duaları

506

22. 27 Makbul Dua Kitabının Birinci Duası

509

23. 27 Makbul Dua Kitabının Beşinci Duası (En Mükemmel Dua)

512
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24. Böceklerden ve Zaralı Hayvanlardan Korunmak İçin Okunacak Dua

515

25. Duaların Kabul Olması, Umduklarına Nail Olmak

517

Sıddıklardan Yazılmak ve Şehit Olarak Ölmek için Okunacak Dua

517

26. Oturduğun Yerden Kalkmadan Kabul Olacak Dua

522

27. Abdulkadir Geylani (Kuddise Sirruhu) Hazretlerinden Himmet İstemek

525

28. İmamı Süheyli'nin Her Derdi Açan Beyitleri

528

29. Ağrıyan Yer Üzerine Okunacak Dualar

532

(Tüm Hastalıklar İçin Şifa)

532

30. Düşmanlarına Görünmemek İçin Okunacak Dua

538

31. Kalpleri Cezbetme (Kendini Sevdirme) Duası

540

32. Anında Kabul Olacak Makbul Bir Dua

545

33. Can, Din, Aile ve Mal Hususundaki Belalardan Korunmak İçin

552

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

552

34. Hayye Alel Felah’ın Peşine Okunduğunda Kesin Kabul Olacak Dua

554

35. En Küçük Bela İçin Bile Bu Duayı Okuyana

556

Daha İyisi Nasip Edilecek (İstirca Duası)

556

36. İmam-ı Ğazali'nin Tavsiye Ettiği Çok Mühim Dua

557

37. Okunduğunda 7 Kat Göklerin Meleklerinin Feryad Ederek

564

Allahu Te'ala'ya Müracaat Edecekleri ve Allâh-u Te'âlâ'nın

564

el-Maruf İsimli Bir Melekle Yardım Göndereceği Dua (Yılan Hikayeli)

564

38. Sabah Namazından Sonra 7 Kere Okuyandan 70 Belayı Defeden Bir Dua 568
39. Körlük, Delilik, Felç ve Cüzzam'dan Korunmak İçin Okunacak Dua

569

40. Akşamın Sünnetinden Sonra Okunan Korunma Duası

571

41. Hızlı Anlayış ve Öğrendiğini Unutmamak İçin Okunacak Dualar

572

42. Okuduğunu ve Dinlediğini Unutmama, Hafıza Kuvvetlendirme Duası

576

43. Cuma Günü Yapıldığında Mutlaka Kabul Olunacak Bir Dua

581

44. Kelimetül Ferec (Sıkıntıların Açılmasına Sebep Olan Kelime)

582

45. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in

584

Öğrenmemizi Emrettiği Namazdan Sonra Okunacak Dua

584

46. Abdest Alırken Okunacak Faziletli Bir Dua

586
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47. Cennete Girmek İçin Yedi Kere Okunacak Bir Dua

587

48. İyi Rüya Görmek İçin Okunacak Dua

588

49. Sabah Namazından Sonra Okunan Çok Faziletli Bir Dua

589

50. Yatarken ve Ölü Mezara Konurken Okunacak Bir Dua

590

51. Her Namazdan Sonra Kendileriyle Dua Edenlerin

591

Allah Dostlarından Olacağı Beş Kelime

591

52. Namazların Ardından Kendilerini Okumaya Devam Edenlerin

593

Dünya ve Ahiret Müşkillerinin Hallolacağı On Kelime

593

53. Namazların Ardından Okunan Sığınma Duası

596

54. Namazda Saffa Varıldığında Okunacak Dua

597

55. Ansızın Bir Hayırla Karşılaşmak

598

ve Ani Bir Bela ile Karşılaşmamak İçin Okunacak Dua

598

56. Bütün Belalardan Korunmak

599

ve Hiç Bir Şey Kaybetmemek İçin Okunacak Dua

599

57. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in Hazreti Mu'az'a

600

Her Namazın Peşinden Okumayı Terketmemesini Emrettiği Dua

600

58. Efendimiz (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)'in Fatıma Validemize

601

Muhafaza Olunması İçin Öğrettiği Bir Dua

601

59. İbadetlere Karşı Güç Kuvvet Kazanmak İçin Okunacak Dua

602

60. İsteklerin Gerçekleşmesi, Sıkıntıların Çözülmesi İçin Kılınacak

605

Hacet Namazı ve 1000 Kere Okunacak Duası

605

61. Rüyada Sevdiği veya Sevmediği Birşey Gördüğünde Yapılacaklar

607

62. Aniden Korkup Uykudan Uyanıldığında Okunacak Dua

610

63. İnsanın Kendisini Yenik Duruma Düşüren Bir Şey Karşısında Okuyacağı Dua
612
64. Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

614

65. Bu Dua İle, Üzerinde Dağlar Kadar Borç Olsa Bile Allah Sana Ödettirecek 618
66. Yalnızlık Hissine Kapılanların Okuyacağı Dualar

620

67. Geçim Sıkıntısı Çekenlerin Okuyacağı Dua

622

68. Zor Bir İşle Karşılaşınca Okunacak Dua

623
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69. Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua

624

70. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in

625

Sabah Akşam Hiç Terketmediği Dua

625

71. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i Aracı Yaparak

627

Hayırlı Murada Erişmek İçin Okunacak Beyitler

627

72. Manen Diri Olmak ve Kalbin Safiyete Kavuşması İçin Okunacak Beyt-i Şerif
634
73. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in

635

Âmâ (Kör) Sahabiye Öğrettiği Vesile Duası

635

74. Hazreti Necaşi ve Arkadaşlarının Duası

638

75. Korkulu Rüya Görmemek

640

ve Kötü Rüyanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

640

76. Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak

644

ve 120 Yaşına Kadar Uzun Ömür İçin Okunacak Dua

644

77. Şeytan Görüldüğünde Veya Şeytandan Korkulduğunda Okunacak Dua

651

78. Kavme ve Celsede Okunabilecek Dualar

654

79. Helal Rızık ve Hayırlı Evlatlara Sahip Olmak İçin

662

Meşayıhtan Bir Zata İlham Edilen Kıymetli Bir Dua

662

80. Sıkıntıyı Defeden, Başa Gelmesi Kesinse Dahi

665

Beraberinde Bir Lütuf İnmesini Temenni Eden Dua

665

81. Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Çok Etkili Ferec Duası

668

Faziletli İsm-i Şerifler

670

1. Rızık Bolluğu İçin Sabahın Sünnetinden Sonra

671

Okunacak Denenmiş İsmi Şerifler

671

2. Hastalıkların Şifası İçin Okunacak Çok Sırlı Bir İsmi Şerif

673

3. Bir İşin Neticesini Öğrenmek İçin Okunacak İsm-i Şerif

674

4. Evliyaullâhın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür ve Mal Tükettigi

675

11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam

675

5. el Muğni ismi Şerifi

681

Kesinlikle Zengin Olmak İçin

681
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6. Bu İsmi Şerifleri Sabah Namazından Sonra

690

100 Kere Okuyanın Murâdı Kesinlikle Gerçekleşir

690

7. Allah-u Te'ala'nın Kendileri ile Dua Edilmesini

692

En Çok Sevdiği İsm-i Şerifler

692

8. eş-Şafî İsmi Şerifi İle Şifa Bulmak İçin Yapılacak Bir Terkip

695

9. Ya Azim İftar Duası

697

10. İhlaslı Birinin Kesin Tutturacağı Bir Dua

698

11. Ya Latif İsmi Şerifi ve Duaları

705

12. İsmi Azam'la İlgili Rivayetlerin Toplandığı Dua

735

13. En Yüksek Velilerden Olmak,

741

Daima Allâh-u Te'âlâ'nın Nazarı Önünde Bulunmak

741

ve Mutlaka İmanlı Ölmek Gibi Nice Faydalar Kazandıracak İsmi Şerifler

741

14. Esmaül Hüsna Duası

757

15. Demirleri Eriten, Suları Donduran Eşsiz Bir Dua

758

Erba'in-i İdrisiyye

773

40 İsm-i Şerif

773

İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif

774

Hasen-i Basri Hazretlerinin’nin Hacca-ı zalim’den

775

Bu 40 İsm-i Şerifle Kurtulduğu

775

1. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

778

2. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

780

3. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

784

4. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

787

5. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

790

6. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

793

7. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

796

8. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

798

9. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

802

10. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

806
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11. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

810

12. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

815

13. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

820

14. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

823

15. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

828

16. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

829

17. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

832

18. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

835

19. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

838

20. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

841

21. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

844

22. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

847

23. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

850

24. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

852

25. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

855

26. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

858

27. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

861

28. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

864

29. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

868

30. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

871

31. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

874

32. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

876

33. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

878

34. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

881

35. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

883

36. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

885

37. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

887

38. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

889

39. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

891

40. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

893
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Faziletli Zikirler

16

1. 24 Saat Zikretmekten Daha Faziletli Bir Zikir
(Gece Gündüz Zikretmekten Daha Faziletli)

Sübhanallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Adede mâ alimAllâhu teâlâ
ve zinete mâ alimAllâhu teâlâ
ve mil emâ alimAllâhu teâlâ.
Allah-u Te'ala'nın bildikleri sayısınca,
ve Allah-u Te'ala'nın bildiklerinin ağırlığınca,
ve Allah-u Te'ala'nın bildikleri dolusunca,
Allah'a tesbih olsun. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah herşeyden büyüktür ve O çok yüce ve pek büyük Allah'ın yardımı olmadan
hiçbir güç ve kuvvet yoktur.
Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

1 Kere

Faziletleri
İsrafil (Aleyhisselam) Nebi (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e gelerek şöyle dedi:
Her kim bunu (1 kere) söylerse Allah-u Te'ala ona (5 haslet) yazar:
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1. Allah'ı çok zikredenlerden yazılır.
Ayette çok zikredenlere dahil olur ve listesine yazılır.
2. Gece-gündüz sürekli zikredenlerden daha faziletli olur.
3. Kendisi için cennette büyük bir ağaç olur.
4. Kuru ağacın yaprakları döküldüğü gibi günahları kendisinden dökülür.
5. Allah-u Te'ala o kişiye nazar (rahmetiyle tecelli) eder. Allah-u Te'ala her kime
nazar etmişse artık ona azap etmez. Feyiz ve bereket yağar.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ocak 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94-95)
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2. Tehlili Mahsus Zikri ve Ayet-el Kürsi Duası ile Birlikte
{ Tehlili Mahsus Zikri }

Lâ ilâhe illallâh Muhammedun rasûlullâh.
fî külli lemhatin ve nefesin
adede mâ vesiahu ilmullâh.
(Allah, Allah, Allah)
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah'ın Rasulü'dür.
(zikrini) her an ve nefes, Allah-u Te'ala'nın ilminin kapladıkları sayısınca
(tekrar ediyorum).

19

{ Ayet-el Kürsi Duası }

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme innî uqaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin
ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin
yatrifu bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ard.
ve külli şey in hüve fî ılmike kâinun ev qad kân.
Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!
Ey Allah’ım! Şüphesiz Ben Sana her nefesin, her saniyenin,
gök ehlinin ve yer halkının her göz kırpmasının
ve Senin ilminde olmuş ya da olacak diye bilinen herşeyin öncesinde
şu zikri takdim ediyorum.
İşte bütün bunların öncesinde Sana şunu takdim ediyorum ki…
Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

1 Kere

20

Faziletleri
1. Bu zikirlerin (1 kere) tilavet edilmesi dahi sevap bakımından dünya ve ahiretin
tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir.
2. Bu zikrin başında da bu vird (Ayet-el Kürsi Duası) okunursa 24 saatin her
saatinde Allah-u Te’ala’nın kabul makamına milyarlarca hasene yükselir ve
melekler bu sevapları yazıp bitiremezler.
Kaynak
Çok Faziletli Salat-ü Selamlar
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (101-102-103-104-105-106-107)
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3. Saatlerce Yapılacak Zikirleri Kat Kat Katlayacak Zikir

Sübhânallâhi ve bihamdihî
adede halqıhî ve rıdâ nefsihî
ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihî.
Mahlukatının sayısınca, Zat’ını razı edecek kadar,
Arş’ının ağırlığınca, Kelimelerinin mürekkebi kadar
Allah’ı tesbih eder ve O’na hamdederim.
Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

3 Kere

Faziletleri
Cüveyriye (Radıyallahu Anha) validemizden rivayetle:
Uzun bir kıssanın sonunda:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
1. Muhakkak ben senden sonra, (şu) dört kelimeyi (3 kere) söyledim ki,
o kelimeler senin (saatlerdir zikrettiğin) kelimelerinle tartılacak olsaydı,
(benim söylediklerim) onları tartardı (sevap bakımından onlardan ağır gelirdi).
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (284-285)
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4. Bin Köle Azadı veya Bin Hac Sevabı Kazandıran Kurbağanın Tesbihi

Subhâne men yusebbehu lehu fî lucecil bihâr.
Subhâne men yusebbihu lehu mâ fîl ardil qıfâr.
Subhâne men yusebbehu lehu alâ ru-usil cibâl.
Subhâne men yusebbehu lehu bikülli şefetin ve lisân.
Denizlerin dalgalarında tesbih edilen Zât'ı tesbih ederim.
Boş arazilerde (çöllerde) bulunan her şeyin Kendisini tesbih ettiği Zât'ı tesbih
ederim.
Dağların tepelerinde Kendisi tesbih edilen Zât'ı tesbih ederim.
Her dudak ve dil ile tesbih edilen Zât'a tesbih olsun.
Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

1 Kere

Faziletleri
Musa (Alehisselam) ile kurbağa arasında geçen kıssanın sonunda:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim bu tesbih ile (Günde 1 kere) yahut (Ayda 1 defa)
veya (Senede 1 defalığına da) olsa Allah’ı tesbih ederse:
1. Allahü Te’ala ona İsma’il’in neslinden (1000 Köle) azat etmiş,
yada (1000 Makbul Hac) yapmış kimse kadar sevap yazar.
23

Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94-95)
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5. 40 Milyon Sevap Kazandıran Kelime-i Şehadet

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh,
ilâhen vâhiden ehaden sameden lem yettehiz sâhibeten
ve la veleden velem yekünlehû küfüven ehad.
Ben şahidlik ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Bir tek İlahtır.
Samed’dir (uludur, her şey O’na muhtaç; O kimseye muhtaç değildir)
Eş ve çocuk edinmemiştir. Hiçbir şey O’na denk değildir.
Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

10 Kere

Faziletleri
Temim ed-Dari (Radıyallahu anh)’dan rivayetle:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (10 kere) (yukarıdaki zikri) derse:
1. Allah-u Te’ala ona (40 milyon sevap) yazar.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (282-283)
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6. 72 Türlü Belayı Defedecek 70 Hac ve 70 Makbul Umre
Sevabından Daha Fazla Sevap Kazandıracak Zikir

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Lâ havle velâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Rahman ve Rahîm olan Allah adıyla.
Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımı olmadan
hiç bir günahtan dönüş ve hiç bir ibadete kuvvet yoktur.
Zamanı

Sayısı

Sabah

10 Kere

Faziletleri
Meknunü’l-cevahir isimli eserde:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
Her kim sabahladığında (10 kere) (yukarıdaki zikri) derse:
1. Anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.
2. Bu kelimeler ondan 72 türlü belayı defeder. Onların en aşağısı cüzzam ve alaca
hastalığıdır.
3. Allah-u Te’ala o kişiye, kendisi için geceye kadar istiğfar edecek 1000 melek
görevlendirir.
4. Bu zikir 70 hac ve farz hacdan sonra 70 makbul umre yapanın ecrinden daha
büyük olur.
5. Bu zikir 72 türlü dert için devadır.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (287-288)
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7. 7 İhtiyatı İçine Alan İmam-ı Yafi’i nin Çok Faziletli Zikri

Subhanallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
ve estağfirullâhel azîme ve tebârakellâhu ahsenül hâliqîn.
ve hasbunallâhu ve ni’mel vekîl.
Mâşâallâh ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
ve sallallâhu teâlâ ve selleme alâ seyyidinâ Muhammedin
hateminnebiyyîne ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn.
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adede mâ haleqallâhu ve adede mâ hüve hâliq,
ve zinete mâ haleqallâhu ve zinete mâ hüve hâliq,
ve mil emâ haleqallâhu ve mil emâ hüve hâliq,
ve mil e semâvâtihi ve mil e erdıhî
ve emsâle zâlike ve ed-âfe zâlike

ve adede halqıhi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi
ve müntehâ rahmetihi ve midâde kelimâtihi
ve mebleğa ridâhu hattâ yerdâ ve izâ radıye
ve adede ma zekerahû bihî halquhû fî cemî-i mâ medâ
ve adede mâ hüm zâkirûhu fîmâ beqıye
28

fî külli senetin ve şehrin ve cumuatin
ve yevmin ve leyletin ve sêatin minessêâti
ve nesemin ve nefesin ve lemhatin
ve tarfetin minel ebedi ilel ebedi ebediddünya ve ebedil âhirah,
ve eksera min zâlike lâ yenqatıu evveluhû ve lâ yenfedu âhiruh.
Allah-u Te’ala’nın yarattıklarının sayısınca, yaratacaklarının adedince,
Allah-u Te’ala’nın yarattıklarının ağırlığınca, yaratacaklarının ağırlığınca,
Allah-u Te’ala’nın yarattıklarının dolusunca, yaratacaklarının dolusunca,
Göklerinin dolusunca, yerlerinin dolusunca
ve bütün bunların misilleri kadar, bunlarında kat katınca,
mahlukatının sayısınca, Zatını razı edecek derecede, Arşının ağırlığınca,
rahmetinin sonsuzluğu nisbetinde, (bitmez-tükenmez) kelimelerinin mürekkebi
kadar, rızasına erişinceye dek ve razı olduktan sonra,
ve geçen bütün zamanlarda mahlukatının Kendisini zikrettikleri sayısınca,
ve kalan her Sene, her Ay, her Cuma, her Gün ve Gece, her Saatte,
Her koku alışta, her nefes alıp vermede, her göz açıp kapamada,
Ezelden ebede, dünyanın sonuna dek ve ahiretin sonsuzluğunca,
(bütün yaratılanların) Onu zikredecekleri adedince ve bütün bunlardan daha
ziyade sayılarla,
Evveli kesilmeyecek ve sonu tükenmeyecek kadar (şu zikirleri yapıyorum):
Allah’a tesbih olsun. Allah’a hamd olsun. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah her şeyden büyüktür. O büyük Allah’tan mağfiret dilerim.
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Şekil verenlerin en güzeli olan Allah(ın sanatı, ilmi ve kudreti) daima pek yüce
olmuştur!
Bize (her sıkıntılı işimizde) kafi (yeterli) gelecek olan ancak Allah’tır ve O ne güzel
Vekildir.
Allah ne dilerse o olur. Şüphesiz biz Allah’a aitiz ve muhakkak biz ancak Ona
dönücüleriz.
O pek yüce ve çok büyük Allah’ın yardımı olmadan hiçbir (şeye) güç ve kuvvet
yoktur.
Allah-u Te’ala, Hatemü’l-enbiya (nebilerin sonuncusu) olan Efendimiz
Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine ve cümle sahabesine salat-ü selam eylesin.
(Amin!)
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

1 veya 3 Kere

Faziletleri
Hakim-i Tirmizi Hazretlerinin 10-16 ihtiyat arasında zikretmiş olduğu:
(İman, Şükür, Takva - Tevekkül, Kadere Rıza, Tevbe, Tevazu ve Sabır Tazeleme)
Maddelerini İmam-ı Yafi’i (Rahimehullah) çok camiiyetli ifadelerle cem etmiştir.
Bu zikrin (3 kere) okunmasını tavsiye etmiştir.
Not
İçerisindeki mana ve zikirlere bakıldığında terk edilmeden yapılması gerekir.
Her gün okuyamsakta, Her Cuma mutlaka (3 kere) okumak gerekir.
(Cübbeli Hocamız) Hiç olmazsa (1 kere) bile okumayı adet edinmeliyiz.
Kaynak
El-İhtiyatat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (102-103-104)
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8. Bu Zikri Yapan Kadir Gecesine Kavuşmuş Gibi Olur

Lâ ilâhe illallâhul halîmul kerîm.
Sübhanallâhi rabbissemâvatisseb'i ve rabbil arşil azîm.
Halim ve Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Yedi kat göklerin ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’ı tesbih ederim.
Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Gece

3 Kere

Faziletleri
Zühri (Radıyallahu Anh)’dan Rivayetle:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (3 kere) (yukarıdaki zikri) derse:
1. Kadir gecesine kavuşan kimse gibi olur.
İmam Savi (Rahimehullah) demiştir ki:
2. Bu zikri her gece (3 kere) yapmak lazımdır.
Not
(Cübbeli Hocamız) Birde Kadir Gecesinde okunursa.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (326)
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9. Ezan Okunurken Söylenen Çok Faziletli Bir Dua
(2 Miyon Sevap - Günahın Silinmesi ve Dercenin Yükselmesi)

Merhaben bi’l qâilîne adlen merhaben bissalâti ve ehlen.
Dosdoğruyu söyleyenlere merhaba, namaza da hoş safa geldi.
Zamanı

Sayısı

Ezan Okunurken

1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim müezzini ezan okurken duyduğunda (yukarıdaki duayı) derse:
1. Allah-u Te’ala ona 2 milyon sevap yazar.
2. 2 milyon günahını siler.
3. Onu 2 milyon derece yükseltir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (68-69)
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10. Çarşıya Çıkınca Okunan 1 Milyon Hasen Kazandıran Zikir

Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke lehü.
Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü.
Ve hüve hayyün lâ yemûtü.
Biyedihil hayrü ve hüve alâ külli şey’in qadîr.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur.
Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. Öldürür ve diriltir.
O, ölmeyen diridir.
Hayr, O’nun elindedir. O’nun her şeye gücü yeter.
Zamanı

Sayısı

Çarşıya Çıkınca

1 Kere

Faziletleri
Ömer bin Hattab (r.a)’dan rivayetle:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Kim çarşıya çıkar da (bu zikri) derse:
1. Allah ona (1 milyon) sevap yazar.
2. (1 milyon) günahını siler.
3. Derecesini de (1 milyon) yükseltir.
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Bazı rivayetlerde:
4. Allah ona cennette bir ev yapar.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (118-119)
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11. Mühürlenerek Arş'ın Altına Konan Kısa Bir Abdest Duası

Subhânekellâhümme ve bihamdik.
Eşhedü en lâ ilâhe illa ent.
Estağfiruke ve etûbu ileyk.
Ey Allah’ım! Seni tesbih ederim. Sana hamdederim.
Senden başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim.
Senden mağfiret dilerim ve Sana tevbe ederim.
Zamanı

Sayısı

Abdestten Sonra

1 Kere

Faziletleri
Ebu Sa’id el-Hudri (Radıyallahu)’dan rivayetle:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim güzelce abdest alır da, abdestini bitirdiğinde (bu duayı) derse:
1. Bu söz, bir mühürle damgalanarak Arş’ın altına konur ve kıyamete kadar
kırılmaz (o mühür iptal edilmez).
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (46)
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12. Allah Dostlarının Geçimini Sağladığı Bol Rızık Duası

Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ Allâh!
Yâ Ehad Yâ Ehad Yâ Ehad!
Yâ Vâhid Yâ Vâhid Yâ Vâhid!
Urzuqnî minhum şey en ve in hüm ebev.
Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah!
Ey Ehad! Ey Ehad! Ey Ehad! (hiçbir vasfında hiçbir varlıkla ortağı olmayan)
Ey Vahid! Ey Vahid! Ey Vahid! (ortağı ve misli bulunmayan)
Onlar her ne kadar (bana bir şey vermekten) yüz çevirseler de
Sen (yine de bir şeyi vesile ederek) beni onlardan rızıklandır.
Zamanı

Sayısı

Yardıma İhtiyaç Duyduğunda

1 Kere

Faziletleri
Esmaü’s-sahabe isimli eserde zikredildiğine göre:
Davud ibni Ebi Hind şöyle anlatmıştır:
Bir keresinde Mekke’ye doğru yola çıkmıştık. Yol esnasında bir yerde konakladık.
Bir A’rabi yanımıza gelip bizden (yiyecek) bir şeyler istedi.
Biz ise ona bir şey vermedik. Ne zaman ki yola çıkacaktık, o kişi ellerini açıp:
(yukarıdaki) diye dua etti.
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Çok az bir zaman geçmişti ki develerimizden biri gelip önümüzde
(Beni kurban edin dercesine) boynunu uzattı.
(Hepimiz adamın duasının kabul edildiğini anladık ve) deveyi boğazlayarak
etlerinden biraz alıp kalanını ona bıraktık.
(Bu acayip vakia üzerine) kendisine bu durumdan sual ettik.
O da: Benim dedem Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yanına gittiğinde,
dedeme bu duayı öğretmiş. Biz hep bu duanın bereketi ile yaşarız. diye anlattı.
Bu hadiseyi Süleyman el-Alevi (Rahimehullah) da (el-Erba’in) isimli eserinde
nakletmiştir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Şubat 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94-95)
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13. 7 Kat Göklerde Bulunan Meleklerin Tesbihleri
Bunları Söyleyene Onların Sevabının Bir Misli Vardır

Subhâne rabbiyel alâ.
Subhâne zil mülki vel melekût.
Subhâne zil izzeti vel ceberût.
Subhânel hayyillezî lâ yemût.

Subhânel melikil quddûsi rabbil melâiketi verrûh.
Subhâne men cemea beynesselci vennâr.

Subhânel melikil quddûsi rabbil melei
ve rabbi külli şey in ve hâliqı külli şey in.
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Subhâne hâliqınnûr.
Subhâne men leyse lehuntihâ.
Subhânel melikil quddûsi subhanallâhil kerîm.

Subhâne rabbiyel azîm.
Subhânel azîzil qahhâr.
Subhâne rabbil arşil azîmirrafîi.

Subhânel qâimiddâim.
Subhânel melikil a’zam.
Subhâne men lâ ya’lemu mâ hüve illâ hu.
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O en yüce Rabbimi tesbih ederim (ve tenzih ederek O’nun bütün noksan
sıfatlardan ve şanına yakışmayan herşeyden uzak olduğunu beyan ile zikr ederim).
Mülk ve Melekut’un (maddi ve manevi bütün alemlerin) sahibini tesbih ederiz.
İzzet ve ceberut (şeref ve ululuk) sahibini tesbih ederiz.
Hiç ölmeyecek diriyi tesbih ederiz.
O mukaddes padişahı tesbih ederim ki meleklerin ve Ruh’un
(Cebrail Aleyhisselam) Rabbidir.
Karla ateşin arasını cem eden Zat’ı tesbih ederiz.
O mukaddes padişahı tesbih ederiz ki en yüce melek cemaatlerinin Rabbidir,
her şeyin Rabbidir ve her şeyin yaratıcısıdır.
Nuru yaratan Zat’ı tesbih ederiz.
Nihayeti olmayan Zat’ı tesbih ederiz.
O mukaddes padişahı tesbih ederiz. O kerem sahibi Allah’ı tesbih ederiz.
O büyük Rabbimi tesbih ederim.
Aziz ve Kahhar olan Zat’ı tesbih ederiz.
O Büyük ve yüksek Arş’ın Rabbini tesbih ederiz.
Sabit ve daim olan Zat’ı tesbih ederiz.
O en büyük padişahı tesbih ederiz.
Kendisini Kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği Zat’ı tesbih ederiz.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Büstanü’l-fukara isimli eserde zikredildiği üzere:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Mi’rac Gecesi sema tabakalarında:
Tesbihle meşgul olan birçok melekler gördüğünü ve onların okuduğu tesbihleri
okuyanlara onların tüm tesbihlerinin bir mislinin yazıldığını açıklamıştır.
Burada bu tesbihlerin tamamı birleştirilmiştir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95-96)

40

14. Abdestten Sonraki Zikir ve Salevat
Yapana Rahmet Kapıları Açılır

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh.
ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh.
Ben Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına, ortağı olmayıp tek olduğuna
ve (Hazreti) Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim.
Allahümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âl-i Muhammed.
Zamanı

Sayısı

Abdestten Sonra

1 Kere

Faziletleri
Abdullah ibni Mes’ud (r.a) rivayetle:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim, güzelce (yani adabı uygun) abdest alırda, abdestini bitirdiğinde;
(bu zikri) desin. Sonra da Bana salevat okusun.
1. Böyle yapan kimseye rahmet kapıları açılır.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (68-69)
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15. Beş Zikirde Bulunana Beş Kabul Dua Sözü Vardır
{ 1. Hadisi Şerif }

{ Zikir }

Subhânallâhi velhamdülillâhi
ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
Allah’ı tesbih ederim, Allah’a hamdolsun,
Allah’dan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür.
{ Dua }

Allâhümmağfirlî verhamnî
ve âfinî verzuqnî ve erşidnî.
Ey Allah’ım! Beni affet, bana rahmet et,
bana afiyet ver, bana rızık ver ve beni doğru yola irşad et.
Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

5 Kere

Faziletleri
Hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur:
Ne ben ne de benden önceki peygamberler:
(yukarıdaki zikir)’den daha faziletli bir tesbihte bulunmamıştır.
Her kim bunu (5 kere) söylerse Allah-u Te’ala ona (5 istek hakkı) verir.
Bunlar da: (yukarıdaki dua)
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{ 2. Hadisi Şerif }

{ Zikir }

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.
Allâhu ekberu kebîra, velhamdülillâhi kesîra.
Subhânallâhi rabbil âlemîn.
Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil azîzil hakîm.
Allah-u Te’ala’dan başka hiçbir ilah yoktur, O tektir; hiçbir ortağı yoktur.
Allah-u Te’ala’yı son derece tekbir ederiz. Allah-u Te’ala’ya çokça hamdederiz.
Alemlerin Rabbi olan Allah-u Te’ala’yı Tesbih ederiz.
Aziz ve Hakim olan Allah-u Te’ala’nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş,
hiçbir ibadete de kuvvet yoktur.
{ Dua }

Allâhümmağfirlî verhamnî vehdinî verzuqnî.
Ey Allah’ım! Beni affet, bana rahmet et, beni hidayet et ve bana rızık ver.
Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

1 Kere
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Faziletleri
Buna benzer bir rivayet de Sa’d (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilmiştir:
Çölden bir zat Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ gelerek:
Bana bir söz öğret de (Rabbimi zikretmek için) onu söyleyeyim deyince,
Rabbini zikretmek için (yukarıdakı zikri) söyle buyurdu.
Bunun üzerine o zat:
Bunlar Rabbim için, ya kendim için (ne dua edeyim) dediğinde,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Bu zikri yaptıktan sonra sana kabul olunacak dua hakkı verilir, o zaman da:
(yukarıdaki dua)’yı diye duada bulun, buyurdu.
Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)
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16. Kıyamete Kadar Her Saatte 70 Milyar Sevap Kazandıran Dua
(Ayet-el Kürsi Duası)

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme innî ugaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin
ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin
yatrifu biha ehlüssemavati ve ehlül ard.
ve külli şey in hüve fî ilmike kâinun ev qad kân.
Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih.
Ey Allah’ım! Ben her nefes öncesinde, her an ve her saniye,
gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından önce,
ilminde olacağını bildiğin yahut şu anda mevcut olan her şeyin öncesinde (şimdi)
Sana taktimde bulunacağım.
İşte bütün bunların öncesinde ben Sana takdim ediyorum.
Zamanı

Sayısı

Farz Namazından Sonra

1 Kere
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Faziletleri
İbni Abbas (Radıyallahu anhuma)’dan rivayetle, hadisin sonunda:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim farz namazının peşinden (1 kere) (yukarıdaki duayı) okuyup,
Ayet-el Kürsi’yi sonuna kadar okursa:
1. Gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana (70 milyar) hasene yükselir.
Sur’a üfleyinceye kadar melekler onun sevabını yazmakla meşgul olurlar.
Not
Diğer ibadetlerde yapılabilir. (Fatiha, Kelime-i Tevhid, Salevat benzeri ibadetlerde)
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı) Sayfa
(341-342)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (144-145)
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17. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Meşhur Tesbihatı

Sübhâne’l-ebediyyi’l-ebed. Sübhâne’l-vâhıdi’l-Ehad.
Sübhâne’l-ferdis Samed. Sübhâne râfi’is semâi bi ğayri amed.
Sübhâne men beseta’l-erda alâ mâin cemed.
Sübhâne men haleqa’l-halqa fe ehsâhüm adedâ.
Sübhâne men qaseme’r-rizqa velem yense ehadâ.
Sübhânellezî lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.
Sübhânellezî lem yelid ve lem yûled velem yekün lehü küfüven ehad.
Edebi olan, sonu olmayan Zat’ı tesbih ederim.
Bir ve tek olan Zat’ı tesbih ederim.
Tek olan, kimseye muhtaç olmayan Zat’ı tesbih ederim.
Gökleri direksiz yükselten Zat’ı tesbih ederim.
Yeri donuk su üzerine döşeyen Zat’ı tesbih ederim.
Bütün mahlukatı yartıp, onları tek tek sayan Zat’ı tesbih ederim.
Rızıkları dağıtan ve (taksimat anında) hiç kimseyi unutmayan Zat’ı tesbih ederim.
Eş ve çocuk edinmeyen Zat’ı tesbih ederim. Doğurmayan ve doğurulmayan
ve kendisi için hiçbir eş bulunmayan Zat’ı tesbih ederim.
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Zamanı

Sayısı

Sabah ve Akşam Hergün

1 Kere

Faziletleri
İbni Abidin (Rahimehullah)’ın (Reddü’l-Muhtar) isimli eserinde:
İmam-ı A’zam (Rahimehullah) rüya aleminde Allah-u Te’ala’yı yüz kere gördü.
Son gördüğünde, “Ya Rabbi” Kıyamet gününde kulların neyle kurtulacak? Diye
sordu.
Allah-u Te’ala da:
Her kim, sabah akşam (yukarıda ki tesbihi) derse, azabımdan kurtulur, buyurdu.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (352-353)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (201-202-203)
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18. Sabah (10 kere) Bu Duayı Yapana 6 Fazilet Verilir
{ İstiğfar Risalesindeki Okunuşu }

Lâ ilâhe illallâh. Vallâhu ekber.
ve subhanallâhi ve bihamdih. ve estağfirullâh.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil evveli vel âhiri vezzâhiri vel bâtın.
Biyedihil hayr. Yuhyî ve yumît. ve hüve alâ külli şey in qadîr.
Allah-u Te'ala'dan başka ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür.
Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim, O'na hamd ederim ve O'ndan mağfiret dilerim.
Evvel ve Ahir olan (başı ve sonu olmayan),
Zahir ve Batın (ayetleriyle açık, Zatıyla gizli) olan, dirilten ve öldüren,
Kendisi her şeye kadir olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiç bir günahtan
kurtuluş ve hiç bir ibadete kuvvet yoktur.
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{ Dualarım Risalesindeki Okunuşu }

Hüvellahüllezî lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.
Sübhanallahi ve bihamdihi.
ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi azze ve celle.
ve esteğfîrullahel evvele vel âhıra vezzâhira vel bâtıne.
Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayrü
ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
Allah öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah-u Te’ala her şeyden büyüktür.
Allah-u Te’ala’yı tesbih ederim ve O’na hamd ederim.
Aziz ve Celil olan Allah-u Te’ala’nın yardımı olmadan hiçbir günahtan kurtuluş ve
hiçbir ibadete kuvvet yoktur.
Evvel ve Ahir olan (başı ve sonu olmayan)
Zahir (ayetleriyle açık) ve Batın (Zatıyla gizli) olan Allah’tan mağfiret dilerim.
Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.
Bütün hayırlar O’nun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.
Zamanı

Sayısı

Hergün Sabah

10 Kere
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Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim sabahladığında (10 kere) (bu duayı) okursa:
Ona (6 fazilet) verilir.
1. İblis ve askerlerine karşı korunur.
2. Kendisine tonlarla sevap verilir.
3. Cennette bir derecesi yükseltilir.
4. Hurilerle evlendirilir.
5. Yanında devamlı (onu korumak üzere) (12 bin) melek hazır bulunur.
6. Kendisine Tevrat’ı, İncil’i ve Zebur ve Furkan okuyan kadar sevap yazılır.
Bunların Dışındaki Faziletleri
1. Ona hac ve umre yapıp, haccı ve umresi kabul edilen kişinin ecri yazılır.
2. O gün ölecek olursa şehitlerin mührüyle damgalanır.
3. İbni Merduye’nin rivayetine göre bu kişi İbrahim (Aleyhisselam)’ın özel kubbesi
içerisinde onunla birlikte olur.
4. İbni Merduye’nin İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan yaptığı rivayete göre:
Bu kişi öleceği zaman (12) melek yanına gelerek onu cennetle müjdelerler ve
dirileceği zaman ona kabrinden mahşere kadar eşlik ederler.
Kendisine kıyamet gününün dehşetlerinden bir şey isabet edecek olursa:
Korkma, sen âmîn (güvencede olan kimse)lerdensin, derler. Sonra Allah-u Te’ala
onu kolay bir hesaba tabi tutar.
İnsanlar çetin bir muhasebeye tutulmuşken onun cennete yollanması emrolunur.
Böylece melekler onu durduğu yerden alıp zifafa hazırlanan biri gibi süsleyerek
biiznillahi Te’ala cennete girdirirler.
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Kaynak
İstiğfar Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (169-170-171-172-173)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (213-214)
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19. Uyku Arasında Uyandığında Bu Zikri Söyleyenin Duası Kabul Olur

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.
Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey in qadîr.
Elhamdülillâhi ve subhânallâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.
Allah'tan başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur.
Mülk ancak O'nundur, hamd de yalnız O'na mahsustur.
O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur. Allah-u Te'ala noksan sıfatlardan
münezzehtir. Allah-u Te'ala'dan başka hiç bir ilah yoktur ve Allah-u Te'ala en
büyüktür.
Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş, hiç bir ibadete de
kuvvet yoktur.
Zamanı

Sayısı

Uyku Arasında Uyandığında

1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim uyku arasında uyandığında (bu zikri) dedikten sonra:
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Allahümmağfirli.
1. “Ey Rabbim, beni mağfiret et” derse veya herhangi bir dua ederse, kabul olunur.
2. Şayet abdest alır, sonra namaz kılarsa, namazı kabul olur.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı (Mustafa İsmail Fındıklı) Sayfa (543)
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (27-28)
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20. Cennetteki Yerini Görmeden Ölmemek İçin Dua

Sübhânel kâimid dâim.
Sübhâne’l-hayyil-kayyûm.
Sübhânel hayyillezî lâ yemût.
Sübhânel azîmi ve bihamdih.
Sübbûhun kuddûsün Rabbül melâiketi verrûh.
Sübhânel aliyyil a’lâ.
Sübhânehü ve teâlâ.
Kaim (Zat'ıyla duran) ve daim olan (sonu olmayan)’ı tesbih ederim,
Hayy (diri) ve Kayyum olanı tesbih ederim, hiç ölmeyecek diriyi tesbih ederim.
Büyük olan Allah'ı tesbih eder ve O'na hamdederim.
O, çok münezzehtir, çok mukaddestir, meleklerin ve Ruh'un (Cibrili Emin'in)
Rabbidir.
O Yüceyi, O En Yüceyi tesbih ederim. O, münezzehtir ve yücedir.
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Zamanı

Sayısı

Hergün

1 Kere

Faziletleri
Enes (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (Günde 1 kere) (Yukarıdaki Zikri) derse:
1. Cennetteki yerini görmeden veya makamı kendisine gösterilmeden ölmez.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (111)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (295-296)
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21. İmanın Hakikatine Erer ve Cennet Vacip Olur

Radîtü billahi Rabben ve bil-islâmi dînen
ve bi-Muhammedin sallallahü ‘aleyhi ve selleme
rasûlen ve nebiyyen.
Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan,
Peygamber olarak da Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’den razı oldum.
Zamanı

Sayısı

Sabah ve Akşam Hergün

1 Kere

Faziletleri
Sevban (r.a)’den Rivayetle:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Akşama ve sabaha ulaştığı zaman:
1. (Bu zikri) diyen hiçbir müslüman veya insan ya da kul yoktur ki,
kıyamet günü o kimseyi razı (ve memnun) etmek Allah üzerine bir hak olmasın.
Yani Allah ona bol mükafat vererek razı etmeye söz vermiştir.
Ebu Said el-Hudri (r.a)’den rivayetle:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
2. Her kim bu duayı söylerse, cennet vacip oldu. Yani cennete girmeye hak ve
liyakat kazanmış olur.
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3. İman hakikatine ulaşmış olur.
Başka bir rivayette göre:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
4. Ben kefilim ki elbette onun elinden tutup mutlaka kendisini cennete sokacağım.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (196-197)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (193-194-195)
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22. Zenginliği Celbeden ve Kabirde Yoldaş Olan Zikir

Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübîn.
Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan
Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.
Zamanı
Hergün

Sayısı
100 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (Günde 100 kere) (bu tesbihi) derse:
1. Bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş olur.
2. Kabir yalnızlığında yoldaş olur.
3. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.
Bir rivayette ise şöyledir:
4. Her kim bu zikri her gün ve gecede 200 kere yaparsa:
Allah-u Te’ala’dan ne isterse, Allah-u Te’ala ona istediğini verir.
5. Bir insan bu hadis-i şerifi öğrenmek için Horasan'a gitse bile azdır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (275-276)
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23. İmanı Korumak ve imanlı Ölmek İçin
Sabah Namazının Sünneti ve Farzı Arasında Okunan Dua

Ya hayyü, Ya Kayyûm.
Ya bedî’a’s-semâvâti ve’l-ard.
Ya ze’l Celâli ve’l-İkram.
Es ‘elüke en tühyiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden.
Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah.
Ey Hayy ve Kayyum! Ey Celal ve İkram sahibi!
Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah’ım!
Senden ebediyen kalbimi marifetinin nuruyla diriltmeni isterim.
Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım.
Zamanı

Sayısı

Sabah Namazının Sünneti ve Farzı Arası

1 veya 3 Kere

Faziletleri
Şeyh Muhammed et-Tirmizi (Rehimehullah) buyurmuştur ki:
Allah-u Te’ala Hazretlerini bin kere rüyamda müşahede ettim ve O’na:
Ya Rabbi! Ben imanımı kaybetmekten korkuyorum dedim.
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Allah-u Te’ala da bana:
Sabahın sünneti ile farzı arasında (1 kere) bu duayı okumamı emretti.
(Bir rivayet bu dua (3 defa) okunmalıdır.)
1. Bu duaya devam edildiğinde kalbine nurlar inmeye başlar.
2. O kimse Allah-u Te’ala hakkında hiç kimsenin bilmediği marifet ve bilgilere sahip
olur.
3. O kimse Allah-u Te’ala’nın izniyle imanlı olarak ölür.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı (Mustafa İsmail Fındıklı) Sayfa (242)
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (70-71)
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24. Vitir Namazından Sonra Okunan Zikir ve Secde
(100 Hac - 100 Ümre - Şehit Sevabı)

Sübbühûn kuddûsün Rabbü’l-melâiketi ve’r-rûh.
Allah her kötülükten münezzeh ve mukaddestir.
Meleklerin ve Ruhun (Hazreti Cebrail’in) Rabbidir.
Zamanı
Vitir Namazından Sonra

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)
Hazreti Fatıma (Radıyallahü Anha)’ya şöyle buyurdu:
Herhangi bir mümin ve erkek veya kadın vitir namazından sonra (3 defa)
(yukarıdaki zikri) der,
Sonra secdeye varır ve secdede iken aynı tesbihi (5 defa) söyledikten sonra,
başını kaldırıp (1 defa) Ayetü’l-Kürsiyi okur
ve (5 defa) daha aynı tesbihi okursa,
Canımı kudret elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki:
1. O kimse henüz bulunduğu yerden kalkmadan Allah-u Te’ala onu bağışlar.
2. Kendisine 100 hac, 100 umre sevabı ve şehitler verir.
3. Ona 1000 melek gönderir de hepsi onun iyiliklerini yazar.
4. Böylece o kimse 1000 köle azat etmiş gibi olur.
5. Allah-u Te’ala onun duasını kabul buyurur.
6. Kıyamet günü kendisine cehennem ehlinden 70 kişiye şefaatte bulunma
müsaadesi verilir.
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7. Bu halde iken ölecek olursa, şehid olarak ölmüş olur.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (364-365)
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25. Yatsı Namazından Sonra Okunduğunda
Bütün Mahlukatın İbadeti Kadar Sevab Kazandıran Zikir

Sübhânellahi ve’l-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illellahü vallahü ekber.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrate ve lâ heybete ve lâ azamete
illâ billâhil aliyyi’l-azîm.
Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah’a dır.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve Allah en büyüktür.
Güç, kuvvet, kudret, heybet ve azamet ancak yüce ve büyük olan Allah’a aittir.
Zamanı

Sayısı

Hergün Yatsı Namazından Sonra

100 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim yatsı namazının edasını müteakip (100 kere) (yukarıdaki) duasını okumaya
her gün devam ederse:
1. O kimse her gece için ayrı ayrı bütün mahlukatın ibadet ve taati sevabı kadar
sevap kazanmış olur.
2. O kimseyi Allah-u Te’ala dünyevi ve uhrevi ıstıraplardan, felaketlerden,
sıkıntılardan, borçlardan, elem ve kederlerden kurtarır.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (363-364)
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26. Seçkin Velilerden Yazılmak ve Tüm Müminler İçin Dua

Allahümmağfir lî ve lilmü’minîne vel mü’minât.
Allah’ım! Beni ve bütün iman eden erkek ve kadınları mağfiret et.
Zamanı
Hergün Sabah ve Akşam

Sayısı
25 Kere

Faziletleri
Rivayet edildi ki:
Her kim (25 kere) sabah, (25 kere) akşam olmak üzere (Toplam 50 kere) (bu duayı)
derse:
1. Seçkin velilerden yazılır.
Bir rivayette ise şöyledir:
2. Her kim (her gün) (bu duayı) ederse, her mümin için kendisine bir sevap yazılır.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (362)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (219)
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27. Yatmadan Önce 4 Şeyi Yapmadan Uyuma
(4 Faziletli Amel)
{ Salevat }

Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin
ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahîme ve Mûsâ ve ‘Îsâ
ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-Mürselîn
salevâtüllâhi ve selâmühü ‘aleyhim ecma’în.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
(Hz.) Adem’e, (Hz.) Nuh’a, (Hz.) İbrahim’e, (Hz.) Musa’ya ve (Hz.) İsa’ya
ve bunların aralarında geçen Nebi ve Resullerin hepsinin üzerine
rahmet ve esenlik ver ve onları mübarek kıl!
Allah’ın rahmeti ve esenliği Onların üzerine olsun.
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{ Zikir }

Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke lehü.
Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yumîtu
ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.
Sübhânellahi vel-hamdü lillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber.
ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil-‘aliyyil-‘azîm.
{ Dua }

Allahümmağfir lî ve lilmü’minîne vel mü’minât.
Allah’ım! Beni ve bütün iman eden erkek ve kadınları mağfiret et.
Zamanı
Gece Yatmadan Önce

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Hz. Aişe (r.a) annemiz şöyle buyuruyor:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
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Ey Aişe (r.a)! Bu gece şu dört ameli işlemeden uyuma:
1. Kur’an-ı Kerim’i bir defa hatmet.
(3 Kere) İhlas Suresini okursan, Kur-an’ı bir defa hatmetmiş sevabı alırsın.
2. Peygamberleri, kıyamet gününde kendine şefaatçi kıl.
Bana ve diğer Peygamber kardeşlerime:
(Yukarıdaki Salevatı) okursan, bizler kıyamet gününde sana şefaatçi oluruz.
3. Bütün Müslümanların rızasını kazan.
Mümin kardeşlerinin Allah’ın affına mazhar olmaları için istiğfar okursan,
onların hepsinin rızasını kazanırsın.
(Yukarıdaki Dua uygun olabilir)
(Namazda okunan Rabbena Duaları ile olabilir)
4. Hac ve umre yapmadan uyuma.
(Yukarıdaki Zikri) Okumaya devam edersen,
Bir hac ve umre yapmış kadar ecir kazanırsın.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (161-162-163)
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28. Kilise, Havra, Put Gören veya Çan Sesi Duyan Kişinin Okuyacağı Dua
(Kafirlerin Sayısı Kadar Sevap ve Sıddıklık Makamı)

Lâ ilâhe illallâh. ve lâ na'büdü illallâh.
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, biz ancak Allah'a ibadet ederiz.
Zamanı
Şirk ile İlgili Birşey Görüldüğünde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayetle:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim çan sesi işitirse,
bir kiliseye veya manastıra yahut ateşe tapınma ya da putların
(bulunduğu yerlere ve şirk merasimlerinin icra edilme) evlerine
(bir zorunluluktan dolayı) girer de (yukarıdaki zikri) derse,
1. Allah-u Te'ala ona bu kelimeyi (tevhid zikrini) söylemeyen kafirler adedince ecir
yazar.
2. O kişi Allah indinde (peygamberlik mertebesinden sonra gelen) sıddıklık
makamına ulaşmış biri olarak yazılır.
Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2018
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94)
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29. Şu Duaları Okuyanın Abdestinin Her Damlasında
70 Dil ile Tesbih Eden Bir Melek Yaratılır
ve Kıyamete Kadar Sevabı Ona Yazılır
{ Ellerini yıkarken }

Bismillâhi velhamdülillâhi.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.
Allah'ın adıyla başlarım, bütün hamdler Allah'a mahsustur,
Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç kudret yoktur, dedi.
İstinca yaptıktan (en son olarak vesveseyi kesmek ve ümmetine bu usulü
öğretmek için tenasül uzvuna su serpiştirdikten) sonra:

Allâhümme hassınlî fercî, ve yessirlî emrî.
Ey Allah’ım! Benim tenasül uzvumu (haramlardan) muhafaza et ve işimi kolay et,
dedi.
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{ Ağzına ve burnuna su çekerken }

Allâhümme leqqınnî huccetî,
ve lâ tahrimnî râihatel cenneh.
Ey Allah’ım! Bana (kabir ve mahşer sorgularında) huccetimi (vereceğim cevabı)
telkın et ve beni cennetin kokusundan mahrum bırakma, dedi.
{ Yüzünü yıkadığı zaman }

Allâhümme beyyıd vechî yevme tebyeddul vucûh.
Ey Allah’ım! Bir takım yüzlerin ak olacağı günde yüzümü ak eyle, dedi.
{ Kollarını yıkarken }

Allâhümme a'tınî kitâbî biyemînî.
Ey Allah’ım! Amel defterimi sağ elimden ver, dedi.
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{Eliyle başını meshederken}

Allâhümme teğaşşenâ birahmetik, ve cennibnâ azâbek.
Ey Allah’ım! Bizi rahmetinle kuşat ve bizi azabından uzak et, dedi.
{Ayaklarını yıkarken}

Allâhümme sebbit qademî yevme tezûlu fîhil aqdâm.
Ey Allah’ım! Ayakların (Sırat'tan) kayacağı gün ayaklarımı sabit eyle, dedi.
Zamanı
Abdest Alırken

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Enes (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Bir kere Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına girdim, önünde bir su
kabı vardı, o sırada bana:
Ey Enes! Bana yanaş da sana abdestin mertebelerini bildireyim, dedi.
Bunun üzerine ben kendisine yaklaştım.
(Yukarıdaki Duaları)
Sonra da: Beni hak ile peygamber olarak gönderen Zat'a yemin olsun ki:
Her kim abdest esnasında bunları söylerse onun parmaklarının arasından dökülen
her bir damlaya karşılık Allah-u Te'ala yetmiş lisanla kendisini tesbih eden bir
melek yaratır ki, kıyamet gününe kadar o tesbihlerin sevabı o kişiye ait olur,
buyurdu.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ellerini yıkadıktan sonra istinca yapması
bildiğimiz manada taharetlenmesi demek değildir.
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Aksine taharetlendikten sonra ellerini yıkar ve Hakem ibni Süfyan (Radıyallahu
Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Abdest bozduktan sonra taharet alır ve o sırada avret yerine su serperdi, ki
böylece hem vesveseyi kesmek hem de ümmetine bunun yolunu öğretmek murad
ederdi.
Zira insan abdestten sonra donunda bir ıslaklık bulsa onun kendinden çıkan bir
ıslaklık mı yoksa abdest suyundan sıçrayan bir ıslaklık mı olduğunda şüphe
edebilir.
Ama abdest alırken avret bölgesine su serperse o zaman o suyun kendi serptiği su
olduğunda şüphe etmez ve böylece şeytanın vesvese yolunu tıkamış olur.
Dolayısıyla abdest dualarının zikredildiği bu hadis-i şerifte geçen istinca tabiri
abdestin başında ellerini yıkadıktan sonra avret bölgesine su serpiştirmesi
manasında olup duası da su serpme zamanında ağzına su vermeden önce okunur.
İmam-ı Nevevi (Rahimehullah)’ın:
Abdest duaları hakkında rivayet edilen bir hadis-i şerif yok, demesi:
Sahih rivayetlerde zikredilmiyor, anlamına gelmektedir, yoksa hiçbir hadis-i şerifte
zikredilmediğini ifade etmemektedir.
Zira görüldüğü üzere İbni Hıbban (Rahimehullah)’ın tahric ettiği bu hadis-i şerifte
bazı faziletli dualar zikredilmektedir ki faziletli ameller hususunda zayıf hadis-i
şeriflerle de amel edilebileceği muhaddisler arasında ittifak vardır.
Hatta İmam-ı Nevevi (Rahimehullah):
Faziletli amellerden biri hakkında kendisine bir rivayet ulaşan kişi bir kereliğine de
olsa o ameli işleyerek onun ehlinden olmaya gayret etmelidir ve o ameli tümden
terk etmemelidir, demiştir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (88-89)
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30. İbni Ebi Cemre’nin Çok Faziletli Zikri

ve Sübhânallâhi velhamdülillâhi
ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.
Adede mâ alime ve zinete mâ alime
ve mil emâ alime ve estağfirullâhe misle zâlik.
Allah-u Te'ala'nın bildikleri sayısınca,
Allah-u Te'ala'nın bildiklerinin ağırlığı kadar
ve Allah-u Te'ala'nın bildikleri dolusunca
Allah (bütün noksan sıfatlardan) münezzehtir.
Bütün hamdler Allah'a mahsustur.
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah her şeyden büyüktür
ve Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.
Yine bu kadar (sayı üzere) Allah'tan mağfiret diliyorum.
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ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme
ed-âfe zâlike zerraten zerraten
ve alâ külli zerratin estağfirullâh.
Allah-u Te’ala Efendimiz Muhammed'e,
Ehl-i Beytine ve sahabesine,
bütün bu (sayıla)nların her bir zerresinin katlarınca
salat-ü selam eylesin.
Her bir zerreye mukabil de Allah'tan mağfiret dilerim.
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Ev sılillâhümme sevâbe hâzezzikri
ve hâzihissalâti ilâ ehli tevhîdike
min sâiri abîdike mimmen âmene billâhi
ve saddeqal mürselîne
minel müstaqdimîne vel müste'hirîn.
(Anlamı bir altta birlikte verilmiştir)
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vemen qâme bisıfetil islâmi ilâ yevmiddîni
min ehlissemâvâti ve ehlileradîne
min evveliddünya ilâ yevmiddîn.
Ey Allah’ım! Bu zikrin ve bu salevatın sevabını
öncekilerden ve sonrakilerden,
göklerin ahalisinden ve yerlerin halkından,
dünyanın evvelinden ceza gününe kadar
gelecekler içerisinden Allah'a iman etmiş,
rasülleri tasdik etmiş ve ceza gününe kadar geleceklerden
İslam sıfatıyla kaim olmuş herkese vasıl eyle.

Allâhümme sıl küllen minhum bimâ terdâhü lehû
ve bimâ türdîhi bihî ve bimâ tüqarribuhû bihî mink.
ve bimâ turîhuhü bihi indeke
Ey Allah’ım! Onlardan herbirine,
Senin kendisi için razı olduğun,
Seni kendisiyle razı edeceği,
kendisini Sana yaklaştıracak
ve Kendi katında onu kendisiyle
rahata erdireceğin sevaplar nasip eyle.
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yâ erhamerrâhimîn.
yâ erhamerrâhimîn. yâ erhamerrâhimîn.
Ya Erhamerrahimin!
Ey acıyanların merhametlisi!
Ey merhametlilerin en çok acıyanı
(bu duamı ve hediyemi kabul eyle)!

Feinnehü verade an nebiyyike Muhammedin
sallallâhu aleyhi ve selleme enneh.
İzâ qâlel abd: ''Yâ erhamerrâhimîn''
Selâsen yeqûlu lehül melek:
İnne erhamerrâhimîne qad aqbele aleyke fesel.
Zira Senin peygamberin
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:
Bir kul üç kere: ' Ya Erhamerrahimin!' derse melek ona:
'Şüphesiz Erhamürrahimin (olan Allah) sana yönelmiştir,
artık ondan isteyebilirsin' der' buyurduğu varid olmuştur.
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Allâhümme münne aleynâ bihayriddârayni
bilâ mihnetin bi fadlike kemâ yelîqu bifadlike
vezziyâdeti min fadlike kemâ yelîqu
bifadlike fî âfiyetin bilâ mihnetin. (Amin)
Ey Allah’ım! Sen bize fazlına yakışacak şekilde
fazl-u keremini lütfeyle ve lütfuna layık olacak
surette iki cihanın hayırlarını
ve ziyade lütuflarını afiyet içerisinde,
mihnetsiz ve meşakkatsiz bir şekilde ihsan eyle. (Amin!)
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ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin
ve âlihi ve sahbihi ve selleme
teslîmen yelîqu bi celâli vechike
ve kerami celâlik.
Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e,
Ehl-i Beytine ve sahabesine,
Zatının celaline ve celalinin keremine
layık olacak şekilde salat-ü selam eylesin.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Abdurrahman es-Se'alibi (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Buhari şarihi büyük veli İbni Ehi Cemre (Rahimehullah):
Kitabını bir dua ile bitirmiş, o duanın faziletine dair çok büyük müjdeler zikretmiş
ve o zikri kendisine Allah-u Te'ala'nın bir rüyada talim ettiğini bildirmiştir ki o dua
şudur: (Yukarıdaki dua)
Kaynak
Lalegül Dergisi Ocak 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94-95)

80

31. Sabır Tazeleme Zikri (16.İhtiyat)

Mâşâallâhu ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.
Allah ne dilerse o olur, dilemediği olmaz, şüphesiz biz Allah'a aitiz
ve muhakkak biz ancak Ona dönücüleriz.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
{On altıncı ihtiyat}
(her an karşılaşabileceği üzücü olaylar yüzünden tahammülsüzlük göstermemesi
için) an be an sabrını tecdid etmek (yenilemek ve taze tutmak) üzere:
(Yukarıdaki Zikiri) demesidir.
Nitekim Enes (Radıyallahu Anh):
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet
etmiştir:
Hangi bir nimetin zamanı ne kadar geçse de, hangi bir musibetin vakti ne kadar
geçse de kişi o nimete karşılık (onu hatırladığı her seferinde) Allah'a hamd etse ve
o musibetten dolayı (onu hatırladığı her vakitte) istirca' etse (İnna lillahi ... 'dese)
mutlaka Allah o kişi için şükrünü(n sevabını) yeniler (tekrar yazar).
Yine o musibet başına ilk geldiği günkü gibi onun için sevabını yeniler.
Hakim-i Tirmizi (Kuddise Sirruhu) "Nevadiru'l-usul" isimli eserinde şöyle demiştir:
Şükür, nimeti itiraftır, sabır ise, belayı gönderene (rıza ve hoşnutluk içinde)
teslimiyettir.
Bir nimete karşı şükretmek onun sorumluluklarını hafifletir, bir zorluğa karşı sabır
ise sana onun semerelerini kazandırır.
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Şükür, senin kazandığın nimetin Allah'tan olduğunu bilmen, bu nedenle onun
farzlarını yerine getirip uzuvlarını O'nu kızdıracak şeylerden korumandır.
Elhamdülillah sözünü söylemen ise nimetin Allah-u Te'ala'dan geldiğini itiraf etme
manası taşıdığı için şükrü tamamlamak yerindedir.
Musibete karşı sabretmek, isyan etmesin diye uzuvları korumakta sebat etmek ve
istirca' kelimesini söyleyerek her şeyin Allah-u Te'ala'ya ait olduğunu ifade etmek
ise Allah-u Te'ala'ya karşı teslimiyeti itiraftır.
Nitekim iman da; kişinin, Allah-u Te'ala'nın birliğini kabul edip kalben Ona teslim
olmasından ibaret olduğu gibi La ilahe illallah kelimesini söylemesi de bu imanını
itiraf manası taşımaktadır.
Kişi bu kelimeyi söyleyerek imanını tecdid etmekle memur olduğu gibi şükrünü ve
sabrını yenilemek için de hamd ve istirca kelimelerini zikretmelidir.
Kaynak
El-İhtiyatat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (99-100-101)
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32. Güneşin Üzerine Doğduğu Herşeyden Daha Sevimli
ve Cennette Bir Ağaç Diktiren Zikir

Sübhanallâhi ve’l-hamdülillâhi
ve lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber.
Allah'a tesbih olsun, Allah'a hamd olsun, Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur
ve Allah her şeyden büyüktür.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 veya 100 Kere

Faziletleri
İmam Gazali (Rahimehullah)’ın "İhyau Ulumi'd-Din" isimli eserindeki beyanı
vechile:
Kişi sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra (100 kere):
(Yukarıdaki Zikri) demelidir.
Bu dört kelimedir ki, bunların fazileti hakkında bir çok hadis-i şerif vardır.
Bunlar, Bakiyatu's-Salihat (insana ebediyyen fayda verecek iyi ameller)dir ki,
burada bunların fazileti hakkındaki bazı hadis-i şerifleri zikredelim:
1. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Benim (Yukarıdaki Zikiri) demem, elbette güneş'in üzerine doğduğu her şeyden
(dünya ve içindekilerin benim olmasından) elbette bana daha sevimlidir.
2. Semura ibni Cündüb (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Allahu Te'ala’nın en sevdiği kelam dörttür. Bunlar da:
Sübhanallahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe ilallahü vellahü ekber'dir.
Bunların hangisiyle başlasan sana zarar vermez.
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3. İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim (Yukarıdaki Zikri) derse,
bunlardan her birine karşılık kendisi için cennette bir ağaç dikilir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (77-78) (352-353)
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33. Gök Kapılarını Açtıran Zikir ve Zamanlar

Allâhu ekberu kebîra, velhamdülillâhi kesîra,
ve subhanallâhi bukratev-ve esîla.
Allah'ı son derece tekbir ederim, Allah'a çokça hamdederim ve sabah-akşam
Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim (bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim).
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Bu duanın fazileti hakkında ibni Ömer (Radıyallahu Anhuma)’nın şöyle anlattığı
rivayet edilmiştir:
Bir kere biz, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber namaz kılarken,
o anda topluluktan biri: (Yukarıdaki Zikri) dedi.
Bunu duyan Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
O sözleri söyleyen kimdi?" diye sordu. O kişi "Bendim Ya Rasulellah!" diye cevap
verdi.
O zaman Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Bu kelimelere şaşırdım. Çünkü gök kapıları bu kelimeler(i kabul etmek) için açıldı.
buyurdu.
İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma) şöyle demiştir:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den bunu duyduğumdan beri,
bu kelimeleri hiç terketmedim.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (171-172)
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34. Besmele Çekmeyi Unutup Bir İşe Başlayanın Okuyacağı Zikir

Bismillâhi evvelehû ve âhirahû.
Başında ve sonunda Allah'ın adı zikrim olsun.
Zamanı
Bir işin Başında Besmele Unutulduğunda

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
{ Yirmi dördüncü ihtiyat }
Kişi, yemek yerken, yahut bir şey içerken veya giyinirken ya da herhangi bir
(meşru - haram olmayan) iş yaparken besmele çekmeyi unutacak olursa:
(Yukarıdaki Zikri) desin.
Nitekim bize Süfyan ibni Veki' ona Yahya ibni Sa'id, ona da Cabir ibni Subh
(Radıyallahu Anhüm) şöyle anlattığı rivayet olunmuştur:
Bir kere ben İbni Abdirrahman el-Huza'i ile Vasıt'a kadar yol arkadaşlığı yaptım.
Kendisi yemeğinin evvelinde besmele çekerdi, son lokmasında da:
"Bismillahi evvelehü ve ahirahü" derdi.
Bu konuda bana şöyle anlattı:
Sana bunu niye yaptığımı açıklayayım:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabından (sahabeden) olan dedem
Ümeyye ibni Mahşi (Radıyallahu Anh) şöyle anlatırdı:
Bir adam yemek yerken Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona bakıyordu,
o kişi yemeğin başında besmele çekmemişti.
Nihayet yemeğin sonunda:
Bismillahi evvelehu ve ahirahü, deyince Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Şeytan sürekli onunla birlikte (bulunarak yediği yemeklerden) yiyordu.
Nihayet o kişi besmele okuyunca o (şeytan) karnında hiçbir şey kalmayıncaya
kadar hepsini kustu, buyurdu.
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Kaynak
El-İhtiyatat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (124-125)
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35. Şaban Ayında 1000 Sene İbadet Sevabı Kazandıran Zikir

Lâ ilâhe illallâh, ve lâ na'budu illâ iyyâh,
muhlisîne lehüddîn, velev kerihel kâfirûn.
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz.
Kâfirler istemese de biz taatımızı sırf O'na tahsis ederiz.
Zamanı
Şaban Ayında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Kendisinde her şeyin tafsilatlı beyanı bulunan Tevrat kitabında şöyle yazılıdır:
Her kim şa’ban ayında: (Yukaıdaki Zikri) derse:
Allah-u Te’ala ona:
1. (1000 senelik) ibadet (sevabı) yazar.
2. (1000 senelik) günahı olsa bile sildirir.
3. Kabrinden yüzü dolunay gibi parlak olarak çıkar.
4. Allah-u Te’ala indinde sıddık olarak yazılır.
Kaynak
Şaban-ı Şerif Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (278)
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36. Ramazanda Çok Yapılması Gereken Dört Zikir

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve enne Muhammeden rasûlullâh.
Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ
hüvel hayyel qayyûme ve etûbu ileyh.
Allâhümme innî es'elükel cenneh. ve eûzü bike minennâr.
Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.
Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, Hayy ve Kayyûm olan Allah’tan mağfiret
dilerim ve O’na tövbe ederim.
Allah’ım cennetini isterim ve cehennemden sana sığınırım.
Zamanı
Ramazanda

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Selman-ı Farisi (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Şa'ban-ı Şerif'in son günü yapmış olduğu
bir konuşmasında şöyle buyurmuştur:
" ... O halde, onda dört hasleti çoğaltın, bunların ikisiyle Rabbiniz'i razı edersiniz,
diğer ikisine de mutlaka muhtaçsınız.
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Rabbiniz'i kendisiyle razı edeceğiniz iki haslet La ilahe illallah şehadeti ve
istiğfardır.
Mutlaka onlarsız duramayacağınız diğer ikisi ise Allah'tan cennet isteyip,
cehennemden O'na sığınmanızdır."
Not:
Bu zikiri ramazanda çokça okumak lazımdır. Ramazan af ve mağfiret ayıdır.
Ramazan dışında da okunabilir. Duaların ne zaman kabul olunacağı belli
olmayacağından yerinde bir amel olur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2018 (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (88)
Kaynak
Ramazan-ı Şerif Risalesi (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (366)
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37. Okunan Her Harf İçin 50 Bin Sevap Kazandıracak Kur'ân'a Başlama Duası

Allâhümme bil haqqi enzeltehû ve bil haqqi nezel.
Allâhümme azzim fîhi rağbetî.
vec-alhü nûral-libasarî ve basîratî.
ve şifâel-lisadrî. Allâhümme zeyyin bihî lisânî.

ve cemmil bihî vechî. ve qavvi bihî cesedî. ve keffir bihî zünûbî.
verzuqnî tilâvetehû alâ tâ-atike
ânâelleyli ve etrâfennehâr.
vahşurnâ meannebiyyi ve âlihil ahyâr.
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Ey Allah'ım! Kur'anı hakla indirdin, O'da hakla indi.
Ey Allah'ım! Kur'ana olan rağbetimi (hevesimi) büyük et,
Kur'anı gözüme ve gönlüme nur, kalbime şifa et.
Ey Allah'ım! Kur'anla dilimi ziynettendir (süsle), yüzümü güzelleştir,
cesedimi kuvvetlendir, günahlarımı mahvet (sil).
ve bana gece-gündüz saatlerinde taatın üzere O'nu okumayı nasip et,
ve bizi Nebi-i Zişan (şan sahibi Peygamber Efendimiz)
ve hayırlı ali (yakınları)yla hasret (mahşerde topla).
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Kuran-ı Kerim veya Mushafı Eline Aldığında
Okumaya Başlamadan Önce

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Yine Hacı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sinuhu) "Mecmuatül Müteferrikat" adlı
kitaptan naklen şöyle yazmışlardır.
Her kim Kur’an-ı Kerimi okumak ister de mushafı eline aldığında şu duayı yaparsa,
Allah-u Te’ala ona okuduğu her harfe mukabil (karşılık) (50 bin sevap) verir.
Kaynak
Kuran-ı Mecid Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (108)
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38. Söylendiği Gibi Arş'a Asılan ve Hiçbir Günahın Silemediği Bir Zikir
{ 1. Zikir }

Subhânallâhi ve bihamdih.
Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
Zamanı
Güneş Doğmadan ve Güneş Batmadan

Sayısı
100 Kere

Faziletleri
Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Her kim güneş doğmadan (100 kere) ve güneş batmadan önce (100 kere):
(Yukarıdaki 1.Zikri) derse,
(bu zikir) 100 deve (kurban etmek)den daha üstün olur.
{ 2. Zikir }

Subhânallâhi ve bihamdihi.
Subhânallâhil azîmi estağfirullâh.
Allah'ı tesbih ederim, O'na hamdederim.
Büyük olan Allah'ı tesbih ederim, Allah-u Te'ala'dan mağfiret dilerim.
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Zamanı
İmsak Vaktinden Sonra Sabah Namazını Kılıncaya Kadar

Sayısı
100 Kere

Faziletleri
Abdullah ibni Ömer (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayet edildiğine göre:
Bir adam Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e gelerek:
Ya Rasulellah! Dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı, diye şikayette
bulununca:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
Sen meleklerin duası ve mahlukatın tesbihinden neredesin?
Bütün mahlukat onunla rızıklanıyorlar (niçin bu tesbihi okumuyorsun?) buyurdu.
O zaman adam: "Ya Rasulellah! O tesbih nedir?" dediğinde,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Fecrin doğuşundan (imsak vaktinden sonra) sabah namazını kılıncaya kadar
(100 kere) (Yukarıdaki 2.Zikri) de ki:
Dünya boyun eğerek alçak bir şekilde sana gelsin. Böyle dersen Allah Azze ve Celle
söylediğin her kelimeye karşılık bir melek yaratır.
İşte o melek kıyamet gününe kadar Allah-u Te'ala'yı tesbih eder de onun sevabı
sana ait olur.
{ 3. Zikir }

Subhânallâhi ve bihamdihi.
Estağfirullâhe ve etûbu ileyh.
Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
Allah-u Te'ala'dan mağfiret dilerim ve O'na tevbe ederim.
94

Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
(Yukarıdaki 3.Zikir) sözleri var ya, kim bunları söylerse:
O sözler, söylediği gibi yazılır, sonra Arş'a asılır.
Sahibinin yaptığı hiç bir günah onu silemez, ta ki kıyamet günü Allah'a
kavuştuğunda (o sözler) söylediği gibi mühürlenmiş (vaziyette değişmemiş)tir.
{ 4. Zikir }

Subhânallâhi ve bihamdihi.
Subhânallâhil azîmi
Estağfirullâhe ve etûbu ileyh.
Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
O büyük Allah'ı tesbih eder.
Allah-u Te'ala'dan mağfiret dilerim ve O'na tevbe ederim.
Zamanı
Güneş Doğmadan

Sayısı
100 Kere

Bu hadis-i şeriflerden dolayı, Hacı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhu), ihvanına
güneş doğmadan (100 kere): (Yukarıdaki 4.Zikri) demelerini.
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{ 5. Zikir }

Subhânallâhi ve bihamdih.
Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
Zamanı
Güneş Batmadan

Sayısı
100 Kere

Güneş batmadan ise, (100 kere) sadece:
(Yukarıdaki 5.Zikri) demelerini şiddetle tavsiye ederdi.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (60-61-62-63)
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39. Hangi Günahı Yaparsan Yap Sevabı Bozulmayan Zikir

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.
Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtu
ve hüve alâ külli şey in qadîr.
Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. O, tektir, ortağı yoktur.
Mülk O'na aittir, hamd O'na mahsustur. Diriltir ve öldürür.
O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Zamanı
Sabah Namazından Sonra

Sayısı
10 Kere

Faziletleri
Ebu Zerr (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim sabah namazının peşine iki ayağını büktüğü halde
(teşehhüd vaziyetini bozmadan) ve dünya kelamı konuşmadan
önce (10 kere) (Yukarıdaki zikri) derse,
o kişiye:
1. (10 sevap) yazılır.
2. (10 günahı) silinir.
3. (10 derecesi) yükseltilir.
4. O gün istenmeyen her şeyden güvende olur.
5. Şeytandan korunur.
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6. O gün Allah-u Teala'ya ortak koşmaktan başka hiç bir günahının ona ulaş(ıp
sevabını boz)ması (diye bir şey) meydana gelmez (İmansızlıktan başka bir günah
bu zikrin sevabını iptal edemez).
Not: Akşam yapılabileceği de farklı bir rivayette geçiyor. Sürekli devam şart değil.
Ömründe bir kere de yapsan buradaki sevabı alırsın. Yani ne kadar yaparsan o
kadar kazanırsın.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95-96)
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40. Abdestten Sonra Okuyana Sekiz Cennet Kapısının Açılacağı Zikir

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh.
ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluh.
Allahümec'alnî mine't-tevvabîne
vec'alnî mine'l-mütetahhirîn.
Ben şahitlik ederim ki Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur.
O tektir, hiç bir şeriki (ortağı) yoktur.
Yine şahitlik ederim ki Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hiç şüphesiz
O'nun kulu ve Rasulüdür.
Ey Allah’ım! Sen beni son derece tevbe edenlerden eyle
ve tam manasıyla temizlenenlerden kıl.
Zamanı
Abdest Alıp Bitirdiğinde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ömer ibni'l-Hattab (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Her kim güzelce abdest alır, sonra (abdestini bitirdiğinde) (Yukarıdaki Zikri) derse:
Ona cennetin sekiz kapısı açılır ve böylece o kişi, istediği kapıdan girer.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (46-47)

99

41. 2 Milyon Sevap Kazandıracak Bir Tevhid

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh.
İlâhen vâhiden ferden sameden,
lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiç ortağı yoktur.
Bir tek ilahtır, hiç kimseye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır.
Doğurmamıştır, doğurulmamıştır ve O'na hiç kimse denk olmamıştır.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
11 Kere

Faziletleri
Abdullah ibni Ebi Evfa (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (11 kere) (Yukarıdaki Zikri) der, Allahu Te’ala ona (2 milyon) sevap yazar.
Daha fazla diyenin Allah-u Te’ala sevabını artırır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (270-271)
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42. 10 Köle Azadına Denk Olan Bir Zikir

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh.
Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. O tektir, hiç bir ortağı yoktur.
Mülk O'na aittir, hamd O'na mahsustur. O herşeye hakkıyla gücü yetendir.
Zamanı
Günde

Sayısı
100 Kere

Faziletleri
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim bir gün içerisinde (100 kere) (Yukarıdaki Zikri) derse:
1. Bu, kendisi için (10 köle azadına) denk olur.
2. Bu kişiye (100 sevap yazılır, 100 günahı silinir)
3. O günü boyunca akşam oluncaya kadar kendisi için şeytandan bir koruma olur.
4. O kişiden daha çok amel etmiş (bu zikri söylemiş) bir adamdan başka hiçbir
kimse (kıyamet günü) onun getirdiği (ameli)nden daha faziletlisini getiremez.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (274-275)
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43. Bir Gün ve Gecenin Hayrına Kavuşup Şerrinden Korunmak İçin Zikir

Mâşâellahü Lâ havle velâ kuvvete illâ billah.
Eşhedü enne ilâhe alâ külli şey’in kadîr.
Allah-u Te'ala ne dilerse o olur.
Allah-u Te’ala'nın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş
ve hiç bir ibadete kuvvet yoktur.
Ben şahitlik ederim ki, muhakkak Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Zamanı
Sabah ve Akşam

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim sabahladığında (Yukarıdaki zikri) derse:
O günün hayrı kendisine ihsan edilir ve o günün şerri kendisinden çevrilir.
Her kim bunu gece söylerse:
O gecenin hayrına nail olur ve o gecenin şerri ondan çevrilir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (220)
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44. Mescide Girdiğinde Tahiyyatü'l-mescid Namazı Kılmayacak
Kimsenin Okuyacağı Zikir

Sübhanallâhi velhamdülillâhi
ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
Allah'a tesbih olsun. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah herşeyden büyüktür.
Zamanı
Mescide Girildiğinde

Sayısı
4 Kere

Faziletleri
İmam Nevevi'nin Ezkar'da zikrettiğine göre, ulemadan bazısı buyurmuştur ki:
Mescide girdiğinde kerahet vakti olması dolayısıyla veya başka bir sebeple
tahiyyetü'l-mescid namazı kılma imkanı bulamayan kişinin (4 kere):
(Yukarıdaki Zikri) demesi müstehabtır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (89)
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45. Namaza Çıkarken Okuyana, Sıddık ve Şehidlik Mertebelerini
ve Daha Nice Faziletleri Kazandıracak Zikir
Semure ibni Cündüb (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim güzelce abdest alır da, sonra mescide gitmek üzere evinden çıkarken:
{ 1. Zikir }

Bismillahi ellezi halakanî fe hüve yehdîni.
Beni yaratan ve hidayet eden Allah'ın ismiyle (çıkıyorum). derse:
Allah-u Te'ala mutlaka onu doğru amellere hidayet eder.
{ 2. Zikir }

vellezî hüve yut’ımunî ve yeskîni.
O Allah ki, beni yediriyor ve içiriyor. derse:
Allah-u Te'ala ona mutlaka cennet taamlarından yedirir ve cennet şarabından
içirir.
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{ 3. Zikir }

ve izâ maridtu fe hüve yeşfîni.
Hastalandığım zaman O bana şifa verir. derse:
Allahu Te'ala mutlaka ona şifa verir.
{ 4. Zikir }

vellezî yumîtunî summe yuhyîni.
O Allah ki beni öldürür sonra diriltir. derse:
Allah-u Te'ala mutlaka onu şehitlerin hayatıyla yaşatır, şehitlerin ölümüyle öldürür.
{ 5. Zikir }

vellezî atmeu en yağfira lî hatîetî yevmed dîni.
O Allah ki, kıyamet gününde benim hatalarımı affetmesini ümit ederim. derse:
Denizin köpüklerinden fazla günahları da olsa, Allah-u Te'ala mutlaka bütün
hatalarını affeder.
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{ 6. Zikir }

Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîne.
Ey Rabbim! Bana hüküm ver ve beni salihlere kat. derse:
Allah-u Te’ala mutlaka ona hüküm (ilimde ve amelde kemal) verir ve onu geçmiş
ve gelecek salih kullarına ilhak eder (katar).
{ 7. Zikir }

Vec’al lî lisâne sıdkın fîl âhırîne.
Sonra gelecek ümmetler içinde beni hayırla yadettir. derse:
Allah-u Te'ala indinde mutlaka sıddık olarak yazılır.
{ 8. Zikir }

Vec’alnî min veraseti cennetin naîmi.
Beni Na'im cennetinin varislerinden kıl. derse:
Allahu Te'ala mutlaka ona cennette köşkler ve makamlar verir.
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{ 9. Zikir }
İmam Hasen bu duaların sonuna:

Ve'ğfir livâlideyye kemâ rabbeyânî sağîren.
Anam-babam beni küçükken büyüttükleri gibi, Sen de onları affet.
diye ilave ederdi.
Zamanı

Sayısı

Abdest Aldıktan Sonra
Mescide Gitmek Üzere Evden Çıkarken

1 Kere

Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (83-84-85)
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46. Saatlerce Tesbih Çekmekten Efdal Olan Bir Zikir
{ 1. Zikir }

Sübhânallâhi adede ma halaqa fîs semâi.
ve Sübhânallâhi adede ma halaqa fîl ardı.
ve Sübhânallâhi adede ma halaqa beyne zâlike.
ve Sübhânallâhi adede ma hüve haliqqu.
Gökte yarattıklarının sayısınca Sübhanallah.
Yerde yarattıkları sayısınca Sübhanallah.
Onların arasında yarattıkları sayısınca Sübhanallah.
ve yaratacakları adedince Sübhanallah.
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{ 2. Zikir }

ve Allahu Ekber adede ma halaqa fîs semâi.
ve Allahu Ekber adede ma halaqa fîl ardı.
ve Allahu Ekber adede ma halaqa beyne zâlike.
ve Allahu Ekber adede ma hüve haliqqu.
Gökte yarattıklarının sayısınca Allahu Ekber.
Yerde yarattıkları sayısınca Allahu Ekber.
Onların arasında yarattıkları sayısınca Allahu Ekber.
ve yaratacakları adedince Allahu Ekber.
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{ 3. Zikir }

ve Elhamdülillah adede ma halaqa fîs semâi.
ve Elhamdülillah adede ma halaqa fîl ardı.
ve Elhamdülillah adede ma halaqa beyne zâlike.
ve Elhemdülillah adede ma hüve haliqqu.
Gökte yarattıklarının sayısınca Elhamdülillah.
Yerde yarattıkları sayısınca Elhamdülillah.
Onların arasında yarattıkları sayısınca Elhamdülillah.
ve yaratacakları adedince Elhamdülillah.
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{ 4. Zikir }

ve Lâ ilâhe illallâh adede ma halaqa fîs semâi.
ve Lâ ilâhe illallâh adede ma halaqa fîl ardı.
ve Lâ ilâhe illallâh adede ma halaqa beyne zâlike.
ve Lâ ilâhe illallâh adede ma hüve haliqqu.
Gökte yarattıklarının sayısınca Lâ ilâhe illallâh.
Yerde yarattıkları sayısınca Lâ ilâhe illallâh.
Onların arasında yarattıkları sayısınca Lâ ilâhe illallâh.
ve yaratacakları adedince Lâ ilâhe illallâh.
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{ 5. Zikir }

ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh adede ma halaqa fîs semâi.
ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh adede ma halaqa fîl ardı.
ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh adede ma halaqa beyne zâlike.
ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh adede ma hüve haliqqu.
Gökte yarattıklarının sayısınca Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.
Yerde yarattıkları sayısınca Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.
Onların arasında yarattıkları sayısınca Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.
ve yaratacakları adedince Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Sa'd (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Bir kere o, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile bir kadının yanına
girdi. O kadının önünde bir takım çekirdekler veya çakıl taşları bulunuyordu ki,
onlarla tesbih ediyordu.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:
Sana bundan daha kolay ve daha faziletli bir şey söyleyeyim mi?
Sen: (Yukarıdaki Zikri) de.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (268-269)
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47. Sabah Namazını Kıldığında Kendisini Okuyanın
Sevabını Meleklerin Dahi Yazmaktan Aciz Kaldığı Bir Zikir
{ 1. Zikir }

Sübhânallâhi adede halqıhî
Sübhânallâhi rıdâ nefsihî
Sübhânallâhi zinete arşihî
Mahlukatının sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
Zat’ını razı edecek kadar Allah'ı tesbih ederim.
Arş’ının ağırlığınca Allah'ı tesbih ederim.
{ 2. Zikir }

Elhamdülillahi adede halqıhî
Elhamdülillahi rıdâ nefsihî
Elhamdülillahi zinete arşihî
Mahlukatının sayısınca Allah'a hamd ederim.
Zat’ını razı edecek kadar Allah'a hamd ederim.
Arş’ının ağırlığınca Allah'a hamd ederim.
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{ 3. Zikir }

Lâ ilâhe illallâh adede halqıhî
Lâ ilâhe illallâh rıdâ nefsihî
Lâ ilâhe illallâh zinete arşihî
Mahlukatının sayısınca Lâ ilâhe illallâh.
Zat’ını razı edecek kadar Lâ ilâhe illallâh.
Arş’ının ağırlığınca Lâ ilâhe illallâh.
{ 4. Zikir }

Allahu Ekber adede halqıhî
Allahu Ekber rıdâ nefsihî
Allahu Ekber zinete arşihî
Mahlukatının sayısınca Allahu Ekber.
Zat’ını razı edecek kadar Allahu Ekber.
Arş’ının ağırlığınca Allahu Ekber.
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{ 5. Zikir }

Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh adede halqıhî
Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh rıdâ nefsihî
Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh zinete arşihî
Mahlukatının sayısınca Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.
Zat’ını razı edecek kadar Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.
Arş’ının ağırlığınca Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.
Zamanı
Sabah Namazından Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim sabah namazını kıldığında (Yukarıdaki Zikri) derse:
1. Bu (zikirler), kendisi için doğu ile batı arasındaki her şeyi cemetmekten
(toplayıp onlara sahip olmaktan) daha hayırlıdır.
2. Melekler onun sevabım günlerce yazmaya ne kadar gayret etseler de,
sayıp bitiremezler.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (109)
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48. Sahibine Kırk Bin Sevap Kazandıracak Bir Şehadet

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh.
İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten
ve la veleden velem yeküllehû küfüven ehad.
Ben şehadet ederim ki, Allah-u Te’ala’dan başka hiç bir ilah yoktur.
O tektir, hiç bir ortağı yoktur.
O bir tek ilahtır. Herkes O'na muhtaçtır. O ise, kimseye muhtaç değildir.
Aile ve çocuk edinmemiştir ve Kendisine hiçbir şey denk olmamıştır.
Zamanı
Sabah Namazından Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Temimi Dari (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim sabah namazından sonra (Yukarıdaki Şehadeti) derse:
Allah-u Azze ve Celle ona (40 bin) hasene (sevap) yazar.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (101-102)
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49. Ölümü 24 Saatte 20 Kere Hatırlayanın Şehitlerle Haşrolunacağı

Allahümme bâriklî fil-mevt ve fî mâ ba'del-mevt.
Ey Allah’ım! Ölümümü ve ölümümden sonrasını mübarek kıl.
Zamanı
Uyumadan Evvel

Sayısı
25 Kere

Faziletleri
Rivayete göre:
Bir kere Aişe (Radıyallahu Anha) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
Şehidlerle haşrolacak kimse var mıdır? diye sorduğunda:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Evet! Bir gün ve gecede, ölümü (20 kere)(bir rivayette 25 kere) hatırlayan,
şehitlerle haşrolacaktır, buyurdu.
Bundan dolayı ulema yatmadan evvel (25 kere) (Yukarıdaki Zikri) diyenin, ölürse
şehid olacağını söylemişlerdir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (258-259)
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50. Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir

Subhânallâhil azîmi ve bihamdih.
Subhâne men yemünnü ve lâ yümennü aleyh.
Subhâne men yücîru ve lâ yücâru aleyh.
Subhâne men yübrau minel havli vel quvveti ileyh.

Subhâne menittesbîhu minnetün minhü alâ meni'temede aleyh.
Subhâne men yüsebbihu küllü şey in bihamdih.
Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ men yüsebbihu
lehül cemîu tedâraknî bi afvike feinnî cezû'un. (1 Kere)
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Estağfirullâh. (100 Kere)
O Büyük Allah'ı tesbih eder ve O'na hamdederim.
Yaptığı iyilikleri sayan fakat Kendisine hiçbir iyilik sayılamayan Zat'ı tesbih ederim.
(Dilediğini) kurtaran fakat Kendisinden kimse kurtarılamayan Zat'ı tesbih ederim.
(Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yetmez, anlamına gelen 'La havle ...' zikri
okunarak, kendinde) güç ve kuvvet (vehmetmek)ten beri olunup ancak Kendisine
iltica edilen Zat'ı (bütün noksanlıklardan tenzih ve) tesbih ederim.
Ancak Kendisine itimad eden kimselerin, Yüce Zatı'nı tesbih etmeleri yine
O'nun kendilerine bir lütfu olan Zat'ı tesbih ederim.
Her şeyin Kendisine hamd ile tesbihte bulunduğu Zat'ı tesbih ederim.
Seni tesbih ederim. Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Ey her şeyin Kendisini tesbih ettiği Zat!
Bana affınla yetiş, şüphesiz ben (maddi ve manevi sıkıntılarımdan dolayı)
çok dertliyim.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
İmsak ile Güneş Doğuncaya Kadar

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İmsak ile Sabah Arasında Zenginlik Talebi İçin Okunacaklar
İbnü Ayyad (Rahimehullah)’ın beyanı vechile; meşayih hazaratı zenginlik talebi
için, imsak ile sabah namazı arasında okunacak bazı zikirleri hadis-i şeriflerden
cem etmişlerdir ki bunlardan biri de:
(Yukarıdaki zikir) tesbihatıdır ki bunu okuduktan sonra 100 kere istiğfar eden
kişiye kırk gün geçmeden mutlaka dünya imkanları topluca gelecektir ve bu,
denenmiş bir faydadır.
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Not
İmsak ile güneş doğuncaya kadar okunabilir. Yalnız araya dünya kelamı
karıştırmamak gerekir.
Kaynak
Ezkar ve De'avat Külliyatı ve Dua İlmihali 1.Cilt
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (205-206)
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51. Her Gün 7 Kere Okuyanın Hastalıklardan Korunup, Kendisine Vuslat
ve Hüsn-ü Hâtime Müyesser Olacak Zikirler

Bismillâh. Rabbiyallâh. Hasbiyallâh. Tevekkeltü alallâh.
İ'tesamtü billâh. Fevvadtü emrî ilallâh.
Mâşâallâh. Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.
Allah'ın adıyla! Allah bana yeter! Ancak Allah'a tevekkül ettim,
ancak Allah’a sığındım, işlerimi Allah'a ısmarladım, Allah ne dilerse o olur,
Allah'ın yardımı olmadan (hiçbir şeye) güç bulunmaz.
Zamanı
Hergün

Sayısı
7 Kere

Faziletleri
İmam-ı Yafi'i (Rahimehullah) "Ravdu'r-rayahin" isimli eserinde meşayıhdan bir
zatın şöyle anlattığını nakletmiştir:
Çok şiddetli bir hastalığa yakalandım, o derece ki kendimden ümit kestim,
beni gören de benden ümit kesti. O sırada bulunduğum halin en şiddetli ve sancılı
dönemindeyken bir cuma gecesi rüyamda şöyle gördüm:
Bir adam yanıma gelip başımın ucunda oturdu, onun ardından da birçok halk
yanıma girdi, girdikleri zaman kuşlara benziyorlardı, oturduklarında ademi suretine
(insan şekline) dönüştüler.
Böylece birçok halk bulunduğum odaya girmeyi sürdürdüler, benim gözüm hep
kapıya doğru idi, onların girmesi bitince başucumda oturan zat başını kaldırarak:
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Ben bu beldeye üç kişiyi ziyaret için geldim, birisi budur, diyerek eliyle beni
işaret etti.
Sonra: Diğeri Salih el-Hulkanidir, buyurdu. Ben o zatı daha önce tanımıyordum,
bir de üçüncü olarak ismini söylemediği bir kadından bahsetti. Sonra o zat
elini yanımın üzerine koyarak: (Yukarıdaki Zikir) dedi. Sonra bana:
Bu kelimeleri okumayı çok yap, zira şüphesiz bunlarda her hastalıktan şifa,
her gam ve kederden kurtuluş, her düşmana karşı nusret (yardım) vardır.
Bu kelimeleri ilk söyleyenler Hamele-i Arş'dır
(Arş'ı taşıyan meleklerdir (Aleyhimü's-Salatü ve's-Selam) ).
Onlar Arş'ı taşımakla emrolundukları zaman (O'nun ağırlığına dayanabilmek
için) Allah-u Te'ala onlara bu kelimeleri söylemelerini ilham etmiştir ve kıyamet
gününe kadar bu kelimeleri söylemeye devam edeceklerdir.' buyurdu.
O sırada o zatın sağında bulunan bir adam: Ya Rasulellah!
Bu kelimeleri düşmanla karşılaştığında söylerse ne olur?' diye sorunca:
Ne iyi, pek iyi, çok iyi olur. Feth, nusret (yardım) ve (zafer) müjde(si nasib olur.)
buyurdu.
Ben o zatın Ebu Bekr es-Sıddık (Radıyallahu Anh) olduğunu düşünerek:
Ya Rasulellah! Bu Sıddık mıdır? deyince:
Bu benim amcam Hamza'dır, buyurdu. Sonra mübarek eliyle solunda bulunanları
işaret ederek:
Bunlar şehitlerdir, buyurdu. Sonra arkasındakileri göstererek:
Bunlar da salih kimselerdir, buyurdu, sonra yanımdan çıktı. Birden uyanıverdim,
bir de ne göreyim, hastalığımdan sıyrılıp çıkmışım. Böylece ben hayatımdaki
en sıhhatli zamanım gibi sabaha çıktım elhamdülillah.
Faydalı Malumat
1. Yemen sadatından Habib Abdülbari ibni Aydarus (Rahimehullah)’ın beyanı
vechile bu altı kelime:
Hamele-i Arş'ın (Arş'ı taşıyan meleklerin gökleri, yerleri kaplamış olan o büyük Arş'ı
taşıyabilme kuvveti kesbetmek için okudukları) dualarıdır ki selef-i salihin onları hiç
terk etmezdi.
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2. Üstadımız Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhu), Şeyhi Ali Haydar Efendi
(Kuddise Sirruhu)’nun kuyudat (kayıtlar)ından kendi el yazısı ile derlediği
mecmuasında bu konuda:
Bu zikirler yevmiyyen (her gün) yedi defa kıraat oluna ki biemrillahi te'ala
ve lutfihi (buna devam eden kişi) marazdan mahfuz olup (hastalıklardan korunup,
kendisine) vuslat-ı ilellah (Allah-u Te'ala'ya manen kavuşma) ve husn-ü
hatime (imanla bitecek güzel son) müyesser olur. diye yazdıktan sonra:
Yine Efendi Babamız'ın yazısı(ndan alınmış)dır. diye kayıt düşmüştür.
3. Bu zikirlerin lafzı hakkında birkaç rivayet mevcut olup arif-i billah Abdülbari
(Kuddise Sirruhu)’nun rivayetinde "Rabbiyellah" ziyadesi bulunmaktadır.
Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhu)’dan gelen nakilde ise "La havle ... " ilavesi
mevcuttur. Dolayısıyla ihtiyaten zikirlerin birlikte okunması münasip olacaktır.
Kaynak
Lalegül Dergisi Aralık 2018
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94-95-96)
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52. Cennette Peygamberlerle Komşu Olmak İçin Okunacak Zikir

İnneke entallâhu rabbül âlemîn.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel hayyül qayyûm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel aliyyül azîm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente lem telid ve lem tûled.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel afuvvul ğafûr.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente mübdiu
külli şey in ve ileyke yeûd.
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İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel azîzül hakîm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ enterrahmânurrahîm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente mâlikü yevmiddîn.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente hâliqul hayri veşşer.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente hâliqul cenneti vennâr.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel vâhidül ehad.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ferdüssamed.
125

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entellezî
lem tettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ferdül vitr.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente âlimül ğaybi veşşehâdeh.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel melikül quddûs.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entesselâmül mü'minül müheymin.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel azîzül cebbârul mütekebbir.
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İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel hâliqul bâriul musavvir.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel kebîrul müteâl.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel muqtedirul qahhâr.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel hakîmul kerîm.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente ehlüssenâi vel mecd.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente ta′lemüssirra ve ahfâ.

İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel qâdirurrezzâq.
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İnneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente fevqal halqi ve halîqah.
Şüphesiz Ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
Muhakkak Ben Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan,
Hayy ve Kayyum olan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan,
Aliyy ve Azim (yüce ve büyük) olan Allah'ım.
Şüphesiz ki ben Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan Allah'ım.
Ben doğurmadım ve doğurulmadım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan,
Afüvv ve Gafur (affedici ve bağışlayıcı) olan Allah'ım.
Muhakkak Ben, öyle bir Allah'ım ki, Benden başka hiç bir ilah yoktur.
Her şeyi ilk baştan Ben yarattım ve her şey ancak Bana dönecektir.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan
Rahman ve Rahim olan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan
Aziz ve Hakim olan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan
ceza gününün maliki Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan,
hayrı ve şerri yaratan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan,
cennet ve cehennemi yaratan Allah'ım.
Şüphesiz Ben, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan,
Zat'ı bir ve tek olan Allah'ım.
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Muhakkak ki yüce Zat'ı bir olan, tek ve ulu, eş ve çocuk edinmemiş bulunan,
gizli ve açık her şeyi bilen, mukaddes padişah,
emin kılan (dostlarını azaptan kurtaran) ve koruyan, ulu ve güçlü olan,
her istediğini zorla da olsa yaptıran, çok büyük olan, yoktan yaratan,
şekil veren, yüce ve büyük olan, kahir ve muktedir olan,
hikmet ve kerem sahibi, övülmeye ve ta'zime layık olan,
sırrı ve ondan da gizli olanı bilen, kudret sahibi, rızık veren,
bütün mahlukatın ve yaratıkların fevkinde olan Allah Benim.
Benden başka hiçbir ilah yoktur.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ali (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Allah-u Te'ala her gün:
(Yukarıdaki Zikir) diye Zat'ını över.
Her kim:
1. Sen şöyle (yüce sıfatlara sahip olan) Allah'sın, diyerek bu isimlerle dua ederse,
Daru'l-Celal (cennet)’de, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem),
İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberlerle (Aleyhimüsselam) komşuluk yapacak
olan şakir ve muhbit (şükreden, tevazulu) kullardan yazılır.
2. Ayrıca o kişiye göklerde ve yerlerde ibadet edenlerin sevabı kadar ecir verilir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (299’dan 302’ye kadar)
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Faziletli Salevatlar
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1. 600 Bin Salevata Denk Salevat

Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin
‘adede mâ fî ilmillahi salâten dâimeten
bi-devâmi mülkillah.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
Senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece
salat eyle.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
1. Ahmed Savi (Kuddise Sirruh)
Şu salevatın 600 bin salevata denk olduğunu söylemiştir.
Bu salatı (3 Kere) okumakta büyük fayda vardır.
2. Ahmet Dahlan (Kuddise Sirruh) ise şöyle demiştir:
Her kim her Cuma bu salevatı (1000 Kere) okursa, iki cihanda da saadete kavuşur.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (131)
Kaynak
Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (42)
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2. Delail-i Hayrat'ın Tamamını Okumaya Denk Salevat
(Bütün Peygamberlere Okunan Salevat)

Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin
ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahîme ve Mûsâ ve ‘Îsâ
ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-Mürselîn
salevâtüllâhi ve selâmühü ‘aleyhim ecma’în.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
(Hz.) Adem’e, (Hz.) Nuh’a, (Hz.) İbrahim’e, (Hz.) Musa’ya ve (Hz.) İsa’ya
ve bunların aralarında geçen Nebi ve Resullerin hepsinin üzerine
rahmet ve esenlik ver ve onları mübarek kıl!
Allah’ın rahmeti ve esenliği Onların üzerine olsun.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Ahmed es-Savi (Rahimehullah)’dan Rivayet edildi ki:
1. Her kim Bu salevat-ı şerifeyi (3 kere) okursa, fazilet bakımından
Delail-i Hayrat’ın tamamını okumuş gibi olur.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (100-101)
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Kaynak
Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (39)
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3. İnsan, Cin ve Meleklerin Getirdiği
Salat Kadar Sevap Kazandıran Salevat (Salatül Fatih)

Allahümme sallî ve sellim ve bârik ‘alâ seyyidinâ
Muhammedinil-fâtihi limâ uğlika vel-hâtimi limâ sebeka
nâsıril-hakkı bil-hakkı vel-hâdî ilâ sıratıkel-müstakîmi
ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi hakka kadrihi ve mıkdârihil-‘azîm.
Kitlenmiş kapıların açıcısı, Peygamberlerin sonuncusu,
Hakka hak ile yardım edici, Senin dosdoğru yoluna iletici olan
Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e,
O’nun ailesine ve ashabına kıymeti, değeri ve yüceliği kadar
salatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle Allah’ım.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Zamanın kutbu Muhammed el-Bekri Hz. Buyuruyor ki:
1. Bir kimse ömründe bu salevat-ı şerifeyi (1 Defa) okur da cehenneme dahil olursa
Huzur-u İlahi’de benim yakamdan tutsun.
Ahmed Ticani Hz. Bu salevatın faziletini zuhuratta,
Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e sorar:
134

2. Bir kimse bu salatı (1 Defa) okursa, zamanın başından salevat getirenin okuduğu
zamana kadar insan, cin ve meleklerin getirdiği salevata denk sevap kazanır,
günahlarıda bağışlanır.
Meşayıhtan bir zat şöyle buyurdu:
3. Her kim (40 Gün) bu salatı okumaya devam ederse, Allah onun bütün
günahlarına karşı yaptığı tövbesini kabul eder.
4. Pazartesi, Perşembe ve Cuma gecelerinde okumaya devam edenler, ahirette
Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber olma şerefine ulaşırlar.
Ahmed Dahlan Hz. Buyurdu ki:
5. Her kim (Günde 100 Kere) bu salata devam ederse, kendisine manevi perdeler
açılır ve Allah-u Te’ala’dan başka kimsenin bilemeyeceği haller meydana gelir.
Rivayet edildi ki:
6. Bu salatı (1 Kere) okumak, (6 Kere) Kur’an hatmine denktir.
7. (600 Bin) salevat-ı şerife okumaya denk olduğu söylenmiştir.
8. Bu salatü selam fetih için, gönlü neşelendirme,
Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in şefaatine kavuşma, O’na tazim, hürmet
ve O’ndan feyiz almak için de getirilir.
9. Pazartesi, Perşembe veya Cuma gecesi
2 rekatta bir selam verilerek (4 rekat) namaz kılınır.
Bu namazın:
1. Rekatında Fatihadan sonra Kadir Suresi
2. Rekatında Fatihadan sonra Zilzal Suresi
3. Rekatında Fatihadan sonra Kafirun Suresi
4. Rekatında Fatihadan sonra Felak ve Nas Sureleri okunur.
Namazdan sonra (1000 Kere) bu salevat okunursa,
Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i rüyada görülür.
Not:
Bize düşen vazife, hiç olmazsa günün belirli saatlerinde birkaç defa okumaya
alışkanlık haline getirmektir.
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Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (134-135-136-137)
Kaynak
Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (46-47)

136

137

4. Günde 3 Kere Adem Babasına Salavat Okuyan
Anasından Doğmuş Gibi Günahsız Olur

Salevâtullâhi alâ seyyidinâ Âdem.
Allâh'ın salevâtı efendimiz Âdem'in üzerine olsun.
Zamanı
Hergün

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Bir insan günde (3 kere) Adem Babasına salevat okusa anasından doğmuş gibi
günahsız olur. (Cübbeli hocamız bu rivayeti bir videosunda anlatıyor)
{Hem Adem Babamız hemde Havva Annemize Salevat}

Allahümme salli alâ ebina seyyidina Âdeme ve ümmina seyyidetine Havvae
salâte melâiketike ve a'tıhimâ miner-rıdvani hatta turdiyehümâ
veczihimâllahümme mâ câzeyte bihî eben ve ümmen an valideyhima.
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Allahım! Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemiz'e, meleklerinin salatı
kadar salat eyle.
Allahım! Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemiz'i (en yüce firdevs
cennetine koyup üstün nimetlerle) razı edinceye kadar onlara rahmet
ve kereminden bol bol ihsan eyle.
Allahım! Anne babayı, çocukları sayesinde mükafatlandırdığın şeylerin en
faziletlisiyle onları mükfüatlandır!
Kaynak
Delail-i Hayrat Şerhi
(Kara Davud - Çelik Yayınevi)
Sayfa (593-596-597)
Kaynak
Delailü’l Hayrat Salavatı Şerifeler
(Semerkand Yayınları)
Sayfa (95-96)
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5. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e
En Çok Salât Okuyan Kişi Olmak İçin Okunacak Salavat

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
adede mâ indallâhi minel adedi
bi külli lemhati aynin minel ezeli ilel ebedi.
Ey Allah’ım! Ezelden ebede, her göz kırpma adedince, Allah katında bulunan
adetler sayısınca Efendimiz Muhammed’e salat eyle.
Zamanı
Hergün

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Nakledildiğine göre, ariflerden bir zat Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e
o kadar salevat okumak ile meşgul oluyormuş ki, kendi asrında onun kadar salevat
okuyan birinin bulunmayacağını düşündü.
O sırada Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i rüyasında gördü.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
Şüphesiz felan kişi bana senden daha fazla salevat okuyor, buyurdu.
O veli zat sabah olur olmaz o kişiye giderek bu durumu sorunca, o zat kendisine
(bu salevatı) söyleyerek:
Ben Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e her gün bu siğa ile (3 kere) salat
ediyorum.
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Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (73-74)
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6. 100 Milyon Salevata Denk Salevat

Allahümme sallî ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin
‘abdike ve Nebiyyike ve Rasûliken-Nebiyyil-Ümmiyyi
ve ‘alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen
bikaderi ‘azameti zâtike fî külli vaktin ve hîn.
Allah’ım Senin kulun, Peygamberin ve Resulün
olan O Nebii Ümmi olan Efendimiz Muhammed
(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e, O’nun Al’ine, Ashabına,
her an ve her zaman Senin Zat’ının büyüklüğü kadar salat ve selam eyle!
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rivayet edildiki:
1. Bu salevat-ı şerifenin (1 Tanesi) 100 Milyon salevata denktir.
2. Her kim bir Müslüman kardeşiyle musafaha ederken bu salatı:
(10 Kere) okursa Allah-u Te'ala ikisini de bağışlamadıkça ayrılmazlar.
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Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (133-134)
Kaynak
Salevat-ı Muza’afat
(Cübbeli Ahmet Hoca)
Sayfa (35-36)
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7. 323 milyon 671 bin Salâta Denk Salavat

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin
ve alâ âli seyyidina Muhammed.
bi adedi ma fî cemiil qur-âni harfen harfen
ve bi adedi külli harfin elfen elfa.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ulemadan bazısı Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okuyan kişinin,
Kur’an-ı Kerim’in harflerinin sayısınca (323.671 harf)
Her bir herfe mukabil (1000 katıyla) salat etmiş sevabı almak üzere şöyle bir salat
siğası zikretmişlerdir.
1. Bu da 323 milyon 671 bin salata mukabil olur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ocak 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (23)
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8. Denizler Mürekkep, Ağaçlar Kalem ve Melekler Yazıcı Olsalar
Bu Salevatın Sevabını Yazamazlar

Allahümme salli ‘alâ Muhammedin
ve alâ âl-i Muhammedin fil-evvelîne vel-âhırîne
ve fil-meleil-e’âlâ ilâ yevmid-dîn.
Allah’ım! Öncekiler ve sonrakiler arasında,
Mele-i E’ala da (en yüksek melek topluluğunda)
kıyamet gününe kadar Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
ve Al’ine salat eyle.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Hz. Ebubekir (r.a)’dan Rivayetle:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
1. Denizler mürekkep, ağaçlar kalem, meleklerde yazıcı olsaydı;
mürekkepler tükenir, kalemler kırılır, yine de bu salatın sevabına ulaşamazdı.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (57-58-59)
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9. Dünyevi ve Uhrevi Nimetlere Kavuşturan
Sevabı Sayılarla ifade Edilemeyecek Kadar Çok Olan Salevat
(İn’am Siğası)

Allahümme salli ve sellim ve bârik ‘alâ seyyidinâ Muhammedin
ve ‘alâ âlihi ‘adede in’âmillahi ve ifdâlihi.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e O’nun aline, Allah’ın ihsanı,
in’amı ve fazileti adedince salatü selam eyle ve bereketler ihsan eyle.
Zamanı
Hergün

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ahmet es-Savi (Kuddise Sirruh) şöyle demiştir:
1. Bu salatı okumaya devam edenler, dünya ve ahiret nimetlerine açılan bir kapı
olur.
2. Sevabı sayılarla ifade edilmez.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (145)
Kaynak
Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (61)
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10. Ahirette Sevabını En Bol Ölçekle Ölçmek İçin Okunacak Salât

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-nebiyyi
ve ezvâcihî ümmehâtil mü'minîn ve zürriyyetihî ve ehli beytih.
Kemâ salleyte alâ âli seyyidinâ İbrâhîm.
İnneke hamîdüm-mecîd.
Ey Allah’ım! İbrahim’in aline salat ettiğin gibi, Peygamberin Muhammed’e,
mü’minlerin anneleri olan eşlerine, zürriyetine ve Ehl-i Beyt’ine (hane halkına)
salat et.
Muhakkak ki Sen, hamdolunmaya layıksın ve mecd (ululuk) sahibisin.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan Rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurdu:
Her kimi (kıyamet günü sevabını) en bol ölçekle memnun edecekse,
biz Ehl-i Beyt’e salat ederken (yukarıdaki salatı) desin.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (347)
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11. Bir Keresi Yetmiş Bin Delâil Hatmine Denk Gelen Salevât-ı Şerîfe

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihî salâten ta'dilu cemîa salevâti ehli mehabbetike
ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihî selâmen ya'dilu selâmehüm.
Ey Allah’ım! Muhabbet ehlin (olan velilerin)’in bütün salatlarına denk gelecek bir
salat ile Efendimiz Muhammed’e ve Ehl-i Beyti’ne salat eyle
ve yine onların selamına muadil olacak bir selam ile Efendimiz Muhammed’e ve
Ehl-i Beyti’ne selam eyle.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ticani meşayihından Ebu’l-Abbas Ahmed et-Ticani (Kuddise Sirruhu) beyanı ile:
1. Bu salevat-ı şerife (70bin kere) “Delailü’l-hayrat” hatmine denktir
2. Daha birçok faziletleri vardır.
Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2018
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95-96)
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12. 70 Bin Defa Delail-i Hayrat’ı Okumaya Denk Salevat

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihi salâten ta’dilü cemî’a salavâti ehli mehabbetike
ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihi selâmen ya’dilü selâmehüm.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e ve O’nun Ailesine,
Senin sevgine layık olanların getirdiği topyekun Salavatlara denk olacak şekilde
salat eyle.
ve yine Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e ve O’nun
Ailesine, bu zatların selamları miktarınca selam eyle.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rivayet edildi ki:
1. Manevi makamları geçip Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
Ulaşmak isteyen kişi bu salevatı okusun.
2. Delail-i Hayratı (70 Bin Kere) okumuş gibi sevap verilir.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı (Mustafa İsmail Fındıklı) Sayfa (461)
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13. 80 Yıllık Sevab Yazdıran
Onu, Anne-Babasını, Dedelerini Affettiren Salevat

Allahümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi
ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyyetihi
ve ehli beytihi ve ashârihi ve ensârihi ve eşyâ’ıhi
ve muhibbihi ve ümmetihi ve ‘aleynâ me’ahüm ecma’îne
yâ erhamer-râhımîne yâ Rabbel-‘âlemîn.
Allah’ım! Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e,
O’nun al’ine, ashabına, evladına, eşlerine, zürriyyetine,
ehli beytine, hısımlarına, ensarına, taraftarlarına, sevenlerine,
ümmetine ve onlarla beraber cümlemize salat eyle,
ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Ey alemlerin Rabbi!

152

Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Muhammed bin Abdillah eş-Şerif (Rahimehullah) şöyle demiştir:
Bir kişi bu salatı ömründe (1 defa) dahi (3 kere) okursa:
1. Allah-u Te’ala onu da, ana babasınıda ve bütün ecdadını da bağışlar.
2. Allah-u Te’ala kendisine 80 senelik amel sevabı yazar.
Kaynak
Salevat-ı Muza'afat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (41-42)
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14. 80 Yıllık Günahı Affettiren Cuma Günü Okunan Salevat

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike
ve nebiyyike ve rasûliken-nebiyyil-ümmiyy.
Ey Allah’ım! Nebi ve Ümmi kulun, Peygamberin ve
Resulün Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e salat et.
Zamanı
Cuma Günü

Sayısı
80 Kere

Faziletleri
Ebu Hüreyre (r.a)’dan Rivayetle:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
1. Her kim, bana Cuma gününde (80 Kere) salatü selam okursa,
Allah-u Te’ala onun 80 senelik günahını bağışlar.
(Bu salevatı) dersin, ve bunu bir sayarsın.
Not:
Perşembe ikindi namazından sonra okunabilir.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (141)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (339)
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15. Cennette Mahbûbe Adındaki Ağacın Meyvesinden Yediren Salevat

Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin
ve ‘alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve sellim.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun al’ine
salat ve selam eyle.
Zamanı
Hergün

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
1. “Cennette Mahbûbe” adında bir ağaç vardır.
Onun meyvesi elmadan büyük, nardan küçük, sütten daha beyaz,
baldan daha tatlı, yağdan daha yumuşak, miskten daha hoştur.
Dalları taze inciden, gövdeleri altından, yaprakları zebercettendir.
Bu meyveleri hergün, bu salevatı söylemeye devam eden dışında kimse yiyemez.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (66)
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16. Bin Sabah 70 Meleğin Sevabını Yazıp Bitiremediği Salavat
{ 1. Salevat }

Allâhümme yâ rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin.
Salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin.
Veczi Muhammeden sallallâhu aleyhi
ve alâ âlihi ve selleme mâ hüve ehlüh.
Ey Muhammed’in ve Ali Muhammed’in Rabbi olan Allah’ım!
Muhammed’e ve Muhammed’in Ehli Beyt’ine salat et.
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Ala Alihi ve Sellem)’i hak ettiği şeyle
mükafatlandır.
{ 2. Salevat }

Allâhümme yâ rabbe Muhammedin. ve âli Muhammedin.
iczi Muhammeden mâ hüve ehlüh.
Ey Muhammed'in ve Al-i Muhammed'in
Rabbi olan Allah! Muhammed'i hak ettiği şeyle mükafatlandır.
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Zamanı
Sabah ya da Akşam

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Seb (Radıyallahu Anh)’ın kendisine ait eş-şifa kitabında zikrettiği bir rivayete
göre:
1. Her kim sabah yada akşam bu duayı okursa bunun sevabını yazmak
(Bin sabah) (70 katib meleği) yorar.
2. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu kişi üzerinde ödenmemiş hakkı
kalmaz.
3. Allah-u Te’ala onu da, ana babasını da affeder.
4. Kıyamet günü o kişi Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Ehl-i Beyt’iyle
birlikte haşredilir.
Kaynak
Salevat-ı Muza'afat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (46-47-48)
Kaynak
Faziletli Kırk Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (157-158)
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17. 70 Meleğin 1000 Sabah Sevap Yazacağı Salevat

Cezallâhü ‘annâ Muhammeden sallallâhü
‘aleyhi ve selleme mâ hüve ehlüh.
Allah-u Te’âlâ bizim tarafımızdan Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)
ve Al’ine layık olduğu şekilde mükafatlandırsın.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Abdullah ibni Abbas (r.a)’dan rivayetle:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
1. Her kim (bu salevatı) derse,
70 tane yazıcı melek 1000 sabah onun sevabını yazmakla yorulurlar.
Not
Bu salevatı her namazdan sonra söylemeyi aded etmeye çalışmamız bizim için çok
yerinde bir karar olacaktır.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (118-119)
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18. 10 Milyon Salevata Denk ve Ateşten Kurtulmaya Vesiledir

Allahümme salli ve sellim ve bârik ‘alâ seyyidinâ Muhammedin
ve ‘alâ âlihi kemâ lâ nihâyete likemâlike ve ‘adde kemâlih.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
ve O’nun aline, Senin nihayetin olmadığı gibi
ve O’nun kemalinin adedince salatü selam eyle
ve bereketler ihsan eyle.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
1. Bu salevat ateşten kurtulmaya vesiledir.
Allah-u Te’ala’nın fazl-ı keremini de celbeder.
2. İbni Raysun Şeyh Şerif el-Haseni Ebu Abdullah (Kuddise Sirruh),
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i rüyasında gördü.
Bu salevatın ecrini sordu.
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu salevatı okumanın
(10 Milyon) salevata denk olduğunu haber verdi.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (132-133)
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19. Otururken ve Ayağa Kalkarken Okuyanın Bağışlanacağı Salevat
(Salatı Enesiyye)

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine
salat eyle.
Zamanı
Oturma ve Kalkma Anında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Enes (r.a)’dan rivayetle:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim otururken: (Bu salevatı derse)
1. Allah-u Te’ala daha ayağa kalkmadan onu bağışlar.
Eğer ayakta ise, oturmadan önce onu bağışlar.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler (Mustafa İsmail Fındıklı) Sayfa (59)
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2015 (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (83)
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20. Sadaka Yerine Geçen Salevat

Allahümme salli ‘alâ Muhammedin ‘abdike
ve Rasûlike ve salli ‘alel-mü’minîne vel-mü’minâti
vel-müslimîne vel-müslimât.
Allah’ım! Kulun Resulün Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
salat eyle (O’nun şan ve şerefini yücelt) Mümin erkekler ve mümine kadınlara,
Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlara da Salat (rahmet) eyle.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
1. Herhangi bir Müslüman’ın eğer verecek sadakası yoksa dua ederken:
(Bu salatı) desin. Bu, onun için sadaka olur.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (63)
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21. Bağışlatan ve Cennete Girdiren Salevat

Sallallahü ‘alâ Nebiyyinâ Muhammedin küllemâ zekerahüz-zâkirûn.
ve gafele ‘an zikrihil-gâfilûn.
Zikredenler O’nu zikrettikçe, gaflettekiler O’nu unuttukça
Allah, Peygamberimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e salat et.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Abdullah İbni Abdülhakem (r.a) şöyle demiştir:
Vefatından sonra İmam Şafii (r.a) rüyamda gördüm.
Ona sordum. Allah-u Te’ala sana nasıl muamele etti.
1. Allah-u Te’ala bana merhamet etti.
2. Beni bağışladı.
3. Zifafa giren bir şahıs gibi cennete alındım.
Hangi amelinden dolayı bu muameleye layık görüldün, diye sordum.
O da: Risale isimli eserimdeki şu salat sebebiyle dedi.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (60)
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22. İftiraya Uğrayan Kişinin Okuyacağı Salevat
(Devenin Dile Geldiği Salevat)

Allahümme salli alâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min salâtike şey’ün.
ve bârik alâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min berekâtike şey’ün.
ve sellim alâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ mines-selâmi şey’ün.
Allahümme verham Muhammeden hattâ lâ yebkâ rahmetün.
Ey Allah’ım! Salatlarından hiçbir şey (eksik) kalmayacak kadar Muhammed’e salat
eyle.
Bereketlerinden hiçbir şey (eksik) kalmayacak kadar Muhammed’e bereketler
ihsan eyle.
Selamlarından hiçbir şey (eksik) kalmayacak kadar Muhammed’e selam eyle.
Ey Allah’ım! Hiçbir rahmet kalmayıncaya kadar Muhammed’e rahmet eyle.
Allahümme berri’nî bihakkı Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem.
Ey Allah’ım! Beni de Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in hakkı için bu
iftiradan kurtar.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere
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Faziletleri
Rivayet olundu ki:
1. İftiraya uğrayan kişi o sıkıntıdan kurtulmak için bu salevat ile dua etmelidir.
Hz. Cabir’den rivayetle kıssanın sonunda,
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
2. Elbette Sırat köprüsüne, yüzün dolunay gecesindeki aydan daha
parlak olduğu halde geleceksin.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (188-189-190)
Kaynak
Faziletli Kırk Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (165-166-167-168)
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23. Rızkı Arttıran Salevat

Allahümme salli ‘alâ Muhammedin ‘abdike ve Resûlike
ve ‘alel-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimât.
Allah’ım! Kulun ve Resulün Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
salat eyle (O’nun şan ve şerefini yücelt).
Mü’min erkekler ve mü’mine kadınlara,
Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlara da salat (rahmet) eyle.
Zamanı
Hergün

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
1. Her kim (bu salevatı) okumaya devam ederse, gün be gün rızkı çoğalır.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (195-196)
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24. Bir Meclisten Kalkerken
Boş ve Lüzumsuz Söz-Davranışların Kefareti
İçin Okunacak Salevat

Sallallahü ve melâiketühü ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ enbiyâihi.
Allah ve melekleri Muhammed’e ve bütün peygamberlere salat etsin.
Zamanı
Bir Meclisten Kalkarken

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
1. Bu dua, o mecliste olan boş ve lüzumsuz söz ve davranışlara kefaret olur.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (76-77)
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25. Bütün Mahlukatın Okuduğu ve Okuyacağı Salâtlara Denk Salevât
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
Elinden Tutup Cennete Girdirecek Salavat

Salevâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî
ve rusulihî ve cemî'i halqıhî
alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin
ve aleyhi ve aleyhimussalâtü
vesselâmu ve rahmetullâhi ve berakâtüh.
Allah-u Te’ala’nın, meleklerinin, nebilerinin, rasüllerinin
ve bütün mahlukatının (okudukları ve okuyacakları)
tüm salatları Muhammed’in ve Muhammed’in Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun.
Salat-ü selamlar, Allah-u Te’ala’nın rahmeti ve bereketleri onun
ve onların üzerine olsun.
Zamanı
Cuma Günü ve Hergün

Sayısı
Hergün (En Az 3 Kere) Cuma Günü (100 Kere)
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Faziletleri
Özellikle Cuma günü (100 kere),
(Tek seferde okunması şart değildir. Örneğin; gece 60'ı gündüz 40'ı okunabilir.)
Okunduğu her seferinde de (en az 3 kere) okumakla faziletine erilecektir.
Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur:
Her kim Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e (bu kelimelerle) salat ederse:
1. Bunu okuyan kişi bütün mahlukatın (okuduğu ve okuyacağı) salatları okumuş
olur.
2. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun elinden tutarak kendisini cennete
girdirinceye kadar bırakmaz.
3. Bu kişi kıyamet günü onunla birlikte felah bulanlar zümresinde haşrolunur.
Kaynak
Salat-ı Tefriciyye ve Salat-ı Münciye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (65-66)
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26. İlahi Birçok Sırlara Vakıf Olmayı Sağlayan Salevat

Allahümme salli ‘alâ nûril-envâr. Ve sirril-esrâr.
Ve tiryâkıl-ağyâr. Ve miftâhıl-bâbil-yesâr.
Seyyidinâ Muhammedinil-muhtâr.
ve âlihil ethêr. ve ashâbihil ahyâr.
‘Adede ni’amillahi ve ifdâlih.
Allah’ım Nurların nuru, sırların sırrı, ağlayanların dermanı,
zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed
(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in temiz Al’ine ve hayırlı Ashabına
nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Rivayet edildi ki:
1. Bu salevatı (3 Kere) okumak,
fazilet bakımından Delail-i Hayrat’ı okumaya denk olup, ilahi birçok sırlara da vakıf
olur.
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2. Ahmed Bedevi hazrelerine nispet edilen bu salevatın okunmasıyla
Dünyevi ve uhrevi ihtiyaçları giderilir, sıkıntıları çözüme kavuşur.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (101-102)
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27. 1 Milyon Salevata Denk Salevat

Yâ dâimel-fadli ‘alel-beriyyeti,
yâ bâsital-yemîni bil-‘atıyyeti,
yâ sâhibel-mevâhibis-seniyyeti,
salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin
hayril-veraye bis-seciyyeti vekfur lî
yâ zel-‘aliyyi hâzihil-‘aşiyyeti.
Ey mahlukata karşı fazl-u keremi daimi olan (Allah’ım)!
Ey bahşişlerle rahmet ellerini yayan (Allah’ım)!
Kıymetli hibelerin sahibi (Allah’ım)!
Fıtratıyla mahlukatın en hayırlısı olan
Efendimiz Muhammed’e salat et.
Ey ululuk sahibi (Allah’ım)! Bu gece beni bağışla.
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Zamanı
Cuma Gecesi

Sayısı
10 Kere

Faziletleri
Rivayet edildi ki:
1. Her kim bu salevatı (Cuma Gecesi 10 Kere) okursa,
(1 Milyon) hasene yazılır.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (131-132)
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28. Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in
Ruhani Terbiyesine Girmek ve Maddi Manevi İlimler
Almak İçin Devam Edilecek Salevat

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin
fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lûmillek.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
O’nun Ailesine Senin bütün bildiklerin sayısınca,
her an ve her nefeste salat ve selam eyle.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
41 Kere (Devam Şartı ile Az Okunabilir)

Faziletleri
Rivayet edildi ki:
Ayet-el Kürsi ve Bu salevat-ı şerife ile devam ederse:
1. İlimleri ve sırları Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’den
doğrudan doğruya alır.
2. Ruhani olarak Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in terbiyesinde olur.
3. Buna devam edene zahiri ve batıni (maddi ve manevi) ilimler açılır.
4. Bu şekilde okuyan kişi Allah-u Te’ala’ya manen yakınlık kazanır.
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5. Bu salatta daha birçok sırlar vardır.
6. Bu salat-ü selam 41, 100, 313, 1000 yahut daha ziyade sayılar üzere okunabilir.
Az ya da çok okusa da devam şartıyla Muhammed Hakki en-Nazilli Hazretleri icazet
vermiştir.
7. Bir kimse Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i rüyasında görmek ister ve
terbiyesi altında olamayı arzu ederse:
Ayet-el Kürsi ve Bu salevat-ı şerifeyi:
a. Gece okuyup ondan sonra uyusun.
b. Gece ve gündüz bu salat-ı şerifeyi terketmeden okumaya devam etsin.
c. Salat-ı şerife okumak istediği zaman diğerlerinin yerine bunu okusun.
d. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in ism-i şerifi anıldığı zaman hemen bu
salat-ü selamı okusun.
Ancak hangi salat-ı şerifeyi okursa okusun, peygamberlik merciinin yanında
bulunurmuş gibi (rabıta üzere) okuyup kalbini başka işlerle meşgul etmesin.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (171-172)
Kaynak
Salat-ı Tefriciyye ve Salat-ı Münciye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (114-115-116-117-118-119-120)
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29. Kibir, Kin, Hased Gibi Manevi veya
Bedenindeki Her Hangi Bir Hastalık İçin Okunan Salevat

Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin
tıbbil-kulûbi ve devâihâ ve âfiyetil-ebdâni ve şifâihâ
ve nûril-ebsari ve dıyâihâ ve ‘alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Allah’ım! Kalplerin tabibi ve devası, vücutların şifası,
gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e,
aline ve ashabına salat ve selam eyle.
Zamanı
Hastalık Anında

Sayısı
400 Kere

Faziletleri
Bu salevatta Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:
1. Kalplerde bulunan kibir, ucüb, kin, haset, şek ve şirk gibi hastalıkların tıbbı ve
devası olduğu, bedende bulunan hastalıkların afiyeti ve şifası olduğu, gözlerin ve
görüşlerin de nuru ve zıyası olduğu bildirilmiştir.
2. Hadis-i şeriflerde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bir çok hastalığa şifa
verme vesilesi olduğu açıklanmıştır.
İsa (Aleyhisselam)’ın körlerin gözünü açtığı ve abraşı iyileştirdiği
(Maide Suresi: 110) Kur'an-ı Kerim'de zikredilmişken, bundan daha fazlasının
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bulunduğu nasıl yadırganabilir.
3. Meşayihın beyanına göre: bu salat sığası herhangi bir hastalık üzerine
(2000 kere), bir rivayet (400 kere) okunursa şifaya kavuşulur.
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Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (192)
Kaynak
Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (63)
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30. Tüm Günahları Bağışlattıran Salevat
(İlk Baharda Okunan Salevat)

Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin bi-‘adedi verakı hâzihil-eşcâr.
ve salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin bi-‘adedil-verdi vel-envâr.
ve salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin bi-‘adedi katril-emtâr.
ve salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin bi-‘adedi remlil-kaffâr.
ve salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin bi-‘adedi devâbbil- berârî vel-bihâr.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
Ağaçların yapraklarının sayısınca salat eyle.
Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
Güllerin ve nurların sayısınca salat eyle.
Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
Yağmur damlaları sayısınca salat eyle.
Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
Çöldeki kumların sayısınca salat eyle.
Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e
Kara ve denizdeki calıların sayısınca salat eyle.

178

Zamanı
İlk Bahar

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rivayet edildi ki:
Ümmetin salihlerinden biri ilkbahar mevsiminde sahraya çıkmıştı.
Ağaçların yeşilliğini, tabiatın canlılığını çiçeklerin görüntüsünü Müşahede etti ve bu
salevatı okumaya başladı. Gaibden şöyle bir ses geldi:
Ey bu salevatı gönderen kişi!
1. Bu salevatın sevabını yazma hususunda kiramen katibin meleklerini sıkıntıya
düşürdün.
2. Yüksek dereceler elde ettin.
3. Geçmiş bütün günahların bağışlandı.
4. Şimdi hayatına yeniden başla. Çünkü bu güne kadar ne kötülük işlediysen hepsi
bağışlandı.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (142-143)
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31. Dünyevi ve Uhrevi Sıkıntıları Gideren Salevat

Allahümme salli ‘alâ nûril-envâri ve sirril-esrâri
ve tiryâkıl-ağyâri ve miftâhıl-bâbil-yesâri
seyyidinâ Muhammedinil-muhtâri
ve âlihîl-ethêri ve ashâbihil-ahyari
‘adede ni’amillahi ve ifdâlih.
Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı
Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in temiz âl’ine
ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam eyle.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ahmet Bedevi Hz. nispet edilen bu selavat:
1. Okunmasıyla dünyevi ve uhrevi ihtiyaçların giderilir.
2. Sıkıntılar çözüme kavuşur.
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Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (149)
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32. Haksızlık Yapan Birinden Kurtulmak İçin
ve Sıkışık Bir Anda Okunacak Salevat

Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin
kad dâkat hîletî edriknî yâ Rasûlallâh.
Allah’ım! Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e salat eyle.
Durumum, halim sıkışıktır, dardayım! Yetiş ey Allah’ın Resulü.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rivayet olundu ki:
Dimeşk müftüsü Hamid Efendi bir devlet adamının düşmanlığına maruz kalmıştı.
O devlet adamı Hamid Efendi’ye zulmetmek istiyordu.
O gece sıkıntılı bir şekilde yattığında, rüyasında Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve
Sellem)’i gördü.
1. Bu zikredilen salevat-ı şerifeyi okuduğunda o zulümden kurtulacağını buyurdu.
Hamid Efendi uyandığında bu salevatı okudu ve o zulümden kurtuldu.
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (187-188)

182

33. Vesveseden Kurtulmaya, İnce Anlayışa Sahip Olmaya
Vesîle Olan Salavât-ı Şerîfe

Allâhümme salli alâ seyyidina
Muhammedin ve alâ âlihi salâten
Tuhricunâ bihâ min zulumâtil vehm.
ve tukrimunâ bi nûril fehm.
ve tekşifu mâ hafiye ve ubhim.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun aline öyle bir salat eyle ki,
o salat ile bizi vehm (kalbe gelen yanlış düşüncelerin) karanlıklarından çıkarasın,
bize (doğru) anlayış nurunu ikram edesin ve kapanan ve gizlenen
(manevi sırlar nevinde olan) şeyleri (bizim için) açasın.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Fas ulemasından İbnü’l-Fakih lakabıyla meşhur olan,
Seyyid Ebu Abdillah Muhammed (Kuddise Sirruhu)’nun lisan-ı şerifinden hiç
düşmeyen kıymetli bir salevattır ki:
1. Vesvese ve karışık düşüncelerden kurtuluş,
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2. İnce anlayışa sahip olmak,
3. Gizli ve kapalı mevzuları keşfetmek için çok faydalıdır.
Bu zat zahiri ve batıni ilimlerde zirveye noktaya ulaşmış naziri nadir olan evliya-i
kiramdandır ve tasavvuf ilmindeki en derin hakikat ehlindendir.
Zamanındaki ulema onun için:
Bu zatın ruhunun semavatta kaybolması, yerde bulunmasından daha çoktur, diye
onun makamının yüceliğini itiraf etmişlerdir.
Hatta kendisi:
Semavattaki yolları yerdekilerden daha iyi biliyorum, diyerek kendi makamını
tavsif etmiştir.
Yine böylece Kasım ibni Rahmun (Kuddise Sirruhu):
Muhammed ibnü’l-Fakih vefat ettiğinden beri semadan haber alamaz olduk
(manevi yollarımız kapandı) diyerek bu zatın manevi mertebesini izah etmiştir.
Bu zatın dilinden hiç düşürmediği ve bu yüce makamlara ulaşmasına vesile olan
salevat-ı şerife budur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ekim 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (90)
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34. Kim Bu Salâtı Ömründe Bir Kere
Okuyupta Cehenneme Girerse Beni Yakalasın

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed.
ve alâ âli seyyidinâ Muhammedinillezî
mâ vülide misluhû fil vucûd.
ve lem yûced misluhû qatt.
Ey Allah’ım! Varlık aleminde misli doğmamış olan ve asla bir benzeri bulunmayan
Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beyt’ine salat eyle.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İmam-ı Becuri (Radıyallahu Anh):
Her kim ömründe (1 Kere) dahi bu salatı okur da sonra cehenneme girerse
Allah-u Te’ala’nın huzurunda beni yakalasın, demiştir.
Kaynak
Salevat-ı Muza’afat
(Cübbeli Ahmet Hoca)
Sayfa (36)
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35. Aliyyül Kadr Sığası

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
nebiyyil ümmiyyil habîbil âlil qadril azîmil câhi
ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.
Ey Allah’ım! Yeri, kıymeti, Yüksek olan Efendimiz ümmi Sevgilimiz Muhammed
(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e ve O’nun al’ine ve ashabına, salat-ü selam eyle.
Zamanı
Hergün

Sayısı
Hergün (1 veya 10 Kere) - Cuma Gecesi (1 veya 100 Kere)

Faziletleri
1. İmam-ı Süyuti (Rahimehullah)’ın beyanına göre:
Bu salata her kim her Cuma Gecesi (1 Kere) de devam etse onu kabrinde ancak
Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) lahdine yerleştirir.
2. Seyyid Ahmed Dahlan (Rahimehullah):
Salevat mecmuasında daha geniş malumata yer vermiştir ki onun ibaresi şöyledir:
Ariflerden bir çoğunun bahsettiği faziletli siğalardan biri de bu salattır.
3. Her kim Cuma Gecesi buna (1 Kere)’de devam etse:
Ölüm anında ve kabre girerken onun ruhuna
Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in ruhunun timsali inkişaf eder de
o kişi kendisini lahde indirenin Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) olduğunu
görür.
4. Bazı arifler ise:
Bu büyük fazilete ve kıymetli hayra ulaşmak için kişinin bu salata:
(Her Gece 10 Kere - Cuma Gecesi ise 100 Kere) devam etmesi gerekir, demişlerdir.
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5. Şeyh Osman ed-Dimyati ve diğer bazı meşayıh, şeyhlerinden naklen bu siğanın
ortasında ve sonunda bazı ilaveler yapmışlardır.
6. Bu zatlar hazarda yahut seferde kıldıkları farz veya nafile her namazın ardından
Ayetü’l-Kürsi okuduktan sonra bu salatı ziyadelerle okumaya devam etmişler.
Bunun bereketiyle müşahede ettikleri acayip halleri Allah-u Te'ala’dan başka
kimsenin bilmeyeceğini söylemişlerdir.
7. Bu ilaveler dua, istiğfar ve salat içerdiğinden, mürşidlerin azaldığı ahir zamanda
çok büyük ehemmiyet arzetmektedir.
Dolayısıyla halkı hidayet ve irşad arzusunda olanların avam-havas demeden
herkese istiğfar ve salevat tavsiye etmeleri gerekmektedir.
Kaynak
Salevat-ı Şerife (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (64-65)
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36. İdrar ve Damar Tıkanıklığı İçin Okunacak
Tiryâkı Mücerreb Olan Bir Salevat

Allâhümme salli ve sellim alâ rûhi seyyidina
Muhammedin fil ervâh.
ve salli ve sellim alâ qalbi seyyidina
Muhammedin fil qulûb.
Ey Allah’ım! Ruhlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in
ruhuna salat-ü selam eyle.
Kalpler içerisinde Efendimiz Muhammed’in
kalbine salat-ü selam eyle.

188

ve salli ve sellim alâ cesedi seyyidina
Muhammedin fil ecsâd.
ve salli ve sellim alâ qabri seyyidina
Muhammedin fil qubûr.
Bedenler içerisinde Efendimiz Muhammed’in
bedenine salat-ü selam eyle.
Kabirler içerisinde Efendimiz Muhammed’in
kabrine salat-ü selam eyle.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Hastalık Anında

Sayısı
Çokça Zikretmek Şifa Bulana Kadar

Faziletleri
Nakledildiğine göre salihlerden birinin idrarı tıkandı. Bu yüzden çok sıkıntı çekti.
O sırada rüyasında büyük veli, arif Şeyh Şihabüddin ibni raslan Hazretlerini gördü.
Kendisine halinden şikayet edince o zat:
Tiryak-ı mücerreb (denenmiş bir ilaç) olan salevatı neden okumuyorsun.
Şöyle söyle buyurdu: (Yukarıdaki salevat)
Bu zat uykusundan uyanır uyanmaz bu salat-ü selamı çokça zikretmeye başladı.
Bu vesileyle Allah-u Te’ala kendisine afiyet ihsan eyledi.
Not: Sağlık için başka birine okunabilir.
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Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (83)

190

37. Her Biri Yüz Bin Salâta Denk Gelen Çok Mühim Bir Salevât-ı Şerîfe
{ 1. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi rahmetillâh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
Allah-u Te’ala'nın (nihayetsiz) rahmeti(nin taalluk ettikleri)
adedince salat-ü selam eyle.
{ 2. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi fadlillâh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
Allah-u Te’ala'nın (sonsuz) fazlı (ve lütfunun yöneldikleri)
adedince salat-ü selam eyle.
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{ 3. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi halqillâh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
Allah-u Te’ala'nın (sayısını ancak Kendisinin bileceği) mahlukatı
adedince salat-ü selam eyle.
{ 4. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi ılmillâh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
Allah-u Te’ala'nın ilmi(ndekiler) adedince salat-ü selam eyle.
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{ 5. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi kelimâtillâh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
Allah-u Te’ala'nın kelimeleri adedince salat-ü selam eyle.
{ 6. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi keramillâh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
Allah-u Te’ala'nın (hadsiz-sınırsız) keremi (iyilikleri) adedince salat-ü selam eyle.
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{ 7. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi hurûfi kelâmillâh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
Allah-u Te’ala'nın kelam(ı ve kitaplar)ının harfleri adedince salat-ü selam eyle.
{ 8. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi zikrillâh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
Allah-u Te’ala'nın zikri adedince salat-ü selam eyle.
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{ 9. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi qatarâtil emtâr.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
yağmurların damlaları adedince salat-ü selam eyle.
{ 10. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi evrâqil eşcâr.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
ağaçların yaprakları adedince salat-ü selam eyle.
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{ 11. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi ramlil qifâr.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
çöllerin kumları adedince salat-ü selam eyle.
{ 12. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedil hubûbi vessimâr.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
hububat (daneler-tohumlar) ve meyveler adedince salat-ü selam eyle.
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{ 13. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedilleyli vennehâr.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
gece ve gündüz(ler) adedince salat-ü selam eyle.
{ 14. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi mâ huliqa fil bihâr.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
denizlerde yaratılanlar adedince salat-ü selam eyle.
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{ 15. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi mâ azleme
aleyhilleylü ve edâe aleyhinnehâr.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
gecenin üzerini kararttığı ve gündüzün üzerini aydınlattığı
şeyler adedince salat-ü selam eyle.
{ 16. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi men sallâ aleyh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
ona salat edenler adedince salat-ü selam eyle.
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{ 17. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi mel-lem yusalli aleyh.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
ona salat etmeyenler adedince salat-ü selam eyle.
{ 18. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi enfâsil halâiq.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
mahlukatının nefesleri adedince salat-ü selam eyle.
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{ 19. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi nucûmissemâvât.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
göklerdeki yıldızlar adedince salat-ü selam eyle.
{ 20. Salevat }

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin bi adedi külli şey in fiddünyâ vel âhirah.
Ey Allah’ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e
ve Efendimiz Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne,
dünyadaki ve ahiretteki her şey adedince salat-ü selam eyle.
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ve hâzihissalevâtü ta'zîmen liseyyidinâ Muhammedin
salevâtullâhi Teâlâ ve melâiketihî ve enbiyâihî
ve rusûlihî ve cemî-il halâiqi alâ seyyidil mürselîn,

ve imâmil müttaqîn, ve qâidil ğurril muhaccelîn,
ve şefî-il müznibîn, seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve ashâbihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî
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ve ehli beytihî vel eimmetil mâdîne
vel meşâyihil müteqaddimîne veşşühedâi
vessâlihîne ve ehli tâ-atike ecmaîn.
Bu salevat Efendimiz Muhammed'e tazim içindir ki Allah-u Te'ala'nın, meleklerinin,
nebilerinin, rasullerinin ve Allah'n bütün mahlukatının salatları;
(Allah tarafından) gönderilmiş peygamberlerin Efendisi, müttakilerin imamı,
(kıyamet günü) abdest uzuvlarının beyazlığından tanınacak ümmetin önderi ve
günahkarların şefaatçisi olan Efendimiz ve (yegane) dostumuz Muhammed'in,
Ehl-i Beyti'nin, sahabesinin, (pak olan) eşlerinin, zürriyetinin, Ehl-i Beyti'nin,
geçmiş imamların, evvelki meşayıhın, şehitlerin, salihlerin
(ve ey Allah’ım!) Sana itaat edenlerin hepsinin üzerine olsun.
(Ayrıca) onlarla beraber bizim ve ana-babalarımızın da üzerine olsun.
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ve aleynâ ve alâ vâlidînâ meahüm
birahmetike yâ erhamerrâhimîn.
Yâ ekramel ekramîn.
Ey acıyanların en merhametlisi! Ey keremlilerin en iyilik severi!
(Rahmetinle dualarımızı ve salatlarımızı kabul eyle.)

{ Elhamdülillâhillezî lem yettehiz
veledev-velem yeküllehû şerîkün fil mülki
velem yeküllehû veliyyum-minezzülli ve kebbirhu tekbîrâ. }
Bütün hamdler O Allah'a mahsustur ki, O hiçbir çocuk edinmemiştir,
Mülkte Kendisi için hiçbir ortak mevcut olmamıştır,
(güçsüz bir duruma düşmekten münezzeh olduğu için)
Kendisini acizlikten koruyanı da bulunmamıştır.
(O'nun Yüce Zatı hakkında hakkında ey kul!
Hakkıyla Kendisine tazimde bulunamadığını itiraf etmek üzere)
O'nu iyice yücelterek büyüklükle vasıfla.
(el-Kehf suresi:111’den) (buyrulmuştur.)
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Allâhu ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber,
lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber,
Allâhu ekber ve lillâhil-hamd.
Allah tek büyüktür. Allah tek yücedir. Allah tek uludur.
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah tek büyüktür.
Allah tek yücedir. Bütün hamdler Allah'a mahsustur.

{ Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn.
ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. } Âmîn
İzzet sahibi olan Rabbin'i, onların vasfettiklerinden tenzih ederim.
Gönderilen peygamberlere selam olsun, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere
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Faziletleri
Şeyh Muhammed ibni Abdillah el-Halebi el-Kadiri (Rahimehullah):
Nuru'l-envar ve kenzü'l-ebar fi zikri's-salati 'ale'n-Nebiyyi'l-Muhtar isimli eserinde
şöyle demiştir:
Keşif ve yakın ehli olan zatlardan ittifakla rivayet edildiğine göre şu salevat-ı
şerifede geçen salatların her biri (100bin) salata denktir.
Zaten burada zikredilen lafızların manasını iyice düşünen kişi bu sözün doğru
olduğunu ve hatta bu salevatın bu söylenilenden daha da kıymetli olduğunu anlar.
Kaynak
Lalegül Dergisi Kasım 2017 (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (92-93-94-95)
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2014 (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (71-72-73-74)
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38. İşlere Kolaylık, Kalbe Ferahlık, Günahlara Mağfiret
Ömre Bereket Kazandıran Salat-u Selam

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ rasûlallâh.
Essalâtü vesselâmu aleyke yâ efdale halqillâh.
Essalâtü vesselâmu aleyke yâ kâmilennûr.
Essalâtü vesselâmu aleyke yâ nûran-min nûrih.

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men mevlâhullâhu
ve cibrîlu ve sâlihul mü'minîn.
vel melâiketü ba'de zâlike zahîr.
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Essalâtü vesselâmu aleyke ve alâ âlike
ve sahbike salâten tüncîna minessübûr.
ve tağmurunâ bil mebâhici vel hubûr.
Dâimeten devâme vucûdillâh.

Siate fadlillâhi ve hılmillâh.
ve ilmillâhi ve afvillâh.
ve izzillâhi ve vucûdillâh.
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ve zinete lâ ilâhe illallâh, muhammedun-rasûlullâh,
ve bismillâh ve mâşâallâh
ve subhânallâh velhamdülillâh vallâhu ekber,
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.
Salat-ü selam senin üzerine olsun ey Allah-u Te’ala’nın elçisi!
Salat-ü selam senin üzerine olsun ey mahlukatın en hayırlısı!
Salat-ü selam senin üzerine olsun ey mükemmel nur sahibi!
Salat-ü selam senin üzerine olsun ey Allah’ın nurundan yarattığı özel nur sahibi!
Salat-ü selam senin üzerine olsun ey o zat ki; dostu Allah’dır, Cibril’dir,
salih müminlerdir ardından meleklerde zahir (destekçi)’dir.
Allah-u Te’ala’nın varlığının devamıyla daim olan,
Allah-u Te’ala’nın lütuflarının, Allah-u Te’ala’nın hılminin,
Allah-u Te’ala’nın affının, Allah-u Te’ala’nın izzetinin ve
Allah-u Te’ala’nın varlığının genişliği kadar engin olan,
La ilahe illallah Muhammedün Rasulüllah, kelimesinin ve Bismillah,
Maşaallah, Sübhanellah, Elhamdülillah, Allahü Ekber
ve La havle vela kuvvete illa billah, zikirlerinin ağırlığı kadar yüce olan bir salat ile
salat-ü selam senin, Ehl-i Beytinin ve ashabının üzerine olsun.
Bu öyle bir salat olsun ki bizi bütün tehlikelerden
kurtarsın ve bizi sürurlara ve sevinçlere boğsun. Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
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Zamanı
Hergün

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Meşayıhtan bazı zatların beyanı veçhile:
Her kim bunu (bu salat-ü selamları) (Günde 1 kere) dahi okursa:
1. Onun işlerine kolaylık, kalbine ferahlık, yoluna nur (ışık), ömrüne bereket,
günahlarına mağfiret, sevabına ziyadelik olur.
2. Bunun vesilesiyle sınırsız ve hadsiz olarak Allah-u Te’ala’nın fazlına nail olur.
3. Bu salevatı itikad ederek öğrenene, ona değer verene ve öğretene Allah-u Te’ala
öyle bereketler ihsan eder ki onun sebebiyle uzun süreli ganimetlere nail olur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (84-85)
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39. Halid-i Bağdadi (Kuddise Sirruhu) Hazretlerinin Salevatı

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî efdale salevâtike
adede ma'lûmâtike ve bârik ve sellim kezâlik.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed'e,
ehl-i beytine ve sahabesine salevatlarının
en üstünüyle bildiklerin sayısınca salat eyle,
yine böylece bereketler ve selamlar ihsan eyle.
Zamanı
Sabah ve Akşam Hergün

Sayısı
10 Kere

Faziletleri
Seyyid İbrahim el-Fasih (Kuddise Sirruhu) Hazretleri'nin beyanı vechile büyük
kutub ve yüce ğavs Mevlana Halid-i Bağdadi Zü'l-cenahayn (Kuddise Sirruhu)
Hazretleri (Sabah-Akşam 10 Kere) şu salevatın okunmasını emretmiştir.
İşte yüce şeyhimiz Hazreti Halid' in bu emrine imtisal edenler yarın ahirette
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şefaatine mutlaka erişeceklerdir.
Nitekim Ebu'd-Derda (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim sabahladığında ve akşamladığında bana (10 kere) salat ederse, kıyamet
günü o kişiye benim şefaatim ulaşır.
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Kaynak
Lalegül Dergisi Kasım 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)
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40. Miftahul Esrar Salatı (Düğümleri Çözecek Kıymetli Salavat)

Allâhümme salli salâten kâmileh.
ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedin
tüncînâ bihî min cemî-il ehvâli vel âfât.
ve takdılenâ bihî cemîal hâcât.

ve tütahhirunâ bihî min cemîisseyyiât.
ve terfeunâ bihî a°ledderacât.
ve tübelliğunâ bihî aqsal ğâyât.
Min cemîil hayrâti fil hayâti
ve ba°del memât. ve alâ âlihî bi adedi ilmik.
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Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beytine,
(bize göre sonsuz olan) ilmin (bildiklerin) adedince
en mükemmel bir salat ile salat eyle
ve eksiksiz bir selam ile selam eyle.
O (Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)) ki
Onun hürmetine bizi korkulardan ve belalardan kurtarasın,
Onun sayesinde bizim için bütün muratları
(dilekleri) yerine getiresin,
Onun bereketine bizi bütün kötü şeylerden arındırasın,
Onun vesilesiyle bizi derecelerin en üstününe yükseltesin
ve yine onun bahşı hakkına bizi hayatta
ve ölümden sonra tüm hayırlarla ilgili gayelerin
(ve maksatların) en ilerisine ulaştırasın.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Faziletleri
Sıkıntıları açması ve muratlara ulaştırması hususunda birçok hususiyeti ve duayı
içerisinde cem etmesi (toplaması) hasebiyle zikirlerin en faziletlilerinden sayılan
"Miftahu'l-esrar ve Misbahu' l-ahyar (sırların anahtarı ve hayırlı kimselerin kandili
diye isimlendirilen)" salat-ü selamı, duaların kabülü hususunda özellikle istimal
edilmelidir.
Miftahu'l-Esrar Salatı’nın Okunma Adedi
Meşayih (Kaddesellahü Esrarahum ve Nefe'ana bihim) şu beyanlarda
bulunmuşlardır:
1. Bir mümin hastalıklarla, gam ve kederlerle, sıkıntılarla mübtela olsa.
Hapse düşmek, fakirlik, muhtaçlık, zillet (hakirlik) gibi maddi-manevi dertlere
duçar olsa.
Semavi afetlerin nüzulüyle (başına inmesiyle) ve yerden gelen belaların zuhuruyla
sıkıntıya düşse de bunları başından kaldırmak dilese.
Bir makam ve mertebeye ulaşmak istese veya mansıbinden (görevinden) azledilip
yeniden aynı vazifeye yahut daha alasına getirilmek murad etse.
Gece gündüz bu "Miftahu'l-Esrar" salatını çok okusun.
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Zira böyle yaptığında meramına ve maksadına nail olacaktır.
Bu salat-ü selam’ın tekrar edilmesi halinde hacetleri reva olacağı
(isteklerine ulaşacağı) tecrübeyle sabittir.
2. Her kim bu salatı farz namazların akabindeki dualarının arasında
(3-5-7) gibi tek sayı üzere okursa duası müstecab bir kul olup bütün hacetleri
yerine getirilir. Ayrıca bunda daha birçok sırlar vardır.
3. Şeyhim ve senedim Muhammed Tunusi (Kuddise Sirruhu)’dan işittiğim vechile:
Her kim bu salatı (hergün 11 kere) okursa Allah-u Te'ala onu beklemediği yerden
rızıklandırır da rızkı sanki gökten inip yerden bitercesine bollaşır.
4. Her kim bu salatı (hergün 41 kere) okumaya devam ederse Allah-u Te'ala ona
yardım eder, onu destekler, onu bütün düşmanlardan ve çekemeyenlerden
muhafaza eder.
Ayrıca bu kişi düşmanları nazarında heybetli ve bütün mahlukatın nazarında da
çok sevimli birisi olur.
5. Bu salat-ı şerife bütün hacetlerin görülmesi ve tüm belaların savuşturulması için
(hergün 100 defa veya 313 kere) okunur.
6. Bu salat-ı şerife Allah-u Te'ala'nın hazinelerinden bir kenz ve Allah-u Te'ala'nın
sırlarından bir sır olup herhangi bir önemli hacetin (dileğin) husülü için (1000 kere)
okunur.
7. Bu salat-ı şerife önemli hacetlerin husülü (dileklerin gerçekleşmesi) için
(4444 kere) yahut (10000 kere) veya (12000 kere) ya da cümmel (ebced)
hesabındaki adedi üzere yani (14950 kere) okunur.
Zira bu (sırlı) sayılar çok mühim ve büyük işler(in gerçekleşmesi) için çok acayip
(harikulade) sırlar barındırmaktadır.
8. Fakir (Muhammed Hakkı) der ki:
Bazı ehl-i havassın, bizzat tatbik eden meşayihtan nakline göre;
Her kime bir elem, keder yahut hastalık hatta delilik isabet ederse bu
"Miftahu'l-Esrar" salatını (1 kere yahut 3-5-7 ve daha ziyade (tek sayılar üzere))
yazıp, o kağıdı su içine koyup o sudan (üç gün veya daha ziyade günlerde) peşpeşe
içsin.
Böyle yapan kişiye Allah-u Te'ala bu salatın bereketiyle şifa ihsan eder.
Münasip olan, önce bu salatın vefkını yazıp salat-ı şerifeyi etrafına yazmaktır.
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İşte her kim (sureti karşı sayfada gelecek) bu vefk-i şerifi yazıp üzerinde taşırsa
Allah-u Te'ala onu tüm afetlerden ve belalardan muhafaza eder.
Bu vefk-i şerifte daha nice faziletler bulunmaktadır. Özellikle bu "Miftahu'l-Esrar"
salatını okumaya devam eden kişinin bu vefk-i şerifi üzerinde taşımasında çok
faydalar vardır. Bu işaret kafidir, bu hususu iyice anla!
{ Vefk-i Şerifin Sureti Şudur }

Tefsir ehlinin beyanı vechile; vefk ilmi Allah-u Te'ala'nın icad ettiği ilk ilimdir.
Sonra onu Adem (Aleyhisselam)’a öğretmiş.
Sırayla diğer peygamberler de o ilme birbirlerinden tevarüs etmiştir ki Musa
(Aleyhisselam)’da Yusuf (Aleyhisselam)’ın tabutunu Nil Nehri'nin dibinden
vefk ilmi sayesinde çıkartmıştır.
Fakir (Muhammed Hakkı) der ki:
Havas ve avamdan her kim bu salatı okumak ve vird edinmek isterse birçok
meşayihtan icazet aldığım gibi ben ona hat (kitabımdaki bu yazı) ve kalem
ile izin ve tam icazet vermiş bulunmaktayım. (Ahmet Mahmut Ünlü)
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Kaynak
Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (206-207-212-213-214-215)
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41. Mehabbet Salatı
(Sıkıntıların Açılması İçin)

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihî salâten tekûnu lenâ tarîqan liqurbihî
ve te'kîden lihubbihî ve bâben licem-inâ aleyhi

ve hediyyeten maqbûleten beyne yedeyhi
ve sellim ve bârik kezâlike ebeden verda an
âlihî ve sahbihissüadâ.
veksünâ hulelerridâ veltuf binâ fil qadâ.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beytine öyle bir salat eyle ki
o salat bizim ona yakınlaşmamıza yol olsun, onu sevmemize kuvvet olsun,
huzurunda toplanmamıza kapı olsun, katında makbul bir hediye olsun.
Yine böylece Sen ona ebediyyen selam eyle ve bereketler ihsan eyle,
sa'idler zümresi olan Ehl-i Beytine ve sahabesine rızanı ihsan eyle, bizlere rıza
hullelerini giymemizi nasip eyle, kaza ve kaderinde bizlere lütfunla muamele eyle.
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(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
En az 3 Kere

Faziletleri
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Sevgisini Kuvvetlendiren ve Başa Gelen
Kaderlerde İlahi Lütuflar Kazandıran "Mehabbet Salatı".
Seyyid Muhammed Maliki'nin beyanı vechile:
Bu salat da sıkıntıların açılması için okunur.
Seyyid Nebil el-Gamri Hazretleri'nin düştüğü kayda göre bu gayelerin husülü için
bu salat-ü selam (en az 3 kere) okunur.
Kaynak
Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevat (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (242-243)
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42. Yatmadan 22 Kere Okuyanın Sayısız Hayır Bulacağı Salevat

Allâhümme salli ve sellim alâ abdike ve nebiyyike
ve habîbike seyyidinâ Muhammedin ve alâ ihvânihî
ve âlihî salâten ve selâmen naqriu bihimâ ebvâbe cinânike
ve nesteclibu bihimâ esbâbe rıdvânike
ve nu'dî bihimâ ba'da haqqihî aleynâ bi fadlik. Amin.
Ey Allah’ım! Kulun, Nebin ve Habibin olan Efendimiz Muhammed'e,
onun (peygamber) kardeşlerine ve Ehl-i Beyti'ne öyle bir salat
ve selam ile salat-ü selam eyle ki;
Onlarla cennetlerinin kapılarını çalalım (da oralara dahil olalım),
rızanın sebeplerini celbedelim ve Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
(bizim üzerimizde olan) haklarından (en azından) bazılarını fazl-u kereminle eda
edelim. Amin.
Zamanı
Gece Yatmadan

Sayısı
22 Kere

Faziletleri
Yatmadan okuyanın sayısız hayır bulacağı
ve Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i göreceği bir salat-ü selam.
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"İhya" şarihi İmam-ı Zebidi (Rahimehullah) şöyle demiştir:
"es-Sabbağ diye meşhur olan meşayihımızın şeyhi Şihab Ahmed el-İskenderi
(Kuddise Sirruhu) bana verdiği son icazette şöyle anlattı:
Nefsi hakkında müsrif olan (aşırılığa kaçmış günahkar) bir mürid için Allah-u
Te'ala'ya kavuşmanın en yakın yolu istiğfardır, sonra da Nebiyy-i Muhtar
(Aleyhisselam) Efendimiz'e salat-ü selam okumaktır.
Bana bir salat-ü selam siğası ilham edildi ve Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem)’in bereketiyle onda o kadar hassalar (özellikler) buldum ki bundan dolayı
üzerimde Allah-u Te'ala'ya çok hamd-ü minnette bulunma hakkı vardır.
Sonra mana Aleminde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i görünce bana
ilham edilen bu siğayı istimal etmek için kendisinden izin almak üzere bunu
kendisine arzedince tebessüm buyurdular.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i rüyada görme sebeplerinin en yakın olanı,
hangi siğa ile olursa olsun Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e çok salat-ü
selam okumaktır.
İçinde 'Muhammed' lafzı geçen siğalar daha mükemmeldir. Kesretin (çokluk
ifadesinin) en azı gecede (1000 kere)’dir. Zira ehl-i hususiyet (özel veliler) bu
hususta açık ifade kullanmışlar ve buna dair çok teşvikte bulunmuşlardır.
Bu fakir (Şeyh Sabkağ) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bu durumu
manen arzettiğimde mübarek başı ile 'Evet' manasında işaret buyurmuştur.
Bilcümle (özetle); bu makamda en tesirli şey;
kesret-i istiyak (Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i görmeyi son derece
arzulamak), onunla alaka kurmak (rabıta yapmak) hususunda sadakat (samimiyet),
özellikle de gece veya gündüz başını yastığa koyduğunda sana nasib edilen zikri
(özellikle uyumadan önce okunması sünnet olan duaları) ve Kur'an tilavetini
bitirdikten sonra bu salat-ü selamı (22 kere) okumaktır ki bunu yaparsan, bir sayı
altına giremeyecek kadar büyük hayırlar bulursun.
Kaynak
Lalegül Dergisi Kasım 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)
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43. Salatü'l-İnkaz (Kurtarma Salatı) Siğası

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî
ve sahbihî salâten tehullu bihâ uqdetî,

ve tüferricu bihâ kürbetî,
ve tünqizünî bihâ min vahletî
ve tüqîlu bihâ asratî, ve taqdî bihâ hâcetî,
ve tübelliğunî bihâ ümniyyetî.
Ey Allah! Efendimiz ve yarimiz Muhammed'e, onun Ehl-i Beytine ve sahabesine
öyle bir salat ile salat-ü selam eyle ki onun vesilesiyle düğümümü çözesin,
onun hürmetine sıkıntımı açasın.
(Düştüğüm) bataklıktan onun sebebiyle beni kurtarasın,
onun hürmetine zellelerimi (hatalarımı) gideresin, onun vesilesiyle isteğimi yerine
getiresin ve onun bereketine beni muradıma (arzuladığım şeye) eriştiresin.
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(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Gecenin Ortasında

Sayısı
1000 Kere

Faziletleri
İmam-ı Nevevi (Rahimehullah)’a Nisbet Edilen
"Salatü'l-İnkaz (Kurtarma Salatı) Siğası"
İmam-ı Senusi (Rahimehullah) "el-Mücerrabat" isimli eserinde şu açıklamayı
yapmıştır:
Şu bilinmelidir ki; her kimin Allah-u Te'aIa'ya bir haceti (dileği) olursa veya bir
sıkıntıya yahut derde düşerse veya başına bir musibet inerse:
Gecenin ortasında kalksın.
Sünnete uygun bir şekilde güzelce abdest alsın,
Kur'an-ı Kerim'den bildiği süreleri okuyarak (2 rekat namaz) kılsın.
Bunları yapan kişi namazından selam verdiği zaman kıbleye yönelerek:
(Yukarıdaki Salevatı) (manasına gelen) salevatını (1000 kere) okursa
Allah-u Sübhanehu ve Te'ala o kişinin başına inen her ne musibet ise onu
kendisinden süratle giderir.
Ey mümin! Elini bu hazineye sımsıkı yapıştır. Çünkü bunun menfaatleri gerçekten
çoktur.
Kaynak
Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevat (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (189-190-191)
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44. İsm-i Azam Salavatı

Allâhümme innî es-elüke bismikel a'zamil mektûbi
min nûri vechikel a'lel müebbedid-dâimil
bâqil muhalledi fî qalbi nebiyyike ve rasûlike Muhammed.
ve es-elüke bismikel a'zamil vâhidi bi vahdetil ehad.
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El müteâlî an vahdetil kemmi vel aded.
El muqaddesi an külli ehad.
ve Bi haqqi: ''Bismillâhirrahmânirrahîm.
qul huvallâhu ehad. Allâhussamed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

En tüsalliye alâ seyyidinâ Muhammedin
sirri hayâtil vucûdi vessebebil a'zami likülli
mevcûdin salâten tüsebbitü fî qalbil îmâne
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ve tühaffizunil qur-âne
ve tüfehhimunî minhul âyâti
ve teftehu lî bihâ nûral cennâti

ve nûrannaîmi ve nûrannazari
ilâ vechikel kerîmi
ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.
Ey Allah’ım! Şüphesiz ben Senden; o en yüce, müebbed, daim ve ebedi olan
Zatın'ın (yarattığı o mübarek) nurundan; O peygamberlerin ve
Rasulün Muhammed (Aleyhisselam)’ın kalbine yazılmış olan O En Büyük İsmin
hürmetine istiyorum.
Yine elbette ki ben Senden; (ikincisi ve üçümcüsü olan sayılar itibarıyla değil de)
ehadiyyetin birliği ile tek olan, kemmiyet ve adedin tekliğinden de yüce
ve herkesten (de, her şeyden de) mukaddes olan İsm-i Azam'ın bahşına istiyorum.
ve (nihai olarak da):
O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle! De ki:
O, Allah'tır, Ehad'dir. Ancak Allah Samed'dir. (hiçbir kimseye muhtac olmayıp
herkes Kendisine muhtac olandır). O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
Hiçbir kimse O'na denk de olmamıştır.
(mealindeki İhlas Suresi) hakkı için diliyorum ki;
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Varlık aleminin var olmasının sırrı ve her bir mevcud (yaratılmış) için
en büyük (var olma) sebeb(i) olan Efendimiz Muhammed'e öyle bir salat
ile salat edesin ki o salat;
Kalbimde imanı sabit kılsın, bana Kur'an-ı Kerim'i ezberletsin, ondaki ayet-i
kerimeleri bana anlama kabiliyeti sağlasın, onunla bana (umumen) cennetlerin
nurunu, (hususen de) Na'im cennetinin nurunu ve Keremli Zatın'ı müşahedenin
nurunu açasın.
(Ey Allah’ım! Efendimiz'e,) Ehl-i Beyti'ne ve sahabesine (de bu salatla beraber
çokça) selam eyle.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Faziletleri
Yusuf ibni İsma'il en-Nebhani (Rahimehullah)’ın:
Se'adetü'd-dareyn fi's-salati 'ala Seyyidi'l-Kevneyn (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
isimli eserinde:
Hakkında birçok fazilet zikrettiği bir salat-ü selam vardır ki o da şudur:
(Yukarıdaki Salevat)
Bu Salevat-ı Şerifenin Faziletleri
Bu salevat-ı şerife büyük veli, arif-i billah Şeyh Muhammed Takiyüddin ed-Dimeşki
el-Hanbeli (Kuddise Sirruhu) Hazretleri'ne aittir.
Bu salevat-ı şerifenin fevaidi (faydaları) hakkında müstakil bir risale vardır ki sahibi
bu salevat-ı şerifede İsm-i Azam'ı zikretmiştir.
Bu salevat-ı şerifeyi okumanın faydalarından bazılarını sayacak olursak:
1. Bu salevat-ı şerifeyi (hergün 100 kere) okuyan, evliyaullahtan
(Allah-u Te'ala'nın özel dostlarından) olur.
2. Bu salevat-ı şerifeyi (her gün 1000 kere) okuyabilen kişi gayptan infak eder yani
geçiminin nereden geldiğini anlamayacak şekilde kendisine bir bereket ihsan edilip
hiç bitmeden harcar harcar tükenmez.
3. Bu salevat-ı şerife cumayı cumartesiye bağlayan gece bir zalimi helak etmek için
(1000 kere) okunursa onun helaki için çok ilginç haller zuhur eder.
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4. Yol kesen eşkiya veya başka tehlikeli hadiseler karşısında sol ayağın altından
alınan bir avuç toprak üzerine bu salevat-ı şerife (7 kere) okunup sonra
düşmanların bulunduğu cihete doğru, yukarı tarafa atıldığı zaman anında
düşmanlar canibinde helak vaki olur.
5. Bu salevat-ı şerife aşağıda zikredilecek niyetlerden hangisi için (7 kere) okunursa
o murad hasıl olur.
a. Kaybolan bir şey bulunur. b. Kaçan bir şey geri gelir.
c. Çalınan bir mal iade edilir. d. Yağma edilen bir mal iade olunur.
e. Emanet alınan şey selametle geri döner.
f. Verilen borç zayi olmayıp geri ödenir.
Ancak her seferinde sevabının Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e,
Ehl-i Beyti'ne, sahabesine, dostlarına, rical-i ğayba ve nöbet eshabına (dünyada
görevli tasarruf sahibi velilere) ve onların reisine ulaşmasına niyet edilerek bu
salevat-ı şerife okunur.
Ayrıca okuyan kişi istediği şeyin gerçekleşmesi durumunda,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in, Ehl-i Beyti'nin, sahabesinin,
evliyaullahın ve dostlarının adına fakirlere, miskinlere ve yetimlere biraz tatlı ve
yiyecekler ikram edeceğine baştan niyet ederse, bu durumda muradının hasıl
olması daha kuvvetle muhtemeldir ki haceti hasıl olduğunda da bunu
gerçekleştirmelidir.
6. Bu salevat-ı şerife günnük buhurunun üzerine okunup hasta olan kişi bununla
tütsülenirse, hangi hastalık olursa olsun Allah-u Te'ala'nın izniyle iyileşir.
7. Baş ağrısı, migren, sıtma, göz iltihabı ve gözlerle ilgili hastalıklar için gül suyuna,
her birinin evvelinde (bir Fatiha) okunarak bu salevat-ı şerife (7 kere) okunur ve
ardından hasta bu suyu vücuduna sürerse, Allah-u Te'ala'nın izniyle anında afiyete
kavuşur.
8. Herhangi bir hastanın yahut yılan ya da akrep tarafından sokulan kişinin şifası
için, bu salevat-ı şerife her birinin evvelinde (bir Fatiha) okunarak su üzerine
toplam (7 kere) okunduktan sonra, hasta olan kişi bu sudan vücuduna sürer ve
içerse, Allah-u Te'ala'nın izniyle şifa bulur.
9. Sütü kaçmış emziren bir annenin ya da (inek gibi) bir hayvanın sütü bol olsun
diye, bu salevat-ı şerife her birinin evelinde (bir Fatiha) okunarak kaynak suyu
üzerine toplam (7 kere) okunup sonra sütü bollaşması istenen kişiye içirilir ve süt
bölgesine o sudan sürülürse, Allah-u Te'ala'nın izniyle sütü bolca akar.
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10. Doğum zorluğu, idrar sıkışması ve bel soğukluğu bulunan kişiler için, bu
salevat-ı şerife her birinin evvelinde (bir Fatiha) okunarak buhura veya suya ya da
yağa veyahut da merhem üzerine okunarak vücuttaki o bölgelere sürülürse,
Allah-u Te'ala'nın izniyle maksad hasıl olur.
11. Kendisinde cinlerden sebep bir rahatsızlık bulunan kişinin şifası için,
bu salevat-ı şerife bir bez parçasına okunup hastanın başına bağlanırsa,
Allah-u Te'ala'nın izniyle şifa bulur.
12. Bu salevat-ı şerife (1-3-7) gibi tek sayılar üzere (7 kere) olsa iyi olur.
Bir su üzerine okunup o su uyumadan önce içilirse, Allah-u Te'ala'nın izniyle o kişi
şu dertlerden kurtulur:
a. Korkutucu rüyalar. b. Panikatak gibi durumlar. c. Unutkanlık. d. Nefes darlığı.
e. Göğüs ağrısı. f. Yel girmesinden dolayı hasıl olan rahatsızlık. g. Kulunç ağrıları.
h. Uykusuzluk. ı. Kalp çırpıntısı.
13. Bu salevat-ı şerifenin yazılı bulunduğu kağıt bir dükkana asılırsa, orada güzel
haller zuhur eder, insanlara makbul görünür, alışveriş çoğalır, ticaret, kar ve
bereket fazla olur.
14. Satılmak istenilen bir eşyanın ya da evlendirilmek istenilen bir kızın üzerine bu
salevat-ı şerife okunup üflenirse ona karşı rağbet artar ve bakanlara karşı onda
güzellik zuhur eder.
15. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ya da Hızır (Aleyhisselam)’ı rüyada
görmek isteyen veya bir şeyin akıbetini merak edip ne olacağını bilmek isteyen
yahut dünyası ve ahireti için faydalı bir şey öğrenmek isteyen kişi:
Uyurken başının yanında da gül suyu (gül yağı ya da ud kokusu) gibi hoş kokulu bir
şey bulundurarak bu salevat-ı şerifeyi (100 kere) okur ve abdestli bir vaziyette
kıbleye doğru uyur.
Böyle yaparsa o insanın niyet ettiği yani görmek istediği şeyle ilgili
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ruhaniyeti ona temessül eder. Tabi ki bu
mesele, kişinin kabiliyetine göre değişir. Himmeti ne kadar güçlüyse, ruhani suret
daha belirgin olur.
Böylece o kişiye, merak ettiği şeylerle ilgili bilgiler ruhaniyetten akıtılır
Ve kitaplarda bulunamayacak malumat kendisine verilir.
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Bir insan (40 gün) ihlaslı bir şekilde bu hal üzere devam ederse hikmet pınarları
kalbinden diline vurur, keşif ehlinden olur, kabul nurlarıyla boyanır, nurlar ona
şekillenip gözükür.
Ama bu duruma ulaşan kişi sırrını gizlemelidir ki işi geçerli olsun. Yoksa sırları ifşa
ettiği için velilerin divanından silinir.
Yine de insan, mevcut olana razı gelmelidir, çünkü en faydalı şey odur. Gayb
aleminden perde açılsa da insan yine başına geleni seçer, zira en hayırlısı kişinin
başına gelendir.
16. Aşağıda bu salevat-ı şerife ile ilgli bir terkip zikredeceğiz ki, bu amel
işlendiğinde sıralayacağımız maddelerdeki muratlar hasıl olur:
a. Kaçan biri geri gelir. b. Saralı biri bayıldığında ayılır.
c. Büyüden dolayı (cimadan) bağlı olan çözülür.
d. Kendisine sihir etki eden kişi büyüden kurtulur.
e. Hapisteki kişi serbest kalır. f. Esir olan kurtulur.
g. Gamı, kederi ve hüznü olanın derdi zail olur. h. Borçlu kişi borçlarından kurtulur.
ı. Sevilmeyen ve itibarsız durumda olan kişi insanlar tarafından sevilir.
i. Toplumdan dışlanan kişi itibar kazanır. j. Felçli kişi felçten kurtulur.
k. Hasta kişi derdinden şifa bulur. l. Sıtmaya tutulan kişi deva bulur.
m. Cinlenmiş kişi, başına gelen bu sıkınudan kurtulur.
n. Hamile kadın kolayca doğum yapar.
Yukarıda zikredilen muratların husfilü için şu terkip uygulanır:
Bir ukiyye (119 gram) halis zeytinyağı beyaz bir cam kaba,
o kap da küçük bir küpün içine konularak,
evin ya da bulunduğu yerin kıble duvarının önüne konulur.
Bununla beraber günnük (günlük) buhuru yakılır ve buna cavi (benjamin) bitkisi ve
kişniş yaprağı da katılırsa daha güzel olur.
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Zira beyaz günnük (günlük) evliya ve salihlerin amberidir. Bu buhurlar da yakılırsa
icabet-i ervah tarafından tesiri (ruhanilerin maksatların husulü için devreye
girmeleri) çabuk olur.
Sonra (2 rekat) (hacetin husulü için hacet namazı) kılınıp sevabı Rasulüllah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e , Ehl-i Beyti'ne, sahabesine ve dostlarına hediye
olarak bağışlanır.
Bunların ardından kıbleye müteveccih (yönelmiş) olarak, içinde zeytinyağının
bulunduğu kabın mevcut olduğu küçük küpün üzerine el konularak, İsm-i Azam
mesabesinde olan bu salevat-ı şerife (1000 kere) okunur.
Kıraat tamamlanınca yine (2 rekat) Allah rızası için namaz kılınıp keza sevabı
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, Ehl-i Beyti'ne, sahabesine ve dostlarına
hediye edilir.
Bu vazifeler biter bitmez oracıkta zeytinyağından bir miktar yenilir ve yine aynı
mahalde tutulan bu zeytinyağından (o günle beraber toplam 3 gün olmak üzere)
2 gün daha ya da daha fazla süreyle yenilirse, hacet sahibinin muradı hasıl olur ve
birçok faydaya nail olur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93-94-95-96)
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45. Bu Salavata Sabah Namazından Sonra (40 Gün)
Hangi Niyetle Devam Edilirse O Dilek Yerine Gelir

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin bahri envârik.
ve me'dini esrârik. ve lisâni huccetik.
ve arûsi memleketik. ve imâmi hadratik.

ve tırâzi mülkik. ve hazâini rahmetik.
ve tarîqi şerîatikel mütelezzizi bimüşâhedetik.
İnsâni aynil vücûd. vessebebi fî külli mevcûd.
Ayni a'yâni halqıkel müteqaddimi min nûri dıyâik.
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Salâten tehullü bihâ uqdetî,
ve tüferricu bihâ kürbetî, salâten türdîke
ve türdîhi ve terdâ bihâ annâ yâ rabbel âlemîn.
Adede mâ ehâta bihî ılmük.

ve ahsâhu kitâbük. ve cerâ bihî qalemük.
ve adedel emtâr. vel ahcâr. vel eşcâr.
ve melâiketil bihâr. ve cemîi mâ haleqa mevlânâ
min evvelizzemâni ilâ âhirih. velhamdülillâhi vahdeh.
Ey Allah’ım! İlminin kuşattıkları, kitabının saydıkları, kalemin yazdıkları adedince,
yağmur damlaları, ağaçlar, taşlar, denizlerin melekleri ve Mevla'mızın zamanın
başlangıcından sonuna kadar yarattıkları sayısınca,
nurlarının deryası, sırlarının madeni, delilinin dili, memleketinin hayranlık merkezi,
huzurunun imamı, mülkünün mühürlü alameti, rahmetinin hazineleri,
şeriatının yolu, müşahedenin lezzetinin sahibi,
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varlık sıfatının ilk taayyün eden insanı, her varlığın varlık sebebi, Senin zıyanın
nurundan en evvel zuhur eden ve varlık aleminde beliren mahlukatının birincisi
olan Seyyidimiz, Efendimiz ve sahibimiz olan Muhammed'e;
Öyle bir salat ve selam eyle ki,
onlarla düğümlerimi çözesin, sıkıntılarımı açasın ve o salat Seni de onu da razı
etsin, onun sebebiyle Sen de bizden razı olasın!
Bütün hamdler sadece Allah'a olsun!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Sabah Namazından Sonra

Sayısı
40 Sabah, Günde 1 Kere

Faziletleri
Seyyid Ahmed er-Rifa'i (Kuddise Sirruhu)’ya ait salevattan biri de şudur:
1. Bu salat (her gün sabah namazından sonra) hangi murad ve niyet için okunmaya
devam edilirse Allah'ın izniyle o dilek yerine gelir.
2. (12000 kere) okuyan rüyasında Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i görür.
3. Hangi mühim sıkıntısı ve derdi için (40 sabah) devam edenin maksadı hasıl olur.
Kaynak
Şaban-ı Şerif Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (275-276-277)
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46. Salatü'l-Melaike Siğası

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ
Cibrîle ve Mîkâîle ve İsrâfîle ve Azrâîle
ve hameletil arşi ve alel melâiketil muqarrabîne
ve alâ cemî-il enbiyâi vel mürselîn.
Salevâtullâhi ve selâmuhû aleyhim ecmaîn.
Allah’ım ulumuz Cebrail'e, Mikail'e, İsrafil'e, Azrail'e, arşın hamillerine,
melekler ve mukarrabine, bütün nebilere ve resullere salat eyle.
Allah-u Te’ala'nın salatları ve selamı onların üzerine olsun.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Bu salatta meleklerin peygamberlerden önce zikredilmesi, üstünlük sırasına göre
olmayıp var olma sırasına göredir. Yoksa Ehl-i Sünnet'e göre:
Nebiler ve rasüller meleklerden üstündür. Dört meleğin özellikle anılması
şereflerine ve riyasetlerine binaendir.
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Nitekim Cibril (Aleyhisselam) vahyin emini,
Mikail (Aleyhisselam) suların ve rızıklann emini,
İsrafil (Aleyhisselam) sürun emini,
Azrail (Aleyhisselam) ise ruhların kabzıyla (canları almakla) görevlidir.
Arş'ı taşıyan melekler dünyada dört tane olup, kıyamet günü sekiz tane
olacaklardır.
Nurdan yaratılmış olan melekler sayıca yaratıkların en kalabalığıdırlar.
Karada ve denizde bulunan alemler onlara nisbetle siyah bir öküzün üzerindeki
beyaz kıl gibidir.
Kaynak
Delail-i Hayrat Şerhi (Kara Davud - Çelik Yayınevi) Sayfa (597-598-599)
Kaynak
Salevat-ı Şerife (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (40)
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47. Günde 33 Kere Okunacak Salavat
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i Rüyada Görme Şerefi
Kazandıracak Bir Salat

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
Muhammedin ve alâ âlihi salâten tekûnu leke ridaa
ve lehü cezaa ve lihaqqıhi edaa.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed'e
ve aline öyle bir salat ile salat-ü selam eyle ki,
o Senin için bir rıza (bizden hoşnut olmanın bir vesilesi),
O'nun için bir karşılık ve O'nun hakkına karşılık sayılacak bir ödeme olsun.
Zamanı
Uyku Zamanı

Sayısı
Uyuyuncaya Kadar

Faziletleri
Şeyh Salih ibni Abdirrezzak el-Yemeni (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:
Her kim vücudunu, bulunduğu yeri ve elbisesini temizledikten sonra uyuyuncaya
kadar bu salat ile meşgul olursa Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i o gece
görür.
Bu böylece denenmiş ve doğru bulunmuştur.
Allah-u Te'ala bizleri bu amelleri yapmaya hidayet eylesin, bunların sevabıyla
makamımızı yüceltsin, bunların bereketiyle de bizi ve ailelerimizi mağfiret eylesin.
Amin!
Aliyy ve Azim olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiç bir güç ve kuvvet yoktur.
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Kaynak
Salevat-ı Muza'afat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (49-50)
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48. Perşembe İkindiden Sonra Okunan Salavat

Allâhümme rabbeşşehril harâmi
vel meş'aril harâmi verrukni vel meqâmi ve rabbel hılli
vel harâmi elâ eqri' Muhammeden minnisselâm.
Ey haram ay(lar)ın, Müzdelife'nin, Hacer-i Esved ve Makam-ı İbrahim'in Rabbi
ve haram olan olmayan tüm memleketlerin Rabbi olan Allah’ım! Muhammed'e
benden selam okut (söylet).
Zamanı
Perşembe İkindi’den Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Veddah (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Her kim Perşembe günü ikindiden sonra (cuma gecesini karşılamak üzere):
(Yukarıdaki Salevatı) derse:
Mutlaka Allah: Şüphesiz falan oğlu falan sana selam ediyor. diyerek bu selamı
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ulaştıran bir melek görevlendirip
gönderir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ocak 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (13)
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49. Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in
Hakkına Tazim İçin Okunacak Salevat

Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin
salâten tükrimü bihâ mesvâhu ve tüşerrifü bihâ uqbâhu
ve tübelliğu bihâ yevmel qıyâmeti münâhü ve ridâhu.
hâzihissalâtü ta'zîmellihaqqike yâ seyyidî yâ Muhammed.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed'e öyle bir salat ile salat et ki
onunla kendisinin menzilini değerli kılasın, onun vesilesiyle akıbetini şerefli kılasın,
yine onun sebebiyle kendisini kıyamet gününde arzusuna ve razı olduğu şeye
ulaştırasın.
Ey benim Efendim! Ya Muhammed!
Bu salat senin hakkını büyük tutmak için (ifa edilmiştir)!
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 veya 3 Kere

Faziletleri
Enes (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim benim hakkımı büyük tutarak bana (1 kere) (dahi olsa) salat ederse
Allah-u Azze ve Celle o (salat) kelime(sin)den bir melek yaratır ki onun bir kanadı
doğuda bir kanadı batıda, iki ayağı yerin dibinde, boynu ise Arş'ın altında bükük
vaziyettedir.
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Allah-u Azze ve Celle o meleğe:
Bu kulum Benim peygamberime salat ettiği gibi sen de ona salat et, buyurur.
böylece o melek kıyamet gününe kadar o kişiye salat (rahmet ve mağfiret duası)
eder.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hakkını tazim ifade eden bir salat siğası
zikredecek olursak buna en uygun lafız Delail-i Şerife'de zikredilen:
(Yukarıdaki Salat) siğasıdır.
Allame Fasi (Rahimehullah) bu salatın (3 kere) okunmasının uygun olacağını
zikretmiştir.
Şeyh Ebu Abdillah Senusi (Kuddise Sirruhu)’nun:
Bu salatın bir keresi (1000 salata) denktir, dediğini nakletmiştir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ocak 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (15-16)
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50. Cuma Gecesi Bin Kere Okuyanın
Ne Haceti Varsa Anında Yerine Gelecek Himmet İsteme Salavatı

Essalâtu vesselâmu bi adedi ilmillâhi aleyke
ve alâ âlike yâ rasûlallâh. Eğisnî serîâ.
Allah-u Te'ala'nın malumatı sayısınca salat-ü selam senin ve Ehl-i Beytinin üzerine
olsun ya Rasulellah! Sen bana süratle yardım et.
Faziletleri
Ben bazı ulu meşayihın Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e selam verip
himmet istemek için ihtiyar ettiği şu salat-ü selam siğasını özellikle tercih ettim ki o
siğa şudur: (Yukarıdaki salevat)
Zira bu siğada hem salat, hem selam, hem adet zikri, hem Ehl-i Beyt konusu, hem
de Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den istiğase (himmet isteme) lafzı
birlikte bulunmaktadır.
İşte bu nedenle bu siğa ile tevessül, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Efendimizi aracı yapmak diğer siğalardan daha mükemmel olup, havassı ve
faideleri pek çoktur ve bu lafzın sırları tüm esrarı kuşatmıştır.
Artık her kim bu siğayı (100 kere) okursa Allah-u Te'ala onun işlerini kolay eder,
darlıklarını genişletir, sıkıntılarım açar, gamını kederini keşfeder (giderir).
Tabi ki bu siğa Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e hitap üzere olduğundan
bir mümin bu salat-ü selamı ala vechil hitap (Senin üzerine olsun) şeklinde
okurken Hazreti Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i kalbine yerleştirmeli,
kendisini onun huzurunda bilerek (rabıta üzere) okumalıdır.
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İşte böyle yaparsa Allah-u Te'ala ona bazı özel faziletler ihsan eder:
1. Allah-u Te'ala o kişinin (dünya ve ahiretle alakalı) her işini asan (kolay) kılar.
2. Rızkında vüsat (genişlik) ve kesbinde (kazancında) bereketler yaratır.
3. Kalbinde bulunan bütün hüzün (üzüntü) ve kederleri ve sair belaları defeder.
4. En mühimi bu kişi Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in nazar-ı inayetleri ve
meded-i himmetleri içerisinde daim olur.
5. Her kim her gün bu siğayı (313 kere) okursa matlubuna ulaşır ve gayesine
kavuşur.
6. Her kim bu mübarek salat-ü selam siğasını (Cuma gecesi 1000 kere) okursa ne
haceti varsa alelfevr (anında) muradı hasıl olur.
7. Şeyh Necati (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Her kim bu siğa-i mübarekeyi (Cuma gecesi 1000 kere) okuyup sonra ikinci cuma
gelinceye kadar (her gece 1000 kere) okumaya devam ederse:
Allah-u Te'ala onun muradını hasıl kılar, kendisini maksuduna vasıl kılar ki her
hacetin ve muradın yerine gelmesi için bu, acayip sırlardandır.
Kaynak
Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (67-68-69-70)
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51. Salevat-ı Kübra ve Faziletleri
{ 1. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidel mürselîn.
Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 2. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidennebiyyîn.
Ey Nebi (peygamber)lerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 3. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidessâdiqîn.
Ey Sıddıkların Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 4. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyiderrâkiîn.
Ey Ruku' Edenlerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 5. Salevat }

5. Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyides-sâcidîn.
Ey Secde Edenlerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 6. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidel-qâidîn.
Ey Ka'deye Oturanların Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 7. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidel-qâimîn.
Ey Kıyamda Duranların Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 8. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidel-musallîn.
Ey Namaz Kılanların Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 9. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidezzâkirîn.
Ey Zikredenlerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 10. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyideşşâhidîn.
Ey Şahitlerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 11. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidel-evvelîn.
Ey Evvelkilerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 12. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidel-âhirîn.
Ey Sonrakilerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 13. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ rasûlallâh.
Ey Allah'ın Rasulü!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 14. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ nebiyyallâh.
Ey Allah'ın Nebisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 15. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ habîballâh.
Ey Allah'ın Habibi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 16. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ men ekramehullâh.
Ey Allah'ın kendisine ikram ettiği Zat!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 17. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ men azzamehullâh.
Ey Allah'ın kendisini büyük tuttuğu Zat!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 18. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ men şerrafehullâh.
Ey Allah'ın kendisine şeref verdiği Zat!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 19. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ men azherahullâh.
Ey Allah'ın kendisini galip kıldığı Zat!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 20. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ menihtârahullâh.
Ey Allah'ın kendisini seçtiği Zat!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 21. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ men savverahullâh.
Ey Allah'ın kendisine üstün suret (ve siret) verdiği Zat!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 22. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ men abedallâh.
Ey Allah'a (gerçek manada) ibadet eden Zat!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 23. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ hayra halqillâh.
Ey Allah'ın Mahlukatının En Hayırlısı!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 24. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ hâteme rusulillâh.
Ey Allah'ın Rasüllerinin Sonuncusu!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 25. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ sultânel enbiyâ.
Ey Enbiyanın Sultanı!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 26. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ burhânel asfiyâ.
Ey Esfiyanın Burhanı!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 27. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ mustafâ.
Ey Mustafa!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 28. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ muallâ.
Ey Mu'alla (son derece üstün kılınmış zat)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 29. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ müctebâ.
Ey Mücteba (seçkin kılınmış zat)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 30. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ müzekkî.
Ey Müzekki (Ümmetini günahlardan temizleyen)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 31. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ mekkiyy.
Ey Mekki (Mekkeli)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 32. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ medeniyy.
Ey Medeni (Medineli)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 33. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ arabiyy.
Ey Arabi (Arab kavmine mensub)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam seninüzerine olsun.
{ 34. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ quraşiyy.
Ey Kuraşi (Kureyş kabilesine mensub)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 35. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ hâşimiyy.
Ey Haşimi (Haşim oğullarına mensub)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 36. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ ebtahıyy.
Ey Ebtahi (Mekke'de bulunan Ebtah vadisinde konaklayan)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 37. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ zemzemiyy.
Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 38. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ tihâmiyy.
Ey Tihami (Mekke'nin bağlı bulunduğu Tihame bölgesinin sakini)!
Birmilyonsalat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 39. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ ümmiyy.
Ey Ümmi (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 40. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyide veledi âdem.
Ey Ademoğullarının Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerineolsun.
{ 41. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ Ahmed.
Ey Ahmed!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 42. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ Muhammed.
Ey Muhammed!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 43. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ tâhâ.
Ey Taha!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 44. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ yâsîn.
Ey Yasin!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 45. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ müddessir.
Ey Müddessir!
(İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 46. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ sâhibel kevser.
Ey Kevser ırmağının sahibi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 47. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ şâfia yevmil mahşer.
Ey Mahşer gününün Şefaatçisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 48. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ sâhibettâc.
Ey Tac sahibi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 49. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ sâhibel mi'râc.
Ey Mi'rac sahibi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 50. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidel evvelîne vel âhirîn.
Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
260

{ 51. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidel muhsinîn.
Ey Muhsin (Allah-u Te'ala'yı görür gibi ibadet eden)lerin Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 52. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ seyyidel kevneyni vesseqaleyyn.
Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cannın) Efendisi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 53. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ sâhibenna'leyyn.
Ey Na'leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 54. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidî
yâ rasûlallâhi yâ hâtemel enbiyâi vel mürselîn.
Ey Efendim!
Ey Allah'ın Rasulü!
Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
{ 55. Salevat }

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin
aleyke yâ nebiyyallâhi yevmeddîn.
Ey ceza gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah'ın Peygamberi!
Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.
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{ 56. Salevat }

Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn.
ve selâmun alel mürselîn.
Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.
İzzet sahibi Rabbini, onların vasfettikleri şeylerden
(müşriklerin yanlış nitelemelerinden) tenzih ederim.
Gönderilen peygamberlerin tümüne selam olsun.
Bütün hamdler de alemlerin Rabbi olan Allah' a olsun.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Ömründe

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
İmam-ı Cüneyd (Radıyallahu Anh)’dan nakledilen şerhe göre;
Abdullah ibni Abbas (Radıyallahu Anhuma) şöyle demiştir:
Peygamber (Sallallalıu Aleyhi ve Sellem) bir gün Medine mescidinde oturuyorken,
Cibril (Aleyhisselam) yanına gelerek:
Ya Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor, seni tahiyye ve ikram ile tahsis
buyuruyor.
Şüphesiz ben sana O'nun katından bir hediye getirdim ki, onu senden evvel
kimseye hediye etmedi, senden sonra da kimseye hediye etmeyecek.
İşte o, salevat-ı kübra (en büyük salatlar)’dır.
1. Ey Muhammed! Kim bu salevatı okursa Allah-u Te'ala ondan (70.000) çeşit
belayı defeder ve onu kıyamet gününün şiddetlerinden kurtarır, dedi.
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2. O zaman ben: Ey kardeşim! Ey Cibril!
Bu nimetler, bu salevatı okuyan kimseye verilecek mi?" deyince o:
Ömründe (3 kere) okuyana dahi Allah-u Te'ala Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, ve
Furkan'ı okuyan kimsenin sevabını verir.
İbrahim Halil, Musa Kelim ve İsa Ruhullahi'l-Emin hakkı için bu böyledir, dedi.
3. O zaman Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Ey kardeşim, Ey Cibril! İşte bütün bunlar, bu salevatı okuyana mı aittir.
diye sorunca o:
Muhakkak Allah-u Te'ala öyle bir melek yaratmıştır ki onun seksenbin kanadı
vardır, herbir kanatta onun yetmişbin tüyü vardır.
Onun yetmişbin başı vardır ki her başta yetmişbin ağız, her ağızda da yetmişbin
dili vardır.
Her lisan Allah-u Te'ala'ya hamd ve tesbihte bulunur ve tesbihinde:
O Allah'ın nasıl olduğunu Kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği Zatı tesbih
ederim. der.
Şüphesiz ki Bari Celle Şanühu o meleğe tecelli eder, o da Allah-u Te'ala'ya secdeye
kapanır.
Allah-u Te'ala ona:
Başını kaldır, muhakkak Ben seni;
Habibim Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bu salevatı okuyan kimseyi
her afet ve musibetten korumanla görevlendirdim, buyurur.
O zaman ben:
Bütün bu müjdeler, bu salevatı okuyana mı aittir?" dediğimde
Cibril (Aleyhisselam):
Evet ya Muhammed!" dedi.
Salihlerin birinden nakledildiğine göre, bu salatın ilginç bir kıssası vardır.
Buna göre kebair günahların en büyüklerinden birini işlemiş olan bir kadın
vicdanen rahatsız olarak, o günahı işlediği beldede duramamış, başka bir şehire
girmek zorunda kalmış.
Sonra Şeyh Cüneyd'e giderek ona yaptığı günahı anlatmış ve bir tevbesi olup
olmayacağını sormuş.
Şeyh Cüneyd (Kuddise Sirruhu) ona:
Tabi senin tevben kabul olur, demiş.
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Sonra ona tevbe etmesini emretmiş ve tevbesinde sebat edeceğine dair ondan
ahd-ü misak almış.
O kadın en güzel bir tevbeyle Allahu Te'ala'ya rucu edince, o ona bu salevat
kübrayı öğretmiş ve her cuma gecesi bu salatı okumasını emretmiş.
O da yedi Cuma bu salatı okumuş. Son cuma okuduktan sonra vefat ederek
Allah-u Te'ala'nın rahmetine intikal etmiş.
Onu gömmelerinin ardından çok zaman geçmeden Şeyh Cüneyd oğluna gitmiş
ve annesinin (günahının onu da alakadar eden bir konu olması hasebiyle çocuğun
yapması gereken bir vazife bulunduğu için annesinin günahını ve) tevbesini haber
vermiş.
Bu durumu öğrenmekten çok rahatsız olan oğlu mana aleminde annesini büyük
bir tahtın üzerinde uyur vaziyette görmüş. Yanında yetmiş hizmetçi varmış.
O delikanlı bu büyük nimeti görünce:
ona: Ey anneciğim! Sen bu kadar büyük günah yapmışken bu yüksek mertebeye
nasıl nail oldun? demiş.
O da ona: Oğlum! Ben Allah-u Te’ala'ya tevbe ettim.
Bu kavuştuğum derece ise Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e okuduğum
salevat-ı kübra bereketiyledir" demiş.
Çocuk annesine: Ey anneciğim! Sen ne okuyordun? demiş.
Annesi de: Evladım! Şeyh Cüneyd bana bu salatı öğretti, ben de onun bereketiyle
bu büyük nimete erdim.
Sen ona git ki sana Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e yapacağın bu salatları
öğretsin, demiş.
Çocuk Şeyh Cüneyd'e vardığında ondan da tevbe sözü almış ve bu salevat-ı
kübrayı talim etmiş.
4. Ulemanın beyanına göre:
Şüphesiz ki Allah-u Te'ala bu salevat ile salat yapana, hiçbir göz görmedik, hiçbir
kulak işitmedik ve hiçbir beşerin hatırından geçmedik nimetler verecektir.
5. Herhangi bir kul (ömründe 15 kere) bu salevatı okursa kıyamet günü olduğu
zaman yüzü dolunay gibi olur ve onun çok büyük bir derecesi olur.
6. Ayrıca bu salevatı okuyanlar, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e
(110 milyon) salat-ü selam okumuş olurlar.
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Kaynak
Salevat-ı Kübra
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (12’den 34’e kadar)
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52. Taç Salatı (Salatü't-Tac)

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammed.
Sâhibit-tâci vel mi'râci vel burâqi vel alem.
Dâfi-il belâ-i vel vebâ-i vel qahti vel meradı vel elem.

İsmuhû mektûbun merfû-un meşfû-un
menqûşun fil-levhi vel qalem.
Seyyidil arabi vel acem.
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Cismuhû muqaddesün muattarun
mutahherun fil beyti vel haram.
Şemsidduhâ, bedriddücâ, sadril ulâ,
nûril hüdâ, kehfil verâ, mısbâhızzulem.

Cemîlişşiyemi şefî-il ümemi sâhibil cûdi vel keram.
Allâhu âsımuhû, ve cibrîlu hâdimuhû,
vel burâqu merkebuh. vel mi'râcu seferuhû
ve sidratil müntehâ maqâmuh.
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ve qâbe qavseyni matlubuhû, vel matlubû maqsûdühû,
vel maqsûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn.
Hâtemin-nebiyyîn. Şefî-il müznibîn. Enîsil ğarîbîn.
Rahmetel-lil âlemîn. Râhatil âşiqîn. Murâdil muştâqîn.

Şemsil ârifîn. Sirâcis-sâlikîn. Mısbâhil muqarrabîn.
Muhibbil fuqarâ-i vel ğurabâ-i vel mesâkîn.
Seyyidisseqaleyn. Nebiyyil harameyn. İmâmil qıbleteyn.
vesîletinâ fiddârayn. Sâhibi qâbe qavseyn.
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Mahbûbi rabbil meşriqayni vel mağribeyn.
Ceddil haseni vel huseyn. Mevlânâ ve mevlesseqaleyn.
Ebil qâsimi seyyidinâ Muhammedibni abdillâh.

Nûrim-min nûrillâh. Yâ eyyühel muştâqûne linûri cemâlihî,
Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû teslîmâ.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.
Ey Allah! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e salat eyle.
O ki; Tac, Mi'rac, Burak ve Sancak sahibidir, belayı, vebayı, kıtlığı, hastalığı
ve acıyı defedendir.
Onun ismi Levh(-i Mahfuz)da ve Kalem'de yazılmış, yüceltilmiş, şefaatçi kılınmış
ve nakşedilmiştir.
270

Arabın ve Acemin Efendisidir. Onun cism-i şerifi Beytullah'da ve Harem-i şerifte
kutsanmıştır, ıtırlanmıştır, tertemiz edilip nurlu kılınmıştır.
Kuşluk vaktinin güneşidir, karanlığın dolunayıdır, yüceliğin öncüsüdür,
hidayetin nurudur, yaratıkların sığınağıdır, karanlıkların kandilidir,
güzel huyların sahibidir, ümmetlerin şefaatçisidir, cömertlik ve kerem sahibidir.
Koruyusucu Allah'dır,
(vahiy getirme ve Mi'rac gecesi ziyaretlerini gerçekleştirme hizmetlerini gören)
hadimi Cibril'dir, merkebi Burak'dır, yolculuğu Mi'rac'dır,
makamı Sidretü'l-Münteha'dır, matlubu (arzusu) Kabe Kavseyn
(makamına erişmek)dir, matlubu maksududur, maksadı ise mevcududur
(yani Allah-u Te'ala'yı ziyaret gayesine ulaşmıştır).
Rasüllerin efendisidir, nebilerin sonuncusudur, günahkarların şefaatçisidir,
gariplerin yoldaşıdır, alemlerin rahmetidir, aşıkların rahatlatıcısıdır,
müştakların muradıdır, (Allah-u Te'ala'yı bilen)ariflerin güneşidir,
(Allah-u Te'ala'yı bulma yoluna giren) saliklerin kandilidir,
(Allah-u Te'ala'ya manen çok yakın olan) mukarreblerin zıyasıdır,
fakirleri, garipleri ve düşkünleri çok sevendir,
ins-ü cinnin efendisidir, iki Harem'in peygamberidir, iki kıblenin imamıdır,
iki cihanda vesilemizdir, iki yay miktarı yakınlığın sahibidir,
iki doğuyla iki batının Rabbinin sevgilisidir, Hasen ile Huseyn'in dedesidir,
bizim velimiz, insü cinnin de yaridir.
O ki Allah'ın nurundan bir nur olan Ebu'l-Kasim Abdullah oğlu Muhammed'dir.
Ey onun cemalinin nuruna aşık olanlar!
Ona, Ehl-i Beyt'ine ve sahabesine salat edin ve tam bir selam ile selam edin.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Uyumadan

Sayısı
1-3-7 Tek Sayılar Üzere

Faziletleri
Bazı velilerden nakledildiğine göre:
Hindistan ve Filipinlerde İslamiyeti neşreden büyük velilerden biri olan Zekeriyya
el-Ensari (Kuddise Sirruhu)’nun telif ettiği bu siğayı okumanın bir takım
faydaları vardır:
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1. Bu siğayı (1-3-7 gibi tek sayı) üzere uyumadan evvel, özellikle cuma ve pazartesi
gecelerinde okumaya devam eden kişiler Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i
görmekle şereflenirler.
2. Bu siğayı okumaya devam edenler rızıklarında kolaylık ve bereket görürler.
Yine böylece belalardan ve sıkıntılardan kurtulurlar.
3. Bu siğayı (41 gün boyunca 41 kere) okuyanların ne sıkıntısı varsa Allah-u Te'ala
onların mühim işlerine kafi gelir, kederi ve üzüntüyü onlardan giderir.
Bu siğa belaya ve imtihana tutulmuş kimseler için çok faydalıdır.
4. Kutsal emanetlerin dünyadaki en büyük sahibi ve hamisi olan Şeyh Ahmed elHazreci'nin bazı Hind meşayihından nakline göre:
Her kim bu siğayı (21 gün boyunca her gün 10 bin kere) okur,
bu arada haramlardan ve mekruhlardan sakınır, sonra Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem)’in saç-ı şerifini veya ondan bir teli ziyaret eder de onun karşısında bu
salat-ü selamı (7 kere) okursa o saç teli hareket eder.
Tabi ki bu okuyan kişinin ihlasına ve samimiyetine bağlıdır, herhangi bir zikir veya
salevat hakkında varid olan sayıya riayetle amel edilir fakat vaad edilen müjde
hasıl olmazsa mutlaka okuyan kişinin, helal yemek, haramlardan sakınmak, kalp
huzurunu temin etmek ve ihlas sahibi olmak gibi şartlardan birini ihlal etmesi buna
sebep olmuş demektir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ocak 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94-95)
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53. Salavatı Azimiyye

Allâhümme innî es-elüke bi nûri vechillâhil azîm.
Ellezi mele-e erkâne arşillâhil azîm.
Feqâmet bihî avâlimullâhil azîm.

En tusalliye alâ mevlânâ Muhammedin zil qadril azîm.
ve alâ âli nebiyyillâhil azîm.
Bi qadri azameti zâtillâhil azîm.

Fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ fî ilmillâhil azîm.
Salâten dâimeten bi devâmillâhil azîm.
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Ta'zîmen li haqqike yâ mevlânâ
yâ Muhammedu ya zel huluqil azîm.
ve sellim aleyhi ve alâ âlihi misle zâlik.

vecma' beynî ve beynehû kemâ cema'te beynerrûhi
vennefsi zâhiran ve bâtınen yaqazaten ve menâmâ.

vec-alhu yâ rabbi rûhal-li zâtî min cemî-il vucûhi
fiddünyâ qablel âhirati yâ azîm.
Ey Allah’ım!
Büyük Allah'ın alemlerinin kendisiyle kaim olduğu (ayakta durduğu)
O Allah'ın büyük Arşının rükün (direk)lerini dolduran,
O büyük Allah'ın Zatının nuru hürmetine Senden diliyorum ki,
Büyük şeref sahibi Efendimiz Muhammed'e ve O büyük Allah'ın Nebisinin Ehl-i
Beytine her an ve her nefeste, büyük Allah'ın (hadsiz olan) ilmindekiler adedince
ve büyük Allah'ın (varlığının) devamı müddetince daim (var) olacak bir salat ile,
büyük Allah'ın Zatının azameti nisbetinde salat edesin.
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Ey Efendimiz! Ey Muhammed! Ey büyük ahlak sahibi!
(Bu salatı) senin hakkına tazim(imi göstermek) için (istiyorum).
(Ey Allah’ım!) Ona ve onun Ehl-i Beyt'ine aynı ölçüde de selam eyle.
(Ey Allah’ım!) Ruhla nefsin arasını cemettiğin gibi,
Onunla (Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile) benim aramı da zahiren
ve batınen, ayıkken ve uyurken (her hal-ü karda) cem eyle.
Ey Rabbim! Ey Büyük (Allah’ım)! Ahiretten önce dünyada,
sen onu (Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i) benim için bütün yönlerden
ruh (mesabesinde hayat kaynağı) kıl.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Ölmüş Birine

12 Kere

Faziletleri
1. Bu salevat-ı şerife Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından
Hızır (Aleyhisselam) vasıtasıyla Ahmed ibni İdris Hazretleri'ne öğretilmiştir.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hızır (Aleyhisselam)’a diğer tüm ezkar ve
salevatı cem edici olup sevabı daha çok olan zikirleri, salevat ve istiğfarı Ahmed
ibni İdris Hazretleri'ne öğretmesini emir buyurdu.
2. Bu salevatın bir kere okunması dünya ve ahiretin ve içinde bulunanların kat katı
dolusunca sevap kazandırır. Nitekim Ahmed ibni İdris (Kuddise Sirruhu) şöyle
anlatmıştır:
Sonra Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz bana:
Ey Ahmed! Ben göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim.
İşte onlar; (diğerlerinden farklı ve ilaveli lafızla) özel olan tehlil, salat-ı azimiyye ve
istiğfar-ı kebirdir.
Bu zikirlerin bir kere (tilavet edilme)si dahi (sevap bakımından) dünya ve ahiretin
tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir, buyurdular.
3. Ahmed ibni İdris (Kuddise Sirruhu)’nun talebelerinden biri,
Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Onu el-Me'la kabristanlığına defnettiler.
Defin esnasında orada bulunan keşif sahibi bir talebe, Azrail (Aleyhisselam)’ın
cennetten bir yaygı ve büyük kandiller getirdiğini ve o kişinin kabri göz alabildiğine
genişlettiğini gördü. O talebe bu hale gıpta edip:
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Keşke öldüğümde benim için de Rabbim böyle bir ikramda bulunsa, dedi.
O zaman Azrail (Aleyhisselam):
Sizden herbiriniz, Allah-u Te'ala'nın sevgili kulu olan hocanız Ahmed ibni İdris'in
devamlı okumuş olduğu salevat-ı şerifeler bereketiyle böyle ikram ve ihsanlara
kavuşacaksınız, buyurdu.
4. Şeyh Muhammed Zahir er-Raşidi el-Ahmedi (Kuddise Sirruhu) şöyle demiştir:
Salat-ı Azimiyye (12 kere) okunup sevabı günahkar olarak ölmüş bir kişiye
bağışlanırsa Allah-u Te'ala bu salatın bereketiyle o günahkar kulunu yüce
mertebelere nakleder ve kendisini lütfuna mazhar kılmış olduğu nebiler, sıddıklar,
şehitler ve salihler zümresine ilhak eder.
Bu husus Allah-u Te'ala'nın dostlarından ehl-i keşif nezdinde müşahede ve ayan ile
(göz görüşüyle) sabit olmuştur.
5. Bu Salat-ı Azimiyye'nin sevabı ve mükafatı dünyada ve ahirette devam eder. Bir
kimse cennete girse de okuduğu bu salatın sevabı devam eder, bilakis sonsuza
kadar katlanarak devam eder.
Çünkü bu salevatı okuyan kişi, büyük Allah'ın devamıyla daim olan bir salat ile
habibine salat etmesini istemiştir. Büyük olan Allah'ın devamı zail olmayacağına
göre Onun devamına bağlanan bir salatın ecri de bitmeyecektir.
Dolayısıyla dünyada da berzah aleminde de mahşerde de cennette de bu salevatın
mükafatı sahibine ulaşmaya devam edecektir.
6. Salat-ı Azimiyye'nin güzelliklerinden birisi de şudur ki Kur'an-ı Kerim'in
ayetlerinin efendisi kabul edilen Ayete'l-Kürsi ile çok latif bir şekilde ortaklıkları
bulunmaktadır.
Nitekim Ayete'l-Kürsi Lafza-i Celal ile başlayıp el-Azim ile bittiği gibi, Salat-ı
Azimiyye de "Ya Allah" manasına gelen "Allahümme" ile başlayıp el-Azim ism-i
şerifiyle bitmiştir.
Bu itibarla Ayete'l-Kürsi'nin diğer ayetlere karşı siyadeti (efendiliği) mevcut olduğu
gibi bu salatın da diğer salatlara karşı efendiliği sabit olmuştur.
7. Bu salatın güzelliklerinden biri de içerisinde el-Azim ism-i şerifinin on kere tekrar
edilmiş olmasıdır.
Allah-u Te'ala:
Bunlar tam olarak ondur. (Bakara Suresi 196) ayet-i kerimesinde on sayısını
mükemmellikle sıfatlandırmıştır.
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Yine bu sırdan dolayıdır ki Allah-u Te'ala:
Her kim (kelime-i tevhid ve diğer salih ameller gibi) güzel bir iş(meydana) getirirse,
(Allah-u Te'ala'nın fazl-u keremi icabı) kendisi için onun on misli (sevap) vardır.
(En'am Suresi 160) buyurmuştur.
Ayrıca Ebu Talha (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah-u
Te'ala'nın Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
(Ya Muhammed!) Senin ümmetinden biri sana satat ettiğinde mutlaka Benim ona
on kere salat (rahmet) etmem ve biri sana selam ettiğinde mutlaka Benim ona on
kere selam etmem seni razı etmez mi? buyurduğu açıklanmıştır.
İşte bu noktada on sayısının mükemmelliği ve sonsuzluğu devreye girer. Çünkü
bütün iyilikler on ile katlanmakta, bu ondan her biri de on ile katlanarak nihayetsiz
sayılarla sevap hasıl olmaktadır. Böylece birinci okunan salat, hamurun ilk
yoğrulduğu hal olarak değerlendirilirse o hamur sonsuza kadar yoğrulup durur.
8. Şeyh Ahmed (Kuddise Sirruhu)’dan nakledildiğine göre:
Her kim Salat-ı Azimiyye'yi ezberleyip hafızasında bulundurarak ölürse kabrinde o
kişiye gözü alabildiğince genişlik verilir, cennet ipeklerinden kabrine halılar döşenir
ve kendisi için cennete bakan pencereler açılır.
Şeyh İbrahim (Kuddise SirruhıJ), üstadı Şeyh Ahmed (Kuddise Sirruhu)’nun bu
sözünü şerhederken:
Burada kulun görüşü kadar genişlik yapar, manası değil de
Allah-u Te'ala'nın gördüğü kadar yani sonsuz genişlik yapar manası mülahaza
edilir, demiştir.
9. Her kim Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile maddi ve manevi alemde
ictima (bir araya gelme) makamından bir nasip almak isterse bu Salat-ı Azimiyye'yi
okumaya devam etsin ve uyumadan evvel (100 kere):

Allâhümme innî es-elüke bi nûrîl-envârîl-lezî
hüve aynüke lâ ğayruke en türiyenî veche nebiyyike
muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme kemâ hüve indeke, âmîn.
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Ey Allah’ım!
Senden gayri olmayıp Senin ta Kendin olan o nurların nuru
(nurlandırıcısı olma sıfatın) bahşı hakkı için Senden dilerim ki;
Peygamberin Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in cemalini,
Senin nezdinde bulunduğu gerçek sıfat üzere bana gösteresin. Amin!
Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (82-83-84)
Kaynak
Çok Faziletli Salat-ü Selamlar
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (99’dan 112’e kadar)

278

54. Cevheratül Kemal Sığası

Allâhümme salli ve sellim alâ aynirrahmetirrabbâniyyeh,
vel yâqûtetil mütehaqqıqatil hâitati bi merkezil fuhûmi vel meânî.

ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemî.
Sâhibil haqqirrabbânî.

El-berqil estai bi müzûnil erbâhil mâlieti
likülli müteârridım-minel buhûri vel evânî.

ve nûrikel-lâmi-illezî mele'te bihî
kevnekel hâita bi emkinetil mekânî.
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Allâhümme salli ve sellim alâ aynil haqqilletî
tetecellâ minhâ urûşül haqâiq.

Aynil meârifil aqvam, sıratıkettâmmil esqam.

Allâhümme salli ve sellim alâ tal-atil haqqi bil haqq,
el-kenzil a'zam. ifâdatike minke ileyk,

ihâtatinnûril mutalsem.
Sallallâhu aleyhi ve alâ âlihî salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh.
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Ey Allah’ım! (Yaratıkların yokluktan varlığa çıkmasına sebep oluşu
ve Allah-u Te'ala'nın rahmetinin kullara ulaşmasına vesile olması hasebiyle)
Rabbani rahmetin ta kendisi olan zata, tüm anlayış ve manaların merkezini
kuşatmış ve (Allah-u Te'ala'nın tüm isim ve sıfatlarının) hakikat(in)e erişmiş
o biricik yakuta,
insana ait (bugüne kadar meydana çıkmış ve bundan sonra çıkacak) tüm
oluşumların (aydınlatıcısı olan) nuruna, o Rabbani hakkın (ve dinde açıklanan
hükümlerin) sahibine,
denizler (gibi olan büyük ariflerin kalplerin)den ve kaplar (gibi olan umumi velilerin
kalplerin)den (Allah-u Te'ala'ya) yönelmiş olan herşeyi doldur(up rahmete
kandır)acak (kadar) bol (feyiz ve) rahmet bulutlarıyla birlikte (görülen) o en parlak
şimşeğe ve mekan alemindeki tüm mekanları kuşatıcı olan bütün cihanı kendisiyle
doldurduğun o parlak nuruna salat-ü selam eyle.
Ey Allah’ım! Hakkın (hakikatin ve adaletin) ta kendisi olan zata,
(Allah-u Te'ala'nın özel tasarımı olmaları hasebiyle çok yüksek konumda olan)
tüm hakikatlerin (ilim ve marifetlerin, sırların ve feyizlerin) Arşlarının (en yüksek
zirvelerinin) kendisinden tecelli ettiği (açığa çıkıp göründüğü) o zata,
tüm marifetlerin (peygamberler başta olmak üzere tüm kutuplara, Sıddıklara
ve velilere akıtılan manevi ilimlerin kendisinden fışkırdığı) pınarına,
o Senin (rızana ulaşmak için geçilmesi gereken) noksansız ve dosdoğru yoluna
salat-ü selam eyle.
Ey Allah’ım! Hakkın (sıfatlarıyla değil de) Hak (olan öz zatı) ile tecellisi (neticesinde
var) olan zata, o (tüm sırları, ilim ve marifetleri, Allah-u Te'ala'nın zatına,
sıfatlarına, isimlerine ve fiillerine ait olan tüm tecellileri, feyizleri ve fetihleri
kendisine toplamış olmas asebiyle) en büyük hazineye,
(onun Hakikat-i Muhammediye'sini yaratmak isteği zaman) Senden yine Sana
yönelen o tecelliye (mazhar olarak daha önce kimse tarafından bilinmeyen ve
zikredilmeyen yüce zatının bilinmeyi arzu etmesiye meydana gelen o muhabbet
nuruna), o (gizli uluhiyyet sırrının) tılsımlı nurunun kuşatmasın(ın maddi alemdeki
sureti ve zuhurun)a salat-ü selam eyle.
Allah-u Te'ala ona, Ehl-i Beyt'ine öyle bir salat ile salat eylesin ki, o salat vesilesiyle
Onu bize tarif eylesin (hakkıyla tanıtsın). Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
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Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
7 Kere Okunduğunda Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Dört Halifenin
Ruhaniyetinin Okuyan Kişinin Yanında Hazır Bulunacağı Cevheretü’l-Kemal Sigası
Bu Salatın Bazı Faziletleri ve Tilavet Esnasında Riayet Edilmesi Gereken Şartlar:
1. "Cevheratü'l-kemal fimedhi Seyyidi'r-rical (erlerin efendisinin methiyesi
hakkında en mükemmel bir mücevher)" şeklinde adlandırılan bu salat-u selamı
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisiyle yakazaten (uyanıkken)
görüşerek büyük kutup Ebu'l-Abbas Ahmed et-Ticani (Kuddise Sirruhu) ya
yazdırmış ve bu salat-ü selama ait bir takım fazilet ve hususiyetleri bizzat
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mana aleminde kendisine açıklamıştır.
a. Bu salat-ü selamı (1 kere) okumak bütün alemde bulunan canlıların yaptıkları
tüm tesbihlerin 3 katına denk gelecek kadar sevap ve hasene kazandırır.
b. Bu salat-ü selamı (7 veya daha fazla) okuyan kişi bunu zikre devam ettiği sürece
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ruh-i şerifi ve dört büyük halifenin ervahı
o kişinin yanında hazır bulunurlar. Bütün gün yahut tüm gece bu zikre devam etse
de ondan ayrılmazlar.
Ticani meşayıhından bazılarının beyanı vechile:
Bir kişi bu vazifeyle meşgul olurken Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile
beraber oturduğuna dair yemin verse, yemininde sadık olur.
"er-Rimah" isimli eserde zikredildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ve hulefa-i raşidinin teşrifleri hem
cesed-i şerifleri, hem de ruh-u şerifleriyle meydana gelir. Bu teşrif her hayırlı
mecliste meydana gelir, ya da bu salatı okuduğu her hangi bir mekanda da olsa
gerçekleşir.
Bu rivayetler gerçekten sahihtir. İsteyen inanır, isteyen inkar eder. Evliyaullahın
sevgisinde sadık ve onların hallerini musaddık (doğrulayıcı) olan kişi onların bu
husustaki rivayetlerine itikad eder ve kazanır.
Bu salevat ile meşgul olanların gözlerinden perde kaldırılsa Rasulüllah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i ve dört büyük halifeyi alenen vefat ettikleri
zamandaki son suretleri üzere görür. Lakin genel manada Müslümanlar üst üste
düştükleri zellelerden dolayı bu müşahededen mahcubturlar (perdelenmiştirler).
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Ahmed et-Ticani (Kuddise Sirruhu)ya:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu salatın okunduğu yedinci kerede teşrif
buyurur da, sonra bitene kadar mı durur?" diye sorulduğunda, kendisine bu suali
yönelten büyük bir alime:
"Vallahi sen hiç ara vermeden hayatın boyunca bu zikre devam etsen,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ömrünün müddetinin tümünde senden
ayrılmaz" diye yemin billah ederek cevap vermiştir.
c. Bu salat-ü selamı okumaya (7 kereden daha ziyade) devam edenleri Rasulüllah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) çok özel bir muhabbetle sever.
d. Bu salat-ü selamı okumaya (7 kereden daha ziyade) devam edenler Allah-u
Te'ala'nın veli kullarından olmadıkça ölmezler.
e. Ahmed-i Ticani (Kuddise Sirruhu)’nun beyanı vechile;
Tam bir taharet (guslü ve abdesti düzgün olmak şartı) üzere temiz bir yatak
üstünde uyuyacağı zaman bu salatu selamı (7 kere) okumaya devam eden kişi
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i sahih bir şekilde rüyasında görür.
Buna devam eden kişinin Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i görmesi
hususunda bu salat-ı şerife kefildir. Ancak bu niyette olan kişi kendi kendine:
"Eğer sen Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i görme iştiyakı hususundaki
iddianda sadık biriysen, gücün nisbetinde sünnet-i seniyyeye ittiba'a devam et
ve imkan ölçüsünde onun şeriatına muhalefetten tevbeni tecdid et" diye nasihatte
bulunmalıdır. Takvaya riayeti ziyade olmayan kişilerin ise sair zamanlarda
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e çokça salat okumaktan başka çareleri
yoktur.
f. Ahmed-i Ticani (Kuddise Sirruhu) şöyle demiştir:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana Cevheratü'l-kemal adlı bu salatı verdi,
artık her kim bu salatı (12 kere) okur da sonra kalp huzuruyla ve mütevazi bir eda
ile: "Ya Rasülellah! Bu benden sana hediyedir" derse,
O kişi Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i kabrinde yani ravza-i şerifesinde
ziyaret etmiş gibi olur.
Yine böylece varlık aleminin başlangıcından yani Adem (Aleyhisselam)’dan itibaren
kendi dönemine kadar yaşamış tüm velileri ve salih kimseleri ziyaret etmiş gibi
mertebe kazanır.
g. İbni Ebi Zeyd (Rahimehullah)’ın yetiştiği büyüklerden nakline göre:
Her kim Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabr-i şerifinin yanında özellikle
müvacehe-i şerifede durup:
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Ayet

Salevat
Ayet-i kerimesini bir kere okuduktan sonra, 70 kere:

Siğasıyla Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salat okursa,
bir melek ona: "Ey felan kişi! Allah-u Te'ala da sana salat (rahmet) etsin" diye dua
eder ve o kişinin o huzurda istediği yahut kalbinde tuttuğu hiçbir hacet yere
düşmez (bütün isteklerine kavuşur).
h. "el-Medhal" isimli eserde zikredildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i ziyaret imkanı bulamayanlar her daim
kalbiyle ziyaret niyeti yapabilirler ve kendilerini Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem)’in huzurunda hazır olarak düşünüp kalplerini o huzurda hazır ederler.
Buna göre bir kişi temiz bir mekanda oturup Cevheratü'l-kemal salatını (7 kere)
okuduktan sonra Euzü besmele çekerek geride zikredilen Ahzab Suresi'nin 56.
ayet-i kerimesini okuduktan sonra 70 kere:
Salevat

Siğasıyla Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salat eder, peşi sıra da isteğini
Allah-u Te'ala'dan dilerse, Allah-u Te'ala'nın fazl-ı keremiyle o dileği mutlaka
yerine getirilir.
ı. Ebu'l-Mevahib es-Sayihi (Kuddise Sirruhu)’dan nakledildiğine göre:
Her hangi bir hayrı celbetmek ve her türlü sıkıntı ve zararı defetmek niyetiyle farz
namazların hemen akabinde bu salat (1 kere) okunursa, maksad hasıl olur. Bu
noktada kalp huzuru aranmaktaysa da, kalbini tam huzura kavuşturamasa da bu
salatın bereketiyle yine de mahrum olmaz.
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i. Büyük bir sıkıntıya düşen kişi veya aile yahut belde halkı bu salatı (65 kere)
okurlarsa, Allah-u Te'ala halis fazl-ı keremiyle o sıkıntıdan kurtuluş çaresi yaratır.
Muhammed el-Habib (Kuddise Sirruhu) (yel, sel, zelzele, yangın gibi tüm halkı
derde düşüren) büyük sıkıntıların isabeti anında hususi ashabını toplayarak onlara:
(Her gece 1 Fatiha, 1 kere Salatü'l-Fatih Siğası) ve peşi sıra:
İstiğfar

Estağfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül qayyûm.
Sİğasıyla (70 kere) istiğfarda bulundukan sonra cevhere salatını (65 kere) zikredin
ve Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den bu belde ehli hakkında şefaat talep
edin, derdi.
2. Ticani meşayıhının beyanları vechile:
Bu salat-ü selamı okurken riayet edilecek bazı şartlar vardır:
a. Okunduğu zaman Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizzat hazır bulunacağı
için, salatın kıraatı esnasında ancak su ile alınan abdest geçerli olur, teyemmüm
ile taharet yeterli olmaz. Su bulamayıp teyemmüm etmek durumunda olan kişi bu
salat-ü selamı okumaz. Yerine salatü'l-fatih sığasını (20 kere) okur.
b. Bu salat okunurken zikreden kişi oturur halde olmalıdır. Özellikle yedinci kereyi
okurken daha fazla edebe riayet için o sırada hazır bulunacak Rasulüllah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ve halifelerinin heybet ve azametinin şuuruna
vararak oturma şeklini daha edepli bir heyete dönüştürmelidir.
Ancak seferde olup yürümek zorunda ise ayakta da okuyabilir Lakin yedinci
keresine geldiğinde oturmasında bir tehlike veya arkadaşlarını kaçırmak gibi
meşekkat söz konusu değilse mutlaka oturur.
Büyüklerin bazı virdlerin okunuşunda beyan ettiği şartlar riayet edilmesi gereken
meselelerdir. Bu hususta efdal olan illet ve sebep araştırmaksızın söz tutup amel
etmektir. Diğer salat-ü selamlarda bu şartlar yokken sadece bu salatta bazı şartlar
öne sürülmesinin illeti öğrenilemeyebilir.

285

Nitekim fıkhın bazı meselelerinde de illet ve kıyas geçerli olmaz. Nasıl ki helal
haram hususlarında hikmetini anlayamadığımız bazı meseleleri Allah-u Te'ala'nın
ilmine havale ederek tatbik ediyorsak, evliyaullahtan gelen vazifelerin tatbikinde
de anlayamadığımız hikmetler olursa, onları o büyüklerin ilhamlarına olan
itikatımıza havale ederiz.
c. Salevat okumanın fazileti hakkında varid olan hadis-i şerif ve rivayetlerde geçen
sevaplar herkes hakkında umumidir. Lakin Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem)’in bedeni şerifiyle teşrifi gibi geride zikredilen özel bazı faziletlere ermek
için Ahmed et-Ticani (Kuddise Sirruhu)’dan izin (icazet) almak şarttır.
Lakin bizzat kendisine yetişemeyenler ilerleyen dönemlerde birçok vasıtayla da
olsa bu izni almaları halinde bu faziletlere erişirler.
Not: Cübbeli Ahmed diye bildiğiniz bu fakir kardeşiniz ticani virdlerinin tamamı için
İdris el-lraki (Kuddise Sirruhu)’dan mücaz olan Seyyid el-Haseni Hazretleri'nden
özellikle Cevheratü'l-kemal siğası hakkında almış olduğum izinle siz değerli
okuyucularımıza Ehl-i Sünnet itikadını muahafaza ve en azından beş vakit namazın
farzlarını vakti vaktinde eda şartıyla izin vermiş bulunmaktayım.
Allah-u Te'ala cümlemize bu salat-ı şerifeyi şartlarına riayet ederek huzur üzere
okumayı ve Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile yakazaten (uyanık halde)
oturmayı şu mübarek mevlid-i şerif ayında nasip eylesin. Amin!
Kaynak
Lalegül Dergisi Ocak 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (99’dan 103’e kadar)
Kaynak
Çok Faziletli Salat-ü Selamlar
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (187’den 201’e kadar)
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55. Ğayatü'l Hayrat Salavatı
{ 1. Salevat }

Allâhümme salli adde mesâqîli zerrâyâtil vucûdi biddevâm.
ve adde mâ qad ehâta bihî ilmuke yâ Allâm.
Mimmâ kâne vemâ qad yekûnu ebedel âbidîn.
Alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî
ve cem-il enbiyâi aleyhimüsselâm.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla!
Ey Allah’ım! Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine, sahabesine ve cümle enbiya
Aleyhimüsselam'a, varlık aleminde bulunan zerrelerin miskalleri sayısınca
ve sonsuzların ebediyetine kadar olmuş ve olacak şeylerden
Senin ilminin kendisini kuşattığı şeyler adedince devamlı surette salat eyle!
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{ 2. Salevat }

ve salli rabbi adde mesâqîli mâ qad hasale bittemâm.
Min darbi zerrâyâtil vucûdi fî nefsihâ biddevâm.
ve mislihî âlâfe ulûfi elfi merratin yâ Kerîm.
Alâ rasûlikel mustafâ Muhammedin seyyidil enâm.
Ya Rabbi! Yaratıkların efendisi olan Rasulün Muhammed Mustafa'ya,
varlık aleminin zerrelerinin yine kendi adedleriyle sürekli çarpılmasından
hasıl olan mevcudatın tastamam ağırlıkları kadar ve yine bu sayının trilyonlarca
katkatı kadar salat eyle, ey Kerim!
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{ 3. Salevat }

ve salli rabbi adde mesâqîli mâ taqdiru en tûcidehû minel a'dâm.
Fil kevni velâ mekân. Hattâ mâ ba'del haşri yevmel qıyâm.
ve adde mâ yahsulu min darbihâ fî nefsihâ dâimen yâ Alîm.
Alâ menillezihtertehû alâ küllil halâiqi
ve rafe'tehû ilâ a'lel meqâm.
Ey Rabbim! Bütün yaratıklara karşı kendisini seçkin kıldığın
ve yüce şahsını en üstün makama yükselttiğin Nebiyy-i zişana
(Şu anda yok olan fakat) bu cihanda ve "La mekan" da (manevi alemde)
hatta kıyamet günü gerçekleşecek haşirden sonra var etmeyi takdir buyurduğun
tüm ademlerin (yokların) ağırlıkları kadar ve bütün bunların yine kendi sayılarıyla
sürekli çarpılmasından hasıl olacak varlıklar sayısınca salat eyle, ey Alim!
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{ 4. Salevat }

ve salli rabbe addel evâmiri vennevâhî vel âyâti vel ahkâm.
ve adde mâ vaqa-a fil qulûbi minel havâtıri vel vesvâsi vel ilhâm.
ve addel harakâti vessekenâti vel enfâsi ve elvânil halâiq.
Alâ menillezî faddaltehû ve qarrabtehû ve nezzelte aleyhi ahsenel kelâm.
Rabbim! Kendisini üstün kıldığın, Zat'ına yakınlaştırdığın
ve kendisine kelamların en güzelini indirdiğin o üstün şahsiyete
(Senin tarafından kullarına yönelen) emirler ve yasaklar, ayetler
ve hükümler adedince, kalplere düşen düşünceler,
vesveseler ve ilhamlar sayısınca, hareketler, sakin duruşlar, nefesler
ve yaratıklarda bulunan renkler adedince salat eyle!
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{ 5. Salevat }

ve salli rabbi adde efrâdi cüz-iyyâti envâil ervâhi vel ecsâm.
ve adde mâ halaqtehû ve kevventehû fî hâzeddâri ve fî dârisselâm.
ve adde mevcûdâtil kevneyni vemâ fîhâ minel haqâiqi veddeqâiq.
Alâ menillezî levlâhu lemâ halaqtel halqa velel eflâkel ızâm.
Ya Rabbi! Kendisi(ni yaratacak) olmasa(ydın) mahlukatı da,
büyük felekleri de yaratmayacak olduğun o şahs-ı aliye, ruhların
ve cisimlerin türlerinin cüzlerinin fertleri adedince, bu dünya yurdunda
ve (ahiret yurdu olan) darusselam'da yaratıp icad ettiklerin sayısınca,
iki cihanda bulunan yaratıklar ve onların her birerlerinde bulunan hakikatler
ve incelikler adedince salat eyle!
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{ 6. Salevat }

ve salli rabbi adde mesâqîli zerrâyâti dâiratil imkân.
Min tahtisserâ ilâ a'lel arşi vemâ qad yekûnu fil cinân.
ve adde mâ hasale min darbihâ fî nefsihâ bi adedihâ yâ Muhît.
Alâ habîbikel muhtâri Muhammedin nebiyyi âhirizzemân.
Ey Rabbim! Seçilmiş Habibin olan ahir zaman Nebisi Muhammed'e,
yedi kat yerin altından Arş'ın üstüne kadar alem-i imkan dairesinde bulunan
tüm zerrelerin ve cennetlerde bulunan varlıkların ağırlıkları kadar
ve bütün bunların yine kendi sayılarıyla, kendi sayıları kadar çarpılmasından
hasıl olacak varlıklar sayısınca salat eyle ey Muhit!
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{ 7. Salevat }

ve salli rabbi adde mâ keşeftehû
liqulûbil ârifine fil kevni ve lâ mekân.
ve adde mâ tealleqat bihî seb-ussıfâti bil îcâdi vel imkân.

ve adde mâ yahsulu min darbil madrûbi
fil madrûbi fî külli tarfetil ayn.
Alâ menillezî rafe'tehû ilâ bisâtıl qudrati hattâ ra-âke bil iyân.
Rabbim! Kudret yaygısına yükseltmen neticesinde
Senin yüce Zat'ını ayanen görme şerefine eren O Şerefli Peygamber'e,
alem-i imkanda ve La mekanda ariflerin kalplerine keşfettiğin tecelliler adedince,
yedi sıfatının alem-i imkanda icael etmek üzere kendilerine taalluk ettiği
mahlukat sayısınca ve bu sayılanların bu sayılanlarla her göz açıp kapama anında
çarpılmasından hasıl olacak mahlukat adedince salat eyle!
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{ 8. Salevat }

ve salli rabbi adde mâ fil arşi vel kürsiyyi vessidrati vel cinân.
Minel melâiketi vel hûri vel qusûri vettuyûri vel vildân.
ve adde vezni mesâqîlihim bimâ fîhim kezâ measseb-ittıbâq.
Alâ menillezî qarrabtehû qâbe qavseyni ve kellemtehû bi ebleğıl beyân.
Ya Rabbi! Kendisini Kabe Kavseyn makamında Zat'ına yakın kıldığın
ve en belağatli beyan ile kendisiyle mükaleme buyurduğun O Şerefli Nebi'ye,
Arş'ta, Kürsi'de, Sidre(tü'l-Münteha mevkiin)de, ve cennetlerde bulunan
meleklerin, hurilerin, köşklerin, kuşların ve hizmetçilerin sayısınca
ve bunlarda bulunanlarla birlikte yedi kat göklerde olanların ağırlıklarının tartıları
kadar salat eyle!
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{ 9. Salevat }

ve salli rabbi adde mâ fil ardi minel insi
vel cinni ve envâil hayevân.
ve adde mâ fil enhâri vel uyûni
vel buhûri kezâ mea mâ finnîrân.

ve adde vezni mesâqîlihim bimâ fîhim
mea addi eczâi cem-il halâiq.
Alâ menillezisteğraqa fî cemâlike
ve hâtabeke bi efsahillisân.
Ey Rabbim! Senin Cemalin(i müşahede)de müstağrak (kendini kaybetmiş) olan
ve en fasih bir lisan ile sana hıtab buyuran O Mübarek Rasul'e,
yerde bulunan insanlar, cinler ve türlü türlü canlılar adedince, nehirlerde,
gözelerde, denizlerde ve cehennem derekelerinde bulunanlar sayısınca
ve tüm bunlarla birlikte cemi mahlukatın cüzleri adedince ve her birerlerinin
ağırlıklarının vezni kadar salat eyle!
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{ 10. Salevat }

ve salli rabbi adde mâ fil-levhil mahfûzi
kezâ mea mâ fil qur-ân.
Minel âyâti vel-luğâti vel hurûfi vel elfâzi vel meânî.

ve adde eczâi cüz-iyyâtil ekvân.
ve mâ fîhâ minel iberi vel esrâr.
Alâ nûril kevneyni sirril vucûdi Muhammedin seyyidi ehlil cinân.
Rabbim! Varlık aleminin sırrı, cennet ehlinin seyyidi
ve iki cihanın nuru olan Muhammed'e, Levh-i Mahfuz'da
ve Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetler, luğatler, harfler, Lafızlar
ve manalar sayısınca ve alemlerin cüz'iyyatının (fertlerinin) cüzleri
ve her birerlerinde bulunan ibretler ve sırlar adedince salat eyle!

296

{ 11. Salevat }

ve salli rabbi adde mesâqîli cemî-i
mâ zekertü fil ebyâti bil meqâl.
Mea addi mâ qad hasale min darbil mecmûi
fil mecmûi biddevmi vel kemâl.

Alâ rûhil vucûdi şemşidduhâ
Muhammedin vel enbiyâi cemîâ.
ve ebî bekrissıddîqi ve umera ve usmâne
ve aliyyin vessahâbeti vel âl.
Ya Rabbi! Ruhu'l-vücud ve Şemsü'd-duha Muhammed Mustafa'ya
ve cümle enbiyaya, Ebubekr-i Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Sahabe
ve Ehl-i Beyt(-i Müct)e(ba'ya) önceki beytlerde sözle zikrettiğim
tüm nesnelerin ağırlıkları kadar ve sürekli surette tastamam bir şekilde
tümünün tümüyle çarpılmasından hasıl olan sayılar adedince salat eyle!
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{ 12. Salevat }

ve salli rabbi adde mesâqîli külli mâ halaqtehû
fi hâzel kevni ve fî kevnil beqâ.
Alâ nûril hüdâ Muhammedinil meb-ûsi
rahmetel-lil âlemîne hatmil enbiyâ.

ve şeffi'hu ilâhî fil haqîril faqîril müsemmâ
bismihil hazîni ve fînâ ve fî cemî-il müznibîne
kemâ şeffe'tehû fî ehlil abâ.
Ey Rabbim! Alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemü'l-enbiya
ve Nuru'l-hüda olan Muhammed'e, bu alemde
ve alem-i bekada yaratmış olduğun tüm varlıkların ağırlıkları kadar salat eyle!
İlahi! Sen onu Al-i aba hakkında şefaatçi kıldığın gibi,
Hazin ismi ile müsemma olan bu hakir-i fakire, bizlere
ve cümle müznib (günahkar kimse)lere şefaatçi eyle. Amin!
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{ 13. Salevat }

Salevâtullâhi ve cemî-il halqi biddevâm.
Adde mâ qad ehâta bihî ilmuke yâ Allâm.
Alâ Muhammedinil meb-ûsi rahmetel-lil âlemîn.
Ve âlihî ve sahbihî vel enbiyâi aleyhimüsselâm.
Ey Allam (her şeyi hakkıyla bilen yüce Allah)!
Senin ilminin kuşattıkları adedince, Allah-u Te'ala'nın
ve cümle mahlukatının tüm salevatı devamlı surette,
alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed'in,
Ehl-i Beyt'inin, Sahabesinin ve Enbiya Aleyhimüsselam-ın üzerine olsun.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Şeyh Halid-i Bağdadi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri'nin halifesi Osman Tavila
(Kuddise Sirruhu)’nun halifesi olan ve zamanının Gavsı kabul edilen Şeyh
Muhammed Hazin el-Fersafi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri:
Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i önce rüyasında daha sonra yakazat
(uyanıkken gördüğü zuhurat)ında gördükten sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem)’e ithafen "Gayatü'l-Hayrat (Hayırlı amellerin nihayetleri)" diye
isimlendirdiği bir takım salat-ü selamlar tertip etmiş.
Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu salevat-ı şerife hakkında kendisine:
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Her kim bana karşı taşıdığı iştiyak ve mehabbet ile bu salevatı okursa içerisinde
zikredilenler adedince kendisine sevaplar yazılır ve Arasat (mahşer) gününde ben
ona şefaatçi olurum, buyurduğunu nakletmiştir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ağustos 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (78-79-80-81)
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56. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Okunmasını Emrettiği Salevat

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike
ve rasûliken-nebiyyil ümmiyyi ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin
ve ezvâcihî ümmehâtil mü'minîn. ve zürriyyetihî ve ehli beytihî
ve sahbihî kemâ salleyte alâ seyyidinâ İbrâhîme
ve alâ âli seyyidinâ İbrâhîme fil âlemîne inneke hamîdüm-mecîd.
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Allâhümme ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin abdike
ve rasûliken-nebiyyil ümmiyyi ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin
ve ezvâcihî ümmehâtil mü'minîn. ve zürriyyetihî ve ehli beytihî
ve sahbihî kemâ bârekte alâ seyyidinâ İbrâhîme
ve alâ âli seyyidinâ İbrâhîme fil âlemîne inneke hamîdüm-mecîd.

ve kemâ yelîqu bi azîmi şânihî ve şerafihî ve kemâlihî
ve rıdâke anhü ve mâ tühibbu ve terdâ lehû dâimen ebedâ.
Adede ma'lûmâtike ve midâde kelimâtike ve rıdâ nefsike
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ve zinete arşike efdale salâtin ve ekmelehâ
ve etemmehâ küllemâ zekerake ve zekerahüzzâkirûne
ve küllemâ ğafele an zikrike ve zikrihil ğâfilûne
ve sellim teslîmen kezâlike ve alâ cemîil enbiyâi vel mürselîn.

ve alâ âlihim ve sahbihim vettâbiîne
ve alâ ehli tâatike ecmaîne min ehlissemâvâti
ve ehlil eradîne ve aleynâ meahüm
birahmetike ya erhamerrâhimîn.
Ey Allah’ım! Ma'lumatının sayısınca, kelimelerinin mürekkebince,
Zat'ını razı edecek kadar ve Arş'ının tartısınca, salatların en üstünü,
en mükemmeli ve en tamamıyla, onun şanının şerefinin
ve kemalinin büyüklüğüne, Senin ondan rızana
ve onun için sevip razı olduğun (ikram)a yakışır şekilde,

303

Seni ve onu zikredenler zikrettikçe,
Senin zikrinden ve onun zikrinden gaflet edenler gaflet ettikçe,
sürekli ve ebediyyen, o Nebiyy-i Ümmi olan kulun
ve rasulün Efendimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e,
onun aline, mü'minlerin anneleri olan eşlerine, zürriyetine,
Ehl-i Beyt'ine ve Sahabesine, alemler içinde İbrahim Efendimiz'e
ve İbrahim Efendimiz'in Ehli Beyt'ine salat ettiğin gibi salat eyle.
Şüphesiz Sen hamdolunmaya layıksın ve ulusun.
Ve yine alemler içinde İbrahim Efendimiz'e ve İbrahim Efendimiz'in Ehli Beyt'ine
bereket yağdırdığın gibi, o Nebiyy-i Ümmi olan kulun ve rasülün Efendimiz
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, onun aline,
mü'minlerin anneleri olan eşlerine, zürriyetine, Ehl-i Beyt'ine
ve Sahabesine yine böylece (zikredilen sayılar kadar) bereket yağdır.
Şüphesiz Sen hamdolunmaya layıksın ve ulusun.
Yine böylece (ziyade adet üzere) selam eyle.
Aynı böylece de, bütün peygamberler ve rasullere, hepsinin aline, ashabına,
tabilerine, göklerin ve yerlerin ehlinden Sana itaat edenlerin hepsine ve onlarla
beraber bize de (salat-ü selam eyle).
Ey acıyanların en merhametlisi, rahmetinle (kabül eyle)!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Farz Namazlardan Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Beş vakit namazdan sonra şu salevat-ı şerifeyi okumak da Nakşı meşayihının
(Kaddesellahü Esrarahüm) sünnetlerindendir:
Şeyh Muhammed Es'ad Sahibzade ve Seyyid İbrahim Fasih (Kuddise Sirruhuma)
da, Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin farz namazlardan sonra bu salevat-ı şerifenin
okunmasını emrettiğini beyan etmişlerdir.
Rivayete göre, Müzeni ve Abdullah ibni Hakem (Rahimehumellah), İmam-ı Şafi'i
(Radıyallahu Anh)’ı vefatından sonra rüyada gördüler, ona:
Rabbin sana ne muamele yaptı?" dediler. O:
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"erRisale" isimli kitabımda Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e yaptığım bir
salat sebebiyle Rabbim beni bağışladı, dedi.
O salat da yukarıda zikredilen salatın içinde mevcuttur. Dolayısıyla beş vakit
namazın ardından bu salalta devam edenler mağfiret ve rahmete mazhar
olacaklardır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (156’dan 159’a kadar)
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57. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in
Okuduğu Salevât Sebebiyle Yanına Oturttuğu Genç
{ 1. Okunuş }

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
adede men sallâ aleyh.
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin
adede mel-lem yusalli aleyh.
Allahım! Efendimiz Muhammed'e, salat edenlerin sayısınca salat eyle,
salat etmeyenlerin sayısınca salat eyle.
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{ 2. Okunuş }

Allahümme salli ala Muhammedin adede men salla aleyhi
ve salli ala Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi
ve salli ala Muhammedin kema emertena bis-salati aleyhi
ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusalla aleyhi.
Allahım, kendisine salat edenlerin sayısı kadar Muhammed'e salat eyle.
Kendisine salat etmeyenlerin sayısı kadar Muhammed'e salat eyle.
Kendisine salat okumamızı emrettiğin salat misali Muhammed'e salat eyle.
Kendisine nasıl salat edilmesini istiyorsa, O'na öyle salat eyle.
Zamanı
Farz Namazlardan Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Allahım.
Ey zatının künhüne karşı; aklın, vehmin, hayalin idrakten aciz olduğu ve yaratılan
cihetlerden, vehimden ve hayalden münezzeh şanı yüce nimeti her şeye
şamil kendisinden başka ilah olmayan Allah ..
Kendisine salat edenlerin sayısı kadar Muhammed'e salat eyle.
ve kendisine salat etmeyenlerin sayıları kadar Muhammed'e salat eyle.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimize salavat okuyanlar, mü'minler
olduğu gibi; ona salavat okumayanlar da küffar, müşrik, muannitler ve
şeytanlardır.
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Bize okumakla emrettiğin salat gibi, Muhammed'e salat eyle.
Yani: Bize emrettiğin tam salavatı okumakta bizim aczimiz vardır Onun
için bu işimizi sen Kerim Rahim Mevla'ya ısmarladık.
Niyaz ederiz ki: Biz kullarından Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimize
okumakla memur olduğumuz salat-ı kamile gibi salat eyleyesin.
Kendisine nasıl salavat okunmasını sevip arzuluyorsa, Muhammed'e
öyle salat eyle.
İmam-ı Şafi'i (Radıyallahu Anh)’ın Okuduğu Salavat-ı Şerife
Bu salavat-ı şerifenin fazileti babında lraki Tuhfetülmakasıd adlı eserinde
ve Ebülabbas Medili şöyle anlattılar:
İmam-ı Şafi'i (Radıyallahu Anh) vefatından sonra rüyada gördüler ve sordular:
Hak Teala sana ne muamele eyledi?
Şöyle anlattı:
Beni mağfiret etti.
Tekrar sordular:
Hangi sebepten ötürü mağfiret olundunuz?
Şu cevabı verdi:
Beş cümle vardır ki, ben onlarla daima Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Efendimize salavat okurdum. O salavat-ı şerife sebebi ile mağfiret olundum.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimize salavat okuduğunuz o beş
cümle nasıldır?
Diye sordukları zaman, üstte anlatılan salavat-ı şerifeyi okuduğunu söyledi.
Ancak, yukarıda anlatılan salavat-ı şerifede dört cümle vardır; beşinci cümle de
şudur:
Kendisine salat ne şekilde layık ise, Muhammed'e öyle salat eyle.
Kaynak
Delail-i Hayrat Şerhi
(Kara Davud - Çelik Yayınevi)
Sayfa (463-472-473-474)
Kaynak
Delailü'l-Hayrat Salavatı
Şerifeler (Semerkand)
Sayfa (59-60)
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58. Yüz Hacetinin Yerine Getirilmesini İsteyenin Yapacağı Bir Amel ve Salevat

Allahümme salli alâ seyyidina muhammedin
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, Ailesine ve ashabına salatu selam eyle.
Zamanı
Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra

Sayısı
100 Kere

Faziletleri
Cabir (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim sabah namazını kıldığında, (dünya kelamı) konuşmadan (100 kere)
bana salat okursa:
Allah-u Te'ala onun otuzu peşinen, yetmişi de gecikmeli olmak üzere yüz arzusunu
yerine getirir.
Akşamda da (böyle yapan için) bunun benzeri (bir müjde) vardır.
Bu salat-ü selam değişik siğalarla yapılabilir. Ancak en makbulü Efendimiz
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, Al ve Ashabı ile birlikte hem salat hem de selam
okumaktır.
Bunun en kısa ve kolay slğası şudur: (Yukarıdaki Salevat)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (206)
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59. Cuma Gecesi 10 Kere Okunacak Çok Faziletli Bir Salevât-ı Şerife

Yâ dâimel fadli alel beriyyeh.
Yâ basital yedeyni bil atıyyeh.
Yâ sâhibel mevâhibisseniyyeh.
Salli alâ Muhammedin hayril verâ bisseciyyeh.
Vağfirlenâ yâ zel ulâ fî hâzihil aşiyyeh.
Ey mahlukatı üzerinde lütufları daim olan!
Ey ikramlarıyla rahmet ve nimet sıfatlarını neşreden!
Ey en değerli bağışların sahibi!
Ahlak ve tabiat bakımından mahlukatın en hayırlısı olan Muhammed'e salat eyle.
Ey yücelik sahibi bu akşam vakti bizleri mağfiret eyle.
Zamanı
Cuma Gecesi

Sayısı
10 Kere

Faziletleri
Cuma Gecesi (10 Kere) Okuyana Bir Milyon Hasene Yazdırıp
Bir Milyon Günahını Sildirecek Bir Salevat-ı Şerife
İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan merfuan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
şöyle varid olmuştur:
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Her kim cuma gecesi (10 kere): (Yukarıdaki Salevat)’ı derse,
1. Allah-u Te'ala ona (1 milyon) hasene yazar,
2. Kendisinden (1 milyon) günahı (olsa da) siler,
3. Kendisini (1 milyon) derece yükseltir.
4. Kıyamet günü olduğu zaman İbrahim Halil (Aleyhisselam) ile
(mahşerde kendisine tahsis edilen) kubbesinde komşu olur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Kasım 2018
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)
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60. Abdulkadir Geylani (Kuddise Sirruhu)’nun
Mağara Kapısında Gördüğü Salevat

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
nebiyyil-ümmiyyil-quraşiyyi bahri envârik,
ve ma'dini esrârik, ve ayni inâyetik, ve lisâni huccetik,

ve hayri halqike ve ehabbil halqi ileyke abdike
ve nebiyyikellezî hatemte bihil enbiyâe vel mürselîn,
ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.
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Subhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yesıfûn.
ve selâmun alel mürselîn.
Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Ey Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının madeni, inayetinin ta kendisi,
huccetinin lisanı, yaratıklarının en hayırlısı ve nezdinde en sevgilisi olan,
kendisiyle nebiler ve rasülleri hitama erdiğin kulun ve peygamberin,
Efendimiz Kureyşli Nebiyy-i Ummi Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine
ve sahabesine çokça salat-ü selam eyle!
(Müşriklerin) vasf (niteleme ve hakkında uygunsuz konuşma)larından, izzet sahibi
Rabbine tenzih olsun! Gönderilenlere selam olsun!
Alemlerin Rabbine hamdolsun.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Şeyh Ahmed Direbi (Rahimehullah)’ın beyanına göre:
Abdülkadir el-Geylani (Rahimehullah) seyahatlerinden birinde bir salatı bir
mağaranın kapısına nakşedilmiş olarak bulur
ve onun (50 bin) salata denk olduğunu görür.
Daha sonra mana aleminde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i gördüğünde
bunu sorunca, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
"O 70 bin salata mukabildir" buyurur.
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O salat da şudur: (Yukarıdaki Salevat)
Kaynak
Şaban-ı Şerif Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (274-275)
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61. Hacetin Her Ne Olursa Olsun Acilen Yerine Getirilmesi İçin
Okunacak Himmet İsteme Salatı

Essalâtu vesselâmu aleyke yâ seyyidî yâ rasûlallâh.
Huz biyedî qallet hîletî edriknî.
Ey Allah'ın Rasulü! Ey benim efendim!
Salat-ü selam senin üzerine olsun!
Elimden tutuver, çarem azaldı, bana yetişiver.
Zamanı
Cuma Gecesi

Sayısı
1000 Kere

Faziletleri
Muhammed Hakki en-Nazili (Kuddise Sirruhu) "Hazinetü'l-esrar" isimli eserinde bu
konuda şu malumata yer vermiştir:
İnanan erkek ve kadın Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salat-ü selam
ederken kendisini onun yüce huzurunda mülahaza etmeli (rabıta üzere olmalı)
ve tazim ve ihtiram ile salat-ü selamı hitap yoluyla zikretmelidir.
Bu makamda himmet istemek için okuması münasip olan lafızlardan biri de:
(Yukarıdaki Salevat) siğasıdır.
Kişi bu siğayı huşu üzere (gönül huzurunu temin ederek),
mümkünse ağlayarak tekrar ederken hacetini Allah-u Te'ala'dan istemeli.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den de Allah katında kendisine aracı
olmasını talep etmelidir.
Bu salat-ü selam ile meşgul olan kişi bir yandan da:
Ya Rasulellah! Allah'ın kapısı sensin, senden gayrı kapısı yoktur, ben (günahlar
işleyerek) nefsime ve senin sünnetine zulmeden (mübarek yolunun hakkını zayi
eden) biri olarak günahlarımdan kaçar bir halde sana geldim.
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Allah-u Te'ala:
Eğer gerçekten onlar (günahlar işleyerek) nefislerine zulmettikleri zaman
(senin huzurunda tevbe etmek üzere sağlığında veya vefatından sonra)
sana gelseler ve Allah'tan (af ve) mağfiret dileseler, o Rasul de kendileri için
bağışlanma talebinde bulunsa, elbette Allah'ı (tevbelerini çokça kabul eden bir)
Tevvab ve (lütfuyla kendilerine çok acıyan bir) Rahim olarak bulurlar, buyuruyor.
(Nisa Suresi: 64)
Ne olur, Sen de benim için istiğfar et ve bu muradımın yerine gelmesi için şefaatçi
ol (Rabbime aracım), diye tefekkürde bulunur.
Şeyh İbni Seyfiddin el-Cibavi (Kuddise Sirruhu) şöyle demiştir:
1. Her kim (zikredilen) bu salat-ü selamı cuma gecesi (1000 kere) okursa ve bir
dahaki cumaya kadar her gece bunu (1000 kere) okumaya devam ederse
muradına erer ve isteğine kavuşur.
2. İşte bu, hacetlerin görülmesine sebep olacak acayip sırlardandır. Ayrıca bu kişi
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i rüyasında görür.
Şeyh İsa el-Beravi (Kuddise Sirruhu) şöyle demiştir:
1. Her kim cuma gecesi bu salat-ü selamı (1000 kere) okursa haceti her ne olursa
olsun acilen yerine getirilir, böylece o kişi dünya ve ahiret hususundaki arzusuna
kavuşur.
2. Gerçekten bu şeksiz şüphesiz mücerreb (denenmiş) bir husustur. Kalbin iyice
mutmain olsun istiyorsan sen de tecrübe edebilirsin. “Sirru'l-esrar” isimli eserde
böylece mezkurdur (zikredilmiştir).
Kaynak
Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (274-275)
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62. İmam Ğazali'nin Tavsiye Ettiği Salevat

Allâhümmec-al fedâile salevâtik, ve nevâmiye berakâtik,
ve şerâife zekevâtik, ve ra'feteke ve rahmeteke ve tehiyyetek,
alâ Muhammedin seyyidil mürselîn, ve imâmil mütteqîn,
ve hâteminnebiyyîn, ve rasûli rabbil âlemîn, qâidil hayr,
ve fâtihil birr, ve nebiyyirrahmeh, ve seyyidil ümmeh.

Allâhümmeb-ashü maqâmen mahmûdâ, tüzlifu bihî qurbeh,
ve tüqirru bihî ayneh, yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûn.
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Allâhümme a'tıhil fadle vel fadîleh, veşşerafe vel vesîleh,
vedderaceterrafîah, vel menzileteşşâmihatel münîfeh.

Allâhümme a'tı seyyidenâ Muhammedin sü'leh,
ve belliğhu me'mûleh, vec-alhu evvele şâfi-in ve evvele müşeffa'.

Allâhümme azzım burhâneh, ve seqqil mîzâneh,
ve eblic hucceteh, verfa' fî a'lel muqarrabîne deraceteh.
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Allâhümmahşurnâ fî zümratih, vec-alnâ min ehli şefâ-atih,
ve ahyinâ alâ sünnetih, ve teveffenâ alâ milletih,
ve evridnâ havdah, vesqinâ bi ke'sih, ğayra hazâyâ ve lâ nâdimîn,
ve lâ şâkkîne ve lâ mübeddilîn, ve lâ fâtinîne ve lâ meftûnîn. Âmîn.
Yâ rabbel âlemîn.
Ey Allah’ım! En faziletli salatlarını, en büyük bereketlerini, en şerefli hayırlarını,
esirgemeni, acımanı ve selamını ümmetin efendisi rahmet peygamberi,
bütün iyiliklerin fatihi, hayrın önderi, alemlerin Rabbinin Rasülü,
neblierin sonuncusu, müttakilerin imamı ve rasullerin seyyidi olan Muhammed'e
ihsan et.
Ey Allah’ım! Onu, evvelkilerin ve sonrakilerin gıbta edeceği,
Makam-ı Mahmud'a yükselt ki onunla kendisinin (Sana) yakınlığını pekiştiresin
ve gözünü aydın edesin.
Ey Allah’ım! Sen ona fazilet, üstünlük, şeref, vesile (aracılık), üstün derece
ve ulu, yüce bir makam bahşet.
Ey Allah’ım! Muhammed'e isteğini ver, onu umduğuna ulaştır,
onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabUl edilen biri kıl.
Ey Allah’ım! Onun huccetini (delilini) büyük et, mizanını ağır et,
burhanım (delillerini) açık et, derecesini mukarreb kullarının en üstününe
yükselt.
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Ey Allah’ım! Bizi, onun cemaati içinde haşret, onun şefaat ettiği kimselerden eyle:
onun sünneti üzerine yaşat, onun milleti (dini) üzere vefat ettir,
bizi onun Havz-ı Kevser'ine kavuştur ve bizi onun kasesiyle suvar ki bu sayede biz:
Rezil olmayalım, pişman olmayalım, şüpheye düşmeyelim,
(onun yolunu) değiştirmeyelim, (başkasını) fitneye düşürmeyelim
ve (dünyanın süsleriyle) fitnelenmeyelim.
Ey alemlerin Rabbi kabül et. Amin.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Cuma Günü

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İmam Gazali'nin "el-İhya"da zikrettiğine göre:
Cuma günü boş vakit bulan kişi daha ziyade fazilet kazanmaya heves ederse,
rivayet edilen şu salatı okur: (Yukarıdaki Salevat)
Hasıl-ı kelam, cuma günü hangi salat lafzını söylese hatta teşehhütte meşhur olan
(tahiyyatta okunulan) salatı da okusa, salat vazifesini yerine getirmiş olur.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (343-344-345)
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63. 7 Cuma 7 Kere Okuyana Şefaat Vacip Olacak Salevat

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin
salâten tekûnü leke ridâ, ve lihaqqihî edâ.

ve a'tıhil vesîlete veb-ashül
maqâmel mahmûdenillezî veadteh.
Veczihî annâ mâ hüve ehlüh.
Veczihî efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetih.
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ve salli aleyhi ve alâ cemî-i ihvânihî minen-nebiyyîne
vessâlihîne yâ erhamerrâhimîn.
Ey Allah’ım! Muhammed'e ve Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine öyle bir salat et ki,
o senin için bir rıza (vesilesi), onun için de hakkını ödeme (sebebi) olsun.
Sen ona Vesile (yakınlık makamını) ve söz verdiğin Makam-ı Mahmud'u
(şefaat makamını) ver.
Sen onu, bizim tarafımızdan layık olduğu şekilde mükafatlandır.
Sen onu bir peygamberi, ümmeti tarafından mükafatlandıracağının en üstünü
ile mükafatlandır.
Ey acıyanların en merhametlisi! Ona ve onun kardeşleri olan bütün nebilere
ve salihlere salat (rahmet) et.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Perşembe İkindiden Sonra (7 Cuma)

Sayısı
7 Kere

Faziletleri
1. "Kutu'l-Kulub" sahibi Ebu Talib el-Mekki Hazretleri buyurmuştur ki:
Her kim cuma günü ikindiden sonra şu salevatı:
(7 kere okur ve buna 7 Cuma) devam ederse, o kişiye
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şefaat etmesi vacip olur.
O salevat da şudur: (Yukarıdaki Salevat)
2. İmam Gazali ile, Ebu Talib el-Mekki (Kuddise Sirruhuma)’nın bu rivayetleri,
bu salatın diğer geçmiş büyüklerden de nakledildiğine delalet etmektedir.
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Nitekim, Hafız Sehav-i (Rahimehullah)’ın
"el-Kavlü'l-Bedi'fi's-Salati 'ale'l-Habibi'ş-Şefi" isimli eserinde zikredildiğine göre:
İbni Ebi Asım "es-Salatü 'ale'n-Nebiyy" isimli kitabında bu salatı
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e isnad etmiş, yani bu salatın ondan
öğrenildiğini zikretmiştir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (341-342)
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64. 100 Kere Okuyanın, Bulunduğu İklimin Korunmasına
Vesile Olacağı Bir Salat-ü Selam

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin
bikülli salâtin tühibbu en yusallâ bihî aleyhi
fî külli vaqtin yuhibbu en yusallâ bihî aleyh.

Allâhümme sellim alâ seyyidinâ Muhammedin
bikülli selâmin tühibbu en yüselleme bihî aleyhi
fî külli vaqtin yuhibbu en yüselleme bihî aleyhi
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salâten ve selâmen dâimeyni bidevâmike adede mâ alimte
ve zinete mâ alimte ve mil e mâ alimte ve midâde kelimâtike
ve ed-âfe ed-âfi zâlik.

Allâhümme lekel hamdü ve lekeşşükrü kezâlike alâ zâlike
fî külli zâlike ve alâ âlihî ve sahbihî ve ihvânih. Âmîn.
Ey Allah’ım! Kendisine her vakit onunla salevat okunmasını sevdiğin,
onun da kendisine o salatın her daim okunmasını sevdiği her bir salat ile
Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
Ey Allah’ım! Kendisine her vakit onunla selam okunmasını sevdiğin,
onun da kendisine o selamın her daim okunmasını sevdiği her bir selam ile
Efendimiz Muhammed'e selam eyle.
Öyle bir salat-ü selam ki Senin devamınla daim olsunlar,
bildiklerinin adedince, bildiklerinin ağırlığı kadar, bildiklerinin dolusunca,
kelimelerinin mürekkebi kadar ve bütün bunların katlarının katkatı kadar
çok olsunlar.
Ey Allah’ım! İşte (bana nasib ettiğin) bu (salevatı okuma lütfu)’na dair,
bu şekilde (Kendine her vakit hangi zikir ile hamdolunmasını seviyorsan onunla)
ve bütün bu(sayıla)nlar adedince Sana hamd ve şükür olsun.
Onun Ehl-i Beyti'ne, sahabesine ve kardeşlerine (bütün peygamberlere)’de
böylece salat-ü selam eyle. Amin!
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(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
100 Kere

Faziletleri
“Tacü'l-'arus" gibi Arap luğatinin şaheserini, "İthafü's-sade" gibi "İhya Şerhi"ni ve
daha onlarca kıymetli eseri bu ümmete kazandırmış.
Bütün ilimlerde zirveye ulaşmış, Osmanlı ecdadımızın deniz yoluyla hacca gidenleri
mutlaka ziyaretine gönderdiği, Sultan 1.Abdülhamid Han Hazretleri'ne hadis
icazeti veren Allame Seyyid Muhammed Murtaza ez-Zebidi el-Huseyni
(Kuddise Sirruhu) şöyle anlatmıştır:
H. 1178 senesinin Receb ayının bir gecesinde Mısır'da (Kahire'de)’ki Davudiyye
mahallesinde bulunduğum sırada salat-ü selam hakkında bana bir siğa-i şerife
ilham edildi ve:
Şüphesiz bu salat-ü selamı kim (100 kere) okursa:
Bu siğa-i şerifeyi tilavetinin bereketiyle kendisinin bulunduğu iklim
(kıta yerden ve gökten gelecek bütün afet ve musibetlerden) emin olur,
diye müjdelendim.
Kaynak
Lalegül Dergisi Kasım 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95-96)
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Faziletli Hamdler
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1. Meleklerin Sevabını Nasıl Yazacaklarını Bilemediği Hamd

Yâ rabbi lekel hamdu kemâ yenbeğî li celali
vechike vel aziymi sultanik.
Ey Rabbim! Zat’ının celaline ve saltanatının büyüklüğüne yakışır şekilde
Sana hamdolsun.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Sağındaki ve solundaki iki melek bunun (manasını anlayamadıkları için) sevabını
nasıl yazacaklarını bilmediklerinden bu (hamd) kelimesi kendilerine çok yorucu
geldi.
Bunun üzerine o iki melek hemen semaya yükselerek:
Ey Rabbimiz! Senin kulun öyle bir şey söyledi ki, onu nasıl yazacağımızı
bilemiyoruz, dediler.
Allah-u Te’ala kulunun ne dediğini bildiği halde, meleklere:
Kulum ne dedi, diye sordu.
Melekler: Ey Rabbimiz! O: (yukarıdaki Hamdi) dedi, dediler.
O Zaman Allah-u Te’ala onlara:
O sözü, kulumun dediği gibi yazın. Ta ki Bana kavuştuğunda,
onunla kendisini Ben mükafatlandırayım, buyurdu.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (276-277)
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2. Bütün Tesbih ve Hamdleri İçine Alan
Adem Aleyhisselam’ın Hamdi

el-Hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîne
hamden yüvâfî ni’amehü ve yükâfîü mezîdeh.
Bütün nimetlerini karşılayacak ve fazlasına da denk gelecek bir hamd
ile alemlerin Rabbine hamdolsun.
Zamanı
Sabah ve Akşam Hergün

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Adem (Aleyhisselam):
Ey Rabbim! Dünya işleri beni meşgul etmektedir.
Bütün hamd ve tesbihleri içine alan öyle bir şey öğret ki, onunla Sana hamd
ve tesbih edeyim. Diye niyaz etti.
Allah-u Te’ala:
Ey Adem! Sabah ve Akşamladığında (3 kere) dersen:
1. Bütün hamd ve tesbihleri içine almıştır.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (538-539)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (221)

330

3. Abdeste Besmele ve Hamd ile Başlamanın Fazileti
Abdesti Bozuncaya Kadar Sevap Yazılması

Bismillahi velhamdülillahi.
Allah’ın adıyla başlarım, bütün hamdler Allah’a mahsustur.
Zamanı
Abdestte Başlamadan Önce

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Ya Eba Hureyre! Abdest aldığın zaman (başında) (bu tesbihi) de:
1. (Böyle yaparsan) şüphesiz ki senin yazıcı meleklerin o abdesti bozuncaya kadar
hiç dinlenmeden sürekli senin için sevap yazarlar.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (87)
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4. Yatacağın Vakit Bütün Mahlukatın Hamdi Kadar Hamd Etmek

el-Hamdü lillahillezî kefânî ve âvânî.
el-Hamdü lillahillezî et’amenî ve sekânî.
Vel-Hamdü lillahillezî menne aleyye fe efdale.
Bana yetecek kadar rızık veren ve bana sığınacağım bir yuva veren
Allah’a hamd olsun.
Beni yediren ve içiren, bana ihsan ve ikram eden Allah’a hamd olsun.
Zamanı
Yatacağın Vakit

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Bir kimse yatacağı vakit (yukarıdaki duayı) derse:
1. Bütün mahlukatın hamdi kadar Allah-u Te’ala’ya hamd etmiş olur.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (538)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (260)
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5. Bir Gece veya Gündüz
Allah-u Te’ala’ya hakkıyla ibadet etmeyi sağlayacak Hamd

Allâhümme lekel hamdü hamden dâimen mea hulûdik,
ve lekel hamdü hamden lâ müntehâ lehû dûne meşîetik,
ve lekel hamdü hamden lâ yurîdu qâiluhû illâ ridâk,
ve lekel hamdü hamden meliyyen inde külli tarfeti aynin ve teneffüsi nefes.
Ey Allah’ım! Senin ebediliğinle devam eden bir hamdle Sana hamd olsun.
Senin dilemenin dışında, hiç sonu olmayan bir hamdle Sana hamd olsun.
Söyleyicisi Senin rızandan başka bir şey istemeyen bir hamdle Sana hamd olsun.
Her göz açıp kapama, her nefes alıp verme anında, uzun uzun süren bir hamdle
Sana hamd olsun.
Zamanı
Gece veya Gündüz

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ali (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurdu:
Cibril bana şöyle dedi:
Bir gece veya gündüz Allah-u Te’ala’ya hakkıyla ibadet etmen seni sevindirecekse
(Yukarıdaki Hamdi)’de.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (216)
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6. Allah-u Te’ala’ya İbadet Edenlerin Tümünün İbadeti Kadar
Sevap Kazandıran Hamd

Elhamdülillâhi qable külli ehad.
velhamdülillâhi ba'de külli ehad.
velhamdülillâhi alâ külli hâl.
Herkesten evel Allah’a hamdederim.
Herkesten sonra Allah’a hamdederim.
Her hal üzere Allah’a hamdederim.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurdu:
Her kim (yukarıdaki Hamd’i) derse:
1. O kişiye Allahu Azze ve Celle’ye ibadet edenlerin tümünün ibadeti kadar sevap
verilir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (271)
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7. İslam Nimetine Şükür ve Elden Gitmemesi İçin Dua

el-Hamdü lillahillezî hedânâ lihâzâ
vemâ künnâ linehtediye levlâ en hedânellah.
Bizi bu (yola) hidayet eden Allah’a hamdolsun.
Eğer Allah bize hidayet etmeseydi, biz hidayete eremezdik.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Nimetlerin en büyüğü İslam nimetidir.
Bu nimetin elden gitmemesi için okunacak dua budur.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (248)
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8. Ahirette Şükürden Hesaba Tutulmamak İçin Okunacak Hamd
{ Sabah }

Allâhümme mâ asbaha bî min ni'metin
ev bi ehadim-min halqike feminke
vahdeke lâ şerike lek,
felekel hamdü ve lekeşşükr.
Ey Allah’ım! Bende veya mahlukatından her hangi birinde
bu sabah mevcut olan her nimet sadece Sendendir.
Senin hiç ortağın yoktur.
Hamd Sana mahsustur, şükür Sana aittir.
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{ Akşam }

Allâhümme mâ emsâ bî min ni'metin
ev bi ehadim-min halqike feminke
vahdeke lâ şerike lek,
felekel hamdü ve lekeşşükr.
Ey Allah’ım! Bende veya mahlukatından her hangi birinde
bu akşam mevcut olan her nimet sadece Sendendir.
Senin hiç ortağın yoktur.
Hamd Sana mahsustur, şükür Sana aittir.
Zamanı
Sabah ve Akşam

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Abdullah ibni Ğannam el-Beyazı (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
1. Her kim sabahladığında (yukarıdaki sabah için duayı) derse:
Muhakkak o günün şükrünü ödemiş olur.
2. Akşamladığında da böyle (yukarıdaki akşam için duayı) derse:
Şüphesiz gecenin şükrünü ödemiştir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (174)
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9. Bütün Yaratıklar Tarafından Allah-u Te’ala’ya Yapılmış ve Yapılacak
Tüm Hamdleri İçine Alan Sekiz Hamd Siğası
(Mehamid-i Semaniye)

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla!
{ Salevat }

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ mevlânâ
Muhammedin ve alâ âlihî fî külli lemhatin ve nefesin
adede mâ vesiahû ılmullâh.
Ey Allah’ım! Her an ve nefes Allah'ın ilminin kuşattıkları sayısınca Efendimiz
Muhammed' e ve aline salat eyle, selam eyle ve bereketler yağdır.
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{ 1. Hamd }

Allâhümme innî uqaddimu ileyke beyne yedey
külli nefesin ve lemhatin ve tarfetin yatrifu
bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ard ve külli şey in
hüve fî ılmike kâinun ev qad kân.
Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih:
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Elhamdülillâhi bi cemî-i mehâmidihî küllihâ
mâ alimtü minhâ ve mâ lem a'lemu
ve alâ cemî-i niamihî küllihâ
mâ alimtü minhâ ve mâ lem a'lem.
Adede halqihî küllihim mâ alimtü minhüm
ve mâ lem a'lem. (3 Kere)
{ 2. Hamd }

Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih:
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Hamden yuvâfî niamehû ve yukâfiu mezîdeh. (3 Kere)
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{ 3. Hamd }

Ve uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih:
Allâhümme lekel hamdü
hamden kesîran dâimen misle
mâ hamidte bihî nefseke ve ed-âfe
mâ testevcibuhû min cemî-i halqıke
hamden hâliden mea hulûdik.
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ve lekel hamdü hamden kesîran
dâimen misle mâ hamidte bihî nefseke
ve ed-âfe mâ testevcibuhû min cemî-i halqıke
hamden lâ müntehâ lehû dûne ılmik.

ve lekel hamdü hamden kesîran
dâimen misle mâ hamidte bihî nefseke
ve ed-âfe mâ testevcibuhû min cemî-i halqıke
hamden kesîran lâ müntehâ lehû dûne meşîetik.
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ve lekel hamdü hamden kesîran
dâimen misle mâ hamidte bihî nefseke
ve ed-âfe mâ testevcibuhû min cemî-i halqıke
hamden kesîran lâ yurîdu qâiluhû illâ ridâk.

ve lekel hamdü hamden kesîran
dâimen misle mâ hamidte bihî nefseke
ve ed-âfe mâ testevcibuhû min cemî-i halqıke
hamden kesîran meliyyen ınde külli
tarfeti aynin ve teneffüsi nesef. (3 Kere)
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{ 4. Hamd }

Ve uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih:
Elhamdülillâhi veşşükrü lillâhi
alâ cemî-i niamillâhi hamden
ve şükran yelîqâni bi celâlillâhi

ve cemâlillâhi ve kemâlillâhi
ve kibriyâillâhi ve azametillâhi ve qudratillâhi
ve sültânillâhi dâimeyni bi devâmillâhi
bâqiyeyni bi beqâillâhi fî külli lemhatin
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ve nefesin adede mâ ehâta bihî
ılmullâhi ve ahsâhü kitabullâhi
ve hattahü qalemullâhi
ve adede mâ evcedethü qudratullâhi

ve hassasathü irâdetullâhi
ve midâde kelimâtillâhi
kemâ yenbeğî licelâli vechi rabbinâ
ve cemâlihî ve kemâlihî
ve kemâ yuhibbu rabbunâ ve yerdâ. (3 Kere)
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{ 5. Hamd }

Ve uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih:
Allâhümme lekel hamdü hamden kesîran
dâimen misle mâ hamidte bihî nefseke
ve ed-âfe mâ testevcibuhû min cemî-i halqıke
kemâ yenbeğî licelâli vechike
ve azîmi sültânike fî külli lemhatin ve nefesin
adede yâ mevlânel azîme mâ fî ılmik. (3 Kere)
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{ 6. Hamd }

Ve uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih:
Subhânallâhil azîmi ve bihamdihî
adede halqıhî ve ridâe nefsihî ve zinete arşihî
ve midâde kelimâtihî ve müntehâ ılmih. (3 Kere)
{ 7. Hamd }

Ve uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih:
Subhânallâhi velhamdülillâhi
ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
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Fî külli lemhatin ve nefesin mil el-mîzâni
ve müntehel ılmi ve mebleğarridâ
ve adedenniami ve zinetel arş. (3 Kere)
{ 8. Hamd }

Ve uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih:
Elhamdülillâhi kemâ yenbeğî licelâli
vechillâhi ve azameti zâtillâhi fî külli lemhatin
ve nefesin adede mâ fî ılmillâhi
hamden dâimen yedûmu bi devâmillâh. (3 Kere)
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{ Salevat }

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî
fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ vesiahû ılmullâh.
{1. Hamd Anlamı}
Ey Allah’ım! Şüphesiz Ben Sana her nefesin, her saniyenin, gök ehlinin
ve yer halkının her göz kırpmasının ve Senin ilminde olmuş ya da olacak diye
bilinen her şeyin öncesinde takdim ediyorum.
Yine bütün bu (Her nefesin ...) diye başlayarak geride sayılanların öncesinde
Sana şu zikri takdim ediyorum ki:
Bildiğim, bilmediğim bütün hamdleriyle, bildiğim bilmediğim bütün nimetlerine
karşı bildiğim bilmediğim tüm yaratıkları sayısınca Allah'a hamd olsun. (3 kere)
{2. Hamd Anlamı}
Yine bütün bu (Her nefesin ...) diye başlayarak geride sayılanların öncesinde Sana
şu zikri takdim ediyorum ki:
Nimetlerini karşılayacak ve ziyadesine denk gelecek bir hamd ile alemlerin
Rabbi olan Allah'a hamd olsun. (3 kere)
{3. Hamd Anlamı}
Yine bütün bu (Her nefesin ...) diye başlayarak geride sayılanların öncesinde Sana
şu zikri takdim ediyorum ki:
Ey Allah’ım! Sen Zatına hamd ettiğin gibi ve bütün yaratıklarından hak ettiğin
hamdlerin kat katınca Senin ebediliğin ile ebedi kalacak bir hamd ile Sana daima
çokça hamd olsun.
Sen Zatına hamd ettiğin gibi ve bütün yaratıklarından hak ettiğin hamdlerin kat
katınca bolca daima Sana hamd olsun ki, Senin ilminin dışında o hamdin nihayeti
olmasın.
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Sen Zatına hamd ettiğin gibi ve bütün yaratıklarından hak ettiğin hamdlerin kat
katınca bolca daima Sana hamd olsun ki, Senin iradenin dışında o hamdin nihayeti
olmasın.
Sen Zatına hamd ettiğin gibi ve bütün yaratıklarından hak ettiğin hamdlerin kat
katınca Sana öyle çok hamd olsun ki, onu söyleyenin Senin rızandan başka bir
arzusu olmasın.
Sen Zatına hamd ettiğin gibi ve bütün yaratıklarından hak ettiğin hamdlerin kat
katınca her göz kırpma ve nefes alma anında tekrarlanacak kadar uzunca ve bolca
Sana hamd olsun. (3 kere)
{4. Hamd Anlamı}
Yine bütün bu (Her nefesin ...) diye başlayarak geride sayılanların öncesinde Sana
şu zikri takdim ediyorum ki:
Allah'ın celaline, Allah'ın cemaline, Allah'ın kemaline, Allah'ın büyüklüğüne,
Allah'ın yüceliğine, Allah'ın ululuğuna, Allah'ın kudretine ve Allah'ın saltanatına
yakışır şekilde fakat Allah' ın devamıyla devam edecek,
Allah'ın bekasıyla baki olacak bir hamd ve şükür ile her an ve nefes Allah'ın bütün
nimetlerine karşı Allah'a hamd olsun ve Allah'a şükrolsun.
Bu hamd ve şükür Allah' ın ilminin kuşattıkları, Allah'ın kitabının saydıkları,
Allah'ın kaleminin yazdıkları, Allah'ın kudretinin yarattıkları,
Allah'ın iradesinin tahsis ettikleri adedince ve Allah'ın kelimelerinin mürekkebi
kadar fazla olsun, Rabbimizin Zatının celaline, cemaline ve kemaline yakışır şekilde
olsun ve Rabbimizin sevdiği ve razı olduğu suretle olsun. (3 kere)
{5. Hamd Anlamı}
Yine bütün bu (Her nefesin ...) diye başlayarak geride sayılanların öncesinde Sana
şu zikri takdim ediyorum ki:
Ey Allah’ım! Sen Zatına hamd ettiğin gibi ve bütün yaratıklarından hak ettiğin
hamdlerin kat katınca Zatının celaline ve saltanatının büyüklüğüne yaraşır şekilde,
her an ve nefes ey yüce Mevlamız! Senin ilminde olanlar adedince
Sana çokça daima hamd olsun. (3 kere)
{6. Hamd Anlamı}
Yine bütün bu (Her nefesin ...) diye başlayarak geride sayılanların öncesinde Sana
şu zikri takdim ediyorum ki:
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Yaratıklarının sayısınca, Zatının rızasına eriştirecek kadar, Arş'ının ağırlığınca,
kelimelerinin mürekkebi kadar, ilminin nihayi noktası olan sonsuzluk mefhümunca
büyük Allah'ı tesbih eder ve O'na hamd ederim. (3 kere)
{7. Hamd Anlamı}
Yine bütün bu (Her nefesin ...) diye başlayarak geride sayılanların öncesinde Sana
şu zikri takdim ediyorum ki:
Her an ve nefes mizan dolusunca, ilminin nihayi noktası olan sonsuzluk
mefhümunca, O'nun rızasına ulaştıracak kadar, nimetler sayısınca ve Arş'ın
ağırlığınca
Allah'a tesbih olsun, Allah' a hamd olsun, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur,
Allah her şeyden büyüktür.
O çok yüce ve pek büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç kuvvet yoktur.
(3 kere)
{8. Hamd Anlamı}
Yine bütün bu (Her nefesin ...) diye başlayarak geride sayılanların öncesinde Sana
şu zikri takdim ediyorum ki:
Allah'ın Zatının celaline ve Allah'ın Zatının azametine yaraşır şekilde
Allah'ın ilminde bulunanlar adedince her an ve nefes,
Allah'ın devamıyla daim olacak kadar Allah'a sürekli hamd olsun. (3 kere)
Allah'ın ilminin adedince her an ve nefes Allahu Te'ala Efendimiz Muhammed'e
ve Ehl-i Beyt'ine salat eylesin.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
Her Hamd 3 Kere

Faziletleri
Bütün yaratıklar tarafından Allah-u Te’ala’ya yapılmış ve yapılacak
tüm hamdleri İçine alan bir hamd’dir.
Kaynak
Çok Faziletli Salat-ü Selamlar (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (62-63-64-65-66-67-68-69-70-71)
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10. Hafaza Meleklerinin Sevabını Nasıl Yazacaklarını Bilemedikleri Hamd

Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn.
Hamden kesiran tayyiben, mübareken fihi alâ külli hâlin.
Hamden yüvâfî ni’amehü ve yükâfîü mezîdeh.
Nimetlerine yeten ve fazlasını karşılayan bir hamd ile her hal üzere çok temiz
ve mübarek bir hamd ile, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdederim.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (3 kere) (Yukarıdaki Zikri) derse:
Hafaza (melekleri):
Ey Rabbimiz! Bu kulunun Sana yaptığı takdis ve hamdin künhüne
varamadığımızdan (hakikatini anlayamadığımızdan) onu nasıl yazacağımızı
bilemiyoruz, derler.
Allah-u Te'ala da onlara:
O hamdi kulumun dediği gibi yazın, diye vahyeder.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (277-278)
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11. Nimetlerin Şükrünün Ödenmesi İçin Yapılacak Hamd

Allahümme ente halaqteni ve ente hedeyteni.
ve ente tut’ımuni ve ente tüsqini,
ve ente tümituni ve ente tuhyini,
ente rabbil-rabbel seveke.
Lâ ilâhe illallâ ente ve hadeke lâ şerike lek.
Ey Allah’ım! Beni Sen yarattın. Sen hidayet ettin.
Sen yediriyorsun. Sen içiriyorsun.
Sen öldüreceksin. Sen dirilteceksin.
Rabbim ancak Sensin. Benim Senden başka Rabbim yoktur.
Senden başka hiç bir ilah yoktur. Sen teksin, hiç bir ortağın yoktur.
Zamanı
Sabah ve Akşam

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
İmam Zebidi (Rahimehullah)’ın nakline göre:
Bir kimse, (sabah-akşam 3 kere) (Yukarıdaki Zikri) derse:
O günün nimetinin şükrünü ödemiş olur.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (203)
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12. Sabahleyin Okunduğunda Sahibine 10 Sevap Yazdıran Hamd

Elhamdülillâhillezi tevadaa küllü şey'in li azametihi.
Büyüklüğü karşısında her şeyin küçüldüğü Allahu Te'ala'ya hamdederim.
Zamanı
Sabah

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ümmü Seleme (Radıyallahu Anha)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim sabahladığında (Yukarıdaki Zikri) derse:
Kendisine (10 sevap) yazılır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (289)
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13. Yatağına Sokulduğun Vakit Okunacak Hamd

Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve seqânâ ve kefânâ
ve âvânâ fekem mimmen lâ kâfiye lehû velâ mu’vîye.
Bütün hamdler bizi doyuran, bizi sulayan, bize yeteri kadar veren
ve bizi barındıran Allah'a mahsustur.
Niceleri var ki, kendisine kafi gelecek ve barındıracak kimse(leri) yoktur.
Zamanı
Yattığın Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Enes (Radıyallahu Anh)dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yatağına sokulduğu vakit şöyle derdi:
(Yukarıdaki Duayı)
Öyleyse bize bunca lütuflarda bulunan Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (237)
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Faziletli İstiğfarlar
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1. Ne Kadar Günahı Olsa da Kişiyi Cennete Girdirecek
Farklı Bir Kelime-i Şehadet

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu
ve enne Muhammeden abduhu ve rasûlühü
ve enne îsâ abdullâhi ve rasûlühü ve kelimetühü
elqâhâ ilâ meryeme ve rûhun minhu
vel cennetu haqqun vennâru haqq.
Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur, O tektir, hiçbir ortağı yoktur.
Muhakkak ki Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasulüdür.
Şüphesiz İsa (Aleyhisselam) da Allah'ın kulu ve Rasulü olup Meryem'e bıraktığı
kelimesi (Kün emriyle babasız olarak özel yarattığı bir kulu) ve O’nun tarafından
gönderilmiş olan Cebrail (Aleyhisselam) vesilesiyle üfürülerek babasız yaratılan
hususi bir ruhtur.
Cennet haktır, cehennem de haktır.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere
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Faziletleri
Ubade (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
(Yukarıdaki Şehadet), diye şahitlikte bulunursa:
1. Hangi amel üzere olsa da (ne kadar günahı olsa da) Allah-u Te'ala onu cennete
girdirir, buyurmuştur.
Diğer bir rivayette ise:
2. Cennetin sekiz kapısından dilediğinden girer, şekdinde bir ilave vardır.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mart 2016 - Haziran 2018
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)
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2. Günahsız Ölmeye Vesile Olacak Beş Tevhid Zikri
Zerre Kadar Aklınız Varsa Bu Zikri Terketmezsiniz!

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu vallâhu ekber.
Lâ ilâhe illallâhu vahdeh.
Lâ ilâhe illallâhu lâ şerike leh.
Lâ ilâhe illallâhu lehül mülkü ve lehül hamd.
Lâ ilâhe illallâh, lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.
Bir olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, Allah her şeyden büyüktür.
Bir olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, mülk O’na aittir, hamd O’na mahsustur.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, Allah’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş
ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur.
Zamanı
Hergün veya Her Ay

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Parmaklarıyla beş (tevhid kelimesini) sayarak şöyle buyurmuştur:
(yukarıdaki zikri) derse:
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1. Her kim bunları (1 gün içinde) yahut (1 gece içerisinde) veya (1 ay içinde)
söyler de sonra (o gün) içinde yahut (o gecede) veya (o ay) içerisinde ölürse,
kendisi için günahları bağışlanır (günahsız olarak Allah-u Te’ala’ya kavuşur).
Başka bir rivayette:
2. Her kim bu kelimeleri öleceği zaman söylerse (cehennem) ateşi ona dokunmaz.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (75-76-77)
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3. Kabristana Girildiğinde Okuyanın
50 Senelik Günahını Bağışlatacak Bir Zikir

Esselâmu alâ ehli lâ ilâhe illallâh,
min ehli lâ ilâhe illallâh,
yâ ehle lâ ilâhe illallâh,
keyfe vecedtüm qavle lâ ilâhe illallâh,
yâ lâ ilâhe illallâh!
bi haqqi lâ ilâhe illallâh, iğfir limen qâle lâ ilâhe illallâh,
vahşurnâ fî zümrati men qâle lâ ilâhe illallâh. (Amin)
Lâ ilâhe illâllâh ehlinden (olan bizlerden)
Lâ ilâhe illâllâh ehline (den olan sizlere) selam olsun!
Ey Lâ ilâhe illâllâh ehli! Lâ ilâhe illâllâh sözünün (faydasını) nasıl buldunuz?
Ey Lâ ilâhe illâllâh (ey Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah)!
Lâ ilâhe illâllâh bahşı hakkı için Lâ ilâhe illâllâh diyenlerin (günahlarını ) bağışla
ve bizi Lâ ilâhe illâllâh diyenler zümresinde haşreyle. (Amin!)
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Zamanı
Mezarlığa Girildiğinde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anh)’den rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Her kim kabristanlara uğradığında bu sözleri derse:
1. Kendisi için (50 senelik) günahları bağışlanır.
2. Bir kimsenin (50 senelik) günahı yoksa, Anne-babası, akrabası ve umumi
Müslümanlar için (günahlarını bağışlatır).
Kaynak
Lalegül Dergisi Aralık 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (92-93)
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4. Geçmiş ve Gelecek Bütün Günahları Bağışlatan Zikir

Sübhâne zil mülki vel melekût.
Sübhâne zil ‘ızzeti vel ceberût.
Sübhânel hayyillezî lâ yemût.
Sübbûhun kuddûsün Rabbül melâiketi verrûh.
Mülk ve Meleküt’ün (maddi ve manevi bütün alemlerin) sahibini tesbih ederiz.
O, çok münezzeh, O, çok mukaddestir.
Hiç ölmeyecek diriyi tesbih ederiz.
Meleklerin ve Cebrail (Aleyhisselam)’ın Rabbidir.
Zamanı
Hergün

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurduki:
Şüphesiz Allah’ın nurdan bir denizi vardır ki, onun etrafında nurdan bir dağın
üzerinde, ellerinde nurdan mızraklar bulunan nurdan melekler vardır.
O denizin etrafında (bu tesbihi) diye tesbih ederler.
Her kim bu tesbihi (Günde 1 kere) veya (Ayda 1 kere) yahut (Senede 1 kere)
veya (Ömründe 1 kere) söylerse:
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1. Onun günahları deniz köpükleri veya kum taneleri kadar da fazla olsa,
yahut harpten kaçmışta olsa, Allah-u Te’ala onun geçmiş ve gelecek bütün
günahlarını mağfiret eder.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (203)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (273-274)
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5. Hapşırma Anında Bu Duayı Okuyana
Mağfiret Duası Yapan Bir Varlık Yaratılıyor

Elhamdülillâhi alâ külli hâlin mâ kâne min hâl.
ve sallallâhu alâ Muhammedin ve alâ ehli beytih.
Hangi hal olursa olsun herhalükarda Allah’a hamd olsun.
Allah Muhammed’e (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ehl-i Beytine salat etsin.
Zamanı
Hapşırma Anında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Said el-Hudri ve İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan Rivayetle:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim hapşırdığı zaman (yukarıdaki duayı) derse:
1. Allah onun sol burnundan (sinekten büyük çekirgeden küçük) bir kuş çıkarır.
o Arş’ın altında uçuşarak, Ey Allah’ım! Bu sözü söyleyeni mağfiret eyle.
diye duacı olur. (Affettirene kadar uğraşır)
Kaynak
Lalegül Dergisi Eylül 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (88)
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6. Cennet Ehlinden Olmak İçin Sabah Akşam Okunan İstiğfar
(Seyyidü’l-İstiğfar - İstiğfarların Efendisi)

Allâhümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente.
Halaqtenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü.
Eûzü bike min şerri mâ sana't.
Ebû-u leke bi ni'metike aleyye ve ebû-u leke bi zenbî fağfirlî
feinnehû lâ yağfiruzzünûbe illâ ent.
Ey Allah’ım! Benim Rabbim Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum.
Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim.
Ben Senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum.
Öyleyse beni mağfiret eyle.
Şu muhakkak ki, günahları Sensen başkası bağışlayamaz.
Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum.
Zamanı
Hergün Sabah ve Akşam

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Seyyidü’l-İstiğfar şudur buyurdu:
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1. İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman, o gece ölürse, cennet girer
yahut cennet ehlinden olur.
2. Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da o günde ölürse, o cennet
ehlindendir.
3. Bir rivayette şehit olarak ölür şeklindedir.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (518-519)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (180-181)
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7. Uyumadan Önce Mutlaka Okunması Gereken İstiğfar
{ 1.Okunuş }

Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ
Hüvel-Hayyel-qayyûme ve etûbü ileyh.
Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan,
Hayy ve Kayyûm olan Allah’tan mağfiret dilerim ve O’na tövbe ederim.
{ 2.Okunuş }

Estağfirullâhel azîm ellezî lâ ilâhe
illâ hûvel hayyel qayyûme ve etûbu ileyh.
Hayy ve Kayyum olan, Kendisinden başka ilah bulunmayan
O büyük Allah’tan mağfiret dilerim.
Zamanı
Gece Yatmadan Önce

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurduki:
Her kim yatağına sokulduğunda (3 kere) derse:
1. Günahları, denizlerin köpükleri kadar, ağaçların yaprakları sayısınca,
kum yığınlarının sayısınca ve dünya günlerinin sayısınca da olsa, mağfiret edilir.
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Her kim Cuma günün sabahı, sabah namazından evvel (3 kere) derse:
2. Günahları, denizlerin köpükleri kadar (fazla)’da olsa, Allah-u Te’ala onları
affeder.
3. Her kim (yukarıdaki istiğfarı) derse ve diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa,
bütün günahları bağışlanır.
Not:
Günlük Amel Defteri açılırken ve kapanırken okumak iyidir.
Tabiki Hicri Ay - Sene başlarında ve sonlarında okumak iyidir.
(Hicri Gün - Ay - Sene Sonları İkindiden önce)’dir
(Hicri Gün - Ay - Başları Sonları İkindiden sonra)’dır.
Her namazın arkasından, her günah işlediğinizi düşündüğünüz anda, dua etmeden
önce, aklınıza geldiği an mutlaka tevbe edin.
Her zaman Tövbesinde samimi olmak şartıyla insanın bağışlanmasına imkân
hazırlayan bu istiğfârı dilden düşürmemelidir.
Unutmamak lazımdır ki Allahu Te’ala’nın huzurunda ki sözünde durmalısın. Söz
verdiğin Allahu Te’ala olduğunu unutmayasın. Günahlara dönmeyesin.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (200)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (240-241)
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8. Uykudan Uyanıldığı Zaman Mutlaka Yapılacak İstiğfar
(Günahları Bağışlatan İstiğfar)

el-Hamdü lillahillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr.
Bütün hamdler bizi öldürdükten (uyuduktan) sonra dirilten (uyandıran)
Allah-u Teala’ya mahsustur ve dönüş ancak O’nadır.
Zamanı
Uyandığın Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurduki:
Her kim (uyandığı zaman) derse:
1. Günahları, denizin köpükleri kadar, hatta denizlerin köpüklerinden fazla da olsa,
mağfiret edilir.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (200-201)
Kaynak
Dualarım
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (28-29)
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9. Uykundan Uyandığında Günahları Affettiren Kısa Bir İstiğfar

Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke lehü.
Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, yalnız O vardır.
Ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd de O’na mahsustur
ve O, her şeye kadirdir.
Zamanı
Uyandığın Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurduki:
Herhangi bir kul, Allah-u Te’ala kendisine ruhunu iade ettiği zaman (uyandığında):
(bu zikri) derse:
1. O kişinin günahları denizlerin köpükleri kadar da olsa, mutlaka Allah-u Te’ala
onun bütün günahlarını affeder.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (201)
Kaynak
Dualarım
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (30)
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10. 70 Bin Meleğin Kıyamete Kadar Kendisi İçin İstiğfar Edeceği Dua

el-Hamdü lillahillezî tevada‘a küllü şey‘in li ‘azametih.
Vel-Hamdü lillahillezî zelle küllü şey‘in li ‘izzetih.
Vel-Hamdü lillahillezî hada‘a küllü şey‘in li mülkih.
Vel-Hamdü lillahillezi’s-tesleme küllü şey‘in li kudratih.
Büyüklüğü karşısında her şeyin alçaldığı Allah-u Te'ala'ya hamdederim.
İzzeti karşısında, her şeyin zelil olduğu Allah-u Te'ala'ya hamdederim.
Mülküne, her şeyin boyun eğdiği Allah-u Te'ala'ya hamdederim.
Kudretine, her şeyin teslim olduğu Allah-u Te'ala'ya hamdederim.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim (bu duayı) der de, bununla Allah-u Te’ala’nın yanındaki sevabı isterse:
1. Allah-u Te’ala bu sebeple kendisine 1000 Hasene yazar.
2. Kendisini 1000 derece yükseltir.
3. Bu hamdleri sebebiyle kendisi için kıyamete kadar istiğfar edecek 70 Bin melek
onun için görevlendirir.
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Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (519-520)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (290)
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11. Gıybet İçin İstiğfar Etmek

Allahümmağfir lî ve limen ığtebtühü ve livalideyye ve lil mü’minîne
yevme yekûmü’l-hisâbü birahmetike ya erhame’r râhımîn.
Allah’ım! Hesap gününde beni ve hakkında gıybet ettiğim kimseyi,
anne ve babamı ve bütün müminleri affeyle,
ey merhametlilerin en merhametlisi.
Zamanı
Gıybet Edildiğinde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’den bir rivayette:
Gıybet eden şöyle (yukarıdaki istiğfar) istiğfar eder.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (193)
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12. Gıybet Keffareti ve Tüm İnananlar Sayısınca Sevap

Allâhümmağfirlî ve livâlideyye ve lil mü'minîne vel mü'minât.
Ey Allah’ım! Beni ve inanan (iman eden) bütün erkek ve kadınları bağışla.
Zamanı
Sabah ve Akşam Hergün

Sayısı
25 Kere - Toplam 50 Kere

Faziletleri
İhya Şerhi’nde zikredildiğine göre:
Her kim (Sabah 25 kere) (Akşam 25 kere) olmak üzere (Günde 50 kere) derse:
1. Ebdal (seçkin veliler)’den yazılır.
Ümmü Seleme (Radıyallahu Anha) validemizden rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Kim her gün (yukarıdaki duayı) derse:
2. Her mü’min için (inananlar sayısınca) kendisine (1 sevap) yazılır.
Halid-i Bağdadi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri buyurmuştur ki:
3. Gıybet ve dedikodu günahının en büyük keffareti, kişinin her gün (27 kere) bu
duayı okumasıdır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (219)

375

13. Gıybet - İftira ve Eziyet Keffareti İçin Okunacak İstiğfar

Allâhümmağfirlî ve likülli men zekertühû bi sûin
eviğtebtühû ev behettühû ev âzeytühû bi ğayri haqqin
minel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât.
Ey Allah’ım! Beni de ve imanlı erkekler ile imanlı kadınlardan,
Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlardan kötülükle andığım
veya gıybet ettiğim, yahut iftira ettiğim yada haksız yere eziyet ettiğim herkesin
(günahlarını ve kötü işlerini) de mağfiret eyle.
Zamanı
Gıybet Edildiğinde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
{ Dördüncü ihtiyat }
Kulun gıybet veya iftira ederek kul hakkına girdiği herkesin günahlarının
bağışlanmasını isteyerek onların hakkından kurtulma niyetiyle (yukarıdaki duayı)
şöyle demesidir.
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anhüm)’den rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
1. Gıybet ettiğin kişinin (hakkından kurtulmak için ödeyeceğin)
keffareti (temizleyici ameli) onun (günahları) için istiğfar (bağışlanma talep)
etmendir, buyurmuştur.
Kaynak
El-İhtiyatat (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (70-71-72-73-74)
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14. Günahları Bağışlatan Kısa Bir Yemek Duası

Elhamdülillâhillezî et'amenî ve eşbeanî ve seqânî ve ervânî.
Bütün hamdler, beni yediren ve doyuran,
beni içiren ve suya kandıran Allah-u Te’ala’ya aittir.
Zamanı
Yemek Yedikten Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Musa (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim yer, doyar, su içer, suya kanar ve peşinden (yukarıdaki duayı) derse:
1. Annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından çıkar.
Kaynak
Şifa Ayetleri
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (69-70)
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15. Gelecek Günahları Affettiren Ameller
Ezan Duası - Yemek - Elbise Duası
{ 1. Ezan İşitenin }

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh.
ve enne Muhammeden abduhu ve rasûluh.
Radîtü billâhi rabbâ, ve bil islami dînâ,
ve bi Muhammedin sallallâhu teâlâ aleyhi ve selleme rasûlen ve nebiyyâ.
Ben Şahitlik ederim ki Allah-u Te’ala’dan başka hiçbir ilah yoktur.
O tektir, hiçbir ortağı yoktur.
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de O’nun kulu ve Rasulüdür.
Rab olarak Allah’tan, din olarak islam’dan,
Rasul ve Nebi olarak da Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den razı oldum.
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{ 2. Yemeğin Ardından }

Elhamdülillâhillezi et'amenî hazetta-âmi
ve razeqanîhi min ğayri havlim minni ve la quvveh.
Bütün hamdler, bana bu yemeği yediren ve benim tarafımdan hiçbir gayret
ve kuvvet bulunmaksızın bana bu rızkı veren Allah-u Te’ala’ya mahsustur.
{ 3. Elbise Giydikten Sonra }

Elhamdülillâhillezi kesâni haza ve razeqanîhi
min ğayri havlim minni ve la quvveh.
Bütün hamdler, bana bu elbiseyi giydiren ve benim tarafımdan hiçbir gayret
ve kuvvet olmaksızın bana bunu nasip eden Allah-u Te’ala’ya mahsustur.
Zamanı
Amellerin Zamanına Göre

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Gelecek günahların bağışlanması müjdesine gelince:
Bu kişilerin gelecekte günahlardan korunacağı, dolasıyla o günden sonra
kendilerinden hiçbir büyük günah sudur etmeyeceği anlamına da gelebilir.
Bu ibadet sayesinde Allah-u Te’ala’nın kendilerine vereceği sevaplar,
bu kişilerin ileride işleyecekleri günahlara keffaret olabilecek kadar fazladır.
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İleride işlenecek günahlara mağfiret vaad eden bir çok hadis-i şerif mevcut olup,
İmam-ı Suyuti’nin bu hususta müstakil bir telifi mevcuttur.
Özetle bunların sayısı (16) haslete bağlıdır:
4. Ramazan Orucu.
5. Ramazan Kıyamı.
6. Kadir Gecesini İhya.
7. Makbul Hac.
8. Sünnet Vechiyle Alınan Abdest.
9. Arefe Gününün Orucu.
10. Haşr Süresini Okumak.
11. Bir a’mayı (Kör olan kimse) 40 Adım Götürmek.
12. İmam (Amin) dediğinde, te’mini, meleklerinkine denk gelmek.
13. İman ve ihlasla iki rekat (Kuşluk Namazı) kılmak.
14. Cuma günü imam selam verdiğinde ayaklarını bozmadan (7şer kere)
Fatiha - İhlas - Felak - Nas surelerini okumak.
15. Bir Müslümanın ihtiyacını görme uğrunda gayret göstermek.
16. Salevat okuyarak musafahalaşmak.
17. Mescid-i Aksa’dan hac veya umre için ihrama girmek.
Kaynak
Ramazan-ı Şerif Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (230-231-232)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (37)
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16. Receb - Şaban - Ramazanda Öğle-İkindi Arası Okunan İstiğfar
Amel Defterindeki Günahları Yakan İstiğfar

Estağfirullâhel azîm-ellezî lâ ilâhe illâ hû.
el hayyel qayyûme ve etûbu ileyh.
Tevbete abdin zâlimin linefsihî lâ yemliku
linefsihî darran ve lâ nef-an ve lâ mevten
ve lâ hayâten ve lâ nuşûrâ.
Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan,
Hayy ve Kayyum olan O büyük Allah-u Te’ala’dan mağfiret talep ederim.
Kendisi hakkında ne bi zarar ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yaşamaya
ve ne de dirilmeye malik olmayan, (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş
bir kulun tövbesiyle, O’na tövbe ederim.
Zamanı
Recep-Şaban-Ramazan Öğle-İkindi Arası

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim Receb, Şaban ve Ramazan’da öğle-ikindi arası (bu istiğfarı) derse:
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Allahu Te’ala (o kişinin sevap ve günahlarını yazmakla görevli) iki meleğe:
1. Bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın diye vahyeder.
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (668-669)
Kaynak
Receb-i Şerif Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (270-271-272)
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17. Sabah ve Akşam Namazından Sonra 7 kere Okuyan
Cehennemden Kurtuluş Yazılır

Allâhümme ecirnî minennâr.
Ey Allah’ım! Beni ateşten koru.
Zamanı
Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra

Sayısı
7 Kere

Faziletleri
Müslim ibni Haris et-Temimi (Radıyallahu Anh) bir kere:
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in kendisine gizlice
şöyle dediğini rivayet etmiştir (Yukarıdaki dua).
1. Akşam namazından ayrıldığın zaman
(herhangi bir kimseyle dünya kelamı konuşmadan) (7 kere) de.
Şüphesiz ki sen bunu dersen ve o gecende ölürsen,
sana cehennemden civar (kurtuluş) yazılır.
2. Sabah namazını kıldığın zaman yine böylece söyle (bu duayı 7 kere oku)
Muhakkak ki sen o gününde ölürsen sana cehennemden kurtuluş yazılır.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (96-97)
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18. Cennetleri Aşık Ettiren, Bütün Günahları Bağışlatan
Ebû Zerr (Radıyallâhu Anh)’ın Duası

Allâhümme innî es-elüke îmânen dâimâ,
ve es-elüke qalben hâşiâ, ve es-elüke ilmen nâfiâ,
ve es-elüke yaqînen sâdiqâ, ve es-elüke dînen qayyimâ,
ve es-elükel âfiyete min külli beliyyeh, ve es-elüke temâmel âfiyeh,
ve es-elüke devâmel âfiyeh, ve es-elükeşşükra alel âfiyeh,
ve es-elükel ğınâ aninnâs.
Ey Allah’ım! Ben Senden daimi bir iman isterim.
Senden huşu sahibi (Allah’ın azametinden eğilen) bir kalp isterim.
Senden fayda veren bir ilim isterim.
Senden doğru bir yakin (şüphesiz inanç) isterim.
Senden dosdoğru bir din (şeriat ve sünnet üzere ibadet) isterim.
Senden bütün belalardan afiyet isterim.
Senden o afiyetin tamamlanmasını isterim.
Senden afiyetin devamını isterim.
Senden o afiyete karşı yapılması gereken şükrü yerine getirmeyi isterim.
Senden insanlara muhtaç olmamayı isterim.

384

Zamanı
Hergün

Sayısı
2 Kere

Faziletleri
Ali (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Ebu Zerr (Radıyallahu Anh) hakkında uzun bir hadisin sonunda:
Cibril (Aleyhisselam):
Muhakkak Ebu Zerr yer ehlinden çok gök ehli arasında tanınır.
Her gün (2 kere) okuduğu bir dua sebebiyledir.
Cibril (Aleyhisselam):
Ya Muhammed! Seni hakla gönderen Zat’a yemin ederim ki,
senin ümmetinden kim bu duayı yaparsa:
1. Günahları denizin köpüklerinden ve yeryüzünün topraklarının sayısından fazla
da olsa, mutlaka bütün günahları bağışlanır.
Senin ümmetinden her kim bu dua kalbinde bulunarak sana kavuşursa:
2. Mutlaka cennetler ona aşık olur.
3. Sağındaki ve solundaki iki melek onun için istiğfar eder.
4. Cennetin kapıları kendisine açılır.
Melekler ona: Ey Allah’ın velisi! İstediğin kapıdan gir, diye nida ederler.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (303-304)
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19. Ahidname Duası

Allâhümme fâtırassemâvâti vel ardı
âlimel ğaybi veşşehâdeh. Errahmânerrahîm.
İnnî a'hedü ileyke fî hâzihil hayâtiddünyâ enneke
entallâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke lek.
ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük.
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Felâ tekilnî ilâ nefsî feinneke in tekilnî ilâ nefsî
tüqarribnî mineşşerri ve tübâidnî minel hayri
ve innî lâ esiqu illâ birahmetike fec-al rahmeteke
ahden lî tüeddîhi ileyye yevmel qıyâmeti inneke
lâ tuhliful mîâd.
Ey gökleri, yerleri yoktan yaratan, gizli ve aşikar her şeyi bilen,
Rahman ve Rahim olan Allah!
Şüphesiz ki ben, şu dünya hayatında kesinlikle, Senin, Kendisinden başka hiçbir
ilah bulunmayan, tek olup hiçbir ortağı olmayan Allah olduğuna,
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in de hiç şüphesiz Senin kulun
ve rasulün olduğuna dair (sebat edeceğim diye) Sana söz veririm.
Artık Sen beni nefsime bırakma!
Çünkü Sen, beni nefsime terkedersen o beni şerlere yaklaştırır, hayırlardan
uzaklaştırır.
Muhakkak ki ben sana Senin rahmetine güveniyorum, o halde Sen rahmetini,
kıyamet günü bana ödeyeceğin bir ahid (yerine getirilecek söz) yap.
Şüphesiz ki Sen sözü bozmazsın.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
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Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Bekir es-Sıddık (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim, namazlardan selam verdikten sonra şu kelimeleri (yukarıdaki) söylerse:
1. Bir melek onları bir sayfaya yazıp mühürledikten sonra kıyamet gününe kadar
(açılmamak üzere göğe) kaldırır.
Allah-u Te’ala o kulu kabrinden dirilttiği zaman, o melek o sayfayla beraber
gelerek:
Bu ahidlerin ehli (bu sözleşmelerin sahipleri) nerededirler?
(Gelsinler ki) ahidleri kendilerine teslim edilecektir, diye nida eder.
İbni Mes’ud (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
2. Allah-u Te’ala kıyamet gününde meleklerine:
Şüphesiz şu kulumun Benim yanımda bir ahdi vardır.
O sözümü ona ifa edin (yerine getirin) buyurur ve
(bu ahidnameyi herhangi bir zaman diliminde okuyan) o kulunu cennetine girdirir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (138-139-140)
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20. Cenaze Görünce Okunacak Dua
{ 1. Dua }

Subhânel hayyillezî lâ yemût.
Hiç ölmeyecek olan O ebedi hayat sahibini tesbih ederiz.
Zamanı
Cenaze Görünce

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Cenaze gören veya onunla karşılaşan kimsenin:
(1. Duayı) demesi müstehaptır.
Bu duayı okuyan bir kişinin, bu zikri sayesinde ahirette kurtulduğu rivayet
olunmuştur.
{ 2. Dua }

Lâ ilâhe illallâhul hayyullezî lâ yemût.
Ebediyyen diri olup, hiç ölmeyecek olan Allah-u Te’ala’dan başka hiçbir ilah yoktur.
Zamanı
Cenaze Görünce

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İmam Ebu’l-Mehasin er-Ruyani (rahimehullah) el-Bahr adlı kitabında şöyle
demiştir:
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Cenaze gören kişinin:
(2. Dua) şeklinde zikretmesi müstehaptır.
Ayrıca ölü için dua etmek ve onu iyilikleriyle anmak da müstehaptır.
Kaynak
Lalegül Dergisi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (?)
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21. İstiğfarı Kebir

Estağfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel qayyûme
ğaffârazzünûbi zel celâli vel ikrâm.

ve etûbu ileyhi min cemî-il meâsî küllihâ vezzünûbi
vel âsâmi ve min külli zenbin eznebtühû amden
ve hataen zâhiran ve bâtınen qavlen

ve fi'len fî cemî-i harakâtî ve sekenâtî ve hatarâtî
ve enfâsî küllihâ dâimen ebeden sermeden minezzenbillezî a'lemu
ve minezzenbillezî lâ a'lem.
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Adede mâ ehâta bihî ılmu ve ahsâhul kitâbu
ve hattahul qalemu ve adede mâ evcedethul qudratü
ve hassasathül irâdetü

ve midâde kelimâtillâhi kemâ yenbeğî licelâli
vechi rabbinâ ve cemâlihî ve kemâlihî
ve kemâ yuhibbu rabbunâ ve yerdâ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla!
O celal ve ikram sahibi, O günahları çokça bağışlayan,
O Hayy ve Kayyüm olan, O Kendisinden başka ilah bulunmayan
büyük Allah'tan bağışlanma talep ederim.
Yine ben O Allah'ın ilmin’in kuşattıkları, O Allah'ın Kitab'ın’ın saydıkları,
O Allah'ın Kalem'in’in yazdıkları adedince, O Allah'ın kudretin’in yarattıkları,
O Allah'ın iradesinin tahsis ettikleri sayısınca
ve Allah'ın kelimelerinin mürekkebi kadar fazlaca, Rabbimizin Zatının celaline,
cemaline ve kemaline yakışır şekilde ve Rabbimizin sevdiği ve razı olduğu suretle
ben bütün masiyetlerden,
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günahlardan ve suçlardan, bütün hareketlerimde, duruşlarımda, düşüncelerimde,
tüm nefeslerimde kasten ve yanlışlıkla, görünür ve görünmez şekilde sözümle
ve fiilimle işlemiş olduğum tüm günahlardan, bildiğim günahlardan
ve bilmediğim günahlardan O'na tevbe ederim.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu virdleri:
Ahmed ibni İdris (Kuddise Sirruhu)’ya mana aleminde şöyle buyurmuştur:
Ey Ahmed! Ben göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim.
İşte onlar: (diğerlerinden farklı lafızla)
Özel olan Tehlil-i Mahsus - Salat-ı Azimiyye - İstiğfar-ı Kebirdir.
1. Bu zikirlerin (1 Kere) tilavet edilmesi dahi (sevap bakımından) dünya ve ahiretin
tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir.
Kaynak
Çok Faziletli Salat-ü Selamlar
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (103-111-112)
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22. Ölüm Hastalığında Okuyan Kişinin
Cehennemden Beraat Alacağı, Rıza ve Cennet Kazanacağı Bir Dua

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.
Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü
ve hüve hayyul-lâ yemût.
Subhânallâhi rabbil ibâdi ve rabbil bilâd.

velhamdülillâhi hamden kesîran tayyiben
mübâraken fîhi alâ külli hâlin vallâhu ekberu kebîrâ.

Celâlullâhi azze ve celle ve kibriyâuhû
ve qudratuhû ve azametuhû bi külli mekân.
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Allâhümme in künte emradtenî litaqbida
rûhî fî meradî hâzâ fağfir lî zünûbî
ve eskinnî cennete adnin vec-al rûhî fî ervâhi
men sebeqat lehüm minkel husnâ
ve bâidnî minennâri kemâ bâ-adte
ulâikellezîne sebeqat lehüm minkel husnâ.
Bir olan Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur, O’nun ortağı yoktur.
Mülk O’na aittir, hamd O’na mahsustur, diriltir ve öldürür,
Kendisi diridir, hiç ölmez.
Kulların Rabbi ve beldelerin Rabbi olan Allah’a tesbih (noksan sıfatlardan) olsun.
Allah’a herhalükarda tertemiz, bereketli ve çokça hamdler ile hamdolsun.
Allah her şeyden büyüktür.
(Benim büyük dememle değil, Kendisi zaten) büyük olanı (tekbir ettim)!
Allah-u Azze ve Celle’nin celali, büyüklüğü, kudreti ve azameti
(ululuğu, gücü ve heybeti) her mekanda mevcuttur.
Ey Allah’ım! Eğer sen beni bu hastalığımda ruhumu alasın diye hasta ettiysen,
benim için günahlarımı bağışla, beni Adn cennetine yerleştir, ruhumu Senin
tarafından Kendileri hakkında güzel karar geçenlerin ruhları arasına yerleştir,
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Kendileri hakkında Senin tarafından güzel karar geçmiş olan o kimseleri
uzaklaştırdığın gibi beni de cehennemden uzaklaştır.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Faziletleri
Zamanı
Hastalandığında

Sayısı
1 Kere

Enes ibni Malik ve Ebu Hureyre (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayetle:
Cibril (Aleyhisselam) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bir dua öğretti.
Ey Ebu Hureyre! Sana hak olan bir işi haber vereyim mi ki onu hastalandığında
(yatağa) ilk yattığında her kim söylerse Allah-u Te’ala o sebeple onu cehennemden
kurtarır, buyurdu.
Bunun üzerine Ebu Hureyre:
Anam-babam sana feda olsun, buyur haber ver, deyince.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Şunu bil ki gerçekten sen sabaha vardığında akşama çıkamayabilirsin,
akşama çıktığında ise sabaha varamayabilirsin.
1. Şüphesiz sen bu duayı hastayken ilk yattığında söylersen Allah seni ateşten
kurtarır.
2. Eğer sen o (duayı söylediğin) hastalığında ölürsen Allah'ın rızasına ve cennete
(gidersin).
3. Eğer (sağlığında) günahlar işlemişsen Allah (sana tevbe nasib eder ve) senin
tevbeni kabul eder.
Sana bir hastalık isabet ettiği zaman: (Yukarıdaki ile) dua et.
Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (87-88)
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23. Ölünün Kabrinde Üç Kere Okununca
Kıyamete Kadar Azabı Kaldıracak Bir Dua

Allâhümme bi haqqi seyyidinâ Muhammedin
ve âli Muhammedin sallallâhu aleyhi
ve selleme lâ tüazzib hâzel meyyit.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’in
ve Efendimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
ehli beytinin hürmetine bu ölüye azab etme.
Zamanı
Mezarlığa Girildiğinde

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
İmam-ı Sühaymi (Rahimehullah)’ın el-Cevhere üzerine yaptığı şerhte zikredilen bir
hadis-i şerifte:
1. Herhangi bir kul (kabir azabına duçar olmuş bir) ölüsünün kabrinin yanında
(3 kere) (yukarıdaki duayı) derse:
Sur’a üfürülünceye kadar ondan azab kaldırılır, buyrulmuştur.
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Not:
Rasûlüllâh (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
"Kabir içinde ölü su içinde kurtarılmayı bekleyen gibidir; kendisine babasından,
kardeşinden veya sevdiği samimi bir arkadaşından gelecek yardımı, duayı bekler.
O yardım geldiğinde ise, bu, kendisi için dünya ve içerisindekilerden daha sevimli
gelir. Yaşayanların ölülere en güzel hediyesi dua ve istiğfardır."
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):
"Ne kadar kötü, feci bir yer gördümse, kabir ondan daha fecidir" buyurmuşlardır.
Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2018
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (10-11)

398

24. Adem (Aleyhisselam)’ın Tevbesi
{ 1. Dua }

Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ
ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn.
Ey Rabbimiz! Biz (emrine muhalefet edip, kendimizi cennetten çıkartacak iş
yaparak) nefislerimize zulmettik.
Eğer Sen bizim için (günahlarımızı) bağışlamada bulunmazsan ve bize acımazsan
andolsun ki elbette biz (iki cihanda da en büyük zarar ve) hüsrana uğrayanlardan
oluruz. (E'raf Suresi - 23)
1. Duanın Faziletleri
Alusi Tefsiri’nde zikredildiği üzere:
İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet edildiğine göre:
Bakara Süresi'nin 37.Ayet-i kerimesinde:
Adem (Aleyhisselam)’ın tevbesinin kabülü için Rabbi'nden telakki ettiği
(öğrenip amel ettiği) bildirilen kelimeler: (Yukarıdaki 1.Dua)’dır.
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{ 2. Dua }

Subhânekallâhümme ve bihamdik.
ve tebârakesmük. ve teâlâ ceddük.
Lâ ilâhe illâ ent. Zalemtü nefsî fağfirlî.
Feinnehû lâ yağfiruzzünûbe illâ ent.
Ey Allah’ım! Seni hamdinle tesbih ederim.
İsmin daima mübarek olmuştur. Şanın yüce olmuştur.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim, öyleyse beni affet.
Çünkü günahları Senden başkası affedemez.
2. Duanın Faziletleri
Yüce Sahabi Abdullah ibni Mes'ud (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre
ise; bu kelimeler: (Yukarıdaki 2.Dua)’dir.
Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere insan bir günah işlediğinde ümit kesmeyip,
istiğfara sarılmalı ve Allah-u Te'ala'ya karşı suçunu itiraf ederek mağfirete
kavuşmalıdır.
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{3. Dua}

Allâhümme inneke ta'lemu sirrî
ve alâniyetî faqbel ma'ziratî
ve ta'lemu hâcetî fe-a'tınî sü'lî
ve ta'lemu mâ fî nefsî fağfirlî zünûbî.
Ey Allah’ım! Şüphesiz ki, Sen benim gizli ve açık her şeyimi bilirsin;
o halde (günah işlerken sahip olduğum unutkanlık ve cehalet) özrümü kabul et.
İsteğimi bilirsin; öyleyse dileğimi ver.
Nefsimdekini bilirsin; benim günahlarımı bağışla.

Allâhümme innî es-elüke îmânen yubâşiru qalbî
ve yaqînen sâdiqan hattâ a'leme ennehû
len yusîbenî illâ mâ ketebtelî verridâ bimâ qasemtelî
yâ zel celâli vel ikrâm.
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Ey Allah’ım! Ey celal ve ikram sahibi! Ben Senden kalbime işleyen bir iman
ve öyle doğru bir yakın (şüphesiz inanç) isterim ki, o sayede ben Senin bana
yazdığın şeyler dışında bana hiçbir şeyin asla isabet etmeyeceğini bileyim.
Yine Senden, benim için taksim ettiğine razı gelmeyi (dilerim).
(3.Dua Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
3. Duanın Faziletleri
1. Aişe (Radıyallahu Anha)’dan rivayetle:
Adem (Aleyhisselam) bu duayı yaptıktan sonra:
Bunun üzerine Allah-u Te'ala ona:
Ey Adem! Muhakkak ki Ben seni affettim. Senin zürriyetinden her kim Bana
(Kabe'ye) gelir de, senin Bana yaptığın şu duayı yaparsa, mutlaka Ben onu mağfiret
ederim, gam ve kederlerini kaldırırım, iki gözünün arasından fakirliği söker alırım,
her tacirden fazla ona ticaret nasib ederim; hatta o istemese bile dünya ona boyun
eğerek gelir, diye vahyetti.
2. Ebu Bekir ibni Ebi'd-Dünya, Kitabu'l-Yakin’de:
Adem (Aleyhisselam) bu duayı yaptıktan sonra:
Allah-u Te'ala'nın kendisine şu şekilde vahyettiğini nakletmiştir:
Ey Adem! Zat'ım üzerine vacib kıldım ki zürriyetinden bu duaya devam edene
bütün istediklerini vereceğim.
Onu istemediklerinden kurtaracağım, dünyanın emelini (beklentisini) ve fakirliğini
iki gözünün arasından çıkaracağım, içini de hikmetle dolduracağım.
Not:
Buradaki (3.dua) da, diğer rivayette Kabe’ye gitme şartı olmadığından her yerde
okunabilir.
Bu duaları yapmadan önce (2 Rekat) tövbe namazı kılmak iyi olur.
Yani (2 Rekat) nafile bir namaz.
Kaynak
Kur'an-ı Kerim'deki Tüm Dualar
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (209-210)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (297-298)
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25. Gizli Şirkten (Riyadan) Korunma Duası
{ 1.Dua }

Allâhümme innâ neûzü bike min en nüşrike bike şey-en na'lemuh.
ve nestağfiruke limâ lâ na'lem.
Ey Allah’ım! Biz, (Senin ortağın olmadığını) bildiğimiz bir şeyi
Sana ortak etmekten Sana sığınırız ve bilme(yerek işle)diğimiz şeylerden
dolayı da Senden mağfiret dileriz.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

1. Duanın Faziletleri
Ebu Muse'l-Eş'ari (Radıyallahu Anh)’ın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir:
Bir gün Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize hıtab ederek şöyle dedi:
Ey insanlar! Şu şirkten sakının. Çünkü şüphesiz o, karıncanın ayak sesinden daha
gizlidir.
Allah-u Te'ala'nın söylemesini dilediği bir kişi:
Ya Rasulellah! Karıncanın ayak sesinden daha gizli bir şeyden nasıl sakınalım?
deyince, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Siz (Yukarıdaki duayı) deyin, buyurdu.
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{ 2.Dua }

Allâhümme innî eûzü bike en üşrike bike ve enâ a'lem.
ve estağfiruke mimmâ lâ a'lem.
Ey Allah’ım! Bildiğim halde Sana ortak koşmamdan Sana sığınırım
ve bilme(den işle)diğim şeyler için Senden mağfiret dilerim.
Zamanı
Hergün

Sayısı
3 Kere

2. Duanın Faziletleri
Ebu Bekr es-Sıddık (Radıyallahu Anh)’dan rivayete göre:
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Sizin içinizde şirk, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir, buyurdu.
Sonra: Sana şirkin küçüğünü de, büyüğünü de yok edecek bir dua öğreteyim mi?
Sen: (Yukarıdaki duayı) de, buyurdu.
Bir rivayette:
(Gizli şirkten kurtulmak isteyen) bunu her gün (3 kere) söylesin, buyrulmuştur.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (266-267)

405

406

26. Hırz ve Eman Olan İstiğfarlar, Bütün Tehlikelerden Eman Olan Bir İstiğfar
{ 1.İstiğfar }

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Estağfirullâh. Estağfirullâh. Estağfirullâhel azîmellezî
lâ ilâhe illâ hüvel hayyel qayyûme ve etûbu ileyh.

Min cemî-i mâ yekrahullâhu qavlen ve fi'len
ve hâtıran ve nâzıran ve bâtınen ve zâhirâ.
Rahman ve Rahim olan Allah 'ın adıyla.
Allah'tan mağfiret dilerim. Allah'tan mağfiret dilerim.
O Hayy ve Kayyum olan, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan
O büyük Allah'tan mağfiret dilerim.
Hatırıma gelen ya da gördüğüm şeyler içerisinden Allah-u Te'ala'nın istemediği
her türlü söz ve fiilden, zahiren ve batınen (dıştan ve içten) O'na tevbe ederim.
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{ 2.İstiğfar }

Allâhümme innî estağfiruke limâ qaddemtü
ve ehhartü ve mâ a'lentü ve mâ ente a'lemu bihî
minnî entel muqaddimu ve entel muahhiru
ve ente alâ külli şey in qadîr.
Ey Allah’ım! Ben (Senin rızana uygun olmayan şeylerden) öne aldığım,
geri bıraktığım, açıkça yaptığım ve Senin benden daha iyi bildiğin herşey için
Senden mağfiret talep ediyorum, öne geçiren ancak Sensin,
geri bırakan da ancak Sensin ve Sen herşeye hakkıyla gücü yetensin.
{ 3.İstiğfar }

Allâhümme innî estağfiruke min külli
zenbin tübtü minhu sümme udtü ileyh.
Ey Allah’ım! Kendisinden tevbe ettiğim, sonra tekrar ona avdet ettiğim
her günahtan dolayı Senden mağfiret talep ediyorum.
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{ 4.İstiğfar }

Estağfiruke limâ eradtü lehû vechekel kerîme
fehâletanî fîhi mâ leyse leke bihî ridâ.
Kıymetli Zatını murad ettiğim halde, sonradan içerisine Senin razı olmadığın
işler karışmış olan şeylerden dolayı Senden mağfiret talep ediyorum.
{ 5.İstiğfar }

ve estağfiruke limâ deânî ileyhil hevâ
min qıbelirruhâsı mimmeştebehe aleyye
ve hüve ındeke muharram.
Ruhsatlar kabilinden olup bana şüpheli gelen, oysa Senin katında haram olan
şeylerden hangilerine nefsin arzusu beni çağırdıysa, onlar için de Senden mağfiret
talep ediyorum.
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{ 6.İstiğfar }

ve estağfiruke minenniamilletî en-amte bihâ
aleyye festeantü bihâ alâ meâsîke

ve estağfiruke minezzünûbilletî lâ yettaliu
aleyhâ ehadün sivâke ve lâ yuncî minhâ ehadün ğayruke
ve lâ yeseuhâ illâ hilmuke ve lâ yuncî minhâ illâ afvük.
Bana in'am etmiş olduğun nimetlerden hangileriyle Sana isyan etmeye güç
bulduysam onlar için de Senden mağfiret talep ediyorum.
Senden başka kimsenin farkına varamayacağı, Senden gayrı kimsenin
kurtaramayacağı, Senin hilminden başka bir şeyin kaplayamayacağı
ve Senin affından başka bir şeyin halas edemeyeceği bütün günahlar için
Senden mağfiret talep ediyorum.
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{ 7.İstiğfar }

ve estağfiruke min külli yemînin hanestü fîhi
ve hüve ındeke muharramun ve ene muâhazün bihi.
Hangi yemini bozmam Senin katında haram iken, ben onu bozduysam
ve ben onunla mesül olacaksam onun için de Senden mağfiret talep ediyorum.

411

{ 8.İstiğfar }

ve estağfiruke lâ ilâhe illâ ente yâ âlimel ğaybi
veşşehâdeti min külli seyyietin amiltühâ fî sevâdilleyli
ve beyâdınnehâri fî melein ve halein qavlen

ve fi'len ve ente nâzırun ileyye izâ ketemtühû
ve terâ mâ eteytühû minel ısyâni
Yâ Kerîmu Yâ Mennânu Yâ Halîmu ve estağfiruk.
Ey gizliyi ve aşikarı bilen ve Kendisinden başka ilah bulunmayan Zat!
Ey kerem sahibi!
Ey bol lütuf sahibi! Ey ceza vermekte acele davranmayan!
Gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında söz ve davranış olarak,
ortalıkta ve tenhada, Sen benim gizlediğime bakarken ve işlediğim isyanı
görürken yapmış olduğum her fenalık için de Sana istiğfarda bulunuyorum
ve Senden mağfiret talep ediyorum.
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{ 9.İstiğfar }

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim,
şüphesiz ki ben günah işleyerek nefsine zulmedenlerden oldum.
{ 10.İstiğfar }

ve estağfiruke min külli ferîdatin vecebet aleyye
fî ânâilleyli ve etrâfinnehâri ve teraktühâ sehven
ev ğafleten ev hataen ve ene mes-ûlün bihâ

ve estağfiruke min külli sünnetin min süneni seyyidil mürselîne
ve hâteminnebiyyîne seyyidinâ Muhammedin
sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem.
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ve teraktühâ sehven ev ğafleten ev hataen
ev tehâvünen feinnî estağfiruke Yâ Allâh Yâ Allâh.
Gece saatlerinde ve gündüzün kenarlarında hangi farz benim üzerime vacib
olmuş da, ben yanılarak yahut gaflet veya hata nedeniyle onu terketmişsem
ve ondan sorumlu olacaksam, onun için de Senden mağfiret talep ediyorum.
Gönderilenlerin Efendisi ve peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin sünnetlerinden hangi sünneti yanılarak
veya gaflet ederek yahut hata ile ya da hafife alarak terketmişsem
onlar İçin de Senden mağfiret talep ediyorum. Ey Allah’ım! Ey Allah!
{ 11.İstiğfar }

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim,
şüphesiz ki ben günah işleyerek nefsine zulmedenlerden oldum.

Lâ ilâhe illâ ente yâ rabbel âlemine
ente rabbî lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke lek.
Ey alemlerin Rabbi! Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Benim Rabbim ancak Sensin.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen teksin, hiçbir ortağın yoktur.
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Subhâneke yâ rabbel âlemîne ve ente alâ külli şey in qadîr.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Ey alemlerin Rabbi! Seni tenzih ederim. Sen herşeye hakkıylagücü yetensin.
O çok yüce ve pek büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir güç
ve kuvvet yoktur.

ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ
Muhammedin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Allah-u Te'ala Nebiyy-i Ümmi olan Efendimiz Muhammed'e
ve al-i eshabının cemisine salat eylesin.

Subhâneke rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn.
ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.
(Müşriklerin) nitelemekte oldukları şeylerden tesbih, O izzet sahibi Rabbine!
Selam olsun o tüm gönderilen (peygamber)lere!
Bütün (nimetlere karşı) hamdler de Allah'a; o tüm alemlerin Rabbine!
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(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Ömründe

Sayısı
1 veya 4 Kere

Herhangi Bir Zaman

1 Kere

Faziletleri
Abdüh Muhammed Baba (Rahimehullah) "el-Mecmu’atü'l-mübareke" isimli
eserinde:
Abdullah ibni's-Sultan (Radıyallahu Anh)’ın istiğfarıdır ki bu, her şeyden koruma
ve emniyettir.
Abdullah ibni's-Sultan bu istiğfarı Receb ayının her gecesinde okurdu.
Bu kişi içki, zina, fısk-u fücur, namaz ve oruca gevşeklik ile tanınmış biriydi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanında bulunan bu kişi öldüğü zaman
onu yıkayacak, cenaze namazını kılacak ve ardı sıra gidecek kimse bulunmadı.
Cibril (Aleyhisselam) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelerek:
Ey Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor, seni tahiyye ve ikram ile seçkin
kılıyor ve:
Kalk Abdullah ibni's-Sultan 'ın cenazesine yürü, onu yıka, kefenle ve namazını kıl,
Buyuruyor, dedi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayaklarının parmakları üzerinde yürüyerek
onun cenazesine katıldı, lahdine indi ve tebessüm buyurdu, sahabe-i kiram
(Radıyallahu Anhum) bu duruma şaşırdı.
Cenazesinden döndüklerinde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e,
parmaklarının uçları üzere yürümesinin sebebini sordukları zaman:
Ben meleklerin toplandıklarını gördüm, onların çokluğundan dolayı, parmak
uçlarımdan başka yerin üzerine basacağım bir mekan kalmadı, buyurdu.
O zaman tebessümünün hikmetini sorduklarında:
Cennetten bir avlunun onun kabrine geldiğini, onun ardında da bin huri
bulunduğunu gördüm ki, herbir hurinin elinde Havz-ı Kevser'den doldurulmuş bir
kadeh olup, her biri: Ben kalkacağım ve onu içireceğim, diyordu.
İşte bunun için tebessüm ettim, buyurdu.
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Sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Kalkalım, onun evine gidelim de, hal-i
hayatında ne amel ettiğini eşine soralım, buyurdu.
Evin kapısına vardıklarında onu kilitli buldular. Kapıyı çaldıklarında kadın:
Fısk ve fücur ehlinin kapısını çalan da kimmiş? deyince
eshab:
Ya Ümme'l-hayr! Gönderilenlerin Efendisi ve peygamberlerin sonuncusu için kapıyı
aç, dediler. O da kapıyı açtı. Onlar ona eşinin halini ve hayatında yaptıklarını
sorduklarında kadın:
Ya Rasulellah! Ben ondan ancak çirkin işler, içki içmeler ve fısk-u fücur gördüm.
Lakin Receb ayı geldiğinde kalkar, şu duayı okurdu.
Çok okuduğu için onu ondan ezberledim, dedi.
Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ali (Radıyallahu Anh)’a:
Bu istiğfarı yaz, buyurdu.
Böylece kadın söylüyor, Ali (Radıyallahu Anh)’da yazıyordu. Yazmayı bitirince
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
1. Bu istiğfarı okuyan ve evine yahut eşyasının içine koyan kimseye:
a. Allah-u Te'ala (1000) sıddık sevabı,
b. (80 bin) melek sevabı,
c. (80 bin) şehit sevabı,
d. (80 bin) hac sevabı,
e. (80 bin) mescit imarı sevabı,
f. boynu cehennemden azad olunmuş (80 bin) kişinin sevabı,
g. Havz-ı Kevser'den içen (80 bin) kişinin sevabı,
h. melaike-i kiramdan (80 bin) melek sevabı,
ı. abidlerden (80 bin) abid sevabı,
i. yedi kat gök ehlinin sevabı, yedi kat yer ehlinin sevabı,
j. sekiz cennet kapısından girenlerin sevabı,
k. Arş'ın ve Kürsi'nin taşıyıcılarının sevabı,
l. Levh'in ve Kalem'in görevlilerinin sevabı,
m. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ibni Meryem ve
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sevapları kadar sevap ihsan eder.
2. Bu istiğfarı ömründe (1 kere) dahi okuyanı da, cehennem ehlinden olsalar bile
anne-babasını da Allah-u Te'ala bağışlar.
Gecesinde ve gündüzünde bunu okuyan, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
civarında olur.
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3. Bu istiğfarı okuyana Allah-u Te'ala (80 bin) kasr (köşk) bina eder.
Her bir hucrede (80 bin) serir, her bir seririn üzerinde de hur-i'inden
(80 bin) huri bulunur. Onlardan herbirinin başı ucunda da dünya ve içindekileri
gölgeleyecek kadar büyük bir ağaç olur.
İşte bu mükafatlar bu istiğfarı (ömründe 4 kere) okuyanlar içindir. Şüphesiz Allahu
Te'ala o kişiye Mekke, Medine ve Beyt-i Makdis'te ibadet edenlerin sevabını verir.
Bunu okuduğu gece ya da gündüz vefat edecek olursa Allah-u Te'ala (80 bin)
meleğe onun cenazesine katılmalarını ve kendisi için istiğfarda bulunmalarını
emreder.
4. Allah-u Te'ala o kişiye Münker ve Nekir sualini (kabirdeki sorulara cevap
vermeyi) asan eder. Allah-u Te'ala kabrinde ona cennete doğru bir kapı açar.
Kıyamet günü kabrinden kalktığında yüzü aydan daha parlak olur.
O zaman mahşer ehli: Bu gönderilmiş bir nebi (peygamber) midir, yoksa mukarreb
(yakın kılınmış) bir melek midir?' der de:
Hayır! Adem oğullarından rastgele bir kuldur ki Allah-u Te'ala ona bu duanın
bereketiyle değer vermiştir, denilir.
Sonra ona bineceği bir Burak getirilir de böylece o, cennetin kapısına doğru yürür
ve hesapsız olarak oraya girer.
5. Bu istiğfarı okuyana yılan, akrep, yırtıcı hayvan ve eziyet veren bir şey
yaklaşamaz.
6. Kendisi ani ölümden kurtulur, zalimlerin, hilekarların, kıskançların, büyücülerin,
fasık ve facirlerin şerrinden kurtulur.
7. Allah-u Te'ala ona rahmet nazarıyla tecelli eder ve o, cinlerden, ifritlerden,
şeytanlardan ve bütün eziyet verenlerden selamet bulur, buyurdu.
Not:
Bu kıssadan, İnsan ne günah yapsa da ve salih amel işlemese de, sadece bu
istiğfarla kurtulur, gibi bir mana çıkartılmamalıdır.
Ancak Receb ayı gibi haram ayların ve bazı özel istiğfarların ne kadar faziletli
olduğu anlaşılmalıdır ki bu sayede Allah-u Te'ala en günahkar kuluna bile son
nefesinde makbul tevbeler nasip edebilir.
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Kaynak
İstiğfar Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (272 den 278 e kadar - 281 den 293 e kadar)
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27. Cemaatle Namaza Giderken Okunacak Çok Önemli Dua

Allâhümme innî es-elüke bi haqqissâilîne aleyk.
ve bi haqqi memşâye hâzâ. Feinnî lem ehruc eşarâ.
ve lâ betarâ. ve lâ riyâev-velâ süm-ah.
Haractuttiqâe sehatık. Vebtiğâe merdâtik.

Es-elüke en tünqızenî minennâr.
ve en tağfira lî zünûbî innehû lâ yağfiruzzünûbe illâ ent.
Ey Allah’ım! Senden isteyenlerin hürmetine ve bu yürüyüşüm hürmetine
Senden isterim. Çünkü ben kibir, iftihar, gösteriş ve işittirmek için çıkmadım.
Ancak Senin gazabından sakınarak ve Senin rızanı umarak çıktım.
Senden beni ateşten kurtarmanı ve günahlarımı bağışlamanı isterim.
Zira günahları ancak Sen affedebilirsin.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
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Zamanı
Evinden Namaza Çıkarken

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Sa'idi'l-Hudri (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (evinden) namaza çıkarken: (Yukarıdaki Zikri) derse,
1. Mutlaka Allah-u Te'ala ona kendisi için istiğfar eden (70 bin) melek
görevlendirir.
2. Namazını bitirinceye kadar Allah-u Te'ala ona cemaliyle yönelir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (81)
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28. Kur'an-ı Kerim Tilavetinden Sonra Kıraat Esnasında Vuku Bulan
Hataların Affı İçin Okunacak Dua

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme mâ kâne minnâ fî tilâvetil qur-âni min hatain
ev sehvin ev ziyâdetin ev nuqsânin ev teraknâ medden
ev teşdîden ev tenvînen ev kelimeten
ev ğayyernâ harfen fağfirhu lenâ yâ rabbâh.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (duama) başlıyorum!
Ey Allah’ım! Kur'an-ı Kerim tilaveti esnasında bizden,
bir hata yahut gaflet veya ziyade yapma ya da eksik bırakma vaki olduysa
veya bir meddi yahut şeddeyi veya tenvini ya da kelimeyi terk ettiysek yahut da
bir harfi değiştirdiysek, ya Rabbi Sen onu bizim için bağışla!
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ve tecâvez annâ yâ seyyidâh.
Lâ tüâhiznâ bi zâlike yâ mevlâh.
Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.
Ey Seyyidimiz! (Ondan dolayı) biz(e ceza vermek)den, bizden vazgeç.
Ey Mevlamız! Onunla bizi mesul tutma.
Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (bize muamele eyle)!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Kur’an-ı Kerim Okuduktan Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra kıraat esnasında vuku bulan hataların affı İçin
yukarıdaki dua okunur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ocak 2018 (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (11)
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29. Aceleyle veya Unutkanlıkla Yapılacak Yanlışların Telafisi İçin
Her Gün Okunacak Dua
{ 1.Dua }

Allâhümme innî uqaddimu beyne yedey aceletî
ve nisyânî fîmâ esta'milu min yevmî fîmâ şi'tü
ve fîmâ zekert.

Allâhümme ardınî biqadâike ve bârik lî fî qaderike
hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ahharte
ve lâ te'hîra mâ accelt.
Ey Allah’ım! Bugün irade edeceğim ve düşüneceğim şeylerden aceleyle veya
unutarak neler istimal edecek isem ben onlardan her birinin önünde (Sana):
Ey Allah’ım! Beni kazana (hakkımdaki hükmüne) razı eyle, kaderinde bana
(hayırlar ve) bereketler ihsan eyle.
Ta ki ben Senin geciktirdiğin şeyin acele olmasını da, acele verdiğin şeyin
gecikmesini de istemeyeyim, duasını takdim ediyorum.
(Artık aceleyle veya unutarak yapacağım yanlışlara bu duam sayesinde mani
olmanı ve beni mazur tutmanı niyaz ediyorum)
424

(1.Dua Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Her Sabah

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
{ 21. İhtiyat }
Kişi, gün içinde aceleyle veya unutarak yapacağı yanlışları telafi etmek ve Allah-u
Te'ala'nın takdirine karşı gelmesine sebebiyet verecek isteklerden korunmak
için (her sabah) şu duayı (Yukarıdaki 1.Dua) okumalıdır.
{ 2.Dua }

Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî.
Allâhümme raddınî biqadâik.
ve bârik lî fîmâ quddira lî hattâ
lâ uhibbe ta'cîle mâ ahharte ve lâ te'hîra mâ accelt.
Nefsim, malım ve dinim üzerine (onların muhafazası için)
Allah'ın adını (okuyorum)!
Ey Allah’ım! Beni Senin kazana (hükmüne) razı kıl ve hakkımda takdir edilen
şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de
geciktirmeni istemeyeyim.
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Zamanı
Sabah Evden Çıkarken

Sayısı
1 Kere ve misli

Faziletleri
Bize Nasr ibni Yahya'nın, ona da Yahya ibni Sedad ibnü'l-Hadir
(Radıyallahu Anhüm)’ün anlattığına göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sabaha ulaştığında bu kelimeleri söylerdi.
(Geçim darlığı çekenler hakkında evden çıkarken bu duanın bir mislini okumak
hadis-i şerifte tavsiye edilmiştir.
Nitekim İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Birinize geçim işi zor gelince, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan
nedir (neden bu duayı okumaz)?! (Yukarıdaki 2.Dua)
Kaynak
El-İhtiyatat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (114-115-116)
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30. Belaları Def İçin Okunacak Koruyucu İstiğfar
{ 1.İstiğfar }

Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ
Hüverrahmânerrahîmel hayyel qayyûmellezî
lâ yemûtu ve etûbu ileyh.
Rabbiğfirlî.
Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, O Rahman ve Rahim,
O Hayy-ü Kayyum olan, O hiç ölmeyecek Allah'tan mağfiret talep ediyorum
ve O'na tevbe ediyorum.
Ey Rabbim! Beni affet.
Zamanı
Sabah ve İkindiden Sonra

Sayısı
25 Kere

1.İstiğfarın Faziletleri
Şeyh Ali ibni Ebi Bekr es-Sekran (Rahimehullah) "Me’aricü'l-hidaye"de şöyle
demiştir:
Meşhur istiğfar çeşitlerinden biri de, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den
rivayet edilen:
Her kim (Sabahtan ve İkindiden sonra 25 kere veya 27 kere):
(Yukarıdaki 1.İstiğfarı) derse, ne kendisinde, ne ailesinde, ne mahallesinde,
ne de bulunduğu şehirde istemediği bir şey görmez.
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O halde sabah-akşam bu istiğfara devam etmek lazımdır. Meşayıhtan bir cemaat,
aralarında bu istiğfarı vasiyetleşirler ve bunda gördükleri büyük fayda,
üstün bereket ve kıymetli savunmadan dolayı bunu talebelerine, çocuklarına
ve arkadaşlarına tavsiye ederlerdi.
İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mahdumu İmam-ı Ma'sum (Kuddise Sirruhuma)’da
kendisine ait "Mektubat"ta bu istiğfarın teheccüdden sonra (25 kere) yapılmasını
tavsiye etmiştir.
Bu fakir kardeşiniz Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin teheccüdden
sonra bu istiğfara devam ettiğini müşahede etmişimdir. Allah-u Te'ala bizlere de
bu amellere devam edebilmemiz için yardım eylesin.
{ 2.İstiğfar }

Estağfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ
hüvel hayyel qayyûme ve etûbu ileyh.
Subhâneh.
Hayy ve Kayyum olan, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan,
O büyük Allah'tan mağfiret diler, O'na tevbe ederim ve O'nu tesbih ederim.
Zamanı
Teheccüdden ve İkindiden Sonra

Sayısı
100 Kere

2.İstiğfarın Faziletleri
İmam Rabbani (Kuddise Sirruhu) Hazretleri 3.cildin 17.mektubunda şöyle
buyuruyor:
Kişi geceleyin teheccüdden sonra (100 kere):
(Yukarıdaki 2.İstiğfarı) demelidir.
Abdestli veya abdestsiz bu istiğfara devam etmelidir.
İkindiden sonra da böylece yapmalı ve bunu hiç terketmemelidir.
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{ 3.İstiğfar }

Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ
hüverrahmânerrahîmel hayyel qayyûme ve etûbu ileyh.
Rabbiğfirlî.
Hayy ve Kayyum olan, Rahman ve Rahim olan, Kendisinden başka biç bir ilah
bulunmayan Allah'tan mağfiret diler ve O'na tevbe ederim.
Ey Rabbim! Beni mağfiret et!
Zamanı
Teheccüdden Sonra

Sayısı
25 Kere

3.İstiğfarın Faziletleri
İmam Ma'sum (Kuddise Sirruhu) Hazretleri de Mektubat'ında:
Teheccütten sonra (25 kere):
(Yukarıdaki 2.İstiğfarı) diye devam etmeyi tavsiye etmiştir.
Üstadımız Hacı Mabmud Efendi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri, teheccütten sonra bu
iki istiğfara (2. ve 3. İstiğfara) devam etmektedir.
İstiğfar ile meşgül olmak çok faziletlidir.
Nitekim Abdullah ibni Büsr (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Amel defterinde çok istiğfar bulana müjdeler olsun. buyurmuştur.

429

Kaynak (1. İstiğfar)
İstiğfar Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (158-159)
Kaynak (2. ve 3. İstiğfar)
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (51-52)
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31. Secdede 3 Kere ''Ya Rabbiğfirli'' Diyen Kişi
Başını Secdeden Kaldırmadan Bağışlanır

Ya Rabbiğfirli
Ey Rabbim! Beni mağfiret et.
Zamanı
Secde Anında

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Ebu Malik el-Eşca'i (Radıyallahu Anh)’ın babasından rivayet edilen
bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Herhangi bir kul secde yapar (Nafile Namazlar) da orada (3 kere):
(Yukarıdaki İstiğfarı) derse o kişi başını (secdeden) kaldırmadan önce mutlaka
mağfiret olunur.
Kaynak
İstiğfar Risalesi (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (127)
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32. Bu Duaları Okuyanın Cehennemden Azâd Olacağı İstiğfarlar
{ 1.İstiğfar }
{ Sabah Okunuşu }

Allâhümme innî asbahtü üşhidüke
ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke
ve cemîa halqıke enneke entellâhu lâ ilâhe illa ente
vahdeke lâ şerîke leke
ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük.
Ey Allah’ım! Ben bu sabaha vardığımda şüphesiz Seni şahit tutuyorum,
Arş'ını taşıyan meleklerini, bütün meleklerini ve cümle mahlukatını da şahit
tutuyorum ki:
Muhakkak Sen, kendisinden başka hiç bir ilah olmayan Allah'sın, teksin,
ortaksızsın, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de hiç şüphesiz
Senin kulun ve rasulündür.

432

{ Akşam Okunuşu }

Allâhümme innî emseytü üşhidüke
ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke
ve cemîa halqıke enneke entellâhu lâ ilâhe illa ente
vahdeke lâ şerîke leke
ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük.
Ey Allah’ım! Ben bu akşama vardığımda şüphesiz Seni şahit tutuyorum,
Arş'ını taşıyan meleklerini, bütün meleklerini ve cümle mahlukatını da şahit
tutuyorum ki:
Muhakkak Sen, kendisinden başka hiç bir ilah olmayan Allah'sın, teksin,
ortaksızsın, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de hiç şüphesiz
Senin kulun ve rasulündür.
Zamanı
Sabah ve Akşam

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Enes ibni Malik (Radıyallahu anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim Sabahladığında, (Yukarıdaki 1. İstiğfarı) derse,
o gününde yaptığı (ve yapacağı) bütün günahlar mutlaka kendisi için bağışlanır.
Akşamladığında da bunu söylerse o gece yaptığı günahlar kendisi için mağfiret
olunur.
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{ 2.İstiğfar }
{ Sabah Okunuşu }

Allâhümme innî asbahtü üşhidüke
ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke
ve cemîa halqıke enneke entellâhu lâ ilâhe illa ente
ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük.
Ey Allah’ım! Ben bu sabaha vardığımda şüphesiz Seni şahit tutuyorum,
Arş'ını taşıyan meleklerini, bütün meleklerini ve cümle mahlukatını da şahit
tutuyorum ki:
Muhakkak Sen kendisinden başka hiç bir ilah olmayan Allah'sın,
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de hiç şüphesiz Senin kulun
ve rasulündür.
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{ Akşam Okunuşu }

Allâhümme innî emseytü üşhidüke
ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke
ve cemîa halqıke enneke entellâhu lâ ilâhe illa ente
ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük.
Ey Allah’ım! Ben bu akşama vardığımda şüphesiz Seni şahit tutuyorum,
Arş'ını taşıyan meleklerini, bütün meleklerini ve cümle mahlukatını da şahit
tutuyorum ki:
Muhakkak Sen kendisinden başka hiç bir ilah olmayan Allah'sın,
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de hiç şüphesiz Senin kulun
ve rasulündür.
Zamanı
Sabah ve Akşam

Sayısı
4 Kere

Faziletleri
Enes ibni Malik (Radıyallahu anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim sabahladığında veya akşamladığında: (Yukarıdaki 2. İstiğfarı) derse,
Allah-u Te'ala onun dörtte birini ateşten azat eder.
Her kim bunu (2 kere) söylerse Allah-u Te'ala onun yarısını azat eder.
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Kim bunu (3 kere) okursa Allah-u Te'ala onun dörtte üçünü (cehennem azabından)
azat eder.
Eğer bunu (4 kere) okursa Allah-u Te'ala onu(n bütününü) ateşten azat eder.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (184-185-186)
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33. Abdestten Sonra Kelime-i Şehadet Getirenlerin
Anadan Doğmuş Gibi Tertemiz Olacağı

Eşhedü enlâ ilâhe illâllah.
Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur.
Zamanı
Abdestti Bitirdiğinde

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Osman ibni Affan (Radıyallahu Anh)’dan rivayete göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim, abdestini bitirdiğinde (3 kere) (Yukarıdaki Zikri) derse:
Anasının onu doğurduğu gündeki gibi bütün günahları silinmedikçe
(o abdestinden) kalkmaz.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (45)
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34. Cuma Günü Sabah Namazından Sonra Okunan
ve Günahları Bağışlatan İstiğfar

Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ
Hüvel-Hayyel-Kayyûme ve etûbü ileyh.
Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan, O Hayy ve Kayyum olan Allah'tan
mağfiret dilerim ve (günahlarımdan) O'na tövbe ederim.
Zamanı
Cuma Günü Sabah Namazından Önce

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim cuma gününün sabahı, sabah namazından evvel (3 kere)
(Yukarıdaki Zikri) derse:
Günahları denizin köpükleri kadar (fazla) da olsa, Allah-u Te’ala o günahları
bağışlar.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (332-333)
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35. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in,
Günahlarının Çokluğundan Şikayetçi Olan Bir Sahabeye Öğrettiği İstiğfar

Allahümme mağfiretüke evseu min zünûbî
ve rahmetüke ercâ indî min amelî.
Ey Allah’ım! Senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir
ve Senin rahmetin bence amelimden daha ümitlidir.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Cabir ibni Abdillah (Radıyallahu Anh)’dan rivayete göre:
Adamın biri Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in huzuruna gelerek
(2 veya 3 defa) Vay benim günahlarım!" dedi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
Sen: (Yukarıdaki İstiğfarı)’de buyurdu.
Adam bir kere bunu söyleyince,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona: Tekrar söyle, buyurdu.
Tekrar söyleyince: Tekrar söyle, buyurdu.
O kişi tekrar söyleyince:
Kalk! Muhakkak ki Allah seni affetti, buyurdu.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (54-55)
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36. Geceleyin Yatma Anında Okunacak İstiğfar ve Dua

Bismillâhi vada'tü cenbî.
Allâhümmağfirli zenbî ve ahsi'şeytânî
ve fükke rihâni vec'alnî finnediyyil'a'Iâ.
Allah'ın ismiyle yanım üzere yattım.
Ey Allah’ım! Benim için günahımı bağışla. Şeytanımı uzaklaştır.
Rehin bağlarımı çöz (beni azapta tutuklu bırakacak kötü amellerden kurtar).
Sen beni en yüksek (meleklerin mübarek) meclis(in)de (toplananlardan) eyle.
Zamanı
Gece Yatağına Yattığında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu'l-Ezher el-Enmari (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) geceleyin yatma vaziyeti aldığı zaman şöyle
derdi: (Yukarıdaki Duayı)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (241)

440

37. Her Namazdan Sonra Okuyanın
Harpten Kaçma Günahını Dahi Bağışlatacak İstiğfar

Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ
Hüvel-Hayyel-Kayyûme ve etûbü ileyh.
Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, Hayy ve Kayyûm olan Allah’tan
mağfiret dilerim ve O’na tövbe ederim.
Zamanı
Her Namazın Peşinden

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Bera ibni Azib (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim her namazın peşinde (3 kere) (Yukarıdaki Zikri) derse:
Harpten kaçarak en büyük günahı yapmış bile olsa,
Allahu Azze ve Celle onun bütün günahlarını affeder.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (117)
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38. Kendisini Okuyanın Bütün Günahlarının
Göz Açıp Kapanacak Kadar Az Bir Zamanda Affolacağı Bir İstiğfar

Yâ men lâ yüşğılühü sem'un an sem'ın
ve yâ men lâ tüğlituhül mesâilü
ve yâ men lâ yeteberramü bi ilhâhil mülıhhîn.
Ezıqnâ berde afvike ve halâvete rahmetik.
Ey bir şeyi duymak, diğerini duymaktan Kendisini alıkoymayan!
Ey (isteyenlerin) istekler(inin çokluğu kime ne vereceği hususunda)
Kendisini şaşırtmayan!
Ey ısrar edenlerin ısrarları nedeniyle yorulmayan Allah!
Bana affının serinliğini ve rahmetinin tadını tattır.
Zamanı
Her Namazın Peşinden

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Muhammed ibni Yahya (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Bir kere Ali (Radıyallahu Anh) Kabe'de tavaf ederken, Kabe'nin astarına sarılmış bir
zatın (Hızır Aleyhisselamın):
(Yukarıdaki İstiğfar) diye dua ettiğini duydu.
Ona: Ey Allahın kulu! Senin bu duan nasıl bir şey böyle? deyince,
o zat: Sen onu duydun mu? dedi.
Ali (Radıyallahu Anh): Evet deyince:
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o (Hızır (Aleyhisselam):
Bu duayı her namazın peşinden yap. Hızır'ın canı (kudret) elinde olan Allah'a yemin
ederim ki, senin göğün yıldızlarının ve yağmur (damla)larımn sayısınca,
yeryüzünün taşları ve toprakları adedince günahın da olsa, elbette göz açıp
kapayacak zamandan daha çabuk, Allah-u Te'ala seni mağfiret eder, buyurdu.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (147)
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (202)
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39. Namazdan Sonra Kendisini Okuyanın Mağfiret Olunacağı Bir İstiğfar

Sübhânallahil'azîm ve bihamdihi.
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.
Büyük olan Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
Günahlardan dönüş ve ibadetlere kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır.
Zamanı
Namazlardan Sonra

Sayısı
1 veya 3 Kere

Faziletleri
Enes (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim namazın akabinde (bir rivayette 3 kere) (Yukarıdaki Zikri) derse:
Mağfiret edilmiş olarak kalkar.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (147)
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40. Sahibinin 100 Bin, Ana-Babasının da 24 Bin Günahını
Affettirecek Bir İstiğfar
İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayete göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim, cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan (100 kere):
{ 1. Zikir }

Sübhânallahi ve bihamdihi.
Sübhânallahil'azîm ve bihamdihi.
Estağfirullâh.
Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
Büyük olan Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
ve Allah'tan mağfiret dilerim.
derse, Allah-u Te’ala o kişinin (100 bin) günahını, ana-babasının da (24 bin)
günahını mağfiret eder.
İbnü Hibban (Rahimehullah)’da cumadan sonra, (100 kere):
yukarıdaki tesbihi (1. Zikir) yapanı Allah-u Te'ala'nın zengin edeceğine dair bu
hadis-i şerifi zikretmiştir.
Zamanı
Cuma Namazından Sonra

Sayısı
100 Kere
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Fazla vakit bulamayanlar:
{ 2. Zikir }

Sübhânallahil'azîm ve bihamdihi.
Büyük olan Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
Zamanı
Cuma Namazından Sonra

Sayısı
100 Kere

demekle de yetinebilirler. Zira "Hidaye" sahibi Merğinani (Rahimehullah),
Muhammed ibni Ahmed el-Hatibi (Rahimehullah)’dan senediyle birlikte bu şekilde
bir hadis-i şerif zikretmiştir.
İbni Sünni'nin Iafzı da böyledir. Nitekim onun lafzı (2. Zikir) şeklindedir.
Ancak bu lafızda, Söyleyen kimsenin anne-babasının (24 Bin) ama kendisinin
(1000) günahının bağışlanacağı zikredilmiştir.
Dolayısıyla insan kendi vaktine göre hareket etmelidir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (336)

446

41. Sahibinin Günahlarını Affettirecek Bir İstiğfar

Elhamdülillâhillezî lâ üşrikü bihi şey 'en.
ve Eşhedü en lâ ilâhe illallâh.
Kendisine hiç bir şeyi ortak koşmadığım Allah'a hamdederim
ve Allah'tan başka hiç bir ilah olmadığına şahitlik ederim.
Zamanı
Sabah ve Akşam

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Abdi Kays heyetiyle birlikte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in huzuruna
gelen Eban el-Muharibi (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her hangi bir Müslüman kul sabahladığında ve akşamladığında (Yukarıdaki Zikri)
derse:
Mutlaka (sabah dediğinde) akşama kadar günahları kendisi için bağışlanır.
Akşamladığında bunu söylediği zaman sabahlayıncaya kadar (işleyeceği) günahlar
kendisi için bağışlanır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (208)
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42. Yatağına Sokulduğun Zaman
Anadan Doğmuş Gibi Tertemiz Olmak İçin Okunacak İstiğfar

Elhamdülillahillezî alâ fe qahera
ve betane fe habera ve meleke fe qader.
Elhamdülillâhillezî yuhyî ve yümîtü
ve hüve alâ külli şey'in kadirun.
Bütün hamdler yüce olan ve kahreden (her şeye galip gelen),
gizli olan (görünmeyen) ve her şeyden haberdar olan,
her şeye sahip ve kadir olan Allah'a mahsustur.
Bütün hamdler, dirilten ve öldüren
ve her şeye hakkıyla gücü yeten Allah'a mahsustur.
Zamanı
Yatağa Sokulduğunda

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu'd-Derda (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim yatağına sokulduğunda (Yukarıdaki Zikri) derse:
Anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlardan kurtulur.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (259)
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43. Yatarken Okunduğunda Bütün Günahları Affettirecek Bir İstiğfar

Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke lehü.
Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.
Lâ havle velâ kuvvete illâ billah.
Sübhânallahi vel-hamdü Iillahi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber.
Allah-u Te’ala'dan başka hiç bir ilah yoktur. O tektir, hiç bir ortağı yoktur.
Mülk O'na aittir. Hamd O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Allah'ın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş ve hiç bir ibadete kuvvet yoktur.
Allah'ı tesbih ederim, Allah'a hamdederim. AIIah'dan başka hiç bir ilah yoktur
ve Allah her şeyden büyüktür.
Zamanı
Yatağa Sokulduğunda

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim yatağına sokulduğunda (Yukarıdaki Zikri) derse:
1. Günahları, hataları, denizlerin köpükleri kadar, hatta denizlerin köpüklerinden
fazla da olsa kendisi için bağışlanır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (251)
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44. Yedi Kat Gökler ve Yerlerin, Sahibi İçin İstiğrar Edeceği Bir Dua

Sübhane men te’azze zebilkudreti
vel bekai ve kahera libede belmevti.
Kudret (güç) ve beka (sonsuzluk) ile aziz olan
ve ölümle kulları kahreden Zat'ı tesbih ederim.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rivayete göre:
Yahya (Aleyhisselam) Danyal (Aleyhisselam)’ın kabrini ziyaret ederken, kabirden:
(Yukarıdaki Zikri) diyen bir ses duydu.
O anda sema cihetinden:
Kudret ve beka ile Aziz olan ve ölümle kulları kahreden ancak Benim.
Bu tesbihi okuyan için yedi kat gökler, yedi kat yerler ve içindekiler istiğfar ederler.
diye kendisine Mevla Te'ala tarafından nida geldi.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (285-286)
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45. Kendisini Okuyanın Cennete Gireceğine
ve Cehennemin Kendisine Haram Kılınacağı Dair Bir Dua
{ Sabah Okunuşu }

Allahümme lekel hamdü,
Lâ ilâhe illâ ente, ente rabbi ve ene abdüke.
Amentü bike muhlisan leke dini,
İnni asbahtü alâ ahdike ve va'dike mesteda'tü.
Etubü ileyke min seyyi ameli
ve estağfiruke bi zünubilleti lâ yağfıruha illa ente.
Ey Allah’ım! Hamd Sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur.
Sen benim Rabbimsin, ben Senin kulunum.
İbadetimi sırf Sana tahsis edici olduğum halde Sana iman ettim.
Ben, gücüm yettiği kadar Sana verdiğim söz ve ahd üzere sabahladım.
Şerli amellerimden Sana tevbe ederim.
ve Senden başka kimsenin affedemeyeceği günahlarımdan ötürü
Senden mağfiret dilerim.
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{ Akşam Okunuşu }

Allahümme lekel hamdü,
Lâ ilâhe illâ ente, ente rabbi ve ene abdüke.
Amentü bike muhlisan leke dini,
İnni emseytü alâ ahdike ve va'dike mesteda'tü.
Etubü ileyke min seyyi ameli
ve estağfiruke bi zünubilleti lâ yağfıruha illa ente.
Ey Allah’ım! Hamd Sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur.
Sen benim Rabbimsin, ben Senin kulunum.
İbadetimi sırf Sana tahsis edici olduğum halde Sana iman ettim.
Ben gücüm yettiği kadar sana verdiğim söz ve ahd üzere akşamladım.
Şerli amellerimden Sana tevbe ederim.
ve Senden başka kimsenin affedemeyeceği günahlarım için
Senden mağfiret dilerim.
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Zamanı
Sabah ve Akşam

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Ebu Ümame el-Bahili (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim, Sabahladığında (3 kere) (Yukarıdaki Sabah Zikri)’der de:
O gün ölürse cennete girer.
Akşamladığında (3 kere) (Yukarıdaki Akşam Zikri)’der de:
O gün ölürse cennete girer.
Sonra Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hiç bir şeye yemin etmediği kadar bu
hususta yemin eder ve şöyle buyururdu:
Vallahi herhangi bir kul bir gün içinde bunu söyler de, o gün ölürse, mutlaka
cennete girer.
Akşamladığında bunu söyleyip o gece vefat ederse, yine cennete girer.
İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan gelen diğer bir rivayette ise:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Her kim bunu söylerse Allah-u Te'ala onu cehenneme haram kılar, buyurmuştur.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (209-210-211)
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46. Teşehhüdün Sonunda Okuyanı Affetirecek Bir Dua

Allâhümme innî es-elüke yâ Allâhül-Ehadüs-Samedüllezî
lem yelid velem yûled velem yeküllehû küfüven ehad.
En tağfiralî zünûbî inneke entel Ğafürurrahîm.
Ey Allah’ım! Ey tek olan, kimseye muhtaç olmayan, doğurmamış, doğrulmamış
ve hiçbir kimse Kendisine denk olamayan Allah!
Senden isterim ki benim için günahlarımı mağfiret edesin.
Şüphesiz ziyadesiyle acıyan Rahim de, çokça bağışlayan Ğafur da ancak Sensin.
Zamanı
Namazlarda Son Oturuşta

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Mıhcen ibni'l-Edra' (Radıyallahu Anh) namazın son oturuşundaki dualardan sonra
okunduğu takdirde, sahibini affettirecek bir istiğfar hakkında şöyle anlatmıştır:
Bir kere Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mescide girdiğinde namazının
sonunda teşehhüd okuyan ve bu esnada:
(Yukarıdaki Duayı) diyen bir adama rastladı.
Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (3 kere)
Bu kişi gerçekten affolundu, muhakkak ki bu kişi mağfiret olundu.
Şüphesiz bu şahıs bağışlandı, buyurdu.
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Not
Sünnet ve Nafile namazlarda son oturuşta (Ettahiyyatü ve salli-barik’ten Sonra)
okunabilir. Farz Namazlarda aynı şekilde okunabilir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ağustos 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95-96)
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47. Uyanınca Okunacak Dua
(Eklenecek)
Bütün hamdler ölümünden sonra, nefsimi (ruhumu) bana iade eden
ve onu uykusunda öldürmeyen Allah-u Te'ala'ya mahsustur.
Bütün hamdler, gökleri ve yerleri kaymasınlar diye tutan Allah-u Te'ala'ya
mahsustur. Onlar bir kayacak olsalar, Allah'tan sonra (Kendisinden başka) onları
hiç bir fert tutamaz.
Şüphesiz ki O daima Halim (ceza vermekte acele etmeyen)
ve Gafur (çok bağışlayan bir Zat) olmuştur.
Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki, göğü yere düşmesin diye tutuyor,
ancak (gökler) O'nun izniyle (kıyamette düşerler).
Şüphesiz ki, Allah-u Te'ala insanları elbette çok esirgeyici, çok acıyıcıdır.
Zamanı
Yatağına Yattığında ve Sabah Kalkarken

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Cabir (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Şüphesiz bir kul evine girip, yatağına sokulduğunda, meleği de, şeytanı da yanına
koşar.
Şeytan: (Bugünü) şerle bitir, der. Melek de kendisine Hayırla bitir, der.
Eğer kul: Allah Azze ve Celle'yi zikreder ve O'na hamdederse melek şeytanı kovar
ve o kulu gece boyu korur.
O kişi uyandığında yine meleği ve şeytanı onun yanına koşar.
Şeytan ona: (Bu günü) şerle aç, der, melekse ona: Hayırla aç, der.
Eğer bu kişi:
1. (Yukarıdaki Dua)’yı der de, yatağından düşüp ölürse şehid olur.
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2. Eğer kalkar (gece namazı) kılarsa, büyük faziletler içerisin de
(çok sevaplara nail olarak) kılar.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (32-33)
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Faziletli Dualar

458

1. Karadaki Denizdeki Bütün Dualara Ortak Olmak İçin Okunacak Dua

Allâhümme innî es'elüke bi haqqıssâilîne aleyk.
Feinne lissâili aleyke haqqâ.
Eyyümâ abdin ev emetin min ehlil berri vel bahri
teqabbelte da'vetehüm vestecebte duâehüm
en tüşrikenâ fî sâlihi mâ yed'ûneke

ve en tüşrikehüm fî sâlihi mâ ned'ûke
ve en tüâfiyenâ ve iyyâhüm
ve en teqabbele minnâ ve minhüm
ve en tecâveze annâ ve anhüm
feinnâ âmennâ bimâ enzelte
vetteba'nerrasûle fektübnâ meaşşâhidîn.
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Ey Allah’ım! Senden isteyenlerin,
Senin üzerindeki hakları hürmetine Senden isterim.
Çünkü isteyenin Sende (yine Senin verdiğin söz gereği kabul) hakkı vardır.
Kara ve deniz ehlinden hangi erkek veya kadının duasını kabul ettiysen,
bizi de onların iyi dualarına kat.
Onları da bizim yaptığımız duaların iyisine ortak et.
Bize de onlara da afiyet ver.
Bizden de onlardan da iyi amellerimizi kabul et.
Bizim de onların da günahlarımızdan geç.
Çünü biz, Senin indirdiğine iman ettik, Peygamberine ittiba ettik,
bizi de şahitlerle beraber yaz.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Namazdan Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Sa’id el-Hudri (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazı bitirdiğinde şöyle dua ederdi:
(yukarıdaki dua)
Allah’ın yarattıklarından her kim bunları söylerse mutlaka:
1. Allah-u Te’ala onu, kendisi oturduğu yerde iken denizde ve karada bulunan
bütün kullarının dualarına ortak eder.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (148-149)
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2. Bu Duayı Okuduğun Bela Ömür Boyu Senin Başına Gelmeyecek

Elhamdülillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihî
ve faddalenî alâ kesîrim-mimmen haleqa tefdîlâ.
Sana verdiği beladan bana afiyet veren
ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah’a hamd olsun.
Zamanı
Bir Bela Görünce

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ömer (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim bir belaya uğrayan kişiyi gördüğünde (ona duyurmayacak şekilde)
(yukarıdaki duayı) derse:
1. O bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete
kavuşturulur.
Kaynak
Lalegül Dergisi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (?)
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3. Baş Ağrısı, Ateşli Hastalıklar İçin Okunacak Bir Dua

Bismillâhil kebîr.
Eûzübillâhil azîmi min şerri külli ırqin ne'âr.
ve min şerri harrinnâr.
Büyük olan Allah’ın adıyla (şifa istiyoruz)!
Atan bütün damarların kötülüğünden
ve ateşin hararetinin şerrinden O Büyük Allah’a sığınırım.
Zamanı
Hastalık Anında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
1. Bütün ağrılarından ve ateşli hastalıktan dolayı şöyle demelerini kendilerine
öğretirdi: (Yukarıdaki dua)
2. Bir de bu durumda insanın Fatiha’yı , İhlas Suresi’ni ve Felak-Nas surelerini
okuyarak ellerine üfleyip üzerine sürmesi uygun görülmüştür.
Kaynak
Lalegül Dergisi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (?)
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4. Düğümlü İşleri Çözen, Hz.Süleyman (Aleyhisselam)'ın Duası

Allâhümme bi nûrikehtedeytü
ve bi fadlikesteğneytü ve bi ni'metike asbahtü
ve emseytü hâzihî zünûbî beyne yedeyke estağfiruke
ve etûbu ileyke Yâ Hannânu Yâ Mennân.
Ey Allah’ım! Ancak Senin nurunla hidayet buldum,
ancak Senin lütfunla ihtiyaçlarımdan kurtuldum,
ancak Senin nimetinle sabahladım ve akşama çıktım.
İşte günahlarım Senin huzurunda durmaktadır.
Senden mağfiret talep ederim ve Sana tevbe ederim.
Ya Hannan! Ya Mennan!
(Beni bu sıkıntıdan kurtar.)
Zamanı
Sıkıntı Anında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Hasen-i Basri (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Mescid-i Aksa'nın anahtarı Süleyman (Aleyhisselam)’ın yanında bulunuyordu.
Bir gün mescidi açmak için geldiğinde çok zorlandı, cinlerden ve insanlardan
yardım istediyse de onlara da bu iş zor geldi.
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O zaman Davud (Aleyhisselam)’ın meclis arkadaşlarından olan pir-i fani bir zat
gelerek:
Ey Allah'ın Nebisi! Niçin seni böyle sıkıntılı görüyorum?" dedi.
Süleyman (Aleyhisselam):
Bana da, insanlara ve cinlere de bu kapıyı açmak zor geldi, deyince;
o zat: Şimdi sana bir takım kelimeler öğreteceğim ki baban Davud Nebi sıkıntıya
düştüğü zaman onları söylediğinde Allah-u Te'ala hemen o sıkıntısını açardı.
Şu kelimeleri söyle: (Yukarıdaki dua)
Süleyman (Aleyhisselam) bu kelimeleri söyler söylemez hemen kapı açıldı.
Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95)
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5. İstediğin Saatte Uyanmak İçin Okunacak Dua

Allâhümme eyqıznî fî ehabbissâ-âti ileyke
vesta'milnî bi ehabbil a'mâli
ileykelletî tüqarribunî ileyke zülfâ
ve tüba'idünî min sehatıke bu'den es-elüke fetü'tînî
ve estağfiruke fetağfirulî ve ed-ûke fetestecîbulî.

Allâhümme lâ tü' minnî mekrake
ve lâ tüvellinî ğayrake ve lâ terfa' annî sitrake
ve lâ tünsinî zikrake ve lâ tec-alnî minel ğâfilîn.
Ey Allah’ım! Beni en sevdiğin saatte uyandır
ve beni Sana tam manasıyla yaklaştıracak,
gazabından tamamen uzaklaştıracak, en sevdiğin amellerle meşgul et.
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Senden istiyorum bana veriyorsun,
Mağfiretini diliyorum beni bağışlıyorsun,
Sana dua ediyorum, kabul ediyorsun.
Ey Allah! Beni azabından emin etme (güvendirme),
Senden gayrine (işlerimi) terketme,
benden perdeni kaldırma (beni rezil etme),
bana zikrini unutturma ve beni gafillerden eyleme.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Yatarken

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İmam Gazali (Rahimehullah) "el-İhya" isimli eserinde kişinin gece namazına ve
sabah namazına kolayca uyanabilmesi için okuması münasib olan ayet-i kerime ve
duaları zikrettiği bölümde şunları kaydetmiştir:
1. Her kim yatarken Kehf Süresi'nin (Son 4 Ayet) sonunu okuduktan sonra,
şu kelimeleri (Yukaridaki Dua)’yı söylerse:
Allah-u Te’ala, kendisini namaza uyandıracak üç melek gönderir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (255-256)
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6. Evliyaların Ruhaniyetlerinden Akılları Hayrete Düşürecek Derecede
İstifade Ettirecek Tevessül Duası
{ 1. Adım }
Salihlerden birini ziyaret eden kişi kıbleye arkasını dönüp o velinin yüzüne doğru
oturur ve şunları söyler:

Ettehıyyâtü lillâh. Ezzâkiyâtü lillâh.
Ettayyibâtüssalevâtü lillâh.
Sözle yapılan ibadetler Allah-u Te'ata 'ya aittir,
Malla yapılan ibadetler Allah-u Te'ata'ya aittir,
Bedenle yapılan ibadetler Allah-u Te'ata'ya aittir.

Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh.
(3, 5 veya 7 kere)
Ey Nebi! Allah-u Te'ala 'nın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.
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{ 2. Adım }

(Ziyaret ettiği zatın ismini söyler)
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.
Esselâmü aleyke ve rahmetullâhi ve berakâtüh.
Yâ veliyyallâhi yâ seyyidî.
(Ziyaret ettiği zatın ismini söyler)
Selam bizim üzerimize ve Allah-u Te'ala'nın salih kullarının üzerine olsun.
Selam bizim üzerimize ve Allah-u Te'ala'nın salih kullarının üzerine olsun.
Ey (ziyaret ettiğim) efendim, ey Allah'ın velisi!
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{ 3. Adım }

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.

Allâhümme bihaqqillezîne izâ nezarte ileyhim sekene ğadabüke
ve bihaqqil hâffîne min havlil arşi
ve bi evliyâike haysü mâ kânû şerqan
ve ğarban ve cevfen ve qıbleten

ve bihaqqi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme
ve bihaqqi veliyyike hâzâ. İqdı hâcetî.
Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.
Allah 'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına şahitlik ederim.
O tektir, hiçbir ortağı yoktur.
Ey Allah! Kendilerine nazar ettiğinde gazabının sakinleştiği dostlarının hakkı için,
Arş'ın etrafını çevirip tavaf eden melekler hakkına,
Doğuda-batıda, ortada ve kıble cihetinde bulunan tüm veliler hürmetine,
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Efendimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bahşına
ve bu (ziyaret ettiğim) velinin hakkı için benim hacetimi yerine getir.
Şeyh Ayyaşi (Kuddise Sirruhu)’nun beyanı vechile;
Kişi kabir ziyaretinde geride zikredilen şehadet kelimesini okuduğu zaman o veli,
o ziyaretçinin isteğinin yerine gelmesi hususunda itina göstererek kabrinde oturur.
{ 4. Adım }
Kişi bu duayı (yukarıdaki 3.Adımdaki) okuduktan sonra
(3 kere) Fâtiha-i Şerîfe okur ve sevâbını o zata hediye etmek üzere:

Hediyyeten minnî ileyke yâ seyyidî. Hediyyetel faqîri lil emîr.
Ey benim efendim! Fakirin zengine hediyesi kabilinden bu benden size hediyedir.
der ve böylece Salihlerin ziyaretinden akılları hayrete düşürecek derecede
istifade eder.
Zamanı
Evliya Kabri Başında

Sayısı
1 Kere

Not
Başlamadan önce niyetimizi kalbimizde tutuyoruz.
Kaynak
Tarikat-ı Aliyye'de Rabıta-ı Celiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (71-72)
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7. Kazalardan Belalardan Korunmak İçin Okunacak Dua

Allâhümme ahsin âqıbetenâ fil umûri küllihâ
ve ecirnâ min hızyiddünyâ ve azâbil âhirah.
Ey Allah! Bütün işlerde akıbetimizi güzel et
ve bizi dünyanın rezilliğinden ve ahiretin azabından muhafaza et.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Büsr ibni Ertat (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
1. Her kim (yukarıdaki), duasına devam ederse,
kendisine yorucu bir bela isabet etmeden ölür.
Kaynak
Dualarım (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (272)
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8. Ani Bir Bela ile Karşılaşmamak İçin Okunacak Dua

Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi şey'un fil ardi
ve la fissemâ ve hüvessemîul alîm.
O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle (zikriyle) beraber iken ne yerde,
ne de gökte hiç bir şey zarar veremez. O, hakkıyla işiten ve çok iyi bilendir.
Zamanı
Sabah ve Akşam Hergün

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
1. Osman ibni Affan (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (akşamleyin) (3 kere) (Yukarıdaki duayı) derse,
Sabahlayıncaya kadar ona ani bir bela gelmez.
Her kim bunu, (sabahladığında) (3 kere) söylerse
ona da akşama varıncaya kadar ani bir bela isabet etmez.
Bu duayı Osman ibni Affan (Radıyallahu Anh)’dan rivayet eden Eban ibni Osman
(Radıyallahu Anh)’a felç vurmuştu.
Ondan bu hadis-i şerifi duyan kişi ona taaccüple bakmaya başlayınca; o:
Bana neden öyle bakıyorsun? Vallahi ne ben Osman'a, ne de
Osman, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e iftira etmiş değiliz.
Lakin başıma bu felç geldiği gün (bir şeye) kızgınlığımdan (sıkıntıya düşmüştüm ve)
bu duayı okumayı unutmuştum (onun için bu bela başIma geldi) dedi.
2. Nakledildiğine göre, Haccac-ı Zalim bir kere Abdullah es-Sekafi'yi
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’a göndererek, Emiru'l-Mü'minine icabet etsin,
diye çağırttığında,
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Enes (Radıyallahu Anh) Allah onu alçak etsin! Zira aziz, Allah'ın taatı ile izzet bulan,
zelil ise Allah'a isyan ederek alçak olandır, dedi.
Sonra, gelen kişiyle beraber kalkıp gitti, Haccac'ın huzuruna vardığında O:
Bizim aleyhimizde konuşan ve beddua edensen misin? deyince,
Enes (Radıyallahu Anh): Evet dedi.
O, Peki neden böyle yapıyorsun? deyince, Enes (Radıyallahu Anh):
Çünkü sen Rabbine isyan ediyor, Peygamberinin sünnetine karşı geliyorsun,
Allah'ın düşmanlarını aziz, dostlarını ise zelil ediyorsun. diye cevap verdi.
O zaman Haccac Seni çok kötü şekilde öldürürüm. deyince,
Enes (Radıyallahu Anh):
Bunun senin elinde olduğunu bilsem elbette sana ibadet ederim. dedi.
Enes (Radıyallahu Anh)’ın bu cesaretini gören Haccac:
Peki sen neyine Güveniyorsun? deyince,
Enes (Radıyallahu Anh):
Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana bir dua öğretti ve:
Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne
sihir, ne de zalim bir sultan asla ona zarar veremez, buyurdu.
Ben de bu sabah o duayı yapmıştım. diye cevap verdi.
Bunu duyan Haccac: Bu duayı bana öğret deyince,
Enes (Radıyallahu Anh):
Ben yaşadığım müddetçe, sen de hayatta iken, onu herhangi kimseye
öğretmekten Allah-u Te'ala'ya sığınırım. dedi.
O zaman Haccac Salın bunu gitsin. deyince, etrafındakiler, ona:
Sen pire için yorgan yakan adamın. Nasıl oldu da bunu salın? dediler.
Bunun üzerine Haccac:
Ben onun iki omuzunda ağızlarını açmış bana doğru saldıracak iki büyük aslan
gördüm. diye cevap verdi.
Sonra, Enes (Radıyallahu Anh) öleceği vakit hizmetçisine,
Senin, benim üzerimde hizmet hakkın var. dedi ve bu duayı ona öğretti.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (188-189-190)
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9. Hz. Enes (Radiyallahu Anh)'a Öğretilen Korunma Duası
{ 1. Dua }

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi hayril esmâi.
Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi ezâ.
Bismillâhil kâfî. Bismillâhil muâfî.
Bismillâhillezi lâ yedurru measmihi şey'un fil ardi
ve la fissemâ, ve hüvessemîul alîm.

Bismillâhi alâ nefsî ve dînî.
Bismillâhi alâ ehlî ve mâlî.
Bismillâhi alâ külli şey in a'tânîh rabbî.
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Allâhu ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber.
Eûzu billâhi mimmâ ehâfu ve ahzer.
Allâhu rabbî lâ üşriku bihi şeye.
Azze câruke ve celle senâuke
ve teqaddeset esmâuke ve lâ ilâhe ğayruk.

Allâhümme innî eûzu bike min külli cebbârin anîdin
ve şeytânin merîdin ve min şerri qadâissûi
ve min şerri külli dâbbetin ente âhizun bi nâsıyetihâ.
İnne rabbî alâ sıratım mustaqîm. Âmîn.
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Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (dua etmeye başlıyorum).
İsimlerin en hayırlısı olan Allah'ın adıyla (Rabbim'e iltica ediyorum.)
O Allah'ın ismiyle (O'na sığınıyorum) ki O'nun ismiyle olana hiçbir eziyet zarar
veremez.
Kafi (her zor işe karşı yeterli gelen) ismiyle (O'na tazarru ediyorum.)
Mu'afi (afiyet veren) ismiyle (sıkıntılarımdan kurtarıp afiyete kavuşturmasını
istiyorum).
O Allah'ın ismiyle (O'na dua ediyorum) ki O'nun adıyla olana yerde
ve gökteki hiçbir (şerli) şey zarar veremez.
O hakiki işiten ve (her şeyi) bilendir.
Canımın ve dinimin üzerine Allah'ın adını okuyorum.
Ailemin ve malımın üzerine Allah'ın adını zikrediyorum.
Rabbim'in bana vermiş olduğu her şeyin üzerine Allah'ın adını okuyorum.
Allah en büyüktür. Allah (her şeyden) daha yücedir. Allah ziyade büyük olandır.
Korktuğum ve sakındığım her şeyden Allah-u Te'ala'ya sığınırım.
Allah benim Rabbim'dir, O'na hiçbir şeyi şerik (ortak) koşmam.
(Ey Rabbim!) Güvencen çok güçlüdür, övgün çok büyüktür, esma-i şerifen çok
mukaddestir.
Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Ey Allah! Şüphesiz ben; her türlü inatçı zorbadan, azgın şeytandan, kötü takdirin
şerrinden ve alın saçından yakalamış bulunduğun her canlının şerrinden
Sana sığınırım.
Şüphesiz benim Rabbim (her yaptığı işte ve tüm kaderlerinde) dosdoğru bir yol
üzeredir. Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Sabah Hergün

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Halebi (Rahimehullah) "Hallü'l-'ıkal" adlı eserinde şu nakilde bulunmuştur:
Abdullah ibni Eban es-Sekafi şöyle anlatmıştır:
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) ile Haccac ibni Yusuf es-Sekafi (Haccac-ı Zalim)
arasında geçen uzun bir kıssanın sonunda:
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Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’ın bu cesaretini gören Haccac:
Peki sen neye güveniyorsun? deyince, Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh):
Çünkü Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana bir dua öğretti ve:
Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona (bir zarar verme) yolu yoktur.
buyurdu. Ben de bu sabah bu duayı yapmıştım.' diye cevap verdi.
Bunu duyan Haccac: Bu duayı bana da öğretsene, deyince,
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh): Sen hayatta olduğun müddetçe bu duayı
herhangi birisine öğretmekten Allah-u Te'ala'ya sığınırım, dedi.
Sonra Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) vefatına yakın bu duayı etrafındaki
kardeşlerine öğretti.
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{ 2. Dua }

Allâhu ekber, Allâhu ekber.
Bismillâhi alâ nefsî ve dînî.
Bismillâhi alâ ehlî ve mâlî.
Bismillâhi alâ külli şey in a'tânîh rabbî.

Bismillâhi hayril esmâi.
Bismillâhi rabbil ardi vessemâ.
Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi dâ'.
Bismillâhiftetâhtu ve alellâhi tevekkelt.
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Allâh. Allâhu rabbî lâ üşriku bihi ehade.
Es'elükellâhümme bi hayrikellezî lâ yu'tîhi ğayruk.
Azze câruke ve celle senâuke ve lâ ilâhe illa ent.

Allâhümmec'alnî fî iyâzike
ve civârike min külli sûin ve mineşşeytânirracîm.
Allâhümme innî estecîru bike min külli şey in haleqte
ve ahterizu bike minhunn.
ve uqaddimu beyne yedeyye bismillâhirrahmânirrahîm.
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qul huvellâhu ehad. Ellâhussamed. lem yelid.
ve lem yûled. ve lem yekullehu küfüven ehad.
ve min halfi ve an yemînî ve an şimâli
ve min fevqî ve min tahtî.
Allah en büyüktür. Allah (her şeyden) daha yücedir.
Canımın ve (itikadımın korunmasıniyetiyle) dinimin üzerine Allah'ın adını
okuyorum.
Ailem ve malım üzerine Allah'ın adını zikrediyorum.
Rabbim'in bana vermiş olduğu her şey üzerine Allah'ın adını okuyorum.
İsimlerin en hayırlısı olan Allah'ın adıyla (Rabbim'e iltica ediyorum.)
Yerin ve göğün Rabbi olan Allah'ın adıyla (O'na yalvarıyorum).
O Allah'ın ismiyle (O'na sığınıyorum) ki O'nun ismiyle olana hiçbir hastalık zarar
veremez.
Allah'ın adıyla (dua etmeye) başladım ve ancak Allah'a güvendim.
Benim Rabbim ancak Allah'tır, Allah ki hiçbir kimseyi O'na ortak koşmam.
Ey Allah’ım! Ben Senden (sınırsız ve sonsuz) hayırların hürmetine; Senden başka
hiçbir kimsenin veremeyeceği hayırlarından (bana münasip olanı) isterim.
Güvencen çok güçlüdür, övgün çok büyüktür, Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Ey Allah’ım! Sen beni; her kötülüğe ve (rahmetinden) kovulmuş şeytana karşı,
Senin korumanda ve himayende eyle.
Ey Allah’ım! Yarattığın her şey(in şerrin)den Senin (himayen)le eman istiyorum
ve bunlardan ancak Seninle korunuyorum.

480

Ben önümde: 'O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle! De ki: 'O, Allah'tır,
Ehad'dir.
Ancak Allah Samed'dir (hiçbir kimseye muhtac olmayıp herkes Kendisine
muhtac olandır).
O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir kimse O'na denk de olmamıştır.'
(mealindeki İhlas Süresi'ni okuyup) takdim ediyorum.
Arkamdan da, sağımdan da, solumdan da, üstümden de ve altımdan da
(aynısını takdim edip bununla her şerden Rabbim'e sığınıyorum). Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Süyuti (Rahimehullah) "el-Hasaisu'l-kübra." isimli eserinde şu nakilde
bulunmuştur:
İbni Sa'd (Rahimehullah)’ın, Eban ibni Ehi Ayyaş (Radıyallahu Anh)’dan rivayete
göre:
Enes ibni Malik (RadıyaIIahu Anh) geride geçen sözleriyle Haccac-ı Zalim'i
kızdırdığında Haccac onu tehdit edince,
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) ona:
Heyhat! Sen bana ne yapabilirsin ki?! Büluğ çağıne erdiğimde burnum irileşip
sesim kalınlaşınca Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana öyle kelimeler
öğretti ki:
Onları okuduğum zaman ne bir zorbanın, ne de bir inatçının azgınlığı bana zarar
veremez.
Üstelik bütün isteklerim kolayca yerine gelir ve tüm müminler beni sever, dedi.
Haccac onu kendisinden öğrenmek isteyince "Sen buna ehil değilsin." diyerek onu
reddetti.
Daha sonra Haccac ona iki oğluyla beraber iki yüz bin dirhem gönderip,
Yaşlı adama iyi davranın, belki o kelimeleri ondan öğrenirsiniz, dediyse de hiçbiri
bir şey öğrenemediler.
Sonra Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) vefatından üç gün önce kendisinde hakkı
bulunan Eban (Radıyallahu Anh)’a bu kelimeleri öğretti ve ona:
Sakın bu duayı ehli olmayana öğretme, diye tenbihte bulundu ki o dua şudur:
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(Yukarıdaki 2.Dua)
Kaynak
Lalegül Dergisi Temmuz 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93-94-95-96)

482

10. Duaların Başına Eklenmesi Gereken, Reddolunmayacak Bir Dua
{ 1. Dua }

Subhâne rabbiyel aliyyil a'lel vehhâb.
Karşılıksız bolca veren, O Yüce ve (hatta) En Yüce olan Rabbim'i
(bütün noksan sıfatlardan) tesbih ederim.
{ 2. Dua }

Es-elüke bismikel a'lel eazzil ecellil ekram.
Ey Allah’ım! Ben Senden o en yüce, o en izzetli,
o en ulu ve o en cömert isminle istiyorum.
İsm-i Şerif

Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Bu ism-i şerifle Allah-u Te'ala'ya dua etmenin bir hususiyeti vardır.
Zira Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dua etmeye başlarken sürekli
okuduğu zikirde bu ism-i şerif de mevcuttur.

483

1. Nitekim iyas ibni Seleme ibni'l-Ekva' (Radıyallahu Anhüma) babasının şöyle
dediğini rivayet etmiştir:
Ben Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in duaya her başladığında mutlaka:
(Yukarıdaki 1 Dua) diyerek başladığını işitim.
2. Her kim bu (ism-i Şerifi) (111 kere) zikretmeye devam ederse,
Allah-u Te'ala o kişiyi başkasına muhtaç olmaktan korur, onu yüceltir,
nusretiyle (yardımıyla) onu kuvvetlendirir ve lisanına hikmet ihsan eder.
3. ibni Abbas (Radiyallahu Anhüma) şöyle anlatmıştır:
Şüphesiz bir adam Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
Ya Rasulüllah! Reddolunmayacak bir dua var mıdır? Deyince,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Evet (vardır). (Bunun için) sen (dua edeceğin zaman):
(Yukarıdaki 2 Dua) dersin buyurdu.
Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95-96)
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11. Duaya Başlarken ''Subhâne Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhâb'' Demek

Subhâne rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb.
Karşılıksız bolca veren, O Yüce ve (hatta) En Yüce olan Rabbim'i
(bütün noksan sıfatlardan) tesbih ederim.
Zamanı
Duaya Başlarken

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Bu ism-i şerif Rabbimiz'in sıfatı olarak hadis-i şeriflerde de zikredilmektedir.
1. Mesela Abdullah ibni Mes'ud (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Sizden biriniz secde yaptığı zaman (3 kere) (Sübhâne Rabbiye'l-A'Iâ) desin.
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki bu ism-i şerifle Allah-u Te'ala'ya dua etmenin
bir hususiyeti vardır.
Zira Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dua etmeye başlarken sürekli
okuduğu zikirde bu ism-i şerif de mevcuttur.
2. Nitekim iyas ibni Seleme ibni'l-Ekva' (Radıyallahu Anhüma) babasının şöyle
dediğini rivayet etmiştir:
Ben Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in duaya her başladığında mutlaka:
(Yukarıdaki tesbih) diyerek başladığını işitim.
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Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (23)
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12. Hz. İsa (Aleyhisselâm)'ın Ölüleri Dirilttiği
Hacetlerin Husulü İçin Dua
{ 1.Dua }

Yâ qadîmu, Yâ Hafiyyu, Yâ Dâimu, Yâ Ferdü,
Yâ Vitru, Yâ Ehadu, Yâ Samed.
Ya Kadim (varlığının başlangıcı olmayan), Ey Hafi (gözlerden gizli olan)
Ya Daim (ebediyyen var olacak), Ya Ferd (tek olan), Ya Vitr (bir olan)
Ya Ehad Ya Samed
(her şey Kendisine muhtaç olan, Kendisi ise hiçbir şeye ihtiyaç duymayan)
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{ 2.Dua }

Yâ Hayyu yâ qayyûm. Yâ Allâh.
Yâ Rahmân. Yâ Zel celâli vel ikrâm.
Yâ nûrassemâvâti vel erdı vemâ beynehümâ
ve rabbel arşil azîm. Yâ Rabb.
Ya Hayy (diri olan), Ya Kayyum (her varlığı ayakta tutan)
Ya Allah, Ya Rahman, Ey celal ve ikram sahibi!
Ey göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin nuru (aydınlatıcısı)
Ey yüce olan Arş'ın Rabbi, Ya Rabbi!
Zamanı
Duaya Başlarken

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu'l-Huzeyl (Radıyallahu Anh)’dan rivayet:
1. Meryem oğlu İsa (Aleyhisselam) ölüleri diriltmek isteyince:
(2 Rekat) namaz kılar.
1.Rekatta Mülk Suresi'ni, 2.Rekatta da Secde Suresi'ni okur,
Namazı bitirince şu (7 isimle) dua ederdi:
(Yukarıdaki 1.Dua)
2. İsa (Aleyhisselam)’a bir şiddet isabet edince, şu diğer (7 isimle) dua ederdi:
(Yukarıdaki 2.Dua)
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Not
Ancak şunu ifade edelim ki, günümüzde bu rivayetle amel etmek isteyenlerin
1.Rekatta Secde Suresi, 2.Rekatta Mülk Suresi'ni okumaları uygun olur.
Zira Kur'an-ı Kerim'de Secde Suresi önce geçmektedir.
İsa (Aleyhisselam)’ın şeriatında ise buna riayet şart olmayabilir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Şubat 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94)
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13. Bu Dua Hangi Eceli Gelmemiş Hastanın Yanında (7 Kere) Okunursa
Allâh-u Teâlâ Ona Âfiyet Verir

Es-elullâhel azîm. Rabbel arşil azîm. En yeşfiyek.
Büyük Arş’ın Rabbi olan O büyük Allah'tan sana şifa vermesini isterim.
Zamanı
Hastanın Yanında

Sayısı
7 Kere

Faziletleri
İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
1. Her kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de, onun yanında (7 kere):
(Yukarıdaki duayı) derse, mutlaka Allah-u Te'ala ona o hastalıktan afiyet verir.
Kaynak
Çörek Otu Mucizesi ve Şifa Duaları
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (88)
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14. Okunduğunda Yedi Kat Göklerin, Yerlerin ve Arş-ı Âlâ'nın
Kabûlü İçin Harekete Geçtiği Dua

Allâhümme innî eûzü bismikel ecellil eazz.
Allâhümme innî es-elüke bismikel vâhidil ehad.
Ed-ûkallâhümme bismikessamed.
Ed-ûkallâhümme bismikel azîmil vitril kebîril müteâliyellezî
mele-el erkâne küllehâ illâ ferracte annî durra
mâ emseytü fîhi ve esbahtü fîh.
Ey Allah’ım! Ben Senin en yüce ve en izzetli ismine sığınıyorum!
Ey Allah’ım! Ben Senden el-Vahid (birinci) ve el-Ehad (bir) isimlerinle istiyorum!
Ey Allah’ım! Ben Sana es-Samed (her şey Kendisine muhtaç olan) isminle dua
ediyorum.
Ey Allah’ım! Ben Sana (Arş’ın) bütün rükünlerini (direklerini) dolduran el-Azim
(çok azametli), el-Vitr (tek), el-Kebir (çok büyük) ve el-Müte'ali (çok yüce) isimlerin
ile dua ediyorum ki kendisinde akşamladığım ve sabahladığım her sıkıntıyı mutlaka
benden açasın.
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Zamanı
Sıkıntıya Düştüğünde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
el-Ehad ism-i şerifinin zikredildiği mühim bir duaya yer vermiştir ki bu dua hadis-i
şerifte rivayet edilmiştir.
1. Nitekim Enes (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Yahudiler (den on iki bin kişi) Meryem oğlu İsa kardeşimi (kendi zanlarınca)
öldürmek için (bulunduğu hanenin kapısında) toplandıkları zaman Allah-u Te'ala
Cibril'e: Kuluma yetiş, diye vahyetti.
Bunun üzerine Cibril hemen indiğinde İsa (Aleyhisselam) birdenbire Cibril'in
kanadında bulunan bir satır gördü ki onda:
(La ilahe illallah Muhammedü'r-Rasulüllah) yazılıydı.
Cibril: İsa söyle, dedi, o:
(Yukarıdaki duayı)’de.
İsa (Aleyhisselam) bu duayı yapınca,
Allah-u Te'ala Cibril'e: Kulumu Bana (Benim emrettiğim makam olan ikinci kat
semaya) yükselt, diye vahyetti.
Sonra Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashabına dönerek:
Ey Haşimoğulları! Ey Abdülmuttaliboğulları! Ey Abdimenafoğulları!
Bu kelimelerle Rabbiniz'e dua edin, beni hak ile peygamber olarak gönderen Zat'a
yemin ederim ki:
Hangi bir kavim bu kelimelerle dua ederse Arş, yedi kat gökler ve yedi kat yerler
onun (bu duasının kabulü ve sıkıntısının açılması) için harekete geçer, buyurdu.
2. Ziya el-Makdisi'nin naklettiği diğer bir rivayette ise :
Bu duaya devam edin, kabulünü geç saymayın, zira iman edip ancak Rabblerine
tevekkül edenler için Allah katında bulunan (mükafatlar) daha hayırlı ve daha
kalıcıdır, buyurmuştur.
Not
1. Bu dua hakkında hacet namazı geçmiyor. Ama kılmak tesirini arttırır.
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2. Duaların makbul olacağı zamanlarda yapmakta tesirini arttırır.
Örneğin gecenin son 3'te 1 kalınca gök kapıları açılıyor.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mart 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93-94)
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15. Davud (Aleyhisselam)'ın Musibete Uğramamak
ve Hayırlara Kavuşmak İçin Sabah Akşam Okuduğu Dua

Allâhümme mâ ketebte fî hâzel yevmi min musîbetin fehallısnî minhâ.
Ve mâ enzelte fî hâzel yevmi min hayrin fe âtinî minhü nasîbâ.
Ey Allah’ım. Bugünde musibet (bela) olarak yazmış (takdir etmiş) olduğun ne varsa,
beni ondan kurtar.
Bugünde hayırdan indirdiğin ne varsa ondan bana bir nasip ver.
Zamanı
Sabah ve Akşam Hergün

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
İmam-ı Ahmed ibni Hanbel (Rahimehullah) "Kitabü'z-Zühd" isimli kıymetli
eserinde:
Abdurrahman ibni Cübeyr (Radıyallahu Anh)’ın şöyle anlattığı nakletmiştir:
Davud (Aleyhisselam) meşhur musibetiyle karşılaştıktan sonra
(artık başına bir bela gelmemesi için) sabah-akşam (3 kere):
(Yukarıdaki dua) duasını (3 kere) kere okurdu.
Böyle yaptıktan sonra artık istenmeyen hiçbir şeyle karşılaşmadı.
Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93)
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16. Allah-u Te’ala Kimin Hakkında Hayır Dilerse
Bu Duaları Ona Öğretir ve Ebediyyen Unutturmaz

Allâhümme innî daîfun feqavvifî ridâke da'fî,
ve huz ilel hayri bi nâsıyetî, vec-alil islâme müntehâ ridâî.
Allâhümme innî daîfun feqavvinî,
ve innî zelîlün fe eizzenî, ve innî faqîrun fe eğninî.
Ey Allah’ım Şüphesiz ben zayıfım. Güçsüzlüğümü rızan içerisinde kuvvetlendir.
Alın saçımdan tutup hayra çek, islam'ı son derece hoşnut olacağım şey yap.
Ey Allah! Ben gerçekten zayıfım, beni kuvvetlendir.
Ben (insanlar arasında hor görülen) zelil bir kimseyim, beni aziz et.
Ben fakirim, beni zengin et.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Büreyde (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Ey Büreyde! Sana bir takım kelimeler öğreteyim mi ki:
1. Allahu Te'ala kimin hakkında hayır dilerse, bu duaları kendisine öğretir,
(ya bizzat bildirir, ya öğreteni yollar) sonra da bu duaları kendisine ebediyyen
unutturmaz.
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Ben: Buyur ya Rasulellah! Deyince, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Sen: (Yukarıdaki dua)’yı de, buyurdu.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (283-284)
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17. Kenzül Arş Duası

Allâhümme innî es-elüke yâ âlimel hafiyyeh.
ve yâ menissemâu bi qudratihi mebniyyeh.
ve yâ menil erdu bi izzetihî medhıyyeh.

ve yâ menişşemsü vel qameru bi nûri
celâlihî müşriqatün ve mudıyyeh.
ve yâ muqbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyyeh.
ve yâ müsekkine ru°bil hâifîne ve ehlil taqıyyeh.
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Yâ men havâicül halqi indehû maqdıyyeh.
Yâ men neccâ yûsufe min rıqqil ubûdiyyeh.
Yâ men leyse lehû bevvâbun yünâdâ ve lâ sâhibun yuğşâ.

ve la vezîrun yu°tâ. ve lâ ğayruhû rabbun yüd'â.
ve lâ yezdâdü alâ kesratil havâici illâ keramen vecûdâ.
ve salli alâ Muhammedin ve âlihi
ve a°tınî suâlî inneke alâ külli şey'in qadîr.
Ey tüm gizlileri bilen!
Ey gökler kudretiyle bina edilen!
Ey yerler izzetiyle döşenen!
Ey celalinin nuruyla, güneş ve ay parlayıp aydılanan!
Ey her imanlı tertemiz ruha yönelen!
Ey korkanların ve sakınanların tüm korkularını dindiren!
Ey tüm yaratıkların istekleri Kendi katında görülen!
Ey Yusuf'u kölelik rıkkıyetinden (boyunduruğundan)kurtaran!
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Ey çağrılacak kapıcısı, etkilenerek devreye sokulacak arkadaşı,
(rüşvet) verilecek veziri olmayan,
Kendisinden başka dua edilecek bir Rab bulunmayan ve isteklerin çokluğuna karşı,
iyilik ve cömertliğinden başka bir şeyi artmayan Allah'ım!
Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle ve bana muradımı ihsan eyle.
Şülphesiz ki Sen, her şeye karşı hakkıyla gücü yetensin.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Babasını döven ve sonunda babasının bedduasından dolayı sakat kalan bir adamın,
uzun kıssanın sonunda:
O zaman Ali (Radıyallahu Anh) ona:
Sana Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den işittiğim bir dua öğreteyim mi ki,
onun hakkında şöyle buyurmuştu:
1. Hangi sıkıntılı kimse, bu duayı okusa, mutlaka Allah-u Te'ala onun sıkıntısını
açar.
2. Hangi dertli okusa kesinlikle Allah onun derdini giderir,
deyince, o: Evet! dedi.
Ali (Radıyallahu Anh) buyurdu ki:
3. Bu duaya sarılın, çünkü o, Arş hazinelerinden bir hazinedir.
Ali (Radıyallahu Anh)'da ona bir dua öğretti. O duayla amel ettiği anda
hastalığından kurtulup sapa sağlam bir halde yanımıza çıkageldi.
Ben ona nasıl amel ettiğini sorunca, şöyle anlattı:
Gecenin ortasında bütün gözler kapanınca, bu duayı (3 kere) tekrarladım.
işte o anda:
Allah-u Te'ala sana yeter. Gerçekten sen Allah'a, ism-i azamıyla dua ettin ki,
kendisiyle dua edilince kabul eder, istenince verir, diye nida edildi.
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Sonra dalmışım ki birden Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i gördüm.
Duayı kendisine arz ettiğimde:
Amcamın oğlu Ali doğru söylemiş, bu duada, Allah'ın en büyük ismi bulunmaktadır
ki, kendisine onunla dua edilince, kabul eder, istenilince verir, buyurdu.
O anda ayıldım, birazdan bir daha dalınca, tekrar
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i görüp,
ona: Ya Rasulüllah! Bu duayı bir de sizden duymak isterim, dedim.
O zaman Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Şöyle oku, buyurdu.
(Yukarıdaki Dua) Ben bu zuhuratımdan ayıldığım anda, kendimi iyileşmiş buldum.
Not:
Bu kıssadan da anlaşılacağı gibi, receb-i şerif ayında yapılan dualar ve beddualar
mutlaka kabul olunur.
Akıl sahibi kimseler, günahları, zulümleri ve mazlumun bedduasını hafife
almamalıdırlar.
Özellikle receb ayının gecelerinde yapılan dualar tam isabet kaydeder.
Bu manada Şöyle buyrulmuştur:
Duayı duyup da hafife alıyorsun öyle mi?
Duanın neler yaptığı sende besbelli.
Gecenin okları asla şaşmaz, velakin,
Onların müddeti vardır, o sürenin de bitimi.
Kaynak
Receb-i Şerif Risalesi (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (37-38-39-40-41-42-43-44-45-46)
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18. Dert, Keder ve Üzüntüden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhurrahmânurrahîm.
Allâhümme ezhib annil hemme vel hazen.
Rahman ve Rahim olan AIIah-u Te’ala'dan başka hiç bir ilah olmadığına şehadet
ederim.
Ey Allah’ım! Sıkıntıyı ve üzüntüyü benden gider.
Zamanı
Namazın Bitiminde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Namazını bitirdiğinde, sağ eliyle anlını siler, sonra:
(Yukarıdaki dua ile) diye dua ederdi.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (121)
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19. Bu Duayı Yaptıktan Sonra Ne İstersen Verilecek
Ne Dua Etsen Kabul Edilecek

Allâhümme innî es'elüke bi ennî eşhedü enneke entellâhu
lâ ilâhe illâ entel ehadus-samedüllezî
lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad.
Ey Allah’ım Muhakkak ki ben Senden başka hiçbir ilah olmadığına,
Senin Tek olan, bir olan, hiçbir kimseye muhtaç olmayan, doğurmamış,
doğrulmamış
ve Kendisine denk hiç kimse bulunamamış yüce Allah olduğuna şahitlik ediyor
olmam vesilesiyle (dualarımın kabulünü) Senden istiyorum.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Bu ism-i Şerifin ifade ettiği mananın büyüklüğü ve onunla Allah-u Te'ala'ya dua
etmenin, kabulü kesinleştireceği hakkında Büreyde ibni'l-Husayb el-Eslemi
(Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
(Bir keresinde) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
(Yukarıdaki dua ile) diye dua eden bir adam duydu.
Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Canım (kudret) elinde olan Zat'a yemin olsun ki, (bu kişi) Allah-u Te'ala'ya
ism-i Azam'ı (en büyük ismi) ile dua etti.
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Onunla Kendisine dua edilince kabul eder ve onunla istenildiği zaman (istediğini)
Allah-u Te'ala verir, buyurdu.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ağustos 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (86-87)
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20. Dertleri Sıkıntıları Kesinlikle Açan Bir Dua

Allâhümme innî abdüke vebnü abdike
vebnü emetike nâsıyetî biyedike
mâdın fiyye hukmüke adlun fiyye qadâüke,

es-elüke bi küllismin hüve leke semmeyte
bihî nefseke ev allemtehû ehaden min halqike
ev enzeltehû fî kitâbike eviste'serte bihî
fî ilmil ğaybi indeke en tec-alel qur-âne rabîa qalbî
ve nûra sadrî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmî.
Ey Allah’ım! Gerçekten ben Senin kulunum, kulunun oğluyum,
cariyen (kadın kulun olan annem)’in oğluyum,
perçemim Senin (kudret) elindedir, hükmün bende geçerlidir,
benim hakkımdaki kararın adaletin ta kendisidir.
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Sana ait olan, Zatına kendisiyle isim verdiğin yahut yarattıklarından birine
öğrettiğin veya kitabında indirdiğin ya da Kendi katındaki ğayb ilminde (saklayıp)
onu Zatına has kıldığın her bir isim hürmetine Senden dilerim ki;
Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru, üzüntümün cilası ve derdimi giderici
yapasın.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Allah-u Te'ala'nın isimleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde varid olanlarla da
sınırlı değildir. Nitekim Allah-u Te'ala'nın Tevrat'ta bin tane ism-i şerif indirdiği
rivayet olunmuştur. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dualarından birinde
de buna işaret olunmuştur.
Nitekim Abdullah ibni Mes'ud (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i
şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
1. Bir kula bir sıkıntı veya bir üzüntü isabet eder de o:
(Yukarıdaki duayı) derse, mutlaka Allah onun sıkıntısını ve üzüntüsünü giderir
ve onun yerine kendisine ferahlık verir, buyurdu.
O zaman: Ya Rasulüllah! Biz bunu öğrensek mi? denilince: Evet! Bunu duyanın
mutlaka bunu öğrenmesi gerekir, buyurdu.
Kaynak
Lalegül Dergisi Temmuz 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93-94)
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21. Yakub ve Yusuf (Aleyhimüsselâm)'ın Duaları
{ 1. Dua }
Ya’kub (Aleyhisselam)’ın Sıkıntıyı ve Üzüntüyü Defetmek İçin Okuduğu Dua

İnnemâ eşkû bessî ve huznî ilallâh.
Ben (dayanılamayacak derecede ağır olduğu için) dağıtılarak paylaşılması gereken
kederimi ve üzüntümü ancak Allah’a şikayet ediyorum.
(Yusuf Suresi - 86)
Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

1. Duanın Faziletleri
Başına bir hastalık veya musibet gelen bir kişi bunu insanlara söylemeyip bu duayı
okumak suretiyle şikayetini Allah-u Te'ala'ya arzederse mutlaka o dertten
kurtulacak, bununla da kalmayıp daha hayırlı sıhhatlere ve imkanlara kavuşacaktır.
Ayrıca böyle yapan kişi Kur'an-ı Kerim'de medhedilen ve kendisi hususunda
yardımlaşılması emredilen birr-u takva (iyilik ve haramlardan sakınma) makamına
nail olur.
Nitekim Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz insanlara şikayetten men
hususunda şöyle buyurmuştur:
Üç şey iyilik hazinelerindendir:
Sadakayı gizli vermek, (hastalıktan ve dertten) şikayeti (insanlardan) gizlemek
ve (başına gelen) musibeti gizlemek.

506

{ 2. Dua }
Yusuf (Aleyhisselam)’ın İmanlı Ölmek ve Salihlerden Olmak İçin Yaptığı Dua

Fâtırassemâvâti vel ardı ente veliyyî fiddünyâ vel âhirah. Teveffenî müslimen ve
elhıqnî bissâlihîn.
Ey göklerin ve yerin yoktan yaratıcısı! Dünyada da, ahirette de benim
(tüm işlerimin kefili ve mütevellisi olan) Veliyy-i nimetim ancak Sensin.
Beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni (benden önceki peygamberler gibi) salih
kimseler zümresine kat. (Yusuf Suresi - 101)
Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

2. Duanın Faziletleri
Biz Bu Duayı Niçin ve Nasıl Okumalıyız
Bizler de bu duayı sahip olduğumuz nimetiere ve öğretildiğimiz ilimlere şükür
niyetiyle okuyarak, dünya ve ahiretle alakalı işlerimizde Rabbimiz'in bizi sahiplenip
işlerimizi yoluna koymasını, imanlı ölmeyi ve salihlerden olmayı niyaz etmeliyiz.
Şu bilinmelidir ki; en mühim mesele son nefeste imanı kurtarabilmektir. Zira
imansız ölürsek ebedi cehennemde kaynarız. Allah-u Te'ala muhafaza etsin. Onun
için biz imanımıza sahip çıkmak için bu duayı çok okumalıyız.
Çünkü bu duaya devam etmek bizim imanımızın kıymetini bildiğimize ve elimizden
çıkmaması için özen gösterdiğimize delalet eder. Tabi ki sadece dua okumakla
yetinmemeli, imanı tehlikeye atmaya sebebiyet verecek içki, kumar, faiz ve fuhuş
gibi büyük günahlardan ateşten kaçar gibi kaçmalıyız. Zira imansız ölmek sonsuz
hüsran ve bedbahtlıktır.
Ayrıca bu duada salihler zümresine ilhak olma talebi de mevcuttur ki salih
kullardan son derece üstün olan peygamberler bile salih kullara ilhak olmayı
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Allah-u Te'ala'dan talep etmişlerdir.
Nitekim Yusuf (Aleyhisselam)’ın bu duası bunun ömeklerindendir.
Kaynak
Kur'an-ı Kerim'deki Tüm Dualar
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (507-524-525-528)
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22. 27 Makbul Dua Kitabının Birinci Duası

Yâ men azheral cemîle ve seteral qabîha
yâ men lâ yuâhizü bil cerîrati
ve lâ yehtiküssitra yâ azîmel afvi

yâ hasenettecâvüzi yâ vâsial mağfirati
yâ bâsital yedeyni birrahmeti yâ sâhibe külli necvâ
ve yâ müntehâ külli şekvâ
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yâ kerîmessafhi yâ azîmel menni
yâ mübtedien-niami qablestihqâqihâ
yâ rabbenâ ve yâ seyyidenâ
ve yâ mevlânâ ve ğâyete rağbetinâ.

Es-elüke yâ Allâh. En lâ tüşevviye halqî binnâr.
Ey güzeli ortaya çıkaran, çirkini ise örten!
Ey suça karşı ceza vermeyen ve kulun perdesini yırtmayan!
Ey affı büyük olan! Ey kullarının hatalarını görmeyişi güzel olan!
Ey mağfireti geniş olan! Ey iki kudret elleri rahmetle yaygın olan!
Ey bütün müracaatları ancak Kendisi kabullenen!
Ey bütün şikayetlerin varacağı son nokta olan!
Ey kötülüğe karşılık vermeme keremine sahip olan!
Ey lütfu büyük olan! Ey kullar hak etmeden önce nimetlerini lütfuyla başlatan!
Ey Rabbimiz! Ey Efendimiz! Ey Dostumuz ve ey Nihai Rağbetimiz!
Ey Allah! Senden dilerim ki, bedenimi ateşle yakmayasın.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
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Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Amr ibni Şu'ayb'ın, babası vasıtasıyla dedesinden (Radıyallahu Anhüm) rivayet
ettiğine göre:
Bir kere Cebrail (Aleyhisselam) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e öyle güzel bir
surette indi ki öyle güzel bir şekilde hiç inmemişti. Cibril (Aleyhisselam) sevinçli ve
güleç vaziyette gelerek:
Selam olsun sana ya Muhammed! dedi. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de:
Ey Cibril! Sana da selam olsun' buyurdu.
Bunun üzerine Cibril (Aleyhisselam):
Şüphesiz Allah beni sana bir hediye ile gönderdi. Bu hediye Arş'ın hazineleridir ki,
Allah sana onları ikram etti, dedi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
O hediye nedir ey Cibril? diye sorunca Cibril (Aleyhisselam):
Şöyle söyle, dedi: (Yukarıdaki Dua)
Kaynak
27 Makbul Dua
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (09-10-11)
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23. 27 Makbul Dua Kitabının Beşinci Duası (En Mükemmel Dua)

Allâhümme innî es-elüke minel hayri küllihî âcilihî
ve âcilihî mâ alimtü minhü ve mâ lem a'lem.
ve eûzü bike mineşşerri küllihî âcilihî
ve âcilihî mâ alimtü minhü ve mâ lem a'lem.

ve es-elükel cennete
ve mâ qarrabe ileyhâ min qavlin ev amel.
ve eûzü bike minennâri
ve mâ qarrabe ileyhâ min qavlin ev amel.
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ve es-elüke minel hayri mâ se-eleke abdüke
ve rasûlüke Muhammedün sallallâhu aleyhi ve sellem.
ve esteîzüke mimmesteâzeke minhü abdüke
ve rasûlüke Muhammedün sallallâhu aleyhi ve sellem.

ve es-elüke mâ qadaytelî min emrin en tec-ale âqibetehû raşedâ.
Ey Allah’ım! Ben Senden bildiğim ve bilmediğim, hazırda ve gelecekteki bütün
hayırları istiyorum.
Bildiğim ve bilmediğim, hal-i hazırdaki ve gelecekteki bütün şerlerden de
Sana sığınıyorum.
Ben Senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum,
cehennemden ve ona yaklaştıracak söz ve amellerden de Sana sığınıyorum.
Kulun ve Rasulün Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
Senden istediği bütün hayırları Senden istiyorum.
Rasulün Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Sana sığındığı şeylerden de
Sana sığınıyorum.
Bir de benim hakkımda bir işe karar verdiğin zaman onun akıbetini hayır yapmanı
istiyorum.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
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Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Aişe (Radıyallahu Anha)’dan rivayete göre:
Bir kere Ebu Bekr (Radıyallahu Anh) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
yanına girip onunla konuşmak istedi, o sırada Aişe (Radıyallahu Anha) namaz
kılıyordu.
Namazını bitirdiğinde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
Çok mükemmel olan duaları bırakma, buyurdu.
Aişe (Radıyallahu Anha) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bu duaların ne
olduğunu sorunca ona şöyle söylemesini emretti:
(Yukarıdaki Duayı)
Kaynak
27 Makbul Dua
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (13-14-15)
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24. Böceklerden ve Zaralı Hayvanlardan Korunmak İçin Okunacak Dua

Eûzü bikelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halaq.
Selâmun alâ nûhin fil âlemîn.
Yarattığı (zararlı) şeylerin şerrinden,
Allah-u Te'ala'nın tastamam (eksiksiz) kelimelerine sığınırım.
Zamanı
Her Akşam

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
1. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim akşamladığında (3 kere) (Yukarıdaki duayı) derse,
o kişiye o gecenin (ısıran ve sokan hiçbir hayvanın) zehirli iğnesinin sokması zarar
vermez.
Hadis-i şerifin ravilerinden Süheyl (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Ev halkımız bunu öğrenmişlerdi ve her gece söylüyorlardı. Bir keresinde bunlardan
bir kız çocuğu (zehirli bir hayvan tarafından) sokuldu. Fakat bu duanın bereketiyle
bunun acısını duymadı.
2. İmâm-ı Rabbânî hazretleri talebeleriyle beraber bir yolculuğa çıkmıştı. Bu
yolculuk esnasında konaklamak için bir kervansaraya indiler. Hazreti İmam oraya
iner inmez etrafındaki dostlarına şöyle buyurdu:
Bu gün buraya bir bela, musibet geleceğini ve buradakilere sirayet edeceğini
görüyorum. Arkadaşlarımız birbirlerine söylesinler de herkes:
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Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihi şey'ün fil-ardı velâ fissemâ'
ve hüvessemî'ul-alîm" duasıyla:
Eûzü bi-kelimâtillâhittâmmâti min şerri ma halak, duasını tekrar tekrar okusunlar.
Çünkü bu duayı kim okursa, Allah-u Te’ala o kimseyi ve malını korur.
İmâm-ı Rabbânî hazretleri etrafındaki dostlarını bu şekilde uyarıp, zikredilen
duaları okumayı tavsiye ettikten sonra, henüz iki saat geçti geçmedi ki, o kaldıkları
kervansarayda büyük bir yangın çıktı. O kadar uğraşmalarına rağmen yangını bir
türlü söndüremediler ve malların çoğu yanıp telef oldu.
İmam-ı Rabbani hazretlerinin mürdilerinin hepsinin, malları da canları da
yanmamıştı. Fakat İmam-ı Rabbani hazretlerinin müridlerinden olan Mevlana
Abdülmü'min Lahorî'nin ise malları yanmıştı. O da sıkıntı ve mihnet içerisinde
huzura çıktı ve bu durumu arzetti. Hazreti İmam, ona:
Hiç kimse size okunması icabeden duaları söylemedi mi? buyurdu.
Meğer arkadaşları ona bu duaların okunması gerektiğini söylemeyi unutmuşlar.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (199)
Kaynak
Altın Silsile
(Mustafa Özşimşekler)
Sayfa (396-397)
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25. Duaların Kabul Olması, Umduklarına Nail Olmak
Sıddıklardan Yazılmak ve Şehit Olarak Ölmek için Okunacak Dua

Allâhümme kemâ letafte fî azametike dûnel-lütafâi
ve alevte bi azametike alel uzamâi
ve alimte mâ tahte ardıke ke-ilmike bimâ fevqa arşike
ve kânet ve sâvisüssudûri kel-alâniyeti indeke
ve alâniyetül qavli kâssirri fî ilmik.

Venqâde küllü şey in li-azametike
ve hada-a küllü zî sültânin lisültânik.
ve sâra emruddünyâ vel âhirati küllühû biyedik.
İc-allî min külli hemmin emseytü fîhi feracen ve mahracâ.
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Allâhümme inne afveke an zünûbî
ve tecâvuzeke an hatîetî ve setrake alâ qabîhi amelî.

Etmeanî en es-eleke mâ lâ estevcibuhû
minke mimmâ qassartü fîh.
Ed-ûke âminen ve es-elüke müste'nisen
feinnekel muhsinu ileyye
ve enel müsîü ilâ nefsî fîmâ beynî ve beynek.
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Teteveddedü ileyye bi niamike mea ğınâke annî
ve etebeğğadu ileyke bil meâsî mea faqrî ileyke
velâkinnessiqate bike hameletnî alel cerâeti aleyk.
Feudillâhümme bi fadlike
ve ihsânike aleyye inneke entettevvâburrahîm.

(Sabah ise asbahtü)
Ey Allah’ım! Azametin içerisinde bütün Latif (görünmez)lerden daha Latif olup,
yüceliğinle bütün büyüklerden yüce olduğuna göre.
Arş'ının üstünde olanları bildiğin gibi. Yerin altında olanları da bildiğine göre.
Kalplerde olan vesveseler Senin katında ayan beyan olup Senin ilminde sözün açığı
ile gizlisi bir olduğuna göre.
Her şey Senin azametin karşısında boyun eğmiş olup.
Her saltanat sahibi Senin(o yüce) Saltanatının karşısında alçaldığı
ve dünya ile ahiretin bütün işleri Senin (kudret) elinde olduğuna göre;
Kendisinde akşamladığım / sabahladığım her sıkıntıdan benim için bir kurtuluş
ve çıkış nasip eyle.
Ey Allah’ım! Senin (bugüne kadar) benim günahlarımı affetmen, hatalarımı
görmezden gelmen ve kötü amellerimi (teşhir etmeyip) örtmen.
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Yaptığım eksikliklerden dolayı Senden istemeyi hak etmediğim şeyleri
(bundan sonrası için de) isteyebilmem hususunda beni umutlandırdı.
Ben Sana (reddolunmaktan) emin olarak dua ediyorum ve ünsiyet içerisinde
(Sana aşina olarak) Senden istiyorum.
Şüphesiz ki Sen bana daima iyilik edensin, ben ise kendimle Senin arandaki
konularda nefsime kötülük eden biriyim.
Sen bana muhtaç olmadığın halde nimetlerinle bana Kendini sevdiriyorsun.
Ben ise Sana muhtaç olduğum halde günahlarla Seni kendime kızdırıyorum.
Lakin Senin rahmetine olan güvenim beni yine de Senden isteme cüretine sevk
etmiştir, ne olur tekrar Lütfunu ve iyiliğini bana döndür, zira tevbeleri çokça kabul
eden ve ziyade acıyan Sensin ancak Sen.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Sabah ve Akşam Hergün

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İmam-ı Gazali (Rahimehullah)’ın "İhya-u Ulumiddin" isimli eserinde şöyle bir kıssa
zikretmiştir:
Bir adam gelerek Halife Mansur'a bazı hakikatleri arz edip onu doğruya irşad
edince Halife Mansur ağlamış ve o zatın sözlerine hak vermiş.
Halife bu olayın ardından namaz kıldırdıktan sonra o kişi gözden kaybolmuş,
bunun üzerine halife muhafızlarından birine derhal o zatın bulunmasını emretmiş
ve aksi takdirde kendisini cezalandıracağını söylemiş.
Muhafız o zatı caminin bir köşesinde bulunca halifenin kendisini istediğini söylemiş
ama o zat halifenin bu isteğini reddedince, muhafız o zata, halifeye gitmediği
takdirde kendi hayatının tehlikeye gireceğini arz edip ondan bu isteğe itaat
etmesini istirham etmiş, bunun üzerine o zat cebinden üzerinde dua yazan bir
kağıt çıkarıp muhafıza vererek:
Korkma, sana bir şey yapamaz. Bu ferec (kurtuluş) duasını al ve yanında taşı,
demiş.
Muhafız, o zata: Bu duanın fazileti nedir?" diye sorunca, o zat:
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Her sabah akşam bu duayı okuyanın:
1. Günahları dökülür. 2. Hataları mahvolur. 3. Mutluluğu devam eder.
4. Duası kabul olur. 5. Rızkı genişler.
6. Umduğunu bulur. 7. Hasmına galip gelir.
8. Allah katında sıddıklardan yazılır ve o kişi şehid olarak ölür demiş.
Muhafız bu kağıdı alıp halifenin yanına giderek durumu ona anlatınca, halife kağıdı
görmek istemiş ve kağıda bakınca muhafıza on bin dirhem vererek:
Kurtuldun, artık serbestsin. Şunu bil ki o zat Hızır (Aleyhisselam)’dı, demiş.
İşte bu dua şöyledir: (Yukarıdaki dua)
Not: Bu dua akşama göre yazılmıştır. sabah okunduğunda ise altı çizili kırmızı
yerde (Yukarıda yazılan) diye okunur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ağustos 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93-94)
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26. Oturduğun Yerden Kalkmadan Kabul Olacak Dua

Allâhümme yâ imâde men lâ imâde leh,
yâ senede men lâ senede leh,
yâ zühra men lâ zühra leh,
yâ ğıyâse men lâ ğıyâse leh,

yâ kerîmel afvi yâ hasenettecâvuzi
yâ kâşifel belâi yâ azîmerracâi
yâ avnedduafâi yâ munqizel ğarqâ
yâ münciyel helkâ yâ muhsinu
yâ mücmilu yâ mün'imu yâ mufdıl.
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Entellezî secede leke sevâdülleyli
ve nûrunnehâri ve dav'ul qameri
ve şuâuşşemsi ve deviyyül mâi ve hafîfuşşeceri
yâ Allâh. lâ şerîke lek. Yâ Rabb. Yâ Rabb. Yâ Rabb.
Ey direği olmayanların direği! Ey dayanağı olmayanların dayanağı!
Ey azığı olmayanların azığı! Ey yardımı olmayanların yardımı!
Ey affı değerli olan! Ey günahlara ceza vermeyişi güzel olan!
Ey belaları açan! Ey Kendisine büyük umutlar bağlanan!
Ey zayıfların mededi! Ey boğulanların kurtarıcısı!
Ey helak olanları necata kavuşturan! Ey güzellik sahibi!
Ey iyilik sahibi! Ey nimet sahibi! Ey fazilet sahibi!
Gecenin karanlığı, gündüzün nuru, ayın ziyası, güneşin ışınları, suların sesi
ve ağaçların hışırtısı ancak Sana secde etmektedir.
Ey hiçbir ortağı bulunmayan Allah! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Bu salat siğasında geçen:
Duasını Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ali (Radıyallahu Anh)’a
öğretmiştir.
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Nitekim Seyyid Zeynelabidin Ba'alevi (Kuddise Sirruhu)’nun nakline göre:
Ebu'l-Feth el-Makdisi (Rahimehullah) "el-Ed'ıyetü'l-Müstecabe" isimli eserinde İbni
Abbas (Radıyallahu Anhüma)’nın şöyle anlattığını zikretmiştir:
Bir kere Ali (Radıyallahu Anh) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den dünyalık
bir şey istediğinde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:
Beni hak ile Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki yanımda az-çok
hiçbir şey yok, lakin sana bir şey öğreteyim ki onu bana Cibril getirdi ve:
Bu, Allah-u Te'ala'nın sana hediyesidir, bu senden önce kimseye verilmemiştir.
Hangi dertli yahut sıkıntılı veya sultandan korkan bir kul bununla dua yaparsa
Allah-u Te'ala mutlaka onun sıkıntısını açar, dedi.
Bunu duyan Ali (Radıyallahu Anh):
Ya Rasulellah! Bu duayı nasıl yapayım? diye sorunca,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
(Yukarıdaki duayı) dersin, sonra hacetini istersin ve isteğin verilmeden de yerinden
kalkmazsın.
Ama bunu sefih (beyinsiz)lere öğretmeyin (ki uygunsuz şeyler isteyip de kabul
görmesinler), buyurdu.
Kaynak
Faziletli Kırk Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (332-333-334)
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27. Abdulkadir Geylani (Kuddise Sirruhu) Hazretlerinden Himmet İstemek
Zamanı
Pazartesi’yi Salı’ya Bağlayan Gece

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Şeyh İsma'il ibni Muhammed Sa'id el-Kadiri (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Tasavvufa itikadı (tarikata inancı) olan birinin mühim bir sıkıntısı olup ondan
kurtulmak istiyorsa pazartesiyi salıya bağlayan bir gece yatsı namazını müteakiben
yahut seher vaktinde:
{ 1. Adım }
- 2 rekat namaz kılar.
- Fatiha'dan sonra her rekatta 11 İhlas Süresi okur.
- Selam verdikten sonra Allah-u Te'ala'ya hacet secdesi yaparak muradını ister.
- Sonra başını kaldırıp Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e (11 kere) salat okur.
{ 2. Adım }
- Sonra ayağa kalkıp Irak cihetine (İstanbul'a göre 20-25 derecelik bir açıyla
kıblenin soluna doğru) 11 adım atar.
1. Adımda: "Ya Şeyh Muhyiddin!" der,
2. Adımda: "Ya Seyyid Muhyiddin!" der,
3. Adımda: "Ya Mevlana Muhyiddin!" der,
4. Adımda: "Ya Mahdum Muhyiddin!" der,
5. Adımda: "Ya Derviş Muhyiddin!" der,
6. Adımda: "Ya Hace Muhyiddin!" der,
7. Adımda: "Ya Sultan Muhyiddin!" der,
8. Adımda: "Ya Şah Muhyiddin!" der,
9. Adımda: "Ya Gavs Muhyiddin!" der,
10. Adımda: "Ya Kutb Muhyiddin!" der,
11. Adımda: "Ya Seyyide's-sadat Abdelkadir Muhyiddin!" der.

525

{ 3. Adım }
- Daha sonra:

Yâ ubeydellâh. Eğisnî bi iznillâh. ve yâ şeyhasseqaleyn.
Eğisnî vemdüdnî fî qadâi havâicî.
Ey Allah'ın kulcağızı! Allah'ın izniyle bana yardım et. Ey ins-ü cinnin şeyhi!
İsteklerimin yerine gelmesi hususunda (Allah'ın izniyle) bana meded (yardımcı) ol,
der.
{ 4. Adım }
- Sonra şu duayı (3 kere) okur:

Allâhümme lekel küllü ve bikel küllü
ve minkel küllü ve ileykel küllü ve entel küllü
ve küllül külli, bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.
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ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.
Ey Allah’ım! Her şey Sana aittir,
her şey (yaratılmak cihetinden) Sendendir,
her şey (sonunda) Sana(varacak)dır,
her şeyin ve her bir şeyin her şeyi(nin sahibi) ancak Sensin.
Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duamızı kabul eyle)!
Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine ve sahabesine salat-ü
selam eylesin. Amin!"
Kaynak
Faziletli Kırk Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (44-45)
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28. İmamı Süheyli'nin Her Derdi Açan Beyitleri
{ 1. Beyit }

Yâ men yerâ mâ fiddamîri ve yesmeu
Entel müaddü likülli mâ yüteveqqau
Ey gönülde olanları işiten ve gören!
Beklenilenler için hazırlığımız Sensin.
{ 2. Beyit }

Yâ men yüraccâ lişşedâidi küllihâ
Yâ men ileyhil müştekâ vel mefzeu
Ey bütün sıkıntılar için (rahmeti) umulan.
Ey ancak kendisine şikayet edilen ve sığınılan!
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{ 3. Beyit }

Yâ men hazâinu rizqıhî fî qavli: kün!
Ümnün feinnel hayra indeke ecmeu
Ey rızkının hazfueleri "Ol" emrinde bulunan!
İyilik et, bütün hayırlar Sende toplanmıştır.
{ 4. Beyit }

Mâ lî sivâ faqrî ileyke vesîletün
Febil iftiqâri ileyke faqrî edfeu
Sana ihtiyacımdan başka vesilem yoktur,
Sana ihtiyacım ile fakirliğimi defederim.
{ 5. Beyit }

Mâ lî sivâ qar-î libâbike hîletün
Felein radedte fe-eyye bâbin aqrau
Senin kapını çalmamdan başka çarem yoktur.
Sen de reddedersen hangi kapıyı çalarım?!
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{ 6. Beyit }

Vemenillezî ed-û ve ehtifü bismihî
İn kâne fadluke an faqîrike yumneu
Ya ben kimin ismine seslenip yalvarayım,
Eğer Senin lütfun muhtacından engellenirse.
{ 7. Beyit }

Hâşâ lifadlike en yuqannita âsıyâ
El-fadlu eczelü vel mevâhibu evseu
Haşa Senin lütfun günahkarı ümitsiz etmez,
Lütfun çok boldur, bağışların çok geniştir.
{ 8. Beyit }

Sümmessalâtü alennebiyyi ve âlihî
Hayril enâmi vemen bihî yüsteşfeu
Sonra salat, O Nebi'ye ve Ehl-i Beyt'ine,
Yaratıkların en hayırlısı ve şefaati umulana.
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(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İmam Süheyli'ye ait 8 beyitlik bir şiir vardır. İbnu Dihye (Rahimehullah):
Kim bu beyitleri okuyup Allah-u Te'ala'dan muradını isterse mutlaka onu kendisine
verir, demiştir.
Bir çok ulema da bunu tecrübe etmiştir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ekim 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (18-19)
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29. Ağrıyan Yer Üzerine Okunacak Dualar
(Tüm Hastalıklar İçin Şifa)
Tüm Hastalıklar İçin Şifa İçin 5 Farklı Dua
{ 1. Dua }
Aişe (Radıyallahu Anha) şöyle anlatmıştır:
Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Hasta birinin yanına geldiği ya da ona getirildiği zaman
(Allah-u Te'ala'ya) şöyle (dua e)derdi:

Ezhibil bâse rabbennâs.
İşfi ve enteşşâfî lâ şifâe illâ şifâüke
şifâen lâ yuğâdiru seqamâ.
Ey insanların Rabbi!
Bu hastalığı gider, (çünkü) şifa veren ancak Sensin.
Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur.
Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.
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{ 2. Dua }
Diğer bir rivayette ise Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Hastaya şunu okurdu:

İmsehil-bâse rabbennâs.
Biyedikeşşifâu lâ kâşife lehû illâ ent.
Ey insanların Rabbi!
Bu şiddetli hastalığı sil süpür. Şifa ancak Senin (kudret) elindedir.
Senden başka onu açacak yoktur.
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{ 3. Dua }
Osman ibni Ebi'l-'As (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Kendisi Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e,
Müslüman olduğundan beri bedeninde hissettiği bir acıdan şikayetlenince,
Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
Elini vücuunun ağrıyan yerinin üzerine koy ve (3 kere):

Bismillâh.
Allah'ın adıyla (şifa olsun),
dedikten sonra (7 defa) da:

Eûzü bi izzetillâhi ve qudratihî min şerri mâ ecidü ve ühâzir.
Hissettiğim ve sakındığım şeyin şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım.
de, buyurdu.
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{ 4. Dua }
İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret ederde, onun yanında (7 kere)

Es-elullâhel-azîme rabbel arşil-azîmi en yeşfiyek.
Büyük Arş'ın Rabbi olan O büyük Allah'tan sana şifa vermesini isterim.
derse, mutlaka Allah-u Te'ala ona o hastalıktan afiyet verir.
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{ 5. Dua }
İbni Beşküval (Rahimehullah) "el-Müsteğisine billahi Te'ala" isimli eserinde
Abdullah ibni Mübarek (Radıyallahu Anh)’ın şöyle anlattığını rivayet etmiştir:
Ben bir gazada bulunuyorken atım ölü vaziyette yere düştü.
Tam o esnada güzel yüzlü ve hoş kokulu bir adam gördüm.
Bana: Atına binmek ister misin?' dedi.
Ben: Evet deyince, elini atın alnına koyup kuyruğuna kadar çekti ve o sırada:

Aqsemtü aleyki eyyetühel illeh. Bi izzeti izzetillâh.
ve bi azameti azametillâh. ve bi celâli celâlillâh.
ve bi qudrati qudratillâh. ve bi sultâni sultânillâh.
ve bi lâ ilâhe illallâh.

ve bimâ cerâ bihil qalemu min indillâh.
ve bi lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhi illen saraft.
Ey illet! Allah'ın izzetinin ululuğu hakkı için.
Allah'ın azametinin büyüklüğü bahşı için, Allah'ın celalinin heybeti hürmetine.
Allah'ın kudretinin gücü hakkına. Allah'ın saltanatının kuvveti bahşına.
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La ilahe illallah (zikri) hürmetine,
Kalem'in Allah tarafından yazdıkları hakkı için hürmetine.
ve La havle ve La kuvvete illa billah zikri hatırına sana ant veriyorum ki mutlaka
sıyrılıp gidesin.
(5.Dua Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
dedi. Bunun üzerine Allah-u Te'ala'nın izniyle at sıçrayıp ayağa kalktı.
o zat ayağımı tutarak: Haydi bin dedi.
Böylece ben atıma binip arkadaşlarıma kavuştum. Ertesi gün sabah olduğunda biz
düşmana galip gelince birden bire o zatı önümüzde buldum ve ona:
Sen dünkü arkadaşım değil misin?' dedim.
O: Evet o kişiyim deyince,
ben: Allah-u Te'ala aşkı için sana soruyorum. sen kimsin? dedim.
O sıçrayıp ayağa kalkınca altındaki kuru toprak yemyeşil oldu.
O zaman bana: Ben Hızır'ım dedi.
Genel Not
Bu rivayetlerde (1 kere) okunduğu zikredilmekteyse de bizim gibi yakini zayıf olan
kimselerin huzuru temin için (3 veya 7) gibi sayılarla tekrar etmesinde daha ziyade
ağrı geçirici tesir zuhur edebilir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Şubat 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (82’den 87’ye kadar)
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30. Düşmanlarına Görünmemek İçin Okunacak Dua
{ Düşmanlarına Görünmemek İçin Okunacak İsmi-i Şerif ve Duası }
Yusuf-u Nebhani (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Her kim düşmanlarından gizlenmek isterse
"Ya Latif!" ism-i şerifini (129 kere) okuduktan sonra:
Gözler O'nu (kuşatıcı şekilde görerek) idrak edemez.
O ise tüm gözleri (ilmiyle kuşatır şekilde) idrak eder.
(Gözlerin kavrayıcı şekilde görmesine mani bir letafete sahip olan) Latif de,
(bütün işlerin kapalı ve açık tüm yönlerinden hakkıyla haberdar olan)
Habir de ancak O' dur. (En'am Suresi - 103) ayet-i kerimesini okur.
Sonra (4 kere):

Yâ Latîfen fevqa külli latîf.
Es'elüke bil qudratilletisteveyte bihâ alel arşi felem
ya’lemil arşu eyne müsteqarruke minhu,
Ültuf bî lutfen hafiyyem-min deqâiqı lutfikel hafiyyillezî
izâ letafte bihi fî ehadin küfiy.
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Ey her lütuf sahibinin fevkınde latif olan Allah!
Kendisiyle Arş'ı istila ettiğin, fakat bu tecellinin kendisinin neresinde olduğunu
Arş'ın dahi bilemediği o kudret hakkı için Senden dilerim.
Sen bana saklı lütuflarının en gizlilerinden çok hafi bir lütufla muamelede bulun ki
Sen onu hangi kuluna yöneltirsen onun bütün sıkıntılarına kifayet olunur.
duasını okur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Temmuz 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (87-88)
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31. Kalpleri Cezbetme (Kendini Sevdirme) Duası

Allâhümme sehhırlî ve meyyillî vecziblî
ve leyyillî qulûbe ibâdike ecmaîne minel cinni vel ins.

Vecliblî havâtırahüm bil mehabbetil-dâimetil-qâimeti
aleddevâmi bi devâmilleyli vennehâr.

Ente muqallibul qulûbi vel ebsâr.

Yâ Azîzü Yâ Ğaffâr. Yâ Celîlu Yâ Cebbâr. Yâ Muînu Yâ Settâr.

Unsurnî nasran azîzâ. Veftahlî fethan mubînâ.
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Vahzül cemîa a'dânî hız lâ nen kebîrâ.
''Fedemmernâhüm tedmîrâ''

ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.
Ey Allah’ım! Cinlerden ve insanlardan oluşan tüm kullarının kalplerini bana
musahhar eyle.
Bana meyilli, cezbeli ve yumuşak eyle. Gece ve gündüz devam ettikçe daim
ve kaim olan bir muhabbetle tüm kullarının akıl ve fikirlerini bana celbeyle.
Nitekim kalpleri (istediği tarafa) çeviren ancak Sensin.
Ey izzet sahibi! Ey çok bağışlayan! Ey çok yüce!
Ey istediğini zorla da olsa yaptıran! Ey yardım eden! Ey çok örten!
Bana güçlü bir yardımla yardım et. Aşikar bir fetih müyesser eyle.
Tüm düşmanlarımı “Biz onları tam bir ihlak ile helak ettik” (İsra Suresi:16’dan)
(kavl-i şerifinin izzetiyle) cümle düşmanlarımı kahreyle.
Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e ve ali ashabına salat-ü selam eyleye.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
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Zamanı
Günde

Sayısı
10 Kere

Faziletleri
Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbni Arabi (Kuddise Sirruhu)’ya ait olan bu duayı
(Günde 10 kere) okuyanın sevgisinin kalplere yerleştirileceği Ahmed Ziyaeddin
Gümüşhanevi (Kuddise Sirruhu)’ya ait "Mecmu'atü'l-ahzab" isimli eserde
zikredilmiştir.
Bu fakir kardeşiniz hakkında zuhur eden muhabbet ve kabul biiznillah
ve bihimmeti Şeyhi ve evliyaillah (Allah-u Te'ala'nın, Şeyhim'in ve Allah'ın veli
kullarının izniyle) bu duanın eseridir. Rabbim hayırlara kullanmayı ve ahyar
(hayırlılar) tarafından sevilmeyi müyesser eylesin. Amin!
Bu dua şöyledir: (Yukarıdaki Dua)
"Mücerrebat-ı Senusiyye”de müteallim olduğum vechile:
Bu dua ile irtibatlı olarak şu ayet-i kerimeleri çokça okuyan kişi bütün kalplerde
sevgili kılınır ve kalpler ona musahhar olur.
Ayet-i kerimeler şunlardır:
{1. Ayet}

Ey iman etmiş olan kimseler! Musa'ya eziyet etmiş olan o kişiler gibi
(siz de peygamberimi üzenler arasında) olmayın. Nihayet Allah onu onların
söylemiş oldukları şeyden temize çıkarmıştı. O (Musa (Aleyhisselam),
Allah (ile mükaleme şerefine ermiş, duası makbul ve O'nun) katında değeri yüksek
bir kimseydi. (Ahzab Suresi : 69)
{2. Ayet}

Ben sana Kendimden bir sevgi bıraktım. (Taha Suresi : 39'dan)
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{3. Ayet}

Allah'ı sever gibi onları severler. O inanmış olan kimseler ise Allah'a karşı
sevgi bakımından daha güçlüdür(ler). (Bakara Suresi : 165'den)
{4. Ayet}

Bir de öfkelerini tutanlar ve insanlardan (kusurlarını) affedenler
(işte sonsuz cennetler ve bitmez tükenmez nimetler onları beklemektedir).
Allah güzel davranışta bulunan bu kulları sever (ve kendilerini mükafatlandırır).
(Ali İmran Suresi : 114'den)
{5. Ayet}

O kimse ki (kafirlik döneminde) ölü (gibi) biriyken Biz (iman nasip ederek) onu
diriltmişiz ve ona (yakini) bir (iman) nur(u) vermişizdir ki, o onunla birlikte insanlar
arasında (güvenli ve aydınlatıcı bir şekilde) dolaşmaktadır.
(Böyle biri) hiç o kimseye benzer mi ki, onun durumu (kafirlik, cehalet ve basiret
körlüğü gibi türlü türlü) öyle büyük karanlıklar içerisinde (bocalayıp kalmış kişinin
hali gibi)dir ki, o onların içinden asla çıkacak biri değildir.
(En'am Suresi: 122'den)
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{6. Ayet}

Kadınlar onu (Yusuf Aleyhisselam’ı) gördüklerinde,
kendisini(n eşsiz güzelliğinden dehşete kapılarak onu gözlerinde) büyüttüler de,
(onun cemali karşısında kendilerine hakim olamayıp) ellerini iyice kestiler(se de,
hiçbir acı bile hissetmediler) ve (böyle bir insan olamayacağını düşünerek):
'Tenzih olsun Allah'a! (Böyle bir güzeli yaratmaya Kadir olan Allah-u Te'ala
acziyetten ne kadar uzaktır.) Bu kişi bir beşer olamaz. (Olsa olsa) bu ancak pek
değerli bir melektir' dediler." (Yusuf Suresi : 31'den)
{7. Ayet}

(Habibim!) 'Bütün hamdler O Allah'a mahsustur ki,
O hiçbir çocuk edinmemiştir, mülkte Kendisi için hiçbir ortak mevcut olmamıştır,
(güçsüz bir duruma düşmekten münezzeh olduğu için) Kendisini acizlikten
koruyanı da bulunmamıştır, de ve (yine de hakkıyla Kendisine tazimde
bulunamadığını itiraf etmek üzere) O'nu iyice yücelterek büyüklükle vasıfla.
(İsra Suresi : 111)
Bütün tertip de hapishanede amel ettiğim ve eserini gördüğüm mübarek bir virttir.
Rabbim cümlemizi sevdiklerine sevdirsin. Amin!
Kaynak
Lalegül Dergisi Mart 2013
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (85-86-87)
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32. Anında Kabul Olacak Makbul Bir Dua

Allâhümme es-elüke bismik.
Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül qayyûmu
lâ te'huzühû sinetüv-velâ nevm.
El aliyyül azîm. Bismik.
Ey Allah’ım! Ben Senden 'O Allah ki Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur.
Hayy ve Kayyum'dur, ne uyku öncesi ne de uykunun kendisi O'nu yakalayamaz,
O Aliyy ve Azim'dir' isimlerinin hürmetine isterim.

Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüvel melikül quddûsüsselâmül
mu'minül müheyminül azîzül cebbâr. Bismik.
Yine Senden 'O Allah ki Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur ve (O) Melik, Kuddus,
Selam, Mümin, Müheymin, Aziz ve Cebbar(dır)' isimlerinin hürmetine istekte
bulunuyorum.
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Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi
veşşehâdeti hüverrahmânurrahîm. Bismik.
Yine Senden 'O Allah ki Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur.
Gizli-aşikar her şeyi bilendir.
O Rahman'dır, Rahim'dir' isimlerinin hürmetine isterim.

Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüvel hâliqul bâriul
müsavviru lehül esmâül husnâ. Bismik.
Yine Senden 'O Allah ki Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur.(O) Halik (yaratan),
Bari, Musavvir ve esma-i hüsna Kendisine ait olandır' isimlerinin hürmetine
isterim.
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Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüve nûrussemâvâti
vel ardıl hayyullezî lâ yemût.
El ehadü züttavli lâ ilâhe illâ hüve ve ileyhil masîr.
Yine Senden 'O Allah ki Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur.
Göklerin, yerlerin nurudur, hiç ölmeyecek diridir, Ehad'dir, in'am sahibidir.

Zül havli bedîussemâvâti vel ard.
El qadîmu zül celâli vel ikrâm. Bismik.
(O Yüce Rabb ki) Kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır ve dönüş ancak
Kendisine olandır, kuvvet sahibidir, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır,
Kadim (ve Ezeli)dir, Celal ve İkram sahibidir' isimlerinin hürmetine isterim.
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Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüvel evvelu vel âhirul melikül haqqu
lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil kerîm. Zül meârici vel quvâ.
Yine Senden 'O Allah ki Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Evvel'dir ve Ahir'dir,
Melik'dir ve Hakk'dır. Keremli Arş'ın Rabbi'nden başka hiçbir ilah yoktur,
(meleklerin Arş'a) yükseliş basamaklarının ve bütün kuvvetlerin sahibidir'
isimlerinin hürmetine isterim.

Bi izzismikellezî tünşiru bihil mevtâ.
Ve tuhyî bihil ard. Ve tünbitü bihişşecer.
Ve türsilu bihil metar.
Ve teqûmu bihissemâvâtü vel ard.
Ben yine Senden, ölüleri kendisiyle dirilttiğin, toprakları kendisiyle ihya ettiğin,
ağaçları kendisiyle yetiştirdiğin, yağmurları kendisiyle gönderdiğin ve gökler
ile yerin kendisiyle kaim olduğu o yüce isminin izzeti bahşına isterim.
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Bi izzismikellezî lâ ilâhe illâ hüvel melikül quddûs.
Yine Senden 'O Allah ki Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur,
o Melik ve Kuddus'tür' isimlerinin izzetinin (ululuğunun) hakkı için isterim.

Lâ yemessüsmallâhi nesabün
ve lâ lağvun liteâlî ılmillâhi
veliqtirâbi ılmihî velisebâtismih.
Allah'ın ismine (de Yüce Zatı'na da) ne bir yorgunluk ne de bir fuzulilik dokunamaz.
Çünkü Allah-u Te'ala'nın ilmi çok yücedir, O'nun ilmi her şeye çok yakındır
ve O'nun ismi kaybolmayacak tek sabittir.

Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüve lehül esmâül husnâ.
O Allah ki Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur, en güzel isimler sadece O 'na aittir.
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Ellezî hâzihil esmâu minhü ve hüve minhâ.
Ellezî lâ yüdrakü ve lâ yünâlü ve lâ yuhsâ.
O Zat ki bu (en güzel) isimler O'ndan ayrılmaz, O da onlardan ayrılacak değildir.
O Zat ki idrak edilebilecek, ulaşılabilecek, sayılabilecek ve kavranılabilecek bir şey
değildir.

İstecib liduâî ve qul lehû yâ Allâh kün feyekûn.
Ey Allah’ım! Bu duamı kabul et ve istediğim şey için 'Ol' de ki hemen oluversin.
Ey Allah’ım! Sen kulun ve Rasulün olan Muhammed'e kullarının tamamı içerisinde
herhangi birine yapmış olduğun salatların en faziletlisi ile salat eyle. Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Salat-ü Selam Okunarak ve Rasulüllah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)
Aracı Kılınarak Yapılan Şu Dua Asla Reddolunmaz
Tebe'i tabi'in hazaratından (sahabeyi görenleri görme şerefine erenlerden) Kays
ibni'l-Haccac (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
(Şu an kabr-i şerifi Tunus'ta bulunan ve Hazreti Ali (Radıyallahu Anh) gibi birçok
sahabi ile birlikte bulunmuş olması hasebiyle tabi'in hazaratının ulularından olan,
uykusu geldiğinde yüzüne su serpip uykusunu kaçırarak sabahlara kadar ibadet
eden, yorulduğu zaman Mushaf'a bakarak dinlenen ve hiçbir fakiri yedirmeden
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kapısından çevirmeyen) Hanş ibni Abdillah (Radıyallahu Anh) bir dua yapardı.
Bu zat onu Abdullah ibni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’nın kendisine öğrettiğini
söylerdi. Ben ondan bu duayı bana öğretmesini çok istedimse de 'Sen daha
küçüksün' diyerek tehir ederdi.
Böylece uzun bir zaman geçtikten sonra Afrika'ya (Tunus'a) yolculuk yapacağımıza
yakın bir vakitte bana bunu öğretti ve:
Bu duayı yapmak isteyen:
- Yeni bir abdest alır ve abdestini güzel (sünnete uygun şekilde) yapar.
- Sonra (2 rekat) hacet namazı kılar ve o iki rekatı (tadil-i erkana riayet ederek)
tamamlar.
- Sonra zikredilecek duayı okur.
- En sonunda ise Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'e salat ederek
duasını bitirir, dedi.
Kaynak
Salat-ı Tefriciyye Salat-ı Münciye (Tüncina)
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (57’den 63’e Kadar)
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33. Can, Din, Aile ve Mal Hususundaki Belalardan Korunmak İçin
Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Bismillâhi alâ nefsî ve dînî
ve ehlî ve mâlî ve külli mâ a'tânî rabbî.
Estevdiullâhe dînî ve emânetî ve havâtîme amelî.
Tehassante bil hayyil qayyûmillezî lâ yemûtu ebedâ.
ve defa'tü annissûe
bi lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Canım, dinim, ailem, malım ve Rabbim'in bana verdiği her şeyin üzerine
Allah'ın adını okuyorum.
Dinimi (imanımı),(eşim, çocuklarım ve bıraktığım mallarımdan ibaret)
emanet(ler)imi ve (iyi ölebilmem için) amelimin sonlarını(n güzel olmasını)
Allah'a emanet ediyorum.
Hiç ölmeyecek Hayy ve Kayyum ile korundum.
La havle vela kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Azim. (O en büyük ve en yüce olan
Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkanı
yoktur) zikriyle de kendimden kötülükleri savuşturdum.

552

Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Can, Din, Aile ve Mal Hususundaki Belalardan Korunak İçin Sabah Namazından
Sonra Okunacak Çok Mühim Bir Dua
Kadiriyye tarikatının Yafi'iyye kolunun kurucusu İmam-ı Yafi'i (Rahimehullah)’ın
naklettiğine göre:
Sabah namazından sonra okunduğu takdirde kişiyi:
Canı, dini, ailesi, malı ve sahip olduğu bütün nimetler hususunda musibetlerden
koruyacak çok mühim bir dua vardır ki o da şöyledir: (Yukarıdaki Dua)
Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93-94)
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34. Hayye Alel Felah’ın Peşine Okunduğunda Kesin Kabul Olacak Dua

Allâhümme rabbe hâzihidda'vetil müstecâbetil müstecâbi
lehâ da'vetil haqqi ve kelimetittaqvâ ahyinâ aleyhâ
ve emitnâ aleyhâ veb-asnâ aleyhâ vec-alnâ
min hiyâri ehlihâ mahyen ve memâtâ.
Ey kendisine icabet olunan ve kabule şayan olan bu çağrının, hak olan davetin
ve takva kelimesinin Rabbi olan Allah’ım!
Bizi bunun üzerine yaşat, bunun üzerine öldür, bunun üzerine dirilt
ve hem hayatta hem de ölüm de bizi bunun en hayırlı ehlinden kıl.
Zamanı
Ezan Anında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ümame (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Müezzin ezan okuduğu zaman gök kapıları açılır ve dua kabul olunur.
Her kime bir sıkıntı veya zorluk isabet ederse:
Müezzini kollasın, o tekbir getirdiğinde tekbir getirsin, şehadetleri okuduğunda
şehadetleri tekrarlasın.
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Hayye ale's-salah dediğinde, Hayye ale's-salah desin,
Hayye ale'l-felah' dediğinde, Hayye ale'l-felah desin.
Sonra: (Yukarıdaki Duayı) der, sonra da Allah-u Te'ala'dan dileğini ister.
Kaynak
Ezan-ı Muhammedi Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (152-153-154)
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35. En Küçük Bela İçin Bile Bu Duayı Okuyana
Daha İyisi Nasip Edilecek (İstirca Duası)

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.
Allâhümme'curnî fî musîbetî ve ehliflî hayran minhâ.
Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve muhakkak ki biz ancak O'na dönücüleriz.
Ey Allah’ım! Sen başıma gelen bu musibetimde beni mükafatlandır
ve onun yerine bana o (elimden çıka)ndan daha hayırlısını nasib et.
Zamanı
Musibet Anında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşi Ümmü Seleme (Radıyallahu Anha)
şöyle anlatmıştır:
Ben Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i:
Her hangi bir kula bir musibet isabet eder de o:
(Yukarıdaki Duayı) derse, Allah-u Te'ala mutlaka onu o musibetinden
dolayı sevaba nail kılar ve onun yerine kendisine daha hayırlısını ihsan eder,
derken işittim.
Ebu Seleme (kocam) vefat edince ben Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
bana emrettiği bu sözü söyledim, Allah-u Te'ala da bana kocamın yerine ondan
daha hayırlı olan Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i (eş olarak) verdi.
Kaynak
Arifan Dergisi Temmuz 2010
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (61)
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36. İmam-ı Ğazali'nin Tavsiye Ettiği Çok Mühim Dua

Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Bütün hamdler Alemlerin Rabbi olan Allah-u Te'ala içindir.

Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Salatü selam Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beyti'ne
ve sahabesinin hepsinin üzerine olsun.
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Allâhümme innî es-elüke minenni'meti temâmehâ,
ve minel ısmeti devâmehâ, ve minerrahmeti şumûlehâ,
ve minel âfiyeti husûlehâ, ve minel ayşi erğadeh,
ve minel umuri es-adeh, ve minel ihsâni etemmeh,
ve minel in-âmi eammeh, ve minel fadli a'zebeh,
ve minel lutfi enfeah.
Ey Allah’ım! Muhakkak ben Senden: (dünyevi ve uhrevi olan) nimetin tamamını,
(her kötülüğe karşı) korumanın devamını, rahmetin (bütün hayırlara) şumulünü,
afiyetin husulünü (meydana gelmesini), hayatın en rahat olanını,
ömrün en saadetli olanını, ihsanın en tamamını,
verdiğin nimetlerin (dünya ve ahiret için) en umumi olanını,
(nimetlerin şükrünü eda ederek) kereminin en tatlı olanını
ve lütfunun en faydalı olanını istiyorum.
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Allâhümme kün lenâ ve lâ tekün aleynâ.
Allâhümmahtim bisseâdeti âcâlenâ,
ve haqqiq bizziyâdeti âmâlenâ,
veqrin bil âfiyeti ğuduvvenâ ve âsâlenâ,
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vec-al ilâ rahmetike masîranâ ve meâlenâ,
vasbub sicâle afvike alâ zünûbinâ,
ve münne aleynâ bi ıslâhi uyûbinâ,
vec-alitteqvâ zadenâ, ve fî dinîkectihâdenâ,
ve aleyke tevekkülenâ va'timâdenâ.
Ey Allah’ım! Bizim lehimize ol, bizim aleyhimize olma.
Ey Allah’ım! Ecellerimizi saadetle hitame erdir (sonlandır),
emel (beklenti)lerimizi ziyadesiyle gerçekleştir,
gündüzlerimizi ve gecelerimizi afiyetle birleştir,
dönüşümüzü ve varışımızı rahmetin eyle,
günahlarımızın üzerine affının büyük kovalarını boşalt,
ayıplarımızı düzelterek bize iyilik et, takvayı azığımız eyle,
gayretimizi sadece dinin hususunda eyle, tevekkül ve itimadımızın ancak
Sana olmasını nasib eyle.
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Allâhümme sebbitnâ alâ nehcil istiqâmeh,
ve eiznâ fiddünya min mûcibâtinnedameti yevmel qıyameh,
ve haffif annâ siqalel evzâr. Verzuqnâ îşetel ebrâr.

Vekfinâ vasrif annâ şerral eşrâr.
ve a'tiq riqâbenâ ve riqâbe âbâinâ ve ümmehâtinâ
ve evladinâ ve ihvaninâ ve ehavâtinâ minennâr.
Bi rahmetike ya erhamerrâhimîn.
Ey Allah’ım! Bizi istikamet yolu üzere sabit eyle,
bizi kıyamet gününde pişmanlığı gerektirecek şeylerden dünyada koru,
(bizi bağışlayarak) günahların ağırlığını bizden hafiflet,
ebrarın (iyi kulların manevi) hayatını bize nasib eyle.
Sen kötü insanlara karşı bize kafi gel ve onların şerrini bizden defet.
Bizim boyunlarımızı, babalarımızın, annelerimizin, evlatlarımızın,
erkek kardeşlerimizin ve kız kardeşlerimizin de
boyunlarını ( cehennemin) ateş(in)den azad eyle.
Ey acıyaların en merhametlisi! (Bize) rahmetinle muamele eyle.
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Yâ Azîzu Yâ Ğaffâr, Yâ Kerîmu Yâ Settâr, Yâ Halîmu Yâ Cebbâr.
Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ Rahmân.
(Amin)
Ey Aziz (istediğini yapmaktan engellenemeyen)!
Ey Gaffar (çok bağışlayan)! Ey Kerim (cömert)! Ey Settar (günahları örten)!
Ey Halim (ceza vermekte acele etmeyen)!
Ey Cebbar (zorla da olsa dilediği mahluku iradesi yönünde mecbur bırakabilen)!
Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah!
Ey Rahman (gerçek manada sadece Kendisi nimet veren)!
(Dualarımızı kabul eyle.)

ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beyti'ne
ve ashabının tümüne salat eylesin.

Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Bütün hamdler Alemlerin Rabbi olan Allah-u Te'ala'ya mahsustur.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
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Zamanı
5 Vakit Namazdan Hemen Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İmam-ı Gazali (Rahimehullah)’ın ''Eyyühe'l-Veled" isimli risalesinin sonunda
beş vakit namazın akabinde okunmasını tavsiye ettiği mühim bir duadır.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mart 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)
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37. Okunduğunda 7 Kat Göklerin Meleklerinin Feryad Ederek
Allahu Te'ala'ya Müracaat Edecekleri ve Allâh-u Te'âlâ'nın
el-Maruf İsimli Bir Melekle Yardım Göndereceği Dua (Yılan Hikayeli)

Yâ Latîf. Yâ Latîf.
Ültuf bî bilutfikel hafiyyi yâ Latîf. Yâ qadîr.
Es-elüke bil qudratilletisteveyte bihâ alâ arşike
felem ya'lemil arşu eyne müsteqarruke minhü Yâ Halîm.
Yâ Halîm. Yâ Aliyy. Yâ Azîm. Yâ Hayy.
Yâ qayyûm. Yâ Allâh. İllâ kefeytenîhâ.
Ey Latif! Ya Latif!
Ey lütuf sahibi! Sen bana gizli lütfunla lütufta bulun! Ey yegane kudret sahibi!
Hangi kudretinle Arş'a hükümranlık sağladın da Arş Senin kudretinin tecellisinin
kendisinin neresinde bulunduğunu dahi bilmedi ise, işte o kudretin hürmetine
Senden dilerim ki bu yılanın şerrine karşı mutlaka bana kafi gelesin.
Ya Halim! Ey hılm sahibi! Ey yüceler yücesi! Ey büyük olan Allah! Ya Hayy!
Ya Kayyum! Ya Allah! (Bu duamı kabül et.)
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Zamanı
Musibet Anında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Okunduğunda Yedi Kat Göklerin Meleklerinin Feryad Ederek Allah-u Te’ala’ya
Müracaat Edecekleri, Allah-u Te’ala’nın da el-Maruf İsimli Bir Meleği O Kuluna
Yardım İçin Göndereceği Dua
Büyük muhaddis Ebu. Nu'aym (Rahimehullah)’ın tahric ettiği:
Yine büyük muhaddis ve fakih İmam-ı Demiri ile Yusuf-u Nebhani
(Rahimehumellah) gibi ulemanın kendisinden naklettiklerine göre:
Yahya ibni Abdilhamid (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Bir kere (ben tebe'i tabi'inin ulularından olan) Süfyan ibni Uyeyne
(Radıyallahu Anh)’ın meclisinde bulunuyordum, onun meclisinde bin kadar insan
vardı, o sırada o, sohbet meclisinin en sonunda kendisinin sağ tarafında bulunan
bir adama yönelerek:
Kalk, insanlara o yılanın kıssasını anlat, dedi.
Bunun üzerine o kişi:
Beni yaslayın, deyince biz de onu arkasına doğru yaslandırdık.
O sırada gözlerinden yaşlar akmaya başladı, sonra şöyle anlattı:
Dikkat edin, iyi dinleyin ve kavrayın. Babam bana dedemin şöyle anlattığını haber
verdi:
Muhammed ibni Hımyer diye tanınan bir adam vardı. Bu adam haramlardan
ve şüphelilerden ziyadesiyle sakınır, gündüzleri oruçlu, geceleri ibadet ile geçirirdi.
Bu adam avcılığa meraklıydı. Bir gün yine ava çıkmıştı ki karşısına (insanın içine
sığacak büyüklükte) yılan (şekline girmiş bir cin) çıkıverdi ve ona:
Ey Muhammed ibni Hımyer! Beni koru, Allah da seni korusun, dedi.
Muhammed ibni Hımyer ona:
Seni kimden koruyayım? deyince o yılan: Peşime düşen düşmanımdan koru, dedi.
O: Düşmanın nerededir? deyince, o: Arkamdan süratle geliyor, dedi.
Kendisi ona: Sen hangi ümmettensin? deyince o:
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ümmetindenim, biz Allah'tan başka
hiçbir ilah olmadığına şahitlik ediyoruz, dedi.
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Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatmıştır: Ben hemen ona cübbemin içini açtım
ve Buyur gir, dedim.
Fakat o: Düşmanım burada beni görür, deyince dışıma giydiğim abamı açarak
O zaman abamla karnımın arasına gir, deyince o: Düşmanım beni orada da görür,
dedi.
Bunun üzerine ben: Peki sana nasıl bir iyilik yapabilirim? deyince o:
Ağzını aç da içine gireyim, dedi. Ben: Korkarım ki sen beni öldürürsün, deyince o:
Hayır! Vallahi seni öldürmeyeceğim. Bu hususta Allah-u Te'ala da melekleri de,
peygamberleri de, Arş'ı taşıyan melekler de, göklerin sakinleri olan tüm melekler
de seni öldürmeyeceğime dair şahit olsunlar, dedi.
Ben de onun yeminine güvenerek hemen ağzımı açtım, o da ağzımdan içime girdi.
Böylece yoluma devam ederken karşıma elinde keskin bir kılıç bulunan bir adam
çıktı ve bana: Ey Muhammed! Düşmanımı gördün mü?' dedi, ben:
Düşmanın kim? deyince o: Yılan, dedi. O sırada ben: Hayır, dedim.
Fakat bu sözümden dolayı Allah'tan yüz kere mağfiret talep ettim, çünkü ben onun
nerede olduğunu biliyordum.
Sonra yine istiğfar ederek yoluma devam ederken yılan, başını ağzımdan çıkarttı
ve: Bak bakalım, düşmanım gitmiş mi?' dedi, ben sağa sola bakıp da hiç kimseyi
göremeyince Hiçbir insan göremedim, çıkmak istiyorsan haydi çık, dedim.
O: Biraz daha bekleyeyim, dedi. Ben yine sahranın her tarafına gözümü çevirdim,
artık ne bir karaltı ne bir şahıs ne de bir insan göremeyince, Hadi çıkmak istiyorsan
çık, hiçbir insanı göremiyorum, dedim.
Ama o: Ey Muhammed ibni Hımyer! İki şeyden birini seç, dedi.
Ben: O da nedir? deyince o: Ya ciğerine bir darbe vuracağım ve onu parça parça
edeceğim ya da seni başın üzerine yıkacağım da cesedini ruhsuz bir halde
bırakacağım, dedi.
Bunun üzerine ben: Ya Sübhanellah! Bana verdiğin söz nerede kaldı, bana
açıkladığın yemini ne kadar da çabuk unuttun?! deyince o:
Ey Muhammed ibni Hımyer! Benimle baban Adem arasında bulunan düşmanlığı,
benim onu cennetten çıkardığımı ne çabuk unuttun. Sen benim gibi birine iyilik
yapmayı ne maksatla kabul ettin? dedi.
O zaman ben: İlla da beni öldüreceksen o halde biraz müsaade et de şu dağın
altına gideyim ve orada kendime (gömülmek için) bir yer hazırlayayım, dediğimde
o: Sen bilirsin, dedi.
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Böylece ben yakında bulunan bir dağa doğru yürürken artık ümidimi kestim, fakat
Allah-u Te'ala'dan ümidimi kesmeyerek göz uçlarımı Arş'a doğru çevirdim ve
sonra:
(Yukarıdaki Duayı) dedim.
Böylece sağa doğru yürürken karşıma hoş kokulu, kirden pastan arınmış salih bir
zat çıkarak: Selamün aleyküm, dedi.
Ben ona: Ve aleykesselam ey kardeşim! dedim.
O bana: Niçin senin rengini bu kadar değişmiş görüyorum, deyince ben ona:
Bana zulmeden bir düşmandan dolayı böyle oldu kardeşim, diye cevap verdim.
O: Düşmanın nerede? deyince ben: İçimdedir, dedim.
O da bana: Ağzını aç, dedi. Ben ağzımı açar açmaz ağzımın içine yeşil zeytin yaprağı
gibi bir şey koydu ve: Çiğne ve yut, dedi.
Kısa bir zaman sonra karnım sancılandı ve yılanı parça parça halinde dışarı
çıkardım. Hemen o adama sarılarak Ey kardeşim! Seni bana gönderip bana lütufta
bulunan Allah-u Te'ala'ya hamd-ü senalar ederim, deyince o gülerek bana Beni
tanımıyor musun? dedi. Ben: Allah için söylüyorum ki hayır, dedim.
Bunun üzerine bana: Ey Muhammed ibni Hımyer! Seninle yılan arasındaki hadise
meydana geldiğinde sen bu duayı yaptığın zaman yedi kat göklerin ve yerlerin
melekleri feryad ederek Allah-u Te'ala'ya müracaat ettiler. Allah-u Te'ala da:
lzzim celalim hakkı için, cömertliğim ve yüceliğim bahşı için, yüce makamımdaki
üstünlüğüm hakkı için, bu yılanın kuluma yaptığı her şey gerçekten benim
müşahedem altında gerçekleşti. Haydi şimdi cennete git, oradan yeşil bir yaprak al
ve onu kulum Muhammed ibni Hımyer'e yetiştir, buyurdu.
Ben dördüncü kat semada makamı bulunan (ve ismi İyilik yapmakla tanınmış,
manasına gelen) el-Maruf namında bir meleğim.
Ey Muhammed ibni Hımyer! Sen iyilik yapmaktan vazgeçme, çünkü iyilik yapmak
insanı kötü yıkım yerlerinden vikaye eder (korur). Şunu iyice bil ki; kendisine iyilik
yapılan kişi o iyiliğin karşılığını zayi etse de Allah-u Azze ve Celle nezdinde iyilik asla
zayi olmaz, diye nasihatte bulundu.
Kaynak
Lalegül Dergisi Temmuz 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (88-89-90)
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38. Sabah Namazından Sonra 7 Kere Okuyandan 70 Belayı Defeden Bir Dua

Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.
Lâ hîlete velehtiyâle ve lâ melce-e
ve lâ mencâ minallâhi illâ ileyh.
Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet
ve hiçbir günahtan dönüş imkanı yoktur.
AlIah'dan (gelecek belalara karşı) yine ancak Kendisine sığınmaktan başka hiçbir
hile, hiçbir çare, hiçbir sağınak ve hiçbir kurtuluş yoktur.
Zamanı
Sabah Namazından Sonra

Sayısı
7 Kere

Faziletleri
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Hangi bir kul sabah namazını kılıp bitirince (7 defa):
(Yukarıdaki Duayı) derse, Allah-u Te'ala o kişiden yetmiş türlü belayı savuşturur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ağustos 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)
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39. Körlük, Delilik, Felç ve Cüzzam'dan Korunmak İçin Okunacak Dua
{ 1. Dua }

Subhânallâhil azîmi ve bihamdihî ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh. (3 Kere)
O büyük Allah'ı tesbih eder ve O'nu hamdederim. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir
güç ve kuvvet yoktur.
{ 2. Dua }

Allâhümme innî es-elüke mimmâ indeke ve efid aleyye min fadlike venşur aleyye
min rahmetike ve enzil aleyye min berakâtik.
Ey Allah’ım! Şüphesiz ben, Senin yanındaki (derece)lerden istiyorum, fazl-u
kereminden bana (hayırlar) akıt, rahmetinden üzerime saç ve bereketlerinden
üzerime indir.
Zamanı
Sabah Namazından Sonra

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’nın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir:
Bir kere biz Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında bulunuyorken,
Kubeysa isimli bir pir-i fani çıka geldi.
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Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
Senin yaşın ilerlemiş ve kemiklerin incelmişken seni (zahmete katlanarak) getiren
sebep ne oldu?" diye sordu.
O da: Ey Allah'ın Rasulü! Yaşım ilerledi, kemiklerim inceldi, kuvvetim zayıfladı ve
ecelim çok yaklaştı. diye cevap verince, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Bu sözlerini bana tekrar et! buyurdu.
O pir-i fani zat bu sözlerini tekrar edince Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Senin etrafında bulunan ne kadar ağaç, taş ve kerpiç varsa, mutlaka senin bu
sözlerine acıyarak ağladılar (ve senin için istiğfar ettiler).
O halde hacetini arzet, muhakkak senin hakkın(a riayet) vacib oldu, buyurdu.
Bunun üzerine o: Ya Rasulallah! Bana bir takım şeyler öğret ki, Allah-u Te'ala, bana
onlarla dünyada da, ahirette de fayda versin. Fakat öğreteceklerini çok uzun
tutma, çünkü ben unutkan bir ihtiyarım, dedi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Sana dünyan için öğreteceğime gelince:
Sabah namazını kıldığında (3 kere):
(1. Duayı) de ki:
Cüzzam, delilik, körlük ve felçten (ibaret olan) dört beladan korunasın.
Ahiretin için faydalı olana gelince:
(2. Duayı) de, buyurdu.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dayılarından olan o zat, dört parmağını
bükerek bu dört cümlelik duayı okuyunca, Ebu Bekir es-Sıddık ve Ömer
(Radıyallahu Anhuma):
Ya Rasülallah! Senin bu dayın (bu dört şeyi okurken) dört parmağını ne kadar
kuvvetli sıktı?" dediler.
O zaman Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Nefsim kabza-i kudretinde (kudret elinde) olan Allah'a yemin ederim ki, eğer o,
bu duaları hiç terketmeden, kıyamet gününe bunlarla gelebilirse, elbette cennetin
dört kapısı kendisine açılacaktır ve o dilediğinden girecektir, buyurdu.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (99-100-101)
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40. Akşamın Sünnetinden Sonra Okunan Korunma Duası

Yâ şedîdel quvâ, yâ şedîdel mihâl.
Ezlelte bi qudratike cemîa halqik.
İkfinî şerra a'dânî bimâ şi'te.
Ey kuvvetleri şiddetli ve kudreti güçlü olan Zat!
Kudretinle bütün yaratıklarını zelil kıldın.
Düşmanlarımın şerrine karşı dilediğin suretle bana kafi gel.
Zamanı
Akşam Namazının Sünnetinden Sonra

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rivayet olunduğuna göre her kim akşam namazının sünnetini
Kafirun ve İhlas Süresi ile kıldıktan sonra:
(Yukarıdaki Duayı) derse, her türlü sıkıntıdan ve şerden kifayet olunur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2013
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94)
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41. Hızlı Anlayış ve Öğrendiğini Unutmamak İçin Okunacak Dualar
Sür’atü’l-Fehm (Hızlı Anlayış) ve Öğrendiğini Unutmamak İçin Okunacak Dualar
{ 1. Dua }

Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Adede külli harfin kütibe ve yüktebu ilâ ebedil âbidîn,
ve dehriddâhirîn, yâ rabbel âlemîn. (Amin)
Sonsuzların sonsuzuna ve ebediyyetlerin ebediliğine kadar yazılmış
ve yazılacak her harf sayısınca Allah'a tesbih olsun, Allah'a hamdolsun.
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür
ve O çok yüce ve pek büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir (şeye) güç
ve kuvvet yoktur. Ey alemlerin Rabbi (Duamı kabul eyle)!
Zamanı
Her Farz Namazının Ardından

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Her hangi bir meseleyi kavrama hususunda süratli (hızlı) bir fehim (anlayış) sahibi
olmak isteyen kişi her (farz) namazın ardından şu duayı okumalıdır:
(Yukarıdaki 1.Dua)
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{ 2. Dua }

Allâhümmeftah aleyye fütûhal ârifîne bi hikmetik.
Venşur aleyye rahmetek.
Ve zekkirnî mâ nesîtü yâ Zel celâli vel ikrâm. (Amin)
Ey Allah’ım! (Allah-u Te'ala' yı bilen) ariflerin (zeka, idrak ve anlayış hususundaki)
fetihlerini hikmetinle bana aç.
(Bu hususta) üzerime rahmetini saç ve unuttuğum şeyi bana hatırlat.
Ey celal ve ikram sahibi (olan Allahım)
(Duamı kabul eyle)!
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Bazı ulemadan nakledildiğine göre:
Öğrenilen bir şeyi hiçbir zaman unutmamak için bu dua okunmalıdır.
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{ 3. Dua }

Allâhümme nevvir bil kitâbi basarî veşrah bihî sadrî vesta'mil bihî bedenî
ve etlıq bihî lisânî ve qavvi bihî cenânî ve esri' bihî fehmî
ve qavvi bihî azmî bi havlike ve quvvetike feinnehü
lâ havle ve lâ quvvete illâ bike yâ erhamerrâhimîn. (Amin)
Ey Allah’ım! Senin kuvvet ve gücün ile O (yüce) Kitap (olan Kur'an'ın zıyasıy)la
gözümü nurlandır, onunla göğsümü genişlet, bedenimi onunla (meşgul ederek)
çalıştır, onunla dilimi çöz, onunla kalbimi kuvvetlendir, onunla anlayışımı
çabuklaştır, onunla gayretimi (artırarak) kuvvetlendir.
Zira Senin yardımın olmadan hiçbir (şeye) güç ve kuvvet yoktur.
Ey acıyanların en merhametlisi (bu duamı kabul eyle)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Mes'ud (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Kim ezberledikten sonra Kur'an-ı Kerim'i ve anladıktan sonra bir ilmi unutmaktan
korkarsa:
(Yukarıdaki) duasını okusun.
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{ 4. Dua }

(O Kur'an-ı Kerim yaratılışının evveli olmayan) Kadim bir kelamdır ki onu
dinlemekten usanılmaz.
O (insanlara ait) sözlerden, işlerden ve niyetlerden beri olmuştur.
Ben yalnız onunla her derdime şifa bulurum ki onun nuru, (Ne yapacağımı
bilemediğim) hayret ve cehalet anında (yol gösteren) bir delildir.
Öyleyse ey Rabbim! Beni onun harflerinin sırlarıyla faydalandır, Kalbimi, kulağımı
ve gözümü de onunla nurlandır.
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Her kim şu yazılı olan beyitleri okumaya devam ederse (ilimden) her duyduğunu
ezberler, o ezberlediği şey kulağında yerleşir ve onu ebediyyen unutmaz.
Beyitler şunlardır: (Yukarıdaki)
Kaynak
Lalegül Dergisi Kasım 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95-96)
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42. Okuduğunu ve Dinlediğini Unutmama, Hafıza Kuvvetlendirme Duası
{ Okuduğunu ve Dinlediğini Unutmamak İçin Okunacak Dualar }
{ 1. Dua }

Bismillâhi ve subhânallâhi ve lâ ilâhe illallâhu
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Adede külli harfin
ve kitâbin yüktebü ilâ ebedil âbidîn,
ve dehriddâhirîn.

ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihi ve sahbihî ve selleme teslîmâ.
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Allah'ın ismiyle! Allah-u Te'ala noksan sıfatlardan münezzehtir.
Allah-u Te'ala'dan başka hiç bir ilah yoktur.
O en yüce ve en büyük Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş,
hiç bir ibadete de kuvvet yoktur.
(Bu zikirleri) sonsuzların sonsuzuna ve ebediyyetlerin ebediliğine kadar yazılacak
her harf ve yazı adedince (söylüyorum).
Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e Ehl-i Beyt'ine salat eylesin ve çokça selam
eylesin.
(1.Dua Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Kitabı Eline Alırken

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
“el-Cami'u limefterak min düreri'l-ulumi'l-faiza" isimli eserde naklolunduğu üzere:
İnsanlar içerisinde hafızası en güçlü olmak isteyen kişi okuyacağı kitabı eline
alırken: (Yukarıdaki Dua)
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{ 2. Dua }

Allâhümmeftehlenâ ebvâbe hikmetik,
venşur aleynâ hazâine rahmetik,
yâ zel celâli vel ikrâm.
Ey Allah’ım! Sen bize hikmet kapılarını aç,
Sen rahmetinin hazinelerini üzerimize saç,
ey celal ve ikram sahibi (kabul et)!
Zamanı
Okumaya Başlamadan

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ulemanın beyanı vechile:
Okuduklarından bir harf bile unutmak istemeyen kişi, okumaya başlamadan önce
bu duayı okur.
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{ 3. Dua }

Allâhümme innî estevdiuke cemîa
mâ enzuruhû fî hâzel kitâbi hattâ teruddehû
aleyye fî vaqtihtiyâcî ileyh.
Ey Allah’ım! Bu kitapta göreceğim şeylerin tümünü, o bilgilere muhtaç olduğum
vakit onları benim hıfzıma iade edesin diye Sana emanet ediyorum.
Zamanı
Okumaya Başlamadan

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
"el-Buğye" isimli eserde zikredildiğine göre:
İlim kitaplarını mütalea etmek isteyen kişinin itina göstermesi gereken
hususlardan biri de okumaya başlamadan önce huzur-u kalp ile şöyle demesidir:
(Yukarıdaki Dua)
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{ 4. Dua }

Allâhümme innî estevdiuke cemîa
mâ estefîdühû min hâzesseyyidi
ev fî hâzel meclisi hattâ teruddehû
aleyye fî vaqtihtiyâcî ileyh.
Ey Allah’ım! Bu zattan veya bu mecliste istifade edeceğim ilimlerin tümünü,
o bilgilere muhtaç olduğum vakit onları benim hıfzıma iade edesin diye
Sana emanet ediyorum.
Zamanı
Derse Başlamadan Önce

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Bazı alimler bu duayı Allah-u Te'ala'nın fazlıyla hafıza için çok faydalı bulduklarını
beyan etmişler, yine böylece bir alimin sohbetine veya dersine katıldıklarında:
(Yukarıdaki duayı) dedikleri zaman Allah-u Te'ala'nın izniyle hafızaları zayıf olsa da
o mecliste dinlediklerini unutmadıklarını bildirmişlerdir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Aralık 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94-95)
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43. Cuma Günü Yapıldığında Mutlaka Kabul Olunacak Bir Dua

Lâ ilâhe illâ ente Yâ Hannân, Yâ Mennân,
Yâ Bedîassemâvâti vel ard, Yâ Zel celâli vel ikrâm. (Amin)
Senden başka hiçbir İlah yoktur, ey çok acıyan, ey bolca lütfeden! Ey göklerin
ve yerin eşsiz yaratıcısı! Ey celal ve ikram sahibi! (Şu muradımı ihsan eyle).
Zamanı
Cuma

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Cabir ibni Abdillah (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Şu dua Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e arz edildiğinde:
Eğer cuma gününden bir saatte:
(özellikle güneşin batmasına yakın olduğu dakikalar veya imamın minbere
çıkışından namazın bitişine kadar olan zaman dilimi gibi gizlenen kabul saatinde)
Doğu ile batı arasında bulunan herhangi bir şey hakkında (dua ve beddua
mahiyetinde) bu dua ile Allah-u Te'ala'ya yalvarılacak olsa, elbette sahibi için
icabet olunur (duası kabul edilir) (O dua da): (Yukarıdaki Dua)
Not
Okunması uygun olan zamanlar
(Perşembe Günü Akşam Namazına Yakın Bir Saat)
(Yada Cuma Namazından Önce)
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (89)
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44. Kelimetül Ferec (Sıkıntıların Açılmasına Sebep Olan Kelime)

Lâ ilâhe illallâhul-halîmul-kerîm.
ve subhânallâhi rabbissemâvâtisseb-i
ve rabbil arşil azîm.
Velhamdülillâhi rabbil-âlemîn.
Halim ve Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Yedi kat göklerin ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’ı tesbih ederim.
Bütün hamdler de alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun.
Zamanı
Sıkıntılı Bir Anda

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
BAKİYYE: Kalıntı demektir.
İbn-i Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet edildiğine göre:
Bundan murat, Tevrat levhalarının kırıkları, Musa ve Harun (Aleyhisselam)’ın
deynekleri, elbiseleri, Harun (Aleyhisselam)’ın sarığı, içinde Cennetten gelme
kudret helvası bulunan altından bir tas ki, Yakup (Aleyhisselam) onunla iftar
ederdi.
Bir de, kelimetül ferec (sıkıntıların açılmasına sebep olan kelime):
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Kaynak
Lalegül Dergisi Eylül 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (17)
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45. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in
Öğrenmemizi Emrettiği Namazdan Sonra Okunacak Dua

Allâhümme innî es-elüke fi'lel-hayrât,
ve terkel münkerât, ve hubbel mesâkîn, ve en tetûbe aleyye
ve izâ eradte bi ibâdike fitneten faqbıdnî ileyke ğayra meftûn.
Ey Allah’ım! Ben Senden hayırlı işleri yapmayı, kötülükleri bırakmayı
ve fakirleri sevmeyi, bir de benim tevbemi kabul etmeni isterim.
Kullarına bir fitne dilersen beni o fitneye uğramamış olarak Kendine al
(vefat ettir).
Zamanı
Namazı Bitirdiğinde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
1. İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Ulu ve yüce Rabbim bu gece (mekandan münezzeh olarak, şanına yakışır bir
şekilde) bana geldi ve 'Ya Muhammed! Namaz kıldığında (bitirdiğin zaman veya
selamdan önce):
(Yukarıdaki Dua) diye söyle (bu duayı yap) buyurdu.
2. Acuri, Tirmizi ve Hakim'in, diğer rivayetlerinde ise:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
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Bu duaları öğrenin (ders yaparak öğretin)! Nefsim, yedinde (canım, kudret elinde)
olan Zat'a yemin ederim ki, bunlar elbette haktır, buyurdu.
Kaynak
Namaz İlmihali
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (85-86)
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46. Abdest Alırken Okunacak Faziletli Bir Dua

Allâhümmağfirlî zenbi
ve vassi'li fi dâri ve bârikli fi rızkî.
Ey Allah’ım! Benim günahımı bağışla, evimi genişlet ve rızkımı bereketlendir.
Zamanı
Abdest Alırken

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ebu Musa el-Eş'ari (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Bir kere Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e abdest suyu getirdim,
O, abdest alırken: (Yukarıdaki Dua) diye dua etti.
Ben: Ey Allah'ın Nebisi! Senin şöyle şöyle dua ettiğini duydum, deyince:
Bu dualar hiç bir şeyi bıraktılar mı?
Yani bu duaların dünya ve ahiret hususunda temas etmedikleri bir hayır kaldı mı?
buyurdular.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (41)
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47. Cennete Girmek İçin Yedi Kere Okunacak Bir Dua

Allahümme innî es'elükel cennetelletî zıllühâ arşüke
ve nûruhâ vec'hüke ve haşvühâ rahmetük.
Ey Allah’ım! Senden, gölgesi Senin Arş'ın, nuru Senin cemalin,
içi de rahmetinle dolu olan o cenneti isterim.
Zamanı
Bir Gün ve Gecede

Sayısı
7 Kere

Faziletleri
İbni Ebi'd-Dünya "ed-Du'a" isimli eserinde, Ata (Radıyallahu Anh)’ın şöyle
buyurduğunu rivayet etmiştir:
Her kim (bir gün ve gecede 7 kere) (Yukarıdaki Duayı) derse:
Allah-u Te'ala onu cennete girdirir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (287)
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (108)
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48. İyi Rüya Görmek İçin Okunacak Dua

Allahümme innî es'elüke ru'yen sâlihaten sâdıqaten
gayra kâzibetin nâfi'aten gayra dârretin.
Ey Allah’ım! Ben Senden zararlı olmayıp faydalı olan,
yalan olmayıp doğru olan salih bir rüya (göstermeni) isterim.
Zamanı
Gece Uyumadan

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Urve ibni Zübeyr (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Aişe (Radıyallahu Anha) validemiz uyumak istediği zaman:
(Yukarıdaki dua) diye dua ederdi. Bunu okuduğu zaman duyanlar artık sabaha veya
gece uyanıncaya kadar hiç konuşmayacağını anlarlardı.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (252-253)
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49. Sabah Namazından Sonra Okunan Çok Faziletli Bir Dua

Allahümme innî es'elüke ilmen nâfi'an
ve amelen müteqabbelen ve rızqan tayyiben.
Ey Allah’ım! Senden faydalı ilim, tertemiz rızık ve kabul edilmiş amel isterim.
Zamanı
Sabah Namazını Kıldığında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ümmü Seleme (Radıyallahu Anha) validemizden rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sabah namazını kıldığında:
(Yukarıdaki dua) diye dua ederdi.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (97)
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50. Yatarken ve Ölü Mezara Konurken Okunacak Bir Dua

Bismillâhi ve alâ milleti Rasûlillahi.
Allah'ın ismiyle ve Rasulüllah'ın milleti (dini) üzere.
Zamanı

Sayısı

Yatacağın Zaman
ve Ölü Mezara Konulurken

1 Kere

Faziletleri
Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur:
Yatacağın zaman, bir de ölü mezara konulurken: (Yukarıdaki Zikri) de(mek
suretiyle zikirde bulun).
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (252)
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51. Her Namazdan Sonra Kendileriyle Dua Edenlerin
Allah Dostlarından Olacağı Beş Kelime

Allahümme eslih ümmete Muhammedin
sallallahü te’ala aleyhi vesellem.
Ey Allah’ım! Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
ümmetini ıslah et.

Allahümme erham ümmete Muhammedin
sallallahü te’ala aleyhi vesellem.
Ey Allah’ım! Muhammed (Sallalluhu Aleyhi ve Sellem)’in
ümmetine rahmet et.

Allahümme ferric an, ümmeti Muhammedin
sallallahü te’ala aleyhi vesellem.
Ey Allah’ım! Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
ümmetinden belaları aç.
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Allahümme ihdi ümmete Muhammedin
sallallahü te’ala aleyhi vesellem.
Ey Allah’ım! Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
ümmetini hidayet et.

Allahümmeğfirli ümmeti Muhammedin
sallallahü te’ala aleyhi vesellem velicemiî men amene bike.
Ey Allah’ım! Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
ümmetini ve sana inananların hepsini mağfiret et.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Namazın Peşinden

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ulema buyurmuştur ki:
Her kim namazın peşinde bu beş kelimeyle dua ederse:
Ebdal (yeryüzünün kendileriyle ayakta durduğu seçkin veliler)den yazılır.
O kelimeler de şunlardır: (Yukarıdaki Dua)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (142-143)
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52. Namazların Ardından Kendilerini Okumaya Devam Edenlerin
Dünya ve Ahiret Müşkillerinin Hallolacağı On Kelime

Bismillahirrahmânirahîm

Hasbiyallahu li dînî. Hasbiyallahu li dünyâye.
Dinim için Allah bana yeter. Dünyam için Allah bana yeter.

Hasbiyallahu limâ ehemmenî. Hasbiyallahul limen begâ 'aleyye.
Mühim işlerim için Allah bana yeter. Bana karşı azanlar için Allah bana yeter.

Hasbiyallahu limen hasedenî. Hasbiyallahu limen kadeni bi sûin.
Beni kıskananlara karşı Allah bana yeter.
Bana kötü hile yapanlar için Allah bana yeter.
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Hasbiyallahu indel mevt. Hasbiyallahu indel mes’eleti fil kabri.
Ölüm zamanında Allah bana yeter. Kabirdeki suallerde Allah bana yeter.

Hasbiyallahu indel mîzân. Hasbiyallahu indes sırât.
Mizan'da Allah bana yeter. Sırat'ta Allah bana yeter.

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîbu.
(Her yerde ve her zaman) Allah bana yeter. O'ndan başka hiç bir ilah yoktur.
Ancak O'na güvendim ve ancak O'na yönelirim.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Beş Vakit Namazın Ardından

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Büreyde (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim beş vakit namazın ardında şu (10 kelimeyi) okursa:
Allah-u Te'ala'yı onların yanında (yani bu kelimeleri okuması sebebiyle) kendisine
yeterli gelinmiş ve ihtiyacı görülmüş olarak bulur.
594

O on kelimenin beşi dünya için, beşi de ahiret içindir: (Yukarıdaki Dua)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (140-141)
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53. Namazların Ardından Okunan Sığınma Duası

Allâhümme innî eûzü bike minel küfri vel fakri ve azâbil kabri.
Ey Allah’ım! Kafirlikten, fakirlikten ve kabir azabından Sana sığınırım.
Zamanı
Namazın Ardından

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Müslim ibni Ebi Bekre (Radıyalluhu Anh) şöyle anlatmıştır:
Babam namazların peşinde: (Yukarıdaki Dua) diye dua ederdi.
Ben de bu dualara devam ederdim. Bir kere babam, bana:
Ey yavrucuğum! Bu duaları kimden öğrendin? dedi.
Ben: Senden öğrendim. diye cevap verince, O:
Şüphesiz ki Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazların akabinde
bunları söylerdi, dedi.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (142)
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54. Namazda Saffa Varıldığında Okunacak Dua

Allahümme âtinî efdale mâ tü'tî ıbâdeke's-sâlihîn.
Ey Allah’ım! Salih kullarına verdiğinin en üstününü bana ver.
Zamanı
Namazda Saffa Vardığında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Sa'd ibni Ebi Vakkas (Radıyallahu Anh)’dan rivayet olunduğuna göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaza durmuş iken bir adam namaza
geldi, saffa vardığında:
(Yukarıdaki Dua) diye dua etti.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazını bitirdiğinde:
Demin konuşan kimdi?" diye sordu.
O adam: Bendim ya Rasullellah! deyince,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): O halde atının boynu vurulacak,
Sen de Allah yolunda şehit edileceksin, buyurdu.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (91-92)
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (333)
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55. Ansızın Bir Hayırla Karşılaşmak
ve Ani Bir Bela ile Karşılaşmamak İçin Okunacak Dua

Allâhümme innî eselüke min fecetil hayri
ve eûzu bike min fecetişşerri.
Ey Allah’ım! Ansızın hayırla karşılaşmayı Senden isterim
ve ansızın şerle karşılaşmaktan Sana sığınırım.
Zamanı
Sabah ve Akşam

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Enes (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sabahladığında ve akşamIadığında:
(Yukarıdaki Dua) diye dua ederdi ve:
Şüphesiz kul, sabahladığında ve akşamladığında ansızın karşısına ne çıkacağını
bilemez (onun için böyle dua etmelidir), buyururdu.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (191)
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56. Bütün Belalardan Korunmak
ve Hiç Bir Şey Kaybetmemek İçin Okunacak Dua

Bismillahi alâ nefsî ve ehlî ve mâlî.
Kendimin, ehlimin ve malımın üzerine Allah'ın ismini okurum.
Zamanı
Sabah

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayet edildiğine göre:
Bir adam Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek, başına çok felaketler
geldiğinden şikayet edince:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
Sabahladığında: (Yukarıdaki Duayı) de. O zaman bir şeyin kaybolmaz, buyurdu.
O adam bunu okuduğunda bütün belalardan kurtuldu.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (193)
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57. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in Hazreti Mu'az'a
Her Namazın Peşinden Okumayı Terketmemesini Emrettiği Dua

Allahümme e'ınnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ıbâdetik.
Ey Allah’ım! Seni zikretmem, Sana şükretmem
ve Sana güzel ibadet etmem için bana yardım et.
Zamanı

Sayısı

Her Namazın Peşinden
ya da Dua Zamanında

1 Kere

Faziletleri
1. Mu'az ibni Cebel (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Bir kere Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) benim elimden tutarak bana:
Ey Mu'az! Vallahi şüphesiz ben, elbette seni seviyorum. Vallahi şüphesiz ben,
elbette seni seviyorum.
Ey Mu'az! Her namazın peşinde:
(Yukarıdaki Dua) diye dua etmeyi terketme diye sana vasiyet ediyorum, buyurdu.
2. Aişe (Radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulullah (Sallalllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim tam manasıyla dua yapmak isterse: (Yukarıdaki Dua) desin.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (122)
Kaynak
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (365)
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58. Efendimiz (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)'in Fatıma Validemize
Muhafaza Olunması İçin Öğrettiği Bir Dua

Yâ Hayyu, yâ Gayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eslih lî şe’nî küllehü
ve lâ tekilnî ilâ nefsî Tarfete aynin.
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım! Ancak Senin rahmetine sığınırım.
Benim bütün işlerimi düzelt (yoluna koy) ve beni göz açıp kapayıncaya kadar
(az bir zaman da olsa) asla nefsim(in elin)e bırakma.
Zamanı
Sabahladığında ve Akşamladığında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Bir kere Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Fatıma (Radıyallahu Anha)’ya:
Sabahladığında ve akşamladığında, benim sana okumanı tavsiye edeceğim şu
duayı dinlemenden yahut söylemenden seni ne engelledi? buyurdu.
(O dua da şudur): (Yukarıdaki Dua)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (192)
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59. İbadetlere Karşı Güç Kuvvet Kazanmak İçin Okunacak Dua

Allâhümme entel-qâdirul-muqtedirullezî
ebda'te biqudratike mâ evcedte minel-maqdûrât.

ve qaddertel-qudratelletihtera'te
ve sana'te biqudratike mâ vudıat lehâ
minel-maqdûrâtil-muqadderatilletî bihahtüria ve sunia.

ve ente müstağnin an müâveneti şey in minel-mevcûdât.
Entel-muqaddirullezî taqdiru biqudratike
alâ sâiril-mahlûqâti min ğayri mümâsseti
ve lâ mümâzecetin bil-müâlecâti vel âlât.
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Es-elüke yâ qâdiru bi ihâtati qudratike alel-celîli vel-haqîr.

En tec-ale lî qudraten alâ külli mâ yuqarribunî ileyk.
ve lâ taqta'nî ebeden ank.
Vettehıznî bi fadlike habîben minel-ahbâb.

ve lâ tübezzilnî bitebzîlil-fi'li vel-hicâb.
İnneke entallâhul-qâdirul-muqtedirul-vehhâb.
Ey Allah’ım! Sen öyle bir Kadir ve Muktedirsin ki
yaratmış olduğun bütün mahlukatı kudretinle icad ettin.
(kullarında) yarattığın gücü (onlara) ölçülü verdin,
ezelde o kudretle yaratılacağı ve yapılacağı mukadder olan tüm mevcudatı
kendileri için tahsis edilen kudretini taalluk ettirerek yarattın.
Zaten Sen varlıkların hiçbirinden yardım almaya muhtaç değilsin.
Sen öyle bir mukaddirsin ki hiçbir şeye temas etmeden.
Hiçbir alet ve edevat kullanmadan sair mahlukat üzerine kudretinle Kadirsin.
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Ey Kadir! Kudretinin büyük küçük herşeyi kuşatmış olması hürmetine
Senden dilerim ki beni Sana yaklaştıran herşeye karşı bana güç ve kuvvet veresin.
Sen beni ebediyyen Kendinden ayrı düşürme, lutfunla beni dostlarından bir dost
ittihaz eyle. Düşük işlere müptela kılarak beni Kendinden perdeleme.
Şüphesiz Kadir, Muktedir ve Vehhab (bolca bağışta bulunan) ancak Sensin.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Kadir ism-i şerifıni 'el-Kadir' veya 'ya Kadir' siğasıyla (305 kere),
Muktedir ism-i şerifıni de 'el-Muktedir' veya 'ya Muktedir' siğasıyla (744 kere)
okuduktan sonra:
Yukarıda zikredilen duasını (1 kere) dahi okumak kişiye
ibadetlere karşı kuvvet kazandıracak.
Allah-u Te’ala'dan manen ayrı kalmamasını sağlayacak, düşük işlere müptela
olarak Allah-u Te’ala'dan perdelenmemesini temin edecek ve daha bir çok hususta
muvaffak edecek, hasılı, maddi-manevi her anlamda güçlü ve kuvvetli kılacaktır.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ağustos 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93)
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60. İsteklerin Gerçekleşmesi, Sıkıntıların Çözülmesi İçin Kılınacak
Hacet Namazı ve 1000 Kere Okunacak Duası

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ
ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî
ve sahbihî salâten tehullü bihâ uqdetî.

ve tüferricü bihâ kürbetî. ve tünqizünî bihâ min vahletî.
ve tüqîlünî bihâ min asratî. ve taqdî lî bihâ hâcetî
ve tübelliğunî bihâ ümniyyetî.
Ey Allah! Efendimiz ve yarimiz Muhammed'e, onun Ehl-i Beyti'ne ve sahabesine
öyle bir salat ile salat(-ü selam) eyle ki onun vesilesiyle düğümümü çözesin.
Onun hürmetine sıkıntımı açasın. (Düştüğüm) bataklıktan onun sebebiyle beni
kurtarasın. Onun hürmetine benim zellelerimi (hatalarımı) gideresin.
Onun vesilesiyle benim için isteğimi yerine getiresin ve onun bereketine beni
muradıma (arzuladığım şeye) eriştiresin.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
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Faziletleri
1. Şu bilinmelidir ki; her kimin Allah-u Te'ala'ya bir haceti (dileği) olursa veya
bir sıkıntıya yahut derde düşerse ya da başına bir musibet inerse:
- Gecenin ortasında kalksın.
- Sünnete uygun bir şekilde güzelce abdest alsın.
- Kur'an-ı Kerim'den bildiği sureleri okuyarak iki rekat namaz kılsın.
Selam verdikten sonra ise kıbleye yönelik vaziyette şu duayı: (Yukarıdaki Dua)
(1000 kere) okusun.
(Eğer böyle yaparsa) Allah-u Sübhanehu ve Te'ala o kişinin başına inen her ne
musibet ise onu kendisinden süratle giderir.
Ey mümin! Elini bu hazineye sımsıkı yapıştır. Çünkü bunun menfaatleri gerçekten
çoktur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Şubat 2019
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (89)
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61. Rüyada Sevdiği veya Sevmediği Birşey Gördüğünde Yapılacaklar
{ 1.Dua }

Allâhümme innî eûzü bike min amelişşeytân,
ve seyyiâtil ahlâm.
Ey Allah! Şeytanın amelinden ve kötü rüyalardan Sana sığınıyorum.
{ 2.Dua }

Hayran raeyte ve hayran yekûn.
Hayır görmüşsün, (senin için) hayırlı olsun.
{ 3.Dua }

Hayran telqâhu ve şerran tevaqqâh.
Hayran lenâ ve şerran alâ a'dâinâ.
Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.

607

Hayırla karşılaşasın ve şerden muhafaza olasın.
Hayırlar bize ait, şerler ise düşmanlarımızın üzerine olsun.
Hamd de alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus olsun.
Zamanı
Rüya Görüldüğünde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
{ 1. Dua Faziletleri }
Rüyada Sevdiği veya Sevmediği Birşey Gördüğünde Yapılacaklar
a. Ebu Sa'id el-Hudri (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Sizden biri sevdiği bir rüya gördüğü zaman (bilsin ki) o Allah'tandır.
Bundan dolayı Allah'a hamdetsin ve o rüyasını (kendisini kıskanmayan kişilere)
anlatsın.
b. Diğer bir rivayette ise şöyle buyrulmuştur:
Rüyasını ancak sevdiği kimseye anlatsın.
Eğer bundan başka yani sevmediği bir rüya görürse (bilsin ki) o da şeytandandır.
O rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye anlatmasın,
böyle yaparsa o rüya ona asla zarar veremez.
c. Ebu Katade (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Güzel rüya Allah'tandır, kabus ise şeytandandır.
Her kim (rüyasında) sevmediği bir şey görürse:
Sol tarafına (3 defa) (kendisinde ıslaklık bulunmayan hafif bir üfürmekle) tükürsün
ve şeytandan (Allah'a) sığınsın. (Eğer böyle yaparsa) bu kötü rüya ona zarar
veremez.
d. Cabir (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte ise
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
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Sizden biriniz kötü bir rüya gördüğü zamanda sol tarafına (3 defa)
(kendisinde ıslaklık bulunmayan hafif bir üfürmekle) tükürsün, (3 kere) de
şeytandan Allah'a sığınsın ve yattığı taraftan dönsün.
e. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Sizden biriniz sevmediği bir rüya gördüğü zaman bunu kimseye anlatmasın ve
kalkıp namaz kılsın.
f. İbnü's-Sünni (Rahimehullah)’ın zikrettiği bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Sizden biriniz sevmediği bir rüya gördüğü zaman (3 defa)
(kendisinde ıslaklık bulunmayan hafif bir üfürmekle) tükürsün ve: (1.Dua) desin.
{ 2. Dua Faziletleri }
Kendisine Rüya Anlatıldığında Okunacak Dua
a. İbnü's-Sünni (Rahimehullah)’ın nakline göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisine gelip:
Bir rüya gördüm, diyene: (2.Dua)’yı buyururdu.
b. Diğer bir rivayette ise: (3.Dua)’yı buyurmuştur.
Kaynak
Arifan Dergisi Aralık 2010
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (58-59)
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62. Aniden Korkup Uykudan Uyanıldığında Okunacak Dua

Eûzü bikelimâtillâhittâmmeti min ğadabihî ve şerri ibâdih. Ve min
hemezâtişşeyâtîn, ve ey-yahdurûn.
Allah-u Te'ala'nın gazabından, kullarının şerrinden,
şeytanların (ve cinlerin) vesveselerinden ve benim yanımda bulunmalarından,
Allah'ın tastamam kelimelerine sığınırım.
Zamanı
Korkarak Uyandığında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
1. Amr ibni Şua'yb'ın, babasından onun da dedesinden (Radıyallahu Anhüm)
rivayet ettiğine göre Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Aniden korkarak uykudan uyanıldığında söylenecek bazı kelimeleri
onlara öğretirdi ki, o kelimeler de şunlardır: (Yukarıdaki Dua)
2. Abdullah ibni Ömer (Radıyallahu Anhüma) oğullarından aklı erenlere bu duayı
öğretirdi, aklı ermeyenler için ise bu duayı yazar onların üzerine asardı.
İşte bu rivayet, ayet ve hadislerden yazılıp insanların üzerine asılan nüsha
(muska)-ların meşruiyetinin en büyük delilidir.
3. İbnü's-Sünni (Rahimehullah)’ın rivayetinde ise bir adam
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve gece uykusundan korkarak
uyanıp kalktığından şikayet etti.
Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
Yatağına yattığında bu duayı oku buyurdu. O kişi bunu tatbik ettiğinde bu hal
kendisinden kayboldu.
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Kaynak
Arifan Dergisi Aralık 2010
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (57-58)
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63. İnsanın Kendisini Yenik Duruma Düşüren Bir Şey Karşısında Okuyacağı Dua
{ 1.Dua }

Kadderallâhu ve mâşâe feal.
Allah-u Te'ala takdir etti ve dilediği oldu.
{ 2.Dua }

Hasbiyallâhu ve ni'mel vekîl.
Allah-u Te'ala bana yeter, o ne güzel vekildir.
Zamanı
Zor Bir Durumda

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
1. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Kuvvetli olan mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır ve Allah-u Te'ala'ya
daha sevimlidir. Bununla beraber her birinde hayır vardır. Sen kendine fayda
vereni iste ve Allah-u Te'ala'dan yardım dile, asla acizlik gösterme.
Başına bir iş gelirse:
Ben şöyle yapmış olsaydım, şöyle olurdu, deme. Ancak: (Yukarıdaki 1.Dua)’yı de.
Çünkü: “Eğer” sözü şeytana kapı açar.
2. Avf ibni Malik (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki adam arasında (bir dava için) hüküm
verdi.
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Aleyhine hüküm verilen adam geri giderken dönünce:
Allah-u Te'ala bana yeter, o ne güzel vekildir, dedi.
Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Allah-u Te'ala acizliği kötüler; ancak sen tedbirli ol (gayretli ol, bir işe devam
edebileceğin nispette giriş).
Bir iş sana galip geldiği zaman:
(Yukarıdaki 2.Dua)’yı de" buyurdu.
Kaynak
Arifan Dergisi Mayıs 2011
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (63-64)
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64. Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar
{ 1. Maddedeki Dua }

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.
Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. (Günde 10 kere)
{ 3. Maddedeki Dua }

Âmennâ billâhi ve bi rusülih.
Ben Allah'a ve O'nun peygamberlerine iman ettim. (3 kere)
{ 5. Madddeki Ayet }

Hüvel evvelü vel âhiru vezzâhiru
vel bâtınu ve hüve bikülli şey in alîm.
O, Evvel'dir (Allah, her şeyden öncedir),
Ahir'dir (Kendisinden başka hiçbir şeyin kalmayacağı son gerçektir),
Zahir'dir (varlığı açık ve kesindir),
Bâtın'dır, (gerçek niteliği yaratılanların harika özellikleri içinde gizlidir).
O, her şeyi (bütün ayrıntıları ile) Bilendir. (1 kere)
{Hadid Suresi 3.Ayet}
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Faziletleri
Vesvese İçin Okunacak Dualar
Allah-u Te'ala:
Eğer şeytandan en ufak bir vesvese gerçekten sana gelip çatarsa,
(ondan kurtulmak için) hemen Allah'a hakkıyla sığın!
Şüphesiz ki O,
(sana eziyet edenlerin sözlerini ve senin sığınmalarını hakkıyla iş iten) Semi'de,
(şeytanın vesveselerini ve senin iyi niyetini çok iyi bilen) Alim de ancak O'dur!
(Fussilet Suresi: 36)
Buyurduğuna göre şeytan dürtülerine karşı yapılacak şeylerin en güzeli
Allah-u Te'ala'nın bize öğrettiği sığınma sığasıdır ki bunun da en güzel şekli
(10 kere) Allah-u Te'ala'ya sığınmaktır.
1. Hazreti Enes (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen şu hadis-i şerif de bu manayı
kuvvetlendirmektedir.
Her kim (Günde 10 kere) (Yukarıdaki 1. Maddedeki Dua)’yı diyerek (şeytandan)
Allah-u Te'ala'ya sığınırsa:
Sizin biriniz yabancı deveyi havuzdan kovduğu gibi, Allah-u Te'ala da şeytanı ondan
uzaklaştıran bir meleği o kimse için görevlendirir.
2. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Şeytan sizden birinize gelir ve: Şunu kim yarattı, şunu kim yarattı? der,
hatta (işi o noktaya getirir ki) Rabbini kim yarattı?! der.
İşte insan böyle bir durumla karşılaşırsa Allah'a sığısın ve bu vesveseden vazgeçsin.
3. Yine Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
İnsanlar birbirbirlerine soru sormaya devam edecek ve hatta:
Allah mahlukatı yarattı, (peki) Allah'ı kim yarattı?! bile diyeceklerdir.
Her kim kendisinde bundan bir şey bulursa (bu duruma gelirse) (3 kere):
(Yukarıdaki 3. Maddedeki Dua)’yı desin. Hiç şüphesiz ki bu hal kendisinden
kaybolacaktır.
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4. Osman ibni Ebi'l-As (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
Ya Rasulellah! Şeytan benimle namazımın ve kıraatimin (namazdaki okuyuşumun)
arasına girip, aklımı karıştırıyor, dedim.
Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:
İşte bu şeytandır ki ona 'Hinzeb' denilir.
Onu hissettiğin zaman Allah'a sığın ve sol tarafma (3 defa) tükür, buyurdu.
Ben de bunu yaptım ve Allah-u Te'ala benden bu vesvese hissini aldı.
5. Ebu Zümeyl (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Bir kere İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’ya:
İçimde çok rahatsız edici şeyler buluyorum, fakat vallahi onları söyleyemem,
deyince, o bana gülerek:
Şüphelenme gibi şeyler değil mi?! Zaten bundan kimse kurtulamadı ki,
sen içinde böyle bir şey (vesvese) bulduğun zaman:
(Yukarıdaki 5. Madddeki Ayet)’i kerimesini oku, buyurdu.
Özellikle Abdest Hususundaki Vesvese İçin
1. Üstad Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri (Rahimehullah) Ahmed ibni Ata er-Ruzbari
Hazretleri'nin şöyle dediğini nakletmiştir:
Ben abdest işlerinde çok aşırı giderdim, bir gece çok su kullanmama rağmen
kalbim rahatlamayınca Rabbime: Affını isterim, affını isterim, deyince, bir hatifin
Af ilimdedir (fıkha göre abdest aldıktan sonra daha vesvese etme) diye seslendiğini
duydum. Sonra bu hal benden kayboldu.
2. Ulemanın beyanı veçhile:
Abdest, namaz ve benzeri konularda vesveseye mübtela olan kişi "La ilahe illallah"
kavlini çok tekrar etmelidir, çünkü şeytan zikri duyunca geri kaçar.
Zikirlerin başı ise "La ilahe illallah" zikridir. Bundan dolayı müridleri terbiye eden
ve salikleri yetiştiren seçkin meşayih halvet ehli için tevhid zikrini seçmişler, onlara
buna devam etmelerini emretmişlerdir ve:
Vesveyi defetme hususunda en faydalı ilaç Allah'ın zikrine yönelip, onu çok
yapmaktır, demişleridir.
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3. Ahmed ibni Ebi'l-Havari Hazretleri şöyle anlatmıştır:
Bir kere Ebu Süleyman ed-Darani Hazretleri'ne vesveseden şikayet edince, bana:
Vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, onu hissettiğin zaman ferahlan
(sevince boğul), çünkü sevindiğin zaman o hal senden kaybolur, zira şeytanın en
kızdığı şey müminin sevinmesidir, üzülürsen vesvesesini artırır, buyurdu.
İşte bu söz bazı büyüklerin:
Vesveseyle ancak imanı kamil olanlar imtihan olunur, zira hırsız boş eve girmek
istemez, şeklindeki beyanlarını teyid eder mahiyettedir.
Kaynak
Arifan Dergisi Kasım 2010
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (61-62-63-64)

617

65. Bu Dua İle, Üzerinde Dağlar Kadar Borç Olsa Bile Allah Sana Ödettirecek
{ 1. Dua }

Allahümmekfinî bi halâlike an harâmik.
ve ağninî bi fadlike ammen sivâk.
Ey Allah’ım! Haramına karşı bana helalinle kafi gel.
Fazlınla beni Senden başkasına muhtaç etme.
{ 2. Dua }

Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel-hazen.
ve eûzü bike minel aczi vel kesel.
ve eûzü bike minel cübni vel buhl.
ve eûzü bike min ğalebetiddeyni ve qahrir-ricâl.
Ey Allah’ım! Sıkıntıdan ve üzüntüden Sana sığınırım.
Acizlikten ve tembellikten Sana sığınırım.
Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım.
Borca yenik düşmekten ve bir takım insanların beni kahretmesinden
Sana sığınırım.
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Faziletleri
Borcunu Ödemekten Aciz Olan Kimsenin Okuyacağı Dua
1. Hazreti Ali (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Bir mükateb (yazışmalı köle) kendisine gelip: Ben azad olmak için ödeyeceğim
borcumdan acziyete düştüm, bana yardım et, deyince,
Ali (Radıyallahu Anh) ona şöyle dedi:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bana öğretmiş olduğu bir takım
kelimeleri sana öğreteyim mi ki, senin üzerinde dağ kadar borç olsa dahi Allah-u
Te'ala onu sana ödettirir. Sen şu duayı oku: (Yukarıdaki 1.Dua)
2. Ebu Sa'idi'l-Hudri (Radıyallahu Anh)’dan rivayete göre:
Bir kere Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mescide girdiğinde,
ensar-ı kiramdan Ebu Ümame isimli bir zata rastladı.
Ona: Ya Eba Ümame! Bana ne oldu ki, seni namaz vaktinin dışında mescitte
görüyorum? diye sordu.
O: Ya Rasulellah! Bir takım sıkıntılar ve borçlar beni çaresiz bıraktı,
diye cevap verdi.
Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Sana bir dua öğreteyim mi ki, sen onları okuduğunda Allah-u Te'ala senin sıkıntını
gidersin ve borcunu ödetsin, buyurunca,
o: Buyur, öğret! Ya Rasulellah!" dedi.
O zaman Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Sabahladığında ve Akşamladığında: (Yukarıdaki 2.Dua)’yı de buyurdu.
Bu zat (Ebu Ümame) daha sonra:
Ben sabah akşam bu duaya devam ettim, Allah-u Te'ala bütün derdimi giderdi
ve borcumu ödetti, diye anlatmıştır.
Kaynak
Arifan Dergisi Haziran 2011
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (59-60)
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66. Yalnızlık Hissine Kapılanların Okuyacağı Dualar
{ 1.Dua }

Eûzü bi kelimâtillâhittâmmâti min ğadabihî
ve iqâbihî ve şerri ibâdih.
ve min hemezâtişşeyâtîn. ve en yahdurûn.
Allah-u Te'ala'nın gazabından ve azabından, kullarının şerrinden,
Şeytanların vesveselerinden ve onların benim yanımda bulunmalarından
Allah-u Te'ala'nın tastamam kelimelerine sığınırım.
{ 2.Dua }

Subhânel melikil quddûsi rabbil melâiketi verrûh.
Celleltessemâvâti vel arda bil izzeti vel ceberût.
Meleklerin ve Cebrail'in Rabbi olan ve noksanlıklardan münezzeh olan
Yüce Padişah'ı tesbih ederim.
Sen izzet ve azametinle (üstün ve ezici gücünle) gökleri ve yerleri kapladın.
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Faziletleri
Yalnızlık Hissine Kapılanların Okuyacağı Dualar
1. Velid ibni Velid (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre, kendisi:
Ya Rasulellah! Ben kendimde yalnızlık hissi buluyorum (bu hisle korkuyorum)
deyince,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Yatağına girdiğin zaman: (Yukarıdaki 1.Dua)’yı de.
Artık (bunları söyleyince) kötü şeyler sana zarar vermez ve sana yaklaşamaz.
2. Bera ibni 'Azib (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Yalnızlık korkusundan şikayet eden bir adam
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in huzuruna geldiğinde
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
Sen: (Yukarıdaki 2.Dua) sözünü çok söyle, buyurdu.
O sahabi bu sözleri söyleyince yalnızlık hissi kendisinden hemen kayboldu.
Kaynak
Arifan Dergisi Haziran 2011
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (60-61)
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67. Geçim Sıkıntısı Çekenlerin Okuyacağı Dua

Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî.
Allâhümme raddınî biqadâik.
ve bârik lî fîmâ quddira lî hattâ
lâ uhibbe ta'cîle mâ ahharte ve lâ te'hîra mâ accelt.
Nefsim, malım ve dinim üzerine (onların muhafazası için) Allah'ın adını
(okuyorum)!
Ey Allah’ım! Beni Senin kazana (hükmüne) razı kıl ve hakkımda takdir edilen
şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de
geciktirmeni istemeyeyim.
Faziletleri
İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Birinize geçim işi zor gelince, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani
olan nedir (neden bu duayı okumaz)?: (Yukarıdaki Dua)
Kaynak
Arifan Dergisi Mayıs 2011
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (64-65)
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68. Zor Bir İşle Karşılaşınca Okunacak Dua

Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlâ.
ve ente tec-alül hazne izâ şi'te sehlâ.
Ey Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka bir kolay yoktur.
Sen dilediğin zaman, zor (sert ve katı) olanı kolay ve yumuşak yaparsın.
Faziletleri
Enes (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)(kolay gelmesini istediği bir iş hakkında)
şöyle buyurmuştur: (Yukarıdaki Dua)
Kaynak
Arifan Dergisi Mayıs 2011
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (64)
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69. Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua

Mâşâallâh. Lâ quvvete illâ billâh.
Allah-u Te'ala'nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır.
Faziletleri
Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir
de, o kul: (Yukarıdaki Dua)’yı derse,
Artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez.
(yani ehlinin ve çocuğunun ancak öldüğünü görürse görür, onlar hakkında başka
bir belaya şahit olmaz).
Kaynak
Arifan Dergisi Mayıs 2011
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (65)
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70. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in
Sabah Akşam Hiç Terketmediği Dua

Allâhümme innî es-elükel âfiyete fiddünyâ vel âhirah.
Allâhümme innî es-elükel afve vel âfiyete fî dînî
ve dünyâye ve ehlî ve mâlî.
Allâhümmestur avrâtî, ve âmin rav-âtî.
Ey Allah’ım! Şüphesiz ben dünya ve ahirette Senden afiyet isterim.
Ey Allah’ım! Senden (günahlarım için) af,
dinimde, dünyamda, ehlimde ve malımda afiyet (belasızlık) isterim.
Ey Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin et.

Allâhümmahfaznî min beyni yedeyye ve min halfî
ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevqî.
ve eûzü bi azametike en uğtâle min tahtî.
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Ey Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan
ve üstüm(den gelecek bela ve musibetler)den beni koru.
Altımdan (yere batırılarak) helak olmamdan da
Senin azametine (büyüklüğüne) sığınırım.
Faziletleri
İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayet edildiğine göre,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Akşamladığında ve Sabahladığında şu duaları terketmezdi: (Yukarıdaki Dua)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (176-177)
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71. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i Aracı Yaparak
Hayırlı Murada Erişmek İçin Okunacak Beyitler

Mâ erselerrahmânu ev yursilü
Min rahmetin tas-adü ev tenzilü

Fî melekûtillâhi ev mülkihî
Min külli mâ yahtassu ev yeşmelü

İllâ ve tâhel mustafâ abdühû
Nebiyyuhû muhtâruhül mürselü
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Vâsitatün fîhâ ve aslün lehâ
Ya'lemu hâzâ küllü men ya'qilü

Feuz bihî min külli mâ teştekî
Feinnehül merciu vel mev-ilü

ve hutta ahmâlerracâ indehû
Fehüve şefîun dâimen yuqbelü

ve nâdihî in ezmetün enşebet
Azfâra hâ vestahkemel mu'dalü
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Yâ ekramel halqi alâ rabbihî
ve hayra men fîhim bihî yüs-elü

Gad messenil kerbü ve kem merratin
Ferracte kerben ba'duhû yüzhilü

Febillezî hassake beynel verâ
Birutbetin anhel ulâ tenzilü

Accil bi-izhâbillezî eştekî (72 kere)
Fein tevaqqafte femen es-elü
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Velen terâ a'ceze minnî femâ
Lişiddetin aqvâ velâ ahmilü

Fehîletî dâqat ve sabrî inqadâ
Velestü edrî mellezî ef-alü

Fe-ente bâbullâhi eyyumri-in
Etâhü min ğayrike lâ yedhulü

Aleyke sallallâhu mâ sâfehat
Zehrarravâbî nesmetün şem-elü
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Vel âli vel ashâbi mâ ğarradet
Sâciatün ümlûdühâ muhdalü

Müsellimen mâ fâha itrul himâ
ve tâbe minhünneddü vel mendelü
Rahman ne gönderdi yahut gönderiyorsa,
Hangi rahmet çıkıyor ya da iniyorsa,
Allah'ın melekutunda yahut mülkünde,
Her ne şey özel yahut şümullü olduysa,
İlla ki O'nun kulu olan O seçkin Taha,
O'nun Nebisi olan O seçilmiş Rasul,
O rahmetin tek vasıtası ve aslıdır,
Aklı olan herkes bunu anlamalıdır.
Artık her umduğun şeyde ona sığın,
Zira kastedilecek murad da, sığınak da ancak odur.
Çekindiğin her şeyden ona sığın,
Sığınak da, barınak da ancak odur.
Bütün umut yüklerini onun yanında bırak,
O öyle bir şefaatçidir ki, daima kabul edilir.
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Eğer bir bela tırnaklarını dolarsa, onu çağır,
Eğer bir sıkıntı muhkemleşirse ona seslen.
Ey Rabbi katında kulların en değerlisi!
Ey kullar içinde yüzü suyu hürmetine istenilenlerin en hayırlısı!
Sıkıntılar bana dokundu ama sen kaç kere,
Aklı gideren bazı belaları açtın, giderdin.
Seni alemeler içinde seçkin kılan Zat hakkı için,
Öyle rütbelerle ki yüksekler ona nisbetle alçak kalır.
Şikayetlendiğim şeyi gidermekte acele davran,
Ya kimden isteyeyim sen de duraklarsan?!
Sen benden daha acizini asla göremezsin,
Ben hiçbir zorluğa tahammül edemiyorum,
Çarem daraldı, sabrım tükendi,
Artık ne yapacağımı bilemiyorum.
Sen Allah'ın kapısısın, her kim O'na,
Senin gayrından gelirse giremez ola!
Tepelerin çiçekleriyle Şam esintileri musafaha ettikçe,
Güzel ve hoş sesleriyle o dinlendiren bülbüller öttükçe,
Saba rüzgarının hoş kokuları yayılıp,
Tütsüler, buhurlar ve udlar ortalığa saçıldıkça,
Salat-ü selam eylesin Allah, Sana da, al-i ashabına da.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Faziletleri
Muhammed el-Bekri el-Mısri (Kuddise Sirruhu) şöyle demiştir:
Bir mecmu’ada gördüğüm şu beyitler hacetlerin yerine gelmesi için mücerreb
(denenmiş)tir.
Gecenin ahirinde elden geldiği kadar salevat-ı şerife okunduktan sonra bu beyitler
okunur ve:
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“Şikayetlendiğim şeyi gidermekte acele davran”
mısrayı (72 kere) tekrarlanır, böylece murad hasıl olur.
Kaynak
Peygamber Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Mevlid Kıssası ve Mucez (Özlü) Hayatı
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (667’den 672’ye kadar)
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72. Manen Diri Olmak ve Kalbin Safiyete Kavuşması İçin Okunacak Beyt-i Şerif
{ 34. Beyt-i Şerif }

ve yâ hayyu ahyî meyte qalbî bizikrikel
qadîmi fekün qayyûmu sirrî muvassılâ.
Ey Hayy! Ölü kalbimi kadim olan zikrinle ihya eyle.
Ey Kayyum! Sen benim iç alemimi (manevi alemine kavuşturup) vasıl eyle.
Faziletleri
Bu Beyt-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu beyt-i şerif manen diri olmak ve kalbin safıyete kavuşması için (18 kere)
okunur.
2. Her hususta Allah-u Te'ala'nın verdiği bir kuvvetle kaim olmak ve bedendeki
latifelerin manevi alemdeki asıllarına kavuşması için (156 kere) okunur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2014 (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (96)
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73. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
Âmâ (Kör) Sahabiye Öğrettiği Vesile Duası

Allâhümme innî es-elüke ve eteveccehû ileyke
binebiyyinâ Muhammedin nebiyyirrahmeh.
Yâ Muhammed ! İnnî eteveccehû bike
ilâ rabbike litüqdâ hâcetî.
Ey Allah’ım! Ben Sana yalvarıyorum.
Bu hacetimin görülmesi için Rahmet Nebisi olan Peygamberin
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Sana yöneliyorum.
Ey Allah’ım! Onu bana şefaatçi kıl.
Faziletleri
Tevessülün açıkça belirtildiği bir rivayette:
1. Tirmizi, Nesai, Beyhaki ve Taberani (Rahimehümullah)’ın, meşhur sahabi Huneyf
oğlu Osman (Radıyallahu Anh)’dan sahih senedle rivayet ettikleri şu hadis-i şeriftir:
Ama (Kör) bir adam Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelerek:
Ya Rasulellah! Allah'a dua et de benim gözlerimi açsın, dedi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de:
İstersen dua edeyim, fakat sabredersen o daha hayırlıdır, buyurdu.
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Adam: Dua ediniz, dedi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de adama:
Adab ve erkanına riayet ederek güzelce abdest alıp şu duayı okuyarak
Allah'a yalvarmasını emretti: (Yukarıdaki Dua)
Adam bunu yapar yapmaz gözleri açılmış olarak geri döndü.
Diğer bir rivayette İbni Huneyf (Radıyallahu Anh):
Yemin ederim ki; biz bir müddet konuştuktan sonra henüz yerimizden
ayrılmamıştık ki, bir de hemen adamın yanımıza sanki gözlerinde daha önce hiçbir
şey yokmuş gibi geldiğini gördük, demiştir.
Bu hadis-i şerifte tevessülün yanısıra nida (çağırma) da mevcuttur.
Bu hadis-i şerifi Tirmizi (Rahimehullah)
Sahih’inde, İbni Mace (Rahimehullah) Sünen’inde, Hakim (Rahimehullah)
el-Müstedrek adlı eserinde sahih senedle rivayet etmişlerdir.
Celaleddin es-Süyuti (Rahimehullah) da elCami’u'l-Kebir ve 's-Sağir’inde
zikretmiştir.
Tevessülü inkar edenler:
Bu olay ancak Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatta iken olmuştur
diyemezler. Çünkü bu gibi sözleri makbul değildir.
2. Zira bu duayı ashab-ı kiram va tabi'iler Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
vefatından sonra da ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için okumuşlardır.
Taberani ile Beyhaki (Rahimehumellah)’ın rivayet ettiğine göre:
Bir adam Hazreti Osman (Radıyallahu Anh)’ın hallfeliği sırasında bir ihtiyacı
için durmadan gelip giderdi. Fakat Hazreti Osman (Radıyallahu Anh) ne onun işine
bakardı, ne de onunla ilgilenirdi.
Adam bu halini sözü geçen hadisin ravisi Huneyf oğlu Osman (Radıyallahu Anh)’a
şikayet etti.
O da adama: Git güzel bir abdest al, sonra mescide gelerek namaz kıl ve:
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Ey Allah’ım! Ben Sana yalvarıyorum.
Rahmet Nebisi olan Senin Peygamberin Muhammed ile Sana yöneliyorum.
Ey Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)! İhtiyacımın temini için seninle
Rabbime yöneliyorum, de ve ihtiyaçlarını söyle, dedi.
Adam, hemen gitti, kendisine denileni yaptı.
Sonra Halife Hazreti Osman (Radıyallahu Anh)’ın kapısına gelince hemen kapıcı
gelip adamın elinden tutarak Hazreti Osman (Radıyallahu Anh)’ın huzuruna çıkardı.
Hazreti Osman (Radıyallahu Anh) adamı yanına oturttu ve:
Ne ihtiyacın varsa söyle, dedi.
Adam da halini anlattı. Hazreti Osman (Radıyallahu Anh)’da isteklerini hemen
yerine getirtti ve:
Bundan sonra da ne ihtiyacın olursa derhal bana haber ver, dedi.
Adam Hazreti Osman (Radıyallahu Anh)’ın yanından çıktığı vakit İbni Huneyf
(Radıyallahu Anh) ile karşılaştı ve ona:
Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Sen bana o sözleri söyleyinceye kadar
ihtiyaçlarıma bakmıyordu, dedi.
İbni Huneyf (Radıyallahu Anh) da:
Yemin ederim ki o sözleri ben söylemedim.
Fakat Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gözleri görmeyen bir ama
gelerek halinden şikayet ettiğine şahit oldum, dedi ve daha önce geçen hadis-i
şerifi zikretti.
Kaynak
Tevessülü İnkar Eden Vehhabi Fırkasına Reddiyeler (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (42’den 46’ya kadar)
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74. Hazreti Necaşi ve Arkadaşlarının Duası

Rabbenâ âmennâ fektübnâ meaşşâhidîn.
ve mâ lenâ lâ nu'minu billâhi vemâ câenâ minel haqqi
ve natmeu en yudhilenâ rabbünâ meal qavmissâlihîn.
Ey Rabbimiz!
Biz (işittiğimiz Kur'an'a ve onu getiren Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e)
iman ettik.
Artık bizi de (kıyamet günü diğer ümmetler hakkında) şahitlik yapacak olan
(Müslüman topluluk)lar(ı) ile birlikte yaz (kabul et).
Ne oldu bize de, Allah'a ve bize gelmiş olan o hakka iman etmeyelim?!
Oysa biz Rabbimiz'in bizi (peygamberler ve müminlerden oluşan) salihler topluluğu
arasına girdirmesini arzulamaktayız, derler.
(Maide Suresi: 83-84)
Faziletleri
Faydalı İzahlar
Abdullah ibni Zübeyr (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre, bu ayet-i celile
Necaşi ve arkadaşları hakkında inmiştir.
Buna göre bu mübarek dua sahabe-i kiram tarafından kendilerine arzedilen hak
dini anladıklarında gözlerine hakim olamayarak ağlamaya başlayan Habeşistan
kralı Necaşi ve arkadaşlarının dilinden dökülmüştür.
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Biz Bu Duayı Niçin Okumalıyız?
Bizler İslam'ın ve Kur'an'ın hak olduğuna dair yeni emareler gördüğümüzde
iman tazelemek, imanımızı güçlendirmek, şahitlerimizi çoğaltmak,
ahirette isimlerimizi İslam'ın hak olduğuna şahitlik edenler divanında yazılı bulmak
ve salihlerle birlikte cennete girdirilmek niyetiyle bu duayı okumalıyız.
Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde sevap ve mükafatlar amellere bağlanmışken
bu ayet-i kerimede sonsuz cennetlerin özellikle bu sözü söylemeye ve bu duayı
yapmaya merbut kılınması salih amellerin birçoğundan yoksun olan günümüz
Müslümanları için bir umut bahşetmektedir. O halde bu duayı dahi
yapamayacak kadar aciz kalmayalım.
Kaynak
Kur'an-ı Kerim'deki Tüm Dualar
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (149’dan 165’e kadar)
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75. Korkulu Rüya Görmemek
ve Kötü Rüyanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar
{ 1.Dua }

Eûzü bikelimâtillâhittâmmâti min ğadabihî
ve iqâbihî ve şerri ibâdih.
ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurûn.
Allah-u Te'ala'nın gazabından, azabından, kullarının şerrinden,
Şeytanların (ve cinlerin) vesveselerinden ve benim yanımda bulunmalarından,
Allah-u Te'ala'nın o tastamam olan (kendisinde hiçbir noksan ve kusur
bulunmayan, faydalı, şifalı, faziletli, bereketli ve hiçbir şey tarafından
engellenemeyecek derecede tesiri sürekli olan kelamlarına ve) kelimelerine
sığınırım.
{ 2.Dua }

Allâhümme innî eûzü bike min amelişşeytân.
ve seyyiâtil ahlâm.
Ey Allah’ım! Şeytanın amelinden ve kötü rüyalardan Sana sığınıyorum.
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{ 3.Dua }

Eûzü bimâ âzet bihî melâiketullâhi
ve rasûluhû min şerri mâ raeytü fî menâmî
en yusîbenî minhu şey un ekrahuhû fiddünyâ vel âhirah.
Yâ Rahmân.
Ey Rahman! Rüyamda gördüğüm şeyin şerrinden;
ondan dolayı dünyada ve ahirette bana istemediğim bir şey isabet etmesinden,
Allah'ın meleklerinin ve Rasulü'nün kendisine sığındıklarına sığınırım.
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{ 4.Dua }

Eûzü birabbi mûsâ ve îsâ ve ibrâhîmellezî veffâ
ve Muhammedinil mustafâ sallallâhu aleyhi
ve selleme min şerri mâ raeytü fî ru'yâye en tedurranî fî dînî
ve dünyâye azze cârullâhi ve celle senâullâhi ve teqaddeset esmâullâh.
Rüyamda gördüğüm şeyin şerrinden, onun bana dinim ve dünyam hususunda
zarar vermesinden, Musa'nın, İsa'nın, o vefakar İbrahim'in
ve Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Rabbi'ne sığınırım.
Allah'ın koruması azizdir (çok güçlüdür), Allah'ın övgüsü celil (pek yüce)’dir
ve Allah'ın isimleri çok mukaddestir (kutsaldır).
Faziletleri
Kötü Rüya Görenlerin Okuyacağı Dualar
1. Kötü rüya gördükten sonra neler okunacağını zikretmeden evvel kötü rüya
görmemek için ne okunacağını nakletmek daha uygun olacaktır.
Bu hususta Abdullah ibni'l-Amr (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet edilen bir hadis-i
şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:
Sizin biriniz uykuda aniden korkup uyanırsa:
(Yukarıdaki 1.Dua)’yı desin.
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Şüphesiz ki onlar (kendisini korkutan cinler bu duayı okuduğu zaman) ona asla
zarar veremezler, buyurmuştur.
Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anhüma) çocuklarından bu duayı
ezberleyebilenlere öğretirdi.
Öğrenemeyecek kadar küçük olanlara ise bir kağıda yazıp üzerine (muska olarak)
asardı.
İşte sahabe-i kiram içindeki Abadile-i erba'a (fıkıhçı dört Abdullah)’dan biri olan
Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anh)’ın bu duayı yazıp muska olarak çocuklarına
takması ayet ve hadislerden alınan duaların muska şeklinde insan üzerine
asılmasının caiz olduğu hususunda delil teşkil etmektedir.
İmam-ı Süyuti (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Bu kelimelerin havassı (taşıdığı özel faydaları)ndan bir kısmı:
Uyuyamamayı önlemesi, evhamı kesmesi ve korkunç rüyaları engellemesidir.
2. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Sizden biriniz sevmediği bir rüya gördüğü zaman (3 defa)
(ıslak olmayan hafif bir üfürmekle) soluna tükürsün.
Sonra da: (Yukarıdaki 2.Dua)’yı desin.
Şüphesiz ki onlar (gördüğü kötü rüyalar kendisi hakkında zarar verici) bir şey
olmazlar.
3. Tabi'inden İbrahim Neha'i (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:
Onlardan (sahabe ve tabi'inden) biri istemediği bir rüya gördüğü zaman:
(Yukarıdaki 3.Dua)’yı derdi.
4. Büyük hadis hafızı Razin (Rahimehullah)’ın zikrettiği sığınma siğası ise şöyledir:
(Yukarıdaki 4.Dua)’dır
Kaynak
Kırk Hadis-i Şerif
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (630-631-632)
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76. Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak
ve 120 Yaşına Kadar Uzun Ömür İçin Okunacak Dua

Bismillâhirrahmânirrahîm.
( Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. )
ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme teslîmen dâimen
( adede ma'lûmâtillâhi bi devâmi mülkillâh. )
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Harastü nefsî ve dînî ve ehlî men hadaranî
ve men ğâbe annî bil hayyillezî lâ yemûtü
ve elce'tü zahrî fî hifzı zâlike ilel hayyil qayyûmillezî
lâ yenâmü ve lâ yemûtü asbahtü
ve emseytü fî civârillâhillezî lâ yerâmu

ve lâ yüstebâhu ve fî zimmetihî
ve damânihillezî lâ yuhferu damânu abdin aleyhi
vestemsektü bi urvetillâhil vusqâ rabbî
ve rabbissemâvâti vel ardı lâ ilâhe illâ
hüve fettehaztühû vekîlâ.
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Tevekkeltü alallâhi va'tesamtü billâhi fevvadtü emrî ilallâh.
Mâşâallâh lâ quvvete illâ billâhi feni'mel qâdirul muîn.

( Allâhümme innî es-elüke temâme ni'metike ve devâme âfiyetik.
Allâhümme habbibnî fî qulûbil mu'minîne ve belliğnî ilâ mîetin
ve ışrîne minessinîne bissıhhati
vel âfiyeti fiddünyâ vel âhirati veddîni
birahmetike yâ erhamerrâhimîn. )

Fallâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamurrâhimîn.
( ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. )
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ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme adede halqıhî
ve ridâe nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtih. (7 kere veya 1 kere)

{ Bismillâhirrahmânirrahîm.
Leqad câeküm rasûlüm-min enfusiküm azîzün aleyhi
mâ anittüm harîsun aleyküm bil mü'minîne raûfurrahîm.

Fein tevellev fequl hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. }
(Tevbe Suresi: 128-129)
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( ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Âmîn. Yâ rabbel âlemîn. )
Rahman ve Rahim olan Allah-u Te'ala'nın adıyla (duama başlıyorum).
Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Allah-u Te'ala Efendimiz ve (iki cihanda) yardımcımız olan
Muhammed (Aleyhisselam)’a ve onun al-i ashabına salat ve daimi olan bir selam
ile Allah'ın malumatı adedince ve Allah'ın mülkü devam ettiği sürece salat-ü selam
eylesin.
Nefsimi, dinimi, ailemden yanımda ve uzakta olanları,
ebediyyen diri olup hiç ölmeyecek olan Zat(ın hıfz-ü inayeti) ile korudum.
Bunların korunması hususunda sırtımı, uyumayan ve ölmeyen, Hayy ve Kayyum
olan Zat'a dayadım (ancak O'na güvendim).
Ben, Allah'ın (kötülükle) kastedilemeyen, serbest kabul edilemeyen civarında
ve Kendisine rağmen hiçbir kula verdiği güvence bozulamayan zimmet ve emanı
içerisinde sabahladım ve akşamladım.
Ben, Benim ve göklerle yerin Rabbi olan O Yüce Allah'ın sağlam kulpuna sımsıkı
tutundum.
O'ndan başka hiçbir ilah yoktur.
Artık ben O'nu (her işinde Kendisine itimad edilecek) bir vekil edindim.
Allah'a güvendim, Allah'a sığındım, işimi Allah'a ısmarladım. Allah ne dilerse o olur.
Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye kuvvet olmaz. O (Allah-u Te'ala) ne güzel güç
yetiren ve (kullarına) yardım edendir.
(Ey Allah’ım! Ben Senden nimetinin tamamını ve (bana verdiğin) afiyetinin
devamını niyaz ederim. Ey Allah’ım! Sen beni müminlerin kalplerinde sevilen biri
yap ve beni din, dünya ve ahiret hususlarında afiyet içerisinde yüz yirmi seneye
kadar sıhhatle ulaştır. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul et.)
Allah koruyucu olarak (herkesten) daha hayırlıdır.
Zaten acıyanların en merhametlisi ancak O'dur.
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O çok yüce ve pek büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir (günahtan) dönüş
ve hiçbir (ibadete) kuvvet yoktur.
Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e ve onun al-i ashabına mahlukatının
adedince, Zatı'nı razı edecek kadar, Arş'ının ağırlığınca ve (sonsuz) kelimelerinin
mürekkebi kadar salat-ü selam eylesin.
Andolsun ki elbette muhakkak size kendi nefislerinizden (sizin gibi bir beşer) olan
pek değerli bir Rasul gelmiştir ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağırdır, size karşı
çok düşkündür ve inananlara çok esirgeyicidir, pek acıyıcıdır.
Eğer onlar yüz çevirirlerse, sen: Bana yetecek olan ancak Allah'tır, O'ndan başka
hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na tevekkül ettim. O çok büyük olan Arş'ın Rabbi
de ancak O'dur' de.
(Tevbe Suresi: 128-129) (Ayet-i kerimeleri benim himayemdir).
Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e ve onun al-i ashabının cümlesine salat
eylesin. Amin ya Rabbe'l-alemin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Faziletleri
Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak, Özellikle de
(120 Yaşa Kadar) Uzun Ömür Sahibi Olmak İçin Okunacak Bir Dua
İmam-ı Senusi (Rahimehullah)’ın "el-Mücerrebat" isimli eserinde naklettiğine göre:
- Düşmanlarına karşı galip gelmeyi,
- Silahların kendisine zarar vermemesini,
- Her hangi bir musibetle karşılaşmamayı
- ve uzun ömürlü olmayı dileyen kişi (Yukarıdaki Dua)’yı:
Her (Sabah 1 Akşam 1 kere) okursa:
- Allah-u Te'ala'nın izniyle muradı hasıl olur.
- Hatta kişi bu duayı okuduğu müddetçe vefat etmez.
Ancak Allah-u Te'ala o kişinin ahirete irtihalini dilediği gün, ona bu duayı okumak
nasib olmaz.
Gümüşhanevi (Kuddise Sirruhu)’nun beyanı vechile:
649

Bu dua Ebu Yezid el-Bestami (Kuddise Sirruhu)’ya nisbet edilmiş olup başında
hamd ile ve salevatın sonunda bir ziyadelik vardır.
Ayrıca ortasındaki salevat (7 kere) ile kayıtlanmış,
sonuna ise bir salevat-ı şerife eklenmiştir ki biz de onları tireler (farklı renk) içinde
zikrettik.
Ulema uzun ömür hakkında (120 seneye) kadar ömür talebini meşru saymışlar
ve bu hususta lafızlar tertip etmişlerdir. Nitekim günümüzde insan bedeninin
normal şartlarda yüz yirmi seneye kadar yaşayabilmek üzere halkedildiği hususu
tabipler tarafından dillendirilmektedir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Ocak 2018
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (86’dan 89’a kadar)
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77. Şeytan Görüldüğünde Veya Şeytandan Korkulduğunda Okunacak Dua
{ 1. Dua }

Eûzü billâhi minke.
Sen(in şerrin)den Allah-u Te'ala'ya sığınırım.
{ 2. Dua }

El-anüke bi la'netillâh.
Seni Allah-u Te'ala'nın lanetiyle lanetliyorum.
{ 3. Dua }

Eûzü billâhi minke.
Sen(in şerrin)den Allah-u Te'ala'ya sığınırım.
{ 4. Dua }

El-anüke bi la'netillâhittâmmeh.
Seni Allah-u Te'ala'nın noksansız lanetiyle lanetliyorum.
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Faziletleri
- Allah-u Te'ala (bu konu hakkında) bir ayet-i kerimesinde:
Eğer gerçekten şeytandan sana en ufak bir vesvese gelip çatarsa,
(ondan kurtulmak için) hemen Allah'a sığın!
Şüphesiz ki O, (senin sığınmalarını hakkıyla işiten bir) Semi'dir;
(ne halde olduğunu çok iyi bilen bir) Alim'dir.
(A'raf Suresi: 200) buyurmuştur.
- Diğer bir ayet-i kerimesinde de:
(Habibim!) sen Kur'an okuduğunda Biz seninle, ahirete inanmamakta bulunan
o kimselerin arasına örten bir perde / (onların göremediği) örtülü bir perde /
koyarız. (İsra Suresi: 45) buyurmaktadır.
Öyleyse önce şeytandan Allah-u Te'ala'ya sığınmak, sonra Kur'an-ı Kerim'den
Bir miktar okumak gerekmektedir.
1. Ebu'd-Derda (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Bir keresinde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayağa kalktı
ve namaza durdu.
- Biz kendisini önce: (Yukarıdaki 1.Dua)’yı derken,
- Ardından da (3 kere): (Yukarıdaki 2.Dua)’yı derken işittik.
O sırada da Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elini bir şeye uzatır gibi elini
açtı.
Namazı bitirince: Ya Rasulellah! Bundan önce, söylediğini duymadığımız bir şeyi
namazda söylediğini işittik, bir de elinizi açtığınızı gördük, dediğimizde
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Allah-u Te'ala'nın düşmanı İblis, yüzüme atmak için bir ateş parçası ile geldi.
- Ben (3 defa): (Yukarıdaki 3.Dua)’yı dedim.
- Sonra da (3 kere): (Yukarıdaki 3.Dua)’yı dedim.
O üç kere duraklayıp geri çekildi. Sonra ben onu yakalamak istedim.
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Vallahi kardeşim Süleyman'ın (cinlere kendisinden sonra kimsenin
hükmedememesi hakkındaki) duası olmasaydı, o İblis sabaha bağlanmış vaziyette
çıkacaktı da, Medine halkının çocukları onunla oynayacaktı, buyurdu.
2. Ezkar kitabının müellifi olan İmam-ı Nevevi (Rahimehullah) şöyle demiştir:
Ben derim ki: şeytanla (yahut onun vesvesesiyle) karşılaşma halinde ezan okumak
uygun olur.
Çünkü Süheyl ibni Ebi Salih (Radıyallahu Anh)’ın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir:
Babam (Ebu Salih), beni Harise oğullarına gönderdi. Yanımızda da bir arkadaşımız
yahut bir kölemiz vardı. Arkadaşımıza duvar arkasından biri, adını vererek seslendi.
Yanımdaki arkadaş dönüp duvarın üzerinden baktı fakat bir şey göremedi.
Ben bu olayı babama anlatınca o: Senin böyle bir şeyle karşılaşacağını bilseydim,
seni göndermezdim. Ancak sen bir daha böyle bir ses işitirsen ezan oku.
Çünkü ben Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’ın rivayetiyle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:
Ezan okunduğu zaman şeytan dönüp kaçar, buyurduğunu işittim dedi.
Kaynak
Arifan Dergisi Mayıs 2011
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (62-63)
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78. Kavme ve Celsede Okunabilecek Dualar
{ 1. Dua }

Semiallâhu limen hamideh.
Allah, kendisine hamd edenleri işitir.
{ 2. Dua }

Allâhümme rabbenâ ve lekel hamdü
hamden kesîran tayyiben mübâraken fîh.
Ey Rabbimiz olan Allah!
Çok mübarek ve tertemiz olan bolca hamdler Sana mahsustur.
{ 3. Dua }

Mübâraken aleyhi kemâ yuhibbu rabbünâ ve yerdâ.
Rabbimizin sevip razı olduğu gibi
üzerine bereketler yağan hamdler Sana mahsustur.
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{ 4. Dua }

Hattâ yerdâ rabbünâ ve ba'de mâ yerdâ
min emriddünyâ vel âhirah.
Dünya ve ahiret işlerimizle ilgili olarak
Rabbimiz bizden razı oluncaya kadar süren
ve razı olduktan sonra da devam eden hamdler Sana mahsustur.
{ 5. Dua }

Rabbiğfir lî. Rabbiğfir lî.
Ey Rabbim! Beni mağfiret et! Rabbim! Beni bağışla.
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{ 6. Dua }

Rabbenâ lekel hamdü mil-essemâvâti
ve mil-el ardı ve mil-e mâ şi'te min şey in ba'd.
Ehlessenâi vel mecdi ehaqqu mâ qâlel abdü
ve küllünâ leke abd.

Allâhümme lâ mânia limâ a'tayte velâ mu'tıye limâ mena'te
velâ yenfeu zel ceddi minkel cedd.
Ey Rabbimiz! Gökler ve yerler dolusu ve onlardan sonra
(Arş ve Kürsi gibi) dilediği(n) şeyler dolusu Sana hamdler olsun.
Ey (sonsuz) övgü ve ululuk sahibi!
Sen kulun söylediği hamdlere hakkıyla layık olansın, zaten hepimiz Senin kulunuz.
Ey Allah’ım! Verdiğine hiçbir engel yoktur,
engellediğini ise verecek hiç kimse yoktur.
Zenginlik sahibine, Senin katında zenginliği yaramayacaktır.
(Ancak salih ameli faydalı olacaktır.)
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{ 7. Dua }

Allâhümme lekel hamdü mil-essemâvâti
ve mil-el ardı ve mil-e mâ şi'te min şey in ba'd.
Allâhümme tahhirnî bisselci vel beradi vel mâil bârid.
Allâhümme tahhirnî minezzünûbi vel hatâyâ kemâ
yüneqqassevbül ebyedu minel veseh.
Ey Allah’ım! Gökler ve yerler dolusu ve onlardan sonra
(Arş ve Kürsi gibi) dilediği(n) şeyler dolusu Sana hamdler olsun.
Ey Allah’ım! Beni, karla, doluyla ve soğuk suyla temizle.
Ey Allah’ım! Beyaz elbise kirden arındırıldığı gibi,
beni de günahlardan ve hatalardan temizle.
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{ 8. Dua }

Allâhümmağfir lî verhamnî vecburnî
vehdinî ve âfinî verzuqnî verfa'nî.
Ey Allah’ım! Beni bağışla! Bana acı! Benim noksanlarımı telafi et!
Beni hidayet et! Bana afiyet ver! Bana rızık ver ve beni yükselt!
{ 9. Dua }

Allâhümme rabbenâ ve lekel hamd.
Ey Rabbimiz! Bütün hamdler Sana mahsustur.
{ 10. Dua }

Allâhümmağfir lî verhamnî vehdinî ve âfinî.
Ey Allah’ım! Beni bağışla! Bana acı! Beni hidayet et! Bana afiyet ver!
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Faziletleri
Kavme ve Celsede Sünnet Olan Durma Süresi
Sahabe-i kiramdan Bera ibni Azib (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaz kılarken ayakta duruşu
ve tahiyyatta oturuşu hariç, ruku'u, secdesi, iki secde arasında oturuşu
ve başını ruku'dan kaldırdığındaki süre, birbirlerine çok yakındı.
Tabi ki bu hadis bazı durumları yansıtmaktadır. Çünkü kavme ve celsedeki duruşun
üç mertebesi vardır.
En aşağı olanı bir "Sübhânallâh" diyecek kadardır.
Nitekim farzlarda sadece "Rabbenâ leke'l-hamd" denerek bu süre doldurulur.
Ancak "Rabbenâ leke'l-hamd" derken hareketsiz bir şekilde ayakta durulur.
Nafilelerde ise diğer iki mertebeye geçilebilir.
Bunların ortanca mertebesi, bir "Sübhânallâh" tan fazla fakat Fatiha'dan az
miktardır ki bu ortanca mertebenin de kendi arasında dereceleri vardır.
En üst miktarı ise bir Fatiha kadardır.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yerine göre bu üç mertebenin hepsiyle
amel etmiştir.
Nitekim Enes (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:
Namazı tam olarak kıldıranlar içerisinde, tam kıldırıp ta
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den daha kısa kıldıran hiçbir kimsenin
arkasında kılmadım.
İşte bu, Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bazı zaruret hallerinde sünnetin
en azıyla yetindiğine delalet etmektedir ki buna örnek verecek olursak:
Kavmede "Rabbenâ leke'l-hamd"
Celsede ise “Rabbiğfir lî” demiş olmasıdır.
Kavmedeki orta hale misal olarak, Rifa'a ibni Rafi' ez-Züraki (Radıyallahu Anh)’ın
şu rivayetini nakledebiliriz, Nitekim kendisi şöyle anlatmıştır:
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Bir gün biz Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasında namaz kılıyorduk.
- Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başını ruku'dan kaldırınca
(Yukarıdaki 1. Dua)’yı dedi.
- Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasındaki bi adam da:
(Yukarıdaki 2. Dua)’yı dedi.
- Diğer bir rivayette buna:
(Yukarıdaki 3. Dua) sözünü ilave etti.
- Amir ibni Rabi'a (Radıyallahu Anh)’dan gelen başka bir rivayette ise:
(Yukarıdaki 4. Dua) şeklinde söyledi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazı bitirdiğinde:
Deminki sözleri söyleyen kimdi? diye sorunca
o adam: Bendim ya Rasülallah! dedi.
Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Andolsun ki otuz küsur melek gördüm ki, onu(n sevabını) hangisi daha önce
yazacak diye koşuşuyorlardı, buyurdu.
Amir ibni Rabi'a (Radıyallahu Anh)’dan gelen diğer bir rivayette ise:
(Senin bu sözlerin var ya) şanı yüce olan Rahman'ın Arş'ına varmadan durmadı,
buyurdu.
- Celsedeki orta hale misal olarak Huzeyfe (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen
şu hadis-i şerifi zikredebiliriz:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki secde arasında:
(Yukarıdaki 5. Dua)’yı derdi.
Kavme ve celsede okunacak dualar hakkında en üstün hali anlatan rivayetler
arasında Enes (Radıyallahu Anh)’ın şu sözünü nakledebiliriz:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bazen “Semiallâhu limen hamideh”
dedikten sonra ayakta o kadar dururdu ki,
biz "Herhalde (secdeye inmeyi) terketti" diye düşünürdük, sonra tekbir alıp
secdeye varırdı.
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İki secde arasında o kadar otururdu ki, yine biz "Herhalde (ikinci secdeye gitmeyi)
terketti" derdik.
- Kavmede yapılacak en uzun dualardan birini Ebu Sa'id el-Hudri (Radıyallahu Anh)
şöyle nakletmiştir:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başını rukü'dan kaldırdığı zaman:
(Yukarıdaki 6. Dua)’yı derdi.
- İmam-ı Cezeri (Rahimehullah)’ın nakline göre, kavmede şu duayı okumak da
sünnettendir: (Yukarıdaki 7. Dua)
- Celsede yapılacak en uzun dua hakkında da İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan
rivayet edilen şu hadis-i şerifi nakledebiliriz:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki secde arasında:
(Yukarıdaki 8. Dua) diye dua ederdi.
- Ancak Kirmani (Rahimehullah)’ın da beyanı vechile:
Hanefi mezhebinde seçkin olan görüşe göre bu gibi uzun dualar farzlarda değil,
nafilelerde okunabilir.
Farzlarda ise kavmede en fazla (Yukarıdaki 9. Dua)’yı diyebilir.
Celsede ise (Yukarıdaki 10. Dua)’daki duasını okuyabilir.
Kaynak
Ta'dil-i Erkan Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (30’dan 39’a kadar)
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79. Helal Rızık ve Hayırlı Evlatlara Sahip Olmak İçin
Meşayıhtan Bir Zata İlham Edilen Kıymetli Bir Dua

Allâhümme yâ münşiel halqi bihikmetih.
ve mümsikessemâvâti vel ardı en tezûlâ biqudratih.
Yâ men leyse lievveliyyetihibtidâ'.
ve lâ liâhiriyyetihintihâ'. Yâ bedîassemâvâti vel ard.
Yâ zel ma'rûfillezî lâ yünker.
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Es-elüke biennerrahmete fîke mevcûdetün
ve ennel mağfirate minke ma'hûdeh.
Yâ veliyye külli daîf. ve yâ ğıyâse külli melhûf.
Yâ Allâhu yâ rahmânu yâ rahîm.
İrham ğurbetî fil qabr. Venqıtâî ileyk.
Ey Allah’ım! Ey mahlukatı hikmeti ile yaratan ve zeval bulmasınlar diye
gökleri ve yeri kudretiyle tutan! Ey evveliyyetinin başlangıcı olmayan!
Ahiriyyetinin de nihayeti olmayan!
Ey gökleri ve yeri eşsiz bir biçimde yaratan!
Ey (asla) inkar olunamayacak iyilik sahibi!
(Ey Allah’ım!) Senden istiyorum, çünkü hiç şüphesiz rahmet Sende mevcuttur
ve Senin mağfiretin (bütün müminlerce) malumdur.
Ey her zayıfın sahibi! Ey her zorda kalanın yardımcısı!
Ey Allah’ım! Ey Rahman! Ey Rahim! Kabirdeki yalnızlığıma
ve Senden başka kimsem olmamasına acı (da bana azap etme).
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Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

1 Kere

Faziletleri
Helal Rızık ve Hayırlı Evlatlara Sahip Olmak İçin Meşayıhtan Bir Zata İlham Edilen
Kıymetli Bir Dua
Ebu'l-Abbas Ahmed eş-Şerci ez-Zebidi (Rahimehullah)’ın,
meşayihın kıymetli terceme-i hallerine dair kaleme almış olduğu
"Tabakatü'l-havas ehli's-sidki ve'l-ihlas" isimli eserindeki
Ebu Sa'id Abdullah ibni Yezid el-Kasimi (Kuddise Sirruhu)’nun hayatını anlatırken
şu hadiseye yer vermiştir:
Bu zat bir Kadir Gecesi'nde rüya aleminde Allah-u Te'ala'yı görmüş
ve Kendisinden helal rızık ve hayırlı, dindar ve salih evlatlara kavuşmayı istemiş.
Birkaç gece sonra hatiften gelen bir nida ile kendisinde çok faziletlerin olduğu bir
duayı işitmiş ve her sıkıntılı anında bu duayı okuyup feraha ulaşmıştır.
Bahsedilen dua şu şekildedir: (Yukarıdaki Dua)
Kaynak
Lalegül Dergisi Kasım 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)
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80. Sıkıntıyı Defeden, Başa Gelmesi Kesinse Dahi
Beraberinde Bir Lütuf İnmesini Temenni Eden Dua
Her Gece 7 veya 5 ya da En Az 3 Kere Okuyan Kişiden Birçok Musibet ve Hüznü
Defeden, Başa Gelmesi Kaderde Kesin Olsa Dahi Beraberinde Büyük Bir Lütuf
İnmesini Temin Eden Mübarek Bir Dua
Faziletleri
İnsanların başına deniz-derya gibi mihnet ve fıtnelerin yağdığı bu ahir zamanda
kişiyi ancak, boğulmak üzere olanın dua ve feryadı gibi samimiyetle Rabbine dua
etmesi kurtarabilir.
Bu dualar da:
İstiğfar, Salat-ü Selam, Lâ ilâhe illâllâh,
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine'z-zâlimin,
hasbünâllâhü ve ni'me'l-vekil gibi zikirlerdir.
Zira kişi bu gibi zikirleri çok yaptıkça, birçok musibet ve şer ondan uzaklaşır.
Bu zikirleri azalttığı nispette de musibetler ve şerler ona yakın olur.
Bu yüzden herkes takatı nispetinde zikir ve duayı çoğaltmalı,
izzet ve celal sahibine karşı yalvarış ve yakarışını artırmalıdır.
Şüphesiz Allah-u Te'ala musibet ve hüzünlerin esiri olup da Kendisine yalvaran
kulunu ümitsiz bırakmayacak kadar fazl-u kerem sahibidir.
O Yüce Zat az bir zaman için de olsa, her gün kapısında durmayı adet edinenleri
içinden çıkamayacakları musibetlere teslim etmeyecek kadar Lütf-u kerem
sahibidir.
Bu vesileyle aşağıda zikredilen duayı okumaya devam edenler birçok işlerinde
kolaylık ve birçok şerlerden kurtuluş bulacaklardır.
İlk başta (20 kere) şu ism-i şerifler tekrar edilir:
Ey pek büyük! Ey pek yüce! Ey çok büyük! Ey pek ulu!
Ey ziyade kerem sahibi! Ey cömertliği geniş! Ey pek Lütuf sahibi!
Ey çok acıyan! Senden başka hiçbir İlah yoktur.
Sonra (10 kere) Salatü'l-Fatih siğası okunur:
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Ey Allah’ım! Bütün kilitlenmişleri açan, bütün geçmiş (peygamber)leri sonlandıran,
hakk (din olan İslam)a Hakk (Te'ala'nın emri) ile yardım eden ve Senin o dosdoğru
yoluna hidayet eden (eriştiren) Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine,
kıymetinin ve yüce mertebesinin gerektirdiği kadar salat eyle.
Duanın peşinde de yine (10 kere) Salatü'l-Fatih okunur.
Bu duaya (her gece 7 yahut 5, en azından 3 kere) devam etmek musibet
ve kederlerden birçoğunu savuşturur.
Eğer o musibetin inmesi kesinlikle mukadder ise, o zaman bu duanın bereketiyle
o musibete katlanmayı kolaylaştıracak büyük bir Lütuf da o bela ile birlikte iner.
Ey İlahımız! Varlık aleminde vuku bulan bütün hayır ve şerleri harekete geçiren
ve durduran ancak Sensin. Bütün işleri çözmek ve bağlamak ancak Senin
hükmündedir. Kaderleri ve takdir edilen kazaları yönetmek ancak Senin iradenden
(neş'et etmekte)’dir ve Senin (kudret) elindedir.
Sen Bizim acziyetimizi ve zafiyetimizi, başımıza gelen şerlerden uzaklaşmak için
gücümüz kuvvetimiz kalmadığını, varmak istediğimiz hayırlara ulaşmaktan veya
tüm işlerde maksadımıza uygun düşen şeylere nail olmaktan aciz kaldığımızı çok iyi
bilmektesin.
Gerçekten biz Senin kapında kaldık, Yüce Cenabına sığındık, eşiklerinde durduk,
zamanın birbirini takip etmesiyle cereyan eden olaylardan, tahammülüne güç
bulamadığımız, sağanağı bir yana, çisesine dahi gücümüz yetmeyen belalardan
başımıza gelen şer ve helak edici musibetleri bizden çevirmen için Sana sığındık.
Sen o kadar çok affedici bir Kerim ve öyle ulu bir Rahim'sin ki, hangi medet isteyen
Sana sığındıysa mutlaka ona imdat etmişsindir. Hangi sıkıntılı derdini anlatarak
Sana yöneldiyse mutlaka onu kurtarmışsındır. Düştüğü belanın acısından zarar
gören her kim Sana nida ettiyse, mutlaka ona acıyıp afiyet vermişsindir.
İşte bu yalvarışım, Senden medet bekleyen ve Sana sığınanın durduğu noktadır.
Sen benim Senin huzurundaki yalvarışıma ve alçalışıma rahmet buyur da bana
destek ve yardımcı ol. Başıma gelen tüm musibet ve kederleri savuşturucu ol.
Büyük günahlarımı bize varan Lütuflarına ve kereminden bize ikram ettiklerine
engel ve mani kılma.
Bütün günahlarımız hakkında bize affınla ve mağfiretinle muamele eyle, tüm zelle
ve ayak kaymalarımızda bize rahmetin ve ihsanınla davran. Şüphesiz biz Senin
fazl-u keremini ummaktayız. Lütfuna itimat etmekteyiz, ihsanını dilenmekteyiz,
izzet ve celalinin kemaline teveccühle yalvarıp durmaktayız.
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Bizim Senden nasibimizi eli boş dönmek ve mahrumiyetten ibaret eyleme.
Lütfundan bize kovulmak ve rüsvaylık isabet ettirmeme, şüphesiz Sen kapısında
dilenci duranların en keremlisisin.
Ümit bağlayanların, Kendisinden umutlandığı her şeyden ululuk bakımından daha
geniş imkanlara sahipsin. Muhakkak en büyük Lütuf ve en değerli cenab Sana
aittir.
Sen darda kalan biri Zatından yardım isteyip de, onu boş çevirmeyecek kadar
büyük kerem sahibisin. Yahut herhangi biri Sana yalvararak Lütfundan merhamet
dilenip de, Senden nasibi mahrumiyet olmayacak kadar yüce ululuk sahibisin.
Ey pek yüce! Ey çok büyük! Ey pek ulu! Ey ziyade kerem sahibi!
Ey cömertliği geniş! Ey çokca iyilik sahibi! Ey çok acıyan!
Senden başka hiçbir İlah yoktur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (70’den 73’e kadar)
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81. Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Çok Etkili Ferec Duası
{ Ferec Duası }
Hem İsm-i Azam İhtiva Eden, Hem de (Okuyan ve Üzerine Takan İçin)
Koruma Yerine Geçen Ferec (Kurtuluş) Duası
Cübbeli hocamız yazısında Ravilerden tek tek bahsedediyor. Hadis uzun olduğu
için buraya eklemiyorum. Hadisin Sonunda:
İmam Ali (Kerremallahü Vechehu) haber verdi ki,
Nebi (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)’i bir iş üzdüğü zaman bu dua ile dua ederdi ve:
Muhakkak ki bu ferec (kurtuluş) duasıdır, buyururdu, dedi.
(Eklenecek)
Ey Allah’ım! Uyumayan (koruma) gözünle beni koru, erişilmeyen rüknünle beni
kuşat (koruma altına al). Bana yeten güç ve kudretinle bana rahmet eyle.
Dayanağım, umudum ancak Sensin. Nice nimet var ki o nimeti bana Lütfettin ama
karşılığında benim Sana şükrüm az oldu. Nice bela ve musibet var ki onunla beni
imtihan ettin ama bu bela ve musibetler anında benim Sana karşı sabrım az oldu.
Ey nimetine karşı şükrümün azlığına rağmen beni mahrum etmeyen, imtihanına
karşı sabrımın azlığına rağmen beni yalnızlığa terk etmeyen ve ey beni günahlar
yaparken gördüğü halde rezil etmeyen (Allahım)!
Ben Senden dilerim ki, İbrahim (Aleyhisselam)’a salat ettiğin, bereket verdiğin ve
rahmet ettiğin gibi Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ve aline de salat
edesin. Şüphesiz Sen Hamid ve Mecid'sin (hamde layıksın ve ulusun).
Ey Allah’ım! Dünyamı(n imkanlarını bahşetmeni) vesile kılarak dinimi (yaşama)
konusunda bana yardımcı ol. Yanında olmadığım (evladım, ailem ve malım gibi
değer verdiğim) şeyler konusunda beni muhafaza eyle. Yanlarında bulunduğum
şeyler hususunda da beni nefsime havale etme.
Ey günahlar Kendisine zarar vermeyen ve bağışlamak bir şeyini noksan
etmeyen Zat! Sana noksanlık getirmeyen mağfiretini Lütfeyle ve Sana zarar
vermeyen günahlarımı bağışla.
Ey benim İlahım! Ben Senden (her sıkıntı ve zorluktan) en yakın bir çıkış,
(itirazsız) pek güzel bir sabır dilerim, her beladan uzak bir afiyet dilerim, afiyet
karşılığında şükretmey(e muvaffakiyet)i dilerim.
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Afiyetin devamını niyaz ederim ve insanlara muhtaç olmamayı isterim. Masiyetten
uzak durmak ve taate güç yetirmek ancak O Ulu ve Yüce olan Allah'ın yardımıyla
mümkündür.
Ferec Duasının Bazı Faziletleri
İbni Abidin (Rahimehullah) bu duanın fazileti hakkında şu nakilleri yapmıştır:
1. Şeyh Muhammed el-Kamili (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Ferec duası ile ilgili bu rivayet hem hadistir, hem duadır, hem de
(üzerine takanlar için) bir korumadır.
2. Ehl-i Beyt'ten nakledildiğine göre, bu ism-i şerifte kendisine itina ve ihtimam
gösterilmesine teşvik eden faziletler mevcuttur. Bu duanın İsm-i Azam'a şamil
olduğuna delalet eden rivayetler de sabittir.
3. Şeyh İbrahim ibni Ehdeb (Rahimehullah): Ben bu duanın bereketlerinden o
kadar nasiplendim ki onu ancak Allah-u Te'ala bilebilir, demiştir.
4. Şeyh Muhammed ibni Ahmed Akile (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Deylemi (Rahimehullah) bu hadis-i şerifi:
Ey Ali! Seni bir şey üzdüğü zaman bu duayı oku, şeklinde tahric etmiştir.
5. Sonunda İbni Abidin (Rahimehullah): Ben bu duanın bereketlerinin eserlerini
defaatle buldum ve başıma gelen bir hadisede çok ilginç bir yardıma şahid oldum,
demiştir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mart 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (70’den 75’e kadar)
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Faziletli İsm-i Şerifler
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1. Rızık Bolluğu İçin Sabahın Sünnetinden Sonra
Okunacak Denenmiş İsmi Şerifler

Yâ Allâhu Yâ Hayyu Yâ qayyûmu Yâ Vâhidu
Yâ Ehadu Yâ Vâcidu Yâ Cevâdu Yâ Kerîm.
İnfahnî minke bi nefhati hayr.
inneke alâ külli şey in qadîr.
Ey Allah’ım! Ey gerçek hayat sahibi! Ey her şeyi yöneten! Ey bir olan!
Ey tek olan! Ey zengin! Ey cömert! Ey kerem sahibi!
Tarafından bana bir hayır esintisi bahşet.
Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.
Zamanı
Sabah Namazının Sünneti ile Farzı Arasında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ticani meşayihından Seyyid Muhammed Ekensus Hazretleri bir mektubunda
ihvanına şöyle bir vasiyette bulunmuştur:
Sabah namazının sünneti ile farzı arasında:
(1 kere) Fatiha-ı Şerife okuyup sevabını Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e
hediye ettikten sonra:
Şu (8 ism-i şerifi) zikrederseniz: (Yukarıdaki İsmi Şerifler)
Şüphesiz Allah-u Te'ala fazl-u keremiyle rızık derdine karşı size kifayet eder.
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Geçim endişesini kalbinizden giderir ve fazl-u keremiyle size rızkı bolca akıtır.
Kaynak
Lalegül Dergisi Temmuz 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)

672

2. Hastalıkların Şifası İçin Okunacak Çok Sırlı Bir İsmi Şerif

Yâ Mübdiel berâyâ ve müîdehâ ba°de
fenâihâ bi qudratih. Yâ Mübdi'.
Ey mahlukatı yoktan var eden ve hepsi yok olduktan sonra tekrar
onları kudretiyle diriltecek olan! Ey Mübdi!
Faziletleri
Esma-i İdrisiyye'den olan:
İsm-i şerifinin hastalıkların şifasına vesile olmada mühim bir hassası vardır.
Bu konuda kitaplarımızda mevcut olan rivayetler şöyledir:
1. Bu ism-i şerif hastanın üzerine (9 diğer bir rivayete göre de 30 kere) okunup
üflenirse, Allah-u Te'ala'nın izniyle hastalığından kurtulur.
2. Bu ism-i şerif hastanın üzerine okunabildiği kadar okunup üflenirse, Allah-u
Te'ala' nın izniyle hastalığından kurtulur.
3. Hasta olan kişi her gün bu ism-i şerifi (120 kere) okumaya devam ederse,
Allah-u Te'ala'nın izniyle hastalığı günden günde geçmeye başlayarak son
bulacaktır.
4. Yaşamasından ümit kesilecek şekilde ileri derecede hasta olan birinin iyileşmesi
için, bu ism-i şerif (her gün 13 Bin kere) okunmak üzere (toplam 7 gün) o
hastanın şifası niyetiyle okunursa, Allah-u Te'ala'nın izniyle o hasta en kısa
zamanda sağlığına kavuşur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Mart 2013 (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (91)
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3. Bir İşin Neticesini Öğrenmek İçin Okunacak İsm-i Şerif
Akibetini bilmeyi murat ettiği bir işin neticesini bilmek isteyen kişi şöyle yapsın:
Uyumadan önce bu ism-i şerifi uyku kendisine galip gelene kadar zikretsin, ancak
buna iki ism-i şerifi de ilave ederek:

El-Hâdî. El-Habîr. El-Mübîn. (veya ''ya Hâdî ya Habîru ya Mübîn'')
şeklinde zikretsin,
her 100 başında ise:

İhdinî yâ Hâdî, habbirnî yâ Habîr, beyyinlî yâ Mübîn.
Ey hidayet eden! Beni (isteğime) ulaştır.
Ey (her şeyden) haberdar olan! Beni haberdar et.
Ey (her şeyi) beyan eden! Benim için (bu işimin akibetini) beyan et, açığa çıkar.
diyerek dua etsin.
Böyle yaparsa Allah-u Te'ala bilmek istediği işin akibetini rüyasında ona gösterir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Şubat 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93)
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4. Evliyaullâhın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür ve Mal Tükettigi
11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam

Allâhu hüve Melikun Semîun qâdirun Kerîm
Halîmun Latîfun Alîmun Muînun Sâdiq.
(En az 11 kere - en fazla da 111 kere) tekrar edildiğinde bütün hayırlı
maksatların hasıl olacağı on bir ism-i şerif vardır ki bazı veliler bunları ehlinden
öğrenip bizlere nakletmişlerdir.
Bu ism-i şerifler de şunlardır: (Yukarıdaki İsm-i Şerifler)
Şeyh Muhammed Siba'i (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
İsm-i Azam kabul edilen bu on bir ism-i şerifin birçok hassası vardır ki,
bazıları şunlardır:
1. Gerçek manada veli olmak ve Allah-u Te'ala ile ünsiyet kurmak isteyen kişi
Allah-u Te'ala için (11 gün oruç tutup) bu sure zarfında kimseyle konuşmaz ve
müddet tamamlanana kadar her namazın ardından bu İsm-i Azam'ı (111 kere)
okursa:
Allah-u Te'ala ona sır kapılarını açar. Mülk ve melekutü tanıtır. Bütün mahlukatı
dilediği suretle evirip çevireceği şekilde kendisi için müsahhar kılar.
2. Dünyevi bir makam istiyorsan (12 rekat hacet namazı) kıldıktan sonra hulusu
kalp ve düzgün niyetle bu ism-i şerifi (111 kere) oku. muradına nail olursun.
3. Yüksek makama ulaşmak istersen temiz bir yerde bu ism-i şerifi (11 kere) oku.
İşte o zaman istediğin her meşru şeyi yapabilirsin.
4. Bir hacetin olup onun yerine gelmesini istiyorsan, bu ism-i şerifi (111 kere)
okuyup muradını Allah-u Te'ala'dan istediğin takdirde şüphesiz Allah-u Te'ala senin
için o hacetini görecektir.
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5. Bu ism-i şerifi bir taş üzerine okuyup fırtınalı denize atarsan biiznillah denizin
dalgaları sükunete erişir ve böylece kimse boğulmaz.
6. Bu ism-i şerifi (111 kere) (Arapça harfleriyle) yazıp üzerinde taşırsan hiçbir silah
sana tesir etmez.
7. Bu ism-i şerifi (11 kere) okuyup birini çağırırsan davetine icap eder.
8. Bu ism-i şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına galip gelir
ve ondan ancak hayır görür.
9. Bu ism-i şerifi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o amirin öfkesi
diner, kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza
kaldırılır.
10. Bu ism-i şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.
11. Her kim bu ism-i şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu
istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyari olarak muhabbet besler.
12. Bu ism-i şerifi kılıcına (yahut yüzüğüne) nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse
o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer. Düşman dahi olsa kaçmak
mecburiyetinde kalır.
13. Bu ism-i şerifi bir kağıda yazıp bir mekanın kapısına yerleştiren kişiye o mekana
giren herkes muhabbet besler. Özellikle de belli bir şahsın ismini bu isimlerle
birlikte yazarsa ona daha ziyade tesir eder.
14. Bu ism-i şerifi herhangi bir niyetle (11 kere) okuyan kişi mutlaka o niyetine nail
olur.
15. Zorba bir sultandan korkup ona giderken bu ism-i şerifi okuyan kişi şerrinden
emin olur.
16. Saralı yahut başka bir nedenle bayılmış kişinin kulağına bu ism-i şerif (11 kere)
okunursa o kişinin şeytanı ve cini yanar.
17. Her farz namazın ardında bu ism-i şerifi (11 kere) okumaya devam edene
Allah-u Te'ala dünya ve ahirette rızık verir. Kadri yücelir. Kendisini gören herkes
onu sever. İns-ü cinden onu gören herkes hatta zalim emirler dahi onu sever.
O kişi Allah-u Te'ala'nın güvencesinde olur. Bütün mahlukat aleyhine toplansa da
halkın şerrinden korunduğu için dünyada hiçbir şeyden korkmaz olur.
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18. Her kimin ezber gücü zayıf olup bu ism-i şerifi harfleri birbirinden ayırarak
yazıp pazar gününün altıncı saatinde içerse o kişi ism-i azamı bulup okumaya
ve bütün duyduklarını ezberlemeye muvaffak olur.
Not: Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılır. Pazar gününün altıncı
saati ise imsaktan sonraki saat birinci saat kabul edilerek tespit edilir.
19. Bir muradı olup onun akıbetine vakıf olmak isteyen kişi bu ism-i şerifi bir
kağıda yazıp o kağıdı bir mumla kaplasın ve o mumu herhangi bir derinin içerisine
koyarak o deriyi bir suyun içerisine bıraksın.
O suyu da başına yakın bir yere koyarak bu ismi şerifleri uyuyana kadar tekrarlasın.
Böyle yapan kişi kaybolan yahut çalınan şeyin nerede olduğu dahil öğrenmek
istediği şeyin akıbetini hayır yahut şer olarak rüyasında görür.
20. Her kim bu ism-i şerifi yazıp bal ya da şekerle içmeye devam ederse ebedi
hasta olmaz ve biiznillah bedeninden bütün hastalıklar çıkar.
Not: Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılıp sonra zemzem
veya yağmur suyu yahut temiz bir suyla bozularak içilir.
21. Her kim ayın karanlık olduğu bir gecenin 8. saatinde 8 rekat namaz kılıp,
her rekatta Fatiha Süresi'nden sonra:

(Rasülüm!) İşte sana! Kendileri(nin halkları müşrik ve) zalim olan memleketleri
yakaladığı zaman, Rabbinin yakalayışı böylece (pek çetin)dir. Gerçekten de O'nun
yakalaması çok acı vericidir, pek şiddetlidir (ki, ona çarpılanın kurtuluşu asla
beklenemez). (Hud Suresi : 112)
Ayet-i kerimesini okursa ve namazı bitirdikten sonra bu ism-i azamı (111 kere)
okuduktan sonra:

"Ya Şedidi Falancadan hakkımı al"
derse, O zalim kişi o anda helake uğratılır.
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Not: Ayın karanlık olduğu geceler gökteki ayın ışığının belirgin olmadığı ilk ve son
gecelerdir.
Gecenin 8. saati güneş battıktan sonraki ilk saat gecenin 1. saati kabul edilerek
tespit edilir.
Zalimden intikam almak ihtiyacı hisseden kişi karanlık geceleri beklemeden
de bu ameli işleyebilir. Biiznillah tesirini görecektir.
22. Zorba ve kibirli bir kişinin zulmüne uğrayan mümin cuma gecesini bekleyip bu
ism-i şerifi (111 kere) okuduktan sonra:

Ey (zalimleri) zelil kılan Zat! Falancayı bana karşı zelil eyle ve İsm-i Azam hakkı
için onu pişmanlığa ve üzüntüye sevk eyle ki o İsm-i Azamın da Allah, Hu, Melik'ün,
Semi'un, Kadir'ün, Kerim'ün, Halim'ün, Latif'ün, Alim'ün, Muin'ün, Sadık'un ism-i
şerifleridir.
derse, Allah-u Te'ala uykusunda sıkıntısı hususunda kendisine yardım edecek
birisini gönderir.
23. Zorba birini, bulunduğu şehirden çıkarmak istiyorsan:
Onun bulunduğu mahallin toprağından bir avuç alarak bu ism-i şerifi o toprak
üzerine (11 kere) okuduktan sonra:
Ey Allah’ım! Falancayı bu mekandan çıkart, dersen (11 gün) tamamlanmadan önce
o kişi oradan kovulur.
24. Düşmanından intikam almak isteyen kişi bu ism-i şerifi her akşam namazından
sonra (11 gün 11 kere) okuduktan sonra her seferinde:
Falanca bana zulmetti. Ey Müntakim! Ondan intikamımı al.
diye dua ederse, o zalim kişi helak olur. Hastalanması niyetiyle okunursa o kişi
biiznillah hasta olur. Darlığa düşmesi niyetiyle okunursa feza genişliği ona dar gelir.
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25. Her kim bu ism-i şerifi düşmanının adıyla beraber yazdıktan sonra:

Ayet-i kerimelerini yazar ve o kağıdı düşmanının adını telaffuz ederek yani:
“Felanın adıyla" demek suretiyle ziyaretçisi olmayan bir mezara gömerse, o
düşman o şehirde duramayacak derecede darlık çeker.
26. Bu İsm-i Azam (11 kere) yazılıp bir su ile bozulup o su düşmanın adıyla bir
kelbe içirilirse o düşman delirir.
27. Düşmanın ayaklarının altından toprak alınıp ism-i şerif onun üzerine (11 kere)
okunup o toprak rüzgarla saçılırsa düşman o beldeden bir daha dönmemek üzere
ayrılır.
O toprak ziyaretçisi olmayan bir mezara gömülürse düşman helak olur,
karınca yuvasına gömülürse iyileşmeyecek hastalığa tutulur.
Mühim Not: Ancak bunları yaparken Allah-u Te'ala'dan korkmak ve bu sırrı
korumak lazımdır. Zira böyle tehlikeli işler rastgele düşmanlar için nefsani gayr-i
meşru sebeplerle kullanılırsa büyük günah olur.
Sadece İslam'a zarar veren ve Müslümanlara zulmeden şerliler için istimal
edilebilir. Her kim bu sırrı fasık birine öğretir de o da bununla bir fenalık yaparsa
o kişi her kötülük yaptığında ona bunu öğretene büyük günah yazılır.
28. Her kim bu ismi artan bir kefenin dört parçasına yazıp, bulunduğu yerin dört
köşesine gömerse ne hırsız ne de düşman o mekandan birşey alamaz.
29. Biz bu ismin sırrında Allah'u Teala'nın neler sakladığını açıklamak isteseydik
vakitlerimiz yetmez ve ciltler almazdı lakin akıllı kişiye bir işaret yapıldığı zaman
söylenmesinden daha ziyade manalar anlar.
30. Her kim dünya ve ahiret işlerinden bir şey dilerde bu ismi azamı o dilediği şeyin
adını söylerek (111 kere) zikrederse o iş 24 saat içerisinde meydana gelir.
Kimse bu ism-i şerifteki acayip tasarruflara şaşırmasın zira bu geçmiş büyüklerin
bilip tatbik ettiği ve kendisiyle acayip işler yaptığı ismi azamdır.
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Havas ilmiyle uğraşanlar Musa Aleyhisselamın annesinin isminde bile nice hünerler
sayarlarken, Musa Aleyhisselam'ın annesinin Rabbi'nin adının faydaları nasıl
sayılabilir?!
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2013
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (91-92-93-94)
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5. el Muğni ismi Şerifi
Kesinlikle Zengin Olmak İçin
{ 10. Maddedeki Dua }

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle!

Allâhümme entel Ğaniyyü fî vahdâniyyetike
bizzâtil münferidü fî tenzîhinnüûti vessıfât.
Ey Allah’ım! Bir olup (başkasının yardımıyla değil de) Zatı(nın özelliği) ile zengin
olan, münezzeh sıfatlar ve vasıflar (nitelikler) sadece kendisine has olan ancak
Sensin!

El Ğaniyyü alettahqîqi fil ezeli vel ebed.
el Ehadül ferdussamed.
Ezelde ve ebedde hakikaten Ganiy (ihtiyaçsız) olansın, birsin, teksin, Samed'sin
(her şey Kendisine muhtaç olup, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayansın).
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Es-elüke bi ğınâ zâtike
ve tenezzühi sıfâtike en tekşife lî an ehvâlil mühdesâti
ve tüğniye zâtî bittevhîdi ilâ zâtike
ve tütahhira sıfâtî bi tenezzühi sıfâtike yâ Muğnî.
Zatının zenginliği ve sıfatlarının nezihliği hürmetine Senden dilerim ki sonradan
yaratılmış olan bütün varlıkların hallerini(n gerçek yüzünü) bana keşfettiresin.
Beni Zatını (gerçek manada) birlemeye muvaffak kılarak her şeyden ihtiyaçsız
kılasın.
Kendi sıfatlarının (noksanlıklardan) nezaheti (arınmışlığı) hürmetine benim
sıfatlarımı da (kötülüklerden) arındırasın. Ey Muğni (zengin kılan)!

Allâhümme entel Ğaniyy.
Ey Allah! Zengin ancak Sensin.
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Eğneyte men şi'te min ibâdike bil aradılfânî
ve eğneyte men şi'te bil beqâi bilezîzil meânî.
Kullarından dilediklerini fani meta (mal)larla zengin kıldın.
Dilediklerini de maneviyatın lezzetlerini onlarda kalıcı kılarak zengin ettin.

Eğneyte ehleddünyâ bi vücûdil mâli
ve eğneyte ehlel âhirati bi husnitteveccühi
ileyke vennevâli fil mâl.
Dünya ehlini mal varlığıyla zengin kıldın.
Ahiret ehline ise (dünyada) Zatına güzelce yöneliş
ve ahirette ikramlar bahşederek zenginlik lutfettin.

ve en tüğniyenî ve ğınâke fî külli evân.
Yine Senden dilerim ki her an ve zaman Zatının zenginliğiyle
beni zengin (ve ihtiyaçsız) kılasın.
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Yâ Allâhu Yâ Evvelü yâ Âhiru yâ Zâhiru
Yâ Bâtınu ya Ğaniyyu yâ Muğnî.
Yâ Zel celâli vel ikrâm.
Yâ Allâh Yâ Rahmân Yâ Rahîm. Âmîn.
Ya Allah! Ya Evvel! Ya Ahir (en önce ve en sonra olan)! Ya Zahir!
Ya Batın (eserleriyle görünen, Zatıyla gizli olan)! Ya Ganiy (zengin olan)!
Ya Muğni (zengin eden)! Ey celal ve ikram sahibi!
Ey Allah! Ey Rahman! Ey Rahim (çok acıyan)!
(Bu yalvarışlarıma acı da dualarımı kabul eyle). Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Faziletleri
Seksen Dokuzunzu İsm-i Şerif

İmam-ı Zerruk, Mau'l-Ayneyn, İmam-ı Şebravi ve Yusuf-u Nebhani
(Rahimehumüllah)’ın beyanları vechile:
El-Muğni ism-i şerifi "Zenginlik veren" ya da "Kanaat sahibi kılan" demektir.
AIIah-u Te'ala Vacibü'l-vücud (varlığı Kendinden olan Zat) olması hasebiyle varlığı
Kendi Zatıyla kaimdir, kimseye muhtaç değildir ve herkesten Ganiyy'dir.
Ne Zatı ile, ne de sıfatları ile hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah-u Te'ala Kendi
varlığı ile kaimdir ve varlığının başkasına bağlı olmasından münezzehtir.
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Allah-u Te'ala'nın dışındaki varlıklar olan tüm mahlukatın varlığı ise kendilerinden
olmayıp Allah-u Te'ala ile kaimdir. Yani Allah-u Te'ala yaratmasa onlar var olacak
değillerdir. Zatının varlığı veya sıfatlarından biri başkasına bağlı olan, varlığı veya
kemali (tam manada faaliyeti) başka bir varlığa bağlı olan her varlık ise yardıma
muhtaç demektir. Başkasının yardımına muhtaç olan da Ganiyy
(zengin ve ihtiyaçsız) olamaz.
İşte böyle bir durumun Allah-u Te'ala hakkında düşünülmesi mümkün değildir.
Bu yüzden O, mutlak Ganiyy'dir. Allah-u Te'ala aynı zamanda Muğni (zenginlik
veren, zenginleştiren)dir.
Ancak her zenginlik verenin mutlak manada Ganiyy olması düşünülemez.
Zira yaratıklar içerisinde başkasına zenginlik veren biri zengin olma ihtiyacı duyar.
İhtiyaç duyan ise mutlak manada zengin olamaz. Oysa Allah-u Te'ala zengin
olmaya ihtiyaç duymaz. Bu yüzden O, mutlak Ganiyy ve Muğni'dir.
Allah-u Te'ala'nın dışında zenginlik verenler, zenginlik verdiklerine daima destek
vermek ve bu desteği kesintiye uğratmamak zorundadırlar. Aksi halde zenginlik
vermiş olmazlar. Fakat Allah-u Te'ala'dan başka hiç kimsenin buna gücü yetmez.
Çünkü zenginlikleri ne kadar çok olsa da güçleri ve sahip oldukları şeyler sınırlıdır.
Dolayısıyla gerçek zengin, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan ancak
Allah-u Te'ala'dır. Başkasına muhtaç olanların zenginliği ise ancak mecazi
anlamdadır. Dolayısıyla mülkün gerçek sahibi olan Allah-u Te'ala'ya nispetle herkes
fakirdir.
Allah-u Te'ala bu hususta şöyle buyurmaktadır:
Ey insanlar! Allah(ın dünyada rızık ve afiyetine, ahirette ise Onun mağfiret ve
lütfuna her şeyden fazl)a muhtaç olanlar ancak sizsiniz. (Zira varlığınız ve
yaşamınız Ona bağlı olduğundan, her nefeste, her düşünüşte ve her bakışta sadece
Ona muhtaçsınız.)
Allah ise (hiçbir şeye muhtaç olmayıp , tüm yaratıklara nimetler yağdıracak yegane
zenginliğe sahip olan) Ganiyy de, (övgüye layık üstün sıfatların tümünün sahibi
olması hasebiyle, kimse hamd etmese de, bütün hamdler Kendisine mahsus olan)
Hamid de ancak O’dur. (Fatır Suresi : 15)
Bu ism-i şerif Kur'an-ı Kerim'de varid olmamıştır. Ama Allah-u Te'ala'nın bu ism-i
şerifin manasıyla muttasıf olduğu hakkında ayet-i kerime vardır.
Mesela Allah-u Te'ala şöyle buyurmaktadır:
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Eğer (o müşriklerin Mescid-i Haram'dan engellenmesinden dolayı ticaretleriniz
bozularak) bir fakirlik (çekmek)ten korkarsanız, dilerse Allah (görünen hiçbir sebep
olmaksızın) Kendi fazlından (ve bol rızkından) yakında sizi zengin eder.
Şüphesiz ki Allah (sizin tüm hallerinizi ve menfaatlerinizi hakkıyla bilen bir)
Alim'dir, (vermesi ve engellemesi dahil tüm işlerinde üstün hikmet sahibi bir)
Hakim'dir. (Tevbe Suresi : 28'den)
Hadis-i şeriflerde de Allah-u 1Te'ala'nın böyle bir vasfı olduğu anlatılmıştır.
Mesela Ebu Zerr (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah-u Te'ala'nın şöyle buyurduğunu
haber vermiştir:
Ey Benim kullarım! Benim hidayet ettiklerim müstesna hepiniz (hak yoldan)
sapıcısınız. Öyleyse Benden hidayet (doğru yola ulaşma) isteyin ki sizi hidayet
edeyim. Benim zengin ettiklerim müstesna hepiniz fakirlersiniz. Öyleyse (rızkınızı)
Benden isteyin ki sizi rızıklandırayım.
Yine aynı hususla alakalı olarak Sa'd ibni Malik (Radıyallahu Anh)’dan rivayet
edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Kim (Allah'tan başkasından) müstağni olursa (kimseye ihtiyacını bildirmezse)
Allah-u Azze ve Celle onu zengin kılar (kimseye muhtaç etmez).
Kim iffetli kalmak isterse Allah-u Azze ve Celle onu iffetli kılar
(namusuna kimseyi musallat etmez).
Kim de Allah'tan kifayet (kendisine yetmesini) ister (ve başka hiç kimseden bir şey
talep etmeyip sadece Ona itimat edip güvenir)se Allah-u Azze ve Celle o kişiye
yeter.
Bu hadis-i şerif Muğni isminin hatırlattığı hususlardan birini ifade etmektedir.
Zira insanlardan müstağni kalanı Allah-u Te'ala'nın ğani kılması ve insanlara
muhtaç etmesi Rabbimizin Muğni ism-i şerifinin tezahürüdür.
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’ın Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den
rivayet ettiğine göre Allah-u Te'ala bir hadis-i kudsisinde şöyle buyurmaktadır:
Ey Ademoğlu! (Başka işleri bırakıp) Benim ibadetim için boş kal ki, kalbini
zenginlikle doldurayım ve fakirliğini gidereyim, eğer böyle yapmazsan kalbini
meşguliyetle doldururum ve fakirliğini de gidermem.
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Bu hadis-i kudsiden anlaşıldığı üzere demek ki kimseye muhtaç olmadan huzurlu
bir zenginliğe kavuşmanın çaresi Allah-u Te'ala'ya ibadete sarılmaktır. Yoksa bunun
dışındaki bütün zenginlikler sıkıntı ve dertle beraber gelecektir.
Allah-u Te'ala'nın Muğni olduğunu bilip idrak eden kişi sadece Allah-u Te'ala'ya
güvenir, Ondan gayri kimseye ihtiyaç duymaz ve tüm ihtiyaçlarını sadece Allah-u
Te'ala'ya arz eder.
Kulun Bu İsm-i Şerifle Tealluku (manasını bilip, bu ism-i şerifin sahibi olan Allah-u
Te'ala ile alaka kesbetmesi); zenginliği ve kimseye muhtaç olmamayı sadece
Allah-u Te'ala'dan istemesiyle olur.
Kulun Bu İsm-i Şerifle Tehalluku (ahlaklanması); kendisine ihtiyacını arz edene
elinden geldiğince yardım etmesiyle olur.
Kulun Bu İsm-i Şerifin Hakikatiyle Tehakkuku (hemhal olması) ise; Muğni olan
Allah-u Te'ala'nın onu kimseye muhtaç etmemesiyle zahir olur.
Bu ism-i şerifin açıklaması hakkındaki beyanların sonunda şu hususu ifade etmek
yerinde olacaktır:
Herkes zengin olmak ister ama asıl mesele dünya hayatındaki imtihanı verebilmek
ve Rabbimizin bizler için takdir buyurduğuna rıza göstermektir.
Nitekim Enes (Radıyallahu Anh)’ın Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den,
onun Cibril (Aleyhisselam)’dan, onun da Allah-u Azze ve Celle'den naklettiği bir
hadis-i kudside Allah-u Te’ala şöyle buyurmuştur:
Şüphesiz Benim mümin kullarımdan elbette öylesi vardır ki Benden özel bir
ibadete muvaffakıyet ister, fakat ona kendini beğenme hali girip de onu bozmasın
diye Ben onu ondan engellerim.
Benim mümin kullarımdan elbette öylesi vardır ki onun imanını ancak zenginlik
düzeltebilir, onu fakir etsem elbette o onu bozar.
Benim mümin kullarımdan elbette öylesi vardır ki onun imanını ancak fakirlik
yoluna koyar, onu zengin edecek olsam elbette o onu ifsad eder.
Benim mümin kullarımdan elbette öylesi vardır ki onun imanını ancak sıhhatli
olması düzeltebilir, Ben onu hasta edecek olsam elbette o onu bozar.
Benim mümin kullarımdan elbette öylesi vardır ki onun imanını ancak hasta olması
düzeltebilir, Ben onu sıhhatli edecek olsam elbette o onu bozar.
687

Muhakkak ki Ben kullarımın işlerini onların kalplerinde olanı bildiğime göre
yönetirim. Muhakkak ki Ben her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyden ziyadesiyle
haberdar olan Alim ve Habir'im.
Bu hadis-i kudsiden anlaşıldığı üzere olanda hayır vardır. Allah-u Te'ala kuluna ne
nasip ettiyse onda kulun mutlaka hayrı vardır. Bu nedenle kul kendisi için Rabbinin
tercihini tercih etmelidir.
İsm-i Şerifin Bazı Havassı

El-Muğni (Ya Muğni)
Zenginlik veren.
1. Bu ism-i şerifi (her gün 1000 kere) okuyan kişiyi Allah-u Te'ala zengin eder.
2. Bu ism-i şerifi her cuma gecesinde (perşembeyi cumaya bağlayan gece)
(10 Bin kere) olmak üzere (toplam 10 cuma gecesi) okuyan kişi,
Allah-u Te'ala'nın izniyle zengin olur ve muhtaç olmaz.
3. Bu ism-i şerifi (perşembeyi cumaya bağlayan) (cuma geceleri 100 kere) okumaya
devam edenler Allah-u Te'ala ile manen yakınlık kurarlar.
4. Bu ism-i şerifi (her gün 1100 kere) okuyan kişinin sözü dinlenir, sevilir
ve Allah-u Te'ala'dan başka hiç kimseye muhtaç olmaz.
5. Bu ism-i şerifi çokça zikretmeye devam eden kişinin işleri kolay olur,
muradına nail olur, rızkı bol olur ve kanaatkar birisi olur.
6. Bu ism-i şerif hasta üzerine (1100 kere) okunursa, Allah-u Te'ala'nın izniyle
o kişinin şifasına vesile olur.
7. Eşiyle arası kötü olan kişi, cima esnasında bu ism-i şerifi dilini oynatmadan
kalbiyle zikrederse, Allah-u Tetala'nın izniyle bu ailenin arasındaki muhabbetsizlik
zail olup birbirlerini çok severler.
8. Bu ism-i şerifi (her gece 111 kere) okumaya devam eden kişinin eli asla yokluk
görmez.

688

9. Bu ism-i şerifi Zühre (Venüs) saatinde:
- Pazartesi günü ikindi namazı vaktinde,
- Salı günü zeval vaktinde,
- Çarşamba günü akşam namazı vaktinde,
- Perşembe günü öğlen namazı vaktinde,
- Cuma günü sabah namazı vaktinde,
- Cumartesi günü öğlen ile ikindi namazı arasında,
- Pazar günü kuşluk vaktinde
(1100 kere) okuyan kişi:
Fakirse zengin olur, makamından azledilen biriyse yeniden makamına kavuşur.
10. Bu ve önceki ism-i şerifin duası birdir. Bu ism-i şeriferin bütün hassalarından
faydalanmak için:

El Ğaniyy (Ya Ğaniyy) ism-i şerifini (1060 kere),

El Muğni (Ya Muğni) ism-i şerifini de (1100 kere) okuduktan sonra şu duayı
okumak çok tesirlidir. (Yukarıdaki 10. Maddenin Duası)
Her kim bu zikre devam ederse Allah-u Te'ala mutlaka onu hiçbir mahlukuna
muhtaç olmayacak derecede zengin ve ihtiyaçsız kılar ve ona tam bir kanaat hali
ihsan eder.
Bahsedilen dua şu şekildedir: (Yukarıdaki 10. Maddenin Duası)
Kaynak
Lalegül Dergisi Ekim 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (90’dan 95’e kadar)
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6. Bu İsmi Şerifleri Sabah Namazından Sonra
100 Kere Okuyanın Murâdı Kesinlikle Gerçekleşir

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Yâ qadîmu Yâ qâimu Yâ dâimu Yâ ferdü Yâ vitru
Yâ samedü Yâ ehadü Yâ vâhidü Yâ hayyu Yâ qayyûmu
Yâ Halîmu Yâ zel celâli vel ikrâm.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (dua etmeye başlıyorum).
O pek yüce ve çok büyük olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet
ve hiçbir günahtan dönüş imkanı yoktur.
Ya Kadim (varlığının başlangıcı olmayan)! Ey Kaim (her şeye murakıb olan)!
Ya Daim (ebediyyen var olacak olan)! Ya Ferd (tek olan)! Ya Vitr (bir olan)!
Ya Samed (kimseye muhtaç olmayan)! Ya Ehad! Ya Vahid! Ya Hayy (diri olan)!
Ya Kayyum (her varlığı ayakta tutan)!
Ey Halim (Acele etmeyen)! Ey celal ve ikram sahibi!
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Zamanı
Sabah Namazından Sonra

Sayısı
100 Kere

Faziletleri
Sabah Namazından Sonra 100 Kere Okuyanın Ne Muradı Varsa Yerine Gelecek
Denenmiş Mühim Bir Dua
Mukatil ibni Süleyman (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:
Ben İsa (Aleyhisselam)’ın kendileriyle ölüleri diriltmiş olduğu esma-i şerifeyi kırk yıl
boyunca aradım ve sonunda ilim ehlinden olan salih bir zatta bu isimleri buldum
ve öğrendim, demiştir.
Sonra da aşağıda zikredeceğimiz esma-i şerifeyi saymıştır ki aynı isimler hakkında
Mukatil ibni Mücahid (Radıyallahu Anh) da şöyle dikkat çekici mühim bir beyanda
bulunmuştur:
Her kim sabah namazından sonra oturarak bu isimleri (100 kere) okuyarak Allah-u
Te'ala'dan bir hacetini (dileğini) ister de gerçekleşmezse, Mukatil'in ölüsüne de
dirisine de lanet etsin.
Bu rivayet Mukatil ibni Hayyan (Rahimehullah)’dan da nakledilmiştir.
Bu isimler şu şekildedir: (Yukarıdaki İsm-i Şerifler)
Kaynak
Lalegül Dergisi Ağustos 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (96)
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7. Allah-u Te'ala'nın Kendileri ile Dua Edilmesini
En Çok Sevdiği İsm-i Şerifler

Yâ nûrassemâvâti vel ard.
Yâ zeynessemâvâti vel ard.
Yâ cebbârassemâvâti vel ard.
Ey gökleri ve yeri (güneş ve ayla) nurlandıran!
Ey gökleri ve yeri (yıldızlarla ve burçlarla) süsleyen!
Ey göklerin ve yerin (ve onlardaki her şeyin işlerini yoluna koyan) Cebbarı!

Yâ imâdessemâvâti vel ard.
Yâ bedîassemâvâti vel ard.
Yâ tâcessemâvâti vel ard.
Ey gökleri ve yeri ayakta tutan!
Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı!
Ey gökleri ve yeri (onlarda yarattığı güzelliklerle) taçlandıran!

692

Yâ zel celâli vel ikrâm.
Yâ sarîhal müstasrıhîn.
Ey celal (heybet) ve ikram (lütuf) sahibi!
Ey feryat edenlerin imdadına yetişen!

ve yâ ğıyâsel müsteğîsîne ve müntehel âbidîn.
El müferrice anil mekrûbîn.
El müravviha anil mağmûmîne
ve mücîbe duâil mudtarrîne ve kâşifel kürabi
Ey yardım isteyenlere imdad eden, İbadet edenlerin nihai hedefi olan,
Dertlilerden sıkıntılarını bertaraf eden, Kederlileri rahatlatan,
Darda kalanların duasına icabet eden ve dertleri açan!
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ve yâ ilâhel âlemîn.
ve yâ erhamerrâhimîn.
Menzûlün bike küllü hâceh.
Ey alemlerin İlahı!
Ey merhametlilerin en acıyanı!
Bütün ihtiyaçlar ancak Sana arz edilir.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Dua Zamanı

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Huzeyfe ibni'l-Yeman (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Bir kere Cibril, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:
Ya Muhammed! Bana senden daha sevgili olan hiçbir peygambere gönderilmedim.
Sana Allah'ın isimlerinden bazı isimler öğreteyim mi ki onlar Allah-u Te’ala'nın,
kendileriyle Zatına dua edilmesini en çok sevdiği isimlerdendir.
(Bu isimleri okumak istersen) de ki: (Yukarıdaki İsm-i Şerifler)
(İşte bu isimleri zikrettikten sonra Rabbine hacetini arzeyle).
Kaynak
Lalegül Dergisi Kasım 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95-96)
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8. eş-Şafî İsmi Şerifi İle Şifa Bulmak İçin Yapılacak Bir Terkip
(Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.)

Allâhümmeşfi enteşşâfî lâ şifâe illâ şifâuk.
Allâhümme şifâen lâ yuğâdiru seqamen ve lâ elemâ.
(Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.)
Ey Allah’ım! Şifa ver, (çünkü) şifa veren ancak sensin.
Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur.
Ey Allah’ım! Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık ve acı bırakmasın.

Eş-Şafi (Ya Şafi)
"Şifa Veren"
Faziletleri
Bu ism-i şerif hastalıkların şifası, illet ve elemlerin kaybolması hususunda çok
çabuk tesir eden büyük bir isimdir.
Bu ism-i şerifi zikreden kişiye Allah-u Te'ala her dertten şifa verir.
Her beladan afiyet verir ve onun her hastalığını iyi eder.
Kişi bu ism-i şerifi zikrettiği müddetçe bedenine hastalıklar yol bulamaz.
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Terkip:
Her kim (hasta olduğunda veya) bir hastanın yanında:
- (7 kere) Fatiha Suresi'ni okuduktan sonra,
- Bu ism-i şerifi Eş-Şafi (Ya Şafi) (422 kere) zikreder.
- Ardında da: (Yukarıdaki Dua) duasını okursa:
Allah-u Te’ala’nın izniyle o hasta şifa bulur.
İmam-ı Buni (Rahimehullah) bu terkibi tatbik etmesini cüzzam hastalığına tutulan
birisine tavsiye ettiğini ve on beş gün geçmeden o kişinin bağlardan kurtulmuş gibi
iyileştiğini rivayet eder.
Kaynak
Lalegül Dergisi Temmuz 2014
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95-96)
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9. Ya Azim İftar Duası

Yâ Azîm Yâ Azîm.
Ente ilâhî lâ ilâhe ğayruke, iğfirlizzenbel azîm,
feinnehû lâ yağfiruzzenbel azîm, illel azîm.
Ey büyük (Allah)’ım! Ey büyük (Allah)’ım!
Benim ilahım ancak Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak ki büyük günahı
(Senin gibi) Büyükten başkası mağfiret edemez.
Zamanı
Oruçluyken İftar Anında

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Enes (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Herhangi bir Müslüman oruç tutar da, iftar anında: (Yukarıdaki Duayı) derse,
Mutlaka annesinin, kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır.
Bunu çocuklarınıza öğretin, zira muhakkak bu, Allah-u Te'ala'nın ve Rasulü'nün
sevdiği bir kelimedir.
Allah-u Te'ala bununla (dua edenin) dünya ve ahiret işlerini yoluna koyar.
Kaynak
Ramazan-ı Şerif Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (379-380)
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10. İhlaslı Birinin Kesin Tutturacağı Bir Dua

Allahümme innî eselüke Yâ Allâh! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm!

Yâ Rabbelâlemîn! Yâ Melik! Yâ Muhît! Yâ qadîm!

Yâ qadîr! Yâ Alîm! Yâ Hakîm! Yâ Aliyy! Yâ Azîm!

Yâ Tevvâb! Yâ Basîr! Yâ Veliyy! Yâ Vâsi‘u!

Yâ Kâfî! Yâ Raûf! Yâ Bedî‘u! Yâ Şâkir!

Yâ Vâhid! Yâ Semî‘u! Yâ qâbid! Yâ Bâsit!
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Yâ Hayy! Yâ qayyûm! Yâ Ğaniyy! Yâ Hamîd!

Yâ Ğafûr! Yâ Halîm! Yâ İlâh! Yâ qarîb!

Yâ Mucîb! Yâ qaviyy! Yâ Serî‘u! Yâ Habîr!

Yâ Vehhâb! Yâ qâim! Yâ Vâhib! Yâ Sâdıq!

Yâ Bâis! Yâ Raqîb! Yâ Hasîb! Yâ Şehîd!

Yâ Afuvv! Yâ Muqît! Yâ Vekîl! Yâ Fâtır!

Yâ qâhir! Yâ Latîf! Yâ qâdir! Yâ Muhyî!
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Yâ Mümît! Yâ Ni’mel mevlâ! Yâ Ni’mennasîr! Yâ Hafîz!

Yâ Mecîd! Yâ Vedûd! Yâ Zel arşilmecîd!
Yâ Fe’a’len limâ yurîd!

Yâ Kebîr! Yâ Müteâl! Yâ Hannân! Yâ Mennân!

Yâ Vâris! Yâ Şekûr! Yâ Hallâq! Yâ Ğaffâr!

Yâ Kerîm! Yâ Haqq! Yâ Mübîn! Yâ Nûr!

Yâ Hâdî! Yâ Fettâh! Yâ Ğâfir! Yâ qâbilettevb!
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Yâ Şedîdel i’qâb! Yâ Zâttavl! Yâ Razzâq! Yâ Zel quvveti!

Yâ Metîn! Yâ Berr! Yâ Melîk! Yâ Muqtedir!

Yâ Zelcelâli vel ikrâm! Yâ Rabbel meşriqayn!
Yâ Rabbel mağribeyn!

Yâ Bâqî! Yâ Evvel! Yâ Âhir! Yâ Zâhir! Yâ Bâtın!

Yâ quddûs! Yâ Selâm! Yâ Mü’min! Yâ Müheymin! Yâ Azîz!

Yâ Cebbâr! Yâ Mütekebbir! Yâ Hâlıq! Yâ Bârî!
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Yâ Musavvir! Yâ Mübdîu! Yâ Müîd! Yâ Ehad! Yâ Samed!

En tüsalliye alâ Muhammedin ve âlihi
ve en terzuqanî ve cemîa men yeteallequ
bî bitemâmi niamike ve devâmi âfiyetike
Yâ erhamerrâhimîn!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Kendilerini Okuyup Dua Edenin En Olmayacak Şeyleri İstese Dahi Süratle Kabul
Göreceği İsm-i Şerifler
Gıyasüddin Muhammed el-Akuli (Rahimehullah)’ın, senediyle naklettiği bir
rivayete göre:
- Umare ibni Zeyd (Rahimehullah) şöyle anlatmıştır:
Ben Allah-u Te'ala'ya ait olan doksan dokuz ismi arıyordum, onları ehli ilme
soruyordum.
Fakat onlara ulaşamıyordum ve bana onları bildirecek birini de bulamıyordum.
Nihayet bir cuma günü Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ehl-i Beyti'nden
himmet ve istinbat (gizli ilimler çıkartma sıfatının) sahibi bir zata rastladım,
kendisine selam verdim.
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Selamımı aldı, evvelce de benim kendisiyle ve şahsına hürmetim vardı.
Alim olmakla birlikte vera' (şüphelerden dahi sakınma) ve ibadet sahibi olan bu zat
duası makbul biriydi, kendisinin (tayy-i mekan kerametine sahip olduğu ve)
Medine'den Mekke'ye çıkıp Arefe günü insanlarla birlikte vakfede bulunduğu,
sonra dördüncü gün Medine'ye döndüğüne dair birçok kerameti insanlar arasında
yaygın idi.
Ben kendisine (İsm-i Azam'ın da içlerinde bulunduğu) bu isimleri sorduğumda
mazeret beyan ederek bir süre bana bunları bildirmekten çekindi, benim ısrarım
karşısında dayanamayarak benden adını teşhir etmeyeceğime dair söz aldıktan
sonra bana:
Ey Umare! Senin bana şüphesiz inancın, ilme ve hayra rağbetin olmasaydı bunu
sana bildirmezdim, sen de kendilerine güvenmediğin hiç kimseye bunu öğretme.
Şüphesiz ki bu isimler Allah-u Te'ala'nın kitabında mevcuttur, dedikten sonra o
ism-i şerifler hangi surelerde geçtiğini açıkladı ve nihayet:
Ey Umare! Bu isimleri okuduğun zaman şüphesiz ki bunlarda Allah-u Te'ala'nın
İsm-i Azamı (en büyük ismi) mevcuttur (bunları okuduğunda onu da okumuş
olursun).
Bu isimlerle dua etmeye niyetlendiğin zaman öncesinde bir oruç geçmiş olsun ki
ben senin perşembe günü oruçlu olup Cuma gecesi seher vaktinde bu isimlerle
dua yapmanı isterim.
Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah-u Te'ala'ya yemin ederim ki
mümin bir kul Allah-u Te'ala'ya bu isimlerle dua ettiğinde Allah-u Te'ala mutlaka
ona icabet edip kendisine rahmet eder, hatta bu kul suyun üzerinde yahut
rüzgarın sırtında yürümek isteyecek olsa da elbette duası kabul edilir, buyurdu.
Sonra ben kendisinden bu isimleri bana beyan etmesini talep edince bu talebime
icabet ederek ism-i şerifleri şöylece saydı:
Umare (Rahimehullah) şöyle anlatmıştır:
Ben bu isimlerle Allah-u Azze ve Celle'ye birkaç defa duada bulundum ve bunları
icabeti çok yakın olan isimler olarak buldum.
Kardeşlerimden bir cemaat de bunu benden yazdılar, hepsi de bana bu ism-i
şeriflerle yapılan duanın hem kendileri, hem de dua yaptıkları kimseler hakkında
süratlice kabul edildiğini bildirdiler.
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- Bu rivayeti Umare (Rahimehullah)’dan nakleden Ebu Muhammed (Rahimehullah)
şöyle demiştir:
Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah-u Te'ala'ya yemin olsun ki ben de
helak olacağımdan korktuğum çok mühim hadiseler başıma geldiğinde bir çok kere
bu duayı yaptım, her seferinde Allah-u Te'ala beni o tehlikelerden halas etti.
Kaynak
Lalegül Dergisi Temmuz 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (379-380)
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11. Ya Latif İsmi Şerifi ve Duaları
Sıkıntıların, Dertlerin ve Kederlerin Açılması, Rızkın Kolaylaşması,
Hapistekinin Kurtulması, İsteklerin Acil Yerine Gelmesi
ve Zalimlerin Gözlerinden Gizlenmek İçin Okunacak Dualar
Ahmed Deyrebi Hazretleri "el-Mücerrebat" isimli eserinin on beşinci babında şöyle
demiştir:
Allah-u Te'ala'nın Latif ism-i şerifi, kadri yüce ve şanı meşhur bir ism-i şeriftir ki
bereketi zahir olmuş ve fazileti şamil olmuştur.
Zira bu ism-i şerif ile yapılan duaya icabet süratlidir.
Rızıkların celbi, isteklerin yerine gelmesi, sıkıntıların açılması, zalimlerin hilelerinin
def edilerek helak edilmeleri gibi birçok konuda bu ism-i şerifin pek çok sırrı ve
acayip havassı (ilginç özellikleri) vardır.
Ulema ve evliyadan bazısı kendi hali ve makamı nisbetinde bu ism-i şerif ile alakalı
zikirler hakkında konuşmuşlardır.
Şimdi ben de sana bu hususta bazı virdler zikredeceğim:
1. Eğer sen bu ism-i şerifi sıkıntıların, dertlerin ve kederlerin açılması, rızkın
kolaylaşması ve isteğinin yerine gelmesi için zikretmek istiyorsan evvela:
"Ya Latif" ism-i şerifini sabah namazından sonra (dünya kelamı konuşmadan)
(129 kere) zikret, ondan sonra şu duayı oku.
Bu istiğase hiç şüphesiz ki dertli, kederli kimselere, hakim ve benzeri
yöneticilerden korkanlara inşaallahu Te'ala çok fayda verir.
Her kim geride zikrettiğimiz şartlara riayet ederek bu duayı okursa biiznillahi Te'ala
anında duası kabul edilir.
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Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuqu men yeşâu, ve huvel qaviyyul azîzu. (7 kere)
(Şura Suresi: 19)

Allâhümme yâ müsehhirassemâvâtisseb-i vel ardîne
vemen fîhinne vemen aleyhinne sehhirlî külle şey-in
min ibâdike mimmâ fî berrike ve bahrike yâ rabbel âlemîn.
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Hattâ lâ yekûne fil kevni şey-ün müteharrikün
ev sâkinün sâmitün ev nâtıqun zâhirun ev bâtınun
illâ sehhartehû lî ve yekûnu tav-a emrî
bi beraketismikellatîfil meknûni
yâ Allâh. Yâ Hayy. Yâ qayyûm.

İnnemâ emruhû izâ erâde şey-en en yeqûle lehû kün feyekûn.

İlâhî cûdüke dellenî aleyke ve ihsânüke
qarrabenî ileyke eşkû ileyke mâ lâ yahfâ aleyk.
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ve es-elüke mâ lâ ya'süru aleyk.
İz ilmüke bihâlî yuğnî an süâlî yâ müferricen
an külli mekrûbin kerbehû ve münecciyehû ferric annî kerbî
ve mâ enâ fîhi yâ men leyse biğâib.

Fe-entezırahû ve lâ binâimin feûqizahû ve lâ biğâfilin feünebbihahû
ve lâ binâsin fe-ezekkirahû ve lâ biâcizin feümhilehû
yâ âlimen bil cümleti ve ğaniyyen anittefsîli
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yâ sâmian lil qâli vel qîli kefâ ilmüke
anilmeqâli venqata-arracâu illâ minke
yâ müteâli ve hâbetil âmâlü illâ fîke yâ zel celâl.

Vesteddetitturuqu illâ ileyke yâ mifdâl.
Yâ Allâh. Yâ semîu yâ qarîb. Yâ basîru yâ mücîb.
İğfirlî verhamnî birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

ve yessirlî rizqî ve sehhirlî cemîa halqike
inneke alâ külli şey-in qadîr.

ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.
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O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle!
Allah, kullarına Latif'tir (çok lütufkardır).
(bu lütfun bir tezahürü olarak, onların hak edip etmemelerine bakmaksızın)
dilediğini (istediği şekilde) rızıklandırır.
(Her şeye hakkıyla gücü yeten ve istediği hiçbir şey engellenemeyen)
Kaviyy de, Aziz de ancak O'dur. (7 kere)
(Şura Suresi: 19)
Ey yedi kat göklerin, yerlerin, onların içerisinde olanların ve üzerinde bulunanların
müsahhıri (istediğini istediğinin emrine amade kılıcı) olan Allah!
Ey alemlerin Rabbi! Ey Allah! Ey Hayy! Ey Kayyum!
Karada ve denizde olan kullarından her şeyi bana o derece müsehhar
(rızan üzere emrime amade) kıl ki bu alemde hareket eden yahut sakin duran,
konuşmayan yahut konuşan, görünen veya görünmeyen varlıkların herbirini
böylece mutlaka bana müsehhar kılmış olasın ve herbiri o gizli olan 'el-Latif'
isminin bereketiyle benim emrime itaatkar oluversin.
O bir şeyi(n meydana gelmesini) istediği zaman Onun emri,
(harften ve sesten münezzeh olarak) ona ancak: 'Var ol' buyurmasıdır,
böylece o da hemen meydana geliverir.
Ey Allah’ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi.
Senin huzuruna beni Senin iyiliğin yakınlaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı
ancak Sana şikayet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum.
Zaten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hacet bırakmıyor.
Ey her sıkıntılının derdini açan ve onu kurtaran Zat! İçinde bulunduğum sıkıntımı
benden gider.
Ey O Zat ki benden uzakta değil ki onu bekleyeyim, uykuda değil ki onu
uyandırayım, habersiz değil ki Onun dikkatini çekeyim, unutucu değil ki Ona
hatırlatayım, güçsüz değil ki (gücünü toplaması için) Ona mühlet (süre) vereyim!
Ey herşeyi topluca bilen ve kendisine tafsilat verilmesine muhtaç olmayan!
Ey bütün konuşulanları ve söylenenleri işiten!
Senin bilmen bizim söylememize hacet bırakmadı.
Ey Yüce Zat! Senden gayri herkesten ümit kesildi. Ey Celal sahibi!
Senden gayrine bağlanan ümitler boşa çıktı. Ey fazl-u kerem sahibi!
Senden gayrine yönelen bütün kapılar kapandı.

710

Ey Allah’ım! Ey hakkıyla işiten! Ey ziyade yakın olan! Ey hakkıyla gören!
Ey dualara icabet eden! Ey acıyanların en merhametlisi!
Rahmetinle beni bağışla ve bana acı, rızkıma ulaşmamı kolay eyle,
Bütün mahlukatını bana müsahhar eyle, şüphesiz Sen hakkıyla her şeye gücü
yetensin.
Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beytine
ve sahabesine salat ve selam eylesin.
(1. Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
2. Her kim bir muradının olmasını istiyorsa "Ya Latif!" ism-i şerifini (9000 kere)
zikretsin, ondan sonra:
Ayet-i kerimesini (270 kere) tekrar etsin ve tilavet esnasında kimseyle konuşmasın.
Böyle yaparsa şüphesiz Allah-u Te'ala hacetini görür ve sıkıntısını açar.

(En’am Suresi: 63-64’den)
qul men yuneccîkum min zulumâtil berri vel bahri ted’ûnehu tedarruan
ve hufyeten, le in encânâ min hâzihî le nekûnenne mineş şâkirîn.
qulillâhu yuneccîkum minhâ ve min külli kerbin.
(Habibim) De ki: "Karanın ve denizin (korkunç tehlikelerinden ve)
karanlıklarından sizi kim kurtarmaktadır ki:
Andolsun: eğer bizi işte bundan kurtarırsa, elbette biz muhakkak şükredenlerden
olacağız! diye boyun bükerek açıkça ve gizlice O’na dua etmektesiniz.
(Rasulüm) De ki: Bundan da, (diğer) her sıkıntıdan da sizi ancak Allah
kurtarmaktadır.
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3. Latif ism-i şerifinin dört türlü tasrifi (dört niyetle okunuşu) vardır ki:
Bunlar da rızık celbi, muradların husulü, hapistekinin kurtuluşu ve zalimlerin
gözlerinden gizlenmektir.
Bunlarla amel etmek isteyen kişi:
- Elbiselerini ve oturacağı yeri temiz yapıp,
- (16.641 kere) "Ya Latif!" ism-i şerifini zikreder,
- ve bu ismi her (129 kere) okuduktan sonra,
- Seçtiği konu ile ilgili ayet-i kerimeyi (Aşağıdaki Ayet-i Kerimeler)
(1 kere) kıraat eder.
Rızık celbi ile ilgili ayet-i kerime ve duası şudur:

Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuqu men yeşâu, ve huvel qaviyyul azîzu.

Allâhümme innî es-elüke en terzüqanî rizqan
halâlen vâsian tayyiben min ğayri teabin
ve lâ meşeqqatin ve lâ dayrin
ve lâ nesabin inneke alâ külli şey-in qadîr.
Allah, kullarına (iki cihanda yarayacak şeylerin tüm ayrıntılarını ve inceliklerini çok
iyi bilen ve kendilerini bu maslahatlarına en kolay yoldan ulaştıran bir) Latif'tir,
(bu lütfun bir tezahürü olarak, onların hak edip etmemelerine bakmaksızın)
dilediğini (istediği şekilde) rızıklandırır,
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(ama herkese istediğini değil de, Kendi hikmeti gereği ona uygun olan bir lütufta
bulunur).
(Her şeye hakkıyla gücü yeten ve istediği hiçbir şey engellenemeyen)
Kaviyy de, Aziz de ancak Odur. (Şura Suresi: 19)
Ey Allah’ım! Ben Senden beni helal, temiz ve geniş bir rızık ile, zahmetsiz
meşakkatsiz ve sıkıntısız bir şekilde yorulmadan rızıklandırmanı diliyorum.
Şüphesiz ki Sen herşeye hakkıyla gücü yetensin.
Hayırlı muradların husulü ile ilgili ayet-i kerime ve duası şudur:

Elâ ya’lemu men halaqa ve hüvel latîful habîr.
Allâhümmaqdı hâcetî. İnneke alâ külli şey-in qadîr.
(Her şeyi) yaratmış olan Zat (gizliyi de, açık gibi) bilmez mi?!
(Varlıkların en ince yönlerini hakkıyla bilen) Latif de,
(bütün varlıkların görünen-görünmeyen tüm hallerinden haberdar olan)
Habir de ancak O’dur. (Mülk Suresi: 14)
Ey Allah’ım! Benim muradımı (dileğimi) ihsan et,
Şüphesiz ki Sen herşeye hakkıyla gücü yetensin.
Hapistekinin kurtuluşu ile ilgili ayet-i kerime şudur:

İnne rabbî latîfun limâ yeşâu innehu hüvel alîmul hakîm.
Şüphesiz benim Rabbim (kullarca gizli kapalı olan tüm konuları hakkıyla bilendir
ve yaratıklara göre ne kadar zor gözükse de) dilediği şeylere Latif'dir (ki, böylece
isteklerini, hiçbir engelle karşılaşmaksızın iradesi doğrultusunda gerçekleştirir
ve iradesini her şeye nüfuz ettirerek lütfunu tecelli ettirir).
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Muhakkak ki O, (yaratma ve yönetmeyle alakalı tüm menfaatleri hakkıyla bilen)
Alim de, (her şeyi vakti vaktinde ve yerli yerinde yapan) Hakim de, ancak O’dur.
(Yusuf Suresi: 100'den)
Zalimlerin gözlerine görünmeme ile ilgili ayet-i kerime şudur:

Lâ tudrikuhul ebsâru
ve hüve yudrikul ebsâr ve hüvel latîful habîr.
Gözler Onu (kuşatıcı şekilde görerek) idrak edemez.
O ise tüm gözleri (ilmiyle kuşatır şekilde) idrak eder.
(Gözlerin kavrayıcı şekilde görmesine mani bir letafete sahip olan) Latif de,
(bütün işlerin kapalı ve açık tüm yönlerinden hakkıyla haberdar olan)
Habir de ancak O’dur. (En'am Suresi: 103)
4. “Ya Latif” ism-i şerifini aded-i kebir (büyük sayı) üzere zikretmek isteyen kişi:
- Temiz bir mahalde temiz elbiseler giyinerek, bedeni de temiz vaziyette
- 2 rekat hacet namazı kılar,
- sonra kıbleye dönük vaziyette oturarak "Ya Latif!" ism-i şerifini (1000 kere) okur,
- her (1000 kere)’den sonra aşağıda zikredeceğimiz duayı bir okur,
- böylece büyük sayısı olan (16641) sayısı tamamlanana kadar dua (16 kere)
okunmuş olur.
Sayı tamamlandığında ise (inşaallahu Te'ala) hacet görülmüş olur.
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İsm-i şerif her (1000 kere) zikredildiğinde (1 kere) okunacak dua şudur:

Allâhümme ente aqrabü min külli qarîbin
ve ekramu min külli kerîmin ve ecvedü min külli cevâdin
ve ahfazu min külli hafîzın ve eltafü min külli latîf.

Fe es-elüke bi haqqismikellatîfi en tüsehhira lî min halqike
men yaqdî hâcetî ve yedfeu annî hasmî
ve tüncînî mimmen zalemenî ve âdânî bihaqqike
yâ latîf. yâ latîf.

ültuf bî indeşşedâidi ve neccinî minel mekâyidi küllihâ.
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Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuqu men yeşâu, ve huvel qaviyyul azîzu. (3 kere)
Ey Allah’ım! Sen her yakından daha yakınsın,
her ikram edenden daha ikram edicisin,
her cömertten daha cömertsin, her koruyandan daha muhafaza edicisin
ve her lütufkardan daha lütuf sahibisin.
Latif ism-i şerifin hürmetine Senden diliyorum ki;
yarattıklarından her kim hacetimi görecek, hasmımı benden def edecek,
bana zulmeden ve düşmanlık edenden beni kurtaracaksa onu bana müsahhar
kılasın.
Ya Latif! Ya Latif! Zatın hakkı için zor zamanlarda bana lütufkar ol ve beni bütün
tuzaklardan kurtar.
Allah kullarına Latif'tir (çok lütufkardır),
(bu lütfun bir tezahürü olarak, onların hak edip etmemelerine bakmaksızın)
dilediğini (istediği şekilde) rızıklandırır.
(Her şeye hakkıyla gücü yeten ve istediği hiçbir şey engellenemeyen)
Kaviyy de, Aziz de ancak Odur.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
{ Esmaullahi’l-Hüsna 31. İsm-i Şerif “El-Latif” İsm-i Şerifi }
İmam-ı Zerruk, Mau'l-'Ayneyn, İmam-ı Şebravi ve Yusuf-u Nebhani
(Rahimehumüllah)’ın beyanları vechile:
“El-Latif” İsm-i şerifi
- "Gizli olup idrak edilemeyen" manasına geldiği gibi
- "Bütün işlerin gizliliklerini bilen" ve
- "İnsanların akıllarının anlayamayacağı şekillerle kullarına sınırsız nimetlerini ihsan
eden" anlamlarını da ifade eder.
el-Hattabi (Rahimehullah) bu ism-i şerif hakkında şunları söylemiştir:
Latif, bilmedikleri yönden kullarına lütuflarda ve iyiliklerde bulunan,
onlara düşünemeyecekleri yönlerden yararlar sağlayandır.
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İbni 'Arabi (Kuddise Sirruhu) bu ism-i şerif hakkında şunları söylemiştir:
Latif, seni hacetine ve gayene kibarlıkla ulaştırandır.
Mesela “Allah sana lütfetti” denildiğinde bundan kasıt:
Allah güzellikle seni maksadına kavuşturdu, demektir.
Gazali (Rahimehullah) bu ism-i şerif hakkında şunları söylemiştir:
Latif, yararlı olan şeylerin hakikatini ve inceliklerini bilen, sonra da bunları hak
edenlere lütufkar bir yolla ulaştırandır. Hem bilgi hem de lütuftu davranış herhangi
bir şeyde bir arada bulunduğunda iş te lütuf anlamı o zaman gerçekleşmiş olur.
Bu mananın ise Allah-u Te'ala'dan başkası hakkında gerçekleşmesi düşünülemez.
Çünkü Allah-u Te'ala'nın her şeyin inceliklerini, gizliliklerini ve gerçeklerini bildiği
kuş kusuzdur.
O'nun katında gizli ve açık şeyleri bilmek eşittir. Allah-u Te'ala'nın, tüm fiillerinde
lütufkar (iyilik sahibi) olmasının ise zaten bir sınırı yoktur.
Kurtubi (Rahımehullah) bu ism-i şerif hakkında şunları söylemiştir:
İslam alimleri 'Latif' ism-i şerifini birçok değişik mana ve ifadelerle tarif etmişlerdir.
{ 22’ye Kadar Çıkan bu tarifleri Şöyle Sıralayabiliriz }
1. İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma):
"Allah, kullarına karşı lütuf sahibi olandır" (Şüra Süresi: 19'dan) ayet-i kerimesini
"Onlara hoş ve güzel davranandır" şeklinde tefsir etmiştir.
2. Kullarına iyilik edendir.
3. İyi kimseye de kötü kimseye de iyilik edip isyanları nedeniyle onları açlıktan
öldürmeyendir.
4. Kullarına yumuşak davranandır.
5. Huzuruna çıkartıldıkların da hesaba çekilirken onlara yumuşak davranandır.
6. Rızık vermede kullarına iki yönde iyilik yapandır ki:
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Birincisi, onları güzel şeylerle rızıklandırması,
İkincisi ise rızıklarını bir defada kendilerine vermeyerek israf etmelerine
ve savurganlık yapmalarına mani olmasıdır.
7. Kendisini tanımalarını sağlamakla veli kullarına,
inkarları nedeniyle hemen cezalandırmamakla da düşmanlarına karşı pek lütufkar
olandır.
8. İnsanlardan ümidini kesip Kendisine sığınan ve yönelen kullarına lütuflarda
bulunan, onları kabul eden ve onlara nimetleriyle yönelendir.
9. İnsanlar arasında kullarının iyiliklerini yayan ve kötülüklerini örtendir.
10. Azı kabul edip karşılığında çok verendir.
11. Dünyada rızkını keserek kimseden öç almayan, ahirette de kimseyi
merhametinden ümit kestirmeyendir.
12. Adaletinden korkulan ve ihsanı umulandır.
13. Kuluna çalışmasından daha fazlasını veren ve ona gücünden fazlasını
yüklemeyendir.
Nitekim bu hususta Allah-u Te'ala şöyle buyurmuştur:
(Allah-u Te'ala güzel şekil, boy pos ve uzuvlarınızın düzgünlüğü gibi) görünen
ve (akıl, kalp, anlayış gibi) gizli olan (sayısız) nimetlerini de size bolca
tamamlamıştır. (Lokman Suresi: 20'den)
Yine bu konuda şöyle buyurmaktadır.
Allah sizden (ağır yükleri) hafifletmek ister. (Nisa Suresi: 28'den)
14. Kendisine isyan edeni cezalandırmakta acele etmeyen, umut edenin de
umudunu boşa çıkarmayandır.
15. Dinine hizmet edene yardım eden ve onu çokça övendir.
16. İsteyeni geri çevirmeyen, ümit edeni ümitsiz kılmayandır.
17. Hataları affedendir.
18. Kendi nefsine acımayana acıyandır.
19. Ariflerin müşahede ettikleri sırlarla etrafı aydınlatan, gittikleri dosdoğru yolu
onlara bahşeden ve bardaktan boşanırcasına gökyüzünden yağmurlar yağdırandır.
718

20. Hayal edilemeyendir.
21. Fiillerin en gizli inceliklerini bilendir.
Anne karnında cenini yaratması ve fışkı ile kan arasından halis süt çıkarması bunun
en açık örnekleridir.
22. Her zorluğu kolaylaştıran ve her kırığı cebreden (onarıp iyileştiren)’dir.
{ Allah-u Te'ala'nın Sonsuz ve Sınırsız Lütuflarının Bazı Tezahürleri }
1. el-İmamu'r-Razi (Rahimehullah) bu konuda şunları söylemiştir:
Bu ism-i şerifin hikmetlerinden biri olarak: Allah-u Te'ala'nın gökleri, yerleri,
yıldızları, elementleri, hayvanları ve bitkileri yaratmasındaki sırlarından ve
inceliklerinden söz edebiliriz.
Eğer bir kulun hiç zorlanmadan kolaylıkla bulup yediği bir lokmada
Allah-u Te'ala'nın bizlere ihsan ettiği lütuflarını saymaya kalkacak olursak bundan
elbette aciz kalırız ki bu hususta Allah-u Te'ala:
Allah'ın (size lutfetmiş olduğu tüm) nimetlerini saymaya başlasanız,
onları(n fertleri bir yana, türlerini bile) sayıp bitirme imkanı bulamazsınız.
(ibrahim Suresi: 34'den) buyurmaktadır.
Zira bir lokma ağzımıza gelinceye kadar birçok aşamadan geçmiş ve öyle önümüze
gelmiştir. Bu lokmanın hazır hale gelmesi için nice kimselerin emeği geçmiştir.
Çiftçisinden bakıcısına, sulayıcısından taşıyıcısına, yoğurucusundan pişirenine
ve satıcısına kadar daha nice kimselerin bu lokmada emeği vardır.
Bütün bu kimselere bu işleri yapmaları için güç veren Allah-u Te'ala her işinde lütuf
ve hikmet sahibidir.
Bundan daha da acayip olan ise o nimetin insanın vücuduna dahil olduktan sonraki
latif işlemlerdir ki bütün bunları biz hiç anlamadan yapan Allah-u Te'ala'yı bütün
noksanlıklardan tenzih ederek o Yüce Padişah'ı takdis ederiz.
Her işi en ince detayına kadar idare eden ancak Allah-u Te'ala'dır.
Allah-u Te'ala işleri idare etme yönüyle Hakim, var etme yönüyle Cevad (cömert),
tertip ve düzenleme yönüyle Musavvir (şekillendiren), her şeyi yerli yerine koyma
yönüyle Adil, hiçbir inceliği gözden kaçırmaması ve her şeyi iyilikle yapması
yönüyle de Latif'tir.
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Bu fiillerin yaratılış gerçeklerini bilmeyenler, bu isimlerin hakiki anlamlarını da
bilemezler.
2. "Latif" ism-i şerifi varlıkların gizli yönlerini ve inceliklerini bilme, varlıklara
nimetlerini gizli yollarla, kibarlık ve yumuşaklıkla ulaştırma anlamlarını da kapsar.
Nitekim Ashab-ı Kehf'in sözlerini nakleden şu ayet-i kerime bu anlama işaret
etmektedir:
Oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. (Kehf Suresi: 19'dan)
Hazreti Yusuf (Aleyhisselam)’ın babasından ayrı düşmesi, kuyuya atılması, köle
olarak satılması, ardından evinde bulunduğu kadının saldırısına uğraması,
kendisine iftira edilmesi ve hapse atılması gibi zahiren musibet ve sıkıntı olarak
görülen birçok durum, gizli bir nimet ve fethe dönüşmüştür.
Allah-u Te'ala bütün bu sıkıntıları, onun dünya ve ahiret mutluluğu için bir sebep
yapmıştır. İşte bütün bunlar Allah-u Te'ala'nın, kullarına anlamadıkları hatta şer
sandıkları yönlerden ne denli Latif davrandığının birkaç örneğidir.
3. Allah-u Te'ala'nın kullarına bela ve musibetler vermesi, istemedikleri ve
hoşlanmadıkları şeyleri onlara emretmesi, buna mukabil arzuladıkları şeyleri
onlara yasaklaması bu nevi gizli nimetlerden sayılır.
Bütün bunlar dünyada ve ahirette kendilerini mutluluğa kavuşturacak nimetlerdir.
Unutulmamalıdır ki cennet nefsin istemediği şeylerle, cehennem ise nefsin arzu
ettiği şeylerle kuşatılmıştır.
Bela da nimet de biz kullara bir hikmet gereği verilmektedir.
Nitekim Suheyb (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Müminin işine şaşılır! Şüphesiz ki onun işlerinin tamamı hayırdır. Bu (durum),
müminden başka hiçbir kimse için olmaz. Ona bir bolluk gelse şükreder, bu kendisi
için hayır olur. Kendisine bir darlık isabet edecek olsa sabreder, bu da onun için
hayır olur.
4. Kendisine şükür ve sabır ihsan edilen kimse için Allah-u Te'ala'nın takdir ettiği
her şeyde hayır vardır.
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Buna göre Allah-u Te'ala'nın Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa,
Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed (Satavatullahi Ala Nebiyyina ve Aleyhim
Ecma’in)’e yaptığı, bize göre bela ve musibet görünen bütün haller onlar için gizli
birer nimet olmuş, bu yüce zatlar bu nimetler sayesinde kemale ermiş ve
mutluluğa kavuşmuşlardır ki hepsinde bizler için ibret alınacak nice hikmetler
vardır.
Misal olarak Hazreti Musa (Aleyhisselam)’ın kıssasını düşünelim.
Musa (Aleyhisselam) Firavun'un doğan bütün bebekleri boğazladığı bir dönemde
doğdu ama o bundan kurtuldu.
Allah-u Te'ala annesine onu nehre bırakmasını emretti. Annesi de emir üzerine
onu nehre bıraktı. Allah-u Te'ala kendi lütuf ve inayeti ile onu, doğan her erkek
bebeği boğazlayan kişinin sarayına sürükledi. Böylece Allah-u Te'ala onu, bizzat
düşmanının evine ve koynuna attı.
Sonra bir sebep takdir ederek onu Mısır'ın dışına çıkarıp Firavun'un hükmünün
olmadığı Medyen'e ulaştırdı. Ardından yine Kasas Suresi'nde zikredildiği üzere:
Bir sebep takdir ederek onu bekarlıktan ve yoksulluktan kurtardı. Evlenmesini ve
zenginleşmesini sağladı, ona peygamberlik verdi sonra da düşmanının ülkesine
geri gönderdi.
Musa (Aleyhisselam) Firavun'la çok mücadele etti ve kendisine verilen bütün
mucizeleri ona gösterdi. Ancak Firavun ve ileri gelenler inanmadılar.
Ona ve inananlara baskı ve şiddet uyguladılar.
Bunun üzerine Musa (Aleyhisselam) kendisine inananlarla birlikte kaçak bir şekilde
oradan çıktı. Firavun ve askerleri onları yakalamak için peşlerine düştü.
Oysa bu hareketleri onlar için sonun başlangıcıydı.
Düşmanlarına karşı Musa (Aleyhisselam)’a ve inananlara Allah-u Te'ala'nın
yardımı gelmişti.
Kendilerini takip eden Firavun ve ordusu gözlerinin önünde denizde boğulup helak
olmuşlardı.
Bu olay bize, Allah-u Te'ala'nın dilediği kimseye güzel, dilediği kimseye de kötü
akıbet verdiğini ve istediğini istediği şekilde gerçekleştirdiğini açıklamaktadır.
Görüldüğü üzere insanların aklı, Allah-u Te'ala'nın fiillerinde saklı bulunan
merhamet ve nimetleri anlamaktan acizdir. İnsanlar bu fiillerin hikmetlerini,
Allah-u Te'ala'nın isim ve sıfatlarının gerçeğini bilemez ve kavrayamazlar.
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Adem (Aleyhisselam)’ın kendisine yasaklanan ağaçtan yemesi ve bu yüzden
cennetten çıkarılmasının nice hikmetleri vardır, ancak insanın aklı bu hikmetlerin
ayrıntılarını bilemez.
Nitekim Adem (Aleyhisselam)’ın yasak meyveden yiyerek dünyaya indirilişinin
hikmeti olarak Elmalılı Hamdi Yazır (Rahimehullah)’ın hocalarından olan
Tahir el-Konevi (Rahimehullah) şu manidar dizeleri serdetmiştir:
Ayağının tek bir tozuna karşılık cihanı almam ya Rasulellah!
Yedi kat semayı saçının bir tek teline değişmem ya Rasulellah!
Adem (Nebi) kendi sulbünden senin dünyaya geleceğini duyunca,
Bütün cennet bağlarını bir yasak yemişe değiş(ip dünyaya indi) ya Rasulellah!
{ Latif İsmi-i Şerifini Bilmenin Faydaları }
1. Allah-u Te'ala'nın kullarına karşı son derece yumuşak olmak,
Allah-u Te'ala'ya davet ederken hoş ve tatlı dil kullanmak.
Nitekim Allah-u Te'ala bu hususta:
(Ey Musa ve Harun!) O (Firavu)na pek yumuşak bir söz söyleyin.
(Taha Suresi: 44'den) buyurarak en büyük peygamberlerine bile en büyük kafire
dahi yumuşak konuşmalarını tenbih etmiştir.
Diğer bir ayet-i kerimesinde ise:
(Habibim! Şüpheleri gideren kesin deliller ve insan bünyesinde çok etki yapan
dosdoğru sözlerden derlenmiş bir) hikmetle ve (faydalı ibretlerle, ikna edici
hitaplar içeren) pek güzel öğüt(ler)le (insanları) Rabbinin yoluna davet et
ve onlar(ın inatçılarıy)la (tartışırken) kendisi en güzel olan o (yumuşak konuşma,
en kolay yolu seçme, herkesçe meşhur olan bazı önsözlerle öfkelerini söndürme)
yol(uy)la mücadele et! (Nahl Suresi: 125'den)
buyurarak en büyük Peygamberine davet ve tebliğ usulünü talim ederken en güzel
uslüp olan olan yumuşaklık usulüne riayeti vasiyet buyurmuştur.
Alimler şöyle demişlerdir:
Allah-u Te'ala'yı tanıyan ve bilen (arif) bir kimse, iyiliği emrederken bunu öğüt
veren bir üslupla ve yumuşaklıkla yapar. Sert ve kaba bir üslup kullanmaz.
Çünkü bu kişi Allah-u Te'ala'nın kaderdeki sırrını az-çok bilen birisi olduğundan
diğer vaizler gibi davranmaz.
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2. İnsan, kendisine birçok lütuflarda bulunan, bolluk ve darlıkta iyilik eden
Allah-u Te'ala'ya karşı her zaman şükretmekle meşgul olmalıdır.
En çok haya edilecek olan da yine Allah-u Te'ala'dır.Zira O, herkesin gizli hallerini,
bütün söz ve amellerindeki sırları bilir.
Şu iyi bilinmelidir ki gökte ve yerde ne varsa zerre ağırlığınca bile olsa hiçbir
şey Allah-u Te'ala'dan gizli değildir.
Nitekim Allah-u Te'ala bu konuda:
(Her şeyi) yaratmış olan Zat (gizliyi de, açık gibi) bilmez mi?!
(Varlıkların en ince yönlerini hakkıyla bilen) Latif de,
(bütün varlıkların görünen-görünmeyen tüm hallerinden haberdar olan)
Habir de ancak O'dur! (Mülk Suresi: 14) buyurmaktadır.
{ Latif İsm-i Serifinin Havassı }
1. Bu ism-i şerifi çok zikreden kimse hüzün ve sıkıntılardan korunur.
2. Her kim bu ism-i şerifi (100 ya da 133 defa) zikrederse sıkıntısından kurtulup
felaha erişir.
3. Her hangi bir şeyden korkan bir kimse bu ism-i şerifi
“el-Latîf” şeklinde (160 kere) zikredip ardından da:

Lâ tudrikuhul ebsâru ve hüve yudrikul ebsâr ve hüvel latîful habîr.
Gözler O'nu (kuşatıcı şekilde görerek) idrak edemez.
O ise tüm gözleri (ilmiyle kuşatır şekilde) idrak eder.
(Gözlerin kavrayıcı şekilde görmesine mani bir letafete sahip olan) Latif de,
(bütün işlerin kapalı ve açık tüm yönlerinden hakkıyla haberdar olan)
Habir de ancak O'dur!
(En'am Suresi: 103)
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Ayet-i kerimesini (10 kere) okursa korktuğu şeyden emin olur.
4. Her kim bu ism- i şerifi “el-Latîf” şeklinde (160 kere) okuyup ardından da:

Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuqu men yeşâu, ve huvel qaviyyul azîzu.
Allah, kullarına (iki cihanda yarayacak şeylerin tüm ayrıntılarını ve inceliklerini
çok iyi bilen ve kendilerini bu maslahatlarına en kolay yoldan ulaştıran bir) Latif'tir,
(bu lütfun bir tezahürü olarak, onların hak edip etmemelerine bakmaksızın)
dilediğini (istediği şekilde) rızıklandırır (ama herkese istediğini değil de,
Kendi hikmeti gereği ona uygun olan bir lütufta bulunur.
Her şeye hakkıyla gücü yeten ve istediği hiçbir şey engellenemeyen) Kaviyy de,
Aziz de ancak O'dur.
(Şura Suresi: 19)
ayet-i kerimesini (10 kere) okursa bol rızıklara nail olur.
5. Her kim bu ism-i şerifi “el-Latîf” şeklinde (160 kere) okuyup ardından da:

Elâ ya’lemu men halaqa ve hüvel latîful habîr.
(Her şeyi) yaratmış olan Zat (gizliyi de, açık gibi) bilmez mi?!
(Varlıkların en ince yönlerini hakkıyla bilen) Latif de,
(bütün varlıklarından haberdar olan) Habir de ancak O'dur!
(Mülk Suresi: 14)
ayet-i kerimesini (10 kere) okursa birçok sırlı ilimlere kavuşur.
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6. Her kim şifa niyetiyle bu ism-i şerifi “el-Latîf” şeklinde (160 kere) okuyup
ardından da aşağıdaki ayet-i kerimeleri okursa:
Allah-u Te'ala'nın izniyle şifayab olur.

Ellezî haleqanî fehüve yehdîn. Vellezî hüve yut’imunî veyeskîn.
ve izâ meridtu fehuve yeşfîn. Vellezî yumîtunî sümme yuhyîn.
Vellezî atme’u en yağfira lî hatî-etî yevmeddîn.
Rabbi heb lî hükmen veelhiqnî bissâlihîn.
Vec’al lî lisâne sidkin fîl âhirîn.
Vec’alnî min veraseti cennetinne’îm.
O Zat ki: beni yaratmıştır, artık O beni (de din ve dünya menfaatlerine) hidayet
etmektedir.
Öyle bir Zat ki: beni yediren de, beni içiren de sadece O'dur.
Hastalandığım zaman O bana şifa (sıhhat ve afiyet) vermektedir.
Öyle Zat ki: beni (dünyada) öldürecektir, sonra beni (ahirette) diriltecektir.
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O Zat ki: (evla olanı terk etme gibi yapabileceğim herhangi bir) hatamı ceza günü
benim için bağışlayacağını ummaktayım!
Ey Rabbim! Bana (ilim ve amelde kemal kazandıracak) yüce bir hüküm bağışla
ve beni salihler (zümresin)e kat!
Sonraki (ümmet)ler arasında benim için (övgülerde bulunacak) dosdoğru bir dil de
yarat. Beni nimetlerle dolu cennetin mirasçılarından kıl. (Şu'ara Suresi: 78-85)
7. Her kim aşağıdaki ayet-i kerimeyi (her gün 900 kere) okursa:
Allah-u Te'ala bütün işlerinde o kişiye lütufkar davranır.

Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuqu men yeşâu, ve huvel qaviyyul azîzu.
Allah, kullarına (iki cihanda yarayacak şeylerin tüm ayrıntılarını ve inceliklerini çok
iyi bilen ve kendilerini bu maslahatlarına en kolay yoldan ulaştıran bir) Latif'tir.
(Bu lütfun bir tezahürü olarak, onların hak edip etmemelerine bakmaksızın)
dilediğini (istediği şekilde) rızıklandırır
(ama herkese istediğini değil de, Kendi hikmeti gereği ona uygun olan bir lütufta
bulunur. Her şeye hakkıyla gücü yeten ve istediği hiçbir şey engellenemeyen)
Kaviyy de, Aziz de ancak O'dur. (Şura Suresi: 19)
8. Bu şanı yüce olan ism-i şerif esma-i hüsna içerisinde Lafzatullah'tan
(Allah ism-i şerifinden) sonra havassı ve keskin tesirleri en çok olan ism-i şeriftir.
Her kim her gün beş vakit namazı müteakip (129 diğer bir rivayette 160 defa)
“Yâ Latîf” diyerek işlerini Allah-u Te'ala Hazretleri'ne ısmarlarsa:
Bütün işlerin de muvaffak olur, hiçbir şekilde sıkıntıya düşmez,
her türlü afet ve beladan da korunmuş olur.
Yine bu şekilde hapisten kurtulmak için beş vakit namazdan sonra (129 kere)
okunur.
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9. Bir işinde sıkıntıya düşüp ümitsizliğe kapılan ve ne yapacağını bilemeyen bir
kimse:
Güzel bir itikat ile temiz bir yerde oturup (16641 kere) “Yâ Latîf” ism-i celilini okur,
Bunun peşine de bu ism-i şerifin (aşağıda yazılı olan) azimet-i mübarekesi ile dua
ederek Cenab-ı Hakk'a işlerini ısmarlarsa Allah-u Te'ala sıkıntısını izale eder.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme innî es-elüke yâ latîfü bi ibâdihî (Yâ Allâh)(3 kere).
Yâ hannânü yâ mennânü (Yâ Latîf)(3 kere).

Yâ zel celâli vel ikrâmi yâ latîfü (Yâ Rabbâh)(3 kere).
Subhâneke lâ ilâhe illâ ente ve lâ ilâhe ğayruke
ve lâ ma'bûde sivâke yâ latîf.

Allâhümme entel haqqul haqîqu yâ latîfü (Yâ Allâh)(3 kere).
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Yâ men lâ yettehizü sâhibeten ve lâ veleden ve lem yeküllehû küfüven ehad.
Yâ latîfü yâ bedîassemâvâti vel ardı yâ latîfü
yâ mecîdü yâ Allâhu ecbi (Yâ Latîfü ültuf)(3 kere).

Entel hâdıru lem teğib yâ latîfü (Yâ Rabbâh)(3 kere).
Entel hâkimu lâ yuhkemu aleyke hâkimun yâ latîfü (Yâ Allâh)(3 kere).
Entessültânül qaviyyü lem yaqve aleyke qaviyyün yâ latîfü
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yâ men hüve külle yevmin hüve fî şe'nin istecib düâî bi elfi
lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîmi
lâ ilâhe illâ entel melikül quddûsü
( kâf hâ yâ ayyn sâd hâ mîm ayyn sîn kâf )
es-elüke bismikel azîmi a'zamillezihtessa
bihil ehıssâu min halqike en taqdıye hâcetî yâ rabbel âlemîn. Âmîn.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla!
Ey Allah! Ey kullarına lütufkar davranan! Ey Allah! (3 kere)
Ey Hannan! Ey Mennan! Ey Latif! (3 kere)
Ey celal ve ikram sahibi! Ey Latif! Ey Rabbim! (3 kere)
Seni tenzih ederim İlah ancak Sensin.
Senden başka hiçbir İlah yoktur. Senden gayrı tapılacak yoktur.
Ey Latif! Ey Allah! Gerçek varlık ancak Sensin. Ey Latif! Ey Allah! (3 kere)
Ey eşten, çocuktan ve denkten münezzeh olan!
Ey Latif! Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı! Ey Latif! Ey Mecid!
Ey Allah (duama) icabet buyur! Ey Latif! Lütfet. (3 kere)
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Sen hiç kaybolmayan hazırsın. Ey Latif! Ey Rabbim! (3 kere)
Sen öyle bir Hakimsin ki kimse Senin hakkında hüküm veremez. Ey Latif!
Ey Allah! (3 kere)
Sen öyle kuvvet sahibi bir Sultansın ki hiçbir güç sahibinin Sana gücü yetmez.
Ey Latif! Ey her an bir şanda olan Zat!
Bin tane 'La havle veli kuvvete illa billahi'l-'aliyyi'l-'azim'
hürmetine duamı kabul eyle.
Senden başka hiçbir İlah yoktur. Sen Melik ve Kuddus'sün.
Kaf! Ha! Ya! 'Ayn! Sad! Ha! Mim! 'Ayn! Sin! Kaf!
En seçkin kullarının kendisiyle ihtisas ettiği büyük, en büyük ismin hürmetine
Senden hacetimi yerine getirmeni dilerim. Ya Rabbe'l-alemin! Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
10. Geçinmek hususunda sıkıntı çeken, rızkı az ve kısmeti bağlı olan bir kimse:
“Yâ Latîf” ism-i şerifini cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece)
sabaha karşı kıbleye karşı oturup (16641 kere) okur
ve bundan sonra rızık genişliği için Allah-u Te'ala'ya dua ederse duası kabul olur
ve rızık hususunda rahatlığa kavuşur.
11. Meşru ve hayırlı olan her hangi bir maksat ve muradına nail olmak niyetiyle
Allah-u Te'ala'ya manen tam bir yöneliş ve temiz bir itikat ile bu ism-i şerifi:
Sabaha karşı (16.641 kere) “Yâ Latîf” şeklinde okuyup, ardından da (100 kere)
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salat okuyarak Allah-u Te'ala'dan bir
istekte bulunan kişi inşaallah muradına kavuşur.
12. Bir afet ve belaya müptela olan özellikle de haksız yere hapsedilmiş bulunan
veya esir olan kimsenin kurtulması, hürriyet ve selamete kavuşması maksadıyla
(bu halde olan kişi tarafından ya da ona niyetle başkası tarafından)
- Sünnetlerine riayet edilerek abdest alınıp iki rekat namaz kılınır.
- Şöyle ki ilk rekatta Fatiha'dan sonra (7 defa) inşirah (Elem Neşrah Leke) Suresi,
- ikinci rekatta ise Fatiha'dan sonra Felak ve Nas sureleri okunur.
- Selam verdikten sonra kıbleye yönelerek ihlas ve tam bir itikat ile
- (16641 kere) “Yâ Latîf” ism-i şerifini okuyarak isteğini Allah-u Te'ala'ya arz ederse
biiznillahi Te'ala muradına nail olur.
730

13. Bu ism-i şerifi sık sık zikreden kişi Allah-u Te'ala'nın korumasında olup, insanlar
nazarında da saygıdeğer bir kişiliğe sahip olur.
14. Bu ism-i şerifin aşağıda yazılı olan duası gam ve kederi, ferah ve sürura çevirme
ayrıca şiddet ve sıkıntıları izale etme hususlarında pek büyük bir tesiri vardır.
Bu duayı her gün okuyan kimse sıkıntıya, belaya, şiddet ve darlığa düşmez.
Sıkıntılı bir yerde bulunup da oradan kurtulmak için ne yapacağını bilemeyen bir
kimse bunu okursa o yerden kurtulur, sıkıntılı her işi kolaylaşır ve fakirse
zenginleşir.
Dua şöylecedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
yâ latîfü entellezî teltufe bi ibâdike ve tûsılühüm
ilâ envâinniami ve terfüqu bi ehlil hicâbi fetühricühüm
min ğavâilinniqami ve terhamü menil tece-e ileyke
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birahmetikel amîmeti ve teczibühû ilel envâri
minezzulemi ta'lemü hafiyyâtil eşyâi ve deqâiqahâ
ve tecûdü bi ihsânike alâ ibâdike bi envâil birri
ve keşfi haqâiqihâ.

Es-elükallâhümme bilatîfi lutfike ve feydı fadlike
ve dürrati bahri cûdike ve quvveti sültâni askerike
ve cünûdike en tec-alenî nezîfen fil aqvâli
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vel ef-âli rafîqan fil hâli vel meâli verzuqnî
min beraketi lutfike hazzan vâfiran ve einnî alâ qabûli
âsâri fadlike vec-al lî minhü qasmen vâfiran zâhiran

ve eyyidnî bitedbîrike lienâle min bahri cûdike feydan
zâhiran inneke enterraûfurrahîmu yâ latîfü
edriknî bi lutfikel hafiyy. Âmîn.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla!
Ey Latif! Sen ki kullarına lütufkar davranırsın, onları türlü türlü nimetlere
ulaştırırsın, manevi perdeli olanlara rıfk (esirgeme) ile muamelede bulunarak
onları belaların şiddetlerinden çıkarırsın.
Sana sığınanlara umumi rahmetinle merhamet eder, onları karanlıklardan
nurlara çıkarırsın, tüm işlerin gizli ve ince yönlerini bilirsin, lütfunla kullarına
türlü türlü iyilikler ve hakikatler hakkında keşifler ihsan edersin.
Ey Allah’ım! Ben Senden Latif olan lütfunla, dolup taşan fazlınla, cömertlik
denizinin incisiyle, asker ve ordularının saltanatının kuvvetiyle beni sözlerimde
ve işlerimde nazif, şu anda ve gelecekte rıfk (merhamet) sahibi biri yapmanı
niyaz ederim.
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Sen bana lütfunun bereketinden büyük bir pay nasip eyle, lütfunun eserlerini
kabul edebilmem için bana yardım eyle, fazlından bana belirgin şekilde bir
pay ihsan eyle ve beni Kendi yönetiminle teyid eyle ki cömertlik denizinden
bol feyizlere nail olabileyim.
Şüphesiz ki ancak Sen gerçek esirgeyen ve acıyansın.
Ey Latif! Bana gizli lütfunla yetiş. Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Kaynak
Lalegül Dergisi Mart 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93’den 96’ya kadar)
Kaynak
Arifan Dergisi Mart 2012
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (?)
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12. İsmi Azam'la İlgili Rivayetlerin Toplandığı Dua

Allâhümme yâ hayyu yâ qayyûm.
Yâ ilâhenâ ve ilâhe külli şey in ilâhen vâhidâ.
Lâ ilâhe illâ ente. Yâ zel celâli vel ikrâm.

Allâhümme innî es-elüke bi enne lekel hamdü
lâ ilâhe illâ entel hannânül mennân.
Bidîussemâvâti vel ard.
Yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ hayyu yâ qayyûm.
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Allâhümme innî es-elüke bi enneke entallâhullezî
lâ ilâhe illâ entel ehadüssamedüllezî lem yelid
ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad.
ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüverrahmânurrahîm.
Lâ ilâhe illâ hüvel hayyul qayyûm.

Allâhümme innî es-elüke bi enneke
ehadün samedün lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.
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Allâhümme lekel hamdü lâ ilâhe illâ ente yâ hannânü yâ mennân.
Yâ bedîassemâvâti vel ard. Yâ zel celâli vel ikrâm.
Lâ ilâhe illâ hüvel hayyul qayyûm.
ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illallâhu hüverrahmânurrahîm.
Lâ ilâhe illâ hû. Lehül esmâül husnâ. Yâ Zâhir. Yâ qayyûm.

Allâhümme innî es-elüke bi enneke
ehadün samedün lem yelid ve lem yûled
ve lem yeküllehû küfüven ehad.
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Allâhümme innî es-elüke bi enne lekel hamdü
entallâhullezî lâ ilâhe illâ entel mennânu
bedîussemâvâti vel ard.
Yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ hayyu yâ qayyûm.
Ahraztü nefsî bil hayyillezî lâ yemût.
ve elce'tü zahrî lilhayyil qayyûm.

Lâ ilâhe illâ ente ni'mel qâdir.
Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn.
ve üfevvidu emrî ilallâhi innallâhe basîrun bil ibâd.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
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Ey Allah’ım! Ey gerçek hayat sahibi! Ey her şeyi hakkıyla yöneten!
Ey İlahımız ve tek İlah olarak her şeyin İlahı! Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Ey celal ve ikram sahibi!
Ey Allah’ım! Ben: ‘Şüphesiz bütün hamdler Sana mahsustur,
çok acıyan, bolca lütufta bulunan, gökleri ve yeri eşsiz yaratan ancak Sensin.
Senden başka hiçbir ilah yoktur.' diyerek (bu ism-i şeriflerini zikrederek)
Senden istiyorum.
Ey celal ve ikram sahibi! Ey gerçek hayat sahibi! Ey her şeyi hakkıyla yöneten!
Ey Allah’ım! Ben: 'Şüphesiz bir olan, muhtac olmayan, doğurmayan, doğrulmayan,
Kendisine denk hiçbir şey bulunmayan Allah ancak Sensin,
Senden başka hiçbir ilah yoktur.' diyerek (bu ism-i şeriflerini zikrederek)
Senden istiyorum.
(Ey insanlar!) Sizin İlahınız, bir tek İlah'tır. O'ndan başka hiçbir İlah yoktur, (çünkü
O, esaslarıyla ve ayrıntılarıyla tüm nimetlerin sahibi olan bir) Rahman'dır,
(yarattıklarına çok acıyan bir) Rahim'dir.
Gerçek hayat sahibi ve her şeyi hakkıyla yöneten o (Allah)’dan başka hiçbir İlah
yoktur.
Ey Allah’ım! Ben: 'Şüphesiz Sen teksin, eş ve çocuk edinmemiş bir Samed'sin.'
diyerek (bu ism-i şeriflerini zikrederek) Senden istiyorum.
Ey Allah’! Hamd yalnız sana mahsustur. Senden başka hiçbir İlah yoktur.
Ey çok acıyan! Ey pek lütufkar! Ey gökleri ve yerleri eşsiz yaratan!
Ey celal ve ikram sahibi! (Başı sonu olmayan, Zatı'na ait bir hayatla) Hayy,
(yarattıklarını yönetme ve koruyup kollama işini dfüma üstlenmiş bulunan bir)
Kayyum olan Zat'tan başka hiçbir İlah yoktur.
(Ey insanlar!) Sizin İlahınız, bir tek İlah'tır. O'ndan başka hiçbir İlah yoktur,
(çünkü O, esaslarıyla ve ayrıntılarıyla tüm nimetlerin sahibi olan bir) Rahman'dır,
(yarattıklarına çok acıyan bir) Rahim' dir.
O'ndan başka hiçbir İlah yoktur. (Delalet ettikleri takdis, tahmid, tazim ve tenzih
manaları açısından) en güzel isimler sadece O'na aittir.
Ey (eserleriyle) Zahir! Ey (her şeyi hakkıyla yöneten) Kayyum!
Ey Allah’ım! Ben: 'Şüphesiz bir olan, muhtac olmayan, doğurmayan, doğrulmayan,
Kendisine denk hiçbir şey bulunmayan ancak Sensin.' Diyerek
(bu ism-i şeriflerini zikrederek) Senden istiyorum.
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Ey Allah’ım! Ben: 'Şüphesiz bütün hamdler Sana mahsustur, bolca lütufta bulunan,
gökleri ve yeri eşsiz yaratan ancak Sensin, Senden başka hiçbir ilah yoktur.'
diyerek (bu ism-i şeriflerini zikrederek) Senden istiyorum.
Ey celal ve ikram sahibi! Ya Hayyu! Ya Kayyum!
Canımı hiç ölmeyecek, hakiki diri olan Zat(ın koruması) ile korudum. Sırtımı gerçek
hayat sahibi ve her şeyi hakkıyla yöneten Zat' a dayadım (sadece O'na güvendim).
Senden başka hiçbir İlah yoktur (ey Allah!) Ne güzel Kadir'sin.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Bana zulmetmiş olmandan Seni tenzih ederim.
Gerçekten de ben (nefsine yazık eden) zalimlerden oldum.
Ben (her türlü kötülükten korunmam için) işimi Allah'a ısmarlıyorum.
Şüphesiz ki Allah, kulları (hakkıyla gören ve Kendisine sığınanları tüm sıkıntılardan
koruyup gözeten bir) Basir'dir. Yüce ve büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir
günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Faziletleri
{ Hangi Niyetle Okunursa, Kişiyi Ona Ulaştıracak İsm-i Azam Duası }
Mahmud Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhu)’nun ahbabı, merhum Seyyid
Muhammed Alevi el-Maliki (Rahimehullah) "Ebvabu'l-ferac" isimli eserinde:
İsm-i Azam ile alakalı rivayetleri serdettikten sonra bunları birleştirip tertib ederek
İsm-i Azam dualarını cem eden şu mühim duayı nakletmiştir ki bunlardan biri de
el-Ehad ism-i şerifiyle yapılan şu duadır:
Kaynak
Lalegül Dergisi Mart 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (94-95)
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13. En Yüksek Velilerden Olmak,
Daima Allâh-u Te'âlâ'nın Nazarı Önünde Bulunmak
ve Mutlaka İmanlı Ölmek Gibi Nice Faydalar Kazandıracak İsmi Şerifler

Allâhümme! Yâ Allâh! Yâ Rahmân.
Es-elüke bi esmâikel kesîratil kebîrah.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikerradıyyetil merdıyyetil mudıyyeh.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikel azîzatil menîatil mümenneah.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikel mübâraketil meknûneh.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikettâmmetil
kâmiletil meşhûrati ledeyk.
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Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikelletî
lâ yenbeğî lişey-in en yüsemmâ bihâ ğayruk.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikelletî lâ türâmü
ve lâ tezûlü ve lâ türâ ve lâ tefnâ.

Yâ Allâh! ve es-elüke bimâ ta'lemu ennehû leke ridan min esmâik.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikelletî lâ ya'dilühâ şey'un.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi mesâilikelletî tübdî
bihâ külle şey-in ve tüîd.
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Yâ Allâh! ve es-elüke bimesâilik: bimâ âhedte evfel ahdi
Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh!
En tücîbe sâilik.

Yâ Allâh! ve es-elüke bil mes-eletilletî teqûlü lisâilihâ:
qul mâ şi'te. Feqad vecebet lekel icâbeh.

Yâ Allâh! ve es-elüke bil mes-eletilletî ente lehâ ehlün

Yâ Allâh! ve es-elüke bicümleti mâ halaqte
minel mesâililletî lâ yaqvâ bihamlihâ şey-ün dûnek.
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Yâ Allâh! ve es-elüke bil mes-eletilletî teqûlü lizâkirihâ:
Selnî mâ şi'te.

Yâ Allâh! ve es-elüke bimesâilik. Bi a'lâhâ uluvven ve erfeihâ rif-ah.
ve a'lâhâ zikrâ. ve estaihâ nûrâ. ve esraihâ necâhan ve icâbeh.
ve etemmihâ temâmâ. ve ekmelihâ kemâlâ. ve küllü mesâilike azîmeh
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-Yâ Allâh- azzet ve cellet.
ve es-elüke bimâ lâ yenbeğî lişey-in en yüs-ele bihî ğayruke
minel azameti vel celâl. Vel ikrâmi vel kibriyâ'.
Vel qudsi veşşeraf. Vel işrâfi vennûri verrahmeti
vel hulûdi vel azameti vel husni vel medhi vel fadlil-azîm.
Vel mesâililletî taqdî bihâ havâice men türîdü
ve bihâ tübdî ve bihâ tüîd.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikennaqıyyetil
mahsûsatil mahfûfeti bi berakâtik.
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Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikel
âliyetil âmmetirrafîatil mürtefiati fevqa külli şey'in.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikennaqıyyetil mahcûbeti
min külli şey-in dûnek.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikel celîletil hasenetil cemîleh.

Yâ Allâh! Yâ Rahmân! Yâ zel celâli vel ikrâm.
Yâ Cemîl. Yâ Celîl. Yâ Hallâq. Yâ Alîm.
Yâ Hakîm. Yâ Kerîm. Yâ Ferd. Yâ Vitr. Yâ Ehad. Yâ Samed.
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Yâ Allâh! Yâ Rahmân. Yâ Rahîm.
Es-elüke bi müntehâ mesâilikelletî mehallühâ fî nefsike
mimmâ lem yüsemme bihâ ehadün ğayruk.

Yâ Allâh! ve es-elüke bimâ nesebet ileyke nefsüke mimmâ tühibb.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi cümleti mesâilikel kübrâ.
ve bikülli mes-eletin vahdehâ hattâ entehiye ilel ismil a'zam.

Yâ Allâh! ve es-elüke bi esmâikel husnâ küllihâ.
ve biküllismin vahdehû hattâ yentehiye ilel ismil a'zam.
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Yâ Allâh! Ve es-elüke bil ismil kebîril ekberil aliyyil a'lâ.
ve hüvesmükel kâmilül azîmullezî tüfaddıluhû
alâ cemî-i mâ tetesemmâ bihi.

Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh!
Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Ehad. Yâ Samed.

Yâ Allâh! Ed-ûke ve es-elük.
Bimâ lâ ya'diluhû küllü mâ ente fîhi
mimmâ lâ a'lemuhû feüsemmîke bih.
ve es-elüke bihaqqi hâzihil esmâi küllihâ.
ve tefsîrihâ. Feinnehû lâ ya'lemu tefsîrahâ ğayrük.
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Yâ Allâh! ve es-elüke bimâ lâ a'lem.
Velev alimtühû se-eltüke bihi. ve biküllismin semmeyte bihî
nefseke eviste'serte bihî fî ilmil ğaybi indek.
ve es-elüke bicümleti mâ fil ğaybi min esmâik.

Yâ Allâh! ve es-elüke bimâ lâ yerâhü ehad.
Velâ ya'lemuhû min esmâike ğayrüke Yâ Allâh! Yâ Allâh!
ve es-elüke yâ Rahmân. Yâ hayra men düiy. ve hayra men süil.
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Es-elüke bihaqqi hâzihil esmâi küllihâ.
ve tefsîrihâ. Yâ ehlettaqvâ. ve yâ ehlel mağfirah.
ve yâ mevdıal minneti verrahmeti vel qudrati
vel mülki vel fadîleti vel izzeti veşşu-ûn.

En tüsalliye ve tüsellime alâ Muhammedin abdike
ve rasûlike ve habîbik. ve hîratike min halqik.
ve alâ âli Muhammed. ve alâ Muhammed.
ve alâ cemî-innebiyyîn. Âmîn.
Ey Allah’ım! Ya Allah! Ya Rahman!
O çok ve büyük olan isimlerin ile Senden istiyorum.
Ya Allah! Razı olduğun ve hoşnut olduğun o zıya saçan isimlerin ile Senden
diliyorum.
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Ey Allah’ım! O ulu, korumalı ve muhafazalı (kimse tarafından ulaşılmaz olan)
isimlerin ile Senden istiyorum.
Ya Allah! O mübarek ve (kullardan) gizli olan isimlerin ile Sana yalvarıyorum.
Ey Allah’ım! O tastamam ve kamil olup (kullar bilmese de) Senin katında meşhur
olan isimlerin ile Senden istiyorum.
Ya Allah! Senden başka kimsenin kendileriyle isimlenmesi layık olmayan o isimlerin
ile Senden talepte bulunuyorum.
Ey Allah’ım! Kimse tarafından (öğrenilmesi bile) kastedilemeyen, zeval bulmayan,
görülemeyen ve fani olmayan o isimlerin ile Senden istiyorum.
Ya Allah! Senin isimlerin içerisinden Senin için (kendileriyle dua edenden) rıza(n)
olacağını bildiğin o isimlerin ile Senden dilekte bulunuyorum.
Ey Allah’ım! Hiçbir şeyin kendilerine denk olamayacağı o isimlerin ile Senden
diliyorum.
Ya Allah! Her şeyi kendileriyle baştan yarattığın ve (ölümlerinden)
sonra (da dirilterek) geri döndürecek olduğun o kendileriyle Senden dilekte
bulunulan isimlerle Senden talep ediyorum.
Ey Allah’ım! O kendileriyle Senden dilekte bulunulan isimlerle;
(o isimleri zikredenlerin yapacağı duaları kabul edeceğine dair) teahhüd ettiğin en
vefalı (yerine getirilen) ahitlerle - Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!
Ya Allah! Ya Allah! Sendenbu dilencine icabet etmeni istiyorum.
Ya Allah! Ben Senden o kendisiyle Senden dilekte bulunulacak isim hakkı için
(duamı kabul etmeni) istiyorum ki Sen o isim ile isteyene
'Dilediğini söyle, sana icabet kesinlikle vacib oldu.' buyuruyorsun.
Ey Allah’ım! Ben Senden o isim hakkı için (duamı kabul etmeni) istiyorum ki
Ancak Sen ona layıksın.
Ya Allah! Kendilerini yerine getirmeye Senden gayri hiç kimsenin kuvvet
bulamayacağı isimlerden (kendileriyle dilediklerini) yarattığın (hayırlı ve mübarek)
şeylerin tümü hürmetine Senden istiyorum.
Ey Allah’ım! Ben Senden o isim hakkı için (duamı kabul etmeni) istiyorum ki
Sen onu zikredene 'Dilediğini Benden iste.' buyuruyorsun.
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Ya Allah! Ben, kendileriyle Senden dilekte bulunulacak bütün isimlerin ile,
onların yücelik bakımından en üstünleriyle, rif'at bakımından en yüceleriyle,
zikir bakımından en alalarıyla, nur bakımından en parlak olanlarıyla, nailiyet ve
icabet bakımından en çabuk olanlarıyla, mükemmellik bakımından en kamil
olanlarıyla dilekte bulunuyorum ki -Ya Allah! Zaten o isimlerinin tamamı büyüktür,
uludur ve yücedir.İşte ben (sıfatların içerisinde) büyüklük, ululuk, değerlilik, yücelik, kutsallık,
şereflilik yakınlık, nur ve rahmet, ebedilik ve azamet, güzellik, övgü ve büyük
lütuflara şamil olan (isimlerinle Sana yalvarıyorum), ayrıca istediğin kimselerin
hacetlerini kendileriyle gördüğün, ancak kendileriyle (mahlukatı yaratmaya)
başladığın ve yine (yok oluşlarından sonra mahlukatı) onlarla tekrar yaratacağın
isimler içerisinden; kendileriyle Senden gayrinden bir şey istenmesi asla layık
olmayan bütün isimlerin ile Sana duada bulunuyorum.
Ey Allah’ım! Ben bereketlerinle kuşatılmış o hususi ve ak-pak isimlerin ile Senden
istiyorum.
Ya Allah! Ben, o her şeyin fevkınde yüce olan, şerefli, kuşatıcı ve yüksek isimlerin
ile Senden talep ediyorum.
Ey Allah’ım! Senden gayri her şeyden perdelenmiş (gizlenmiş) olan o tertemiz
isimlerin ile Senden istiyorum.
Ya Allah! O yüce, o çok güzel ve pek makbul isimlerin ile Senden dilekte
bulunuyorum.
Ya Allah! Ya Rahman! Ey celal ve ikram sahibi! Ey çok güzel! Ey çok yüce!
Ey çok yaratan! Ey çok bilen! Ey çok hikmetli! Ey çok keremli! Ey tek olan!
Ey bir olan! Ya Ehad! Ya Samed!
Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ben, kendileriyle Senden başka kimsenin
adlandırılamayacağı isimlerden, o mertebesi(nin bilgisi) sadece Yüce Zatın'da
bulunan ve onlarla Senden dilekte bulunulan isimlerinin sonuna ulaşıncaya kadar
hepsiyle Senden istiyorum.
Ey Allah’ım! Sevdiğin isimlerden Yüce Zatın'a nisbet ettiklerinin cümlesiyle Senden
talep ediyorum.
Ya Allah! Kendileriyle Senden dilekte bulunulan en büyük isimlerinin cümlesiyle
ve İsm-i Azam'a varıncaya kadar tek tek her isminle Senden niyaz ediyorum.
Ey Allah’ım! En güzel isimlerinin tamamıyla ve İsm-i Azam'a varıncaya kadar tek
tek her isminle Senden dilekte bulunuyorum.
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Ya Allah! Ben o büyük, o en büyük, o yüce, o en yüce isminle Senden istiyorum ki
o, Senin diğer isimlendiğin esma-i şerifenin tümüne karşı faziletli tuttuğun
mükemmel ve çok büyük ismindir.
Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Ehad!
Ya Samed!
Ey Allah’ım! Ben Sana yalvarıyorum, Senin sahip olduğun bütün isimler ve
sıfatlardan hiçbiri kendisine denk olamayacak, fakat ne olduğunu bilemediğim için
onunla Seni zikredemeyeceğim ism-i şerifinle Senden istiyorum.
İşte ben Senden bunca ism-i şerifinin cümlesi hakkı için ve her birerlerinin tefsiri
bahşı için istiyorum, zira onların tefsirini Senden gayrı kimse bilemez.
Ya Allah! Ben kendisini bilmediğim, bilseydim kendisiyle Senden dilekte
bulunacağım her isimle ve Yüce Zatın'ı kendisiyle tesmiye ettiğin yahut ulu
katındaki gayb ilminde kendisine dair bilgiyle imtiyaz ettiğin her ism-i şerif ile
Senden istiyorum ve yine gayb ilminde bulunan isimlerinin cümlesiyle Senden
dilekte bulunuyorum.
Ey Allah’ım! Senden gayrı kimsenin bilemeyeceği ve göremeyeceği isimlerle
Senden istiyorum. - Ya Allah! Ya Allah! - Yine Senden diliyorum ya Rahman!
Ey kendisine dua edilen ve kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı!
Ey kendisinden sakınılmaya layık olan! Ey mağfirete ehil olan!
Ey tüm iyiliklerin, rahmetlerin, kudretlerin, mülklerin faziletlerin, izzetlerin ve
şanların nisbet edileceği yegane Zat! Ben Senden bu ism-i şeriflerin cümlesinin ve
tefsirlerinin hakkı için diliyorum ki;
Kulun, rasulün, sevgilin ve mahlukatın içerisinden seçtiğin Muhammed'e
ve Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne, Muhammed'e ve bütün peygamberlere
salat(-ü selam) edesin.
(İşte bundan sonra ahiretiyle, diniyle ve maneviyatıyla alakalı şeyler ister.) Amin!
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Faziletleri
İsm-i Şerifinin Havassı
Dergimizin Nisan sayısında Allah-u Te'ala'nın ism-i şeriflerinden el-Âlâ ism-i
şerifiyle ilgili faydalı izahlar ve iki maddelik havas zikretmiştik. Ancak Mayıs
sayısında yerimiz kalmadığından bu konuya devam edemedik.
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İşte bu sayıda sizlere çok önemli ve çok bereketli üçüncü bir hassayı zikrediyoruz:
En Yüksek Velilerden Olmak, Şeytandan ve Düşmanlardan Korunmak, Daima
Allah-u Te'ala'nın Nazarı Önünde Bulunmak ve Mutlaka İmanlı Ölmek Gibi Nice
Faydalar Kazandıracak İsm-i Şerifler
İmam-ı Zehebi (Rahimehullah) tarafından "Muhaddis imam" diye nitelenen
ve İmam-ı Buhari (Rahimehullah)’ın muasırı olan Ebu'l-Kasım İshak el-Hutteli
(Rahimehullah)’ın "Kitabu'd-Dibac" isimli eserindeki nakline göre:
Muhammed ibni Ali (Rahimehumellah) bu hususta şu beyanda bulunmuştur.
İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’yı Ka'be'de birkaç kere:
Kendisinden başka ilah olmayan Allah adına, diyerek tekidli bir şekilde yemin
ederken işittim ki kendisi:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i defaatle şöyle buyururken duydum,
diyordu:
Şüphesiz ümmetim(in kurtuluşu) için ümit bağladığım şeyler içerisinde en ümit var
olduğum şey elbette o ism-i şeriflerdir ki Mi'rac'a götürüldüğüm gece onları beyaz
ve yeşil nurdan bir levhada yazılı gördüm.
Allah-u Te'ala'nın mahlukatının (Allah-u Te'ala'ya manen) en yakını olan dostum
Cebrail (Aleyhisselam)’ın bana bildirdiğine göre:
Onlarla Arş'ın arasında hiçbir perde bulunmamaktaydı.
Cebrail (Aleyhisselam)(Allah-u Te'ala'nın) şöyle (buyurduğunu) söyledi:
Senin ümmetin (bu isimleri okuyana verilecek müjdeleri duyunca rahatlayıp)
azmayacak olsaydı elbette ben sana bu isimlerin yüce şanını bildirirdim.
Lakin dilekleri olanlara de ki:
Siz bu isimleri alın (bunlarla dua edin, bu isimler o kadar kıymetlidirler ki),
Benden başkasına tapan biri dahi bu isimlerle Bana dua edecek olsa elbette bu
isimlerin hakkını (hürmetini) tanımaları şartıyla o kişiye bile sonunda
(iman bahşedip) cennet ehlinin amellerini nasib ederim
(hele bir de Müslüman biri okursa ona neler vereceğimi kimse bilemez).
Sana gelince ya Muhammed! (Başkaları hakkında günah sayılmasa da yüce
makamına nisbetle) günahından (sayılacak, evlayı terk etmek gibi şeylerden)
geçmiş olanı da geleceğini de zaten Ben senin için bağışladım, nimeti(mi) senin
üzerine tamamladım.
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Seni dosdoğru yola hidayet ettim ve bu isimleri şefaat edeceğin kimseler hakkında
(faydalı) kıldım. Artık sen kıyamet günü bunlarla (dua ederek) şefaat et.
Bu Duayı Okumanın Fazileti
1. İzzetim hakkı için: ümmetinden her kim bu isimlerle Bana dua ederse mutlaka
ona icabet ederim ve Benden ne isterse şüphesiz ona veririm.
2. İzzim celalim hakkı için: elbette Ben bu ism-i şerifleri bileni cennetlerime
yükselteceğim ve onu kıyametimin dehşetlerinden mutlak surette güvencede
kılacağım.
3. Ululuğumun bahşı için: elbette Ben bütün mahlukatımdan daha ziyade bu
isimleri bilenden razı olacağım, ancak bildiğiyle amel eden müstesna (zira ondan
daha ziyade razı olacağım).
4. Şanım-şerefim hakkı için: elbette Ben onu muhafaza edeceğim, bütün
dostlarımdan daha ziyade ona karşı esirgeyici olacağım.
5. Ya Muhammed! Her kim bu isimler(i okumak vesilesi) ile Benden nihai arzusunu
isterse Ben ona dünyada istediklerinin kat katını yaparım.
6. Kendi katımda onun için hazırlıklar yaparım, (onu o kadar severim ki onun hatırı
için) vechimi (rızamı) onun düşmanlarından çeviririm, şeytanı ondan (uzaklaştırıp)
bağlarım, kendisine ilim, ibadet, huşu ve istikamet bahşederim.
7. Bu kelimeleri söyleyeni nazarımın önünde tutarım da vechimi (rızamı) asla
ondan çevirmem.
Duayı Yapmak İstediğinde
Eğer sen gecenin zevali anında (imsak vaktinde) bu dua ile yalvarmaya güç
bulabilirsen (mutlaka bunu yap).
1. Bu duayı ancak abdestin tamam iken yap
(sünnete riayet ederek yeni bir abdest al),
2. Duaya (hacet) namaz(ıy)la başla
(Bu ism-i şerifleri okumak isteyen kişi) (7 kere) şöyle der: (Yukarıdaki Dua)’yı
3. (bu isimleri okuyarak) hiçbir zalime yahut günahkara veya istemediğin herhangi
bir şeye beddua yapma.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu noktada şöyle buyurdu:
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Her kim Allah-u Te'ala'nın kendisini sevmesini ve büyüklüğünü ona öğretmesini
istiyorsa bu ism-i şerifleri hemen öğrensin.
Bir Müslüman'ın hayır ve iffet sahibi (namuslu ve dürüst) olmayanlara bunu
öğretmesi helal olmaz.
Zaten bu isimlerle ümmetimin hayırlılarından başkasının faydalanacağını da
zannetmiyorum ve bu düşüncem asla boşa çıkarılmayacaktır.
Allah-u Te'ala her an önemli bir iştedir (ki, bu cümleden olarak; duaları kabul
etmekte, sıkıntıları gidermekte, kimilerini yaratmakta, kimilerini yok etmekte ve
üstün hikmetlerine dayalı olan iradesi gereği, her an birtakım haller ortaya
çıkarmakta, diğerlerini ise ortadan kaldırmaktadır).
(Sen bu isimleri okuduktan) sonra ahiret ile ilgili dileklerin için dua edersin sakın
dünya işlerinden bir şey isteme. Zira şüphesiz Allah-u Te'ala bir kulu hakkında bir
hayır murad eder yahut ona icabet (onun duasını kabul etmek) isterse, dua işini
(Kendisine yalvarabilmeyi) ona çok kolay eder.
Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (90’dan 96’ya kadar)
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14. Esmaül Hüsna Duası
(Eklenecek)
Faziletleri
Şeyh Mau'l-Ayneyn eş-Şenkiti (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Esma-i hüsnayı (3-5-7 kere) okuduktan sonra,
Dünya ve ahiret işlerinden herhangi biri hakkında kalbindeki muradının husulünü
niyet ederek (Yukarıdaki Dua)’yı okursa inşaallahü Te’ala haceti yerine getirilir.
Kaynak
Arifan Dergisi Mart 2010
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (62)
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15. Demirleri Eriten, Suları Donduran Eşsiz Bir Dua

Allâhümme inneke hayyun lâ temûtü
ve hâliqun lâ tuğlebu ve ğâlibun lâ tuğlebu

ve basîrun lâ tertâbu ve semîun lâ teşükkü

ve qahhârun lâ tuqheru ve ebediyyun lâ tenfedü
ve qarîbun lâ teb-udü ve şâhidün lâ yeğîbu

ve ilâhün lâ tüdâddü ve qâhirun lâ tuzlemu
ve samedün lâ tut-amü ve qayyûmun lâ tenâmu
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ve muhtecibün lâ türâ ve cebbârun lâ tüdâmu
ve azîmun lâ türâmu

ve âlimun lâ tu'lemu ve qaviyyün lâ ted-ufü
ve cebbârun lâ tûsafu ve vefiyyun lâ tuhlifu
ve adlun lâ tehîfu

ve ğaniyyun lâ tefteqiru ve kenzün lâ tenfedü
ve hakemun lâ tecûru ve menîun lâ tuqheru

ve ma'rûfun lâ tünkeru ve vekîlun lâ tuhqaru
ve vitrun lâ tüsteşâru ve ferdün lâ testeşîru
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ve vehhâbun lâ temellü ve lâ teruddü ve serîun lâ tezhelü

ve cevâdün lâ tebhalu ve azîzün lâ tezillü
ve alîmun lâ techelü ve hâfizun lâ tağfulu

ve qayyûmun lâ tenâmu ve mucîbun lâ tes-emü
ve dâimun lâ tefnâ ve bâqin lâ teblâ ve vâhidün lâ tüşbehû

ve muqtedirun lâ tünâzeu ve azîmun lâ tûsafu
ve vekîlun lâ tühâlefu

ve veliyyun lâ tes-emü ve ğaniyyun lâ tünâzeu
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yâ Kerîmu yâ Kerîmu yâ Kerîmul cevâdül mukrimu
yâ qadîrul mucîbul müteâli

yâ Celîlul celîlul mütecellilü
yâ selâmul mü'minul müheyminul azîzül
vehhâbül cebbârul mütecebbiru

yâ tâhiruttuhrul mütetahhiru
yâ qâdirul qâdirul muqtediru
yâ azîzül muizzül müteazzizü

subhâneke innî küntü minezzâlimîn.
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Allâhümme innî es-elüke ve lâ es-elü ğayrake
ve erğabu ileyke ve lâ erğabu ilâ ğayrike ve es-elük.
Emânel hâifîne ve câral müstecîrîn.
El fettâha ilel hayrâti muqîlel aserâti
mümhiyesseyyiâti kâtibel hasenâti râfiadderacât.
ve es-elüke bi efdalil mesâili küllihâ ve a'zamihâ
ve encehihellezî lâ yenbeğî lil-abdi en yes-eleke illâ bihâ.
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Yâ Allâhu yâ Rahmân.
ve bi esmâikel husnâ ve bi emsâlikel ulâ
ve ni'metikelletî lâ tuhsâ ve biekrami esmâike aleyke
ve ehabbihâ ileyke ve eşrafihâ indeke menzileten
ve aqrabihâ minke vesîleten ve eczelihâ minke sevâben
ve esraihâ minke icâbeten

ve bi ismikel meknûnil mahzûnil celîlil ecellil
azîmil a'zamillezî tuhibbuhû
ve terdâ ammen deâke bihî ve testecîbu lehû düâehû
ve haqqan aleyke en lâ tahrime sâileke
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ve biküllismin leke fittevrâti vel incîli vezzebûri vel furqâni
ve biküllismin hüve leke allemtehû ehaden
min halqike ev lem tüallimhu ehaden
ve biküllismin deâke bihî hameletü arşike
ve melâiketüke ve asfiyâuke min halqike

ve bihaqqissâilîne aleyke verrâğibîne ileyke
vel muavvizîne bike vel mütedarri-îne ileyke
ve bihaqqi külli abdin müteabbidin leke
fî berrin ev bahrin ev sehlin ev cebel.
ve ed-ûke düâe men qadişteddet fâqatuhû
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ve azume cürmuhû ve eşrafe alel heleketi ve daufet quvvetuhû
ve men lâ yesiqu bişey in min amelihî ve lâ yecidü lifâqatihî
ve lâ lizenbihî ğâfiran ğayrake ve lâ müsteğâsen sivâk.
Herabtü ileyke mu'terifen ğayra müstenkifin
ve lâ müstekbirin an ibâdetik. Bâisün faqîrun müstecîr.

ve es-elüke bi enneke entallâhullezî
lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü
bedîussemâvâti vel ardi zül celâli vel ikrâmi
âlimül ğaybi veşşehâdetirrahmânirrahîm.
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Enterrabbü ve enel abdü. ve entel mâlikü ve enel memlûk.
ve entel azîzü ve enezzelîl. ve entel ğaniyyu ve enel faqîr.
ve entel hayyu ve enel meyyit. ve entel bâqî ve enel fânî.
ve entel muhsinu ve enel müsî'. ve entel ğafûru ve enel müznib.
ve enterrahîmu ve enel hâti'. ve entel hâliqu ve enel mahlûq.
ve entel qaviyyü ve eneddaîf. ve entel mu'tî ve enessâil.
ve entel âminu ve enel hâif. ve enterrâziqu ve enel merzûq.
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ve ente ehaqqu men şekevtü ileyhi vesteantü bihî
ve se-eltühû ve racevtühû li enneke kem min müznibin qad ğaferte lehû
ve kem min müsî-in qad tecâvezte anhu fağfirlî ve tecâvez annî
yâ erhamerrâhimîn. (Amin)
Ey Allah’ım! Şüphesiz Sen hiç ölmeyecek Hayy'sın (dirisin).
Aciz bırakılamayacak bir Halık'sın (yaratıcısın).
Mağlup edilemeyen bir Galib'sin.
(Neyin ne olduğunda) hiç şüphelenmeyen bir Basir'sin (görücüsün).
(Duyduklarında) hiç şüphe etmeyen bir Semi'sin (işiticisin).
Asla ezilemeyen bir Kahhar'sın (ezicisin).
Hiç tükenmeyecek bir Ebedi'sin (sonsuzsun).
Uzak olmayan bir Karib'sin (yakınsın).
Kaybolmayan bir Şahid'sin (her şeyin tanığısın).
Zıttına gidilemeyen bir İlah'sın (Kendisine tapılmayı hak edensin).
Zulme uğratılamayacak bir Kahir (ezici güç sahibi)sin.
Yedirilemeyen bir Samed'sin (ihtiyaçsızsın).
Hiç uyumayan bir Kayyum'sun (her şeyi ayakta tutansın).
Görülemeyen bir Muhtecib'sin (nurani hicaplarla örtülüsün).
Haksızlığa uğratılamayan bir Cebbar'sın (istediğini istediğine zorla yaptıransın).
(Hakaret etmek isteyenler tarafından) kastedilemeyecek derecede Azim'sin
(büyüksün).
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Öğretilmeyen bir Alim'sin. Zayıflamayan bir Kaviy'sin (güçlüsün).
Vasfedilemeyen (nitelenemeyen) bir Cebbar'sın
(tarif etmeye çalışanları acizliğe mecbur edensin).
Söz bozmayan bir Vefiy'sin (vefakarsın).
Zulmetmeyen bir Adl'sin (adaletin ta kendisisin).
Fakir olmayan bir Ğaniy'sin (zenginsin).
Tükenmeyen bir Kenz'sin (aranacak bir hazinesin).
Zulmetmeyen bir Hakem'sin (doğru hüküm verensin).
Kahredilemeyen bir Menî'sin (ulaşılamayansın).
İnkar edilemeyen bir Ma'ruf'sun (sıfatlarıyla bilinensin).
Hakir görülemeyen bir Vekil'sin
(küçümsenemeyecek şekilde kullarının işlerini yönetensin).
İstişare edilemeyen bir Vitr'sin
(kimsenin Kendisine ulaşıp istişare edemeyeceği kadar teksin).
İstişare etmeyen bir Ferd'sin
(kimseye danışma ihtiyacı duymayan tek varlıksın).
Bıkmayan ve geri çevirmeyen bir Vehhab'sın
(vermekten usanmayıp bolca nimet verensin).
Gaflet etmeyen bir Serî'sin (istediğin işi çarçabuk görensin).
Cimrilik etmeyen bir Cevâd'sın (cömertsin).
Cehalet etmeyen bir Alim'sin (ziyade bilensin).
Gafil olmayan bir Hafız'sın
(korumak istediklerini boş bırakmayan bir koruyucusun).
(Duaları kabul etmekten) bıkmayan bir Mücib'sin (kabul edicisin).
Yok olmayan bir Daim'sin (süreklisin).
Eskimeyen bir Baki'sin (sonsuzsun). Kendisine benzenilemeyen Vahid'sin (birsin).
Çekişilemeyen Muktedir'sin (güç sahibisin).
Vasfedilemeyen (anlatılamayacak derecede) Azim'sin (büyüksün).
Muhalefet edilemeyen bir Vekil'sin
(bütün işler kendisine ısmarlanan Zat'sın).
(Sahiplendiklerinin velayetinden / yönetiminden)
usanmayan bir Veli'sin (hakiki sahipsin).
(Mülkünde) çekişilemeyecek derecede Ğaniy'sin (zenginsin).
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Ey Kerim, ey Kerim, ey Kerim! (Ziyade kerem sahibi!) Ey Cevad (cömert)!
Ey Mükrim (ikram edici)! Ey Kadir (sonsuz güç sahibi)!
Ey Mücib (dualara icabet eden)!
Ey Müte'al (haksız yere üstünlük taslayanlara yüceliğini izhar eden)!
Ey Celil! Ey Celil (çok yüce)!
Ey Mütecellil (haksız yere yücelik taslayanları zelil kılarak yüceliğini gösteren)!
Ey Selam (tüm afet ve kusurlardan selamette olan)!
Ey Mü'min (Müslümanları azabından emin kılan)!
Ey Müheymin (her şeyi hakkıyla koruyup gözeten)! Ey Aziz (izzet sahibi)!
Ey Vehhab (karşılık beklemeksizin her varlığa bolca veren)!
Ey Cebbar (zorla da olsa dilediği yaratığını iradesi yönünde mecbur bırakabilen)!
Ey Mütecebbir (zorbalık yapanların zorbalığını izzetiyle bastıran)!
Ey Tahir (noksan sıfatlardan temiz)! Ey Tuhr (tertemiz)!
Ey Mütetahhir (bütün şaibelerden son derece nezih)! Ey Kadir (kudret sahibi)!
Ey Kadir! Ey Muktedir (son derece kuvvet sahibi)! Ey Aziz (izzet sahibi)!
Ey Müte'azziz (haksız yere izzet iddia edenleri zelil ederek izzetini izhar eden)!
(Beni uğrattığın belalara haksız yere duçar etmiş olmandan)
Seni tesbih (ve tenzih) ederim, gerçekten ben
(Senin yüceliğini hakkıyla takdir edemeyerek Senin değerini bilemeyen)
zalimlerden oldum.
- Ey Allah’ım! Şüphesiz ben Senden isterim, Senin gayrinden istemem,
Sana rağbet ederim, Senden başkasına rağbet etmem.
Ey korkanların güvencesi, koruma isteyenlerin koruyucusu,
hayırlara (yönelik) çokça (kapılar) açan, hataları gideren, kötülükleri mahveden,
iyilikler yazan ve dereceleri yükselten, ben ancak Senden isterim.
Ey Allah’ım! Ey Rahman!
Ben tüm istenecek duaların en faziletlisi, en büyüğü ve kulun kendisinden başka
bir şeyle Senden istemesi yakışık almayacak olan en tesirlisi ile, Senin en güzel
isimlerin, en yüce sıfatların ve sayılamayacak nimetlerin hürmetine
(Senden talepte bulunuyorum).
Ve dahi nezdinde isimlerinin en değerlisi, Sana en sevgilisi, Senin katında
mertebe bakımından en şereflisi, aracılık bakımından Sana en yakını,
Senden sevap almak bakımından en bol olanı, Senden kabul görme cihetinden en
çabuk olanı ile (Senden istiyorum).
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Yine böylece o Senin gizli-saklı olan, o yüce -en yüce-, o büyük -en büyük-,
o kendisini sevdiğin ve kendisiyle Sana dua edenden razı olup duasını kabul ettiğin
ismin ile (Senden diliyorum) -ki Senden isteyeni mahrum etmemen
(Senin tarafından) Senin üzerine bir hak (olarak sabit) olmuştur.Yine Senin Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan (Kur'an)’daki her bir ismin ile,
yaratıklarından herhangi birine öğretmiş olduğun yahut kimseye öğretmediğin
Sana ait her bir isim ile ve dahi Arş'ını taşıyan meleklerinin, sair meleklerinin ve
yaratıklarından seçtiklerinin kendisiyle Sana dua yaptığı her bir isim ile, ayrıca
Senden isteyenlerin, Sana rağbet edenlerin, Sana sığın(an ve sığındır)anların ve
Sana yalvarıp yakaranların Senin üzerindeki (kabul olunma) hakkı hürmetine ve
yine karada veya denizde, düzde yahut tepede Sana hakkıyla ibadet etmeye
çalışan her bir kul hakkı için Senden dilekte bulunuyorum.
Ben, ihtiyacı gerçekten çok şiddetli olan, cürmü (suçu) büyük olan,
helaka yaklaşmış, kuvveti zayıflamış, amellerinden hiçbir şeye güvenemeyen,
ihtiyaçları ve günahları için Senden başka sığınacak ve bağışlayacak
bir Zat bulamayan biri olarak Sana dua ediyorum.
Ben (Senin lütfunu ve kendi günahlarını) itiraf eden, Senin ibadetinden
çekinmeyen ve büyüklenmeyen biri olarak Sana (ait eşsiz inayetlere koşup) kaçtım.
(Ben) dertli, fakir ve korunma isteyen biri(yim).
Şüphesiz Sen, Rahman ve Rahim olan, gizli aşikar her şeyi bilen, celal (ululuk) ve
ikram sahibi, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, çok acıyan ve lütufkar olan ve
Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah, ancak Sen olduğun için Senden
(hacetlerimi yerine getirmeni) istiyorum.
Rab ancak Sensin, ben ise kulum, Malik ancak Sensin, ben ise köleyim,
Aziz ancak Sensin, ben ise zelilim, Zengin ancak Sensin, ben ise fakirim,
Diri ancak Sensin, ben ise ölüyüm, Baki ancak Sensin, ben ise faniyim,
iyilik sahibi ancak Sensin, ben ise kötülük sahibiyim,
bağışlayan ancak Sensin, ben ise günahkarım,
merhametli ancak Sensin, ben ise hatalıyım,
yaratan ancak Sensin, ben ise yaratılanım,
güçlü ancak Sensin, ben ise zayıfım,
veren ancak Sensin, ben ise dilenenim,
korkusuz olan ancak Sensin, ben ise korkanım,
rızık veren ancak Sensin, ben ise rızıklanan biriyim.
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Kendisine şikayetlerimi arzettiğim, Kendisinden yardım talep ettiğim,
Kendisinden istekte bulunduğum ve Kendisine umut bağladığım
en layık varlık ancak Sensin, zira şüphesiz Sen nice günahkarı bağışladın
ve nice kötülük sahibinin yaptığını görmezden geldin.
Ey acıyanların en merhametlisi! O halde beni de bağışla ve beni(m kötülüklerimi)
de görmezden gel. (Amin!) (Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Faziletleri
Demirleri Eritecek, Suları Donduracak, Dağları Yumuşatacak,
Delileri Akıllandıracak, 40 Cuma Gecesi Okuyanın Bütün Günahlarını Bağışlatacak
ve Dünyanın Bütün Dertlerini Açacak Eşsiz Bir Dua
Üveys el-Karani (Radıyallahu Anh)’ın, Ömer ibni Hattab ve Ali ibni Ebi Talib
(Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
1. Her kim (Allah-u Te'ala'ya ait) bu isimlerle dua ederse Allah onun duasını kabul
eder.
2. Beni hak ile gönderen Zat'a yemin ederim ki, kişi bu isimlerle demir blokları
üzerine dua edecek olsa elbette onlar Allah'ın izniyle erirler.
3. Eğer onlarla akan bir su üzerine dua edecek olsa Allah'ın izniyle elbette o su
sakinleşir (donar kalır da o kişi üzerinden rahatça geçebilir).
4. Beni hak ile gönderen Zat'a yemin ederim ki, şüphesiz açlık ve susuzluk bir kişiyi
(güçsüzlük raddesine) ulaştırsa da sonra o kişi bu isimlerle dua etse Allah-u Te'ala
onu yedirir ve içirir.
5. Eğer kişi gitmek istediği yerle arasında (engel) bulunan bir dağa karşı bu
isimlerle dua edecek olsa, Allah-u Te'ala ona dağın zor geçidini yumuşatır da o
şahıs istediği yere (kolayca) gidebilir.
6. Eğer bu duayı aklını kaybetmiş birinin üzerine okursa, o kişi delilik halinden
ayılır.
7. Eğer bunu çocuğu(nu doğurmak) kendisine zor gelen bir kadın üzerine okursa
Allah-u Te'ala ona kolaylık verir.
8. Eğer bir adam, içinde evinin bulunduğu şehir yanarken bu duayı okursa Allah-u
Te'ala onu kurtarır da evi yanmaz.
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9. Bir kişi cuma gecelerinden (40 gece) boyunca (bu isimlerle) dua ederse Allah-u
Te'ala onun için Allah-u Azze ve Celle ile kendisi arasında bulunan
(kimsenin bilmediği günah)ları bağışlar.
- O kişiyle insanlar arasında olan günahları da
(helalleşmeye çalışıp helallik alamadığı kul haklarını da) mağfiret eder.
10. Beni hak ile gönderen Zat'a yemin ederim ki, kim bu dua ile duada bulunursa
Allah-u Te'ala dünyanın bütün dertlerini ondan açar.
11. Eğer bir adam (bu isimlerle) zalim bir sultana beddua edecek olsa elbette
Allah-u Te'ala o kişiyi onun zulmünden halas eder (kurtarır).
12. Her kim uyuyacağı vakit bu isimlerle dua ederse Allah-u Te'ala o isimlerden
herbirine mukabil kendisine (70 bin - bir rivayet 700 bin) melek gönderir ki onlar
(günahlarının bağışlanması için istiğfar ederler, ona dua ederler ve) bazen onun
için sevaplar yazarlar, bazen günahlarını ondan silerler ve Sur'a üfürüleceği güne
kadar onun derecelerini yükseltirler:
Bu müjdeleri duyan Selman (Radıyallahu Anh):
Ya Rasulellah! Allah bu isimleri okuyana bunca sevabı verecek öyle mi?" diye
sorunca Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Evet ey Selman! Ben sizin diğer (faziletli) amelleri bırakıp sadece bununla
yetinmenizden korkmasaydım, elbette sana bu (anlatıla)nlardan daha acayip
müjdeler açıklardım, buyurdu.
Bunun üzerine Selman (Radıyallahu Anh):
Ya Rasulellah! Bize bu isimleri öğret " deyince
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Peki o zaman şunları söyle, buyurdu:
(Yukarıdaki Dua)
Kaynak
Lalegül Dergisi Mayıs 2015
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (77’den 82’ye kadar)
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Erba'in-i İdrisiyye
40 İsm-i Şerif
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İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif
İbni Abidin (Rahimehulllah)’ın beyanı vechile:
İmam-ı Sühreverdi (Rahimehullah)’ın "elAvarif'' de zikrettiği ism-i şeriflerin (bu 40
ism-i şerifin) zikrine büyük veliler ve arifler mühim işlerinde devam etmişler ve
bunun bereketini görmüşler, nurlarını müşahede etmişlerdir.
İmam-ı Süyuti (Rahimehullah) "Fetava"sında bu hususta bir hadis-i şerif varid
olduğunu zikretmiştir ki buna göre:
Kavmi İdris (Aleyhisselam)’a sihir yapınca o, bu durumunu Allah-u Te'ala'ya şikayet
etmiş, o zaman Allah-u Te'ala bu isimleri kendisine inzal etmiş, bunları okumasını
ona emretmiş, İdris (Aleyhisselam) bunları okuyunca da Allah-u Te'ala onu semaya
kaldırmıştır.
Ali ibni Ebi Talib (Kerremallahu Vechehu) şöyle anlatmıştır:
Hicretin ikinci senesi ramazan ayının on ikinci gününde eshabtan bir cemaat
arasında Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber Uhud Dağı'nın
eteğinde bulunuyorken Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayağa kalkarak
insanlara vaaz etti. Daha sonra şöyle buyurdu:
Cibril (Aleyhisselam) bana indirdikleri arasında mele-i aladan (yüksek melek
cemaatinden) bir dua indirdi ki ona 'el-Esmaü'l-erba'un (kırk isim)' denilir.
O bana: Bu isimler senden önce hiçbir peygambere verilmedi. Lakin (başlıca) yedi
nebiye verildi ki bunlar(dan bazısı) da Adem, İdris, Nuh, Eyyub, Yunus, Circis ve
Musa (Aleyhimüs 's-Salatü ve 's-Selam)’dır.
İşte bu isimlerin bereketiyle Allah onları içine düştükleri ve mübtela kılındıkları
belalardan kurtardı.
Senin ümmetinden her kim bu isimlerle duada bulunursa bu isimler bereketine
muradına nail olur, üzerine bereketler yağar, kendisine güçlü bir yardım, pek
yakın ve aşikar bir fetih nasip olur.
Bu esma-i ilahiyyenin nurlarıyla amel defterleri ve kendisinin her canibi (tarafı)
nurlanır, hayırların kapıları kendisine açılır, kalpler ona meyleder, perçemler ona
boyun eğer, yakın uzak, itaatkar ve asi herkes ona itaat eder, dedi.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (23-24-25)
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Hasen-i Basri Hazretlerinin’nin Hacca-ı zalim’den
Bu 40 İsm-i Şerifle Kurtulduğu
Hasen (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Ben Haccac-ı Zalim'den saklanıyordum ve bu isimlerle Allah'a dua ediyordum,
Rabbim de onu benden engelliyordu.
Altı kere yanıma girdiğinde hemen bu esma ile Allah'a dua ettim, o da onun ve
adamlarının gözlerini beni görmekten engelledi.
Bütün günahların ve hataların mağfireti için bu isimlerle Allah-u Te'ala'ya dua
etmek isteyen kimse üç gün oruç tuttuktan sonra gusül abdesti alıp yeni elbiseler
giyinsin ve her göz sahibi uyuduğu zaman geniş bir araziye çıksın ve bu isimlerle
Allah-u Te'ala'ya kırk kere dua etsin. Çünkü bunlar tevbe günleri adedince kırk
isimden ibarettir.
Bunu yapan kişi ahiret ve dünya hakkında ne dua yapar ise Allah-u Te'ala ona
muradını ihsan eder. Ancak duasının en büyük kısmını ahiret işlerine ayırmalıdır.
Her duadan önce birinci ism-i şerif ile başlasa, sonra bütün isimleri birlikte okusa
ya da kendisine münasip olan bir ism-i şerifi zikretse sonunda da Vesile-i Uzma (en
büyük vesile) olan Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salevat okusa bunun
çok büyük tesiri olur.
Bu isimleri zikre devam eden kişi asli ve feri (küçük-büyük) bütün alemlerde
tasarruf sahibi olur, ifrad ve cem makamlarında sığınak olur, mülk ve meleküt
alemlerinin birçok maslahat (kar)larına nazır ve alem-i lahütun (ilahi alemin)
birçok gizli sırlarına vakıf olur. Bu kişiye lütfedilecek daha birçok havas vardır ki
bunlar sayılamayacak kadar çoktur.
İşin gerçeğine bakılacak olursa bu mukaddes ve mutahhar isimlerin havassına
nisbeten bu yazılanlar pek az bir şey sayılır.
Lakin bütün bunlar insanın zahir ve batınının son derece temiz olmasına, inancının
güzel olmasına, niyetinin düzgün olmasına, iç aleminin mübarek olmasına ve
şeriatın kaidelerine riayetkar olmasına bağlıdır.
Hasen-i Basri (Radıyallahu Anh):
Ey bu isimleri okuyan kişi! Sen bütün günahlarının bağışlanması talebiyle bu ism-i
şerifleri okuyarak Allah-u Te'ala'ya dua et. Sonra dünya ve ahiretle alakalı ne
muradın varsa iste, inşaallahu Te'ala isteğin verilecektir, demiştir.
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Gerçekten de edep ve talep makamında bulunan samimi müritlerden bir kısmının
bu ism-i şeriflere devam ederek acayip hallere muttali oldukları ve akılları hayrete
düşecek marifetlere vakıf bulundukları müşahede edilmiştir.
Fakat aynı mesaiyi harcadıkları halde Allah-u Te'ala'nın vazettiği (koyduğu) şartlar
ve edeplere riayet etmedikleri için mahrum olanlar da görülmüştür.
Allah-u Te'ala'dan dileriz ki bizleri istikamet makamında sabit bulunmaya muvaffak
eylesin ve bu mukaddes isimlerin berekatıyla bizi keramet yurduna varis
olanlardan eylesin.
Bunu yapmaya Kadir olan ancak O'dur ve en doğru yola salik olup mukaddes
makamlara yükselebilmemiz için fazl-u keremiyle bizi muvaffak kılacak olan da
ancak O'dur.
Hasen-i Basri (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Allah-u Tebarake ve Te'ala İdris (Aleyhisselam)’ı kavmine gönderdiği zaman onlar
arasında sihir çok yaygındı, kendisi onlarla baş edemedi. Nihayet Allah-u Tebarake
ve Te'ala ona bu isimleri talim buyurdu.
Sonra Allah-u Te'ala ona:
Sen bu isimleri kendi içinde gizlice oku. Bu isimleri kavmine açıkça okuma ki,
öğrenip de (kötü niyetlerini gerçekleştirebilme adına) Bana onlarla dua
edemesinler, diye vahyetti.
O günden sonra İdris (Aleyhisselam) bunlarla dua ettiğinde hemen kabul görürdü.
Yine bir gün sıkışınca bunlarla dua etti de Allah-u Te'ala onu yüksek makama
(Meryem Süresi'nin):
Biz onu üstün bir makama yükselttik (57.) (kavl-i şerifinde beyan buyurduğu üzere
dördüncü kat semaya) kaldırdı.
Sonra Allah-u Te'ala bu esma-i şerifeyi Musa (Aleyhisselam)’a öğretti, kendisi bu
isimlerle dua ettiği vakit, ona ne sihir ne de zehir işlemezdi. En sonunda Allah-u
Azze ve Celle bu mübarek isimleri Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e talim
etti.
O da bu duaları yaptığında icabete erişirdi. Ehzab Gazvesi'nde
(Hendek Muharebesi'nde) de bunlarla dua etti.
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Muhammed ibnü Hatiruddin (Kuddise Sirruhu) nun beyanı vechile:
Bu ism-i şeriflerin tamamına sabah namazından sonra üç kere yahut ikindiden
sonra beş kere vird tariki (devamlılık yolu) üzere devam eden kişi keşf-i kulub
(kalpleri keşfetme) makamına erişir.
Bu ism-i şeriflerin ardından ihtitam ve isticabet dualarını da okur ki esma-i
şerifenin hitamı sırasında yapılacak bu dua kabule vesile olur. Bu ism-i şeriflere her
gün bir kere dahi devam eden kişi müdavimlerinden kabul edilerek bereketlerine
nail olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (26’dan 31’e Kadar)
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1. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Subhâneke lâ ilâhe illâ ente,
Yâ rabbe külli şey in ve vârisehû
ve râziqahû ve râhimehû subhânek.
Tenzih Sana! Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Ey her şeyin Rabbi, ardında kalacak varisi, rızıklandıranı ve merhamet edeni!
(Bütün noksan sıfatlardan) tesbih Sana!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Şihabüddin Sühreverdi (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Her kimin yöneticiler, valiler ve hükümdarlar nezdinde görülmesini istediği
bir işi varsa, bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse maksadına erişir.
Bunu yapmak istediği zaman, işi düştüğü kimsenin karşısında durup bu
ism-i şerifi (17 kere) (bir rivayet 7 kere) okur ve belli etmeyecek bir şekilde ona
doğru üfler.
Bu kişi onun düşmanı da olsa bu zikrin bereketiyle kendisini sevmeye ve acımaya
başlar.
2. Her kim bu ism-i şerifi (Pazar Günü 24 kere) okursa, muradına dünyada nail olur.
3. Her kimin birinin yanında görmek istediği dünyalık bir işi varsa:
Bu ism-i şerifi Pazar Günü kalbinde olan niyet üzere (24 defa) okuyup o adamın
yanına giderse o işi görülür.
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4. Her kim bu ism-i şerifi (20 gün) aç karnına okursa, en derin meseleleri anlayacak
bir zihne sahip olur.
5. Hapse düşen kişi bu ism-i şerifi cuma namazından sonra (100 kere) okursa:
Hapisten çıkar, aynı şekilde hasta olan okursa şifa bulur, dara düşen biri okursa
musibeti açılır.
6. Bu ism-i şerifin havassından biri de şudur:
Her kim bu ism-i şerifi ölülün kefenine yazıp onunla birlikte defnederse:
Allah-u Te'ala bu meyyitin lisanını sorgu-sual meleklerinin cevabıyla (rahatça)
konuşturur, o kişi mezarında korkmaz, dehşete kapılmaz.
Allah-u Te'ala kabrinde ona cennetten bir pencere açar, kabrini cennet
bahçelerinden bir bahçe yapar.
Bu rivayetle amel etmek isteyen kişi önceden kefenini hazırlamalı, Zemzem'le
yıkamalı, bu ism-i şerifi yazdırmalı ve yakınlarına da bu kefenin yerini öğreterek
vasiyette bulunmalıdır.
7. Her kim bu ism-i şerifi zorba bir kişinin yanında (70 kere) okursa, o kişi gayr-i
ihtiyari olarak onu sever.
8. Her kim bu ism-i şerifi Cuma Gününün ilk saatinde (165 kere) bir yiyecek
üzerine okur da, eşi gibi kendisini sevmesini istediği bir kişiye yedirirse o kişi onu
sever.
9. Kendisine itaat etmeyen bir kişinin itaatını celbetmek isteyen kimse:
Gusül abdesti alıp temiz elbise giyindikten sonra bu ism-i şerifi sahih bir kıraatla
(doğru bir okuyuşla) yenilecek cinsten bir şey üzerine (121 kere) okur ve o kişinin
onu yemesini sağlarsa anında o kişinin kendisine itaati vaki olur (gerçekleşir).
10. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişiye Allah-u Te'ala bütün işlerinde lütfuyla
muamele yapar, ona herkes nezdinde makbüliyet ihsan eder ve kendisini
tehlikelerden kurtarır.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (45-46-47)
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2. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ ilâhel-âlihetir-rafîa celâluhû yâ ilâh.
Ey celali yüce olan, (batıl) ilahlar(ın gerçek) İlahı! Ya İlah!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerifin genel hassası şunladır:
a. Mahlukatı teshir (itaatkar kılmak).
b. Geçim darlığını savuşturmak.
c. Haşmet ve yüce makam izhar etmek.
d. Dünyevi ve dini isteklere nailiyet.
e. Allah-u Te'ala'nın Zatına ait kemal-i marifet (mükemmel ilim).
f. Sürekli kalacak olan saltanat ve azamet.
g. Kendisine dua edilen Zat'tan en büyük hazzı (nasibi) elde etmek.
2. Bir işin başında amir konumunda olup da insanlar arasında hürmeti ve menzilesi
bulunmayan bir kişi, bulunduğu vazifede saygınlığı ve heybeti olsun istiyorsa:
Bu ism-i şerifi sabah namazının sünnetiyle farzı arasında (15 kere) okur.
İşte o zaman Allah-u Te'ala kendisine heybet ve vakar ihsan eder, mülkü genişler
ve hürmeti kuvvetlenir.
3. Çok mal sahibi olmak isteyen kişi:
Her gün yatsı namazından sonra doğu cihetine yönelip bu ism-i şerifi (1000 kere)
okursa, Allah-u Te'ala ona bu ism-i şerifin bereketiyle mal-i cezil (bol mal) ve rızk-ı
kesir (çok rızık) ihsan eder.
780

Süleyman ibni Davud (Aleyhimesselam):
Ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk
bağışla. (S'ad Suresi : 35'den) diye dua ettiği zaman bu ism-i şerif kendisine
indirildi.
Allah-u Te'ala Süleyman (Aleyhisselam)’a insanları, cinleri ve şeytanları bu ism-i
şerifin bereketiyle müsahhar kıldı.
4. Bu ism-i şerifin hassalarından biri de şudur:
Allah-u Te'ala beş vakit namazın akabinde bu ism-i şerifi (15 kere) okuyanın
yüzünü nurlandırır, kendisine heybet ve vakar ilka eder.
5. Bu ism-i şerifi küçük bir kağıt parçasına yazıp bir mum içerisine koyarak dilinin
altına yerleştiren kişi, kiminle konuşursa Allah-u Te'ala o kişinin dilini bağlar.
O kişiye karşı hiçbir kötü kelam sarfedemez, bu fiili yapan kişi, karşısındakinin
nazarında ne kadar kötü kabul edilse de o kişi ona ancak hayır söyleyebilir.
6. Bu ism-i şerifi yeşil bir hurma yaprağı üzerine mürekkeple yazıp sarığının
içerisine koyan kişiye Allah-u Te'ala makbuliyet nasip eder ve bu ism-i şerifin
bereketiyle düşmanlarına karşı ona yardım eder.
7. Bu ism-i şerifi çokça zikreden kişi canı, malı ve ailesi hakkında güvencede olur.
Asla bir kötülük görmez ve kendisini gören her kişi ondan çekinir.
Çünkü bu, celali bir isimdir. Bu yüzden herkes değil de ancak kamil insanlar bunu
istimal etmelidir.
Zira bununla amel eden kişi kendisinde daha önce fark etmediği yeni haller
müşahede edecektir. Bu yüzden takvaya (haramlardan sakınmaya) çok riayet
etmelidir.
8. Bir kişi insanlar nezdinde zelil, fakir, hakir bir durumda ise Bu ism-i şerifi:
(20 gün boyunca her gün 80 kere) ya da (28 gün boyunca her gün 28 kere)
okur da üzerine üflerse ve bu kıraatı gizli yapıp halini kimseye fark ettirmezse bu
müddet bittiğinde Allah-u Te'ala o kişinin rızkını genişletir, onu en bol hayat
içerisinde yaşatır.
Eğer kişi bu kıraata vird üzere ömrü boyunca devam ederse, bu ism-i şerifin
hüddamı olan ervah kendisine görünerek, ona hazineleri veya geçim yollarını
gösterirler.
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Böylece kendisi için cemi mahlukat nazarında kabul hasıl olur.
9. Bir şahsın kalp gözü kör olmuş ise:
Bu ism-i şerifi tenha bir yerde halis bir niyetle tam bir temizlik üzere Allah-u
Te'ala'ya teveccüh (yöneliş) içerisinde (30 gün boyunca her gün 29 kere), diğer bir
rivayete göre ise (her namazın akabinde yetmiş 70 kere) okursa, Allah-u Te'ala
onun kalbini nurlandırır ve fazl-u keremiyle körlüğünü giderir.
10. Bu ism-i şerifi kıraata devam eden kişiye manevi kapılar açılır.
Ayrıca insanların içlerinde olan niyetlere vakıf olur ve bilmediği (geçmiş)
hadiselerden haber vermeye başlar.
Bir önceki maddede zikredilen adet üzere halvete girip bu ism-i şerifi okuyan kişi
maksuduna nail olur.
11. Bu ism-i şerifi (40 gün boyunca her gün 15 Bin kere) okuyan kişiye Allah-u
Te'ala beldesinin halkının tümünü musahhar (itaatkar) kılar ve o kişiyi onlara
muhtaç etmez.
12. Malı olmadığı için geçimi dar olan ya da insanlar katında hakir ve itibarsız
bulunan kişi bu ism-i şerifi:
(20 gün boyunca her gün sabah namazından sonra 15 kere)
(bir rivayet gün içerisinde 15 kere) okur ve üzerine üflerse,
(Her namazın ardında da 15 kere) okumayı kendisine vird edinirse,
bu kişi zengin ve aziz olur, ayrıca insanlar katında hürmet kazanır.
Ondan sonra da bir daha fakir olmaz ve biiznillahi Te’ala göğsü de, kalbi de
daralmaz. Lakin okuyan kişinin yakini iman makamında kalbi kuvvetli ve imanı
güçlü biri olması lazımdır ki muradına erişebilsin.
13. Yüksek makam sahiplerinden biri, derecesinin olduğundan daha yukarı
olmasını, zamanındaki tüm gözde insanların ve eşrafın, kendisinin etrafında
dolaşmasını, kendisinden ayrılmamalarını, emirlerini tutup, inad ve kibirleri
yüzünden onun hükmünden çıkamamalarını, kalben ve bedenen onu sevmelerini
istiyorsa, Bu kişi aynı zamanda makam, mevki, itibar ve kesret-i emval
(mal çokluğu) talep ediyorsa:
Bu ism-i şerifi (17 gün boyunca her gün 17 Bin kere), bir rivayete göre ise
(1000 kere) okusun.
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Böyle yaparsa Allah-u Te'ala onun dünyevi ve uhrevi bütün isteklerini yerine
getirir. Aynı zamanda kendisine sonsuz şeref ve daimi saadet ihsan edilir.
Ama bu kişi ilm-i hakiki ve mearif-i yakiniyye (Allah-u Te'ala ile alakalı şüphesiz
bilgiler) hususundaki manevi derecelere ve ali makamlara talip biri ise o zaman da
mükemmel manada hakikate ulaşır, diğer tarikat saliklerinin reisi olur. Tabi ki
bütün bunlar takvaya azami derecede riayet sayesinde hasıl olur.
14. Bu ism-i şerifi (Her gün 20 kere) okuyanın Allah-u Te'ala rızkını genişletir.
15. Bu ism-i şerifi (20 gün boyunca her gün 18 defa) okuyanın eli bollaşır.
Ayrıca insanlar indinde sevimlilik kazanır, artık onu her gören sevmeye başlar ve
fakirlik ondan uzaklaşır. Lakin muradına ermek için niyeti, azmi ve inancı kuvvetli
olmalıdır.
16. Bu esma-i mükerremeyi (20 gün boyunca her gün 5 kere) okuyan kişi insanlar
nezdinde muhterem olur, fakirliği zail olur (kaybolur), onunla yaşayan herkes
kendisini biiznillah olabildiğince sever.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (48’den 54’e kadar)
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3. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ Allâhul-mahmûdü fî külli fiâlihî yâ Allâh.
Ey bütün işlerinde hamdolunmaya layık olan Allah! Ya Allah!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Sühreverdi (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:
Her kim abdestli bir şekilde temiz elbiseler giyinmiş olarak (Cuma günü namazdan
önce tenha bir yerde) bu ism-i şerifi (200 defa) gizlice okursa, isteği ne olursa olsun
kendisi için kolayca hasıl olur.
Tabiplerin ilaç yapmaktan aciz kaldıkları hasta da bu minval üzere ism-i şerifi
tilavet ederse, eceli gelmediyse mutlaka iyileşir.
2. Her kim cuma günü gusül abdesti alıp temiz elbiseler giyinerek namaza gider ve
namazdan sonra tenha bir yerde oturarak bu ism-i şerifi tam bir ihlas ve düzgün
niyet ile (200 kere) okursa, güneşin gökten inmesini yahut şimşeği ve rüzgarı
durdurmayı istese bile Allah-u Te'ala'nın izniyle muradı hasıl olur.
Ancak bu tasarruf için sağlam bir inanç ve kalbinde Müslümanlara karşı kin ve
nefret bulunmaması gerekir.
Özellikle okuma esnasında kalbini Allah-u Te'ala'dan gayri her şeyden boş tutup
bütünüyle bu ismin sahibine bağlanması gerekir, aksi takdirde abes ile iştigalden
ileri geçmez.
3. Her kim (40 gün müddetince her gün) bu ism-i şerifi (4444 kere) okuduktan
sonraki cuma gününde öğlen vakti gusül abdesti alarak, buhur yakarak, cuma
namazı için mescide yönelir de cumanın akabinde bu ism-i şerifi huzur-u kalp ile
(200 kere) okursa:
Allah-u Te'ala kalbinin hastalığını sıhhate tebdil eder ve o kişiye manevi yolda Hakk
Te'ala'ya tam bir teveccüh lütfedilir.
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Bu kişi Allah-u Te'ala'nın her şeye gücü yeten, ilmiyle hazır ve nazır bir Zat olduğu
itikadı ile kalbini boş düşüncelerden, kinden, hasetten, gıybetten koruyarak ve
kalp aynasını ğill-u ğiş (kin ve bozuk düşünceler)den arındırarak bu vazifeyi
yaparsa, Allah-u Te'ala kendisine olmayacağı düşünülen her isteğini oldurur.
4. Her kim herkesin kendisini sevmesini ve övmesini murad ediyorsa bu ismi şerifi
(her gün 10 Bin kere), (her gece de 10 kere) olmak suretiyle hiç ara vermeden
tevatür ve tevali üzere (boşluk vermeden peşpeşe) (50 gün ve 50 gece) okumaya
devam etmelidir.
Dua sahibi olan kişi, bu ism-i şerifleri kitaptan okumakla kalanlar değildir, gerçek
dua sahibi, duanın sırları ve esma-i şerifenin (ism-i şeriflerin) acayiplikleri kalbinin
levhalarında nakşolunan kişidir ki bu makamda olan birinin duası daha duaya
başlamasıyla birlikte sona ermeden kabule şayan olur.
Duası kabul olan kişi manevi yola yabancı olan ecnebilere:
"Bu iş benim duam ile hasıl oldu" diye söylememelidir ki, gerçek dua ehlinden
olabilsin de, dua nemmamlarından olmasın.
Çünkü insanların çoğu kendini beğenerek güya keramet fezasında Allah-u Te'ala
için koşturmuşlardır, fakat niyetleri doğru olmadığı için dua sahralarında helak
olmuşlar, kendileri doğru yoldan saptıkları gibi birçoklarını da hak yoldan
saptırmışlardır.
Bu dualarla meşgul olan kişi Allah-u Te'ala için halis ve muhlis olmalıdır ki dünya ve
ahiret meramına ulaşabilsin.
Dua ve zikirlere devam eden kişi birçok manevi haller, acayiplikler ve ervahın
eşkalinin zuhuru (meleklerin ve velilerin şekle bürünerek görünmesi) gibi
garipliklerle karşılaşsa da böyle azıcık sermayeye aldanmamalıdır.
Bilakis Kur'an-ı Mecid'de:
Gözü kaymadı ve kalbi (Allah-u Te'ala'yı aramanın dışına) taşmadı.
(Necm Suresi : 17) kavl-i şerifiyle methedilen Sultanü'l-enbiya, Burhanü'l-esfiya
Ahmed-i Mücteba, Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e uyarak
Allah-u Te'ala'nın rızasından başka bir gaye gözetmemelidir.
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5. Bu ism-i şerifin hassası şudur ki:
Bir kimsenin Allah-u Te'ala katında yahut yaratıklardan biri nezdinde bir haceti
olsa fakat bunun husulü zora girse, kişi o işinin görülmesi için ne kadar çabalasa da
bir türlü muradına eremese, bu kişi cuma günü guslederek, en güzel ve en değerli
elbisesini giyinip mescide gelerek bu hacetinin görülmesi niyetiyle bu ism-i şerifi
(2000 defa) okusa, o isteği hiç olmayacak bir iş de olsa Allah-u Te'ala bu ism-i
şerifin bereketiyle o hacetini yerine getirir.
6. Her kim bu ism-i şerifi kırmızı akik taşının yüzük kaşı üzerine nakşeder de o
yüzüğü sağ elinin en küçük parmağına takar ve onunla hangi muradına yönelirse
biiznillahi Te’ala işleri kolaylıkla görülür.
7. Her kim bu ism-i şerifi ayrı ayrı harfler halinde beyaz bir bez üzerine yazıp da
onu sargı (veya sarık) şeklinde başına dolarsa, Allah-u Te'ala onu her türlü
istenmedik kötü şeyden himaye eder.
8. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişiyi Allah-u Te'ala kutuplar (evliyanın uluların)’dan
yapar, kendisinden hicabı (manevi perdeleri) kaldırır.
Bu isim kutupların ve seçkin velilerin virdi olan celali bir isimdir. Çünkü bu ism-i
şerif Zat (Mevla'nın öz varlığının) ismidir.
9. Bir kimse doktorların çare bulamayacağı bir derde düşse, bu ism-i şerifi (7 gün)
okumaya devam etsin.
Ya da bu ism-i şerif misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir
mürekkeple bir kağıda yazılıp, o kağıt suya bırakılsın, yazı suya geçtikten sonra o su
kendisine içirilsin.
Böyle yapılırsa Allah-u Te'ala o kişinin hastalığına şifa verir.
10. Bu ism-i şerif cuma namazı vaktinde (namaza kalkıldığında) ayaktayken
(1 kere) okunursa, dünya ve ahiret işlerinden hangi murada niyet edilirse, kabul ve
icabete mukarin (çok yakın) olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (55’den 60’a kadar)
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4. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ Rahmâne külli şey in ve râhimehû Yâ Rahmân.
Ey her şeye çok merhamet eden ve son derece acıyan! Ya Rahman!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerif cemalidir, çünkü rahmet kalpte bulunup lütuf ve ihsanı iktiza eden
bir hassasiyet demektir.
Bu mananın Allah-u Te'ala hakkında düşünülmesi muhalse de O'nun hakkında
"Acımanın neticesi olan iyilikte bulunma" manası kastedilir.
Bu ve bir önceki (3. İsm-i şerif) ism-i şerifler Nuh (Aleyhisselam)’a indirilmiş,
o da bunlar vesilesiyle kavmine karşı yardıma mazhar olmuştur.
Gemi Cudi Dağı'na bu ism-i şeriflerle yerleşmiştir. Bundan daha fazlası
açıklanamaz.
Zira (mahrem olmayan kişilere sırlar beyan edilemez) duvarların bile kulakları
vardır, artık kavrayan kulaklar bu ism-i şerifleri kavramalıdır.
2. Ahlakı kötü olan bir kimse için bu ism-i şerif misk, safran ve gül suyundan oluşan
bir mürekkeple beyaz bir ipek parçasına yazılıp o kişinin uyuduğu yastığın iç
kısmına dikilirse:
Allah-u Te'ala o kişinin kötü ahlakını güzel ahlaka çevirir, o kimse halim selim biri
olur ve nefsi rahata kavuşur.
3. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişi Allah-u Te'ala katında mertebe sahibi, insanlar
nezdinde sıddık, melekler katında tevbesi makbul, cinler nezdinde de reis olur.
4. Bu ism-i şerifi demir bir iğneyle kurşun bir levhaya yazıp mamur bir evin
içerisine (ayak basılmayacak bir yere) gömen kişinin o evinden Allah-u Te'ala
belaları uzak tutar.
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5. Bu ism-i şerifi sarı bir ipek parçasına yazıp dükkanında ayak basılmayan bir yere
gömen kişinin müşterisi bol olur ve o dükkan sahibi çok kar eder.
6. Sevdiği bir insanın kendisine yönelmesini isteyen kişi bu ism-i şerifi:
(her gün 2200 kere) olmak üzere, (7 gün) okumaya devam eder.
Yine böylece sevgi husulü için buğday veya arpa tanelerinden (1000 tane) alıp,
her biri üzerine bu ism-i şerifi bir (1 kere) okur sonra yeni bir kazanı suyla
doldurup, onu ateş üzerine koyar ve kısık ateşte su kaynayıncaya kadar bekler.
Su biraz kaynadığında o taneleri içine atar, taneler yumuşadığında onları kazandan
çıkarıp, bir havuzun veya akan suyun içerisine bırakır.
İşte bunlar yapıldığında iki taraf arasında olabileceği kadar muhabbet hasıl olur.
7. Kibirli, kendini beğenmiş, insanlara eziyet eden ve kimsenin lafını dinlemeyen
bir kişinin kötü ahlakının değişmesini isteyen kişi misk, zaferan (safran) ve gül suyu
karışımından yapılan bir mürekkeple bu ism-i şerifi beyaz bir ipek üzerine yazar,
o kişinin ismini de annesinin ismiyle birlikte yazar, sonra da o ipeği o kişinin sakin
bulunduğu (oturduğu) temiz bir mahalde gömer ya da duvarının içerisine
yerleştirebilir, fakat o yerin temiz, yazanın da abdestli olması şarttır, yoksa tehlikeli
olur.
Anlatılan şartlara riayet edilerek bu muamele kendisi hakkında yapılan kişinin
Allah-u Te'ala bütün kötü hasletlerini güzel huylara tebdil eder (dönüştürür).
Artık o kişide tam bir haya ve merhamet (utanma ve acıma) hasıl olur,
kimseye öfkeyle ve şiddetle bakmaya güç bulamaz.
8. Bu ism-i şerifin zikrine her gün ve gece (yirmi dört saat zarfında) (13 Bin kere)
olmak üzere (39 gün) devam eden kişiye karşı bütün eşya lisanı haliyle konuşmaya
başlar.
Allah-u Te'ala bu kişiyi sırlara vakıf kılar, biiznillahi Te'ala kendisinde ince idrak
ve anlayış kabiliyeti hasıl olur.
Bu duayı yapan kişi birine kahır nazarıyla baksa o kişi helak olur, rahmet ve şefkat
nazarıyla baksa o kişi muratlarına nail olur.
Kör, abraş, cüzzamlı ve felçli kimselere bakacak olsa onlar da kendisinin nazarıyla
iyileşirler.
Bu kişiye İsa (Aleyhisselam)’ın tasarrufları (mucizelerine benzer kerametler) nasip
olur.
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9. Bir kişinin kendisine iltifatını celbetmek isteyen kişi (3 gün) oruç tutup bu ism-i
şerifi (her gün 500 kere) okur.
Sonra (4. Gün) akan bir suya gidip, orada güzelce gusleder, sonra abdest şükür
namazı kılar, daha sonra da muhabbetinin ziyadeleşmesini istediği kişinin iltifatı
artsın diye (2 rekat) hacet namazı kılar ve bu iki rekatın her birinde Fatiha'dan
sonra (3 kere) İhlas Süresi okur.
Selam verdikten sonra bu ism-i şerifi (370 kere) okur.
İşte o zaman bikudretillahi Te’ala muhip mahbuba, mahbub da muhibbe
(seven sevilene, sevilen de sevene) dönüşür.
10. Bu ism-i şerifi çokça okuyan kişiden kalp kasaveti (katılığı) kaybolur.
Artık o, acınan ve kendisine itaat edilen bir kimse olur.
11. Bu ism-i şerifi bir cam üzerine yazıp ondan su içen kişiden sıtma hastalığı zail
olur.
12. Cuma gününün ilk saatinde bu ism-i şerifi avucuna yazıp kendisine bir hal galip
gelinceye kadar çokça zikreden kişiyi gören herkes sevmeye başlar.
13. Her kim (3 gün) oruç tutup, bu ism-i şerifi o günlerde (500 kere) okur, sonra
kapısı kıbleye bakan bir hamama giderek orada gusül abdesti alırsa, çıkınca da bu
ism-i şerifi sağ eline yazıp bu elini kapalı tutarak inatçı bir yakınının karşısında elini
açarsa, hiç şüphesiz o kişi ona itaatkar olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (61’den 66’ya kadar)
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5. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti
mülkihî ve beqâihî Yâ hayy.
Ey hiçbir diri mevcut değilken mülkünün
ve bekasının devamlılığı içerisinde diri olan! Ya Hayy!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerif cemali olup, isteklerin yerine gelmesi, ölü kalbin dirilmesi
ve hastalıkların iyileşmesi gibi bir takım faydalar temin eder.
Bu niyetleri tahsil etmek isteyen kişi, Perşembe günü Müşteri saatinde yani
Jüpiter'in uğurlu vakti olan güneş doğma anında başlayarak (7 gün) boyunca bu
ism-i şerifi (1041 kere) okur.
Dini ve dünyevi işlerin kendisine açılmasını isteyen de yine bunu tatbik eder.
2. Bir kimse şiddetli bir hastalığa tutulsa fakat hastalığının sebebi zuhur etmese
ve hekimler ona ilaç yapmaktan aciz kalsa, bu ism-i şerif bir porselen fincana yahut
cam tabağa misk ve safran ile daire şeklinde yazılıp sonra içine mısırdan elde
edilen bitkisel şekerin (yahut şeker kamışının) katıldığı suyla bozularak o hastaya
içirilir.
Eğer ömründe müddet varsa ale'l-fevr (anında) iyileşir, Allah-u Te'ala ona şifa verir
ve hastalığını sıhhate tebdil eder
Bedeni sıhhatli olan biri bunu içecek olursa artık hasta olmaz. Lakin niyetin
doğruluğu ve kalbin itikadı şarttır.
3. Kalbin sadakatıyla bu ism-i şerifi okumaya devam eden kişi ebedi fakir olmaz,
eli daralmaz, biiznillahi Te’ala ömrü de uzun olur.
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4. Bir kişi hayat gözesinin remzine muttali olmak ve Hızır (Aleyhisselam) gibi
kıyametin kıyamına kadar ruhen yaşamak ve yaratılışında bulunan bütün
karanlıklardan sıyrılıp gerçek hayatın nuruna ulaşarak visal menziline varıp en
acayip sanatları müşahede etmek isterse bu ism-i şerife devam etmelidir.
Meşayıh-ı ‘ızamın tercihleri vechile:
Bu mülazemetin (devamın) yolu, bu ism-i şerifin (75 beş gün) boyunca
her gün ve gece zarfında (7000 kere) okunmasıdır ki, buna muvaffak olan kişi
acayip sırlar müşahede eder.
İşte o zaman bir saki gelip kendisine muhabbet kasesi sunar, onu içtiğinde ise
Allah-u Te'ala'nın seçkin kullarından olur ama halinin devam etmesini isteyen
kimse ism-i şerifin kıraatini bırakmamalıdır.
5. Bu ism-i şerifi çokça okuyan fakat bu sırrı gizleyerek kimseye duyurmayan kişi
yaşadığı sürece görülecek bütün musibetlerden selamette kalır (belalardan
kurtulur).
Bu ism-i şerifin zikrine devam eden kimse berekete ve rif’at-i şana
(şan-ı şerefinin yükselmesine) nail olur.
6. Bu ism-i şerifi (10.300 kere) okumaya devam eden kişi biiznillahi Te'ala
bedeninde afiyet bulur.
7. Her kim bu ism-i şerifi misk, safran ve gül suyuyla ceylan derisine yazıp ud
ve anberle buhurlayarak giyerse, hiç şüphesiz Allah-u Te'ala onu hayat-ı tayyibeyle
bolluk ve bereket içerisinde yaşatır.
Bu ism-i şerifin bereketiyle kendi nefsinde istenmedik hiçbir şey görmez.
8. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişinin Allah-u Te'ala ömrünü uzatır,
dünyada kalış süresini artırır ve ömrüne bereket verir.
Bu ism-i şerif Hızır (Aleyhisselam)’ın virdidir, bundan dolayı Allah-u Te'ala onun
ömrünü uzatmıştır ve onu hayat ırmağına vakıf kılmıştır.
O da ondan içince Allah-u Te'ala kendisine ömr-ü tavil (uzun hayat) ihsan etmiştir.
9. Bu ism-i şerifte zikreden kişiye Allah-u Te'ala mal, cah, ömrü tavil ve rızkı kesir
(uzun ömür ve bol rızık) ihsan eder.
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10. Bu ism-i şerifin zikrine gece-gündüz devam eden kişi duası müstecab biri olur
ve onun duası asla reddolunmaz. Bu ism-i şerifin genel manada havassı ise uzun
ömür ve bol rızıkla alakalıdır.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (67’den 70’e kadar)
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6. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ qayyûmu felâ yefûtü şey ün
min ilmihî velâ yeûdüh. Yâ qayyûm.
Ey her şeyi ayakta tutan, ilminden hiçbir şey kaybolmayan
ve hiçbir şey Kendisine zor gelmeyen! Ya Kayyum!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerifin hususiyeti kalbin sebatı ve huzurudur. Bunun bir müddeti
ve süresi yoktur.
Her gün ve gece (41 kere) okunur, sabah ve yatsı namazından sonra vird usülü
okunsa daha güzel ve daha tesirli olur.
2. Bir kimse ağır tabiatlı ve kıt zekalı olup okuduğunu ezberleyemese:
Bu ism-i şerifi her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında
(bir rivayet farz namazdan sonra) (27 kere),
Diğer bir rivayet sabah namazından sonra (100 kere) okumaya son derece gayret
etmelidir.
İşte böyle yapan kişinin kalbini Allah-u Te'ala safi ve parlak ayna gibi türlü türlü
ilimlerle nurlandırır, artık o kişi işittiği her işareti ve ibareyi kavrar, ezberlediğini
unutmaz, hatta insanlara öğretmeye de başlar.
İsm-i Azam dualarından nasip alır ve biiznillahi Te’ala kimsenin bilemeyeceği ilim
ve marifet kapıları kendisine açılır.
3. Bu ism-i şerifi çokça zikre devam eden kişinin şanını Allah-u Te'ala kullar
arasında sa’id kılar, artık o kişi, sözü dinlenen ve emrine itaat olunan biri olur.
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4. Her kim bu ism-i şerifi (7 tane) Arabistan kirazı yaprağı üzerine üçer kere yazar
da o yaprakları suya atıp kaynatır ve sonra da o suyla yıkanırsa, bu kişi eğer
büyülüyse sihiri batıl olur, eşinden bağlıysa düğümü çözülür, hastaysa afiyet bulur.
Tabi ki bütün bunlar ancak Allah-u Te'ala'nın izniyle hasıl olur.
5. Bir insanın bir eşyası çalınsa veya kaybolsa, sahibi de onun nerede olduğunu
bilemese bu ism-i şerifi:
Güneşin koç burcunda olduğu bir ayda cumayı cumartesiye bağlayan, diğer bir
rivayet pazarı pazartesiye bağlayan bir gece (120 kere) okuyup uyursa,
Allah-u Te'ala'nın keremiyle o eşyanın hangi şehirde ve hangi mekanda olduğunu
görür.
Ayrıca hırsızı tanır yahut hırsız gelip kendisi o eşyayı çaldığını ikrar eder ve yerini
ihbar eder.
Bu tertibi evine-barkına hırsız girmemesi niyetiyle yaparsa, hırsız onun niyet ettiği
yere girmeye cesaret edemez.
Bu zikir (öğrenilmek istenilen) başka bir şey niyetiyle de yapılsa aynı bu şekilde
tesir eder.
Buna göre güneş koç burcundayken pazartesi gecesi bu ism-i şerifi kıraat eden
hangi muradını kastetse biiznillahi Te’ala haceti görülür.
6. Bu ism-i şerifin yazılı bulunduğu hiçbir eve hırsız giremez, girerse tüm uzuvları
bağlanır, ne yürümeye ne de bir şey almaya güç yetiremez.
Bu nedenle uyumadan evvel bu ism-i şerif okunulmalıdır. Bunu okuyup uyuyan
kimse hırsızlardan emin olur. Ayrıca korunması istenen evin ve eşyanın üstüne bu
ism-i şerifi okuyup etrafına üftemelidir.
7. Sadık ve kat’i bir itikad ve mürşid-i kamil izniyle (4 sene her gün) bu ism-i şerifi
(21 Bin kere) okuyan kişiye hasıl olacak dua semereleri sayılmakla sınırlanamaz.
8. Her kim bu ism-i şerifi (40 gün boyunca 27 kere) okursa, Allah-u Te'ala onun
kalbini nurlandırır ve iç alemini paklaştırır.
9. Bu ism-i şerifi kıraata devam eden kimsenin kalbine bütün hayır kapıları açılır,
gaybi manalar saçılır ve bu kişi insanların gizledikleri niyetlere vakıf olur.
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10. Bu mübarek ism-i şerif kemali olduğu için buna ancak ekmel-i rical
(en kamil insanlar)devam edebilir.
Ama kişinin dininde ve ahlakında bir noksanlık var iken bu ism-i şerife devam
ederse, Allah-u Te'ala onu her bakımdan kemale erdirir ve Allah-u Te'ala kendisini
sözü reddedilmeyen dostlarına ilhak eder.
11. Bu ism-i şerif Yusuf (Aleyhisselam)’a inzal buyrulduğu için, bu ism-i şerifi
okuyup bereketlerine nail olmak ismi Yusuf olanlara muvafık düşmektedir.
Yusuf (Aleyhisselam) bu ism-i şerifin bereketiyle kabul ve muhabbete nail olmuş
ve bu sayede Mısır Azizi kılınmıştır.
İşte burada gizli bir sır ifşa olunmuştur. Siz de bunu na ehil olanlardan (bu işin ehli
olmayanlardan) koruyun. Zira sırlar ancak kendilerini koruyanları korurlar.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (71’den 75’e kadar)
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7. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ vâhidül-bâqî evvele külli şey in
ve âhirah. Yâ vâhid.
Ey bir olan, her şeyin başında ve sonunda mevcut ve bagi olan! Ya Vahid!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bir kimsenin batıl düşünceleri, çokça vesveseleri ve bozuk hayalleri olsa da
o nedenle insanlar arasında hakir ve zelil duruma düşse, uykusu ve rahatlığı da
bozulsa bihikmetillahi Te'ala bütün bunlardan kurtulabilmesi için bu ism-i
şerif ile zikre gece-gündüz devam etmelidir.
2. Bir kimsenin düşman cihetinden veya sultan (devlet), hakim veya vali gibi
yöneticiler tarafından bir sıkıntısı, korkusu ve endişesi bulunsa:
Öğlen vakti gusledip öğleni vaktinde kılmalı, namazdan sonra mütad virdlerini
okuyup akabinde (50 ya da 500 defa) bu ism-i şerifi zikretmelidir.
Bu tertip üzere sıralı günlerce zikre devam eden kişinin biiznillahi Te'ala düşmanı
kahrolur, sultan ondan razı olur ve ona acır.
O kişi istenmedik tüm şerlerden ve sıkıntılardan emin olur, kendisine kötülük
yapmak isteyen hasetçilerinden kimse ona galip gelemez.
Bu vazifeyi yapan kişi onların hepsine galip olur. Bazı rivayetlere göre bu vazifeyi
(1 kere) dahi yapanın korkusu zail olur, Allah-u Te'ala düşmanın kalbini ona karşı
yumuşatır, ondan muradına erdirir, hatta düşmanı onu şiddetli bir muhabbetle
sevmeye başlar.
İşte bu zikir gizli sırlardandır.
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3. Bu ism-i şerifi okumaya devam eden kişiye ne sihir, ne yılan, ne akrep, ne eziyet
veren hayvan zarar veremez. Bu zat yerden ve gökten gelecek bütün belalardan
emin olur.
4. Bu ism-i şerifi (40 gün boyunca her gün ve gece 5000 kere) okuyan kimseye
bütün mahlukat müsahhar (itaatkar) kılınır, herkes onun hakkında güzel itikad
sahibi olur ve ehliyeti (liyakatı) varsa insanlar ona mürid olur.
5. Bu ism-i şerifi (sabah ve ikindi namazlarından sonra 360 kere) okumaya
devam eden kişiye Allah-u Te'ala bütün alemleri itaatkar yapar.
Lakin bu duaların sırlarını ehil olmayan kimselerden gizlemelidir.
6. Her kim bu ism-i şerifi bir saksının dört ayrı parçasına kurşun bir iğneyle yazıp bu
parçaları bir tarlanın içerisine koyarsa Allah-u Te'ala o tarladan bütün afetleri tard
eder (uzaklaştırır).
7. Bu ism-i şerifi çokça zikreden kişi ailesinin ve düşmanlarının ardında hayatta
kalır ve çok mirasa kavuşur.
8. "el-Vahid" ism-i şerifi Allah-u Te'ala'nın sıfatlarından olduğu için celalidir. İsmi
Abdullah olanlara bu ism-i şerif zikir olarak muvafık düşmektedir.
9. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Davud (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur, o da
demirleri bu ism-i şerifin bereketiyle yumuşatmıştır. Daha birçok sırlar varsa da
bundan fazlası ifşaya müsait değildir.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (76’dan 78’e kadar)
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8. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ dâimü velâ fenâe velâ zevâle
limülkihî ve beqâih. Yâ dâim.
Ey daim olan, mülkü ve bekası için hiçbir yokluk
ve zeval (kaybolma) söz konusu olmayan Zat! Ya Daim!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerif cemali bir isim olup, dinde ayağın sabit olması için çok faydalıdır.
Bu ism-i şerifi (3044 kere) bir rivayet (300 kere) okuyup sonra:
Allah-u Te'ala için (2 rekat) namaz kılıp, akabinde secdeye kapanarak Allah-u
Te'ala'dan mağfiret dileyen, Allah-u Te'ala'yı tesbih ve tazimde bulunan, namazı
bitince Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salevat getirip sahabe-i kiramdan
Allah-u Te'ala'nın razı olmasını isteyen, en sonunda da Allah-u Te'ala'dan muradını
dileyen kişiyi Allah-u Te'ala maksadına nail kılar.
Fakat bu zikir esnasında kalbinde Hakk Te'ala'dan gayri bir şey bulunmamalıdır
ve hatırına O'ndan gayrisini getirmemelidir.
2. Zahiri ve batını amellerinde bir halel (bozukluk) vaki olmayıp sırat-ı müstakim
(dosdoğru yol) üzere istikamet etmek isteyen kişi (3 gün) oruç tutup tam bir
temizlik yaptıktan sonra sabah namazının evradını bitirmesini müteakiben bu ism-i
şerifi (300 kere) okursa:
Allah-u Te'ala o kişiye bütün amellerinde yardımcı olur ve bu kişinin ne sözlerinde,
ne de işlerinde şeytanın nasibi olmaz.
Bulunduğu bir işte sabit kalmak ve o işten ayrılmamak isteyen kişi bu maddeyi
tatbik ederse bulunduğu vazifeden asla ayrılmaz.
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3. Bir kimse çalışma zamanlarında kendisine bir tembellik ve gevşeklik gelmesin,
kendisi yakini iman yolunda müstakim olsun ve kendisi için dualardan tam bir
istifade hasıl olsun istiyorsa bu duayı (27 gün her yirmi dört saatte 12 Bin kere)
okusun.
Bir sultanın mülkü veya bir vezirin vezareti yahut bir hakimin hükmü yerden veya
gökten gelen her hangi bir nedenle elinden çıkarsa, o da bu ism-i şerifi bu şekilde
okumalıdır fakat bunu yaparken bir gösteriş ve menfaat derdi taşımayıp sadece
insanların işlerini düzeltmek ve onların kırık döküklerini tamir etmek niyetinde
olmalıdır.
Zira yöneticinin işinin düzelmesi alemin düzelmesi anlamına gelir.
4. Yüksek bir mertebede ve rütbede bulunan kişi kendisini o rütbeden kimsenin
indirememesi için bu ism-i şerifi çokça zikretmelidir.
Böyle yaptığı takdirde Allah-u Te'ala'nın izniyle bulunduğu mevkiden ve
makamdan hiç kimse onu azledemez.
5. Her kimin çok sevdiği bir zevcesi olur da, kendisinden ölüm dışında bir nedenle
ayrılmamak isterse, ayın suyla alakalı (balık, yengeç gibi) bir burçta konaklamasını
gözlesin.
Sonra bir kurşun parçası üzerine bu ism-i şerifi demir bir iğneyle nakşetsin, yanına
da hanımının ismiyle annesinin ismini "Felan kızı felan" şeklinde kaydetsin, sonra
bu kurşun parçasını yanında taşısın.
İşte böyle yapan kişiyle eşinin arasını Allah-u Te'ala o kadar ülfetli kılar ki,
artık o kadın ne kocasının hayatında ne de ölümünün ardından biiznillahi Te’ala
kocasından başkasını aramaz.
Şeyh Ebu'l-Kasım el-Mağribi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri çok sevdiği hanımı için bu
işlemi yapmıştı.
Kendisi vefat ettikten sonra hanımı evlenmek istedi ve ardı ardına beş kişi
kendisini nikahladığı halde her biri bir gece kalıp ertesi gün boşamak zorunda
kaldı.
Çünkü onu gören kadınlar en güzel kadın olduğunu takdir ederlerken onunla
evlenenler kendisinde hiçbir kadınlık bulamadılar.
İşte bu olay bu ism-i şerifin bereketiyle hasıl oldu, zira güzel niyet ölümünden
sonra da sahibine fayda verir.
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6. Her kim bu ism-i şerifi çok zikrederse Allah-u Te'ala daima onun yardımında
olur, onun bütün hacetlerini yerine getirir ve her zor işi ona asan (kolay) eder.
7. Bu ism-i şerifin hassalarından biri de izzet ve sevinci sürekli kılmasıdır.
Her kim bu ism-i şerifi (her gün sabah-akşam 360 kere) okursa, onun bütün
istekleri kendisine kolayca ulaşır, yalnız bu sırrı ifşa etmemelidir.
8. Bu ism-i şerif evtad (yeryüzünün manevi direkleri olan büyük zatlar)ın zikridir.
9. Bu ism-i şerif ismi Abdüddaim olan kişilere çok uygun düşer.
10. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Şis (Aleyhisselam)’a indirmiştir ve onun
bereketiyle kendisine mülk, izzet, uzun ömür ve çok zürriyet (çoluk-çocuk)
bahşetmiştir.
11. Bu ism-i şerifi okumaya devam eden hükümdarların hayatları boyunca mülkleri
daim ve dereceleri ali (yüksek) olur.
Bu ism-i şerifi çokça okumaya devam eden kişiyi Allah-u Te'ala değişikliğe
uğramaktan muhafaza eder.
12. Ay sabit burçlar (olan boğa, aslan, akrep ve kovan)’ın birindeyken bu ism-i
şerifi yüzüğüne nakşedip taşıyan kişiyi Allah-u Te'ala Kendi taatı üzere sabit kılar
ve nimetlerinin elinden çıkmasından onu korur.
Bu husus çok iyi düşünülmelidir çünkü bu, rabbani sırlardandır.
13. Kendisine manevi bir hal galip gelinceye kadar bu ism-i şerifi zikretmeye
devam eden kişi düşmanlarından sonraya kalarak huzura erer.
14. Her kim bu ism-i şerifi (ramazan-ı şerifin 27’sinde) bir kağıda yazıp taşır,
bir yandan da zikrine devam ederse mülkü daim olur.
Bu kağıt yanında olduğu sürece hiçbir düşmanın ona gücü yetmez.
15. Bir şeye azmedip tereddüt içinde kalan ve o işi yapıp yapmama konusunda
şaşırıp kalan kişi (3 gün) oruç tutup bu ism-i şerifi (her gün 300 kere) okursa,
Allah-u Te'ala ona sebat ve istikrar verir (ne yapması gerekitğini ilham eder),
böylece şaşkınlığı ortadan kalkar.
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16. Her kim bu ism-i şerifi (Ramazan-ı şerifin 7. Gecesinde) bir yüzüğün kaşına
nakşeder (yazar) da sonra onu takarsa, devleti daim olur ve düşmanı defolur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (79’dan 84’e kadar)
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9. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ samedü min ğayri şebîhin felâ şey e
kemislihî yâ samed.
Ey Kendisinin hiçbir benzeri bulunmayan, herkes Kendisine muhtaç olup,
Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şey Kendisine benzemeyen!
Ya Samed!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim zina, livata (eşcinsellik) ve içki gibi kötü işlere mübtela olup tevbe
etmek ister de:
Perşembe gününden başlayarak (3 gün) oruç tutup, bu günler içerisinde haram
ve şüpheli yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden, et yemekten ve tüm hayvani
gıdalardan sakınarak:
(her gün) bu ism-i şerifi, perşembe günü imsaktan sonraki ilk saatte,
cuma günü imsaktan sonraki beşinci saatte,
cumartesi günü imsaktan sonraki ikinci saatte,
bu saatleri kollayamayan ise her hangi bir saatte (1000 kere) zikrederse
Allah-u Te'ala onu hidayet edip, doğru yola kavuşturur.
Böylece inşaallah haramlardan sakınan takva sahibi birisi olur, günahlardan nefret
eder.
Allah-u Te'ala lütf-u keremiyle ona nasuh tevbesi nasib eder ve onu şeriata
muhalif olan her türlü fiilden muhafaza eder.
2. Zahiri ve batını hallerini düzeltmek isteyen kişi bu ism-i şerifi zikretmeye devam
ederse bu isteği gerçekleşir ve tam bir kabul görür.
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Bu ism-i şerife devam eden kişinin halleri ne kadar bozuk olsa da Allah-u Te'ala
onları yoluna koyar.
3. Eşinin veya çocuklarının fuhuşla alakalı günahlara bulaşacağından endişe eden
kişi bu ism-i şerifi (safrandan elde edilen) kırmızı bir mürekkeple ceylan derisine
yazıp bir şey içine koyarak onun üstüne takar.
Artık o kişiye hiçbir kimse fuhşİ bir niyetle yaklaşamaz, buna teşebbüs eden kişi
helak olur.
4. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Yuşa (Aleyhisselam)’a indirmiş ve bu ism-i şerifin
bereketiyle onun kavmini ıslah etmiş ve hükümlerini onlar üzerinde geçerli
kılmıştır.
5. Kendisi hakkında açlıktan endişe eden bir kişi bu ism-i şerifi zikrederse Allah-u
Te'ala onu ya maddi yiyeceklerle ya da batını (manevi) gıdalarla doyurur.
Allah-u Te'ala dilediğini yapar ve istediğini hükmeder, O'nun hükmünü bozacak
kimse yoktur ve O, hesabı çabuk görendir.
6. Bu ism-i şerif kemali bir isim olduğundan kendisine devam edeni Allah-u Te'ala
bütün sözlerinde ve hallerinde kemale erdirir. Artık bütün işlerinde herkes ona
yönelir.
Zira Allah-u Te'ala'nın sıfatlarından olan Samed "Bütün isteklerde kastedilen Zat"
demektir.
7. Her hangi bir maksadına ulaşmak isteyen kişi bu ism-i şerifi (9000 kere)
okuduğunda muradına nail olur.
8. Karı-koca arasında husumet vaki olup biri diğerini sevmez olsa ve bunun da
sebebi bilinmez olsa bu ism-i şerif porselen bir fincan üzerine (misk ve safran ile)
yazılıp, yazıldıktan sonra bir menba (kaynak) suyuyla bozulup bu su o karı-kocaya
içirilecek olsa biiznillahi Te'ala aralarında ülfet ve muhabbet vaki olur.
9. Her kim bu ism-i şerifi misk ve safranla bir ceylan derisi üzerine yazıp, sonra o
yazıyı suyla bozup, hasım (düşman) olan iki kişiye içirirse aralarındaki muhalefet
ve husumet kaybolur.
10. Bu ism-i şerifi (her gün 1000 kere) zikreden kişinin Allah-u Te'ala günahlarını
sevaplara tebdil eder ve günahlara karşı ona ikrah (nefret ve soğukluk) verir.
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11. Her kim bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan
bir mürekkeple bir kağıda yazıp cuma gününün imsaktan sonraki ilk saatinde bu
kağıdı suya koyarak o yazıyı suyla bozarsa, sonra da o suyu iki hasma içirirse
Allah-u Te'ala o iki kişi arasına sevgi ilka eder.
12. Bir kadın bu ism-i şerifi yazıp veya yazdırıp kocasının her hangi bir şey içtiği
kasenin içine koyar da kocası ondan içerse, artık eşi o kadını çok sevmeye başlar
ve ondan ayrılığa tahammül edemez hale gelir.
13. Bu ism-i şerifin duasına devam eden kişi şeriat adabıyla müeddeb biri olup,
farz namazların, sünnet ve nafilelerin, oruç, zekat ve hac vazifelerinin hukukuna
riayet ederse, ayrıca dış ve iç alemini fuzuli işlerden korursa, nefsine arzularını
ve isteklerini vermezse, işte bu kişi gerçekten bu ism-i şerif ile dua etmeye
müstahak olur.
Bu durumda olan kişi bu ism-i şerifi (27 gün boyunca her gün 9000 kere) okursa,
onun bütün sözleri ve işleri Allah-u Te'ala'yı razı eder.
Allah-u Te'ala ona ruhani alemin lezzetini ve rabbani ayetlerin rumuzunu
(işaretlerini) çözme makamını ihsan eder.
Artık o kişinin bütün fiilleri ve amelleri sadece Allah için olur. Mertebeleri ve
dereceleri akl-u idrakin fevkinde olur.
Bütün mahlukat onu dolunay gecesindeki bedir gibi görmeye başlar. Hakiki nurlar
onun perçemi (alnı) üzerinde parlar, onun nurundan bütün alem nurlanır:
Yüzlerindeki alametleri secde eserindendir. (Fetih Suresi: 29'dan) ayet-i kerimesi
onun halinin şahidi olur.
Bu kişinin nefesleri çok tesirli olup, duaları makbul olur. Her hangi bir hastalık veya
hacet hakkında Allah-u Te'ala'ya dua edecek olsa mutlaka müstecab (makbul) olur.
Her hangi bir derde mübtela olan veya hapse düşen kişi manen kendisine yönelse
onun teveccühü bereketiyle biiznillahi Te’ala halas olur.
Hatta onun yüzünü gördüğünde Allah-u Te'ala'dan muradını isteyen kimse dahi
muradına nail olur.
Bu makama erişen zatları tanımanın alameti bu kişilerin ekseri zamanlarda halvet
ve uzlet içerisinde ibadete çekilmiş olmaları ve insanlarla nadiren görüşmeleri, bu
görüşmelerinin de Allah-u Te'ala'nın "Mahlukata şefkat (yaratıklara merhamet)"
emrine tazimen (saygıyla) kullara acımaları nedeniyle hasıl olmasıdır.
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14. Her kim bu ism-i şerifi ceylan derisine yazıp sonra onu mumla örterek bir su
içine bırakır ve o suyu öfkeli birine içirirse, o kişinin gazaplı hali kaybolur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (85’den 90’a kadar)
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10. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ bârru felâ şey e küf-ühû yüdânîhi
velâ imkâne livasfih. Yâ Bârr.
Ey vasfı (tarif edilmesi) mümkün olmayıp hiçbir şey Kendisine yakın
ve denk olmayan iyilik sahibi! Ya Barr!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kimin kendisine itaat etmeyen bir çocuğu veya kendisine muhalefet eden
bir hamını varsa, bu ism-i şerifi bir zeytin yaprağı üzerine dut suyuyla yazsın ve
kuruduktan sonra bu yaprağı çocuğunun veya hanımının yiyeceği ve içeceği
üzerine ufalasın.
Bunu yaparken de kim için yapıyorsa:
Çocuğu içinse çocuğunun ve çocuğunun annesinin ismini,
Hanımı içinse hanımının ve hanımının annesinin ismini zikrederek yapsın.
Böyle yaparsa biiznillahi Te'ala o kişiler kendisine itaat ederler. İşte bu terkip,
meşayih-ı kibar hazaratının zikrettikleridir.
Aynı mesele için diğer bazı meşayihın zikrettiği terkip ise şöyledir:
Her kim bu ism-i şerifi beyaz bir kağıt üzerine misk, zaferan (safran)
ve gül suyuyla yazar ve bu kağıdı havaya (bina dışındaki bir boşluğa) asarsa çocuğu
da, eşi de kendisine itaat ederler.
İki terkip de sahih olup, bunları uygulayan herkes için kendi nasibi vardır.
2. Her kim siyah kurşun üzerine bu ism-i şerifi yazıp bunu balıkçının oltasına
takarsa, Allah-u Te'ala bu ism-i şerifin bereketiyle balıkları onun oltasına toplar.
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3. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Şu'ayb (Aleyhisselam)’a indirmiştir. Bu ism-i şerifin
bereketiyle kendisine çok mal ve salih evlatlar (hayırlı çocuklar) vermiştir.
Bu ism-i şerif velilerin, salih zatların ve abidlerin zikridir. Ayrıca ismi Abdülberr
olanlara bu ism-i şerifi zikretmek çok hayırlar getirir.
4. Her kimin işleri ters gider, insanlar ona düşmanlık eder ve kimse onu sevmeyip
desteklemezse bu ism-i şerifi çokça zikretsin.
Böyle yaparsa Allah-u Te'ala ondan razı olur ve düşmanlarını ondan razı eder.
5. Bu ism-i şerif sırf kemali isimlerden olduğu için bu ism-i şerifi zikreden kişi
küçük-büyük bütün insanlar nezdinde kamil (olgun bir mümin) sayılır. Bu ism-i şerif
çok muhterem ve şerefli yüce zatların zikridir.
6. Hangi bir sanat ve meslek sahibi bu ism-i şerifi zikrederse muhakkak ki
mesleğinin sahipleri ondan razı olurlar ve bu ism-i şerifi çok zikreden kişi
mesleğinde (sanatında) zirveye ulaşıp, hepsinin reisi olur.
7. Her kimin hurma bahçesi veya üzüm bağı gibi ekinleri olur da bu ism-i şerifi
demirden bir iğne ile kurşun bir levha üzerine yazıp o bahçenin ortasına koyarsa,
Allah-u Te'ala'nın izniyle o bahçeye hiçbir bela ve musibet uğramaz.
Yılanlar, fareler ve afetler biiznillahi Te'ala o mevzi ve mahalden kaçarlar.
8. Her kim bu ism-i şerifi Arabistan kirazı ağacının bir parçası üzerine nakşedip, onu
bineğinin önüne koyarsa o kişi hangi sefere çıksa biiznillahi Te'ala selametle döner.
9. Her hangi bir kadının kocası, kendisine değer vermiyor ve onunla kötü
geçiniyorsa, kadın da onun sevgisini celb etmek istiyorsa:
Gökteki ayın (yengeç, balık gibi) mai (suyla alakalı) bir burca konduğu zamanı
kollasın ve bu ismi bir levha üzerine nakşedip üstünde taşısın.
Bu durumda biiznillahi Te’ala kocası onu sevecek ve onunla iyi geçinecektir.
10. Bu ism-i şerif isteklerin hasıl olması için (12 Bin kere) okunur.
11. Her kim mahlukat içerisinde kendisine düşman olanların, hasetçilerin ve
kötülük yapmak isteyenlerin kendi aleyhine konuşamamasını isterse:
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Çarşamba gününün (imsaktan sonraki) ilk saatinde üç miskal (yaklaşık 15 gram)
ağırlığında siyah kurşun bir levha üzerine veya acı ılgın ağacından bir parça üzerine
bu ism-i şerifi ve düşmanlarının isimlerini nakşeder, levhanın diğer tarafına da bir
balık sureti çizer ve bu ism-i şerifi bu levha üzerine (1001 kere) okur.
Sonra bu levhayı taze bir balığın karnına koyar ve bu balığı çiseyle ıslanmış bir yere
yahut insanların uğradığı kabirler arasına gömer.
Gömerken de onların isimlerini sayarak:

"Felan oğlu felanın dilini bağladım" der.
İşte böylece Allah-u Te'ala'nın izniyle kendisine kötülük yapmak isteyen
düşmanlarının dilleri ondan bağlanır ve hepsi kendisine boyun eğer.
İşte bu, acayip sırlardandır.
12. Her kim (40 gün) (et, süt ve mamülleri gibi) hayvani gıdaları yemekten sakınır
da, her farzın akabinde bu ism-i şerifi (143 kere) (bir rivayet her gün 340 kere)
okursa:
Bu ism-i şerifin huddamı (hizmetçi olan melekleri) kendisine görünüp, onun
hizmetine girerler.
Meliklerini de onun önüne getirirler ve maksadlarının hasıl olması için her daim
ona yardım ederler.
Böylece o bazı gaybi konulara vakıf olur ve muradına nail olur. Ama hayvani
gıdadan sakınmazsa kendisine zarar isabet eder.
13. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 1040 ya da 41 Bin kere) olmak üzere (40 gün)
boyunca okursa:
Ruhlar alemi kendisine açılır ve Allah-u Te'ala'nın izniyle ne isteği varsa hasıl olur.
Lakin bu sırada et yememek lazımdır, değilse (ne’uzübillah) büyük bir helake uğrar.
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14. Her kim bütün mahlukatın ve Ademoğullarının kendisine ibadet, sadakat
(dürüstlük) ve takva üzere itaatkar olmalarını, yani insanların samedani (ilahi)
nurlarla münevver kimseler olup, mukaddes aleme özgü feyizlere nail olmaları
hususunda onlara etkili olmak istiyorsa:
(71 gün) boyunca (her gün 4500 kere) olmak üzere bu ism-i şerifi şartlarına
riayet ederek okusun.
Böyle yapan kişiye bütün alemler yönelir, onun elinde gerçek İslam'a kavuşurlar ve
onu salah ve hayır ile anarlar.
Bu vazifeyle meşgul olan kişi rasih (ilimde derinlik sahibi) alimlerden olur ve sırat-ı
müstakim (dosdoğru yol) üzere sabit olur.
Bu virdin sahibi bu tesirin sırrını bilse de tesirlenen halk bu sırrı bilmezler.
Bu ism-i şerifin bereketiyle onu dinleyen halkta safa (kalp temizliği), vefa (Allah'a
ve kullara karşı verdiği sözleri tutma), taharet (maddi manevi temizlik) ve adab (ile
edeplenme hali) hasıl olur ve Allah-u Te'ala'nın lütfu keremiyle kalplerinden şirk
şüphesi zail olur.
Bu virdi yapacak olan kişi şeriat adabıyla müeddeb biri olup, farz namazların,
sünnet ve nafilelerin, oruç, zekat ve hac vazifelerinin hukukuna riayet ederse,
ayrıca dış ve iç alemini fuzüli işlerden korursa, nefsine arzularını ve isteklerini
vermezse, bu vazifeyle meşgul olurken hayvani gıda yememek ve günahlardan,
özellikle riya ve dünyevi maksatlardan sakınmak gibi şartlara riayet ederse işte bu
kişi gerçekten bu ism-i şerif ile dua etmeye müstehak olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (91’den 97’ye kadar)
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11. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ kebîru entellezî lâ tehtedil-uqûlu
livasfi azametih. Yâ Kebîr.
Ey büyük Zat! Akılların, büyüklüğünü vasfetmeye yol bulamadığı Zat
ancak Sensin. Ya Kebir!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerif cemali olup, dini ve dünyevi hacetlerin görülmesi için,
(7 gün boyunca her gün 7000 kere) okunur.
2. Bir yöneticinin mülkünde veya bir vezirin vezaret görevinde (her hangi bir
makam sahibinin vazifesinde) bir halel vuku bulur da gücü azalırsa:
(7 gün) oruç tutup hayvani gıdalardan sakınmalı ve bu ism-i şerifi
(her gün 1000 kere) okuyarak sadık bir kalp ile Malikü'l-mülk olan Allah-u Te'ala'ya
yönelmeli, sonra da okuduğu ism-i şerifi kendisine zulmedenlerin üzerine
göndermelidir.
İşte böyle yapınca (7 gün) bitiminde düşmanları kaçar, darmadağın olur, ona güç
yetiremeyerek geri dönerler.
Başına gelen hezimetten sonra Allah-u Te'ala ona büyük bir devlet verir.
Ama bu kişi Allah ve Rasulü'nün farzlarına riayet eder, her hak sahibine hakkını
teslim edip:
İnsanlar arasında adaletle hükmet, nefsinin hevasına uyma. (Sad Suresi : 26) ayet-i
kerimesinde emrolunan adalet vasfını kuşanır ise Allah-u Te'ala o kişinin
yönetiminde olanlara itaat ve inkiyad lutfederek mu'anidlerini kahreder ve ona
menn-i keremiyle hiçbir vasıta olmaksızın eski gücünü iade eder.
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3. Bir insanın hiçbir şekilde ödeme imkanı bulamayacağı şekilde borcu olsa bu
ism-i şerifi (en az 360 kere) (en fazla 10 Bin kere) okumalıdır.
Bunu okumaya devam eden medyun (borçlu) kişinin Allah-u Te'ala borçlarını öder,
rızkını kolaylaştırır, o kişiyi korku ve üzüntüden kurtulan emin kimselerden kılar
ve onu şükreden zenginlerden yapar.
Lakin sırlarını yabancılardan koruması ve vitirden önce iki rekat kılmaya devam
etmesi lazımdır ki, bu iki rekatta:
(Habibim!) de ki: Ey mülkün Maliki olan Allah! (Saltanat ve) mülkü dilediğine
verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini (dünyada yahut ahirette
veya her ikisinde de yardım ve tevfikıne mazhar kılarak) aziz (ve değerli) edersin,
dilediğini de (iki cihanda rezil-ü rüsvay ederek) zelil (ve alçak) edersin.
Bütün hayırlar (ve şerler) ancak Senin (kudret) elindedir (ki, onun mahiyeti kullarca
malum değildir).
Şüphesiz ki Sen (güçlü veya aciz kılma, yüceltme ya da alçaltma dahil) her şeye
(hakkıyla gücü yeten bir) Kadir'sin.
(Gecenin saatlerinden bir kısmını eksiltip gündüze katarak) geceyi gündüze
girdirirsin, (gündüzün saatlerini noksanlaştırıp geceye ilave ederek) gündüzü de
geceye girdirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğini de
(darlık ve fakirliğe uğratmadan) hesapsız olarak rızıklandırırsın.
(Ali 'İmran Suresi : 26-27) ayet-i kerimelerini (5 defa) okur.
İşte bu duaya devam eden kişi saltanat makamına kadar ulaşır. Allah-u Te'ala onu
cinlerin ve insanların kem gözlerinden korur, bütün afetlerden ve belalardan
muhafaza eder, şevketi ve devleti kimsenin ölçemeyeceği nisbette gün be gün
ziyadeleşir.
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4. Her kim bu ism-i şerifi (1000 kere) okuyup:

Her kim Allah'tan hakkıyla sakınır (da bütün haramlardan sakınır)sa, O ona
(dünyanın şüphelerinden, ölümün şiddetlerinden ve kıyamet gününün
zorluklarından) bir çıkış nasip eder ve beklememekte olduğu bir taraftan da onu
rızıklandırır.
Her kim Allah'a tevekkül ederse, ona yeterli olacak olan ancak O'dur. Şüphesiz ki
Allah (yapmak istediği) işine ulaşıcıdır (ki, hiçbir muradı asla geri kalmaz).
Gerçekten Allah her bir şey(in yaşam süresi, geçimi ve son bulması) için (daha var
olmadan evvel) bir ayarlama yapmıştır. (Talak Suresi :2'den ve 3)
Ayet-i kerimelerini de (75 kere) okursa vazifesinden azledilmiş olsa bile aynı
mertebesine döner.
5. Bu ism-i şerifi (her gece 41 defa) okuyan Hızır (Aleyhisselam) ile görüşür.
Ama bunu Tin (Vettini) Süresi'nin peşine okursa Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i
rüyasında görür.
6. Bu ism-i şerif sahibini yücelik makamına çabucak ulaştırdığı için
"ed-Da'vetü'l-kibriyye" diye isimlendirilir.
Bu ism-i şerife devam eden kişiye ruhlar zuhur eder. Ekseri vakitlerde,
gece-gündüz onunla arkadaş olurlar, emri altına girerler.
Onunla karışıp-görüşürler, kendisini de, hallerini de korurlar. Artık kendisine
kötülük yapmak isteyenler o kişinin yönetimi altında olurlar.
7. Bu ism-i şerifi bindiği geminin ön tarafına yazan kişi boğulmaktan kurtulur.
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8. Öldürülmekten veya zulme uğramaktan korkan kişi bu ism-i şerifi çokça
zikrederek düşmanına yönelirse, o kişi hasmının yanında büyük bir dağ gibi yahut
onu yiyecek bir aslan gibi heybetli olur.
9. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişi bedeninde, ruhunda ve cisminde afiyete nail
olur. Himmeti zayıflamış her hangi bir kişi bunu zikrederse mutlaka himmeti
yücelir, zayıf düşmüş her hangi bir kimse bunu zikrederse şifa ve afiyet bulur.
10. Makamından azledilmiş olup, tekrar aynı vazifeye dönmek isteyen kişi:
İlk günü Pazar olmak üzere (7 gün) boyunca oruç tutup, bu sırada hayvani gıda ve
haram yemezse ve bu (7 günün her birinde) bu ism-i şerifi (bir oturuşta 3000 kere)
okursa Allah-u Te'ala o kişiyi acilen makamına iade eder.
Bu böylece denenmiş ve sıhhat kazanmıştır. Bu hususta şüphesi olanın helak
olmasından korkulur. Zira Allah-u Te'ala'nın isimlerinin her birinin tesiri sahihtir.
Bazı zamanlarda bir icabetsizlik görünürse bu bizim bozuk niyetlerimizdendir.
11. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişi insanlar nezdinde, özellikle de yöneticiler
ve hakimler katında pek yüce bir reis olur.
Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'e
indirmiştir. Bundan dolayı Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanların en büyüğü
ve enbiyanın en yücesi olmuştur.
Bu vird-i şerif üçler, yediler ve kırklar gibi encab ve nukabanın (seçkin velilerin)
virdidir.
12. Bu ism-i şerifin hususiyetleri sayılamayacak derecede fazladır.
Özellikle rızık celbinde, borçların ödenmesinde, vakar ve heybet kesbinde,
gece-gündüz, evde-yolda korunma hususunda, alışverişte kar elde etme cihetinde,
herkes nezdinde makbuliyet ve mahbubiyet kazanımında çok tesirlidir.
13. Her kim önce kendi ismini okuduktan sonra bu ism-i şerifi zikrederse her
korktuğu şeyden Allah-u Te'ala'nın emanında olur.
Bu ism-i şerifi okuduktan sonra kendi ismini okuyup, sonra yine bu ism-i şerifi
okursa sayılamayacak kadar menakıb ve fazilet elde eder.
Allah-u Te'ala dilediğini doğru yola hidayet eder.
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14. Bu duanın çok büyük bir sırrı vardır ki, bütün mahlukattan gizlenmiştir.
Bundan bir nebze açacak olursak:
Bir kişi davet yoluyla (yani bu vazifeyle meşgul olurken hayvani gıda yememek ve
günahlardan, özellikle riya ve dünyevi maksatlardan sakınmak gibi şartlara riayet
ederek)
(her gün 21 Bin kere) bu ism-i şerifi okursa, bu okumanın yarısı imsaktan gündüzün
yarısına kadar, diğer yarısı da akşamdan sonra gecenin yarısına kadar olursa, fakat
çabuk davranıp ilk yarıyı zeval vakti girmeden, ikinci kısmı da gece yarısı olmadan
bitirir ve bu virde ayın yükselme döneminde (13. ve 14. günlerinde) başlayıp, bu
tarikatı (usulü) muhafaza ederse:
Bu kişi süratle icabet görür ve Allah-u Te'ala onu kibriya (yücelik) mertebelerine
ulaştırır.
Eğer bu amelin sahibi kalbi safi (kin ve nefretten temiz), itikadı (Ehl-i Sünnet'e
göre) kamil, yakini inançta sadık biri olup, halvete ve uzlete (insanlardan uzak
durmaya) devam ederse biiznillahi Te’ala muradına vasıl olur.
Sultanlar, vezirler, ileri gelenler ve menasıb (makam-mevki) erbabı, devlet erkanı,
alimler, salihler, seyyidler ve kadılardan (hakimlerden) oluşan meşhur kimseler ve
sair insanlar halvetinin kapısına yönelir, Allah-u Te'ala onların kalplerine bu kişiye
karşı hürmet ve i’zaz (yüceltme) yerleştirir.
Bu virdi yapan kişiye mana alemi keşfettirilir. Artık nefsi, mutmeinne haline
dönüşür. Lakin bu ilmiyle faydalanabilmesi için, insanların kendisinin yanında
toplanması onu aldatmamalıdır.
15. Bu ism-i şerife devam edenin evinde fakirlik, zimmetinde borç kalmaz.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (98’den 106’ya kadar)
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12. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ bârien-nüfûsi bilâ misâlin halâ
min ğayrih. Yâ Bâriu.
Ey başkasının yapmış olduğu bir örnek bulunmaksızın canları(n hastalıklarını)
iyileştiren! Ya Bari!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerifin hassalarından biri şudur ki:
Hastalığı tabipleri aciz bırakacak ve kendisine şifa olacak bir ilaç bulunamayacak
derecede hasta olan kişi bu ism-i şerifi (her gün 1000 kere) olmak üzere (7 gün)
boyunca okusun.
Ancak abdest bozmasın, kıbleye yönelik vaziyette otursun ve tek oturuşta okusun.
Muhakkak ki Allah-u Te'ala bu ism-i şerifin bereketiyle kendisine hastalığından şifa
verir.
2. Her kim acziyetinden veya anlayış kıtlığından sebep bu ism-i şerifi okuyamazsa
misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından oluşan bir mürekkeple bu ism-i
şerifi bir kağıda veya porselen bir tabağa yazsın.
Ardından da o yazıyı güneş ve ay görmemiş yağmur ve kuyu suyuyla bozup
(yani yazdığı kağıdı içinde su bulunan bir kaba koyup o yazı suya karıştığında)
o sudan içsin.
Böyle yapan kişi Allah-u Te'ala'nın izniyle hastalığından şifa bulur.
Aynı zamanda bu ism-i şerif bir kağıt üzerine (360 kere) yazılıp o kişinin
üzerine takılır.
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Allah-u Te'ala da ona bu hastalığından şifa verir ve bu kağıt kendisini taşıyan
herkes için bir muhafaza (koruma) olur.
3. Her kim bu ism-i şerifi (her farz namazın ardından 1000 kere) olmak üzere oruç
tutarak (7 gün) boyunca okur ve bu sırada tuzsuz arpa ekmeği yerse Allah-u
Te'ala'nın izniyle düşmanı helak olur.
4. Her kim bu ism-i şerifi demirden bir iğne ile kurşun bir levha üzerine yazıp,
o levhayı ud ve anberle tütsüleyip, ardından bunu malının içine koyarsa, o mal
Allah-u Te'ala'nın izniyle yanmaktan, batmaktan ve çalınmaktan muhafaza olur
(korunur).
5. Her kim bu ism-i şerifi porselene veya cam bir kaba zaferan (safran), misk ve gül
suyu karışımından oluşan bir mürekkeple yazıp ardından üzerine dut suyu dökerek
o yazıyı bozup içerse, Allah-u Te'ala ona zahiri ve batıni bütün afetlerden afiyet
verir.
6. Bu ism-i şerif misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir
mürekkeple (7 ekmek parçası) üzerine yazılıp ardından bu ekmek parçaları
yenilirse, böyle yapan kişinin kalbi kuvvetlenir, himmeti artar ve Allah-u Te'ala'nın
izniyle hiçbir hakim veya zalimden korkmaz.
7. Bu ism-i şerifi çokça zikretmeye devam eden kimseye Allah-u Te'ala'nın izniyle
dert-tasa, gam-keder isabet etmez, olanlar da zail olur ve rızkı geniş olur.
Bu ism-i şerifi çokça zikretmek demek, (gündüz 360 kere - gece de 360 kere)
okumak demektir.
Bundan daha çok zikretmek isteyen (400 kere), daha da ziyade etmeyi murad eden
(1000 kere) zikretmelidir.
Daha da çok zikretmek ruhanilerle görüşmeye vesile olur ki bunun yolu bu
zikrettiklerimizden başkadır.
Ama bu kitabın böyle bir işin kıymetini bilmeyen kimselerin eline geçmesi ya da
fasık ve facir bir kimsenin bunu okuyup, bununla Allah-u Te'ala'nın mahlukatına
zarar vermesi endişesinden dolayı bunu burada yazmıyoruz ve indimizde saklı
tutuyoruz.
Ayrıca şunu da söylemek gerekir ki: bu kaide bütün ism-i şerifler için geçerlidir.
Bu gibi sırlar herkese ifşa edilmemektedir.
8. Bu ism-i şerif sırf cemali isimlerden olup, Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi
zikretmeye devam edenin zahirini ve batınını güzelleştirir.
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Böylece o kişi Allah-u Te'ala'nın kamil kullarından olur.
9. Bu ism-i şerifi zikretmek ve faydalarını görmek Abdulbari isminde olanlar için
daha münasiptir (uygun görülmüştür).
10. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Eyyub (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur.
Şöyle ki kendisi:
Gerçekten bedenime ait bir zarar dokundu bana. Sen ise, acıyanların en
merhametlisisin. (Enbiya Suresi : 83'den) diye Rabbimize niyazda bulunmuştur.
Bunun üzerine Allah-u Te'ala da:
Biz hemen o(nun duası)na tam bir icabette bulunduk ve kendisinde bulunan
bedeni zararı aç(ıp kaldır)dık. (Enbiya Suresi : 84'den) buyurmuştur ki onun bu
duasının kabülü bu ism-i şerifin bereketiyle olmuştur.
Bu ism-i şerifin daha çok tesirleri vardır ama bu sırları açığa çıkarmak doğru olmaz.
Çünkü:
Ahrarın suduru, esrarın kuburudur. Her makam için makal, her makal için de rical
vardır.
Yani Allah-u Te'ala'dan gayri her şeyin köleliğinden hür olanların kalpleri sırların
gömülü bulunduğu kabirlerdir. Her yere uygun bir söz, her söze uygun da adamlar
vardır.
11. Bu ism-i şerif cemali olup, hassalarından birisi de önemli isteklerin
gerçekleşmesine vesile olmasıdır.
Şöyle ki her kim bu ism-i şerifi (7 gün boyunca her gün 12 Bin kere) okursa:
Allah-u Te'ala'nın fazl-u keremiyle bütün ihtiyaçları yerine gelir.
12. Bu ism-i şerifin hassalarından biri de nazar, sihir, alaca, cüzam gibi hastalıkları
defetmesidir.
Şöyle ki bu ism-i şerif farklı (7 madenden) yapılmış bir yüzük üzerine abdestliyken
nakşedilir ve abdestli olarak parmağa geçirilirse, Allah-u Te'ala böyle yapan kişiden
kerem ve ihsanıyla bütün hastalıkları defeder.
13. Her kim bu ism-i şerifi farklı (7 madenden) yapılmış bir levha üzerine yazıp,
aklını yitirmiş birinin üzerine asarsa, o kişinin mecnunluğu zail olur.
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Eğer bir çocuğun üzerine asarsa Allah-u Te'ala'nın izniyle o çocuk aklını yitirmekten
korunur ve ona hiçbir büyü yaklaşamaz.
14. Her kim bu ism-i şerifin edebiyle edeplenirse (bunu adabına riayetle
zikrederse) Allah-u Te'ala kendisini insan ve cin şeytanlarının tuzaklarından
muhafaza eder (korur).
15. Bu ism-i şerifin yüce bir sırrı ve büyük havassı (özelliği) vardır.
Her kim bu ism-i şerifi peş peşe (85 gün) boyunca davet yolu üzere (yani bu
vazifeyle meşgul olurken hayvanı gıda yememek ve günahlardan, özellikle riya ve
dünyevi maksatlardan sakınmak gibi şartlara riayet ederek) (her gün 10 Bin kere)
zikrederse, bütün ruhlar ve ruhaniler kendisine görünür ve bu büyük sır sayesinde
alemlerin sırları kendisine açılır.
Şartlarına riayet ederek bu ameli işleyen kişinin kalbinde öyle sırlar zuhur eder ki,
onlar sayesinde bütün ruhları, ruhanileri, gezegenleri ve sabit duran yıldızları
başının gözüyle görür.
İşte bu kişi Allah-u Te'ala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş olduğu:
Biz onlara ufuklarda bulunan ve kendi içlerinde var olan ayetlerimizi göstereceğiz.
(Fussilet Suresi : 53'den) ayet-i kerimesinin gerçek manasını müşahede eder.
Zira mukaddes ruhların ve ruhanilerin bütün tasarrufları Rabbani ayetlerde
ve Kur'ani sırlarda toplanmıştır ki, bunların hepsi de Allah-u Te'ala'nın güzel
isimlerinde münderictir.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:
Müminin ferasetinden (ince anlayışından ve derin bakışından) sakının.
Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hadis-i şerifinin sırrı da bu amelin sahibi
hakkında tahakkuk eder.
Bu zikri yapan kişinin hali istikamet üzere olursa mana aleminin sakinlerinin hepsi
kendisine teveccüh eder (yönelir), o da onları velilik nuruyla müşahede eder.
Bununla amel eden kişi hem ruhani yüce varlıklardan, hem de cismani ve dünyevi
mahlukattan olma vasıflarına birlikte sahip olarak ilahi nurun tecelli
kaynaklarından olur.
Artık alem-i emrin sırları kendisine açılır, kerametler göstermeye muktedir olur.
Bir işaretiyle mahlukatın maksadları (diğer yaratıkların istekleri) hasıl olmaya
başlar.
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Böylece o kişi öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerinden Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi
ve Sellem)’e ait mirasa sahip olan bir varis-i Nebi (Peygamber vekili) olur.
16. Her kime büyü yapılır veya saraya çarpılır yahut nazarlara mübtela olursa:
Bu ism-i şerifi farklı (7 madenden) yapılan bir levha üzerine nakşedip onu boynu
üzerinde taşısın.
Böylece bütün hastalıklardan şifa bulur, ayrıca hayatı bolluk ve zenginlikle geçer.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (107’den 115’e kadar)
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13. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ zekiyyuttâhiru min külli
âfetin biqudsih. Yâ Zekiyy.
Ey mukaddeslik vasfıyla her türlü noksanlıktan tertemiz
ve arınmış olan! Ya Zekiyy!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
2. Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse işleri kolaylaşır ve kendisini gören
herkes Allah-u Te'ala'nın izniyle ondan çekinir ve kendisine saygı gösterir.
3. Her kim halvet-i kebire (büyük halvet) ile (7 gün) halvete girer de bu ism-i şerifi
(her gün 7000 kere) okursa, yedinci gününde halvete girdiği mekanın kıble
tarafındaki duvar yarılarak içinden (manevi) bir şahıs çıkar ve o kişiyle anlaşma
yapar sonra ona üzerinde kudret kalemiyle bu ism-i şerifin yazılı olduğu yumurta
gibi bir mühür verir.
Artık o mührü hayızlıların, cünüplerin, fasık ve facir kimselerin gözlerinden
koruması gerekir.
Ardından o kişiye isteğinin hasıl olması için o mührün üzerinde yazan isimleri
öğretir ve: Bir sıkıntın olursa bu isimleri (7 kere) oku, biz hemen geliriz, der.
Fakat o zat bunun hasıl olması için cemaatle namaz kılmaya devam etmek,
abdestsiz oturmamak ve asla haram yememek gibi riayet edilmesi gereken bazı
şartlar öne sürer.
Eğer kişi bunları yerine getirmeye muvaffak olursa o manevi şahıs kendisi için bir
hizmetçi olur, eğer bu şartlara riayet etmezse zararına çalışır.
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Not: Halvet büyük ve küçük olmak üzere iki çeşittir.
Büyük halvet: Kişinin toprağa bitişik olan alt kat gibi alçak bir mekanda, kendisiyle
yer arasında ancak hasır gibi bir şey bulunarak oturması, sürekli oruç tutması ve
sadece kuru üzümle arpa ekmeği yiyerek iftar etmesiyle olur.
Bu arada hayvani gıdalardan ve onlardan üretilen süt, peynir ve kaymak gibi tüm
ürünlerden de uzak durur.
Küçük halvet: Sadece insanlardan ve hayvani gıdalardan uzak durmaktır.
4. Her kim bu ism-i şerifi halvete girmeden, oruç tutmadan ve riyazat yapmadan
(mutad yaşantısına devam ettiği halde) (günde 7000 kere) olmak üzere (40 gün)
boyunca okursa:
İnsanların isteklerini yerine getiren, ruhlar aleminden yedi ruh ona hizmetçi kılınır.
Artık onlar o kişinin isteklerini yerine getirmeye çalışırlar.
5. Bu ism-i şerif sırf kemali isimlerdendir.
Her kim bu ism-i şerifi çokça zikretmeye devam ederse Allah-u Te'ala dini ve ırzı
(namus, haysiyet ve şerefi) hususunda onu tamamlar (noksanlıklardan
muhafaza buyurur).
Eğer günah işleyen biriyse Allah-u Te'ala bu ism-i şerifin bereketiyle yaptığı işleri
ona çirkin gösterir ve tevbe nasip eder.
6. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Hud (Aleyhisselam)’a indirmiştir. Bu ism-i şerifin
bereketiyle Allah-u Te'ala kendisini ve ona iman edenleri şiddetli açlık, kuraklık,
pahalılık ve vebadan korumuştur.
Çünkü Allah-u Te'ala Hud (Aleyhisselam)’ı kavmine gönderdiği zaman hepsi onu
inkar etmişler. Allah-u Te'ala da onlara elli sene boyunca yağmur yağdırmamış, bu
sebeple onlar vahşi hayvanları ve kuşları yiyecek hale gelmişlerdir.
Bu sırada Hud (Aleyhisselam) ve beraberindeki müminler ise halis ve temiz buğday
(ekmeği) yemekteydiler.
Zira Allah-u Te'ala ona hem kendisinin hem de beraberindekilerin azığını alıp
bir dağa çıkmasını emretmişti. Kendisi orada açık bir pencere buluyor ve içinden
dilediği kadar buğday (ekmeği) alıyordu da kendisi, ailesi ve müminler ondan
yiyorlardı ki, işte bunların hepsi bu ism-i şerifin bereketiyle hasıl oluyordu.
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7. Bu ism-i şerifi zikretmek (ve faydasını görmek) ismi Habib olanlara çok uygun
düşer.
8. Her kim çarşamba günü gusül alır, zeval vakti güzelce abdest alıp öğlen namazını
kılar, sonra bu ism-i şerifi (1051 kere) okursa:
Cinler ona boyun eğer, yeşil elbiselerle ona görünüp hacetlerini görürler. Ancak
okuma esnasında ud kokusuyla tütsülenmelidir.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (116’dan 120’ye kadar)
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14. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ Kâfil müvessiu limâ halaqa
min atâyâ fadlih. Yâ Kâfî.
Ey fazl-u kereminin bağışlarından tüm yarattıklarına genişlik yapan
ve her şeye yeterli olan Zat! Ya Kafi!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kimin bir şahıstan isteği ne derecede büyük olursa olsun, bu ism-i şerifi
ipekten bir şey üzerine misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir
mürekkeple yazar, sonra bu ipek parçasını isteği olduğu şahsın duvarının
dibine gömüp o şahsa yönelirse, isteği Allah-u Te'ala'nın izniyle hasıl olur.
Eğer ipek bulunmazsa bu ism-i şerifi bir cam parçası üzerine yine misk, zaferan
(safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple yazıp, ardından tatlı suyla
bu yazıyı bozarak o sudan bir yudum içsin ve kalanını o şahsın duvarının
üzerine serpsin. Daha sonra da o kişiye yönelsin. Allah-u Te'ala'nın izniyle o isteği
hasıl olur.
2. Bir şahıs tarafından kendisine maddi menfaatler isabet etmesini isteyen kişi bu
ism-i şerifi ceylan derisi üzerine misk ve zaferanla yazıp, bu deriyi o kişinin
kapısının eşiğinin üstüne koyar.
Sonra da (2 rekat) namaz kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra (3 kere) Duha Süresi'ni
okur.
Secdeye varınca duaları kabul eden Allah-u Te'ala'dan isteklerini diler, ardından bu
ism-i şerifi (50 kere) zikreder.
Böyle yapanın her istediği olur, hatta toprağa dokunsa altın olur.
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Allah-u Te'ala'nın razı olduğu şeylerden her hangi bir şey ne zaman aklına gelse
o isteği çabucak hasıl olur.
3. Her kim devlet sahibinden büyük bir nimete ulaşmak isterse, misk, zaferan
(safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bu ism-i şerifi (2 satır)
halinde bir kağıda yazsın.
Ancak bu işi yapmasının ayın kova burcunda olduğu zamana denk gelmesine
dikkat etsin.
Sonra o yazılı kağıdı güneşe çıkarıp bir miktar suyun içine koysun, ardından
o sudan bir yudum içsin, kalan suyu da işi düştüğü adamın evinin kenarlarına
serpsin.
İşte bunu yapanın Allah-u Te'ala inşaallah bütün hacetlerini tüm yönleriyle görür.
4. Bu ism-i şerifle dua edip bunu çokça zikreden kişi Allah-u Te'ala'dan veya
kullarından her ne isterse biiznillahi Te'ala onu elde eder.
Bu ism-i şerif "ed-De'vatü'l-'ataiyye" yani "Allah-U Te'ala'nın bahşiş ve ihsanlarının
duası" diye isimlendirilir.
Bu ism-i şerifle dua eden kişi ilk başta Allah-u Te'ala'nın mağfiret ve rahmet
bahşişlerini elde eder, sonunda ise bütün nimetler kendisine verilir.
Bununla amel eden öyle bir nimetle nimetlenmiş olur ki, ahiretteki hesaptan
kurtulur, cennetteki ehline (ailesine) sürur içerisinde döner, kabir, mahşer ve
sıratın tehlikelerinden ve azaplarından kurtulur. Hatta bazı günahkarlar hakkında
şefaatçi bile olur.
Ayrıca nimetlerin en büyüğü olan Allah-u Te'ala'nın cemalini cennette müşahede
etme şerefiyle de şereflenir ki, onun gireceği özel cennette huri ve köşk bulunmaz.
Lakin O Melik-i Muktedir (Kudretli Padişah)’ın huzurunda Rabbimizin rıza üzere
tecellisi bulunur.
Tüm peygamberler (Salevatüllahi ala Nebiyyina ve Aleyhim Ecma'in) kendisine
rahmet nazarıyla bakarlar, bu zat evliya-i kiram (Radıyallahu Anhüm)
hazaratına da çok yakın olur.
Lakin bunlara kavuşmak için her senenin bir günü bu ism-i şerifi (7000 kere)
okuması gerekir. Allah-u Te'ala cümlemizi bu nimetlerle müne'am eylesin.
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5. Her kim bu ism-i şerifi:
Yarısını gece, yarısını da gündüz olmak üzere günde (7000 kere) bir sene boyunca
okursa:
Allah-u Te'ala'nın veli kullarından olur, Allah-u Te'ala onu her istediğine ulaştırır,
buna devam eden kişinin ömrü ve devleti ziyade olur.
6. Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse zehirli hayvanlar kendisini sokamaz
ve tükürüğü bu hayvanlar tarafından sokulanlara şifa vesilesi olur.
7. Bu ism-i şerifi zikretmekle meşgul olan kişi:
Bu ism-i şerifi zikretmek için sene içinde özel bir gün belirleyip,
o gün gelince (7000 kere), diğer günlerde de (360 kere) ya (400 kere) zikrederse:
Bunu kendisine bir vird edinmiş olur ki, buna devam eden kişinin üzerine bütün
hayırlar yağar ve bütün şerler kendisinden uzaklaşır.
8. Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse:
Allah-u Te'ala ona zulmedenleri helak eder, o kişinin ömrünü uzatır ve sahip
olduğu her şeyde bereket hasıl olur.
9. Her kim bu ism-i şerifi kendisine vird edinirse (devamlı okursa):
İşlerinde, nimetlerinde ve ömründe ona lütuf ve bereketler ihsan edilir.
Ayrıca büyük bir şeref ve zenginlik sahibi olur. Hatta sakın şaşırmayın ama o kişi
toprağa değse altın olur.
10. Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse, Allah-u Te'ala zorluklarını kolaya,
fakirliğini zenginliğe, sıkıntısını da genişliğe tebdil eder.
11. Zühre (Venüs) gezegeni, şerefindeyken (balık burcundayken) her kim bu ism-i
şerifi misk ve zaferanla ceylan derisi üzerine yazıp bunu üzerinde taşırsa Allah-u
Te'ala o kişinin muhabbetini insanların kalplerine yerleştirir.
12. Lafza-i Celal meleküti isimlerin kutbu olduğu gibi, bu ism-i şerif de şerefinden
sebep mülki (maddi alemle ilgili) isimlerin kutbudur.
Bu ism-i şerif rızık genişliği için (12 gün boyunca, günde 12.000 kere) olmak
üzere okunur.
İsm-i şerifin bu faydası tarafımızdan tecrübe edilmiş ve sahih bulunmuştur.
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13. Hapiste olan bir kişi bu ism-i şerifi (100.088 kere) okursa Allah-u Te'ala onu
hapisten kurtarır.
14. Bu ism-i şerifi çokça okuyanın Allah-u Te'ala düşmanını helak eder.
15. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Şu'ayb (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur,
o da bu ism-i şerifi Musa (Aleyhisselam)’a öğretmiş, Allah-u Te'ala bu ism-i şerifin
bereketiyle ona kimya ilmini öğreterek kendisini zengin etmiş, Firavun ve
kavminden kurtarmıştır.
16. Bu ism-i şerif yüzün tamamındandır. Yani doksan dokuz tane olan "Esma-i
hüsna"nın yüzüncüsü sayılır.
Çünkü Allah-u Te'ala'nın isimleri çoktur hatta binden fazladır. Ama hepsinin
manası doksan dokuz isimde toplanmıştır ki, bu doksan dokuz ismi Rasulüllah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Allah-u Te'ala için yüzden bir eksik olan doksan dokuz isim vardır, kim bunları
sayarsa (ezberlerse) cennete girer, hadis-i şerifiyle bize haber vermiştir.
Bu ism-i şerifler ki, Allah-u Te'ala onlar hakkında:
O (en güzel ve en şerefli manalara delalet eden) en güzel isimler yalnızca Allah-u
Te'ala'ya aittir. Öyleyse O'na onlarla yalvarın. (A'raf Suresi : 180'den) buyurmuştur.
Ama sen "Esma-i hüsna"yı okuduğunda onlar içinde bu ism-i şerifi bulamazsın.
Ne var ki onlar içerisinde bulunan "Hasib" ism-i şerifi "Kafi" manasındadır.
Allah-u Te'ala bu mana hakkında:
O, hesap görenlerin en süratli olanıdır. (Nitekim hiçbir kimsenin hesabıyla
uğraşmak, O'nu diğerinden alıkoymaz ve böylece O, bir koyun sağımlık kadar kısa
bir zaman içerisinde bütün yaratıkların hesabını bitirir)
(En 'amSuresi : 62'den) buyurmuştur.
Bu ism-i şerif doksan dokuz ismin mührü gibidir, bunu zikreden de bütün isimleri
zikretmiş gibidir. İsm-i şeriflerle meşğul olan alimler böylece beyan etmişlerdir.
17. Bu ism-i şerifin faydaları çoktur. Hatta "el-Cevahirü'l-hams" kitabının
müellifinin "Esma-i İdrisiyye"nin şerhinde zikrettiğine göre:
Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi zikredene dünya ve ahiret şerlerine karşı kafi gelir,
o kişiyi cennete girdirir, onu cehennemden kurtarır ve kıyamet günü kabrinden
mutlu olarak kalkar.
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Bu ism-i şerifte biraz kelamı uzattık, çünkü biz bunu zikretmekle çok meşgul olduk
ve dualarımızın en süratli şekilde kabülüne vesile olarak bu ism-i şerifi bulduk.
Bundan dolayı bundaki sırrı ifşa ettik. Ama yine de bu ism-i şerifte açıklamamız
mümkün olmayan bunlardan başka daha birçok sır vardır.
Hasıl-ı kelam: bu ism-i şerif her şey için çok faydalıdır. Bu ism-i şerİfle meşgul
olmak isteyen kişi bunu neye niyetle okuyacaksa onu zikredip (düşünüp)
okumalıdır.
Allah-u Te'ala ikram edenlerin en keremlisidir, çalışanın gayretini boşa çıkarmaz.
Zaten Allah-u Te'ala:
(Ey insanlar!) Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua (ve ibadet) edin ki, (isteklerinizi yerine
getirerek) size icabet edeyim (ve sevap vereyim). Şüphesiz o kimseler ki Bana
kulluk etmekten büyüklenmektedirler, pek yakında alçak kimseler olarak
cehenneme girecektirler. (Gafir Suresi : 60) ve:
Muhakkak ki Allah (herhangi bir kimseye vermiş olduğu) sözü bozmaz.
(Ali 'İmran Suresi : 9'dan) buyurmaktadır.
18. Bu ism-i şerif sırf kemali isimlerdendir, her kim bunu zikretmeyi kendine vird
edinirse Allah-u Te'ala onun zahirini ve batınını (dışını ve içini) güzelleştirir, onu bol
rızıkla rızıklandırır ve düşmanlarını ondan defeder.
19. Bu ism-i şerife "Bütün isimlerin manasını toplayan isim" denir. Bu ism-i şerifi
zikretmek ve faydalarını müşahede etmek ismi Abdülkafi olanlara çok uygun olur.
20. Arkadaşından beklentisi olan kişinin isteği hasıl olmazsa bu ism-i şerifi misk ve
safranla ceylan derisine yazıp ona ait bir mekanda temiz bir yere gömsün, böylece
isteğine nail olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (121’den 130’a kadar)
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15. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ naqıyyen min külli cevrin lem yerdahû
ve lem yuhâlithü fiâleh. Yâ naqıyy.
Ey her türlü zulümden tertemiz olan, zulme rıza göstermeyen ve hiçbir fiiline
zulüm bulaştırmayan! Ya Nakiyy!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bir zalimin elinde esir olan kişi bu ism-i şerifi (2000 kere) okursa Allah-u Te’ala
bunu okuyanı fazl-u keremiyle mutlaka o zalimden kurtarır.
Muradı hasıl olmayan kişi kurtulana kadar (her gün (1000 kere),
(bir rivayet 1000’den ziyade sayı ile) bu ism-i şerifi okumaya devam eder.
Ancak okuma esnasında elbisesinin ve bedeninin temiz olmasına, abdest ve
guslünün tam olmasına ve niyetinin halis ve samimi olmasına dikkat etmelidir.
2. Her kim bu ism-i şerifi zikretmeyi kendisine vazife edinirse Allah-u Te’ala onun
düşmanlarını kahreder.
3. Her kim bu ism-i şerifi yüzük taşının üzerine nakşedip bunu daima beraberinde
taşırsa, bu onun için her şeyden koruyucu olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (131’den 132’ye kadar)
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16. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ hannânu entellezî vesi'te külle şey in
rahmetev-ve ilmâ. Yâ Hannân.
Ey çok şefkat sahibi olan Zat! Rahmetiyle
ve ilmiyle her şeyi kaplamış olan ancak Sensin. Ya Hannan!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerifin birçok sırları ve meşhur havassı vardır ki, bunları kalp gözü
manevi uyanışla açık olan zatlar bilirler.
2. Bu ism-i şerifi korkan birisi okursa korktuğu şeyden emin olur, günahkar okursa
Allah-u Te'ala ona tevbe nasip edip, tevbesini kabul eder.
3. Bu ism-i şerifi zikretmek, adı ne olursa olsun herkese uygundur. Ama özellikle
ismi Ali olanlarda tesiri daha çok müşahede edilir.
Her kimin ismi Ali olur da bu ism-i şerifi çokça zikrederse kendisine büyük bir
saltanat nasip edilir ve herkes onun isteklerini yerine getirip, sözünü dinler.
4. Doğumu yaklaşan hamile kadın bu ism-i şerifi kendine vird-i zeban edinirse
(çokça zikrederse) doğumu çok kolay olur, doğan çocuğu sağ-salim dünyaya gelir
ve uzun ömürlü olur.
5. Her kim ılgın ağacından yapılmış bir levha üzerine demirden bir iğneyle bu ism-i
şerifi yazıp, üzerine (500 kere) okur, sonra da dükkanına asarsa Allah-u Te'ala'nın
izniyle müşterileri artar, insanlar her yerden kendisiyle alışveriş yapmaya gelirler.
6. Her kim bu ism-i şerifi (40 gün) boyunca (her gün 1000 kere) okursa birçok hayır
kapısı kendisine açılır ve işleri kolaylaşır.
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7. Her kimin bir işi, sanatı olur da onu yapamayacak kadar sıkılıp, o işi bırakmak
mecburiyetinde kalırsa bu ism-i şerifi (her gün 2000 kere) okuyarak (4 gün) oruç
tutar, bugünlerden sonra bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu
karışımından yapılan bir mürekkeple porselen bir tabağa yazıp, bu yazıyı dut
suyuyla bozup içer.
Bu vesileyle Allah-u Te'ala tarafından o yaptığı iş kendisine sevdirilir ve o işinde
yetenek ve kabiliyeti artar.
8. Her kimin hali, gidişatı iyi olmaz, insanlar katında hakir görülür, hangi bir işe
başlasa sonucunu getiremez ve iş kapıları kendisine sürekli kapanırsa:
(4 gün) oruç tutup, bugünler içerisinde her farz namazın ardından güzel bir niyetle
bu ism-i şerifi bin (1000 kere) okusun.
Böylece Allah-u Te'ala ondan bu olumsuz halleri izale eder ve ona hayırlı bir iş
nasip eder.
9. Hangi bir bekar ve evlenemeyen kız bu ism-i şerifi salı günü kırmızı (safranlı) bir
mürekkeple ceylan derisi üstüne bakır bir kalemle yazar ve üzerinde taşırsa Allah-u
Te'ala'nın izniyle yakın zamanda evlenir.
10. Bu ism-i şerifi zikretmek alimlere, fakihlere ve salihlere çok münasiptir. Çünkü
her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse kalpler kendisine doğru çekilir, idare
sahipleri kendisine itaat eder ve sözünü dinlerler.
11. Bu ism-i şerif kemalidir, Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi İsma'il (Aleyhisselam)’a
indirmiştir, bu ism-i şerifin bereketiyle Allah-u Te'ala onu kurban edilmekten
kurtarıp, onun yerine cennetten bir koyun indirmiştir.
12. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 360 kere) zikrederse hal ve kal ehli
(sözü ve özü pak olan) bir insan olur. Ama bu zikre devam etmelidir, terk ederse
hali değişir.
13. Her kimin eli, dili, boynu veya her hangi bir uzvu felç olur, ilaçlardan da şifa
bulamazsa davet yolu üzere (yani bu vazifeyle meşgul olurken hayvani gıda
yememek, ekmek ve kuru üzümle idare edip insanlardan uzlete çekilmek ve
günahlardan, özellikle riya ve dünyevi maksatlardan sakınmak gibi şartlara riayet
ederek) bu ism-i şerifi (40 gün) boyunca okusun.
Böylece Allah-u Te'ala kendisine şifa ihsan eder.
14. Her kim oruçlu olduğu vaziyette bu ism-i şerifi huzur-u kalp ile (6000 kere)
okursa sözü tesirli olur, herkes kendisine itaat eder ve birçok makama ulaşır.
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15. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 1000 kere) okursa Allah-u Te'ala onu yükseltir,
dini ve dünyevi hususlarda işleri kolaylaşır.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (133’den 136’ya kadar)
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17. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ mennânu zel-ihsâni qad amme
küllel-halâiqi mennüh. Yâ Mennân.
Ey iyiliği bütün yaratıkları kaplamış olan ihsan ve lütuf sahibi! Ya Mennan!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kimin yüklü miktarda borcu olup fakirleşse, borç alacak kimse bulamaz
ve borcunu ödeyemez hale gelse bu ism-i şerifi her hangi muayyen (belirli) bir adet
olmaksızın okusun.
Böyle yaparsa Allah-u Te'ala bu kişinin borcunu öder, ummadığı bir yerden
kendisine rızık kapısı açar, asla kimseye muhtaç olmaz.
İnsanlar indinde güvenilir birisi olur ve Allah-u Te'ala kendisine öyle bir zenginlik
ihsan eder ki, ölünceye kadar bu hal kendisinden zail olmaz (gitmez).
Ama burada şunu söylemek gerekir ki: böyle yapan kişi bu ism-i şerifi zikretmeyi
terk etmemelidir, yoksa Allah muhafaza eylesin evvelki halinden daha çok borca
girer.
2. Her kim kimya ilmi ile meşgul olup, bu konuda çok kafa yorar ve çok mal harcar
da bazı araştırmaları hususunda başarısızlığa uğrar ve bu ism-i şerifi:
(40 gün boyunca sabah namazından sonra 1000 kere),
(ikindi namazından sonra 1000 kere ve yatsı namazından sonra da 1000 kere)
olmak üzere (bir gün ve gecede toplam 3000 kere) okursa, kimya ilmini çok
güzelce öğrenir ve anlayamadığı şekilde bu ilimde meharet kazanır.
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Not: Bu ilimleri naklettiğimiz kitaplardan biri olan "er-Ravzatü 's-sündüsiyye" isimli
kitabın müellifi Muhammed et-Tunusi (Rahimehullah) da kimya ilmiyle uğraştığını,
bu ism-i şerifi tarif edilen vechile zikrettiğini ve kimya ilmi hususunda çok başarılar
elde ettiğini zikretmiştir.
3. Bu ism-i şerifi zikredip, faydalarına nail olmak ismi İsa olanlara çok münasip olur.
4. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Ya'kub (Aleyhisselam)’a indirmiştir ve kendisi bu
ismin bereketiyle insanların muhabbetini kazanmıştır.
5. Her kim bu ism-i şerifi çokça zikretmeye devam ederse ticaretinde çok kar elde
eder.
Ayrıca şeref sahibi olur, Allah-u Te'ala'nın ikramıyla çocukları ve torunları çok olur,
malı artar, Allah-u Te'ala yüzünü nurlandırır ve o kişiye hastalık isabet etmez.
6. Her kim bu ism-i şerifi güneş doğarken bir kağıda yazıp üzerinde taşırsa
ebediyyen kimseye muhtaç olmaz, mahlukat indinde itibar sahibi olur.
Bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse duası müstecap (kabul olunan) kullardan
olur.
7. Bu ism-i şerif kişinin kendisinin veya başkasının işlerinin açılması, kazancının
ve karının artması için (99 gün) boyunca davet yolu üzere (yani bu vazifeyle
meşgul olurken hayvani gıda yememek ve günahlardan, özellikle riya ve dünyevi
maksatlardan sakınmak gibi şartlara riayet ederek) (her gün ve gecede 7000 kere)
okunursa okuyan kişi istediklerine kavuşur.
8. Bir yerde yolunu kaybeden kimse bu ism-i şerifi (7 kere) okursa yolunu bulur.
9. Her kimin işleri karman-çorman olup rast gitmez, kalbi halleri de dağınık bir
duruma gelirse bu ism-i şerifi (bir günde 99 kere) ihlasla okusun.
Eğer böyle yaparsa Allah-u Te'ala işlerini yoluna koyup, kalp dağınıklığını giderir.
10. Her kim bu ism-i şerifi misk ve zaferan (safran)la bir kağıda yazıp, bu kağıdı
başında taşırsa ticarette karı artar ve Allah-u Te'ala ticaretine bereket ihsan eder.
11. Her kim bu ism-i şerifi misk ve zaferan (safran) ile cam bir bardağa yazıp, bu
bardağı ölüyle birlikte kabre koyarsa, o mevta (ölü kişi) kabrinde sıkıntı görmez.
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12. Bu ism-i şerif baras (alaca) hastalığı olan kişi için aynı şekilde misk, zaferan
(safran) ile bir kağıda yazılıp, hastalığa tutulan kişi bu kağıdı üzerinde taşırsa
Allah-u Te'ala'nın izniyle hastalığından kurtulur.
13. Bu ism-i şerif bir kağıda yazılıp sefere çıkan kişinin eşyaları arasına konulursa,
bu kişi seferi müddetince hırsızılıktan korunur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (137’den 140’a kadar)
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18. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ deyyânel-ibâdi küllün yeqûmu hâdıan
lirahbetihî ve rağbetih. Yâ Deyyân.
Ey kullara karşılıklarını veren Zat ki herkes O'nun korkusuyla
ve O'ndan beklentisiyle boynu bükük halde kabrinden kalkacaktır. Ya Deyyan!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim bu ism-i şerifi Ka’be Muazzama'nın örtüsünden yahut ceylan derisinden
bir parça üzerine misk ve safranla yazıp meyyitin kefeninin göğüs kısmına koyarak
defnederse:
O meyyit Allah-u Te'ala'nın izniyle kabrinde rahat eder, azaba duçar olmaz,
kabir suali çabuk geçer ve bedeni kabirde çürümez.
Ölen kişi büyük bir günahkar olsa bile böylece tesir eder.
2. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 100 kere) okumayı kendine vird edinirse
insanların kalpleri kendisine itaat eder ve herkes ona ister-istemez hürmet eder.
3. Bu ism-i şerifi zikretmek hukkam (kadılar, hakimler) için çok uygundur,
çünkü bu ism-i şerifi zikredeni görenler ona hürmet gösterirler.
4. Her kim bu ism-i şerifi zikrederse bedenen ve cismen afiyette olur.
5. Bu ism-i şerif Allah-u Te'ala'nın celali olan isimlerindendir. Kim bu ism-i şerifi
zikrederse Allah-u Te'ala onu mahlukat arasında yüceltir, sözlerinde ve işlerinde
müta' (itaat edilen) birisi olur.

835

6. Her kim baras (alaca) hastalığına tutulur da doktorların ona verdiği ilaçlar fayda
vermezse bu ism-i şerifi misk ve zaferan (safran)la bir kağıt üzerine yazsın ve bunu
sağ pazusuna bağlasın.
Böyle yaparsa Allah-u Te'ala o kişiye bu hastalığından şifa verir.
7. Bir kimse yolculuğa çıkmak ister de bir diğer kişi onun bu yolculuğa çıkmasını
engellemek isterse:
Yolculuğa çıkmak isteyen kişinin ve annesinin ismiyle beraber bu ism-i şerifi bir
ceylan derisi üzerine misk ve zaferan (safran)la yazsın ve bu deriyi sefere çıkmak
isteyen kimsenin evinin kıble tarafındaki duvarın altına gömsün.
veya üzerine bu ism-i şerif yazılan ceylan derisini Kur'an-ı Kerim'i açıp,
Yasin Süresi'ndeki:
Biz onların önlerinden doğru da büyük bir set, arkalarından doğru da büyük bir set
koymuşuzdur, böylece onları(n gözlerini) bürümüşüzdür. Bu yüzden onlar
göremezler. (Yasin Suresi : 9)
Ayet-i kerimesinin üzerine koysun ve (her gün 43 kere) olmak üzere (30 gün)
boyunca bu ayet-i kerimeyi okusun.
Allah-u Te'ala'nın izniyle o kişi, niyetlendiği o yolculuğa çıkmaktan vazgeçer.
8. Her kim yolculuğa çıkmak ister de bu ism-i şerifi misk ve zaferan (safran)la
ceylan derisi yahut Ka'be örtüsü üzerine yazıp eşyalarının arasına koyarsa Allah-u
Te'ala evini-barkını ve eşyalarını hırsızlardan ve azgınlardan korur.
Artık kim onun eşyalarını ve malını çalmayı kastederse Allah-u Te'ala onun gözünü
kör eder de o kişinin hiçbir şeyini göremez.
9. Her kim malını birisine bir müddetliğine emaneten verecek olursa bu ism-i şerifi
beyaz bir ipek üzerine yazıp güzel kokulu bir şeyle o yazıyı tütsülesin, sonra o yazıyı
eşyasının içinde saklasın.
Böyle yaparsa Allah-u Te'ala'nın keremiyle o mal korunmuş olur ve hiç kimse ona
bir kötülük yapmaya güç yetiremez. Lakin bu sırrı kimseye ifşa etmemelidir.
10. Her kim bu ism-i şerifle güzelce dua edip faidelerine nail olmak ister de
(her gün 7000 kere) okuyarak (70 gün) boyunca buna devam ederse Allah-u Te'ala
bu ism-i şerifin bereketiyle bütün isteklerini gerçekleştirir, bu kişi insanlar arasında
kabul görür.
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Allah-u Te'ala'nın kerem ve ihsanıyla o kişinin kalbinden haset, nefret ve kin zail
olur (kaybolup gider).
Bu ism-i şerifi bu şekilde zikretmeye "ed-Da’vetü'r-Rabbaniyye" diye isim verilir.
11. Her kim bir eşyasına zarar verilmemesini ister de bu ism-i şerifi:
Pazar günü birinci saatte yani imsaktan sonraki bir saatlik süre içerisinde bir kağıda
yazıp korunmasını istediği eşyasının içine koyarsa Allah-u Te'ala o eşyayı her türlü
afet ve beladan korur.
12. Her kim bu ism-i şerifi beyaz bir ipek üzerine yazıp da evinde bir yere saklarsa
o ev manevi sırların uğrak yeri olur.
13. Her kimde bir hastalık olup bu ism-i şerifi okumaya devam ederse, Allah-u
Te'ala'nın izniyle hastalığı zail olur (geçer).
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (141’den 145’e kadar)
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19. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ hâliqa men fissemâvâti vel ardı
ve küllün ileyhi meâdüh. Yâ Hâliq.
Ey göklerde ve yerlerde ne varsa hepsini yaratan!
Her şeyin dönüşü yine ancak Kendisine olan! Ya Halık!"
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim bu ism-i şerifi (gece yarısı 40 kere) zikretmeye devam ederse:
Allah-u Te'ala o kişinin yüzünü nurlandırır.
2. Bu ism-i şerifin hassalarından biri de hamile kaldığında çocuğu düşenlere şifa
vesilesi olmasıdır.
Şöyle ki bu ism-i şerif gümüş bir levha üzerine yazılıp, o levha ud ve anber ile
tütsülendikten sonra çocuğu düşen kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah-u Te'ala'nın
izniyle çocuğu düşmez, annesinin karnındaki müddetini kamilen doldurup
sağ-salim dünyaya gelir.
3. Her kimin ekili bir tarlası olup ürünleri bereketsiz ve az olur da, bunun yerine
bereket ve bolluk gelmesini dilerse:
Bu ism-i şerifi ayın başlarında, yani gecesinde ay ışığının yükselmeye
başladığı bir salı günü bakırdan yapılmış bir iğneyle kurşun bir levha üzerine yazsın
ve bu levhayı o tarlanın ortasına gömsün.
O vakit Allah-u Te'ala'nın izniyle ekinleri bollaşır ve evvelkinden çok daha bereketli
olur.
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(Bu işlem toprak maddesine mensup burçlar olan (Boğa 13 mayıs - 21 haziran)
(Başak 16 eylül - 30 ekim) ve (Oğlak 20 ocak - 16 şubat) burçları zamanında
yapılırsa tesiri daha çok olur.
4. Her kim gözünü sık-sık kırpma hastalığına mübtela olur da bu hastalığına her
hangi bir ilaç bulamazsa:
Porselen bir tabak üzerine zaferan (safran) ve saf su karışımı ile bu ism-i şerifi
yazıp, hakiki petek balını üzerine döksün, sonra yazı bala geçinceye kadar
karıştırarak o karışımı gözüne sürsün.
Böyle yaparsa Allah-u Te'ala'nın izniyle hastalığı geçer.
5. Bu ism-i şerif Allah-u Te'ala'nın celali olan kıymetli isimlerindendir.
Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e inzal
buyurmuştur.
Nebi (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) mübarek eliyle kırk hurma çekirdeği alıp hepsini
ekmiş, sadece bir tanesini Ali (Radıyallahu Anh) ekmiştir.
Otuz dokuz çekirdeğin hepsi hurma ağacı olarak yetişip aynı sene meyve vermiş,
ancak Ali (Radıyallahu Anh)’ın diktiği çekirdek diğer ağaçlar gibi zamanı geldiğinde
yetişmiştir ki bütün bunlar Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in çekirdekleri
ekerken bu ism-i şerifi okuması bereketiyle meydana gelmiştir.
6. Birisi kaybolur da kendisinden hiçbir haber alınamaz ve bulunamazsa:
Bu şahsı bulmak isteyen kişi iftar ve sahurunda yağlı yiyeceklerden ve hayvani
gıdalardan sakınmak şartıyla (5 gün) Allah-u Te'ala'nın rızası için oruç tutup bu
ism-i şerifi (her gün 5000 defa) zikreder.
Altıncı gece de doğuya bakan bir duvara doğru uyur. Böyle yaparsa uykusunda bir
şahıs ona gelerek kayıp kişinin nerede, ne halde olduğunu ve başından geçenleri
bildirir.
Bu hadise tarafımızdan tecrübe edilip sahih bulunmuştur. Allah-u Te'ala hakkı
söyler ve dilediğini dosdoğru yola hidayet buyurur.
Bu konu hakkında bir rivayet daha vardır ki o da şöyledir:
Kayıp birisini bulmak isteyen kişi bu ism-i şerifi (5000 kere) okur,
Ardından her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra Ayete'l-Kürsi ve İhlas Suresi'ni
(10 defa) okuyarak (2 rekat) namaz kılar, namazın ardından secdeye varıp:
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Ey Allah’ım! Zikredenler Efendimiz Muhammed'i zikrettikçe ona ve aline
salat-ü selam eyle.
ve yine ğafil olanlar onun zikrinden ğafil oldukça ona ve aline salat-ü selam eyle.
diye salevat-ı şerife okur.
Secdeden başını kaldırınca bu ism-i şerifi (1000 kere) okur,
sonra bu ism-i şerifi bir kağıt üzerine (ceylan derisi olursa daha iyi olur) misk
ve zaferan (safran) karışımından elde edilen bir mürekkeple yazıp, bunu yattığı
yatağın (bir rivayet sağ yanağının) altına koyarak uyur.
Böyle yaparsa rüyasında kayıp kişinin nerede ve nasıl olduğu kendisine gösterilir.
7. Her kim bu ism-i şerifi okumaya devam ederse Allah-u Te'ala onun rızkını
bollaştırır.
8. Bu ism-i şerif bir sefere çıkan kişinin ardından (5000 kere) okunursa,
o kişi seferinden sağ-salim vatanına döner.
9. Kayıp bir eşyası olan kişi, o kaybettiği şeyi bulma niyetle bu ism-i şerifi okursa
Allah-u Te'ala'nın izniyle kaybettiği şeyi bulur.
10. Bu ism-i şerifi (7 gün boyunca her gün 100 kere) okuyan, bütün afetlerden
korunur.
11. Bu ism-i şerifi zikredip faydalarına ulaşmak, ismi Abdülhalık olanlara çok
münasiptir.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (146’dan 150’ye kadar)
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20. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ rahîme külli sarîhin ve mekrûbin
ve ğıyâsehû ve meâzeh. Yâ Rahîm.
Ey her (dara düşüp) feryad edene ve her sıkıntılıya acıyan,
herkesin mededi ve sığınağı olan! Ya Rahim!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerifi zikrederek faydalarına nail olmak birçok tabiattaki insana münasip
olup özellikle asi (isyankar) kimselerin günahlarından kurtulmasına fayda verir.
Çünkü bu ism-i şerif öyle gizli ve tesirli ism-i şeriflerdendir ki asi bir kavmin bile
hidayete kavuşmasına vesile olur.
2. Bu ism-i şerif misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir
mürekkeple porselen bir tabağa yazılıp daha sonra üzerine su dökülerek o yazı
bozulup kara sevda hastalığına tutulan kişiye içirilirse biiznillahi Te’ala o hastalığı
geçer.
Ayrıca bu sudan içen kişi delilikten ve kalp karışıklığından korunur.
3. Her kim ayın parlaklığının arttığı günlerde (kameri ayların yedisi ile on beşi arası)
bu ism-i şerifi (her gün güneş doğarken 7000 kere) olmak üzere pazar yahut
pazartesi ya da perşembe gününden başlayarak (7 gün) boyunca okursa:
Allah-u Te'ala o kişiye Kendi muhabbetini ihsan eder.
4. Her kim bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir
mürekkeple bir kağıda yazıp bu sudan içerse:
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Allah-u Te'ala fani dünyadan bagi aleme giderken o kişinin imanını sabit kılar,
sekerat-ı mevti (ölüm anındaki zorlukları) ona kolay eder, kabir azabından
korunmasını nasip eder ve Sırat'tan geçerken kendisine yardımcı olur.
5. Her kimin bir insandan isteği olur da, bu isteğin gerçekleşmesini dilerse, bu ism-i
şerifle birlikte kendisinden isteği olduğu kişinin ve annesinin isimlerini misk,
zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bir kağıda yazıp
bu kağıdı akan bir suya atsın.
Böyle yaparsa Allah-u Te'ala'nın izniyle o isteği gerçekleşir.
6. Her kim bu ism-i şerifi (her sabah 150 kere) okursa:
Bütün mahlukat o kişiye itaat eder, bütün bela ve sıkıntılardan korunur, müşkil
(sıkıntılı) işleri hallolur, iki cihandaki bütün istekleri hasıl olur (meydana gelir).
7. Bu ism-i şerifi (her gün, her yüzün başında ve sonunda Rasulüllah (Sallallahu
Aleyhi ve Sellem)’e salevat-ı şerife okuyarak 360 kere) okuyan kişiye:
Bazı lütuflar ihsan edilir. Hapisteyse kurtulur, borcu varsa borcunu öder, hasta ise
iyileşir, fakirse zenginleşir.
Allah-u Te'ala'ya isyan ediyorsa itaata yönelir, zelilse aziz olur, kendisine büyü
yapılmışsa büyüsü bozulur, ailesinden uzakta kalmak zorunda bırakılmışsa Allah-u
Te'ala bir şekilde onu ailesiyle buluşturur.
İç aleminde sorunlar varsa düzelir, ne isteği varsa hasıl olur, evlenemiyorsa evlenir,
eşi ile arasında sorunları varsa düzelir, çocuğu olmuyorsa takva sahibi bir çocuğu
olur, sinirli birisiyse yumuşak huylu (halim-selim) biri olur.
Hasetçi biriyse hasedi zail olur (kıskançlık huyu kaybolur), kibirli ise tevazulu
(alçak gönüllü) olur, cimri ise cömert olur, hırslı ise kanaatkar olur ve Allah-u Te'ala
bu zikir sayesinde akibetini hayırlı eder.
Sonuç olarak kim aziz ve kerim (değerli) biri olmak isterse bu ism-i şerifi çokça
zikretmeye devam etmelidir.
8. Bu ism-i şerifi zikretmek ismi Abdurrahim olanlara çok münasiptir. Bu ism-i şerif
celali bir isimdir, velilerin, salihlerin ve manevi seyr-u süluk ehlinin zikridir.
Bu ism-i şerifi zikretmek insandaki kötü hallerin gitmesine vesile olur.
9. Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse içinde ve bedeninde bir rahatlama
bulur.
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Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Musa (Aleyhisselam)’a indirmiş ve bunu kardeşi Harun
(Aleyhisselam)’a öğretmesini ona emretmiştir.
Harun (Aleyhisselam) da bu ism-i şerifi çok zikrettiğinden dolayı çok yumuşak
huylu bir hale gelmiş, bu yüzden de Beniisrail kendisine Musa (Aleyhisselam)’dan
daha çok meyleder olmuştur.
10. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 105 kere) okursa:
Allah-u Te'ala onu belalardan, korkudan ve kötü işlerden korur.
11. Her kim bu ism-i şerifi (her bir keresinden sonra Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem)’e salevat-ı şerife okuyarak 360 kere) zikrederse:
Allah-u Te'ala ona çok keskin bir zeka nasip eder ki onunla birçok zor meseleyi
halledebilir.
12. Her kim (üstadı yahut eşi gibi kendisini sevdirmesi meşru olan bir kişide)
muhabbeti coşturmak istiyorsa:
Misk ve safranla bu ism-i şerifi bir kağıt üzerine yazsın, sonra onun üzerine bu ism-i
şerifi (1000 kere) okusun ve o kağıdı akan (temiz) bir suya bıraksın, böyle yaparsa
muradına erer.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (151’den 155’e kadar)
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21. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ tâmmü felâ tesıfül-elsünü külle celâlihî
ve mülkihî ve izzih. Yâ Tâmm.
Ey her bakımdan tastamam olup, yüceliğinin, saltanatının
ve izzetinin tüm yönlerini dillerin vasfedemediği Zat! Ya Tamm!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim işlerinde mükemmellik ister ve tebcil edilen (yüceltilen) ulu ve aziz bir
kimse olmak isterse:
Bu ism-i şerifi cuma günü imam hutbe okurken karadut suyuyla ceylan derisi
üzerine yazıp, sonra bunu yedi kat muşambaya sararak üzerinde taşısın.
Böyle yaparsa Allah-u Te'ala'nın izniyle aziz, insanlar arasında kıymetli ve
görüldüğünde insanların kendisine tazim ettiği bir kimse olur.
2. Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse sözü kabul edilen ve dinlenilen birisi
olur.
3. Bu ism-i şerif kemali isimlerdendir.
Bu ism-i şerifin esma-i hüsnadan tekabül ettiği isim ise "el-Melik" ism-i şerifidir.
Ayrıca bu ism-i şerifi zikredip faydalarına nail olmak ismi Abdülmelik olanlara çok
münasip düşer.
4. Devlet sahipleri bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederlerse Allah-u Te'ala'nın
izniyle devletleri daim olur.
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5. Bu ism-i şerif çok bereketli olan isimlerdendir. Bu ism-i şerifi zikreden kişi
Allah-u Te'ala'nın hıfz-ı emanında (korumasında ve güvencesinde) olur, istekleri
gerçekleşir, rızkında ve ömründe bereket zahir (belirgin) olur.
6. Bu ism-i şerifi hamile kalan bir kadın (her gün 7 kere) zikrederse Allah-u
Te'ala'nın izniyle bebeğinin müddetini hayırla tamamlar (düşük meydana gelmez)
ve Allah-u Te'ala'nın izniyle kolayca doğum yapar.
7. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Süleyman (Aleyhisselam)’a indirmiştir.
O bu ism-i şerifi zikrettiği için Allah-u Te'ala onun mülkünü aziz etmiş ve bütün
insanlarla cinleri onun hizmetine vermiştir.
8. Mesleğinde çok maharetli ve becerikli olamayan bir kişi bu ism-i şerifi
zikretmeye devam ederse Allah-u Te'ala'nın izniyle işini çok güzel yapan birisi olur.
9. Her kim muhasebe gibi hesap işleriyle ilgilenip de yanlış yapmaktan korkar da
bu ism-i şerifi (sabah ve akşam belli adetlerle) zikretmeye devam ederse:
Allah-u Te'ala'nın izniyle hesabında bir yanlışlık yapmaz.
10. Her kim eşinin her hangi bir fuhşiyata alet olmasından korkar da elini eşinin
ensesine koyarak bu ism-i şerifi (1 kere) okursa Allah-u Te'ala'nın izniyle o kadın bu
gibi işlerden ebediyyen uzak olur.
11. Anne-babasına ister-istemez isyan eden bir kişi bu ism-i şerifi zikretmeye
devam ederse:
Allah-u Te'ala'nın izniyle ebeveynine karşı çok itaatkar birisi olur.
12. Her kim acayip şeyleri ve gariplikleri görmek ister de:
(12 gün) oruç tutup (her gün) bu ism-i şerifi (2025 defa) okursa bu kişiye
zahir ve batın alemi zahir olur.
Bu kişi sultanların ve yetki sahiplerinin yanına girerse onu çok severler ve işlerini
ona havale ederler (ısmarlarlar).
Artık o kişinin adaleti ve ihsanı insanlar arasında yayılır, devamlı terakki eder ama
eğer zikirde gevşeklik ederse bulunduğu makamdan geriye doğru gider.
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13. Her kim savaşta bir orduyu yenmek ister de, karşı tarafın askerinin atının
altındaki topraktan alarak o toprağa bu ism-i şerifi (7000 kere) okuduktan sonra:

Birliğinizi paramparça ettim, topluluğunuzu dağıttım
diyerek düşman askerlerinin olduğu tarafa doğru fırlatırsa Allah-u Te'ala'nın izniyle
düşmanlarına galip gelir.
14. Her kim bu ism-i şerifi (41 gün boyunca her gün 7000 kere) okuyup,
her gün yaptığı bu zikirden sonra da Cumu'a Süresi'ni okursa birçok ruhani
(kudsi ruhlar ve melekler) o kişiye yardım ederler.
15. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 1025 defa) okursa Allah-u Te'ala'nın izniyle
istekleri gerçekleşip, o kişi için insanlar tarafından kabul ve heybet hasıl olur.
16. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 25 defa) okursa idare sahipleri nezdinde güzel
bir göreve getirilir.
17. Bu ism-i şerif özellikle isteklerin gerçekleşmesi hususunda önemli bir zikirdir.
Her kim bu ism-i şerifi (her gün 1000 kere) zikrederse haceti (isteği) gerçekleşir
ve birçok bereketlere nail olur.
18. Her kim (40 gün) boyunca bu ism-i şerifin kıraatine (1000 kere) okuyarak
muvazabet (devam) ederse, insanların nazarında izzet ve heybeti artar, sultanlar
nezdinde şanı yüce olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (156’dan 160’a kadar)
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22. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ mübdial-bedâi-i lem yebği fî inşâihâ
avnen min halqih. Yâ Mübdiu.
Ey tüm eşsiz varlıkları, mahlukatından hiçbir yardım istemeden yaratan!
Ya Mübdi!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Sanat erbabı olan bir kimse bu ism-i şerifi (her gün 40 kere) okursa işinde
ve mesleğinde çok maharet kazanır.
2. Fıkıh ilmi ile meşgul olan bir alim bu ism-i şerifi (her gün 116 kere) okursa,
fıkıh ilminde kendisine birçok kapı açılır.
3. Alim olan bir kişi bu ism-i şerifi (her gün 232 kere) okursa kendisine bilmediği
birçok ilimler öğretilir.
4. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 99 kere) olmak üzere (40 gün) boyunca okursa
o kişinin kalbine ilim ve hikmet akıtılır.
5. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 4444 kere) olmak üzere (99 gün) boyunca
okursa Allah-u Te'ala tarafından o kişiye ledün ilmi verilir.
6. Her kim hiç kimseye nasip olmayan ilimlere muttali olmak isterse:
Bu ism-i şerifi (her gün 10 kere) olmak üzere (son gün cuma günü olacak şekilde)
(10 gün) boyunca okusun.
Cuma günü olduğunda En'am, Yasin, Fetih ve Mülk sürelerini, sonra da Tekasür
Süresi'nden başlayarak Kur'an-ı Kerim'in sonuna (Nas Süresi'ne) kadar okusun.
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Bunu böyle yapan kişi gece yarısı olduğunda bu isteğini Allah-u Te'ala'ya arz
ederse birçok ilimlere vakıf olur.
7. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 100 kere) okursa yüksek mertebelere ulaşır.
8. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 99 kere) okursa kendisine ilim, marifet ve
hikmet verilir.
İnsanlar kendisinden istifade eder, ayrıca Allah-u Te'ala ile arasındaki manevi
perdeler kalkar. Kendisinde acayip şeyler müşahede eder ve şanı yükselir.
9. Her kim bir kuyu kazar da oradan çıkan suyun miktarı yetersiz ve az olursa, ayın
dolunay olduğu ve Yengeç (20 Haziran - 22 Temmuz) - Akrep (22 Ekim - 21 Kasım)
ve Balık (18 Şubat - 20 Mart) burçlarından birine denk geldiği bir dönemde bu
ism-i şerifi kırmızı bir bez parçası üzerine bakırdan bir iğne ile misk, zaferan
(safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple yazsın.
Ardından üzerinde ism-i şerif yazılı olan kırmızı bez parçası üzerine bu ism-i
şerifi (1000 kere) okusun ve sonra:
Yeri gözeler halinde fışkırttık. (Kamer Suresi : 8'den) ayet-i kerimesini okuyarak
o bezi kuyuya atsın, böyle yaparsa Allah-u Te'ala'nın izniyle o kuyunun suyu
çoğalır.
Not: Bu ism-i şerifin havassını terceme ettiğimiz risalelerden biri olan
"er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmai'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye" isimli eserin
müellifi Şeyh Muhammed et-Tunusi (Rahimehullah) bu maddede şu malumatı
serdetmiştir:
Ben evimde bir kuyu kazmıştım, fakat suyu çok azdı. Bundan dolayı çok canım
sıkıldı ve kuyuyu toprakla kapatmaya karar verdim.
Daha sonra bu faide aklıma geldi ve aynı şekilde bu terkibi geceleyin ihlaslı bir
şekilde uyguladım. Yatağa yattım ve uyudum, sonra geceleyin su sesiyle uyandım.
Çünkü kuyu dolmuş taşıyordu. Evin içi tamamen su ile doldu. Komşular ip
kullanmadan kaplarını su ile doldurdular. İşte bu anlattıklarımın hepsi bu ism-i
şerifin bereketiyle oldu.
10. Bu ism-i şerif kemali isimlerdendir.
Bu ism-i şerifi zikredip faydalarına nail olmak ismi Musa olanlara çok uygun düşer.
Zira Musa (Aleyhisselam) bu ism-i şerifin bereketiyle zamanındaki insanların en
kavisi (güçlüsü) olmuştu.
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Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (161’den 164’e kadar)
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23. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ allâmel-ğuyûbi felâ yefûtü şey ün
min hifzıh. Yâ Allâm.
Ey bütün gaypları hakkıyla bilen ve himayesinden hiçbir şey kaçmayan! Ya ‘Allam!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim ilim tahsiliyle meşgul olur da pek fazla bir şey ezberleyemez ve ilmin
meyvalarını toplayamaz bir haldeyse sabah akşam bu ism-i şerifi zikretmeye
devam etsin.
Buna devam ederse Allah-u Te'ala'nın izniyle ilim tahsili yolunda kendisine birçok
kapılar açılır. Hatta anlaşılması zor birçok mesele kendi elinde çözülecek bir
seviyeye gelir.
2. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 1001 kere) okumaya devam ederse dünya ve
ahiret saadetine nail olur ve Allah-u Te'ala bu kişiyi birçok ilimlere vakıf kılar.
3. Bu ism-i şerif kemali isimlerdendir.
Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Hadır (Hızır) (Aleyhisselam)’a indirmiştir.
Kendisi bu ism-i şerifin bereketiyle nice ledünni (hiçbir gayret sarfedilmeden
ulaşılan manevi) ilimlere ve gizli sırlara vakıf olmuştur.
Nitekim Kehf Süresi'nde anlatılan kıssadan da anlaşılacağı üzere ülü'l-azm
peygamberlerden olan Musa (Aleyhisselam) bile onun ilmini anlamaktan
aciz kalmıştır.
İşte tüm bunlar bu ism-i şerifin bereketinin tezahürüdür.
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4. Her kim (41 gün) müddeti içerisinde (her gün 10 Bin kere) olmak üzere
(Toplam 410 Bin kere) bu ism-i şerifi okursa birçok Rabbani sırlara ve ilhamlara nail
olur (kavuşur).
Ayrıca zekası kapalı biriyse, bu ism-i şerifin bereketiyle çok zeki olur.
5. Bu ism-i şerifi her gün (1000 kere) okumaya devam eden kişi Allah-u Te'ala'nın
izniyle afetlerden muhafaza olur.
6. (Her farz namazın ardından 1001 kere) bu ism-i şerifi okuyan kimse idare sahibi
olmayı (valilik, kaymakamlık ve bakanlık gibi mevkilere kavuşmayı) dilerse:
Allah-u Te'ala'nın izniyle bu isteği gerçekleşir.
7. Bu ism-i şerifi (her gün 1001 kere) okuyan kişinin devlet nezdinde hallolmayan
işleri varsa çözüme kavuşur.
8. Her kim (tam bir sene boyunca) bu ism-i şerifi (1000 kere) okumaya devam
ederse:
Saadet sahibi biri olur, arzuladığı emellerine ulaşır, ezberlediğini unutmaz
ve düşmanı kahrolur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (165’den 167’ye kadar)
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24. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ halîmu zel-enâti felâ yuâdiluhû şey ün
min halqih. Yâ Halîm.
Ey Kendisine mahlukatından hiçbir şeyin denk olamayacağı derecede teenni
ve sabır sahibi! Ya Halim!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Sinirli ve asabi olan kişiler bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse, özellikle de
sinirlendikleri anda bu ism-i şerifi (88 kere) zikrederlerse Allah-u Te'ala'nın izniyle
yumuşak huylu biri haline gelirler.
2. Ticaret erbabı olan bir kimse işlerinin artıp, müşterisinin çoğalmasını ve
kazancının artmasını dilerse (hicri) her hangi bir ayın ilk cuması ikindi namazından
sonra sarı renkli bir kağıt üzerine kendi ismiyle beraber bu ism-i şerifi harfleri
sayısınca yani (38 kere) misk, safran ve gül suyundan oluşan bir mürekkeple
yazar.
Ya da salihlerden olduğuna itikat ettiği bir kişiye (daha tesirli olması için
mümkünse hem kendisinin hem de babasının ismi Muhammed olan birisine)
yazdırır.
Sonra bu yazıyı güneş ve ay görmemiş bir göze suyuyla bozar ve o suyu dükkanına
ve satacağı eşya üzerine serpiştirir.
Ayrıca bu yazıdan bir tane daha aynı vakitte aynı mürekkeple yazıp üzerinde taşır.
Böyle yapan kişiye Allah-u Te'ala malında ve ticaretinde bereket ihsan eder. Çünkü
bu ism-i şerif için "İsm-i Azam'dır" denilmiştir.
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Not: Bu ism-i şerifin havassını yazdığımız risalelerden bir tanesi olan
"er-Ravzatü'ssündüsiyye fi'l-esmai'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye" isimli eserin
müellifi olan Şeyh Muhammed et-Tunusi (Rahimehullah) bu maddede şu malumatı
serdetmiştir:
Ben bu terkibi defalarca uyguladım ve hepsinde de bereketlere nail oldum
(kavuştum).
Bu ism-i şerifin bereketiyle Allah-u Te'ala bana mal, mülk, çoluk-çocuk hususunda
çok ihsanlarda bulundu.
Aslında bu terkibi gizleyip yazmayacaktım ama Allah-u Te'ala yarın ahirette bana
bu gizlememden dolayı azap eder diye korkup sizlere ifşa ettim. Allah-u Te'ala
hepimizi hayırlara ulaştırsın. Amin!
3. Her kim zalim birisinin karşısında bu ism-i şerifi okursa o kişinin gazabı söner.
4. Hasta birisi (her gün) bu ism-i şerifi (7 kere) okursa Allah-u Te'ala'nın izniyle
şifayab olur (iyileşir).
5. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 360 kere) okursa Allah-u Te'ala onun zahirini ve
batınını güzelleştirir.
6. Her kim bu ism-i şerifi zikredip bununla Allah-u Te'ala'ya nida ederek dua
etmeye devam ederse ona hiçbir zarar isabet etmez, kimse ona düşmanlık edemez
ve insanlar indinde makbul bir şahsiyet olur.
7. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi İbrahim (Aleyhisselam)’a indirmiştir ki o da bu ism-i
şerifin bereketiyle Allah-u Te'ala'nın kendisi hakkında buyurduğu:
Şüphesiz ki İbrahim, elbette (kendisine kötülük edenden intikam alma hususunda)
hiç acele etmeyen, (insanların azaptan kurtulması için) çok ah eden ve (Allah-u
Te'ala'ya hakkıyla) yönelen bir kimseydi. (Hud Suresi : 75) methiyesine mazhar
olmuştur.
8. Bu ism-i şerifi zikre devam eden kişinin karşısına ne kavgada, ne de harpte
kimse çıkamaz.
9. Bu ism-i şerifi gül ya da hoş kokulu başka bir şey üzerine (1000 kere) okuyup
onu (içine karıştırdığı) bir şeyle (sevgisi meşru olan) matlubuna yediren kişiye
karşı, diğer tarafta büyük sevgi hasıl olur.
Eğer yedirmek mümkün olmazsa üzerine okuduğu şeyi rüzgara karşı asar,
böylece muradına (isteğine) ulaşır.
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Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (168’den 171’e kadar)
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25. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ muîde mâ efnâhu izâ berazel-halâiqu
lida'vetihî min mehâfetih. Yâ Muîd.
Ey bütün canlılar Kendisinden korkarak daveti(ne icabet) için (mahşere) çıkacakları
zaman, (evvelce) yok ettiklerini iade buyuracak (tekrar diriltecek) olan Zat!
Ya Mu’id!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim sevdiği bir halde bulunurken ya da sevdiği bir işi yaparken istemeyerek
bundan ayrılıp yine o haline veya o sevdiği işe dönmek isterse bu ism-i şerifi
(her gün 400 kere) zikretsin, böyle yaparsa Allah-u Te'ala'nın izniyle eski haline
döner.
2. Her kim bu ism-i şerifi bir hasta üzerine (11 kere) okursa, eğer o hastanın eceli
gelmediyse Allah-u Te'ala'nın izniyle iyileşir.
3. Bir eşyasını kaybeden kişi bu ism-i şerifi mümkün mertebe çokça okursa Allah-u
Te'ala'nın izniyle kaybettiği eşyasını bulur.
4. Her kim birçok sıkıntılara maruz kalır da gönlü hiç rahata kavuşamazsa bu ism-i
şerifi (her sabah ve ikindi namazından sonra 301 kere) zikretsin.
Böyle yaparsa Allah-u Te'ala'nın izniyle bütün sıkıntı ve kederleri, sevinç ve sürura
tebdil olur (dönüşür), ayrıca iki cihandaki hayırlı isteklerine de nail olur.
5. Her kim bu ism-i şerifi (sabah ve ikindi namazlarından sonra 1000 kere)
zikretmeye devam ederse Allah-u Te'ala'nın izniyle kalbi bütün kötülüklerden
temizlenir ve o kalp hakikat güneşinin parladığı bir yer olur.
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6. Her kim isteklerine kavuşmak, nefsinin kötü arzularından kurtulmak
Ve zahiri-batıni (görünen-görünmeyen) bütün düşmanlarından kurtuluş için bu
ism-i şerifi (seher vakti 300 kere) zikretmeye devam ederse Allah-u Te'ala'nın
izniyle muradına kavuşur.
Aynı şekilde (sabah namazından sonra da) bu zikri (bu adet üzere) yaparsa duası
daha çabuk kabul olur.
7. Bu ism-i şerifi çokça zikreden kişi önemli şahsiyetler nezdinde çok makbul birisi
olur.
8. Bu ism-i şerifi (her gün 1000 kere) zikreden kişiye istikamet üzere yaşamak
ve sıkıntılardan uzak bir hayat geçirmek nasip olur.
9. Bu ism-i şerif konuşmakta zorluk çeken çocuklar üzerine okunup üflenirse
Allah-u Te'ala'nın izniyle dilleri çözülür.
10. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi İsa (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur.
Rivayete göre: Meryem Valide (Aleyhesselam) İsa (Aleyhisselam)’ı gençliğinde
değişik işlerde çalıştırmış, sonunda da çamaşırcılık yapan ve daha sonra kendisinin
havarileri olacak kişilerin yanına vermiş.
İsa (Aleyhisselam) onlarla beraber çamaşırcılık yaparken onlar müşterilerin
isteğine göre elbiseleri değişik renklere boyarlarmış.
Bir gün çamaşırların çoğaldığı bir anda havarilerden birinin yolculuğa çıkması
gerekince İsa (Aleyhisselam)a: Sen artık bu mesleği öğrendin, benim de yola
çıkmam icabetti, on güne kadar dönemem.
Bu elbiseler farklı farklı renklere boyanacak. Hangi elbise ne renge boyanacaksa
üzerine o renk ip dikerek belli ettim, ona göre boyarsın, ben dönünceye kadar bu
işi bitir, demiş.
Bunun üzerine İsa (Aleyhisselam) aynı renkte bir kazan boya kaynatıp bütün
elbiseleri ona doldurmuş, Allah-u Te'ala'nın izniyle her elbise istenildiği şekilde
farklı renklere boyanmış.
Havarilerden biri gelip ayrı ayrı renklere boyanması gereken bütün elbiselerin aynı
kapta olduğunu görünce: Ne yaptın sen?! demiş.
İsa (Aleyhisselam): Boyama işini bitirdim, diye karşılık vermiş.
O: Hani nerede?! deyince,
İsa (Aleyhisselam): İşte kazanda, demiş.
o: Eyvah mahvettin elbiseleri, deyince
İsa (Aleyhisselam): Kalk bak, demiş.
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O havari bir elbise çıkardığında onun kırmızıya boyanmış, başka birinin yeşile, bir
diğerinin ise sarıya boyanmış olduğunu görmüş.
Bu duruma çok şaşıran o havari bunun Allah-u Te'ala'dan gelen bir mucize
olduğunu anlayıp diğer insanlara: Gelin bakın da Allah-u Te'ala'nın kudretini
görün" demiş.
İşte o ve arkadaşları bu mucize üzerine iman ederek İsa (Aleyhisselam)’ın
havarileri olmuşlar. Sayılarının on iki olduğu rivayet edilmiştir.
İşte İsa (Aleyhisselam)’ın o zaman gösterdiği bu mucize bu ism-i şerifin bereketiyle
olmuştur.
Dolayısıyla meslek sahipleri bu ism-i şerifi kendilerine vird edinirlerse Allah-u
Te'ala'nın izniyle mesleklerinde birçok harikuladeliklere ve başarılara imza atarlar.
11. Farz namazların akabinde bu ism-i şerifi (300 kere) okumaya devam eden
kişinin izzeti (şerefi-itibarı) artar ve biiznillahi Te'ala muradına (isteğine) nail olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (172’den 176’ya kadar)
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26. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ hamîdel-fiâli zel-menni alâ cemî-i
halqihî bi lutfih. Yâ Hamîd.
Ey bütün işleri övgüye layık olan ve lütfuyla bütün yaratıklarına karşı iyilik sahibi
bulunan! Ya Hamid!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı

1. Her kim bu ism-i şerifi (içindeki
kelimesini
şeklinde "Fe" harfinin
fethasıyla okuyarak) zikretmeye devam ederse çok mal, mülk ve makam sahibi
olur.
Yalnız şu hususu hatırlatmak gerekir ki bu ism-i şerifler isteklerin hasıl olmasında
keskin kılıç gibi tesirlidirler ama terk edildiklerinde erkeğin eşini kıskanmasından
daha çok kıskanç olduklarından terk edilmekten hoşlanmazlar ve artık eskiden
kendilerini zikredip sonra terk eden bu kişiye ah ederler, sonra o şahıs bu ism-i
şeriflerin bereketiyle kavuştuğu nimetlerden mahrum olur.
Bu husus bu ism-i şerifte çok fazla öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bu ism-i şerifi
zikretmek çok mal mülk sahibi olmaya vesile olacaksa da terki de, Allah muhafaza
buyursun bunlardan mahrum olmaya sebep olur.
2. Her kim bu ism-i şerifi (her namazdan sonra 62 kere) okursa Allah-u Te'ala
onu çok zengin eder ve insanlara muhtaç etmez.
3. Bu ism-i şerifi zikrederek bereketlerine nail olmak ismi Muhammed, Ahmed
ve Hamid (gibi hamd kökünden alınma) olanlara çok münasip olur.
Ayrıca bu ism-i şerifin tesiri için ayın zıyası (parlaklığı)nın arttığı
hicri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde okunması daha faydalı olur.
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4. Her kim düşmanlarının mağlup olup, aleyhine kurdukları oyunların bozulması
niyetiyle bu ism-i şerifi (360 kere) zikreder, ardından da Yasin Süresi'nin 8. ayet-i
kerimesi olan:

ayet-i kerimesini okursa Allah-u Te'ala'nın izniyle o kişinin düşmanları mağlup
olurlar.
5. Bu ism-i şerifi (her gün 1000 kere) okuyanın malı ve nimeti artar, şanı yücelir
Ve gurbetteyse vatanına selametle döner.
6. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e indirmiş,
o da bunu Ebu Bekr es-Sıddık (Radıyallahu Anh)’a öğretmiştir.
Çünkü kendisi İslamiyetin ilk yıllarında bütün malını infak ettiği için AIIah-u Te'ala,
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bu ism-i şerifi bildirerek ona öğretmesini
istemiş ve böylece o da Allah için infak ettiğinden daha çok mala sahip olmuştur.
Zaten Rabbimizin adeti daima Kendi dini yolunda malını infak edenin mutlaka
malını eskisinden daha fazla olacak şekilde artırmak üzere cereyan etmiştir.
7. (7 gün) boyunca halvete girip bu ism-i şerifi zikreden kişi dünya ve ahiretine dair
bütün isteklerine kavuşur.
Özellikle vatanından uzak olup vatanına dönmek isteyen biri bu zikre devam
ederse mutlaka vatanına dönmesi nasip olur.
8. Her kim bu ism-i şerifi (21 gün) müddetince (toplam 200.000 kere) diğer bir
rivayete göre (25 gün boyunca her gün 3500 kere) zikrederse bulunduğu yerde
sözü geçen bir lider ve insanlar katında sevilip sayılan birisi olur.
Ama bu ism-i şerifin bereketine ulaştıktan sonra, bunun elden çıkmaması için,
(her gün 360 kere) zikredilmelidir.
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9. Her kim bu ism-i şerifteki mükerrer (tekrar edilen) harflerin çıkarılması
sonucunda kalan 17
harfin her biri için
(1000 kere) olmak üzere (toplam 17.000 kere) bu ism-i şerifi zikrederse yer ve gök
ehli arasında övülen birisi haline gelir.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (177’den 180’e kadar)
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27. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ azîzül-menîul-ğâlibu alâ emrihî
felâ şey-e yuâdiluh. Yâ Azîz.
Ey istediği her işe gücü yeten, engellenemeyen güce sahip olan
ve hiçbir şey Kendisine denk olmayan Zat! Ya Aziz!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse Allah-u Te'ala onu zelillikten
çıkarıp aziz kılar, fakirlikten kurtarıp zengin ve korktuklarından emin eder.
2. Her kim bu ism-i şerifi (40 gün) boyunca, (beş vakit namazdan sonra 50 kere),
diğer bir rivayet (100 kere) zikreder, ardından da:

Ey izzet ve bekası daim olan! Ey bahşiş ve lütufları bahşeden!
Ey (dostlarını) çok seven, Arş'ın sahibi ulu Zat! (O Allah-u Te'ala) dilemekte olduğu
her şeyi hakkıyla yapıcıdır. (Büruc Suresi : 16)
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Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Üzerimize gökten bir sofra indir ki, (onun indiği gün)
bizim için, hem öncekilerimiz, hem sonrakilerimiz için bir bayram ve Senden
(gelen) bir ayet (ve mucize) olsun ve Sen (katından özel bir nimetle) bizi rızıklandır.
(Rızıkları yaratan ve karşılıksız veren sadece Sen olduğun için) rızık verenlerin en
hayırlısı ancak Sensin. (Maide Suresi : 114'den)
(ayet-i kerimesinde geçen) duasını (1 kere) okursa Allah-u Te'ala onu kimseye
muhtaç etmez ve bu kişi birçok zenginliğe sahip olur.
3. Her kim bu ism-i şerifi (her namazdan sonra 50 kere), diğer bir rivayete göreyse
(100 kere) okursa makam-mevki sahibi birisi haline gelir ve Allah-u Te'ala'nın
izniyle hiç kimseye muhtaç olmaz.
4. Her kim bu ism-i şerifi (1200 kere (bir rivayet 1202 kere) okuyup isteğini Allah-u
Te'ala'ya arz ederse muradı (dileği) hasıl olur.
5. Her kim ayrı ayrı olmak üzere gece ve gündüz bu ism-i şerifi (360 kere) okursa
bulunduğu konumda herkesin kendisine itaat edeceği bir lider haline gelir.
6. Bu ism-i şerifi zikredip hayırlarına nail olanların, bu halin sürmesi için ism-i şerifi
zikretmeye devam etmeleri gerekir.
7. Bu ism-i şerif Allah-u Te'ala'nın celali olan isimlerdendir. Hakimlerin ve idare
sahiplerinin işlerinde muvaffak olabilmeleri için bu ism-i şerifi zikretmeleri çok
münasip olur.
8. Bu ism-i şerifi zikredip vesile olacağı hayırlara nail olmak, ismi Abdülaziz ve
Atıyye olanlara çok uygundur.
9. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Yusuf (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuş, o mübarek
peygamber de çektiği birçok sıkıntıdan sonra bu ism-i şerifin bereketiyle Mısır Azizi
olmuştur.
10. Her kim bu ism-i şerifi ay ışığının arttığı hicri takvimin 13, 14 ve 15. günlerinde
(bazı rivayetlere göre herhangi bir vakitte) bir mühür ya da yüzük üzerine
nakşeder, sonra o mührü beyaz bir mumun yedi parçası üzerine basar.
Daha sonra o yedi parçadan her biri üzerine bu ism-i şerifi (63 kere) okur, sonra da
bu mum parçalarının tümünü ırmak gibi akan bir suya atarsa, o kişi ölünceye kadar
kederle karşılaşmaz, derdi-kederi kaybolur, o kul insanlar nezdinde sevilen kıymetli
bir kişi olur ve düşmanları ona bir kötülük yapmaya asla kadir olamazlar.
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11. Her kim (25 gün) boyunca hayvani gıdalardan sakınarak bu ism-i şerifi
(her gün 3200 kere) okursa Allah-u Te'ala'nın izniyle bütün isteklerine kavuşur.
12. Bu ism-i şerif düşman askerine karşı elle işaret edilerek (70 kere) okunursa,
Allah-u Te'ala'nın izniyle zelil olarak yenilirler.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (181’den 184’e kadar)
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28. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ qâhiru zel batşişşedîdi entellezî
lâ yutâqun-tiqâmuh. Yâ qâhir.
Ey kuvvetli yakalayış ve ezici güç sahibi!
Sen intikamına dayanılamayacak kahır sahibisin. Ya Kahir!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim İslamiyete düşmanlık eden bir kafirin helak olmasını diler de, bu niyetle
(7 gün) oruç tutup (her gün) bu ism-i şerifi (7007 kere), diğer bir rivayete göre oruç
tutmaksızın (7 gün boyunca her farz namazın ardından 1051 kere) okursa Allah-u
Te'ala'nın izniyle o zalim ve din düşmanı olan kişi helak olur.
2. Bu ism-i şerifi (30 gün boyunca her gün 9000 kere) okuyan kişinin bütün hacet
(istek)leri hasıl olur.
3. Bu ism-i şerif akrabalar arasında dostlukların kuvvetlenmesi ve düşmanlığın yok
olması niyetiyle (100 kere) okunur.
Böyle yapması durumunda Allah-u Te'ala'nın izniyle bu niyet gerçekleşir.
4. Bu ism-i şerif kayıp bir eşyanın bulunması niyetiyle (100 kere) okunur.
Böyle yapılırsa Allah-u Te'ala'nın izniyle o eşya bulunur.
5. Bu ism-i şerif zelzele, yıldırım, fırtına ve sel gibi felaketlerin durması niyetiyle
(25 kere) okunursa Allah-u Te'ala o felaketlerin yerine rahmetini bahşeder.
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6. Bu ism-i şerif hastalıklardan şifa bulmak, yol selameti, borçtan kurtulma, doğum
yapacak olan kadının, zamanında ve kolaylıkla doğumunu gerçekleştirmesi,
hapiste olanın kurtulması, görevinden azledilenin yeniden makamına kavuşması
ve kibrin izalesi (büyüklük taslama sıfatının giderilmesi) için:
(25 kere) okunur. Allah-u Te'ala'nın izniyle hangi niyetle okunduysa o niyet
gerçekleşir.
7. Her kim bu ism-i şerifi gümüş bir yüzüğe yazdırıp sağ veya sol elinin serçe
parmağına takarsa bu ism-i şerifin birçok bereketlerine nail olur.
Ayrıca o kişi insanların nazarında çok heybetli olur.
8. Evlenen kişi eşinin yanına girdiğinde bu ism-i şerifi (40 kere) okursa, bu aile
Allah-u Te'ala'nın izniyle birçok bereketlere kavuşur ve hayırlı çocuklara sahip
olurlar.
9. Her kim cimaa başlamadan önce bu ism-i şerifi çokça okursa Allah-u Te'ala ona
salih bir erkek çocuk nasip eder.
10. Bu ism-i şerif tarlalar ekilirken okunursa birçok bereketler hasıl olur.
11. (Her farz namazdan sonra) bu ism-i şerifi (525 kere) okuyan kişi bol rızık
ve bereket sahibi olur.
12. Diş ağrısı çeken kişi bu ism-i şerifi sirke ile karıştırılmış süt üzerine (125 kere)
okuyup bunu ağzında gargara yaparsa Allah-u Te'ala'nın izniyle dişinin ağrısı geçer.
13. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Hızkil (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur.
O zat da bu ism-i şerifin bereketiyle zalim olan kavminden kurtulmuştur.
Ayrıca bu isim Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e de indirilmiştir.
Hatta Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu ism-i şerifi Ali (Radıyallahu Anh)’a
öğretmiştir.
O da bu ism-i şerifin bereketiyle çok güçlü, kuvvetli ve heybetli bir mücahid
olmuştur.
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14. Birbiriyle düşman olan iki taraf arasında tatsızlık veya kavga çıkmasını
engellemek için bir avuç toprak alınıp bu ism-i şerif o toprağa (70 kere)
okunduktan sonra:

Allah-u Te'ala'nın izniyle (savaşıp dövüşemeyesiniz diye) sizin ellerinizi ve
ayaklarınızı bağladım. denilerek bu toprak onların arasına doğru üflenirse Allah-u
Te'ala'nın izniyle sakinleşip anlaşırlar.
15. Bu ism-i şerif küçük bir ceylan derisi parçasına yazılıp kulağı çınlayan kişinin
kulağına konulur. Böyle yapılırsa Allah-u Te'ala'nın izniyle o kişideki kulak çınlama
hastalığı gider.
16. Cinsel yakınlaşmadan bağlı olan eşler bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran)
ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple temiz bir porselen tabağa yazıp,
bu yazıyı suyla bozduktan sonra içerlerse, Allah-u Te'ala'nın izniyle dertleri zail
olur.
17. Bu ism-i şerif harp esnasında elbise üzerine yazılırsa, Allah-u Te'ala'nın izniyle
zafer müyesser olur.
18. Kavgalı iki taifeyi sulh etmek isteyen kişi bu ism-i şerifi (61 kere) okuyup
suratlarına üfler. Bunu yaparken de:

Allah-u Te'ala'nın izniyle bu taifenin ellerini ve ayaklarını bağladım. der.
Bu ism-i şerifi okumayı (61 kereden fazla) yaparsa, aralarını bulmaya daha
yardımcı olur.
19. Düşmanını helak etmek isteyen kişi:
Bu ism-i şerifi (yedi gün boyunca her gün 1000 kere) okusun.
Okuma esnasında düşmanının suratında kırmızılık olduğunu tasavvur etsin.
Düşmanını hasta etmek isteyen de böyle yapsın, bi kudretillah hastalanır.
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Ancak burada şunu ifade edelim ki:
Bu ism-i şeriflerle beddua yapacağı düşmanının, kendi şahsına veya sair
Müslümanlara zulüm yaparak bedduayı hak etmiş olması gerekir.
Aksi takdirde hak etmeyene yapılan lanet ve beddua, yapan kişiye döneceğinden
bu ism-i şeriflerle Kahhariyye okuyanlar, bu hususta çok dikkatli olmalıdırlar.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (185’den 190’a kadar)
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29. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ qarîbul-müteâlî fevqa külli şey-in
uluvvurtifâih. Yâ qarîb.
Ey azametinin üstünlüğü her şeyin fevkınde olup,
yücelik ve yakınlık sahibi olan Zat! Ya Karib!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerifi zikre devam edenin duası katında kabul ve sözleri kullar indinde
makbul olur. Ayrıca bu kişi çok şeref sahibi, düşmanı mağlup, şanı yüce ve heybeti
ziyade olur.
2. Her kim bu ism-i şerifi iki avucuna yazarak ellerini semaya kaldırıp Allah-u
Te'ala'ya yalvarırsa, Allah-u Te'ala o kişinin hacet (istek)lerini kabul eder.
3. Her kim bu ism-i şerifi (sabah ve akşam 360 kere) zikretmeye devam ederse
o kişinin emrine itaat olunur, sözü dinlenir ve Allah-u Te'ala mahlukatı o kişiye
hizmetçi kılar.
4. İşlerinden bir netice alamayıp hayal kırıklığına uğrayan kişi bu ism-i şerifi
zikretmeye devam ederse Allah-u Te'ala'nın izniyle bütün işlerinde hayırlı sonuçlar
almaya muvaffak olur.
5. (21 gün boyunca her akşam 6000 kere) bu ism-i şerifi zikreden kişi iki cihanda
yüksek derecelere sahip olur.
6. Her kimin birisinden bir alacağı olup da o kişiden onu alamıyorsa:
(7 gün boyunca her gün) kabir ziyaretleri yaparak oruç tutar ve orucun bitiminde:
1. rekatta Fatiha'dan sonra (3 kere) Kadr Süresi,
2. rekatta Fatiha'dan sonra (3 kere) Zilzal Süresi,
3. rekatta Fatiha'dan sonra (3 kere) Asr Süresi okuyarak,
(3 rekat namaz) kılıp, ardından bu ism-i şerifi (125 kere) zikreder.
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Böyle yaptığında Allah-u Te'ala borcu olan kişinin kalbini doğruya çevirir ve Allah-u
Te'ala'nın izniyle o kişi kendisinde olan emaneti sahibine iade eder.
Bu zikrettiğimiz faydanın hasıl olması için kitaplarımızda farklı bir terkip daha yer
almaktadır ki o da şöyledir:
Kişi evvela oruca niyet eder, o gün içerisinde:
1. rekatta Fatiha'dan sonra (1 kere) Ayete'l-Kürsi,
2. rekatta Fatiha'dan sonra (1 kere):

Zekeriyya her ne zaman onun yanına (Meryem'in bulunduğu yüksek ve kilitli
odadaki) o mihraba girdiyse, (mutlaka) onun yanında (mevsimsiz yiyeceklerden
derlenmiş) bir rızık bulur ve:
Ey Meryem! (Kapılar kilitliyken ve mevsim müsait değilken) işte bu sana nereden
(geliyor)? der, o da:
Bu, Allah nezdinden (gelmekte)dir. (Sakın sen bunu uzak görme.) Zira şüphesiz ki
Allah dilediğini (hiç kısmadan) hesapsız olarak rızıklandırır. derdi.
(Al-i 'İmran Suresi : 37'den) ayet-i kerimesini okuyarak (2 rekat namaz) kılar.
Sonra salih kişilerin kabirlerini ziyaret eder ve yine (2 rekat namaz) kılar ama bu
sefer her iki rekatta da Fatiha Suresi'nden sonra Kadir Suresi'ni üçer kere okur.
Namazdan sonra bu ism-i şerifi (125 kere) zikreder ve en sonunda ellerini açıp:
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Ey Allah’ım! Bu ism(-i şerif)in Senin katındaki izzeti hürmetine o şahıstaki hakkımı
bana döndürmeni Senden istiyorum. diyerek Allah-u Te'ala'ya yalvarır.
İşte her kim bunları yaparsa Allah-u Te'ala'nın izniyle o kişi en kısa zamanda
kendisinde bulunan emaneti sahibine iade eder.
Bu konuda diğer bir tarif de 11. Maddede zikredilmiştir.
7. Bu ism-i şerifi (her gün 7000 kere) olmak üzere toplam (17 gün) boyunca
zikreden kişi Allah-u Te'ala'ya manen yakınlaşır.
8. Bu ism-i şerifi (her gün 300 kere) zikretmeye devam eden kişinin Allah-u Te'ala
bütün isteklerini gerçekleştirir.
9. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Salih (Aleyhisselam)’a indirmiş, o mübarek
peygamber de bu ism-i şerifin bereketiyle din düşmanlarına galip gelmiştir.
Dolayısıyla her kim bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse o da o yüce Nebi gibi
düşmanlarına galip gelir.
10. Bu ism-i şerifi okuyup bereketlerine nail olmak, ismi Haşim ve Ahmed olanlar
hakkında çok münasiptir.
11. Her kimin bir malı gasp edilir de hak sahibi o gaspçının kalbine korku salıp
malını geri vermesini temin etmek isterse, oruçlu bir halde salih (zatlardan) birinin
kabrini (ya da birçoğunun medfun bulunduğu bir kabristanı) ziyaret eder ve
Her rekatta 1 Fatiha, 3 İnna enzelna okuyarak orada (2 selamla 4 rekat namaz)
kılar.
Sonra bu ism-i şerifi (1000 kere) okur, böylece Allah-u Te'ala'nın izniyle maksadına
erer.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (191’den 195’e kadar)
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30. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ müzille külli cebbârin anîdin
bi qahri azîzi sültânih. Yâ Müzill.
Ey her inatçı zorbayı güçlü ve ezici kahrıyla zelil kılan! Ya Müzill!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Zalim ve zorba bir din düşmanının helaki için bu ism-i şerifi okumak çok
tesirlidir.
Bu konuda birkaç rivayet vardır:
a. Bu ism-i şerif (7 gün boyunca her farz namazın ardından 1000 kere) okunursa
Allah-u Te'ala'nın izniyle o zalim din düşmanı kendisinde hiçbir izzet ve şeref
olmayan bir alçaklıkla zelil olur.
b. Bu ism-i şerif (21 gün boyunca her gün 7.000 kere) okunur.
c. Bu ism-i şerif (her gün 500 kere) okunarak (2 gün) oruç tutulur.
d. Bir cumartesi gecesi başlanarak diğer cumartesiye kadar şu amele devam edilir:
1.Rekatta Fatiha'dan sonra (41 kere) Fil Süresi,
2.Rekatta Fatiha'dan sonra (41 kere) Tebbet Süresi okunarak (2 rekat) kılınır.
Namazın ardından da (7 kere) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salevat-ı
şerife getirilir.
Sonra (7 kere):
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(Habibim!) Şüphesiz sen de öleceksin, muhakkak onlar da öleceklerdir.
(Zümer Suresi : 30)
Ayet-i kerimesi okunur ve son olarak da helaki murad edilen zalim ve facir kişi
hayal edilerek bu ism-i şerif (63 kere) zikredilir.
Böyle yapılırsa Allah-u Te'ala'nın izniyle o kişi helak olur.
2. Bu ism-i şerif sahibine aksilik eden bir binek hayvanının üzerine okunursa
Allah-u Te'ala'nın izniyle sahibine itaat eder.
3. Bu ism-i şerifi (her gün 21 kere) okuyana cennet kapıları açılır.
4. Her kim nefsinde kibir ve kötü işlere karşı bir istek ve heves bulursa bu ism-i
şerifi okumaya devam etsin.
Böylece Allah-u Te'ala'nın izniyle bu kötü niyetlerinden ve kibrinden kurtulur.
5. Her kim bu ism-i şerifi salı günü imsaktan sonraki ikinci saat içerisinde,
demirden yapılmış bir iğne ile bakırdan yapılmış küçük bir levha üzerine kazır ve bu
levha parçasını üzerinde taşırsa Allah-u Te'ala'nın izniyle hiçbir kötülük kendisine
isabet etmez ve o kişi daima Allah-u Te'ala'nın himayesinde olur.
6. İdare sahibi kişiler bu ism-i şerifi zikrederlerse, Allah-u Te'ala'nın rızasına
muvafık olan sözlerine itaat olunur.
7. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi İbrahim (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuş,
o mübarek peygamber de bu ism-i şerifin bereketiyle Nemrud'a galip gelmiştir.
8. Bir ay boyunca (her gün) bu ism-i şerifi (1300 kere) okuyan kişi Allah-u Te'ala'nın
izniyle muradına nail olur.
Özellikle bir kişiyi saltanat tahtından indirip, insanlar nazarında zelil duruma
düşürerek kendisine izzet ve mecd (ululuk) kazandırmak isteyen kişi böyle yaparsa,
Allah-u Te'ala'nın izniyle muradı hasıl olur.
Ancak karşı tarafın azledilmesi, kendisinin ise o makamı hak etmiş olmaması
durumunda bu dua kendisinin aleyhine olur.
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9. Bu ism-i şerifi (her gün 300 kere) okumaya devam eden kişi nice yüksek
mertebelere nail olur (ulaşır).
10. İdare mevkiinde olan birisinden bir isteği olan kişi:
(her gün sabah namazından sonra 360 kere) bu ism-i şerifi zikreder ve buna (1 ay)
boyunca devam ettikten sonra o kişiyle görüşürse Allah-u Te'ala'nın izniyle muradı
(isteği) gerçekleşir.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (196’dan 199’a kadar)

873

31. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ nûra külli şey-in ve hüdâhü entellezî
feleqazzulumâti binûrih. Yâ Nûr.
Ey her şeyin nuru(nu temin edeni) ve hidayet (eden)i!
Sen karanlıkları nurunla yar(ıp aydınlat) ansın. Ya Nur!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 1111 kere) zikretmeye devam ederse:
Bu ism-i şerifin bereketiyle o kişinin zahiri (bedeni) ve batını (kalbi) nurlanır.
Bu ism-i şerif birçok nurları ve sırları açığa çıkartan bir ism-i şeriftir. Havas ilminin
ehli bu ism-i şerife "Münevvir (nurlandırıcı)" ismini vermişlerdir.
2. Her kim bu ism-i şerifi zaferan ve gül suyundan mamul bir mürekkeple porselen
bir tabağa yazıp bu yazıyı hakiki gül suyu ile bozarak sürme ile karıştırır ve bu
karışımı sürme olarak gözüne sürerse Allah-u Te'ala kendisinden sonra hiçbir
karanlık olmayacak şekilde onun gözlerini nurlandırır, afet ve belalardan muhafaza
eder.
3. Günah işlemeye müptela olan kişi bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse,
Allah-u Te'ala onu salih ameller işlemeye muvaffak kılar.
4. Her kim ne yapacağını bilemeyecek bir halde şaşkınlığa düşer de bu ism-i şerifi
zikretmeye devam ederse, kendisi için hayırlı olan yola Allah-u Te'ala o kişiyi
yöneltir ve böylece işlerinde muvaffak olur.
5. Bu ism-i şerif Rabbimizin cemali isimlerindendir.
Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e indirmiştir.
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İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayete göre kendisi bu hususla alakalı
olarak şöyle dua buyurmuşlardır:

Ey Allah’ım! Benim kabrimi nurlandır, kalbimi nurlandır, ön yönümü nurlandır,
arka cihetimi nurlandır, sağ tarafımı nurlandır, sol tarafımı nurlandır.
Üstümü nurlandır, altımı nurlandır, kulağımı nurlandır, gözümü nurlandır,
saçımı nurlandır, derimi nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır ve kemiklerimi
nurlandır.
6. Bu ism-i şerifi zikredip hayırlarına nail olmak ismi Nureddin olanlara çok
münasip olur.
7. Bu ism-i şerifi (100.000 kere) okuyan kişi insanlar nezdinde dilediğini yapacak
seviyede aziz olur. Kaybı olan da bu sayı kadar okursa, yitiği eline gelir.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (200’den 202’ye kadar)
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32. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ âlişşâmihu fevqa külli şey-in
uluvvurtifâih. Yâ Âlî.
Ey yüceliğinin üstünlüğü her şeyin fevkinde olan yüce ve ulu Zat! Ya ‘Ali!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse, o kişi yüksek makamlara
kavuşur ve sözü tesirli olup kabul görür.
2. Her kim eşinin davranışlarından ve ahlakından şikayetçi olur da, bu ism-i şerifi
okumaya devam eder ve bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu
karışımından yapılan bir mürekkeple temiz bir kağıda yazıp onu yattığı yastığın
içine koyarsa, Allah-u Te'ala'nın izniyle eşinin ahlakı çok güzel bir hale gelir.
3. Kocası kendisiyle ilgilenmediği için kendisini terk edilmiş gibi hisseden bir kadın
bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse, en kısa zamanda eşiyle birlikte çok
muhabbetli bir hale gelip, eskisinden daha da iyi olurlar.
4. Bu ism-i şerifi çokça zikreden kişi dilediği şeylere kavuşur.
5. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Yahya, Davud ve Süleyman (Aleyhimüsselam)
hazaratına inzal buyurmuştur.
Böylece onların kadr-ü kıymetlerini yüceltmiş ve bu ism-i şerifin bereketiyle
kendilerini birçok hayırlara ulaştırmıştır.
6. Her kim bu ism-i şerifi evinin dört bir tarafındaki duvarlara yazarsa:
Allah-u Te'ala'nın izniyle o ev depremde yıkılmaktan ve zararlı haşerattan
muhafaza olur.
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7. Bir makamda bulunup, daha da yükselmek isteyen kişi gece ve gündüz ayrı ayrı
olmak üzere bu ism-i şerifi (400 kere) zikretmeye devam ederse, Allah-u Te'ala'nın
izniyle en kısa zamanda bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mertebeye çıkar.
Bu konuda daha tesirli bir terkip vardır ki o da şöylecedir:
Bu kişi cumartesi gününden başlayarak (1 hafta) boyunca oruç tutar
ve (her gün) bu ism-i şerifi (7000 kere) okursa, Allah-u Te'ala'nın izniyle tez
zamanda işinde mevkice yükselir.
8. Her kim bir zalimin elinin altında ezilip o kişiden daha üstün bir konuma gelerek
bu durumdan kurtulmak isterse, pazar gününden başlayarak (1 hafta) boyunca
oruç tutsun ve (her gün) bu ism-i şerifi (1700 kere) okusun.
Böyle yapan kişi Allah-u Te'ala'nın izniyle bu durumdan kurtulur.
9. Her kim (7 gün) boyunca itikafa girip, bu müddet içerisinde farz namazlardan
sonra bu ism-i şerifi (3730 kere) okursa, kendisinde harikulade (olağan üstü)
manevi haller zahir olur.
10. Her kim perşembe günü imsaktan sonraki bir saat içerisinde bu ism-i şerifi
(1700 kere) okur ve ardından isteğini Allah-u Te'ala'ya arz ederse muradına ulaşır.
11. Maddi imkanları kısıtlı olan fakir birisi bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse,
Allah-u Te'ala o kişinin rızkına bereketler ihsan eder.
12. Bu ism-i şerifi zikretmek, kelam ehli olan hatip ve vaizler için çok faydalıdır.
Zira böylece kelamlarının tesiri artar.
13. Bu ism-i şerifi zikredip bereketlerine nail olmak, ismi Ali olanlar için çok
münasiptir.
14. Kadın yahut erkek her kimin talih yıldızı kapalı ise, başı siyah olan bir koyunun
kalbini alsın, bu ism-i şerifi onun üzerine (700 kere) okusun.
Sonra bu ism-i şerifi bir yaprak üzerine yazıp onu o kalbin içine koysun ve o kalbi
ya bir mescid avlusuna (kapıya yakın bir yere) ya da evinin kapısının altına gömsün.
Sonra baksın görsün ki talihi nasıl açılacak ve bi kudretillahi Te’ala ne türlü fetihler
(açılımlar) müşahede edecek!
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (203’den 206’ya kadar)
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33. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ quddûsüttâhiru min külli sûin felâ şey-e
yuâdiluhû min cemî-i halqih. Yâ quddûs.
Ey bütün kötülüklerden pak ve temiz olan Zat ki bütün mahlukatı içerisinden
hiçbir şey O'na denk olamaz. Ya Kuddus!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim maddi olarak sıkıntı yaşar da bir işe girmekte zorlanırsa, bu ism-i şerifi
zikretmeye devam etsin. Böyle yapan kişiye en kısa zamanda hayırlı bir rızık kapısı
açılır.
2. Her kim düşman sahibi birisi olur da bu düşmanları o kişi hakkında hakimlere
yalan yanlış ihbarlarda bulunursa, bu durumdan kurtulmak için bu ism-i şerif misk,
zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple ceylan derisi
üzerine yazsın. Ardından da:

Düşmanlarımın dillerini bağladım.
Cümlesinden sonra o düşmanların isimlerini yazarak bu ism-i şerifin peşine eklesin.
Sonra da bu deriyi bal mumu ile kaplayarak kimsenin görmeyeceği bir şekilde
sarığının içine koysun.
Bunu yaptığında Allah-u Te'ala'nın izniyle düşmanlarının dili bağlanır
ve o kişi aleyhinde konuşmaya güç yetiremezler.
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3. Her kim bu ism-i şerifi (her gün 400 kere) zikretmeye devam ederse, Allah-u
Te'ala'nın izniyle o kişinin bütün kötü ahlakları güzel huy ve davranışlara dönüşür.
4. Her kimin dükkanı olur da, insanlar arasında "Aldatıcı" gibi kötü lakapla
anılmaktan kurtulmak isterse, bu ism-i şerifi (her gün 3000 kere) olmak üzere bir
hafta boyunca okusun.
Allah-u Te'ala'nın izniyle bu durumdan kurtulur ve iyi anılır.
5. Bu ism-i şerif Allah-u Te'ala'nın kemali olan esma-i şerifesinden biridir.
Bu ism-i şerifi daima abdestli durmaya özen göstererek, hayvani gıdalardan
ve büyük günahlardan sakınarak zikretmeye devam eden kişinin:
Dışı ve içi kemalatla süslenir, kalbine tecelliler gelir ve kendisine acayip haller
açılır.
6. Bu ism-i şerifi zikredip, hayır ve bereketlerine nail olmak, ismi Süleyman olanlar
hakkında çok uygundur.
7. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Yusuf (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuş, bu ism-i
şerifin bereketiyle onun içini dışını pak eylemiş ayrıca ona çok üstün bir güzellik
vasfı bahşetmiştir.
Hatta o kadar ki kadınlar kendisini gördüklerinde:
Tenzih olsun Allah'a! (Böyle bir güzeli yaratmaya Kadir olan Allah-u Te’ala
acziyetten ne kadar uzaktır!) Bu kişi bir beşer olamaz. (Olsa olsa) bu ancak pek
değerli bir melektir. (Yusuf Suresi : 26'dan) demişlerdir.
8. Her kim zina yapmak, içki içmek gibi haramlara müptela olur ve bu durumdan
kurtulmak ister de perşembe, cuma ve cumartesi günleri peş peşe oruç tutup, bu
süre zarfındaki her farz namazdan sonra bu ism-i şerifi (360 kere) okursa, Allah-u
Te'ala'nın izniyle bu haramlara karşı içine bir soğukluk gelir ve bunları
işlemekten kurtulur.
Ayrıca bu terkip, kişinin dünyevi veya uhrevi isteklerinin gerçekleşmesi hususunda
da keskin kılıç gibi tesirlidir.
9. Her kim (günde 10.000 kere) olmak üzere (toplam 40 gün boyunca) bu ism-i
şerifi zikretmeye devam ederse:
Allah-u Te'ala'nın izniyle kalbinde Allah-u Te'ala'nın sevgisinden başka hiçbir şey
kalmaz.
879

Aynı terkip (günde 1000 kere) zikredilerek uygulanırsa, kişi umduğuna nail olur
ve mahlukata karşı tesir gücü artar.
10. Her kim bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan
bir mürekkeple temiz bir kağıda yazıp daha sonra bu kağıdı, içerisinde su bulunan
bir kaba bırakarak yazı suya tamamen geçtikten sonra bu sudan içerse, Allah-u
Te'ala'nın izniyle baş ağrısından kurtulur.
Ayrıca bu terkip bütün hastalıklar için de tatbik edilebilir.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (207’den 210’a kadar)
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34. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ mübdiel-berâyâ ve muîdehâ ba'de
fenâihâ bi qudratih. Yâ Mübdiu.
Ey mahlukatı baştan var eden ve hepsi yok olduktan sonra tekrar onları
kudretiyle diriltecek olan! Ya Mübdi!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim bir şey satın almak, ev yapmak ve evlenmek gibi herhangi bir şeye
başlamadan önce bu ism-i şerifi (41 kere) okur da sonra o işe başlarsa,
Allah-u Te'ala'nın izniyle o iş hayırla sonuçlanır.
2. İstediği bir şeyin gerçekleşmesini dileyen kişi:
(toplam 40 gece boyunca her gece) okuyabildiği kadar bu ism-i şerifi zikrederse,
Allah-uTe'ala'nın izniyle muradına kavuşur.
3. Eşiyle birleşemeyen yani bağlı olan kişinin bu derdinin izalesi için bu ism-i şerif
bir yumurtanın üzerine yazılır.
Sonra o yumurta kaynatılarak pişirilir, ardından da bu ism-i şerif (20 kere)
okunduktan sonra bu kişiye yedirilir. Böyle yapıldığı zaman Allah-u Te'ala'nın
izniyle o kişinin bağı çözülür ve bu derdinden kurtulur.
4. Her kim çocuğuna ilim tahsil ettirmek istiyorsa, o çocuğu pazar günü medreseye
götürsün ve bu ism-i şerifi çocuğun başı üzerine (20 kere) okusun.
Böyle yaparsa, Allah-u Te'ala'nın izniyle o çocuk ilim elde etmeye muvaffak olur.
5. (Her gün 6000 kere) olmak üzere (toplam 85 gün) boyunca bu ism-i şerifi
zikreden kişi, Allah-u Te'ala'nın izniyle yüksek manevi makamlara ulaşır.
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6. Her kim (ayın başında) bu ism-i şerifi zikrederse, Allah-u Te'ala'nın izniyle o ay
o kişi için çok hayırlı geçer.
7. Her kim zifaf gecesinde bu ism-i şerifi zikrettikten sonra eşine yaklaşırsa,
Allah-u Te'ala'nın izniyle o kişi için eşi birçok bereketlere sebep olur.
8. Bu ism-i şerif Cemali isimlerden olup ismi Ahmed olanlar için bunun
bereketlerine nail olmak çok münasiptir.
9. Her kim bu ism-i şerifi çok zikrederse, Allah-u Te'ala onun zahirini de,
batınını da kemale eriştirir (olgunlaştırır).
10. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Nuh (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuş, o mübarek
Nebi de bu ism-i şerifin bereketiyle inatçı din düşmanlarına galip gelmiş ve zalim
olan kavmini Allah-u Te'ala tufanla helak etmiştir.
11. Bu ism-i şerif bir hastanın üzerine (9 kere), diğer bir rivayete göre de (30 kere)
okunup üflenirse, Allah-u Te'ala'nın izniyle eceli gelmediyse hastalığından kurtulur.
12. Bu ism-i şerif hastanın üzerine okunabildiği kadar okunup üflenirse,
Allah-u Te'ala'nın izniyle hastalığından kurtulur.
13. Hasta olan kişi (her gün) bu ism-i şerifi (120 kere) okumaya devam ederse,
Allah-u Te'ala'nın izniyle hastalığı günden güne geçmeye başlayarak son bulacaktır.
Kendisi okuyamayanın niyetine başkası da okuyabilir.
14. Yaşamasından ümit kesilecek şekilde ileri derecede hasta olan birinin
iyileşmesi için:
Bu ism-i şerif (her gün 13.000 kere) okunmak üzere (toplam 7 gün) o hastanın
şifası niyetiyle okunur. Allah-u Te'ala'nın izniyle o hasta en kısa zamanda sağlığına
kavuşur.
15. Her kimin bir suçu olur da sultandan (devletten) korkarsa, düzgün bir niyet
ve samimi bir kalp ile bu ism-i şerifi okumaya devam etsin.
Böyle yaptığında Allah-u Te'ala onu korktuğu şeyden kurtarır. Kendisi
okuyamayanın niyetine başkası da okuyabilir.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (211’den 214’e kadar)
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35. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ celîlül-mütekebbiru alâ külli şey in
fel-adlü emruhû vessıdqu va'düh. Yâ Celîl.
Ey her şeye karşı büyüklük sahibi olup hükümleri adaletli,
verdiği sözler de dosdoğru olan Yüce Zat! Ya Celil!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Her kim bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse, Allah-u Te'ala'nın ve O'nun
dostlarının muhabbetini (sevgisini) kazanır.
Ricalüllah (Allah dostları) da o kişiye manen yönelip himmet ederler.
Böylece Allah-u Te'ala'nın izniyle o kişiye manevi sırlar aralanır,
artık o da manevi alemin inceliklerinden nasipdar olur.
2. Bu ism-i şerifi (her gün 360 kere) okumaya devam eden kişiyi, Allah-u Te'ala
mahlukatı arasından seçerek diğerlerine karşı üstün kılar ve aziz eder.
3. Bu ism-i şerifi çokça zikreden kişi muradına nail olur ve Allah-u Te'ala zor işleri
O kişiye asan (kolay) eder.
4. Bu ism-i şerif az olan bir gıda maddesi üzerine okunursa, Allah-u Te'ala'nın
izniyle o gıdada birçok bereketler hasıl olur.
5. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişi mahlükat arasında sözü dinlenilen
çok heybetli birisi haline gelir.
Bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir
mürekkeple bir kağıda yazıp nuska yaparak üzerinde taşıyan kişi bu sırra daha
kolayca ulaşabilir.
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6. Bu ism-i şerif celali olan isimlerdendir ki Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Rasulüllah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e inzal buyurmuş, o Rasul-ü zişan Efendimiz
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bu ism-i şerifin bereketiyle kavmi ve kabilesi içinde
çok heybetli ve kendisine rağbet edilen birisi olmuştur.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu ism-i şerifi Ömer ibni Hattab
(Radıyallahu Anh)’a öğretmiştir, o da bu sayede çok heybet ve vakar sahibi
olmuştur.
Hatta bu ism-i şerifin bereketindendir ki Sa'd ibni Ebi Vakkas (Radıyallahu Anh)’dan
rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ömer
(Radıyallahu Anh)’a:
(Ey Ömer!) Nefsim (canım kudret) elinde olan Zat'a yemin ederim ki şeytan seninle
hangi yolda karşılaşsa, mutlaka senin yolundan başka bir yola girer, buyurmuştur.
7. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişiye insanlardan ve cinlerden kimsenin
bir zararı dokunamaz. Ayrıca şerli cinler ve şeytanlar o kişiye yaklaşamaz.
8. Bu ism-i şerifi zikretmek devlet başkanları için çok münasiptir. Çünkü böylelikle
çok vakar kazanırlar ve saltanatları daim olur. Ayrıca etraflarındaki devlet ricali
arasında bozuk biri varsa Allah-u Te'ala o kişinin hakikatini bu ism-i şerifi zikreden
kişiye gösterir ve böylelikle o devlet yönetimi bozuk adamlardan kurtulur.
9. Önemli bir işi olup da bunun gerçekleşmesini isteyen kişi (40 gün) boyunca
halvete girip (her gün) bu ism-i şerifin zikriyle meşgul olursa, Allah-u Te'ala'nın
izniyle o isteğine ulaşır.
10. Her kim (21 gün boyunca, günde 3.040 kere) bu ism-i şerifi okumaya devam
ederse, bu arada şüpheli şeyler yemekten sakınır ve kalbini Allah-u Te'ala'nın
gayrıyla meşgul etmez, gördüğü alamet ve tecellilerden kimseye bahsetmezse
Allah-u Te'ala'nın izniyle o kişinin düşmanları ona zarar veremeyip başından
defolup giderler.
11. Her kim (40 gün) boyunca halvete girer ve (günde 16.000 kere)
(bir rivayet gücü yettiği kadar) bu ism-i şerifi okumaya devam ederse, Allah-u
Te'ala'nın izniyle zahiri ve batini (görünen ve görünmeyen), dünyevi ve uhrevi
bütün isteklerine nail olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (215’den 218’e kadar)
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36. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ mahmûdü felâ tebluğul-evhâmu
külle senâihî ve mecdih. Yâ Mahmûd.
Ey Kendisine tam manasıyla nasıl övgü ve tazim yapılacağı hususuna idraklerin
yetişemeyeceği derecede hamde layık olan! Ya Mahmud!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Kötü huyları olup bunlardan kurtulmak isteyen kişi, (her gün) bu ism-i şerifi
(1041 kere) okuyarak (21 gün) zikrederse, Allah-u Te'ala'nın izniyle bu kötü
vasıflarından ve huylarından kurtulur.
Diğer bir rivayete göre ise kişinin kötü ahlakından kurtulması için bu ism-i şerifi
zikretmeye (45 gün) boyunca ihlasla devam etmesi gerekir.
2. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişi herkes tarafından kabul görüp çok
makbul birisi olur.
Bir rivayete göre bunun gerçekleşmesi için üç buçuk ay boyunca sürekli bu ism-i
şerif zikredilmelidir.
3. Tanımadığı ve yabancısı olduğu bir şehre giden kişi, bu ism-i şerifi,
(7 gün boyunca geceleyin 1000 kere) zikreder. Allah-u Te'ala'nın izniyle bunu
yapan kişi orada maruf (tanınan) ve sevilen birisi olur.
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4. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i rüyasında görmek isteyen kişi
perşembe gününü oruçlu geçirip, cuma akşamı iftar ettikten sonra
yatsı namazının ardından:
a. (1000 kere) İhlas Süresi okur.
b. (1000 kere) Salevat-ı Şerife okur.
c. (1000 kere) de bu ism-i şerifi zikreder.
Daha sonra:

Onu yüceltmek için Kendi isminden ona isim çıkarttı da,
Arş'ın sahibi Mahmud iken o da Muhammed oldu.
beyt-i şerifini (100 kere) okur.
Bunları yapan kişi Allah-u Te'ala'nın izniyle o gece rüyasında Rasulüllah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i inşaallah görecektir.
5. Her kim bu ism-i şerifi (2541 kere) okumaya devam ederse, Allah-u Te'ala'nın
izniyle mahlukat arasında aziz, değerli ve muhterem biri olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (219’dan 221’e kadar)
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37. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ kerîmel-afvi zel-adli entellezî mele-e
külle şey in adlüh. Yâ Kerîm.
Ey affı değerli olan adalet sahibi!
Adaleti her şeyi dolduran ancak Sensin. Ya Kerim!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bir kişinin günahları denizlerin köpüğü kadar bile çok olur da bu ism-i şerifi
yalvara-yakara zikretmeye devam ederse, Allah-u Te'ala o kişinin bütün
günahlarını affeder.
Diğer bir rivayete göre bu kişi, bu ism-i şerifi (her gün 3500 kere) olmak üzere
(115 gün) boyunca zikrederse, Allah-u Te'ala onun ve o kişinin geçmişlerinin bütün
günahlarını bağışlar.
2. Çok mal mülk sahibi olmak isteyen kişi bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse,
Allah-u Te'ala'nın izniyle çok zengin birisi olur.
3. Her kim bir zalimden veya hakkında kötü karar vermesi muhtemel olan bir
hakimden korkarsa, bu ism-i şerifi bir gece sabaha yani imsak oluncaya kadar
zikretsin. Böyle yapan kişi o gecenin sabahında bu kişilerin şerrinden kurtulur.
Diğer bir rivayete göre ise bir zalim ya da hakim, bu kişinin ölümüne sebep olmak
için uğraşıyor olsa bile, bu kişi (her gün 2041 kere) olmak üzere (40 gün) boyunca
bu ism-i şerifi zikreder. Böyle yaparsa Allah-u Te'ala'nın izniyle bunların elinden
kurtulur.
4. Hapiste olan kişi (her gün 1000 kere) okumak üzere bu ism-i şerifi (3 gün)
boyunca huzur üzere okusun. Böyle yapan kişi Allah-u Te'ala'nın izniyle hapisten
çıkar.
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5. Bu ism-i şerif cemali isimlerdendir. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi İbrahim
(Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur. O da bu sayede çok cömert ve kerim bir zat
olmuştur.
Dolayısıyla şu bir gerçek ki her kim hayatı boyunca bu ism-i şerifi zikretmeye
devam ederse, ömrü hayatı boyunca devamlı Allah-u Te'ala'nın lütuflara nail olur.
Öldükten sonra da Allah-u Te'ala'nın rahmetine ğark olur.
6. Her kim gömülecek olan kişinin avucunun içerisine bu ism-i şerifi yazdıktan
sonra o ölüyü defnederse, diğer bir rivayete göre ise bu ism-i şerif bir kağıda
yazılıp ölünün kefenine konulursa:
Allah-u Te'ala o kişinin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe yapar.
Sonra rahmet meleklerinden biri o kişinin kabrine gelir de Münker-Nekir
meleklerinin suallerine vereceği cevaplarda ona yardım ederek rahmete nail
olmasına vesile olur.
7. Bu ism-i şerifi zikredip hayırlarına nail olmak ismi Abdülkerim olanlar hakkında
çok münasiptir.
8. Bu ism-i şerifin hususi bir hassası da, kendisini zikretmeye devam edenlerin
mesleklerinde zirve noktaya ulaşmalarıdır.
9. Her kim (7 gün) boyunca halvete girip, her farz namazın ardından bu ism-i şerifi
(8800 kere) zikrederse, bu halvetin sonunda Allah-u Te'ala'dan istediği her hayırlı
murada kavuşur.
10. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişi bütün işlerinde adaletli birisi olur.
11. Her kime bir hükümdar (yetkili) kızgın olursa, o kişinin bu ism-i şerifi (28 kere)
okuması, o güçlü kişinin kendisine bir şer ve zarar dokundurmasından Allah-u
Te'ala'nın fazlı ile onun için eman (güvence) olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (222’den 225’e kadar)
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38. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ azîmu zessenâil-fâhıri vel-izzi vel-mecdi
vel-kibriyâi felâ yezillü izzüh. Yâ Azîm.
Ey kıymetli övgülere, izzete, ululuk ve yüceliğe sahip olup
hiçbir zaman izzeti zillete uğramayan Büyük Zat! Ya ‘Azim!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişide azamet (ululuk) eserleri zahir olur
ve bu kişi hem Allah-u Te'ala, hem de insanların nazarında çok itibar sahibi ve
heybetli biri olur.
2. Bu ism-i şerifi huzur üzere zikretmeye devam eden kişi çok mal-mülk, şeref,
izzet ve riyaset (liderlik) sahibi olur.
3. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişi çok sevilen ve aranan birisi olur.
4. İftar etmeden önce (3 kere) bu ism-i şerifi okuyan kişinin Allah-u Te'ala bütün
günahlarını bağışlar ve o kişinin orucunu kabul eder.
5. Bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir
mürekkeple bir bez üzerine (360 kere) yazıp bunu nuska yaparak üzerinde taşıyan
kişi çok heybetli ve herkes indinde makbul birisi olur.
6. Her kime cinler musallat olup onu bi karar ederlerse, bu ism-i şerifi üçgen bir
kağıda misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple
Cin Suresi'nde bulunan ayet-i kerimelerin sayısına muvafık olarak (28 kere) yazsın.
İşte bu kağıdı kendisine cin musallat olan kişi üzerinde taşırsa, Allah-u Te'ala'nın
izniyle o kişideki cinler ondan uzaklaşırlar.
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7. Her kim bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir
mürekkeple sağ ve sol elinin içine yazarak ellerini semaya kaldırır ve Allah-u
Te'ala'ya dua ederse, bütün istekleri kabul olur.
8. Bu ism-i şerif Allah-u Te'ala'nın celali olan isimlerindendir. Nitekim görüldüğü
üzere bu ism-i şerifte Allah-u Te'ala'nın azameti, izzeti, ululuk ve yüceliği birlikte
anılmıştır.
Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Lut (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur.
O yüce peygamber de bu ism-i şerifin bereketiyle ahlak duygusundan çok uzak
olan kavminin helak olmasıyla onlardan kurtulmuştur.
9. Bu ism-i şerifi zikredip bereketlerine nail olmak, ismi Abdülazim ve Abdülğani
olan kişiler için çok münasiptir.
10. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişi evliyaullahın gönlünde mümtaz biri olur.
11. Hakimin kendisine bir ceza vermesinden korkan kişi bu ism-i şerifi (156 kere)
okusun.
Bunu yapan Allah-u Te'ala'nın izniyle herhangi bir ceza almaz.
12. Her kim (7 gün) boyunca halvete girer ve her farz namazın ardından bu ism-i
şerifi (3060 kere) okursa, Allah-u Te'ala'nın izniyle isteklerine kavuşur.
Tabi bütün bunların hasıl olması için zikir esnasında kalp huzurunu temin etmek
ve ihlaslı olmak şarttır. İhlas yoksa, iflas kaçınılmazdır.
13. Her kim yüce mertebelere kavuşmak niyetiyle (her gün 1000 kere) olmak üzere
(16 gün) boyunca bu ism-i şerifi zikrederse, muradına (umduğuna) nail olur.
14. Her kim (günde 4000 kere) olmak üzere, (40 gün) boyunca bu ism-i şerifi
zikretmeye devam ederse, dünya ve ahiretin hayırlarına nail olur.
15. Her kimin yetkililer nezdinde bir haceti olup onlardan bir şey istemek zorunda
kalırsa, bu ism-i şerifi devamlı okuması halinde o muradı hasıl olur ve onlar
katındaki işi görülür.
16. Bu ism-i şerifi okumaya devam eden kişinin kalbinde marifet ve hikmet
pınarları cereyan eder (akar).
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (226’dan 229’a kadar)
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39. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ qarîbul-mücîbul-müdânî düne
külli şey-in qurbüh. Yâ qarîb.
Ey (manevi) yakınlığı her şeyin ilerisinde olup (duaları) kabul edici
ve (kuluna şah damarından) yakın olan! Ya Karib!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Dua ettikten sonra bu ism-i şerifi okuyan kişinin duası kabul olur.
2. Bu ism-i şerif Allah-u Te'ala'nın kemali olan isimlerindendir. Allah-u Te'ala bu
ism-i şerifi İsma'il (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuş, o teslimiyetli zat da bu ism-i
şerifin bereketiyle kurban edilmekten kurtulmuştur.
3. Bu ism-i şerifi (günde 1000 kere) okuyan kişinin bütün istekleri gerçekleşir.
4. (Her gün 1360 kere) olmak üzere, bu ism-i şerifi (40 gün) boyunca okuyan kişi bu
ism-i şerifin bütün sırlarına nail olur.
5. (Günde 500 kere) olmak üzere (40 gün) boyunca bu ism-i şerifi zikreden kişiye
bütün inatçı ve kötü fiil sahibi olan kişiler itaat edip sözünü dinlerler. Ayrıca bu kişi
Şeytan'ın vesveselerinden de kurtulur.
6. Her kim içerisinde güneşin ya da ayın tutulacağı bir ayın başından itibaren
(her gün) bu ism-i şerifi (1909 kere) olmak üzere (1 ay boyunca) okuyup.
Güneş veya ay tutulması olduğunda da küsuf (güneş tutulması) namazını ya da
hüsuf (ay tutulması) namazını kılarsa:
Allah-u Te'ala o kişiyi düşmanlarına karşı galip kılar ve her hususta onu zafere
kavuşturur.
891

7. Her kim Ademoğullarının dillerini bağlayıp kendisi hakkında hayırdan başka bir
şey konuşamamalarını ve kendisinin herkes tarafından sevilen biri olmasını
istiyorsa, (3 gün) oruç tutarak bu ism-i şerifi o günlerde okumaya devam etsin.
Sonra pamuktan bir ip alıp ona yedi düğüm atsın. Her düğümü atarken de hem
bu ism-i şerifi, hem de Rahman Süresi'nin 33. ayet-i kerimesi olan:

Ey cinler ve insanlar topluluğu! (Benim hükmümden kaçıp kurtulmak için) göklerin
ve yerin kenarlarından çıkışınıza güç yetirebildiyseniz, haydi çıkıverin.
Ama üstün bir güç olmaksızın (bu kuşatmayı aşıp bir yere) çıkamazsınız.
Ayet-i kerimesini okusun. Sonra o düğümlü ipi bir şişeye koyup ağzını kapatsın
ve onu bir yere gömsün.
Böylece muradı hasıl olacak (istekleri gerçekleşecek) ve bi kudretillahi Te’ala
herkesin ağzı dili onun hakkında kötü konuşmaktan bağlanacaktır.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (230’dan 232’ye kadar)
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40. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ acîbessanâi-i felâ tentıqul-elsünü
bikülli âlâihî ve senâihî ve na'mâih. Yâ Acîb.
Ey sanatları (herkesi) hayran bırakıcı olup, tüm nimetlerini, övgü
ve iyiliklerini dillerin sayamayacağı Zat! Ya ‘Acib!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
1. Bu mübarek ism-i şerifin çok fazileti ve menfaati vardır.
Bunu zikretmeye devam edenler dünya ve ahiretteki isteklerine kavuşurlar,
kimsenin görmediği acayip lütuflara mazhar olurlar, gayri meşru işlerden
sakınanlar sadık bir itikad ve tam bir teveccüh (yöneliş) ile bu ism-i şerife devam
ederlerse, dünyalık ya da ahiretlik ne isterlerse elde ederler ve insanlar nezdinde
aziz olurlar.
Ayrıca bu kişi insanların onun sohbetine muhtaç olduğu ilim ve hikmet
(ince bilgiler) kaynağı birisi haline gelir.
2. Meslek sahibi kişiler bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederlerse,
sanatlarında çok muvaffak (başarılı) olurlar.
3. Bu ism-i şerif kemali olan isimlerdendir. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Salih
(Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur.
4. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam edenlerin aleyhine kimse konuşamaz,
konuşmak isteseler dilleri tutular da bir şey söyleyemezler.
Bununla beraber unutarak olsa bile, bu kişiden şeriatın hilafına bir söz sudur
etmez.
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5. Hapiste olan veya bir müşkili olan kişi, bu ism-i şerifi her (100 kere) okumaya
devam ederse, hapiste olan kişi hapisten kurtulur, müşkili olan da bu durumdan
halas olur.
6. Her kim (gündüz 10.000, gece de 5000 kere) olmak üzere (toplam 99 gün)
boyunca bu ism-i şerifi okumaya devam ederse, bütün duaları kabul olur ve sonsuz
nimetlere ğark olur.
7. Bu ism-i şerifi çok zikredenler devlet ricali indinde (yetkililer nazarında) sözü
dinlenilen makbul birisi olurlar.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (233’den 235’e kadar)
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