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Ramazan Ayının Sahur Vakitlerinde Okunan 
Ebu Hamza Sumâlî Duası

بْــٔني بُِعُقوبَِتَك، َوَل َتْمُكْر ٔبي ٔفي ٔحيَلِتَك، ِمْن اَْيَن ِلَي اْلَخْيُر  اِٰلٔهي َل ُتَؤدِّ

، َوَل ُيوَجُد ِالَّ ِمْن ِعْنِدَك، َوِمْن اَْيَن ِلَي النََّجاُة َوَل ُتْسَتَطاُع  َيا َربِّ

ِالَّ ِبَك، َل الَّٔذي َاْحَسَن اْسَتْغٔني َعْن َعْوِنَك َوَرْحَمِتَك، َوَل الَّٔذي َاَساَء 

 . َواْجَتَرَا َعَلْيَك َوَلْم ُيْرِضَك َخَرَج َعْن ُقْدَرِتَك، َيا َربِّ َيا َربِّ َيا َربِّ

Duanın “Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi“ cümleleri, nefes kesilinceye kadar 
tekrarlanır.

ِبَك َعَرْفُتَك َوَاْنَت َدلَــْلَتٔني َعَلْيَك َوَدَعْوَتٔني اِلَْيَك، َوَلْوَل اَْنَت َلْم َاْدِر َما 

اَْنَت. َاْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َاْدُعوُه َفُئجيُبٔني، َوِاْن ُكْنَت َبٔطيـًئا ٔحنَي َيْدُعؤنی. 

َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َاْسَئُلُه َفُيْعٔطئني، َوِاْن ُكْنُت َبٔخيًل ٔحنَي َيْسَتْقِرُضٔنی. (1) 

(1) Ey mabudum! Cezalandırarak beni edeplendirme ve tedbirinin tuzağına 
düşürme. Ey Rabbim! Nerden hayır elde edebilirim; oysaki senin katından 
başka kimseden hayır gelmez?! Kurtuluşa nasıl erebilirim; oysaki ancak se-
ninle kurtuluş mümkün olabilir?! Ne iyi amel sahibi, senin yardım ve rah-
metinden müstağnidir ve ne de kötü işler yapıp sana karşı gelen ve senin 
hoşnutluğunu kazanmayan, senin kudret ve hâkimiyetinden dışarı çıkabilir. 
Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! 

Duanın “Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi“ cümleleri, nefes kesilinceye kadar tekrar-
lanır.

Seni, seninle tanıdım. Sen, beni kendine yönlendirdin ve kendine çağırdın. 
Eğer sen olmasaydın, senin kim olduğunu bilemezdim. Hamd, beni çağırdı-
ğında gevşek davrandığım hâlde, ben O’nu çağırdığımda bana icabet eden 
Allah’a mahsustur. Hamd, benden borç talep edince (kullarına borç verme-
mi isteyince), cimrilik ettiğim hâlde, bana istediğimi veren Allah’a mahsus-
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َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي ُانَأديِه ُكلََّما ِشْئُت ِلَحاَجٔتی، َوَاْخُلو ِبِه َحْيُث ِشْئُت 

ي بَِغْيِر َشٔفيٍع َفَيْقٔضي ٔلي َحاَجٔتی. ِلِسرّٔ

َاْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َل َاْدُعو َغْيَرُه، َوَلْو َدَعْوُت َغْيَرُه َلْم َيْسَتِجْب ٔلي ُدَعأئی. 

َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َل َاْرُجو َغْيَرُه، َوَلْو َرَجْوُت َغْيَرُه َلَْخَلَف َرَجأئی. 

َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َوَكَلٔني اِلَْيِه َفَاْكَرَمٔني، َوَلْم َيِكْلٔني اَِلي النَّاِس َفُئهيُنؤنی. 

َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َتَحبََّب اَِليَّ َوُهَو َغِنيٌّ َعنّٔی. َواْلَحْمُد لِـٕلِه الَّٔذي َيْحُلُم 

َعنّٔي، َحٕتي َكَانّٔي َل َذْنَب ٔلی. َفَربّٔي َاْحَمُد َشْیٍء ِعْنٔدی، َوَاَحقُّ ِبَحْمٔدی. 

اِلَْيَك  َجاِء  الرَّ َوَمَناِهَل  ُمْشَرَعًة،  اِلَْيَك  اْلَمَطاِلِب  ُسُبَل  َاِجُد  اِنّٔي  اَلٕلُهمَّ 

اِلَْيَك  الُدَعاِء  َواَْبَواَب  ُمَباَحًة،  َامََّلَك  ِلَمْن  بَِفْضِلَك  َواْلِْسِتَعاَنَة  ُمْتَرَعًة، 

tur. Hamd, istediğim zaman hacetim için kendisine yakardığım ve sırrımı 
vasıtasız olarak açtığım zaman hacetimi veren Allah’a mahsustur.

Hamd, kendisinden gayrisini çağırmadığım Allah’a mahsustur; eğer O’ndan 
gayrisini çağırsaydım, çağrıma icabet etmezdi. Hamd, kendisinden gayrisine 
ümit bağlamadığım Allah’a mahsustur; eğer O’ndan gayrisine ümit bağla-
saydım, ümidimi boşa çıkarırdı. Hamd, benim işimi kendisi üstlenerek beni 
yücelten, beni halka terk etmemekle onların küçümsemelerinden kurtaran 
Allah’a mahsustur. Hamd, bana ihtiyacı olmadığı hâlde beni dostluğa kabul 
eden Allah’a mahsustur. Hamd, hiç günah işlememişim gibi bana hilmiyle 
(yumuşak) davranan Allah’a mahsustur. Böylece Rabbim, benim nezdimde 
en beğenilir ve övgüme en lâyık olandır.

Allah’ım! Ben, istekleri sana yöneltmenin yolunu açık görüyorum. Sana 
doğru coşan ümit pınarlarını dolu buluyorum. Sana ümit besleyenin senin 
lütfundan yardım dilemesinin önünde herhangi bir engel yoktur. Sana ya-



562
AYLARIN

 AM
ELLERİ

Ebu Hamza Sumâlî Duası

أجي ِبَمْوِضِع ِاَجاَبٍة، َولِــْلَمْلُهؤفنَي  اِرٔخنَي َمْفُتوَحًة، َوَاْعَلُم َانََّك لِلرَّ لِلصَّ

َضا بَِقَضاِئَك ِعَوًضا ِمْن  ِبَمْرَصِد ِاَغاَثٍة، َوَانَّ ِفي اللَّْهِف اِٰلي ُجوِدَك َوالرِّ

اِحَل اِلَْيَك  ا ٔفي اَْيَدي اْلُمْسَتْأِثٔريَن، َوَانَّ الرَّ َمْنِع الَْباِخٔلنَي، َوَمْنُدوَحًة َعمَّ

َقٔريُب اْلَمَساَفِة، َوَانََّك َل َتْحَتِجُب َعْن َخْلِقَك ِالَّ َاْن َتْحُجَبُهُم اْلَْعَماُل 

ْهُت اِلَْيَك ِبَحاَجٔتی، َوَجَعْلُت  ُدوَنَك، َوَقْد َقَصْدُت اِلَْيَك ِبَطِلَبٔتی، َوَتَوجَّ

ٔلي ِمْن َغْيِر ِاْسِتْحَقاٍق ِلِْسِتَماِعَك ِمنّٔی،  ِبَك اْسِتَغاَثٔتی، َوِبُدَعاِئَك َتَوسُّ

َوَل اْسٔتيَجاٍب لَِعْفِوَك َعنّٔی، َبْل لِِثَقٔتي ِبَكَرِمَك، َوُسُكؤني اِٰلي ِصْدِق 

يـَماِن بَِتْؤحيِدَك، َوَئقئني ِبَمْعِرَفِتَك ِمنّٔي َاْن َل  َوْعِدَك، َوَلَجأئي اَِلي اْلٔ

َربَّ ٔلي َغْيُرَك، َوَل اِٰلَه ِالَّ اَْنَت، َوْحَدَك َل َشٔريَك َلَك.

karanlar için dua kapıları açıktır. Şüphesiz senin gerçektende ümit edenle-
rin hacetini yerine getirmeye ve perişanlara yardım etmeye hazır olduğunu 
biliyorum. Yine şüphesiz biliyorum ki senin cömertliğine sığınmak, kaza ve 
kaderine rıza göstermek; cimrilerin esirgemelerinden ve dünya ehlinin sa-
hip olduklarından beni ihtiyaçsız kılan bir tercihimdir. Sana doğru hareket 
edenin mesafesi yakındır. Şüphesiz sen kullarından perdelenmiş değilsin 
(onlar seni kalp gözüyle görebilirler); fakat ne var ki, onları senden perdele-
yen onların (kötü) amelleridir. Fakat ben, duamı kabul etmeni ve senin affına 
mazhar olmayı hak etmediğim hâlde isteğimi senin kapına getirdim; hace-
timle sana yöneldim ve sana yakarış ve duamı tevessül vesilesi kıldım. Çünkü 
ben sadece senin keremine güveniyor, vaadinin doğruluğuyla huzur bulu-
yorum; tevhidine olan imanım, senden başka bir rabbim olmayışına yakin 
ve marifetimle sana yöneliyorum; senden başka tapılacak bir mabut yoktur; 
yegânesin, ortağın yoktur. 
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ِمْن  الـٕلَه  ﴿َواْسَئُلوا  ِصْدٌق:  َوَوْعُدَك   ، َحقٌّ َوَقْوُلَك  الْــَقاِئُل  َاْنَت  اَلٕلُهمَّ 

َسئِّدي  َيا  ِصَفاِتَك  ِمْن  َولَْيَس  َرحيًما﴾،  ِبُكْم  َكاَن  الـٕلَه  ِانَّ  َفْضِلِه 

َاْهِل  َعٰلي  بِاْلَعِطيَّاِت  اْلَمنَّاُن  َوَاْنَت  اْلَعِطــيََّة،  َوَتْمَنَع  َؤاِل  بِالسُّ َتْأُمَر  َاْن 

نَِعِمَك  ٔفي  َربَّْيَتٔني  اِٰلٔهي  َرْأَفِتَك.  بَِتَحنُِّن  َعَلْيِهْم  َواْلَعاِئُد  َمْمَلَكِتَك، 

ْنَيا  الدُّ ِفي  َربَّأني  َمْن  َفَيا  َكٔبرًيا،  بِِاْسٔمي  ْهَت  َوَنوَّ َصٔغرًيا،  َوِاْحَساِنَك 

َوَكَرِمِه،  َعْفِوِه  اِٰلي  ِخَرِة  اْلٰ ِفي  ٔلي  َوَاَشاَر  َونَِعِمِه،  ِلِه  َوَتَفضُّ بِِاْحَساِنِه 

َمْعِرَفٔتي َيا َمْوَلَي َدٔلئلي َعَلْيَك، َوُحبّٔي َلَك َشٔفئعي اِلَْيَك، َواَنَا َواِثٌق 

ِمْن َدٔلئلي ِبَدَللَِتَك، َوَساِكٌن ِمْن َشٔفئعي اِٰلي َشَفاَعِتَك.

َاْدُعوَك َيا َسئِّدي بِِلَساٍن َقْد َاْخَرَسُه َذْنُبُه، َربِّ ُانَأجيَك بَِقْلٍب َقْد َاْوبََقُه 

Allah’ım! (Kur’ân’da) “Allah’ın fazlından (hacetlerinizi) isteyin; Allah size 
karşı daima şefkatlidir/merhametlidir.“ buyuran sensin; sözün haktır ve 
vaadin doğrudur. Ey efendim! Kullarına, hacetlerini senden istemeyi emret-
tiğin hâlde onları bahşişinden mahrum etmen, senin şanından uzaktır. Sen, 
hâkimiyetin altında bulunanlara çokça lütufta bulunansın ve onlara sürekli 
şefkat ve sevgiyle yaklaşansın. 

Ey mabudum! Küçüklüğümde beni nimet ve ihsanınla terbiye ettin/bü-
yüttün ve büyüdüğümde ise ismimi yücelttin. Ey dünyada ihsan, lütuf ve 
nimetleriyle beni terbiye eden ve ahirette affedip keremde bulunacağını 
bana bildiren! Ey Mevla’m! Sana olan mârifetim beni sana yönlendiren kı-
lavuzumdur ve sana beslediğim sevgi, katında benim şefaatçimdir. Ve ben, 
kendi kılavuzuma da yine senin yönlendirmenle güveniyorum ve kendi şe-
faatçimden, sen onu kabul ettiğin için eminim.

Ey benim efendim! Günahıyla konuşmaz hâle gelmiş bir dille seni çağırı-
yorum. Ey Rabbim! Suçundan dolayı helakete doğru giden bir kalple sana 
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ِاَذا َراَْيُت َمْوَلَي  ُجْرُمُه، َاْدعُوَك َيا َربِّ َراِهًبا َراِعًبا، َراِجًيا َخاِئًفا، 

َراِحٍم،  َفَخْيُر  َعَفْوَت  َفِاْن  َطِمْعُت،  َكَرَمَك  َراَْيُت  َوِاَذا  َفِزْعُت،  ُذُنؤبي 

ٔتي َيا اَلـٕلُه ٔفي ُجْرأَتي َعٰلي َمْسَئَلِتَك، َمَع  ْبَت َفَغْيُر َظاِلٍم. ُحجَّ َوِاْن َعذَّ

ٔتي َمَع ِقلَِّة َحَيأئي  ٔتي ٔفي ِشدَّ اِْتَيأني َما َتْكَرُه، ُجوُدَك َوَكَرُمَك. َوُعدَّ

َرْأَفُتَك َوَرْحَمُتَك. َوَقْد َرَجْوُت َاْن َل َتٔخيَب بَْيَن َذْيِن َوَذْيِن ُمْنَئتی، 

َمْن  َواَْفَضَل  َداٍع،  َدَعاُه  َمْن  َخْيَر  َيا  ُدَعأئي،  َواْسَمْع  َرَجأئی،  َفَحقِّْق 

َرَجاُه َراٍج، َعُظَم َيا َسئِّدي َاَمٔلی، َوَساَء َعَمٔلی، َفَاْعِطٔني ِمْن َعْفِوَك 

َعْن  َيِجلُّ  َكَرَمَك  َفِانَّ  َعَمٔلی،  بَِاْسَوِء  ُتَؤاِخْذٔني  َوَل  َاَمٔلی،  ِبِمْقَداِر 

ٔريَن. ُمَجاَزاِة اْلُمْذنِٔبنَي، َوِحْلَمَك َيْكُبُر َعْن ُمَكاَفاِة اْلُمَقصِّ

niyaz ediyorum. Ey Rabbim! (Gazap ve azabından) korkarak (rahmet ve 
lütfunu) arzulayarak ve (affını) ümit edip günahlarımdan dolayı çekinerek 
çağırıyorum seni. Ey Mevla’m! Günahlarıma baktığımda ürperiyorum ama 
senin keremine baktığımda umutlanıyorum. Eğer beni affedersen, bu senin 
merhametlilerin en üstünü olduğun içindir (rahmetinin gereğidir) ve eğer 
beni cezalandırırsan hakkımda haksızlık etmiş olmazsın. Allah’ım! Hoşlan-
madığın şeyleri yapmama rağmen, bana, senden (hacetimi) dileme cüretini 
veren senin cömertlik ve keremindir. Sana karşı küstah davranmama rağmen 
zor durumumda dayanağım senin şefkat ve rahmetindir. Yine de bu vaziyet-
te benim ümidimi boşa çıkarmayacağını, arzumu gerçekleştireceğini umu-
yorum. Öyleyse ümidimi gerçekleştir ve duamı duy, ey dergâhına niyazda 
bulunulanların en hayırlısı ve ey ümit edilmeye lâyık olanların en üstünü! Ey 
efendim! Arzum (gitgide) büyümüş, amelim ise kötüleşmiştir; affından bana 
arzum miktarınca bağışta bulun ve beni en kötü amelimden dolayı (bile) ce-
zalandırma; çünkü senin keremin, günahkârları cezalandırmaktan üstündür 
ve senin hilim ve sabrın suçluları cezalandırmaktan daha büyüktür.
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َوَعْدَت  َما  ٌز  ُمَتَنجِّ اِلَْيَك،  ِمْنَك  َهاِرٌب  بَِفْضِلَك،  َعاِئٌذ  َسئِّدي  َيا  َواَنَا 

ْن َاْحَسَن ِبَك َظنًّا، َوَما اَنَا َيا َربِّ َوَما َخَطٔری، َهْبٔني  ْفِح َعمَّ ِمَن الصَّ

، َجلِّْلٔني ِبَسْتِرَك، َواْعُف َعْن  ْق َعَليَّ بَِعْفِوَك، َاْي َربِّ بَِفْضِلَك، َوَتَصدَّ

َفَعْلُتُه،  َما  َغْيُرَك  َذْنٔبي  َعٰلي  الَْيْوَم  َلَع  اطَّ َفَلِو  َوْجِهَك،  ِبَكَرِم  َتْؤبئخي 

نََّك َاْهَوُن النَّاِظٔريَن َوَاَخفُّ  َوَلْو ِخْفُت َتْعٔجيَل اْلُعُقوَبِة َلْجَتَنْبُتُه، َل ِلَ

اِتٔريَن، َوَاْحَكُم اْلَحاِكٔمنَي، َوَاْكَرُم  نََّك َيا َربِّ َخْيُر السَّ ِلٔعنَي، َبْل ِلَ اْلُمطَّ

ْنِب  ُم اْلُغُيوِب، َتْسُتُر الذَّ ُنوِب، َعلَّ اْلَْكَرٔمنَي، َستَّاُر اْلُعُيوِب، َغفَّاُر الذُّ

ُر اْلُعُقوَبَة ِبِحْلِمَك. ِبَكَرِمَك، َوُتَؤخِّ

ُقْدَرِتَك،  بَْعَد  َعْفِوَك  َوَعٰلي  ِعْلِمَك،  بَْعَد  ِحْلِمَك  َعٰلي  اْلَحْمُد  َفَلَك 

Ve ben ey efendim; senin lütfuna sığınıyorum; senden sana kaçıyorum. Af-
fına hüsnüzan besleyene affın kesindir. Ey Rabbim! Ben kim oluyorum ki 
(benden intikam alasın)? Değerim nedir ki?! Lütfunla beni bağışla; affınla 
bana bağışta bulun. Ey Rabbim! Kendi örtünle beni ört (rezil etme); veçhinin 
keremiyle (zatının yüceliğiyle) beni kınamayıp affet. Eğer bugün günahımı 
senden başkası bilseydi, o günahı işlemezdim ve eğer günahımdan dolayı 
hemen azaba tutulacağımdan korksaydım, o günahtan kaçınırdım. Elbette, 
bu (başka birisi günahımı bildiği için günah işlemekten kaçınmam), senin 
gözetenlerin en zayıfı ve en bilgisizi olduğundan dolayı değil, -ey Rabbim-, 
senin (günahları) örtenlerin en hayırlısı, hüküm verenlerin en iyisi, kerem sa-
hiplerinin en üstünü olduğun, ayıpları çok örttüğün, günahları çok bağışladı-
ğın ve gizlilikleri çok bildiğinden dolayıdır. Kereminle insanların günahlarını 
örter ve sabır ve hilminle cezalarını geciktirirsin.

(Kulların günahlarını) bildiğin hâlde hilimli davranman ve (onları cezalan-
dırmaya) gücün yettiği hâlde affetmenden dolayı hamdolsun sana. Senin 
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ُئٔني َعٰلي َمْعِصَيِتَك ِحْلُمَك َعنّٔی، َوَيْدُعؤني اِٰلي ِقلَِّة  َوَيْحِمُلٔني َوُيَجرِّ
َمْعِرَفٔتي  َمَحاِرِمَك  َعٰلي  التََّوثُِّب  اَِلي  َوُيْسِرُعٔني   ، َعَلیَّ ِسْتُرَك  اْلَحَياِء 

ِبِسَعِة َرْحَمِتَك، َوَعٔظيِم َعْفِوَك.

ْنِب، َيا َقاِبَل التَّْوِب،  َيا َحٔليُم َيا َكٔرمُي، َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم، َيا َغاِفَر الذَّ
َعْفُوَك  اَْيَن  اْلَجٔميُل،  ِسْتُرَك  اَْيَن  اْلِْحَساِن،  َقٔدمَي  َيا   ، اْلَمنِّ َعٔظيَم  َيا 
َرْحَمُتَك  اَْيَن  الَسٔريُع،  ِغَياُثَك  اَْيَن  اْلَقٔريُب،  َفَرُجَك  اَْيَن  اْلَجٔليُل، 
َصَناِئُعَك  اَْيَن  اْلَهٔنيَئُة،  َمَواِهُبَك  اَْيَن  اْلَفاِضَلُة،  َعَطاَياَك  اَْيَن  اْلَواِسَعِة، 
ِنيَُّة، اَْيَن َفْضُلَك اْلَعٔظيُم، اَْيَن َمنَُّك اْلَجٔسيُم، اَْيَن ِاْحَساُنَك اْلَقٔدمُي،  السَّ
اَْيَن َكَرُمَك َيا َكٔرمُي، ِبِه َفاْسَتْنِقْذٔنی، َوِبَرْحَمِتَك َفَخلِّْصٔنی، َيا ُمْحِسُن 
َيا ُمْجِمُل، َيا ُمْنِعُم َيا ُمْفِضُل، َلْسُت اَتَِّكُل ِفي النََّجاِة ِمْن ِعَقاِبَك َعٰلي 

bana karşı olan hilmin, beni günah işlemeye sevkedip ona cüret bulmama 
sebep oluyor. Benim (kusurlarımı) örtmen, hayâmın azalmasına neden olu-
yor. Rahmetinin genişliğini ve affının büyüklüğünü bilmem, beni haramlarını 
işlemeye doğru hızla itiyor.

Ey hilim sahibi, ey kerem sahibi, ey (ebediyen) diri olan, ey varlıkları ayakta 
tutan, ey günahı affeden, ey tövbeyi kabul eden, ey bağışı büyük ve ey ihsanı 
ezelî olan! Hani nerede (kusurları) güzelce örtmen? Hani o yüce affın?

Hani nerede (senden beklenilen) yakın kurtuluş? Hani anında yardımın? 
Nerede geniş rahmetin? Hani üstün bağışların? Nerede güzel mevhibelerin? 
Hani değerli inayetlerin? Hani büyük lütfun? Hani büyük nimetin? Hani ka-
dim ve ezelî ihsanın? Nerededir keremin? Ey Kerim! Kereminle beni kurtar. 
Rahmetinle beni (her türlü kötülükten) arındır. Ey her işi iyi olan! Ey her işi 
güzel olan! Ey nimet veren! Ey lütufta bulunan! Senin azabından kurtulmak 
için amellerimize değil, senin bize olan lütuf ve ihsanına güveniyorum. Çün-
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َاْعَمالَِنا، َبْل بَِفْضِلَك َعَلْيَنا، ِلَنََّك َاْهُل الــتَّــْقٰوي َوَاْهَل اْلَمْغِفَرِة، ُتْبِدُئ 

ْنِب َكَرًما، َفَما َنْدٔري َما َنْشُكُر، َاَجٔميَل  بِاْلِْحَساِن نَِعًما، َوَتْعُفو َعِن الذَّ

َما َتْنُشُر، َاْم َقٔبيَح َما َتْسُتُر، َاْم َعٔظيَم َما اَْبَلْيَت َوَاْولَْيَت، َاْم َكٔثرَي َما ِمْنُه 

ْيَت َوَعاَفْيَت. َنجَّ

َة َعْيِن َمْن َلَذ ِبَك َواْنَقَطَع اِلَْيَك، اَْنَت  َيا َحٔبيَب َمْن َتَحبََّب اِلَْيَك، َوَيا ُقرَّ

اْلُمْحِسُن، َوَنْحُن اْلُمٔسيُؤَن، َفَتَجاَوْز َيا َربِّ َعْن َقٔبيِح َما ِعْنَدنَا ِبَجٔميِل 

َما ِعْنَدَك، َوَايُّ َجْهٍل َيا َربِّ َل َيَسُعُه ُجوُدَك، َاْو َايُّ َزَماٍن َاْطَوُل ِمْن 

اَنَاِتَك، َوَما َقْدُر َاْعَمالَِنا ٔفي َجْنِب نَِعِمَك، َوَكْيَف َنْسَتْكِثُر َاْعَماًل نَُقاِبُل 

بَِها َكَرَمَك، َبْل َكْيَف َئضيُق َعَلي اْلُمْذنِٔبنَي َما َوِسَعُهْم ِمْن َرْحَمِتَك.

kü sensin kendisinden korkulmaya layık olan ve sensin affetmeye layık olan; 
önce nimetler vererek ihsanda bulunur, sonra kereminle günahı affedersin. 
Hangisinin şükrünü yerine getirelim; (hakkımızda) yaydığın güzelliğin mi? 
Üzerini örttüğün kötülüğün mü? Müptela edip de (yüzü ak çıkmamızı) sağ-
ladığın büyük imtihanın mı? Ya da bizi kendisinden kurtardığın ve afiyete 
kavuşturduğun nice (bela ve tehlikenin) mi?

Ey sana sevgi besleyenin habibi; ey sana sığınanın ve herkesten bağlarını ko-
parıp sadece sana bağlananın gözünün nuru! Sen iyilik ehlisin, biz ise kötü-
lük ehli; öyleyse ey Rabbim, bizde olan kötülüğü kendinde olan güzellikle 
bağışla. Ey Rabbim! Hangi cahilliğin (affı) senin lütuf ve ihsanının kapsamına 
girmez? Hangi zaman senin sabırla mühlet vermeni aşar?! Nimetlerinin ya-
nında amellerimizin ne değeri var?! Senin keremine karşılık olacak şekilde 
amellerimizi nasıl çok görebiliriz? (Her şeyi kapsayan) geniş rahmetin gü-
nahkârları nasıl kapsamına almaz?!
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ِتَك َيا َسئِّدی، َلْو  ْحَمِة، َفَو ِعزَّ َيا َواِسَع اْلَمْغِفَرِة، َيا بَاِسَط الَْيَدْيِن بِالرَّ
نََهْرَتٔني َما َبِرْحُت ِمْن بَاِبَك، َوَل َكَفْفُت َعْن َتَملُِّقَك، ِلَما اْنَتٰهي اَِليَّ ِمَن 
ُب َمْن َتَشاُء ِبَما  اْلَمْعِرَفِة ِبُجوِدَك َوَكِرَمك، َواَْنَت اْلَفاِعُل ِلَما َتَشاُء، ُتَعذِّ
َتَشاُء َكْيَف َتَشاُء، َوَتْرَحُم َمْن َتَشاُء ِبَما َتَشاُء َكْيَف َتَشاُء، َل ُتْسَئُل 
َعْن ِفْعِلَك، َوَل ُتَناَزُع ٔفي ُمْلِكَك، َوَل ُتَشاَرُك ٔفي َاْمِرَك، َوَل ُتَضادُّ 
ٔفي ُحْكِمَك، َوَل َيْعَتِرُض َعَلْيَك َاَحٌد ٔفي َتْدٔبرِيَك، َلَك اْلَخْلُق َواْلَْمُر، 

َتَباَرَك الـٕلُه َربُّ اْلَعاَلٔمنَي.

ِاْحَساَنَك  َواَِلَف  ِبَكَرِمَك،  َواْسَتَجاَر  ِبَك،  َلَذ  َمْن  َمَقاُم  ٰهَذا  َربِّ  َيا 
َفْضُلَك،  َيْنُقُص  َوَل  َعْفُوَك،  َئضيُق  َل  الَّٔذي  اْلَجَواُد  َواَْنَت  َونَِعَمَك، 
ْفِح اْلَقٔدمِي، َواْلَفْضِل اْلَعٔظيِم،  َوَل َتِقلُّ َرْحَمُتَك، َوَقْد َتَوثَّـــْقَنا ِمْنَك بِالصَّ
ْحَمِة اْلَواِسَعِة، اََفــُتَراَك َيا َربِّ ُتْخِلُف ُظُنونََنا، َاْو ُتَخيِّْب ٰاَمالََنا، َكلَّ  َوالرَّ

Ey mağfireti geniş olan; ey rahmet elleri daima açık olan; ey efendim! İz-
zetine andolsun ki eğer beni azarlayarak kovacak olursan, kesinlikle senin 
kapından yüz çevirmem ve sana yalvarmaktan vazgeçmem; çünkü senin ke-
rem ve ihsan sahibi olduğunu iyice biliyorum. Sen istediğini yaparsın, istedi-
ğini -istediğin şeyle ve istediğin şekilde- azaplandırırsın. İstediğine -istediğin 
şeyle ve istediğin şekilde- merhamet edersin. Yaptığından sorguya çekil-
mezsin. Hükümranlığında sana karşı gelinmez. Yönetiminde ortaklık olmaz. 
Hükmüne muhalefet olunmaz. Tedbirinde hiç kimse sana itiraz edemez. Ya-
ratmak ve emir sana mahsustur. Âlemlerin rabbi olan Allah kutlu ve yücedir.

Ey Rabbim! Bu sana yönelen, keremine sığınan, ihsan ve nimetlerine alışan 
bir kulun (kapında) duruşudur. Affı daralmayan, lütfu eksilmeyen ve rahmeti 
azalmayan cömert sensin. Şüphesiz biz, senin kadim ve ezelî affına, büyük 
lütfuna ve geniş rahmetine güvendik. Ey Rabbim! Acaba bizim bu hüsnüzan-
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، ِانَّ لََنا ٔفيَك  َيا َكٔرمُي، َفَلْيَس ٰهَذا َظنَُّنا ِبَك، َوَل ٰهَذا ٔفيَك َطَمُعَنا َيا َربِّ
َاَمًل َطٔويًل َكٔثرًيا، ِانَّ لََنا ٔفيَك َرَجاًء َعٔظيًما، َعَصْيَناَك َوَنْحُن َنْرُجو َاْن 
َتْسُتَر َعَلْيَنا، َوَدَعْونَاَك َوَنْحُن َنْرُجو َاْن َتْسَتٔجيَب لََنا، َفَحقِّْق َرَجاَءنَا 
َمْوَلنَا، َفَقْد َعِلْمَنا َما َنْسَتْوِجُب بَِاْعَمالَِنا، َوٰلِكْن ِعْلُمَك ٔفيَنا َوِعْلُمَنا 
بَِانََّك َل َتْصِرُفَنا َعْنَك، َوِاْن ُكنَّا َغْيَر ُمْسَتْوِجٔبنَي ِلَرْحَمِتَك، َفَاْنَت َاْهٌل 
َاْن  َتُجوَد َعَلْيَنا َوَعَلي اْلُمْذنِٔبنَي بَِفْضِل َسَعِتَك، َفاْمُنْن َعَلْيَنا ِبَما اَْنَت 

َاْهُلُه، َوُجْد َعَلْيَنا َفِانَّا ُمْحَتاُجوَن اِٰلي نَْيِلَك.

َيا َغفَّاُر بُِنوِرَك اْهَتَدْيَنا، َوبَِفْضِلَك اْسَتْغَنْيَنا، َوبِِنْعَمِتَك َاْصَبْحَنا َوَاْمَسْيَنا، 
اِلَْيَنا  َتَتَحبَُّب  اِلَْيَك،  َونَـــُتوُب  ِمْنَها  الٕلُهمَّ  َنْسَتْغِفُرَك  َيَدْيَك  بَْيَن  ُذُنوبُــَنا 
َصاِعٌد،  اِلَْيَك  نَا  َوَشرُّ نَاِزٌل،  اِلَْيَنا  َخْيُرَك  ُنوِب،  بِالذُّ َونَُعاِرُضَك  بِالنَِّعِم 

larımızın aksine mi davranacaksın?! Veya umutlarımızı boşa mı çıkaracaksın? 
Hayır; ey kerem sahibi, senin hakkında böyle düşünemeyiz; senin katına 
olana beslediğimiz umut da bu değildir. Ey Rabbim; şüphesiz bizim senin 
hakkında arzumuz uzun ve çok, beklentimiz büyüktür. (Geçmişte) sana karşı 
günah işledik ve şimdi senden günahlarımızı örtmeni istiyoruz. Seni çağır-
dık, şimdi ise çağrımıza icabet etmeni bekliyoruz. O hâlde ey Mevla’mız! 
Arzumuzu gerçekleştir. Şüphesiz biz yaptıklarımızdan dolayı neyi hak etti-
ğimizi biliyoruz. Ancak sen bizde olan (zaafları) bildiğin ve -rahmetini hak 
etmesek bile- bizi kapından reddetmeyeceğini bildiğimiz için sen bize ve 
günahkârlara geniş lütfunla ihsanda bulunmaya layıksın. Sana yakışır şekilde 
bize ihsan ve lütufta bulun; çünkü şüphesiz senin bağışına muhtacız biz. 

Ey çok bağışlayan! Nurunla hidayete erdik, lütfunla müstağni olduk, nime-
tinle sabahlayıp akşamladık. Günahlarımız sana aşikârdır. Allah’ım! Günah-
larımızdan dolayı senden af diliyor ve tekrar sana dönüyoruz-tövbe edi-
yoruz. Sen çeşitli nimetler vererek bize sevgi ve şefkatini gösterirken, biz 
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َوَلْم َيَزْل َوَل َيَزاُل َمَلٌك َكٔرمٌي َيْأٔتيَك َعنَّا بَِعَمٍل َقٔبيٍح، َفَل َيْمَنُعَك ٰذِلَك 

َل َعَلْينا بِٰاَلِئَك. َفُسْبَحاَنَك َما َاْحَلَمَك  ِمْن َاْن َتُحوَطَنا بِِنَعِمَك، َوَتَتَفضَّ

َثَناُؤَك،  َوَجلَّ  َاْسَماؤَك،  َسْت  َتَقدَّ َوُمٔعيًدا،  ُمْبِدًئا  َوَاْكَرَمَك  َوَاْعَظَمَك 

َوَكُرَم َصَناِئُعَك َوِفَعاُلَك. َاْنَت اِٰلٔهي َاْوَسُع َفْضًل، َوَاْعَظُم ِحْلًما ِمْن َاْن 

ُتٰقاِيَسٔني بِِفْعٔلي َوَخٔطيـَئٔتی، َفاْلَعْفَو اْلَعْفَو اْلَعْفَو، َسئِّدي َسئِّدي َسئِّدی.

اَلٕلُهمَّ اْشَغْلَنا ِبِذْكِرَك، َوَاِعْذنَا ِمْن َسَخِطَك، َوَاِجْرنَا ِمْن َعَذاِبَك، َواْرُزْقَنا 

ِمْن َمَواِهِبَك، َوَاْنِعْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضِلَك، َواْرُزْقَنا َحجَّ بَْيِتَك، َوِزَياَرَة َقْبِر 

نَِبيَِّك َصَلَواُتَك َوَرْحَمُتَك َوَمْغِفَرُتَك َوِرْضَواُنَك َعَلْيِه َوَعٰلي َاْهِل بَْيِتِه، 

اِنََّك َقٔريٌب ُمٔجيٌب، َواْرُزْقَنا َعَمًل ِبَطاَعِتَك، َوَتَوفََّنا َعٰلي ِملَِّتَك، َوُسنَِّة 

sana günahlarla karşılık veriyoruz. Senden bize hayır inerken, bizden sana 
kötülük çıkmaktadır. Yüce bir melek, sürekli bizden sana kötü amel getirdiği 
hâlde bu (kötü amelimiz), senin bizi (zahiri) nimetlerinle kuşatmana ve (ba-
tıni) nimetlerinle sürekli bize lütufta bulunmana engel olmamaktadır. Mü-
nezzehsin sen. Yaratan ve tekrar dirilten olarak ne kadar da hilimli, büyük 
ve kerem sahibisin! İsimlerin mukaddestir, methin azametlidir. Eserlerin ve 
fiillerin yücedir. Sen ey mabudum! Lütuf ve hilmin beni kendi amelim ve 
hatamla değerlendirmekten çok daha geniş ve büyüktür. Affet, affet, affet! 
Ey efendim, ey efendim, ey efendim!

Allah’ım! Bizi zikrine meşgul eyle. Bizi gazabından (kendine) sığındır, aza-
bından bizi güvende tut, bağışlarından bizi nasiplendir, lütfundan bize ni-
met bağışla; bize evinin (Kâbe’nin) haccını ve Peygamber’inin kabrinin ziya-
retini nasip et. Salavatın, rahmetin, mağfiretin ve hoşnutluğun onun ve Eh-
libeyti’nin üzerine olsun. Muhakkak sen (kullarına) yakın ve dualarını kabul 
edensin. (Allah’ım!) İtaatin olan (şeylere) amel etmeyi bize nasip eyle.
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َكَما  َواْرَحْمُهَما  َوِلَواِلَديَّ  اْغِفْر ٔلي  اَلٕلُهمَّ  َوٰاِلِه.  َعَلْيِه  الـٕلُه  نَِبيَِّك َصلَّي 
يَِّئاِت ُغْفَرانًا. َربَـّـــَيأني َصٔغرًيا، ِاْجِزِهَما بِاْلِْحَساِن ِاْحَسانًا َوبِالسَّ

َوَتابِــــْع  َواْلَْمَواِت،  ِمْنُهْم  َاْلَحَياِء  َواْلُمْؤِمَناِت،  لِْلُمْؤِمٔننَي  اْغِفْر  اَلٕلُهمَّ 
َوَغاِئِبَنا،  َوَشاِهِدنَا  َوَميِِّتَنا،  ِلَحيَِّنا  اْغِفْر  اَلٕلُهمَّ  بِاْلَخْيَراِت.  َوبَْيَنُهْم  بَْيَنَنا 
نَا َوَمْمُلوِكَنا، َكَذَب اْلَعاِدُلوَن بِالـٕلِه،  َذَكِرنَا َواُنْــَثانَا، َصٔغرِينَا َوَكٔبرِينَا، ُحرِّ

َوَضلُّوا َضَلًل بَٔعيًدا، َوَخِسُروا ُخْسَرانًا ُمٔبيًنا.

ٔني  ٍد، َواْخِتْم ٔلي ِبَخْيٍر، َواْكِفٔني َما َاَهمَّ ٍد َوٰاِل ُمَحمَّ اَلٕلُهمَّ َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ
ِمْن َاْمِر ُدْنَياَي َوٰاِخَرٔتي، َوَل ُتَسلِّْط َعَليَّ َمْن َل َيْرَحُمٔني، َواْجَعْل َعَليَّ 

، َواْرُزْقٔني ِمْن  ِمْنَك َواِقَيًة بَاِقَيًة، َوَل َتْسُلْبٔني َصالِــــَح َما َاْنَعْمَت ِبِه َعَلیَّ

َفْضِلَك ِرْزًقا َواِسًعا َحَلًل َطيًِّبا.

Ve canımızı kendi dinin ve Peygamber’inin sünneti üzere al. (Allah ona ve 
Ehlibeyti’ne salât etsin) Allah’ım! Beni, annemi ve babamı bağışla ve beni 
büyüttükleri gibi sen de onlara merhamet et; hakkımdaki ihsanlarına karşılık 
olarak onlara ihsanda bulun; günahlarını bağışla.

Allah’ım! Mümin erkekleri ve kadınları, onların dirilerini ve ölülerini bağışla; 
bizlerle onların arasında hayırlarla bağ kur. Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, yanı-
mızda olanımızı ve olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, çocuğumuzu, büyü-
ğümüzü, özgürümüzü ve kölemizi affet. Allah’tan dönenler yalan dediler de 
dönüşü zor bir sapıklığa düştüler ve açıkça (iki dünyada) hüsrana uğradılar. 

Allah’ım! Muhammed’e ve Âl’i Muhammed’e salât et. Sonumu hayırlı eyle. 
Önemli dünya ve ahiret işlerimde bana yeterli ol. Bana merhamet etmeyeni, 
bana musallat eyleme. Kendi katından bana kalıcı bir koruyucu ver. Verdi-
ğin güzel nimetleri elimden alma. Kendi lütfundan bize geniş, helal ve temiz 
rızık nasip et.
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ِبِكَلَئِتَك،  َواْكَلْٔني  ِبِحْفِظَك،  َواْحَفْظٔني  ِبَحَراَسِتَك،  اْحُرْسٔني  اَلٕلُهمَّ 

َواْرُزْقٔني َحجَّ بَْيِتَك اْلَحَراِم ٔفي َعاِمَنا ٰهَذا َؤفي ُكلِّ َعاٍم، َوِزَياَرَة َقْبِر 
اْلَمَشاِهِد  ِتْلَك  ِمْن  ُتْخِلٔني َيا َربِّ  َلُم، َوَل  َعَلْيِهُم السَّ ِة  نَِبيَِّك َواْلَِئمَّ

ٔريَفِة، َواْلَمَواِقِف اْلَكٔرمَيِة. الشَّ

اَلٕلُهمَّ ُتْب َعَليَّ َحٕتي َل َاْعِصَيَك، َوَاْلِهْمِني اْلَخْيَر َوالْـَعَمَل ِبِه، َوَخْشَيَتَك 
َقْد  ُقْلُت  ُكلََّما  اِنّٔي  اَلٕلُهمَّ  اْلَعاَلٔمنَي.  َيا َربَّ  اَْبَقْيَتٔني  َما  َوالنََّهاِر  بِاللَّْيِل 

َعَليَّ  َالْــَقْيَت  َونَاَجْيُتَك،  َيَدْيَك  بَْيَن  ٰلوِة  لِلصَّ َوُقْمُت  َوَتَعبَّْأُت  َتَهيَّْأُت 

ُكلََّما  َانَا ناَجْيُت، َمألي  ِاَذا  ُمَناَجاِتَك  َوَسَلْبَتٔني  اَنَا َصلَّْيُت،  ِاَذا  نَُعاًسا 
َمْجِلٔسی،  أبنَي  التَّوَّ َمَجاِلِس  ِمْن  َوَقُرَب  َسٔريَرٔتی،  َصُلَحْت  َقْد  ُقْلُت 

َعَرَضْت ٔلي بَِليٌَّة َاَزاَلْت َقَدٔمی، َوَحاَلْت بَْئني َوبَْيَن ِخْدَمِتَك.

Allah’ım! Beni (her beladan) kendi korumanla koru; (her kötülükten) beni 
muhafaza et; beni kendi himayene al; bana Beytü’l-Haram’ının (Kâbe’nin) 
haccını ve Peygamber’inin (s.a.a) ve İmamlar’ın (onlara selam olsun) kabirle-
rinin ziyaretini bu yıl ve her yıl nasip eyle. Ey Rabbim! Beni o şerefli ziyaret-
gâhlardan ve yüce mekânlardan uzak tutma. Allah’ım! Bana, bir daha günah 
işlememek üzere tövbe etmeyi nasip et. Bana hayırlı olanı ve ona amel et-
meyi ve beni yaşattığın müddetçe gece gündüz senden korkmayı ilham et; 
ey âlemlerin Rabbi!

Allah’ım! Sana ne zaman ibadet etmeye hazırlanıp, önünde namaza ve mü-
nacata durayım dediysem, namaz hâlinde bana esneme ve uyku hali verdin 
ve münacat ederken münacat hâlini benden aldın. (Allah’ım!) Ne oluyor 
bana?! Ne zaman ıslah olduğumu ve tövbe edenlerin topluluğuna katılmaya 
yakın olduğumu sandıysam, ayağımı kaydıran ve benimle hizmetin arasında 
engel oluşturan bir belayla karşılaştım.
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لََعلََّك  َاْو  ْيَتٔني،  َنحَّ ِخْدَمِتَك  َوَعْن  َطَرْدَتٔنی،  بَاِبَك  َعْن  لََعلََّك  َسئِّدي 

َعْنَك  ُمْعِرًضا  َراَْيَتٔني  لََعلََّك  َاْو  َفَاْقَصْيَتٔنی،  ِبَحقَِّك  ُمْسَتِخفًّا  َراَْيَتٔنی 

لََعلََّك  َاْو  َفَرَفْضَتٔنی،  اْلَكاِذٔبنَي  َمَقاِم  ٔفي  َوَجْدَتٔني  لََعلََّك  َاْو  َفَقَلْيَتٔنی، 

َراَْيَتٔني َغْيَر َشاِكٍر لَِنْعَماِئَك َفَحَرْمَتٔنی، َاْو لََعلََّك َفَقْدَتٔني ِمْن َمَجاِلِس 

اْلُعَلَماِء َفَخَذلَْتٔنی، َاْو لََعلََّك َراَْيَتٔني ِفي اْلَغاِفٔلنَي َفِمْن َرْحَمِتَك ٰاَيْسَتٔنی، 

ألنَي َفَبْئني َوبَْيَنُهْم َخلَّْيَتٔنی، َاْو لََعلََّك  َاْو لََعلََّك َراَْيَتٔني ٰاِلَف َمَجاِلِس الَْبطَّ

َوَجٔريَرٔتي  ِبُجْرٔمي  لََعلََّك  َاْو  َفَباَعْدَتٔنی،  ُدَعأئي  َتْسَمَع  َاْن  ُتِحبَّ  َلْم 

َكاَفْيَتٔنی، َاْو لََعلََّك بِِقلَِّة َحَيأئي ِمْنَك َجاَزْيَتٔنی.

َفِاْن َعَفْوَت َيا َربِّ َفَطاَل َما َعَفْوَت َعِن اْلُمْذنِٔبنَي َقْبٔلی، ِلَنَّ َكَرَمَك 

Ey efendim! Yoksa beni kapından kovmuş ve hizmetinden kenara mı itmiş-
sin?! Veya hakkını hafife aldığımı gördüğün için mi beni (rahmet kapından) 
uzaklaştırdın?! Veya senden yüz çevirdiğimi gördüğün için bana gazap mı et-
tin veya beni yalancılardan sayıp ilgini mi kestin benden?! Veya nimetlerine 
şükretmediğimi görüp beni mahrum mu kıldın?! Veya âlimlerin topluluğun-
da beni bulmadığın için beni yalnız mı bıraktın ya da beni gafillerin içinde 
gördüğün için rahmetinden umudumu mu kestin? Veya tembel ve duyar-
sızların (veya batıl ehlinin) topluluklarına meylettiğimi görüp beni onların 
arasında mı bıraktın?! Veya duamı duymak istemediğin için beni (kendin-
den) mi uzaklaştırdın?! Ya da bütün bunları bana suç ve hatalarımın karşılığı 
olarak mı reva gördün? Ya da sana karşı hayâmın azlığından dolayı mı beni 
cezalandırdın? 

Ey Rabbim! Beni affedecek olursan (bu ilk değildir), nitekim benden önce 
de nice günahkârları affetmişsin. Çünkü ey Rabbim, senin lütuf ve keremin, 
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َهاِرٌب  بَِفْضِلَك،  َعاِئٌذ  َواَنَا  ٔريَن،  اْلُمَقصِّ ُمَكاَفاِت  َعْن  َيِجلُّ  َربِّ  َاْي 

ْن َاْحَسَن ِبَك َظنًّا. ْفِح َعمَّ ٌز َما َوَعْدَت ِمَن الصَّ ِمْنَك اِلَْيَك، ُمَتَنجِّ

اِٰلٔهي َاْنَت َاْوَسُع َفْضًل، َوَاْعَظُم ِحْلًما ِمْن َاْن ُتَقاِيَسٔني بَِعَمٔلي، َاْو َاْن 
َتْسَتِزلَّٔني ِبَخٔطيَئٔتی، َوَما اَنَا َيا َسئِّدي َوَما َخَطٔری، َهْبٔني بَِفْضِلَك َسئِّدی، 
ْق َعَلیَّ بَِعْفِوَك، َوَجلِّْلٔني ِبَسْتِرَك، َواْعُف َعْن َتْؤبئخي ِبَكَرِم َوْجِهَك. َوَتَصدَّ

الُّ  ٔغرُي الَّٔذي َربَـّــْيــَتُه، َواَنَا اْلَجاِهُل الَّٔذي َعلَّْمَتُه، َواَنَا الضَّ َسئِّدي اَنَا الصَّ
ٰاَمْنَتُه،  الَّٔذي  اْلَخاِئُف  َواَنَا  َرَفْعَتُه،  الَّٔذي  اْلَؤضيُع  َواَنَا  َهَدْيَتُه،  الَّٔذي 
الَّٔذي  َواْلَعاِري  َاْرَوْيــَتُه،  الَّٔذي  َواْلَعْطَشاُن  َاْشَبْعَتُه،  الَّٔذي  َواْلَجايِـــُع 
ٔليُل الَّٔذي  ْيَتُه، َوالذَّ ٔعيُف الَّٔذي َقوَّ َاْغَنْيَتُه، َوالضَّ َكَسْوَتُه، َواْلَفٔقرُي الَّٔذي 
اِئُل الَّٔذي َاْعَطْيَتُه، َواْلُمْذِنُب الَّٔذي  ٔقيُم الَّٔذي َشَفْيَتُه، َوالسَّ َاْعَزْزَتُه، َوالسَّ

günah işleyen kulları cezalandırmaktan yücedir; ben senin lütfuna sığınıyor, 
senden sana sığınıyorum. Sana hüsnüzan besleyen kimseyi affedeceğine 
dair sözünü tutacağına eminim. 

Ey mabudum! Lütuf ve hilmin beni kendi amelim ve hatamla değerlendirmek-
ten ya da hatamdan dolayı ayağımı kaydırmandan çok daha geniş ve büyüktür.

Ey efendim! Ben neyim ve ne kadar değerim var ki?! Ey efendim! Lütfun-
la beni bağışla. Affınla bana ihsanda bulun ve kendi örtünle beni ört (rezil 
etme); veçhinin keremiyle (zatının yüceliğiyle) beni kınamayıp affet.

Ey efendim! Ben senin büyüttüğün küçüğüm; senin ilim öğrettiğin cahilim; 
senin hidayet ettiğin yolunu şaşırmış kimseyim; senin yücelttiğin değersiz 
kimseyim; güvence verdiğin korkağım; karnını doyurduğun açım; suya do-
yurduğun susuzum; giyindirdiğin çıplağım; ihtiyaçsız kıldığın fakirim; kuv-
vetlendirdiğin zayıfım; izzet kazandırdığın zelilim; şifa verdiğin hastayım; 
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َسَتْرَتُه، َواْلَخاِطُئ الَّٔذي اََقْلَتُه، َواَنَا اْلَقٔليُل الَّٔذي َكثَّْرَتُه، َواْلُمْسَتْضَعُف 
ٔريُد الَّٔذي ٰاَوْيَتُه.  الَّٔذي َنَصْرَتُه، َواَنَا الطَّ

اَنَا  اْلَمَلِ،  ُاَراِقْبَك ِفي  َوَلْم  اْلَخَلِ،  َاْسَتْحِيَك ِفي  َلْم  الَّٔذي  َيا َربِّ  اَنَا 
الَّٔذي  اَنَا  اْجَتٰري،  َسيِِّدِه  َعٰلي  الَّٔذي  اَنَا  اْلُعْظٰمي،  َواِهي  الدَّ َصاِحُب 
َشا،  َماِء، اَنَا الَّٔذي َاْعَطْيُت َعٰلي َمَعاِصي اْلَجٔليِل الرُّ َعَصْيُت َجبَّاَر السَّ
َاْمَهْلَتٔني  الَّٔذي  اَنَا  َاْسٰعي،  اِلَْيَها  َخَرْجُت  بَِها  ْرُت  ُبشِّ ٔحنَي  الَّٔذي  اَنَا 
بِاْلَمَعأصي  َوَعِمْلُت  اْسَتْحَيْيُت،  َفَما  َعَليَّ  َوَسَتْرَت  اْرَعَوْيُت،  َفَما 
َاْمَهْلَتٔني،  َفِبِحْلِمَك  بَالَْيُت،  َفَما  َعْيِنَك  ِمْن  َوَاْسَقْطَتٔني  ْيُت،  َفَتَعدَّ
اْلَمَعأصي  ُعُقوبَاِت  َوِمْن  َاْغَفْلَتٔنی،  َكانََّك  َحٕتي  َسَتْرَتٔني  َوِبِسْتِرَك 

اْسَتْحَيــْيــَتٔنی. َكانََّك  َحٕتي  َجنَّْبَتٔني 

bağışta bulunduğun sailim; günahının üzerini örttüğün günahkârım; hatasını 
görmezden geldiğin hatakârım, az iken çoğalttığınım; yardım ettiğin mus-
taz’afım; insanlar tarafından dışlandığında barındırdığın kimseyim.

Ey Rabbim! Ben gizlide senden utanıp çekinmeyen, açıkta ise seni kendine 
gözetleyici olarak görmeyen kimseyim. Büyük musibetlere müptela olmuş 
birisiyim ben. Efendisine karşı küstahlık etmiş kimseyim. Gökyüzünün güçlü 
Rabbine isyan etmiş biriyim. Büyük günahları işlemek için rüşvet veren (para 
harcayan) ve o büyük günahların haberini aldığımda hemen onlara doğru 
koşan biriyim. Ben öyle bir kimseyim ki bana mühlet verdiğin hâlde yine 
(kötülüklerden) vazgeçmedim. (Kötülüklerimin) üzerini örttüğün hâlde yine 
utanmadım; çekinmedim. Günah işleyerek haddi aştığım ve beni gözünden 
düşürdüğün halde, yine de ben umursamadım. Bir daha hilminle bana müh-
let verdin, örtünle kusurlarımı örttün. Öyle ki bana karşı kusurlarımı hiç gör-
memiş gibi davrandın. Beni günahların azabından uzaklaştırdın; âdeta (ben 
değil de) sen benden utanıp çekindin.
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بَِاْمِرَك  َوَل  َجاِحٌد،  ِبُرُبوبِيَِّتَك  َواَنَا  َعَصْيُتَك  ٔحنَي  َاْعِصَك  َلْم  اِٰلٔهي 

، َوَل ِلَؤعيِدَك ُمَتَهاِوٌن، ٰلِكْن َخٔطيَئٌة  ، َوَل لُِعُقوبَِتَك ُمَتَعرِّضٌّ ُمْسَتِخفٌّ

َلْت ٔلي نَْفٔسی، َوَغَلَبٔني َهَواَی، َوَاَعانَٔني َعَلْيَها ِشْقَؤتی،  َعَرَضْت َوَسوَّ

َن  ، َفَقْد َعَصْيُتَك َوَخالَْفُتَك ِبَجْهٔدی، َفاْلٰ ٔني ِسْتُرَك اْلُمْرٰخي َعَليَّ َوَغرَّ

ِمْن َعَذاِبَك َمْن َيْسَتْنِقُذٔنی، َوِمْن اَْيِدي اْلُخَصَماِء َغًدا ِمْن ُيَخلُِّصٔني، 

َما  َعٰلي  َفَواَسْواََتا  َعنّٔی،  َحْبَلَك  َقَطْعَت  اَْنَت  ِاْن  اَتَِّصُل  َمْن  َوِبَحْبِل 

َوَسَعِة  َكَرِمَك  ِمْن  َاْرُجو  َما  َلْوَل  اَلَّٔذي  َعَمِلي،  ِمْن  ِكَتاُبَك  َاْحٰصي 

َخْيَر  َيا  اََتَذكَُّرَها،  ِعْنَدَما  لَــَقــَنْطُت  الْــُقــُنوِط  َعِن  اِيَّاَي  َونَْهِيَك  َرْحَمِتَك 

َمْن َدَعاُه َداٍع، َواَْفَضَل َمْن َرَجاُه َراٍج.

ُل اِلَْيَك، َوِبُحْرَمِة الْــُقْرٰاِن َاْعَتِمُد اِلَْيَك، َوِبُحبِّي  اَلٕلُهمَّ ِبِذمَِّة اْلِْسلِم اََتَوسَّ

Ey mabudum! Sana karşı günah işlerken, rububiyetini inkâr eden, emrini hafi-
fe alan, azabına kendisini maruz bırakmaktan çekinmeyen ve tehdidini umur-
samayan birisi değildim. Ne var ki bir hataya düştüm artık; nefsim onu bana 
güzel gösterdi; heva ve hevesim, bana galip geldi. Bedbahtlığım bu duruma 
düşmeme yardımcı oldu. (Diğer taraftan) kusurlarımı örtüp de bana zaman 
kazandırman beni yanılttı, böylece çabamı sana karşı günah ve muhalefette 
harcadım. Şimdi senin azabından kim kurtaracak beni?! Yarın davacıların elin-
den kim savacak beni? Eğer tutunacağım ipini çekip koparırsan, kimin ipine 
tutunurum ben? Kitabın (amel defterim) amellerimi sayacağı gün, vay hâlime! 
Eğer kerem ve sonsuz rahmetini ümit etmeseydim ve rahmetinden ümit kes-
memi yasaklamasaydın, yaptıklarımı hatırladığımda tamamen ümidimi keser-
dim. Ey çağırılanların en hayırlısı ve ey ümit edilenlerin en üstünü!

Allah’ım! İslâm’a olan bağlılığımla sana yöneliyorum. Kur’ân’a olan hürmetim-
le indinde güvence arıyorum. Ümmî, Kureyşî, Hâşimî, Arabî, Tihamî, Mekkî 
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يَّ اْلَمَدِنيَّ َاْرُجو  النَِّبيَّ اْلُمِّيَّ اْلُقَرِشيَّ اْلَهاِشِميَّ اْلَعَرِبيَّ الــتِّــَهاِميَّ اْلَمكِّ
ْلَفَة َلَدْيَك، َفَل ُتوِحِش اْسٔتيَناَس ٔايـَمأنی، َوَل َتْجَعْل َثَوأبي َثواَب  الزُّ
َمْن َعَبَد ِسَواَك، َفِانَّ َقْوًما ٰاَمُنوا بَِاْلِسَنِتِهْم لَِيْحِقُنوا ِبِه ِدَماَئُهْم َفَاْدَرُكوا 
َما َامَُّلوا، َواِنَّا ٰامََّنا ِبَك بَِاْلِسَنِتَنا َوُقُلوبَِنا لِــَتْعُفَو َعنَّا، َفَاْدِرْكَنا َما َامَّْلَنا، 
َوَثبِّْت َرَجاَءَك ٔفي ُصُدوِرنَا، َوَل ُتِزْغ ُقُلوبََنا بَْعَد ِاْذ َهَدْيَتَنا، َوَهْب لََنا 
ِتَك َلِو انْــَتَهْرَتٔني َما َبِرْحُت  اُب. َفَوِعزَّ ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة، اِنََّك اَْنَت اْلَوهَّ
ِمْن بَاِبَك، َوَل َكَفْفُت َعْن َتَملُِّقَك ِلَما اُْلِهَم َقْلٔبي ِمَن اْلَمْعِرَفِة ِبَكَرِمَك 
َوَسَعِة َرْحَمِتَك، اِٰلي َمْن َيْذَهُب اْلَعْبُد ِالَّ اِٰلي َمْوَلُه، َواِٰلي َمْن َيْلَتِجُئ 

اْلَمْخُلوُق ِالَّ اِٰلي َخالِِقِه.

اِٰلٔهي َلْو َقَرْنَتٔني بِاْلَْصَفاِد، َوَمَنْعَتٔني َسْيَبَك ِمْن بَْيِن اْلَْشَهاِد، َوَدلَْلَت 

ve Medenî olan Peygamber’e yönelik sevgimle, sana yakınlaşmayı ümit edi-
yorum. O hâlde imanla olan ünsiyet ve kaynaşmamı (imansızlık) korkusuna 
çevirme. (İbadetimin) karşılığını, senden başkasına ibadet eden kimsenin kar-
şılığı gibi kılma. Çünkü bir grup, kanlarının dökülmesini önlemek için dilleriyle 
iman ettiler de isteklerine ulaştılar. Biz ise, bizi bağışlayasın diye hiç şüphesiz 
sana hem dilimiz ve hem de kalbimizle iman ettik; öyleyse bizi de arzumuza 
kavuştur; sana olan ümidimizi kalbimizde sabitleştir; bizi hidayete kavuştur-
duktan sonra kalbimizi saptırma; kendi katından bize rahmet bağışla; şüp-
hesiz sen çok çok bağışlayansın. İzzetine andolsun ki, eğer beni azarlayarak 
kovacak olursan, kesinlikle senin kapından yüz çevirmem ve sana yalvarmak-
tan geri durmam. Çünkü ey efendim, senin keremini ve rahmetinin genişliğini 
tanımak kalbime ilham olmuştur. (Allah’ım!) Kul, mevlasının kapısından başka 
kimin kapısına gidebilir ve yaratılan, yaratanından başka kime sığınabilir? 

Ey mabudum! Beni, ağır zincirlere vurup insanların arasında bağışını benden 
kessen, insanların gözlerini benim rezilliklerimi görmeye çevirsen, ateşe sü-
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َعٰلي َفَضاِئحي ُعُيوَن اْلِعَباِد، َوَاَمْرَت ٔبي اَِلي النَّاِر، َوُحْلَت بَــْئني َوبَــْيَن 

اْلَْبَراِر، َما َقَطْعُت َرَجأئي ِمْنَك َوَما َصَرْفُت َتْأٔمئلی لِْلَعْفِو َعْنَك، َوَل 

َخَرَج ُحبَُّك ِمْن َقْلٔبی، اَنَا َل اَْنٰسي اََياِدَيَك ِعْنٔدی، َوِسْتَرَك َعَليَّ ٔفي 

ْنَيا. َداِر الدُّ

اْلُمْصَطٰفي  َوبَْيَن  بَْئنی  َواْجَمْع  َقْلٔبی،  ِمْن  ْنَيا  الدُّ ُحبَّ  َاْخِرْج  َسئِّدي 

ٍد َصلَّي الـٕلُه َعَلْيِه َوٰاِلِه،  نَي ُمَحمَّ َوٰاِلِه ِخَيَرِتَك ِمْن َخْلِقَك َوَخاَتِم النَِّبئّ

َفَقْد  نَْفٔسی،  َعٰلي  بِالُْبَكاِء  َوَاِعنّٔي  اِلَْيَك،  الــتَّْوَبِة  َدَرَجِة  اِٰلي  َواْنُقْلٔني 

ِمْن  ِئسنَي  اْلٰ َمْنِزَلَة  َنَزْلُت  َوَقْد  ُعْمٔری،  َماِل  َواْلٰ بِالتَّْسٔويِف  اَْفَنْيُت 

َخْئری، َفَمْن َيُكوُن َاْسَوَء َحاًل ِمنّٔي ِاْن اَنَا نُِقْلُت َعٰلي ِمْثِل َحألي اِٰلي 

الِـــــِح ِلَضْجَعٔتی، َوَما  َقْبٔری، َلْم ُاَمهِّْدُه ِلَرْقَدٔتي، َوَلْم اَْفُرْشُه بِاْلَعَمِل الصَّ

rüklenmemi emretsen ve benimle iyi kulların arasını ayırsan, yine de senden 
umudumu kesmem; affına olan beklentimden vazgeçmem; senin sevgin 
hiçbir zaman kalbimden çıkmaz; hiçbir zaman verdiğin nimet ve ihsanlarını 
ve dünyada kusurlarımı örtmeni unutmam.

Ey efendim! Dünya sevgisini kalbimden çıkar. Beni, peygamberlerinin so-
nuncusu (Muhammed) Mustafa ve onun seçkin Ehlibeyti’yle (Allah’ın selâ-
mı onun ve onların üzerine olsun) bir araya getir. Beni, tövbe edip sana 
dönüş yapma ehlinin derecesine ulaştır. Kendi nefsimin hâline ağlamam 
için bana yardımcı ol. Gerçekten ömrümü görevlerimi erteleme ve boş ar-
zularla geçirdim. Umutsuzluğa düşenler gibi kendi hayrımdan umudumu 
kestim. Ne yazık! Eğer bu hâlimle kabre intikal edecek olursam, bu du-
rumda, hâli benden daha kötü olan kim olabilir?! Çünkü ben orayı dinle-
nebileceğim bir yer hâline getirmiş değilim; orada yatmak için orayı salih 
amelle döşemiş değilim.
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ٔلي َل اَْبٔكي َوَل َاْدٔري اِٰلي َما َيُكوُن َمٔصرٔيی، َوَاٰري نَْفٔسي ُتَخاِدُعٔنی، 
َواَيَّأمي ُتَخاِتُلٔنی، َوَقْد َخَفَقْت ِعْنَد َرْأٔسي َاْجِنَحُة اْلَمْوِت، َفَما ٔلي َل 
اَْبٔكي، اَْبٔكی ِلُخُروِج نَْفٔسی، اَْبٔكي ِلُظْلَمِة َقْبٔری، اَْبٔكي ِلٔضيِق َلْحٔدی، 
ُعْرَيانًا  َقْبٔري  ِمْن  ِلُخُرؤجي  اَْبٔكي  اِيَّاَی،  َوَنٔكرٍي  ُمْنَكٍر  ِلُسَؤاِل  اَْبٔكی 
َعْن  َوُاْخٰري  َئمئني  َعْن  ًة  َمرَّ اَْنُظُر  َظْهٔری،  َعٰلي  ِثْقٔلي  َحاِمًل  َذٔليًل 
ِشَمألی، ِاِذ اْلَخَلِئُق ٔفي َشْأٍن َغْيِر َشْأٔني، ﴿ ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ 
َشْأٌن ُيْغٔنيِه، ُوجُوٌه َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة، َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة، َوُوجُوٌه َيْوَمِئٍذ 

َعَلْيَها َغَبَرٌة، َتْرَهُقَها َقَتَرٌة َوِذلٌَّة﴾.

ٔلي َوُمْعَتَمٔدي َوَرَجأئي َوَتَوكُّٔلی، َوِبَرْحَمِتَك َتَعلُّٔقی،  َسئِّدي َعَلْيَك ُمَعوَّ
. َفَلَك اْلَحْمُد  ُتٔصيُب ِبَرْحَمِتَك َمْن َتَشاُء، َوَتْهٔدي ِبَكَراَمِتَك َمْن ُتِحبُّ

Nasıl ağlamayabilirim; oysaki gidişimin nereye varacağını bilmiyorum, nef-
simin beni aldattığını ve günlerimin beni tuzağına düşürdüğünü, ölümün 
(bir kartal gibi) başımın üzerinde kanat çırptığını görüyorum. Evet, (durum 
böyleyken) nasıl ağlamam?! Ruhumun bedenden ayrılacağı ana ağlıyorum; 
kabrimin karanlık durumuna ağlıyorum; lahidimin darlığına ağlıyorum, 
Münker ve Nekir’in beni sorgulamalarına ağlıyorum; kabirden çıplak ve zelil 
bir vaziyette çıkacağım ana ağlıyorum. O an, yaptıklarımın ağır yükünü sır-
tımda taşıdığım hâlde bir sağıma bir soluma bakıyor olacağıma ağlıyorum. 
Çünkü mahlûkatın her biri benimle değil kendi durumuyla meşgul olacaktır. 
“O gün herkesin kendisine yeter bir derdi vardır. Bazı yüzler o gün, ışıklı 
ve parlaktır. Güleç ve sevinçlidir. Bazı yüzler de o gün, tozlu topraklıdır; 
üzerlerine de bir karanlık-siyahlık ve zillet çökmüştür.“ 

Ey efendim! Sana güveniyorum, sana dayanıyorum, ümidim ve tevekkülüm 
sanadır. Senin rahmetine bağlanıyorum; sen istediğini rahmetine ulaştırırsın 
ve sevdiğini kerametinle hidayet edersin. Allah’ım! Kalbimi her türlü şirk-
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ِلَسأنی،  َبْسِط  َعٰلي  اْلَحْمُد  َوَلَك  َقْلٔبی.  ْرِك  الشِّ ِمَن  نَقَّْيَت  َما  َعٰلي 

ُاْرٔضيَك،  َعَمٔلي  ٔفي  ُجْهٔدي  بَِغاَيِة  َاْم  َاْشُكُرَك،  اْلَكالِّ  ٰهَذا  اََفِبِلَسأني 

َوَما َقْدُر ِلٔسأني َيا َربِّ ٔفي َجْنِب ُشْكِرَك، َوَما َقْدُر َعَمٔلي ٔفي َجْنِب 

نَِعِمَك َوِاْحَساِنَك، اِٰلٔهي ِانَّ ُجوَدَك َبَسَط َاَمٔلی، َوُشْكَرَك َقِبَل َعَمٔلی. 

َساَقٔني  َوَقْد  َتْأٔمئلی،  َواِلَْيَك  َرْهَبٔتی،  َواِلَْيَك  َرْغَبٔتی،  اِلَْيَك  َسئِّدي 
ٔتی، َؤفيَما ِعْنَدَك اْنَبَسَطْت  اِلَْيَك َاَمٔلی، َوَعَلْيَك َيا َواِحٔدي َعَكَفْت ِهمَّ
َواِلَْيَك  َمَحبَّٔتی،  اَِنَسْت  َوِبَك  َوَخْؤفی،  َرَجأئي  َخاِلُص  َوَلَك  َرْغَبٔتی، 
اَلْــَقْيُت بَِئدی، َوِبَحْبِل َطاَعِتَك َمَدْدُت َرْهَبٔتی، َيا َمْوَلَي ِبِذْكِرَك َعاَش 
ُمَؤمَّٔلي  َوَيا  َمْوَلَي  َفَيا  َعنّٔی،  اْلَخْوِف  اََلَم  ْدُت  َبرَّ َوِبُمَناَجاِتَك  َقْلٔبی، 

ten temizlediğin için sana hamdolsun ve dilimi açtığın için sana hamdolsun. 
Acaba ben, bu kusurlu dilimle senin şükrünü yerine getirebilir miyim?! Her 
ne kadar iyi amel etmeye gayret göstersem de, senin rızanı kazanabilir mi-
yim?! Ey Rabbim! Senin şükrünün karşısında benim dilimin ne değeri var? 
(Bu değersiz ve aciz dilim senin şükrünü nasıl eda edebilir?!)  Yine senin 
nimetlerinin ve ihsanının yanında amelimin değeri nedir ki? Ey mabudum! 
Şüphesiz senin cömertliğin ve keremin arzumu genişletmiştir; senin lütuf ve 
kadirşinaslığın, amelimin kabul olmasına sebep olmuştur. 

Ey efendim! Yönelişim sanadır, senden korkuyorum ve arzum sadece senin 
dergâhına yöneliktir. Evet, beni sana yönlendiren ümidimdir. Ey yegâne Al-
lah’ım! Himmet ve gayretimi sadece sana adadım. Senin katında olana rağ-
betim çoğaldı. En halis ümit ve korkum ancak sanadır, kalbimdeki sevgi se-
ninle ünsiyet bulmuştur. Sana el açtım. Korkumu, senin itaat ipine bağladım. 

Ey Mevla’m! Seni anmakla kalbim ihya oluyor. Senin münacatınla korkumu 
dindiriyorum. Ey Mevla’m! Ey (kalbimin) arzusu ve ey dileğimin en nihayeti! 
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ْق بَْئنی َوبَْيَن َذْنِبي اْلَمانِــــِع ٔلي ِمْن ُلُزوِم َطاَعِتَك،  َوَيا ُمْنَتٰهي ُسْؤٔلي، َفرِّ
َاْوَجْبَتُه  اَلَّٔذي  ِمْنَك،  َمِع  ٔفيَك، َوَعٔظيِم الطَّ َجاِء  لَِقٔدمِي الرَّ َاْسَئُلَك  َفِانََّما 
ْحَمِة، َفاْلَْمُر َلَك، َوْحَدَك َل َشٔريَك َلَك،  ْأَفِة َوالرَّ َعٰلي نَْفِسَك ِمَن الرَّ
َواْلَخْلُق ُكلُُّهْم ِعَياُلَك َؤفي َقْبَضِتَك، َوُكلُّ َشْیٍء َخاِضٌع َلَك، َتَباَرْكَت 
ٔتي، َوَكلَّ َعْن َجَواِبَك  َيا َربَّ اْلَعاَلٔمنَي. اِٰلِهي اْرَحْمٔني ِاَذا اْنَقَطَعْت ُحجَّ
ِلَسأنی، َوَطاَش ِعْنَد ُسَؤاِلَك اِيَّاَي لُبّٔی، َفَيا َعٔظيَم َرَجأئي َل ُتَخيِّْبٔني 
َصْبٔری،  لِِقلَِّة  َتْمَنْعٔني  َوَل  ِلَجْهٔلی،  ٔني  َتُردَّ َوَل  َفاَقٔتی،  ْت  اْشَتدَّ ِاَذا 

َاْعِطٔني لَِفْقٔري َواْرَحْمٔني ِلَضْعٔفی.

ٔلي َوَرَجأئي َوَتَوكُّٔلی، َوِبَرْحَمِتَك َتَعلُّٔقی،  َسئِّدي َعَلْيَك ُمْعَتَمٔدي َوُمَعوَّ
َربِّ  َاْي  َوِبَكَرِمَك  َطِلَبٔتی،  اَْقِصُد  َوِبُجوِدَك  َرْحٔلی،  َاُحطُّ  َوبَِفَناِئَك 

Sürekli itaatinde bulunmama engel olan günahımla benim aramı ayır. Ken-
dine farz kıldığın şefkat ve rahmetinden dolayı sana olan ezelî umudum ve 
büyük beklentim ile sana el açıyorum. Hüküm ve ferman sadece senin elin-
dedir. Ortağın yoktur. Bütün mahlûkat senden geçinip rızıklanıyor ve senin 
kudret ve hâkimiyetin altındadırlar. Her şey senin karşında boyun eğmekte-
dir. Yüce ve kutlusun; ey âlemlerin Rabbi!

Ey benim mabudum! Hüccetim kesilip delilsiz kalacağım, dilimin sana cevap 
vermekten aciz kalacağı ve senin sorgun karşısında aklımın mustarip olacağı 
gün (kıyamet günü) bana merhamet et. Ey büyük ümidim! En muhtaç olduğum 
anda, (kereminden) beni mahrum eyleme. Cehaletimden dolayı beni katın-
dan kovma. Sabrımın azlığından dolayı lütfunu benden esirgeme. Fakirliğim-
den dolayı bana bağışta bulun. Güçsüzlüğümden dolayı bana merhamet et. 

Ey efendim! Dayanağım ve güvencem sensin, ümidim ve tevekkülüm sana-
dır. Senin rahmetine bağlandım. Yükümü senin (ihsan) kapına indiriyorum. 
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َوَتْحَت  َعْيَلٔتی،  َاْجُبُر  َوبِِغَناَك  َفاَقٔتی،  َاْرُجو  َوَلَدْيَك  ُدَعأئی،  اْسَتْفِتـــُح 
ِظلِّ َعْفِوَك ِقَيأمی، َواِٰلي ُجوِدَك َوَكَرِمَك َاْرَفُع َبَصٔری، َواِٰلي َمْعُروِفَك 
ُتْسِكنِّي  َوَل  َاَمٔلی،  َمْوِضُع  َواَْنَت  بِالنَّاِر  ُتْحِرْقٔني  َفَل  َنَظٔری،  ُأدمُي 

ُة َعْئنی. اْلَهاِوَيَة َفِانََّك ُقرَّ

َوَل  ِثَقٔتی،  َفِانََّك  َوَمْعُروِفَك  بِِاْحَساِنَك  َظنّٔي  ْب  ُتَكذِّ َل  َسئِّدي  َيا 
َتْحِرْمٔني َثَواَبَك َفِانََّك اْلَعاِرُف بَِفْقٔری. اِٰلٔهي ِاْن َكاَن َقْد َدنَا َاَجٔلي َوَلْم 
ْبٔني ِمْنَك َعَمٔلي َفَقْد َجَعْلُت اْلِْعِتَراَف اِلَْيَك ِبَذْنٔبي َوَساِئَل ِعَلٔلی. ُيَقرِّ

ْبَت َفَمْن َاْعَدُل ِمْنَك  اِٰلٔهي ِاْن َعَفْوَت َفَمْن َاْوٰلي ِمْنَك بِاْلَعْفِو، َوِاْن َعذَّ
ْنَيا ُغْربَٔتی، َوِعْنَد اْلَمْوِت ُكْربَٔتی، َوِفي  ِفي اْلُحْكِم، ِاْرَحْم ٔفي ٰهِذِه الدُّ

Talep ve hacetimi senin cömertlik ve bağışına yönlendiriyorum. Ey Rabbim! 
Keremine ulaşma umuduyla duama başlıyorum; katına beslediğim umutla 
fakirliğimi sana sunuyor ve zenginliğinle yoksulluğumu gideriyorum; affının 
gölgesinde ayakta duruyorum; senin bağış ve keremine göz dikiyorum; se-
nin iyiliğini daima göz önünde bulunduruyorum; öyleyse beni ateşte yak-
ma; sensin benim ümidim; beni cehenneme yerleştirme; şüphesiz sensin 
benim göz aydınlığım-sevincim.

Ey efendim! İhsan ve iyiliğine olan kanaatimi boşa çıkarma; şüphesiz sensin 
benim güvencem; benim fakir olduğumu (senin lütfuna muhtaç olduğumu) 
çok iyi bildiğin için katındaki sevaptan beni mahrum eyleme. 

Ey mabudum! Eğer ecelim yaklaştığı hâlde amelim henüz beni sana yakınlaş-
tırmamışsa, (bu durumda) günahımı sana itiraf etmeyi huzuruna özür vesile-
si olarak sunuyorum. Mabudum! Eğer affedecek olursan, affetmeye senden 
layık kim var ki? Ve eğer azaplandırırsan, hükümde senden daha adil kim 
olabilir ki? Allah’ım! Bu dünyadaki kimsesizliğime, ölüm anında kederime, 
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اْلَقْبِر َوْحَدٔتی، َوِفي اللَّْحِد َوْحَشٔتی، َوِاَذا ُنِشْرُت لِْلِحَساِب بَْيَن َيَدْيَك 
َوَاِدْم ٔلي  نَي ِمْن َعَمٔلی،  َدِمئّ َواْغِفْر ٔلي َما َخِفَي َعَلي اْلٰ َمْوِقٔفی،  ُذلَّ 
َما ِبِه َسَتْرَتٔنی، َواْرَحْمٔني َصٔريًعا َعَلي اْلِفَراِش ُتَقلُِّبٔني اَْئدي َاِحبَّٔتی، 
ْل َعَليَّ َمْمُدوًدا َعَلي اْلُمْغَتَسِل ُيَقلُِّبٔني َصالِـــــُح ٔجرَئتی، َوَتَحنَّْن  َوَتَفضَّ
َعَليَّ َمْحمُوًل َقْد َتَناَوَل اْلَْقِربَاُء َاْطَراَف َجَناَزٔتی، َوُجْد َعَليَّ َمْنُقوًل 
اْلَجٔديِد  الَْبْيِت  ٰذِلَك  ٔفي  َواْرَحْم  ُحْفَرٔتی،  ٔفي  َؤحيًدا  ِبَك  َنَزْلُت  َقْد 

ُغْربَٔتی، َحٕتي َل َاْسَتْأِنَس بَِغْيِرَك.

َيا َسئِّدي ِاْن َوَكْلَتٔني اِٰلي نَْفٔسي َهَلْكُت، َسئِّدي َفِبَمْن َاْسَتٔغيُث ِاْن َلْم 
ُتِقْلٔني َعَثْرٔتی، َفِاٰلي َمْن اَْفَزُع ِاْن َفَقْدُت ِعَناَيَتَك ٔفي َضْجَعٔتی، َواِٰلي 
َمْن اَلَْتِجُئ ِاْن َلْم ُتَنفِّْس ُكْربَٔتي. َسئِّدي َمْن ٔلي، َوَمْن َيْرَحُمٔني ِاْن َلْم 

kabirdeki yalnızlığıma ve (mezar) lahidindeki korku ve dehşetime, hesap 
vermek için huzuruna vardığımda zelil duruşuma merhamet eyle. İnsanlar-
dan saklı olan (kötü) amelimi bağışla. Kusurlarımın üzerini örttüğün örtüyü 
hiçbir zaman açma. Ölüm döşeğine düştüğümde, sevdiklerim başıma top-
lanıp beni sağa sola hareket ettirdiklerinde halime merhamet et. Gasilhane-
de yatırılıp salih komşularım tarafından (gusül için) sağa sola çevrildiğimde 
bana lütufta bulun (beni bağışla), cenazemin dört tarafından tutularak akra-
balarım tarafından taşındığımda bana merhamet et. Bu dünyadan ayrıldı-
ğımda ve senin huzuruna varmak için tek başıma kabre koyulduğumda bana 
bağışta bulun. Yeni evimde (kabirde) yalnızlığıma acı; böylece senden baş-
kasıyla ünsiyet kurmamamı sağla.

Ey efendim! Beni kendi halime bırakırsan helak olurum. Efendim; sürçmemi 
bağışlamazsan kimden yardım dilerim? Yattığım mezarda senin inayetinden 
yoksun kalırsam kime yakarırım? Kederimi gidermezsen kime sığınırım? Efen-
dim; kimim var benim, eğer sen bana merhamet etmezsen, kim bana mer-
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َتْرَحْمٔنی، َوَفْضَل َمْن ُاَؤمُِّل ِاْن َعِدْمُت َفْضَلَك َيْوَم َفاَقٔتی، َواِٰلي َمِن 

ُنوِب ِاَذا اْنَقٰضي َاَجٔلی. اْلِفَراُر ِمَن الذُّ

ْبٔني َواَنَا َاْرُجوَك، اِٰلٔهي َحقِّْق َرَجأئی، َوٰاِمْن َخْؤفی، َفِانَّ  َسئِّدي َل ُتَعذِّ

َكْثَرَة ُذُنؤبي َل َاْرُجو ٔفيَها ِالَّ َعْفَوَك، َسئِّدي اَنَا َاْسَئُلَك َما َل َاْسَتِحقُّ 

َواَْنَت َاْهُل التَّْقٰوي َوَاْهُل اْلَمْغِفَرِة، َفاْغِفْر ٔلي َواَلِْبْسٔني ِمْن َنَظِرَك َثْوبًا 

ي َعَلي التَِّبَعاِت، َوَتْغِفُرَها ٔلي َوَل ُاَطاَلُب بَِها، اِنََّك ُذو َمنٍّ َقٔدمٍي،  ُيَغطّٔ

َوَصْفٍح َعٔظيٍم، َوَتَجاُوٍز َكٔرمٍي.

اِٰلٔهي اَْنَت الَّٔذي ُتٔفيُض َسْيَبَك َعٰلي َمْن َل َيْسَئُلَك َوَعَلي اْلَجاِحٔديَن 

َواْلَْمَر  َلَك،  اْلَخْلَق  َانَّ  َواَْيَقَن  َسَئَلَك  ِبَمْن  َسئِّدي  َفَكْيَف  ِبُرُبوبِيَِّتَك، 

hamet eder? Yoksulluk günümde, lütfundan mahrum kalırsam, kimin lütfunu 
umabilirim? Ecelim gelip çattığında günahlarımdan kime kaçıp sığınabilirim?

Ey efendim! Sana umut bağlamışken beni azaba uğratma. Mabudum! Umut 
ettiğim şeyi gerçekleştir; korkumu güvene dönüştür; şüphesiz günahları-
mın çokluğundan dolayı (kurtuluşu) sadece senin affınla ümit ediyorum. Ey 
efendim! Ben hak etmediğim şeyi senden talep ediyorum (farkındayım). Sen 
takva ve mağfiret ehlisin (senden çekinilmeli ve senin affına sığınılmalıdır); 
öyleyse beni affet. Lütfundan bana kötü yönlerimi örtecek bir elbise giyin-
dir. Hatalarımı bir daha onlardan dolayı hesaba çekilmemek üzere bağışla. 
Şüphesiz, senin ihsanın kadimdir. Affın büyüktür ve keremlice-yücelikle kul-
larının hatalarından geçersin.

Ey mabudum! Sen, senden dilekte bulunmayan ve rububiyetini inkâr eden 
kimselere dahi lütfunu esirgemeyensin. Öyleyse ey efendim; senden di-
lekte bulunan ve yaratma ve (âlemin tedbir) hükmünün sana mahsus ol-
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اِلَْيَك، َتَباَرْكَت َوَتَعالَْيَت َيا َربَّ اْلَعاَلٔمنَي. َسئِّدي َعْبُدَك بَِباِبَك اََقاَمْتُه 

ُتْعِرْض  َفَل  ِبُدَعاِئِه،  ِاْحَساِنَك  بَاَب  َيْقَرُع  َيَدْيَك،  بَْيَن  اْلَخَصاَصُة 

َعاِء  ِبَوْجِهَك اْلَكٔرمِي َعنّٔی، َواْقَبْل ِمنّٔي َما اَُقوُل، َفَقْد َدَعْوُت بِٰهَذا الدُّ

ٔنی، َمْعِرَفًة ِمنّٔي ِبَرْأَفِتَك َوَرْحَمِتَك. اِٰلٔهي اَْنَت الَّٔذي  َواَنَا َاْرُجو َاْن َل َتُردَّ

َل ُيْحٔفيَك َساِئٌل، َوَل َيْنُقُصَك نَاِئٌل، اَْنَت َكَما َتُقوُل َوَفْوَق َما نَُقوُل.

اَلٕلُهمَّ اِنّٔي َاْسَئُلَك َصْبًرا َجٔميًل، َوَفَرًجا َقٔريًبا، َوَقوًل َصاِدًقا، َوَاْجًرا 
َاْعَلْم.  َلْم  ِمْنُه َوَما  ُكلِِّه َما َعِلْمُت  اْلَخْيِر  َاْسَئُلَك َيا َربِّ ِمَن  َعٔظيًما. 
اِلُحوَن، َيا َخْيَر َمْن  َاْسَئُلَك الٕلُهمَّ ِمْن َخْيِر َما َسَئَلَك ِمْنُه ِعَباُدَك الصَّ
َاْعِطٔني ُسْؤٔلي ٔفي نَْفٔسي َوَاْهٔلي َوَواِلٔدي  ُسِئَل، َوَاْجَوَد َمْن َاْعٰطي، 

duğuna inanan kimseden lütfunu nasıl esirgersin?! Kutlu ve yücesin sen ey 
âlemlerin Rabbi! 

Ey efendim! Kulun, senin kapına dayanmıştır. Muhtaçlık ve çaresizlik, onu 
senin huzuruna çıkarmıştır. Senin ihsan kapını duasıyla çalmaktadır. Kerîm 
yüzünü benden çevirme. Dile getirdiklerimi benden kabul buyur. Senin ne 
denli şefkat ve rahmet sahibi olduğunu bildiğimden dolayı beni reddetme-
yeceğini umarak bu duayla seni çağırıyorum.

Ey mabudum! Sen, öyle bir (kerem sahibisin) ki hiçbir isteyenin istemesi seni 
yormaz ve istediğini elde eden hiçbir kimse senden bir şey eksiltmez. Sen 
kendini vasfettiğin gibisin ve bizim dediğimizden yücesin.

Allah’ım! Şüphesiz ben senden, güzel sabır, yakın kurtuluş, doğru söz ve bü-
yük mükâfat diliyorum. Ey Rabbim! Bildiğim ve bilmediğim her hayrı sen-
den istiyorum. Allah’ım! Senden salih kullarının istedikleri şeylerin en ha-
yırlısından istiyorum. Ey en hayırlı dilenilen ve en cömert bağışta bulunan! 
Kendim, eşim, anne-babam, evlatlarım, yakınlarım ve din kardeşlerimle ilgili 
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ٔتی،  َوَوَلٔدي َوَاْهِل ُحَزانَٔتي َوِاْخَوأني ٔفيَك، َوَاْرِغْد َعْئشی، َوَاْظِهْر ُمُروَّ
ْنَت  َوَحسَّ ُعْمَرُه،  َاَطْلَت  ْن  ِممَّ َواْجَعْلٔني  َاْحَوألی،  َجٔميَع  َوَاْصِلــــْح 
َطيَِّبًة  َحٰيوًة  َوَاْحَيْيَتُه  َعْنُه،  َوَرٔضيَت  نِْعَمَتَك،  َعَلْيِه  َوَاْتَمْمَت  َعَمَلُه، 
ُروِر، َوَاْسَبِغ اْلَكَراَمِة، َوَاَتمِّ اْلَعْيِش، اِنََّك َتْفَعُل َما َتَشاُء  ٔفي َاْدَوِم السُّ

َوَل َتْفَعُل َما َيَشاُء َغْيُرَك.

ِبِه  ُب  اََتَقرَّ ا  ِممَّ َشْيًئا  َتْجَعْل  َوَل  ِذْكِرَك،  ِة  ِبَخاصَّ ِمْنَك  ٔني  ُخصَّ اَلٕلُهمَّ 
َبَطًرا،  َوَل  َاَشًرا  َوَل  ُسْمَعًة  َوَل  ِرَياًء  النََّهاِر  َوَاْطَراِف  اللَّْيِل  ٰانَاِء  ٔفي 

َواْجَعْلٔني َلَك ِمَن اْلَخاِشٔعنَي.

اْلَعْيِن ِفي  َة  اْلَوَطِن، َوُقرَّ ْزِق، َواْلَْمَن ِفي  َعَة ِفي الرِّ َاْعِطِني السِّ اَلٕلُهمَّ 
َة ِفي اْلِجْسِم،  حَّ اْلَْهِل َواْلَماِل َواْلَوَلِد، َواْلُمَقاَم ٔفي نَِعِمَك ِعْنٔدی، َوالصِّ
يِن، َواْسَتْعِمْلٔني ِبَطاَعِتَك َوَطاَعِة  َلَمَة ِفي الدّٔ َة ِفي الَْبَدِن، َوالسَّ َواْلُقوَّ

dilediğim şeylere kavuştur beni. Yaşayışımı güzelleştir. Mertliğimi aşikâr et. 
Bütün hâllerimi ıslah et. Beni ömrü uzun, ameli iyi, nimetini kendisine ta-
mamladığın, kendisinden hoşnut olduğun ve baştanbaşa mutluluk, keramet 
ve güzellikle iç içe olan temiz bir hayatla yaşattığın kimselerden kıl; şüphesiz 
sen dilediğini yaparsın ama senden başkası her istediğini yapamaz.

Allah’ım! Beni senden taraf özel olarak anılmaya özgü kıl. Gece ve gündüz 
saatlerinde sana yakın olmak için yaptığım amelleri, gösteriş, şöhret, heves ve 
azgınlık vesilesi kılma. Beni karşında eğilen ve huşu gösteren kullarından eyle. 

Allah’ım! Rızkıma bolluk ve vatanda güvenlik nasip eyle bana. Ailemi, mal 
varlığımı ve evlâdımı benim için göz aydınlığı kıl. Nimetlerinin bende kal-
masını sağla. Cismime sağlık ve bedenime kuvvet ver. Dinimi selamette tut. 
Beni yaşattığın müddetçe daima kendi itaatin ve elçin Muhammed’in (Al-
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ٍد َصلَّي الـٕلُه َعَلْيِه َوٰاِلِه اََبًدا َما اْسَتْعَمْرَتٔنی، َواْجَعْلٔني ِمْن  َرُسوِلَك ُمَحمَّ

َاْوَفِر ِعَباِدَك ِعْنَدَك َنٔصيًبا ٔفي ُكلِّ َخْيٍر اَْنَزلَْتُه َوُتْنِزُلُه ٔفي َشْهِر َرَمَضاَن 

ٔفي لَْيَلِة اْلَقْدِر، َوَما اَْنَت ُمْنِزُلُه ٔفي ُكلِّ َسَنٍة ِمْن َرْحَمٍة َتْنُشُرَها، َوَعاِفَيٍة 

َعْنَها،  َتَتَجاَوُز  َوَسيَِّئاٍت  تَـَتــَقــبَّــُلَها،  َوَحَسَناٍت  َتْدَفُعَها،  َوبَِليَّـــٍة  ُتْلِبُسَها، 

َواْرُزْقٔني  َعاٍم،  ُكلِّ  َؤفي  ٰهَذا  َعاِمَنا  ٔفي  اْلَحَراِم  بَْيِتَك  َواْرُزْقٔني َحجَّ 

ِرْزًقا َواِسًعا ِمْن َفْضِلَك اْلَواِسِع.

َلَماِت، َحٕتي  ْيَن َوالظُّ َواْصِرْف َعنّٔي َيا َسيِِّدي اْلَْسَواَء، َواْقِض َعنِّي الدَّ

أدي  َل اََتَإذي ِبَشْيٍء ِمْنُه، َوُخْذ َعنّٔي بَِاْسَماِع َواَْبَصاِر َاْعَدأئي َوُحسَّ

ْح َقْلٔبی، َواْجَعْل ٔلي  ، َواْنُصْرٔني َعَلْيِهْم، َواَِقرَّ َعْئني َوَفرِّ َوالَْبأغنَي َعَلیَّ

ي َوَكْرٔبي َفَرًجا َوَمْخَرًجا، َواْجَعْل َمْن َاَراَدٔني ِبُسوٍء ِمْن َجٔميِع  ِمْن َهمّٔ

lah’ın salâtı ona ve Ehlibeyti’ne olsun) itaatinde tut. Ramazan ayındaki Kadir 
Gecesi’nde indirdiğin ve indireceğin her hayırdan ve her yıl indirip de yaydı-
ğın rahmetten, giydirdiğin afiyet giysisinden, uzaklaştırdığın beladan, kabul 
ettiğin güzel amellerden ve affettiğin kötülüklerden katında en çok nasibi 
olan kullarından eyle. Bu yıl ve her yıl bana, Beytü’l-Harâm’ının (Kâbe) ziya-
retini nasip eyle. Geniş fazlından bana bol rızık ver.

Ey efendim! Tüm fenalıkları benden uzaklaştır. Eziyet ve zorluğa düşmemem 
için borcumu ve üzerimde olan kul haklarını benim tarafımdan eda eyle. 
Düşmanlarımın, beni çekemeyenlerin ve bana zulmetmeye kalkışanların 
kulakları ve gözlerini üzerimden kaldır (art niyetli takiplerini engelle). Beni 
onlara galip eyle. Gözümü aydınlat ve kalbimi sevindir. Hüzün ve kederim-
den kurtuluş imkânı ve çıkış yolu nasip eyle bana. Bütün yarattıklarından 
bana kötülük etmeye kalkışanı ayaklarımın altına düşür (zelil eyle). Bana şey-
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ْلَطاِن، َوَسيَِّئاِت  ْيَطاِن، َوَشرَّ السُّ ، َواْكِفٔني َشرَّ الشَّ َخْلِقَك َتْحَت َقَدَمیَّ
ُنوِب ُكلَِّها، َوَاِجْرٔني ِمَن النَّاِر بَِعْفِوَك، َوَاْدِخْلِني  َعَمٔلی، َوَطهِّْرٔني ِمَن الذُّ
ْجٔني ِمَن اْلُحوِر اْلٔعنِي بَِفْضِلَك، َواَْلِحْقٔني بَِاْولَِياِئَك  اْلَجنََّة ِبَرْحَمِتَك، َوَزوِّ
َصَلَواُتَك  اْلَْخَياِر،  اِهٔريَن  الطَّ ئِّبنَي  الطَّ اْلَْبَراِر  َوٰاِلِه  ٍد  ُمَحمَّ اِلٔحنَي  الصَّ

َعَلْيِهْم َوَعٰلي َاْجَساِدِهْم َوَاْرَواِحِهْم َوَرْحَمُة الـٕلِه َوَبَرَكاُتُه.

َلَُطالَِبنََّك  ِبُذُنؤبي  َطالَْبـــَتٔني  لَِئْن  َوَجَلِلَك  ِتَك  َوِعزَّ َوَسئِّدي،  اِٰلٔهي 

بَِعْفِوَك، َولَِئْن َطالَْبـــَتٔني بُِلْؤٔمي َلَُطالَِبنََّك ِبَكَرِمَك، َولَِئْن َاْدَخْلَتِني النَّاَر 

ِالَّ  َتْغِفُر  َل  ُكْنَت  ِاْن  َوَسئِّدي  اِٰلٔهي  َلَك.  ِبُحبّٔي  النَّاِر  َاْهَل  ِلُْخِبَرنَّ 

ِلَْولَِياِئَك َوَاْهِل َطاَعِتَك َفِاٰلي َمْن َيْفَزُع اْلُمْذنِــُبوَن، َوِاْن ُكْنَت َل ُتْكِرُم 

ِالَّ َاْهَل اْلَوَفاِء ِبَك َفِبَمْن َيْسَتٔغيُث اْلُمٔسيُؤَن. اِٰلٔهي ِاْن َاْدَخْلَتِني النَّاَر 

tanın, (zalim) sultanın ve kötü amellerimin fenalıklarının karşısında yeterli ol; 
beni tüm günahlardan arındır; affınla beni cehennem ateşinden (kendine) 
sığındır; rahmetinle beni cennete yerleştir. Lütfunla beni cennet hurileriyle 
evlendir. Beni salih velilerin olan Muhammed ve onun iyi, temiz, arınmış ve 
seçkin Ehlibeyti’yle bir araya getir. Salavatın onların, bedenlerinin ve ruhları-
nın üzerine olsun ve Allah’ın rahmet ve bereketleri de onların üzerine olsun.

Ey mabudum ve efendim! İzzet ve celaline andolsun ki; eğer benim günah-
larımı (öne sürüp) beni sorgulamak istersen, ben de senin affını öne sürerim. 
Ve eğer benim cimriliğimi öne sürersen, ben de senin keremini öne sürerim. 
Eğer beni ateşe atarsan, şüphesiz ben de cehennem ehline seni sevdiğimi 
söylerim. Ey mabudum ve efendim! Eğer dostlarından ve itaat ehlinden baş-
kasını bağışlamayacak olursan o hâlde günahkârlar kime sığınsınlar?! Sade-
ce vefa ehline ikram ve ihsanda bulunacak olursan, kötülük etmiş kimseler 
kimden yardım dilesin? Ey mabudum! Eğer beni cehenneme atacak olur-
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َك، َوِاْن َاْدَخْلَتِني اْلَجنََّة َفٔفي ٰذِلَك ُسُروُر نَِبيَِّك،  َفٔفي ٰذِلَك ُسُروُر َعُدوِّ

َك. َواَنَا َوالـٕلِه َاْعَلُم َانَّ ُسُروَر نَِبيَِّك َاَحبُّ اِلَْيَك ِمْن ُسُروِر َعُدوِّ

اَلٕلُهمَّ اِنّٔي َاْسَئُلَك َاْن َتْمَلَ َقْلٔبي ُحبًّا َلَك، َوَخْشَيًة ِمْنَك، َوَتْصٔديًقا ِبِكَتاِبَك، 
َؤايـَمانًا ِبَك، َوَفَرًقا ِمْنَك، َوَشْوًقا اِلَْيَك، َيا َذا اْلَجَلِل َواْلِْكَراِم َحبِّْب اَِليَّ 
اَحَة َواْلَفَرَج َواْلَكَراَمَة.  لَِقاِئَك، َوَاْحِبْب لِــَقأئی، َواْجَعْل ٔلي ٔفي لَِقاِئَك الرَّ
اَلٕلُهمَّ اَْلِحْقٔني ِبَصالِـــــِح ِمْن َمٰضي، َواْجَعْلٔني ِمْن َصالِــــــِح َمْن بَِقَي، َوُخْذ 
َعٰلي  اِلٔحنَي  الصَّ ِبِه  ُتٔعنُي  ِبَما  نَْفٔسي  َعٰلي  َوَاِعنّٔي  اِلٔحنَي،  الصَّ َسٔبيَل  ٔبي 
ِبَرْحَمِتَك،  اْلَجنََّة  ِمْنُه  َثَوأبي  َواْجَعْل  بَِاْحَسِنِه،  َعَمٔلي  َواْخِتْم  اَْنُفِسِهْم، 
، َوَل َتُردَّٔني ٔفي ُسوٍء  َوَاِعنّٔي َعٰلي َصالِـــــِح َما َاْعَطْيَتٔنی، َوَثبِّْتٔني َيا َربِّ

اْسَتــْنــَقْذتَــٔني ِمْنُه َيا َربَّ اْلَعاَلٔمنَي.

san, buna düşmanın (Şeytan) sevinir. Ve eğer beni cennete götürürsen, buna 
Peygamber’in sevinir. Allah’a andolsun ki, Peygamber’inin sevinmesinin, 
düşmanının sevincinden sana daha sevimli olduğunu biliyorum. 

Allah’ım! Şüphesiz ben kalbimi sevginle, sana karşı huşu ile, kitabına tasdik 
ile, sana iman ve sana yönelik heyecan ve şevk ile doldurmanı senden dili-
yorum; ey celal ve ikram sahibi. Sana kavuşmayı bana sevdir ve bana kavuş-
mayı sev. Sana kavuşmayı benim için rahatlık, kurtuluş ve yücelik vesilesi kıl.

Allah’ım! Beni geçmiş salihlere kavuştur ve kalan salihlerden eyle; salihlerin 
yolundan gitmeyi bana nasip et. Salihlere kendi nefislerine karşı yardım etti-
ğin şeylerle bana da kendi nefsime karşı yardımda bulun. Amelimi en güze-
liyle sonlandır. Rahmetinle amelimin mükâfatını cennet kıl. Verdiğin güzel 
şeylerde (istediğin biçimde onlardan yararlandırarak) bana yardımcı ol. Ve 
bana (doğru yolda) sebat ver ey Rabbim! Beni kurtardığın fenalığa bir daha 
döndürme, ey âlemlerin Rabbi! 
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َاْحَيْيــَتٔني  َما  َاْحِئني  لَِقاِئَك،  ُدوَن  َلُه  َاَجَل  َل  ٔايـَمانًا  َاْسَئُلَك  اِنّٔي  اَلٕلُهمَّ 
َعَلْيِه، َوَتَوفَّٔني ِاَذا َتَوفَّْيَتٔني َعَلْيِه، َواْبَعْثٔني ِاَذا بََعْثَتٔني َعَلْيِه، َواَْبِرْء َقْلٔبي 

ْمَعِة ٔفي ٔديِنَك، َحٕتي َيُكوَن َعَمٔلي َخاِلًصا َلَك. كِّ َوالسُّ َياِء َوالشَّ ِمَن الرِّ

اَلٕلُهمَّ َاْعِطٔني َبٔصرَيًة ٔفي ٔديِنَك، َوَفْهًما ٔفي ُحْكِمَك، َوِفْقًها ٔفي ِعْلِمَك، 
َوِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتَك، َوَوَرًعا َيْحُجُزٔني َعْن َمَعأصيَك، َوبَـــيِّْض َوْجٔهي 
بُِنوِرَك، َواْجَعْل َرْغَبٔتي ٔفيَما ِعْنَدَك، َوَتَوفَّٔني ٔفي َسٔبيِلَك، َوَعٰلي ِملَِّة 

َرُسوِلَك َصلَّي الـٕلُه َعَلْيِه َوٰاِلِه. 

اَلٕلُهمَّ اِنّٔي َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَفَشِل َواْلَهمِّ َواْلُجْبِن َوالُْبْخِل َواْلَغْفَلِة 
َظَهَر  َما  َواْلَفَواِحِش  بَِليٍَّة،  َوُكلِّ  َواْلَفاَقِة  َواْلَفْقِر  َواْلَمْسَكَنِة  َواْلَقْسَوِة 
ِمْنَها َوَما َبَطَن. َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن نَْفٍس َل تَــْقَنُع، َوَبْطٍن َل َيْشَبُع، َوَقْلٍب 

Allah’ım! Senden ancak, sana kavuşmakla son bulan iman gücü istiyorum. 
Beni yaşattığın sürece böyle bir imanla yaşat; böyle bir iman üzere canımı 
al ve böyle bir imanla dirilt. Dinin hakkında kalbimi riyadan, şüpheden ve 
şöhret tutkusundan temizle, böylece amelim sadece senin için olsun. 

Allah’ım! Bana dininde basiretli olmayı, hükmünü idrak etmeyi, ilminde 
derinleşmeyi, rahmetinden iki kat almayı ve beni günah saydığın şeylerden 
alıkoyacak üstün bir takva nasip eyle. Nurunla yüzümü ak eyle. Katında ola-
na beni istekli kıl. Kendi yolunda ve Peygamber’inin -Allah’ın salâtı ona ve 
Ehlibeyti’nin üzerine olsun- dini üzere benim canımı al. 

Allah’ım! Şüphesiz ben tembellikten, gevşeklikten, hüzünden, korkudan, 
cimrilikten, gafletten, katı kalplilikten, zavallılıktan, fakirlik ve yoksulluktan, 
her türlü belâdan, gizli ve açık çirkinliklerden sana sığınırım. Kanaat etme-
yen nefisten, doymayan karından, huşu etmeyen kalpten, geri çevrilen dua-
dan, faydası olmayan amelden sana sığınırım. 
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َل َيْخَشُع، َوُدَعاٍء َل ُيْسَمُع، َوَعَمٍل َل َيْنَفُع. َوَاُعوُذ ِبَك َيا َربِّ َعٰلي 
ٔجيَم،  ْيَطاِن الرَّ نَْفٔسي َؤدئني َوَمألي َوَعٰلي َجٔميِع َما َرَزْقَتٔني ِمَن الشَّ

ٔميُع الْــَعٔليُم. اِنََّك اَْنَت السَّ

اَلٕلُهمَّ اِنَُّه َل ُئجرُئني ِمْنَك َاَحٌد َوَل َاِجُد ِمْن ُدوِنَك ُمْلَتَحًدا، َفَل َتْجَعْل 
ٔني بَِعَذاٍب أَليٍم. ٔني بَِهَلَكٍة، َوَل َتُردَّ نَْفٔسي ٔفي َشْيٍء ِمْن َعَذاِبَك، َوَل َتُردَّ

َوَل  ِوْزٔری،  َوُحطَّ  َدَرَجٔتی،  َواْرَفْع  ِذْكٔری،  َوَاْعِل  ِمنّٔي،  َتَقبَّْل  اَلٕلُهمَّ 
َوَثَواَب  َمْنِطٔقي  َوَثَواَب  َمْجِلٔسي  َثَواَب  َواْجَعْل  ِبَخٔطيَئٔتی،  َتْذُكْرٔني 
ُدَعأئي ِرَضاَك َواْلَجنََّة، َوَاْعِطٔني َيا َربِّ َجٔميَع َما َسَئْلُتَك، َوِزْدٔني ِمْن 

َفْضِلَك، اِنّٔي اِلَْيَك َراِغٌب، َيا َربَّ اْلَعاَلٔمنَي. 

ْن َظَلَمَنا، َوَقْد َظَلْمَنا اَنْــُفَسَنا  اَلٕلُهمَّ اِنََّك اَْنَزْلَت ٔفي ِكَتاِبَك َاْن نَْعُفَو َعمَّ

Ey Rabbim! Nefsim, dinim, malım ve bana verdiğin tüm nimetler hususunda 
kovulmuş Şeytan’dan sana sığınıyorum. Muhakkak sen işiten ve bilensin. 

Allah’ım! Şüphesiz beni senden hiç kimse kurtaramaz. Senden başka sığını-
lacak birini bulamıyorum ben. Bu durumda, beni hiçbir azabına düçar eyle-
me. Beni helaket ve acı azabına taraf sürükleme.

Allah’ım! (Amellerimi) kabul eyle. İsmimi-şanımı ve derecemi yücelt. Gü-
nahlarımı dök. Beni hatalarımla anma. (İbadete) oturmamım sevabını, (hak) 
konuşmamın ve duamın mükâfatını kendi rızan ve cennet kıl. Senden di-
lediğim her şeyi bana bağışla ey Rabbim! Lütfundan bana ziyadesiyle ver. 
Şüphesiz ben sana müştakım ey âlemlerin Rabbi! 

Allah’ım! Sen kitabında, bize haksızlık yapanı affetmemizi buyurdun; gerçek-
ten biz kendimize zulmettik; o hâlde bizi affet; şüphesiz sen affetmeye bizden 
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َفاْعُف َعنَّا، َفِانََّك َاْوٰلي ِبٰذِلَك ِمنَّا، َوَاَمْرَتَنا َاْن َل َنُردَّ َساِئًل َعْن اَْبَوابَِنا، 
ٔني ِالَّ بَِقَضاِء َحاَجٔتی، َوَاَمْرَتَنا بِاْلِْحَساِن  َوَقْد ِجْئُتَك َساِئًل، َفَل َتُردَّ

اِٰلي َما َمَلَكْت اَْيَمانُـَنا، َوَنْحُن َاِرقَّاُؤَك، َفَاْعِتْق ِرَقابََنا ِمَن النَّاِر.

َوِبَك  َفِزْعُت  اِلَْيَك  ٔتی،  ِشدَّ ِعْنَد  َغْؤثي  َوَيا  ُكْربَٔتی،  ِعْنَد  َمْفَزٔعي  َيا 
اْسَتَغْثُت َوُلْذُت، َل اَُلوُذ ِبِسَواَك، َوَل َاْطُلُب الْــَفَرَج ِالَّ ِمْنَك، َفَاِغْثٔني 
ْج َعنّٔي، َيا َمْن َيُفكُّ اْلَٔسرَي، َوَيْعُفو َعِن اْلَكٔثرِي، اِْقـَبْل ِمنِّي الَْئسرَي،  َوَفرِّ

ٔحيُم الْــَغُفوُر. َواْعُف َعنِّي اْلَكٔثرَي، اِنََّك اَْنَت الرَّ

َاْعَلَم  َحٕتي  َصاِدًقا  َوَئقيًنا  َقْلٔبي،  ِبِه  ُتَباِشُر  ٔايـَمانًا  َاْسَئُلَك  اِنّٔي  اَلٕلُهمَّ 
َقَسْمَت ٔلي،  ِبَما  الْــَعْيِش  ِمَن  ٔني  َكَتْبَت ٔلي، َوَرضِّ ُئصيَبٔني َما  َلْن  اَنَـّـُه 

اِحٔمنَي. َيا َاْرَحَم الرَّ

daha layıksın. Sen bize hiçbir saili kapımızdan geri çevirmememizi emrettin; 
ben de bir sail olarak kapına geldim; hacetimi vermeden beni geri çevirme. 
Ve yine bize, elimizin altında olanlara iyilik yapmamızı emrettin, işte biz de 
senin köleleriniz; boyunlarımızı (canlarımızı) cehennem ateşinden azat eyle. 

Ey kederli anımda sığınağım; ey zor anlarımda yardımıma yetişen! Sana sığını-
yorum ve senden yardım bekliyorum. Sana sığındım, senden başkasına değil. 
Sadece senden kurtuluş diliyorum; o hâlde bana yardımcı ol ve beni kurtar. 
Ey esiri kurtaran ve ey çok (günahları) affeden! Benim az (amelimi) kabul eyle 
ve çok (günahlarımı) bağışla. Şüphesiz sensin merhametli ve çok bağışlayan. 

Allah’ım! Senden kalbimle bütünleşen bir iman ve yakin diliyorum; öyle ki 
hakkımda takdir ettiklerinin dışında hiçbir şeyin bana ulaşamayacağına ke-
sin bir şekilde emin olayım. Yaşamımda bana nasip ettiğin şeylere beni razı 
kıl; ey merhametlilerin en merhametlisi!
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5- Yine Şeyh Tusî (r.a), ramazanın seher vakti için şu duayı nakletmiştir:

ٔتی، َوَيا َولِــئّي ٔفي نِْعَمٔتی،  ٔتي ٔفي ُكْربَٔتی، َوَيا َصاِحٔبي ٔفي ِشدَّ َيا ُعدَّ
اِتُر َعْوَرٔتی، َواْلُمْؤِمُن َرْوَعٔتی، َواْلُمٔقيُل  َوَيا َغاَئتي ٔفي َرْغَبٔتی، اَْنَت السَّ

َعْثَرٔتی، َفاْغِفْر ٔلي َخٔطيَئٔتی.

يـَماِن َقْبَل ُخُشوِع الُذلِّ ِفي النَّاِر، َيا َواِحُد  اَلٕلُهمَّ اِنّٔي َاْسَئُلَك ُخُشوَع اْلٔ
َيا َاَحُد َيا َصَمُد، َيا َمْن َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد، َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َاَحٌد، َيا 
َمْن ُيْعٔطي َمْن َسَئَلُه، َتَحنًُّنا ِمْنُه َوَرْحَمًة، َوَيْبَتِدُئ بِاْلَخْيِر َمْن َلْم َيْسَئْلُه 
ٍد، َوَهْب  ٍد َوٰاِل ُمَحمَّ اِئِم، َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ ًل ِمْنُه َوَكَرًما ِبَكَرِمَك الدَّ َتَفضُّ

ِخَرِة. ْنَيا َواْلٰ ٔلي َرْحَمًة َواِسَعًة َجاِمَعًة اَْبُلُغ بَِها َخْيَر الدُّ

اِلَْيَك ِمْنُه ُثمَّ ُعْدُت ٔفيِه، َوَاْسَتْغِفُرَك (1)  ِلَما ُتْبُت  َاْسَتْغِفُرَك  اَلٕلُهمَّ اِنّٔي 

(1) Ey sıkıntılı anımda birikimim, ey zorluk zamanımda (yanımda bulunan) ar-
kadaşım; ey nimetimdeki velinimetim ve ey rağbet ve arzumun doruk nok-
tası olan (Rabbim)! Sensin ayıbımı örtecek, korkumu güvene çevirecek ve 
sürçmemi affedecek olan; o hâlde hatamı benim için bağışla!

Allah’ım! Şüphesiz ben senden (cehennem) ateşindeki zilletten kaynaklanan 
huşuya müptela olmadan önce imandan kaynaklanan bir huşu diliyorum. 
Ey yegâne, ey tek, ey noksansız ve ihtiyaçsız, ey doğurmayan ve doğmayan, 
ey hiçbir dengi olmayan, ey dileyen herkese şefkat ve rahmetinden dolayı 
dilediğini veren ve dilemeyenlere de dilemedikleri hâlde lütuf ve keremin-
den dolayı hayır veren ve daimî kereminden ihsan eden, Muhammed ve Âl-i 
Muhammed’e salât et ve beni dünya ve ahiret hayrına ulaşabileceğim geniş 
ve kapsamlı bir rahmete mazhar kıl. 

Allah’ım! Şüphesiz ben tövbe ettiğim hâlde tekrar işlediğim günahlardan 
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اَلٕلُهمَّ َصلِّ  َلَك.  لَْيَس  َما  ٔفيِه  َفَخاَلَطٔني  َوْجَهَك  ِبِه  َاَرْدُت  َخْيٍر  ِلُكلِّ 

ٍد، َواْعُف َعْن ُظْلٔمي َوُجْرٔمي ِبِحْلِمَك َوُجوِدَك  ٍد َوٰاِل ُمَحمَّ َعٰلي ُمَحمَّ

َيا َكٔرمُي، َيا َمْن َل َئخيُب َساِئُلُه، َوَل َيْنَفُد نَاِئُلُه، َيا َمْن َعَل َفَل َشْیَء 

ٍد، َواْرَحْمٔنی  ٍد وٰاِل ُمَحمَّ َفْوَقُه، َوَدنَا َفَل َشْیَء ُدوَنُه، َصلِّ َعٰلي ُمَحمَّ

اَعَة. اَعَة السَّ اَعَة السَّ َيا َفاِلَق الَْبْحِر ِلُموٰسي، اَللَّْيَلَة اللَّْيَلَة اللَّْيَلَة، اَلسَّ

َياِء، َوِلَسأني ِمَن اْلِكْذِب،  اَلٕلُهمَّ َطهِّْر َقْلٔبي ِمَن النَِّفاِق، َوَعَمٔلي ِمَن الرِّ

ُدوِر. َيا  َوَعْئني ِمَن اْلِخَياَنِة، َفِانََّك َتْعَلُم َخاِئَنَة اْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ

َربِّ ٰهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن النَّاِر، ٰهَذا َمَقاُم اْلُمْسَتٔجرِي ِبَك ِمَن النَّاِر، 

ٰهَذا َمَقاُم اْلُمْسَتٔغيِث ِبَك ِمَن النَّاِر، ٰهَذا َمَقاُم اْلَهاِرِب اِلَْيَك ِمَن النَّاِر، 

dolayı senden mağfiret diliyorum. Yine sadece senin rızan için yapmayı 
amaçladığım, fakat (heva ve hevesim yüzünden) senin rızanın dışında olan 
niyetleri de karıştırdığım bütün hayırlardan dolayı da senden mağfiret dili-
yorum. Allah’ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed’e salât et ve benim zulüm 
ve suçumu kendi hilim ve cömertliğinle bağışla; ey kerem sahibi; ey kendisi-
ne el açanı mahrum etmeyen, bağış ve ihsanı son bulmayan! Ey her şeyden 
daha yüce ve her şeyden daha yakın olan (Rabbim)! Muhammed ve Âl-i Mu-
hammed’e salât et. Ey denizi Musa için yaran (Rabbim) bana merhamet eyle; 
bu gece, bu gece, bu gece; şu anda, şu anda, şu anda!

Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riya ve gösterişten, dilimi yalandan, gö-
zümü hain bakıştan temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarından ve 
göğüslerin (kalplerin) gizlediği şeylerden haberdarsın. Ey Rabbim! Bu, (ce-
hennem) ateşinden sana sığınan kimsenin (perişan) hâlidir. Bu, ateşten (kur-
tulmak) için senden sığınak isteyen kimsenin hâlidir. Bu, ateşe karşı senden 
yardım isteyen kimsenin hâlidir. Bu, ateşten sana kaçan kimsenin hâlidir. Bu, 
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ٰهَذا َمَقاُم َمْن يَـــُبوُء َلَك ِبَخٔطيَئِتِه، َوَيْعَتِرُف ِبَذْنِبِه َوَيُتوُب اِٰلي َربِِّه، ٰهَذا 

َمَقاُم الَْباِئِس اْلَفٔقرِي، ٰهَذا َمَقاُم اْلَخاِئِف اْلُمْسَتٔجرِي، ٰهَذا َمَقاُم اْلَمْحُزوِن 

اْلَمْكُروِب، ٰهَذا َمَقاُم اْلَمْغُموِم اْلَمْهُموِم، ٰهَذا َمَقاُم اْلَغٔريِب الْــَغٔريِق، ٰهَذا 

َمَقاُم اْلُمْسَتْوِحِش اْلَفِرِق، ٰهَذا َمَقاُم َمْن َل َيِجُد ِلَذْنِبِه َغاِفًرا َغْيَرَك، َوَل 

ًجا ِسَواَك. ِه ُمَفرِّ ًيا ِالَّ اَْنَت، َوَل لَِهمِّ ِلَضْعِفِه ُمَقوِّ

َيا اَلـٕلُه َيا َكٔرمُي، َل ُتْحِرْق َوْجٔهي بِالنَّاِر بَْعَد ُسُجؤدي َلَك، َوَتْعٔفرٔيي 

، ِاْرَحْم َاْي  ُل َعَليَّ بَِغْيِر َمنٍّ ِمنّٔي َعَلْيَك، َبْل َلَك اْلَحْمُد َواْلَمنُّ َوالتََّفضُّ

... َربِّ َاْي َربِّ َاْي َربِّ

Duanın “Ey Rabbi, ey Rabbi, ey Rabbi“ cümleleri, nefes kesilinceye ka-
dar tekrarlanır.

َلْحٔمي  َوَتَناُثَر  َاْوَصألي  َد  َوَتَبدُّ ِجْلٔدي  َوِرقََّة  ٔحيَلٔتي  َوِقلََّة  َضْعٔفي 

suçunu yüklenip sana getiren, günahını itiraf eden ve tövbe edip Rabbine 
dönen kimsenin hâlidir. Bu, fakir ve perişan kimsenin hâlidir. Bu, korkan ve 
sığınak arayan kimsenin hâlidir. Bu, hüzünlü ve çilekeş birinin hâlidir. Bu, 
gamlı ve kederli kimsenin hâlidir. Bu, yalnız ve (şaşkınlık ve çaresizlik) içeri-
sinde boğulan kimsenin halidir. Bu, dehşete kapılmış ve avare olmuş kimse-
nin halidir. Bu, senden başka günahını bağışlayacak, zaafını giderip kendisini 
güçlendirecek ve sıkıntısını giderecek birini bulamayan kimsenin hâlidir. 

Ya Allah! Ey kerem sahibi, sana secde ettikten ve alnımı toprağa koyduktan 
sonra yüzümü ateşle yakma. Gerçi bundan dolayı benim senin üzerinde 
herhangi bir minnet hakkım söz konusu değildir. Bilakis senin benim üze-
rimde övgü, minnet ve lütuf hakkın vardır. 

Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim! Zayıflığıma, çaresizliğime, derimin in-


