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FAHREDDIN RUMI AND HIS ESMAU’L-HUSNA COMMENTARY 

 

 

Muhammet KUZUBAŞ 

 
Öz 
Esmâü’l-hüsnâ veya esmâ-i hüsnâ; Allah’ın en güzel isimleri manasında kullanılan bir kavramdır. Kaynağı 

hadis-i şerifler olan esmâü’l-hüsnâ kavramı, genellikle Allah’ın doksan dokuz ismi etrafında oluşturulan metinlerle 
edebî bir tür hâline gelmiştir. Arap edebiyatıyla başlayan gelenek Fars edebiyatındaki örneklerle devam etmiştir. Türk 
edebiyatında ise yazılan onlarca örnekle Allah’ın isimleri şerh edilmeye çalışılmıştır. Şair ve yazarlarımız, bazen yeni 
şerhler yazmışlar bazen de kendilerinden önce Arapça veya Farsça olarak yazılmış esmaü’l-hüsnâ metinlerini şerh 
ederek türün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.  

Klâsik edebiyatımızda esmâü’l-hüsnâ şerhi yazan şarihlerden birisi de Yıldırım Bâyezid devrinin önemli ilim 
adamlarından Fahreddin Rûmî’dir. Çalışmamızda; öncelikle esmâü’l-hüsnâ kavramından ve bu türün gelişim 
sürecinden bahsedilmiş, ardından Fahreddin Rûmî tarafından ed-Dimyâtî’nin manzum esmâü’l-hüsnâ metnine mensur 
olarak yazılan Ferâ'idü’l-Le'alî fî-Beyâni Esmâ'i'l-Hüsnâ adlı şerhin metni verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Esmâü’l-Hüsnâ, Fahreddin Rûmî, Klasik Türk Edebiyatı, Şerh. 
 
Abstract 
Esmau’l-husna or esma-i husna; it is a concept used in the meaning of the most beautiful names of Allah. The 

source of esmau’l-husna is hadith. The concept of esmau’l-husna has become a literary genre, usually with texts 
composed around ninety-nine names of Allah. The tradition that started with Arabic literature continued with examples 
in Persian literature. In Turkish literature, the names of Allah have been tried to be annotated with dozens of sample 
works.  Our poets and writers sometimes wrote new annotations. Sometimes they commented on esmaü’l-hüsnâ texts 
written in Arabic or Persian before them.. In this way they contributed to the development of the species. 

One of the writers who wrote esmâü'l-hüsnâ commentary in our classical literature is Fahreddin Rûmî, one of 
the leading scholars of Yıldırım Bâyezid period. In our study; firstly, the concept of esmau’l-husna and the development 
process of this species are mentioned. Then, the text of the commentary Ferâ'idü’l-Le'alî fî-Beyâni Esmâ'i'l-Hüsnâ which 
was written by Fahreddin Rûmî as a prose to the text of esmâü’l-hüsnâ of ed-Dimyâtî was given. 
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1. ESMÂÜ’L-HÜSNÂ KAVRAMI 

Esmâü’l-hüsnâ; Arapça “isim” kelimesinin çoğulu “esmâ” ile “ahsen” kelimesinin ism-i tafdîli 
“hüsnâ”nın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir terkiptir, “en güzel isimler” demektir. Esmâü’l-hüsnâ 
tabiri Farsça bir terkip olarak esmâ-i hüsnâ şeklinde de ifade edilmektedir. 

Esmâü’l-hüsnâ tabirinin kaynağının Kur’ân-ı Kerîm’de A’râf, Tâhâ, İsrâ ve Haşr sûrelerinde 
geçen “esmâü’l-hüsnâ” ifadesi olduğu söylenebilir. Bu ayetlerde “En güzel isimler Allah’ındır. O’na o 
güzel isimleriyle dua edin”1; “En güzel isimler O'nundur.”2; "İster Allah deyin, ister Rahman deyin, 
hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur."3, “O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren 
Allah’tır. En güzel isimler O’nundur.”4 buyurulmaktadır. 

İbnü’l-Arabî esmâü’l-hüsnâ konusunda “Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve 
kullarda saygı hissi uyandırır; zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap 
kazandırır; Kalplere huzur ve sükûn verir, lutuf ve rahmet ümidi telkin eder; Bilginin değeri bilinenin 
değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için esmâ-i hüsnâ bilgisine sahip 
olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır; Allah için vâcip, câiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi 
sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir”5 demektedir. Kulun Allah 
karşısındaki acziyet, fakriyet ve küçüklüğünün idrakiyle Allah’ın vasıflarını bilmesine vesile olması, 
hayatta karşılaşılan çeşitli durumlarda iltica kaynağı olması ve duanın kabul edilmesi için anahtar 
vazifesi görmesi vb. sebeplerle esmâü’l-hüsnânın öğrenilmesi ve öğretilmesinin ehemmiyeti daima dile 
getirilmiştir. 

Ebû Hüreyre (r.a.)’den gelen bir rivâyette, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur: “Allah’ın doksan 
dokuz ismi vardır. Kim bunları öğrenir ve hayatı boyunca Allah’ı bu şekilde tanıyarak yaşar ve 
hayatını bu iman ve yaşayış üzere bitirirse inşallah cennete girer.” Bu hadîs-i şerîfin yer aldığı bazı 
hadis kitaplarında isimler yer almazken, Tirmizî’de ve İbn-i Mâce’de Allah’ın 99 ismi sayılmaktadır.6  
Mesela Tirmizî’nin hadis kitabında esmâü’l-hüsnâ ile ilgili olarak şu isimler liste olarak verilmektedir: 

Allâh, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-
Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlik, el-Bârî’, el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-
Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsit, el-Hâfıd, er-Râfi’, el-Mu’iz, el-
Muzil, es-Semî’, el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, 
eş-Şekûr, el-Alî, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-
Mucîb, el-Vâsi’, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâ’is, eş-Şehîd, el-Hak, el-Vekîl, el-Kavî, 
el-Metîn, el-Velî, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdi’, el-Mu’îd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hay, el-
Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-
Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâlî, el-Muteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-
Müntakim, el-Afuvv, er-Ra’ûf, Mâlikü’l-mülk, Zü’l-Celâl ve’l-ikrâm, el-Muksit, el-Câmi’, 
el-Ganî, el-Muğnî, el-Mâni’, ed-Dâr, en-Nâfi’, en-Nûr, el-Hâdî, el-Bedî’, el-Bâkî, el-Vâris, 
er-Reşîd, es-Sabûr.7 

Birçok âlim eski dönemlerden itibaren Kur’an’da bulunan isimleri doksan dokuz sayısına bağlı 
kalmadan araştırıp listeler düzenlemeyi denemişlerdir. Ebû Hüreyre hadisine yer veren on beş 
civarında ana hadis kaynağı içinde sadece Tirmizî ile İbn-i Mâce tarafından metne, doksan dokuz isim 
ihtiva eden bir liste ikinci kısım olarak eklenmiştir. Tirmizî hadis için kaydettiği dört ayrı senedin 
sadece birine, İbn Mâce de iki senedin birine isim listesini ilâve etmiştir. Buna karşılık Buhârî, 
Müslim, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel bu listeye yer vermemişlerdir. Tirmizî’nin Sünen’inde kaydedilen 

                                                            
1 A’râf Sûresi, 180. 
2 Tâhâ Sûresi, 8. 
3 İsrâ Sûresi, 110. 
4 Haşr Sûresi, 24. 
5 Bekir Topaloğlu (1995). Esmâ-i Hüsnâ. DİA, İstanbul: TDVY, s.  404. 
6 Tirmizî (2004). Sünen-i Tirmizî. (Haz: Abdullah Parlayan), Konya, hadis no: 3506-3507-3508 
https://ia802501.us.archive.org/4/items/2213SunenITirmizi/2213Sunen-i-Tirmizi.pdf  
7 Tirmizî, age.,  hadis no: 3507,  https://ia802501.us.archive.org/4/items/2213SunenITirmizi/2213Sunen-i-Tirmizi.pdf 
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liste lafza-i celâl ile başlayıp Sabûr ismiyle sona ermekte ve daha sonra İslâm dünyasında meşhur 
olmuş şekliyle doksan dokuz ismi içermektedir. Bunların ilk on dördü Haşr sûresinin son âyetlerinde 
sıralandığı şekliyle alınmıştır. İbn Mâce’nin rivayet ettiği listede ise bu düzen korunmadığı gibi farklı 
isimler de yer almış, ayrıca metnin sonundaki Ehad ismiyle sayı 100’e çıkarılmıştır.8 Hadis kitaplarında 
zikredilenlerin haricinde edebî ürünlerde farklı isimlere de yer verildiği görülmektedir. Bu bağlamda 
Şener Türk edebiyatında doksan dokuz isimden başka Türkçede kullanılan altmış altı isme9 yer 
verildiğini ifade etmektedir.  

2. ESMÂÜ’L-HÜSNÂ YAZMA GELENEĞİ 

Başlangıçta Arap edebiyatında ve devamında da Fars edebiyatında kıymetli örneklerle 
literatüre yerleşen esmâü’l-hüsnâ yazma geleneği Türk edebiyatında en fazla rağbet gören türlerden 
birisi olmuştur. Şener otuz biri manzum olmak üzere 144 eserden10 bahsetmektedir. 

Günümüze kadar ulaşan müstakil esmâü’l-hüsnâ eserlerinin ilki ez-Zeccâc’a (öl. 311/923) aittir. 
Bu eseri, müellifin talebelerinden ez-Zeccâcî (öl. 340/951)’nin aynı nitelikteki eseri takip etmiştir. 
Esmâü’l-hüsnâ konusunda el-Beyhakî (öl. 458/1065), el-Kuşeyrî (öl. 465/1072), el-Gazzâlî (öl. 
505/1111), İbnu’l-Arabî (öl. 542/1147) ve er-Râzî (öl. 606/1209) tarafından yazılan eserler ilk akla gelen 
örneklerdir. Allah’ın isimlerini birer birer izah ve şerh etmeyi amaçlayan bu eserler mensurdur.11 
Bunların haricinde Abdulkâdir Geylânî (öl. 561/1166), ed-Dimyâtî (öl. 921/1515) ve en-Nâblusî (öl. 
1143/1731) tarafından yazılanlar başta olmak üzere Arap edebiyatı dairesinde değerlendirilen başka 
manzum örneklerin kaleme alındığı bilinmektedir.  

Fars edebiyatında Çarhî ve Abdurrahmân Ahmed el-Câmî (Molla Câmî) tarafından yazılan 
mensur şerhlerin yanında Mîr Hüseyin ve Nasrullah Şirâzî’nin manzum eserleri de bu minvalde 
zikredilmesi gerekdir.  

Esmâü’l-hüsnâ yazma Türk edebiyatında edebî bir gelenek olarak yerini almış, Arap ve Fars 
edebiyatındaki örneklerden yola çıkılarak onlarca eser yazılmıştır. İlk örnek, 1402’de yazarı bilinmeyen 
Cevârihü’l-Ma’ânî adlı eser olarak kabul edilmektedir. Hatiboğlu Şirvani’nin 1512’de yazdığı Esmâ-i 
Hüsnâ Şerhi, 16. yüzyılda İlyas b. İsa Saruhani’nin manzum Esma-i Hüsnâ Şerhi ve Lamii Çelebi’nin 
Şerh-i Muammayât Alâ Esmâi’l-Hüsnâ adlı eseri türün öne çıkan örneklerindendir. Yine Subhî 
Mehmed Çelebi’nin manzum Esmâ-i Hüsnâ Şerhi, Trabzonlu Şakir Ahmed Paşa’nın Esmâ-i Hüsnâ 
Şerhi, Kemâl Sâdık Paşa’nın Âsâr-ı Kemâl’i, Behçet b. Mehmed Salim’in Behcetü’l-Leâlî’si, Bıçakçızade 
İsmail Hakkı’nın ve Trabzonlu Cûdî Efendi’nin benzer muhtevadaki eserleri edebiyatımızda dikkati 
çeken esmâü’l-hüsnâ şerhleridir. 

Edebiyatımızda esmâü’l-hüsnâ ile ilgili metinler incelendiğinde, başka şairler tarafından Arapça 
veya Farsça yazılan manzum esmâü’l-hüsnâ metinlerinin şerh edildiğini görmekteyiz. Bunlardan birisi 
de 15. yüzyıl âlimlerinden Fahreddin Rûmî’nin yazdığı şerhtir. Fahreddin Rûmî, yukarıda da ismi 
geçen Dimyâtî’in Arapça ve manzum olarak yazdığı esmâü’l-hüsnâ kasidesini Türkçe ve mensur olarak 
şerh etmiştir.  

3. FAHREDDİN RÛMÎ VE ESMÂÜ’L-HÜSNÂ ŞERHİ 

Fahreddin Rûmî, Yıldırım Bâyezid devrinin önemli âlimlerindendir. Kaynaklarda hakkında 
ayrıntılı bir bilgi mevcut değildir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Mecdî’nin Şakâyık-ı 
Nu’mâniyye Tercümesi’nde Mudurnu’da ikamet ettiği yazılıdır.12 Mecdî, Fahreddin Rûmî’nin zühd ve 
takva sahibi bir zat olduğunu söylemektedir. Fahreddin Rûmî; Arapça ve Farsçaya vakıf, dinî ilimler 
konusunda yetkin bir şahıstır. Genellikle münzevî bir hayat yaşayan Fahreddin Rûmî, Mudurnu’da 
halkı irşad vazifesiyle iştigal eder. Mecdî, Fahreddin Rûmî’nin ücrete mukabil imamet eden imamların 

                                                            
8 Bekir Topaloğlu (1995). Esmâ-i Hüsnâ. DİA, İstanbul: TDVY, ss. 406-409. 
9  Halil İbrahim Şener (1985). Türk Edebiyatında Manzum Esmâü’l-Hüsnâlar.  Doktora Tezi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü,  45-47. 
10 Şener, agt., 91-115. 
11 Kenan Demirayak (2016).  Esmâ-i Hüsnâ ile Münâcât ve ed-Dimyâtî’nin Manzum Münâcâtı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 
Sosyal Bilimler Dergisi, S. 57, 35. 
12 Mecdî Efendi (1269). Terceme-i Şakâyık. İstanbul, s. 69. 
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arkasında namaz kılmadığını söyler. Onun bu özelliği, Kâmûsü’l-A’lâm’da13 da ifade edilmektedir. 
Mecdî’nin belirttiğine göre14 864/1460 yılında vefat eden Fahreddin Rûmî’nin kabri, Yıldırım 
Bâyezin’in Mudurnu’da yaptırdığı caminin yakındadır. 

Çalışmamızda ele aldığmız Ferâ'idü’l-Le'alî fî-Beyâni Esmâ'i'l-Hüsnâ adlı eserinden başka gece ve 
gündüz okunacak kıymetli duâlara yer verdiği Ed-Du’âvâtü’l-Mebrûre fî ameli’l-yevm ve’l-leyl15 ve çeşitli 
konularda fetvalar içeren Arapça Müştemilü’l-Ahkâm16 adlı iki eseri daha bilinmektedir.  İbn-i Fahreddin 
adıyla tanınan oğlunun da Esrâr-ı Muhammediyye adında bir eserinin bulunduğu İslam Âlimleri 
Ansiklopedisi’nde17 ifade edilmektedir.  

Ferâ'idü’l-Le'alî fî-Beyâni Esmâ'i'l-Hüsnâ, Şemsuddîn ed-Dimyâtî (öl. 921/1515) tarafından 
manzum olarak yazılan esmâü’l-hüsnânın18 mensur bir şerhidir. Eserin telif tarihi belli değildir. Milli 
Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu bölümünde 06 Mil Yz A 2438/1 arşiv nuramarsıyla kayıtlı olan 
neşrettiğimiz nüsha, 1305 (1886) tarihinde Hüseyin Râkım tarafından istinsah edilmiştir.  

Eserde önce ed-Dimyâtî’nin kasidesindeki Arapça beyit verilmiş, ardından da mensur olarak 
şerhedilmiştir. Ed-Dimyâtî’nin kasidesi 70 beyit iken, Fahreddin Rûmî’nin şerhinde 65 beyte yer 
verilmiştir. 

Eserin dili, klâsik dönem Osmanlıca metinlerinde görülen dilden çok farklı değildir. Eklerin ve 
kelimelerin yazımında geleneğin dışında bir farklılık görünmemektedir. Bununla birlikte eserde ağır 
bir dil kullanılmasa da muhtevaya ilgili olarak Arapça ve Farsça kelimelerin çokluğu ve uzun terkipler 
sebebiyle çok sade bir dile sahip olduğunu da söyleyemeyiz. Klâsik dinî/tasavvufî eserlerde 
görülebilecek bir dil ve üslubun tercih edildiğini söylemek daha doğru bir ifade olacaktır.  

Fahreddin Rûmî, şerh sırasında Kur’ân ayetlerinden ve tasavvufî kavramlardan da istifade 
eder. Eserde şârihîn Arapça ve Farsçaya vukûfiyeti ve Osmanlı ilim diline hâkimiyeti barizdir. Bazen 
önem atfettiği için üzerinde fazla durduğu kelimelerin Arapça gramer yapısı çerçevesinde beyte kattığı 
manaları da ayrıca belirtir. Zaman zaman dua ve yakarışlar içeren eserde oldukça samimi ifadeler yer 
almaktadır.  

 Çalışmamızda metin bölümü oluşturulurken transkripsiyon alfabesi kullanılmış, kelime ve 
eklerin yazımında dönemin dil özellikleri dikkate alınarak metne sadık kalınmıştır. Bazı ek ve 
kelimelerin yazımında (harekesiz bir metin olmasına rağmen) müstensihin özellikle harekelediği yerler 
ise müstensihin işaret ettiği şekilleriyle alınmıştır.  Şârih, metot olarak önce Arapça beyti vermeyi 
ardından da ilgili beyti şerh etmeyi tercih etmiştir. Bu nedenle şârihin usulüne uygun olarak şerh 
bölümlerinden önce ilgili beytin orijinali eklenmiştir.  
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HAŹĀ KİTĀBÜ FERĀǾİDÜ’L-LEǾĀLÎ FÎ-BEYĀNİ ESMĀǾİ’L-ĤÜSNĀ 

 

BİSMİLLĀHİRRĀĤMĀNİRRĀĤÎM 

 

 
Ĥāśıl-ı maǾnā-yı beyt dimek olur ki Allāhu Ǿažîmü’ş-şān ĥażretleriniň maħlūķātından mevcūdāt-ı Ǿulviyye ve 
maśnūǾāt-ı süfliyye beriyye ve baĥriyye üzerlerine Ǿadd ü iĥśādan ħāric nāzil olan envāǾ-ı niǾam-ı žāhiriyye 
ve bāŧıniyye üzere ĥamd ü śenā ile bedā iderim kemā ķālallāhu teǾālā ve in teǾuddū niǾmetallāhi lā taĥśūhā19 

 
icmālen beyān buyurur ki irāde-i ezeliye-i İlāhiyyeniň žuhūr-ı vücūd-ı Ǿāleme vaķt-i taǾallukı ĥulūl eyledikde 
cüzz-i meşhūrda mesŧūr olduġı üzre Ĥaķ celle ve Ǿazze ĥażretleri nūr-ı nübüvvet-i Muĥammediyyeyi śūret-i 
ŧāvūsda ħalķ u ibrāz ve ĥużūr-ı maǾnevîde ižhār eyledikde tecelliyāt-ı muĥabbet ile ŧāvūs-ı nūr-ı nübüvvet 
nažar-ı raĥmāna mažhar olup mehābet-i ulūhiyyet ve Ǿažamet-i rubūbiyyetinde maķām-ı edebde istiĥyā 
eylemesinden nāşî Ǿaraķ-nāk olup ol Ǿaraķ-ı nūr-ı nübüvvetden mādde-i Ǿilm-i mevcūdāt olan bir cevher-i 
ħāś ħalķ olınup ĥasbü’l-meşiyyetü’l-ezeliyye Ǿarş ü kürsî ve levĥ u ķalem ve semāvātü’s-sebǾa vü Ǿārıżîn ve 
cemîǾ ecnās-ı Ǿālem ve cümle ervāĥ-ı benî-Ādem eŝer-i Ǿaraķ-ı nübüvvetden bi’l-vāsıŧa žuhūra gelüp śūret-i 
Aĥmediyye kemāl-i Ǿulūm-ı ķudsiyye ile mükemmel ķılınmasıyla vücūd-ı nūr-ı nübüvvet cümleden evvel ü 
aķdem olup Ǿālem-i emrde terbiye-i İlāhiyye ile mürebbî ve kemālāt-ı ķudsiyye ile mükemmel olduġı 
ĥayŝiyyetden Ǿāleme Ǿillet-i māddiyye ve nuǾūt-ı cemîle-i maĥmūde ile mevśūf olmaġıla ism-i mefǾūl śîġası 
ile sırru’l-vücūd-ı mükemmelen dinilmişdür ve daħi Ǿillet-i ġāǿiyyete murād olundıġı taķdîr üzre maǾnā 
budur ki Muśŧafâviyye imkān-ı vücūd ile [2] muttaśıf ve Ǿālem-i eşbāhda şeref-i źātını ižhār aǾyān-ı 
ħāriciyyeden olup śūret-i beşeriyyesi ŝübūt u taĥaķķukunda ĥayyiz ü mekāna muĥtāc oldıġı ecilden ĥikmet-i 
bāliġa vefķınca semāvāt ve arżîni ħalķ eyleyüp śūret-i ādemde nūr-ı nübüvvetini vażǾ ve ižhār-ı teşrîfini 
tebşîr içün her ŧāǿifeye irsāl-i enbiyā-i ebrār ile aħbār u ķudūmını istiķbāle zümre-i melāǿik ve cümle ħalāǿiķi 
Ǿālem-i eşbāĥa taķdîm buyurup imkān-ı vücūdını ķadem-i źātında temyîze işāret içün esmā-i ĥüsnāsında 
mezîd olup eĥādiyyetden meǿħūź olan ism-i Aĥmede mîm ziyāde ķalması münezzehün Ǿan şerîki fî 
maĥāsine mıśdāķınca žāhiren ve bāŧınen Ǿulūm-ı ġaybiyye ve vaĥy-i İlāhî ile sefîne-i ĥikmet ve śandūķa-i 
kemāl ü maǾrifet olan śadr-ı saǾādetleri memlū ve meşĥūn olup āŝār-ı şerîǾat-ı nebeviyyesi ile Ǿālem maǾmūr 
ve ħātemü’n-nebiyyîn olmaġıla müǿaħħaran baǾŝ olınup ĥaķāǿiķ-i şerǾiyyeyi ħalķa teblîġ ve tanžîm buyurup 
uśūl-i küfri ķamǾ u imāŧa ve taǾlîm-i dîn ile ĥükm-i Ǿālemi iĥāŧa idüp cümlesini tekmîl itmekle ism-i fāǾil 
śîġası üzere sırru’l-vücūdi’l-mükemmilen dinilmişdür. Ĥāśıl-ı maǾnā Ĥaķ celle ve Ǿalā ĥażretlerinüň envāǾ-ı 
taǾžîmāt ve eśnāf-ı inǾām ü iĥsānları ve daħi žāhiren ve bāŧınen derece-i kemāle vüśūle māniǾ olan āfāt ü 
Ǿāhātdan fi’d-dünyā ve’l-āǾhire ĥıfž u sālim eylemesi Ǿālem-i mevcūdātıň mebde-i mādiyye ve Ǿillet-i 
ġaǿiyyesi maķāmında olup envāǾ-ı kemālāt ile mevśūf ve cemîǾ-i maħlūķātıň umūr-ı meǾāş ü meǾādların 
tekmîl idici müntaħab-ı Ǿālem ve netîce-i nevǾ-i benî-Ādem ĥabîbine bi-nefse taǾžîm-i niǾam-ı mālāyuĥśādan 
buǾż olıcıdur  

                                                            
19 Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. (İbrahim Suresi, 34) 
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ĥāśıl-ı maǾnî niǾam-ı mālāyuĥśādan biri daħi budur ki Ĥaķ celle ve Ǿalā ĥażretleri luŧf u kereminden esmā-i 
ĥüsnāsını Ǿibāda taǾlîm buyurup vaķt-i meżāyıķada insān üzerine nüzūl ü žuhūr iden belā vü şiddet ĥālinde 
esmā-i Ǿıžāmı keŝret-i źikr ü tilāvet baǾiŝ-i feraĥ ü izāle-i đîķ ü ĥarec olur ħuśūsan aġyārdan ħālî mekān ü 
eşġālden śāfî śıdķ-ı cinān ve her bir ism-i şerîfde muķteżā-yı kibriyā źāt ü āŝār-ı kemāl-i cemāl-śıfat 
mülāĥažasıyla ola nāžım-ı merĥūm bu iki mıśraǾda esmā-i ĥüsnānıň [3] fażîletini ve menāfiǾ-i celîlesini ve 
tilāvet eŝnāsında źikrüň şerāǿiŧini beyāna işāret eyledi śāĥib-i Keşfü’ž-žünūn baǾžı Ǿulemādan naķl ü beyān 
eyledi ki Ĥaķ celle ve Ǿalā ĥażretleri kemāl-i raĥmetinden ve cemāl-i luŧfından Ǿibād-ı müǿminîne duǾā ile 
emr buyurur ħuśūśan esmāǿü’l-ĥüsnā ile duǾāyı taǾyîn ü taħśîś buyurup veli’l-lāhi’l-esmāǿü’l-ĥüsnā fedǾūhü 
bihā20 nažm-ı kerîmi ile terġîb buyurmakda ĥikmet ü fāǿide budur ki esmā-i ĥüsnā her bir maŧlūb ĥuśūline 
vesîle ve her bir emr-i merġūb vücūdına źerîǾa ve źikrine mülāzemet-i ķuvvet-i ķulūbı izāle ve nice esrār ü 
muġayyibāt ıŧlāǾına ve inkişāfına bādî olup ŝemerāt-ı esmā-i Ǿizām olan menāfiǾ-i dünyā ki Ǿužmā-yı nās 
Ǿindinde maķbūl olup śāĥib-i bahā ve behcet ve mehābet ve eźā-yı nāsdan selāmet ve rızķında berekāt ü bi-
Ǿināyetü’l-Mevlā cemîǾ-i ħalāyıķ kendüye muĥib olmaķ ve bi-ĥürmeti esmāǿi’l-ĥüsnā sürǾat-i icābet-i duǾā 
menāfiǾini müştemil olmaġıla esmāǿü’l-ĥüsnā źikrine terġîb buyurmuşdur ve daħi erbāb-ı mücāhede ve 
aśĥāb-ı müşāhededen baǾżı Ǿārifîn serîǾü’l-icābe oldıġını beyān maķāmında buyurdılar [4] ve daħi eŝnā-i 
tilāvetde şarŧ budur ki ĥużūr-ı ķalb ü cemǾ-i ħāŧır ile her bir ism-i şerîfiň maǾnālarını mülāĥaža ve mümkin 
oldıķca aġyārdan ħālî bir mekānda mestūr olmaķdur ħuśūsan fî cevfi’l-leyālî 

 
nāžım-ı merĥūm bu beyt ile Ĥaķ celle ve Ǿalā ĥażretlerinüň duǾā eyle emri muķābelesinde icābet ile vaǾd-i 
cemîl olan udǾūnî estecib leküm21 ķavl-i şerîfine işāret eylemişdür ĥāśıl-ı maǾnā benim isimlerim ile duǾā ve 
ŧaleb-i ħācet idiň ki duǾālarıňızı ķabūl ve ĥācetleriňizi ķażā iderim dimek olur 

 
ĥāśıl-ı maǾnā maĥż-ı luŧf u fażlıň ile śaġîr ü kebîr olan günāhlarımızıň Ǿafv-ı cemîl ile bilā-muǿāħeze Ǿavfını 
ancaķ senden ŧaleb idüp ķorķdıġımız Ǿāźāb-ı cehennemden ve sû-i hesābdan ve nüzūl-i meśāǿibden emîn 
eyleyüp raĥmet-i dāǿime olan cennete duħūl ve niǾmet-i kāmile olan cemāl-i bā-kemāli rüǿyet ŧaleb iderim 
dimekdür nāžım-ı merĥūm envāǾ-ı śıfat-ı kemāliyye ve śunūf-ı nuǾūt-ı cemāliyyeyi ĥāvî ve cāmîǾ ism-i Celāl 
ile ibtidā eyleyüp didi 

 

 
maǿlūm olur ki ekŝer-i Ǿulemā Allāh lafžı ism-i aǾžamdur diyü ķaŧǾ-ı cevāb eylemekle ķabūl-i duǾāya miftāh 
ķılınup ķuli’l-lāhümme mâlike’l-mülk22 ile ĥabîbine teveccüh-i ħiŧāb buyurup ve ĥāżret-i risālet-penāh daħi 
taǾlîmen li’l-ümme ve beyānen li’s-sünne ve tefeǿǿüle’l-li’l-icābe ekśer-i daǾvet-i laŧîfelerinde Allāhümme 
lafžı ile beyān buyurdılar ĥāśıl-ı maǾnā ķalbimize olan ħavf-i Ǿaźāb ü Ǿıķābdan emn ü Ǿāfiyeti ve dünyā ve 

                                                            
20 En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin. (A’râf, 184) 
21 Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. (Mümin, 60) 
22 De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! (Âl-i İmrân, 60) 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 12        Sayı: 68      Yıl:  2019  

The Journal of International Social Research 
Volume: 12        Issue: 68       Year: 2019     

 

- 247 - 
 

āħiretde selāmeti ancaķ maǾbūdün bi’l-ĥaķ olan Allāhu teǾālādan recā ve ümîd iderim ey raĥmet-i keŝîre ve 
Ǿaŧāyā-yı vefîre śāĥibi olan Mevlā-yı MüteǾāl dünyā ve āħiretde emn ü selāmet virmek ile ķalbimize olan 
ħavf-ı Ǿaźāb u Ǿıķābı zāǿil eyle dimekdür  

[5] 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey niǾam-ı bî-nihāye ve raĥmet-i bî-ġāye śāĥibi olan Mevlā ben żaǾîf ü Ǿāciz ķuluňum ve sen 
Ķavîyy ü Ķādir ve žāhiren ve bātınen cemîǾ-i mevcūdāta mutaśarrıf ve müdebbirsin ķıllet-i ķuvvetime ve 
żaǾf-ı ĥālime merĥamet buyurup ins ü cinden aǾdāma ve nefs ü şeyŧān üzerine beni ġālib eyleyüp şerlerinden 
dünyāda ve āħiretde emîn eyle aĥvāl ü ķuvvet ancaķ Ǿažametiňe maħśūśdur dimekdür 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey cemîǾ-i mevcūdātı Ǿademden vücūda iħrāc ve ānen fe-ānen tedrîc ile tertîbe ve her biri cinsi 
maĥżen fażl ü inǾām ile kemāle îśāl ü iblāġ idici rabbü’l-Ǿālemîn bu żaǾîf ve Ǿāciz kuluňı fi’d-dünyā ve’l-
āħire Ǿayb olacak ve źāt-ı Ǿācizāneme noķśāniyyet virecek sū-i iǾtiķād ve efǾāl-i źemîme ve efǾāl-i 
reddiyeden žāhiren ve bāŧınen pāk ü Ǿārî ve cümlesinden ĥıfž eyle ve rıżā-yı pāküňe muħalefetden ve nefs ü 
şeyŧan ü münāfıķdan berî ve sālim eyleyüp cemîǾ-i şer ve envāǾ-ı küfr ü maǾāsîden selāmet iĥsān eyle ve ey 
cemîǾ ķullarını derece-i kemāle vüśūle māniǾ olan āfāt ü Ǿāhātdan ĥıfž idici rabb-i MüteǾāl bu żaǾîf ü 
bîçāreyi cemîǾ-i şerlerden sālim ve seyyiǿātımı ĥasenātā tebdîl eyleyüp cemîǾ-i umūrumda emrüňe muŧîǾ ü 
münkād ü ǾŧāǾatıň üzre dāǿim eyle dimekdür 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey cemîǾ-i mekkāre-i deniyye ve şürūr u mużārr-ı dünyeviyyeden ķullarına emān virici Mevlā 
bu Ǿabd-i żaǾîfi kemāl-i luŧfuňdan dünyāda meśāǿib ü esķām ü ekdārdan ve yevm-i āħiretde sū-i hesāb ve 
Ǿaźāb-ı nārdan emîn eyleyüp āŝār-ı raĥmetüň ve elŧāf-ı Ǿināyetüňden cennete idħāl ü rüǿyet-i cemālüňle 
ikrām eyle ve mine’l-ķarni ile’l-ķadem Ǿavn ü ĥıfžıňla bu Ǿabd-i żaǾîfi setr eyle dimekdür 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey kemāl-i Ǿizzetle muttaśıf olup źāt ü śıfātında meŝîl ü nažîrden münezzeh ve cemîǾ-i 
mevcūdāta ĥükmi ġālib ve cümle kāǿināt taĥt-ı ĥükmünde  [6] maķhūr olup žāhiren ve bāŧınen cemîǾ-i 
muĥtāclarıň ĥācetlerin ķażā ve źünūbların Ǿafv ile noķśānların tekmîl idici Mevlā-yı MüteǾāl ben żaǾîfüň 
cemîǾ-i ĥācetimi ķāżā ve Ǿubūdiyyetimde olan ķuśūrı Ǿafv eyle ve ŧāǾatımda olan noķśānımı maĥž-ı luŧfuňla 
tekmîl idüp dünyā ve āħiretimde baňa rezālet ve ĥaķāret virecek nesneleri benden maĥv eyle ancaķ senüň 
ĥıfž ü ĥimāyetiňle dünyā ve āĥiretde Ǿazîz olup kifāyet-i cemîle ve niǾam-ı dāǿime ile Ǿindiňde Ǿazîz ü 
maķbūl olayım dimek olur ve daħi yā Rabbî bu Ǿabd-i żaǾîfden dünyā ve āħirete müteǾalliķ olan źüll ü 
ĥaķāreti izāle eyleyecek sebebiyle ben nefs ü şeyŧāna ve cümle düşmenlerime ġālib olup zîr-i ĥimāyetiňde 
ŧāǾatiňde dāǿim olayım 
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ĥāśıl-ı maǾnā ey kemāl-i źāt ü kemāl-i beķā ile muttaśıf ve Ǿažamet-i Celāl ile mevśūf olan Mevlā-yı MüteǾāl 
Ǿibād-ı müǿminîn üzerine kibr  eyleyüp nefsini cümleden Ǿālî görüp fuķārāyı ĥaķîr ü źelîl gören mütekebbirîn 
ŧāǿifelerin sen dünyā ve āħiretde ĥaķîr ü źelîl eyleyüp mütevāżıǾ olan müǿminleri Ǿazîz ve maķāmların Ǿālî 
eyleyüp bu Ǿabd-i żaǾîfi nāsdan inķıŧāǾ ü Ǿuzlet olur bir maĥalde ķıl ki ol maĥalde ķıyām ü ārām iderek źikr ü 
ŧāǾātıňla meşġūl olayım 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey cemîǾ enfās ü ecnās ü iħtilāf-ı envāǾ ü keŝret-i efrādları lāǾin-i sabaķ-ı miŝāl  ħalķ itmeklige 
ħalķ idici Ħāliķ taĥķîķen sen maĥż-ı Ǿināyet ü irāde-i Ǿaliyye ile cemîǾ ķullarıňı emrāż ü esķāmdan berî ve 
Ǿālî ķılıcısın ve cemîǾ eşyāyı śūret-i maħśūsa ve heykel-i muǾayyen ile temyîz idicisin bu Ǿabd-i żaǾîfden 
žāhiren ve bāŧınen Ǿillet-i cehālet ve esķām-ı baŧāleti izāle eyle ki ĥattā bu żaǾîf ü ĥaķîr śıĥĥāt-i dāǿim ve 
Ǿāfiyet-i vücūd ile ibādet ü ŧāǾatıňda ķāǿim olup Ǿināyet ü luŧfuňla śıĥĥat-ı dāǿim ve Ǿāfiyet-i vücūd ile Ǿibād-
ı şākirînden olayım 

 
maǿnā-yı mıśraǾ ey mübālaġa ile ķullarına maġfiret idüp günāhların setr  [7] ve tevbelerin ķabūl idici Ġaffār 
ben żaǾîf ve bîçāreyi tevbeye muvaffaķ eylemeklik ile senden maġfiret ŧaleb iderim ĥāśıl-ı maǾnā ey źünūb-ı 
Ǿibād-i müǿminîne mübālaġa ile maġfiret idici senden ŧaleb iderim ki bu Ǿabd-i żaǾîfüň cemîǾ-i günāhını Ǿafv 
ü maġfiret ve maǾśiyetden tevbe ve rücūǾa tevfîķ-i ihsān idüp żuǾafā-yı müǿminîn üzerlerine tekebbür ve 
tasalluŧ ile tefāħur eyleyen cebābire-i küffār ü füccārı Celāl ü ķahr ü şiddet-i aħźile helāk eyle dimekdür 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey ķullarına ve cemîǾ-i maħlūķāta bilā-Ǿivaż velā-ġaraż menāfiǾlerin iĥsān ü meǿkūlāt ü 
meşrūbatdan olan rızķların iǾŧā idici meǾāş ü meǾādda ve müddet-i ĥayātımda anuňla saǾādet-i ebediyyeye 
vāśıl olmaķlıġımıza muĥtāc oldıġım Ǿilm-i tevĥîdi ve hüsn-i Ǿaķāǿidi ve Ǿilm-i fıķhı ve tefsîri ve Ǿilm-i ĥadîs-
i şerîfi bu Ǿabd-i żaǾîfe iĥsān eyleyüp ve bu aĥķar-ı Ǿibādı tehźîb-i aħlāķ ü taśfiye-i aǾmāl ile muvaffaķ ķılup 
maĥż-ı fażlıň ile esbāb-ı rızķı fetĥ ü āsān ķıl ki bu żaǾîfe žāhiren ve bātınen fi’d-dünyā ve’l-āħire rızķ-ı ĥissî 
virecek rızķ-ı maǾnevî ile merzūķ olayım 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey cemîǾ-i muġlaķāt-ı umûr-ı Ǿibādı fetĥ idici ve cemîǾ-i Ǿibād-ı beyninde diledigi vech üzere 
ĥükm idici cenāb-ı Fettāĥ (u) Ĥākim bu Ǿabd-i żaǾîfe tevfîķ ü hidāyetiňle ebvāb-ı ħayrı fetĥ ve dünyevî ve 
uħrevî umūrumda hidāyet ü ħayrāt ü müberrāta mūśil olan Ǿilm ü Ǿamel ve îmān-ı kāmil iĥsān eyle dimek 
olur 
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ĥāśıl-ı maǾnā ey cemîǾ-i Ǿālem taĥt-ı ķahrında ve ķabża-i ķudretinde olan Mevlā-yı MüteǾāl Ǿibād-ı 
müǿminîne zulm ü şerǾ-i mübîne muħālefet idici ve Ǿinād üzre olıcı kāfirleriň ve žālimlerüň ve mükāber ve 
muǾānidleriň rūĥlarını ķabż eyle tā ki cemîǾ-i mevcūdāta envāǾ-ı niǾam ve eśnāf-ı keremin beźl idüp ĥikmet-
i bāliġası vefķınca baǾżı ķullarına manśıb [8] u cāh ve emvāl ü evlād ve ĥissî ve maǾnevî keremini beźl ü 
basŧ idici Mevlā bu Ǿabd-i żaǾîfe maĥż-ı fażl u luŧfunla rızķ-ı ĥissî olan ħayırlı emvāl ü evlād ve rızķ-ı 
maǾnevî olan Ǿilm ü ĥikmet ve îmān ü ŧāǾat ve manśıb-ı saǾādet olan dünyā ve āħiretde Ǿizz ü rifǾat-i ziyāde 
eyleyüp aħlāķ-ı ĥamîde ile müzeyyen ve mücemmel eyle dimekdür 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey kāfirleri ve münāfıķları ĥaķîr ü źelîl ķılup derk-i esfele ilķā idici Mevlā-yı MüteǾāl ve dîn-i 
ĥaķķa muǾāraża idenleri dünyā ve āħiretde maķhūr u meźmūm ķılıcı Ĥaķķ celle ve Ǿalā aǾdā-yı dîn olanları 
ĥaķîr ü źelîl eylemege bināǿen yāħūd aǾdā-yı dîniň ĥaķāret ve maķhūriyyetleriyle bu Ǿabd-i żaǾîf ve cemîǾ-i 
ehl-i îmān ve erbāb-ı ŧāǾatiň kemāl-i Ǿilm ü Ǿamel ile Ǿindiňde derecelerin Ǿālî ķılup ehl-i dîne buġž u Ǿadāvet 
eyleyenleri dünyāda ķahr u helāk ve yevm-i āhiretde esfel-i sāfilîne ebede’l-ābād ilķā eyle dimekdür vallāhu 
aǾlem 

 
  

ĥāśıl-ı maǾnā ey evliyā ve enbiyā ve cemîǾ-i müǿminlerüň ķadrini Ǿālî ķılıcı mevlā-yı MüteǾāl ve aǾdālarını 
źelîl ü ĥaķîr ķılıcı Allāh bu Ǿabd-i żaǾîfiň kemāl-i Ǿilm ü Ǿamel ve iǾtiķād-ı śaĥîĥ ü îmānile dünyā ve āħiretde 
ķadr ü mertebesini Ǿālî ķılup źüll ü ĥaķārete lāyıķ olan ķafirleri ve mücrimleri dünyā ve āħiretde źelîl eyle 
dimekdür 

 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey cümle duǾā ve münācāt idenlerüň duǾālarına icābet idüp münācātların işidici Rabbim źātıňa 
leyl ü nehār olan duǾāmı işidüp ve bilürsün ibtihāl ü tażarruǾum ancaķ ĥużūr-ı Ǿizzetiňedür źāt-ı celle ve 
aǾlāňa lāyıķ ŧāǾat ü Ǿibādete ķudretim yoķdur żaǾf-ı ĥālimi görüp ve bilürsin benim ĥāl-i pür-melālime 
merĥamet ve ibtihāl ü tażarrruǾuma reǿfet buyurup maĥż-ı fażl u iĥsānıňla bu Ǿabd-i żaǾîfüň dergāh-ı 
Ǿizzetüňe olan duǾāsını ķabūl eyle dimekdür 

 
ĥāśıl-ı maǾnā bu Ǿabd-i nātüvāna žalemenüň eyledükleri žulm ü taǾaddîden ĥükminde [9] kemāl-i Ǿadl ile 
muttaśıf u müstaķıl olan Vācibü’l-vücūda ĥālimi Ǿarż idüp ancaķ saňa şikāyet iderim zîrā ol Ĥākim-i ǾĀdil 
ĥudūd-ı şerǾiyyeyi tecāvüz eyleyen çoķ žālimleri ve Ĥaķķa muķābele eyleyen kāfirleri Nemrūd ve FirǾavn 
gibi cebābireleri muķteżā-yı Ǿadlile dünyāda ķahr ü helāk idüp yevm-i ķıyāmetde Ǿaźāb-ı muħallid ile 
vaǾîdlerin beyān eylemişdür Allāhu aǾlem 
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ĥāśıl-ı maǾnā bu Ǿabd-i żaǾîfüň ĥāline Ǿālim olan Ħudā-yı MüteǾāl bu Ǿabd-i faķîre kemāl-i luŧfından 
dünyāda îmān ve İslām ile inǾām ü iĥsān eyledi ve żaǾf-ı ĥālime Ħabîr ü ǾĀlimdür yevm-i ķıyāmetde daħi 
ĥālime merĥamet ķılup maĥż-ı luŧf ve kemāl-i raĥmetle dünyāda olan şiddet-i mużāyaķamı keşf idüp selāmet 
ve feraĥ iĥsān eyledigi gibi yevm-i āħiretde olacak şiddet-i Ǿaźāb ve sū-i hesābdan maĥż-ı luŧf ile ħalās 
eyleyüp aǾmāl ü Ǿibādetimde olan taķśîrātımı Ǿafv ile muǾāmele ve aķśā-yı merām olan cennet ü cemāline 
vāśıl eyler 

  

 
maǿnāsı Ǿažamet źāt ü kibriyā-yı śıfāt ile muttaśıf ve Ǿažamet ancaķ źāt-ı pākine muħtaśśdur  yaǾnî Ǿafvı 
ǾAžîm ü Ġufrānı vāsiǾdür cemîǾ-i müźnibînüň günāhların Ǿafv eylemek Ǿindinde miķdār-ı źerre olmaz yaǾnî 
meǿmūrātdan menhiyyāta ve ŧāǾatdan Ǿiśyāna ve ĥaķdan bāŧıla meyl ider isem emhel-i imhāl ider yaǾnî 
Ǿiśyāna meyl zamānında Ǿāśîleri ve küfre meyl vaķtinde kāfirleri ķahr u helāk ve Ǿaķîbetlerin taǾcîle ķādir 
iken kemāl-i ĥilm ü Ǿažm-i luŧfına bināǿen Ǿuķūbet-i lāyıķāların teǿħîr idüp tevbeye imhāl ider ĥāśıl-ı maǾnā 
taķrîr-i mefhūmdan maǾlūm ü žāhir olmışdur 

 
Şekūr feǾūl vezni üzere Şākir maǾnāsına yāħūd Meşkūr maǾnāsına yaǾnî Cenāb-ı Ĥaķķıň ismidür mübtedā-yı 
maĥźūfe ħaberdür taķrîr-i kelām ente Şekūr yaǾnî niǾmete şükr idüp her bir niǾmeti maĥall-i lāyıķına śarf 
eyleyen Ǿibād-ı müǿminîne  [10] ĥüsn-i cezā ile mücāzāt idici yāħūd ŧāǾat ü Ǿibādet üzere olan Ǿibād-ı 
müǿminîne źikr-i cemîl ile ŝenā idici yāħūd cemîǾ-i Ǿibādıň ŧāǾat ü Ǿibādetleri źātına rāciǾ olmaġıla kendüye 
şükr olınup Meşkūr dinmişdür ĥāśıl-ı maǾnā ey maġfiret-i keŝîre śāĥibi olan Ġafūr bu Ǿabd-i żaǾîfüň 
śaġāǿirini maġfiret eyleyüp Ǿamden ve sehven işledigi źellātı Ǿafv eyle ķullarınıň şükri muķabelesinde cezā-
yı cemîl ile mücāzāt eyleyüp Ǿibādāt ü ŧāǾatların ķabûl idici Mevlā-yı MüteǾāl sehv ü lehv ü keŝret-i Ǿiśyān 
sebebiyle ġāfil olan ķalbimi şükr-i mütetābiǾa muvaffaķ ķıl ki ķalbim teyaķķuž üzere olaraķ Ǿaźāb-ı nārdan 
ħalāś olup vaǾd-i cemîlüň olan mezîd-i niǾmet ile merzūķ olayım dimekdür 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey rütbe-i ulūhiyyetde bir Eĥad kendüye müsāvî ve bir ferd ĥükmine muǾārıż olmayup źātında 
ve śıfātında endād ü eżdāddan ve ulūhiyyetde şerîk ü nažîrden münezzeh ve Ǿažamet-i źāt ü Kibriyā-yı śıfātla 
cümle mevcūdātdan Ǿālî olan Rabbim ve müǿmin ķullarınıň îmān ü Ǿamel-i śāliĥ sebebiyle mertebelerin Ǿālî 
ķılup ve Ǿindinde ehl-i îmānı muǾažžam ve muĥarrem eyleyen Mevlā-yı MüteǾāl Ǿažamet-i şānıň ve kibriyā-
yı śıfatıň sebebiyle bu Ǿabd-i żaǾîf ü naĥîfe Ǿilm ü Ǿamel ve tevfîķ-i iĥsān buyurmakla Ǿindüňde ķadr ü 
mertebemi Ǿālî ķıl tā ki benim gibi bîçāre ĥaķîri senüň Ǿažîm ķılmaķlıġıňla cümle maħlūķ Ǿindinde 
muǾažžam ve muĥterem olup fażlıňa nāǿil olayım 
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ey cemîǾ-i mevcūdātı ķıyām-ı vücūd ve kemāl-i Ǿaŧā vü cūd ile ĥıfź idici bu Ǿabd-i żaǾîfüň rūĥını dünyāda 
muśîbetden ve ķabrde Ǿaźābdan ve āħiretde śū-i ĥesābdan ve Ǿıķābdan ĥıfž eyle zîrā sen Ǿažîmü’ş-şān 
kāmilü’l-ķudretsin göňli bilā-Ǿalāķa ve bilā-Ǿimād ve yerleri daħi bilā-muǾîn velā-istinād ĥıfž eylemek 
kemāl-i ķudretüňe żaǾf ü fütūr virmez ve cümlesini Ǿindüňde ĥıfž aġır ve güc gelmez cümle Ǿālemi ĥıfž 
eylemek ile bir źübābı ĥıfž eylemek Ǿindüňde müsāvîdür ĥāśıl-ı maǾnā ey cemîǾ-i ĥayvānıň rızķını virici 
Rezzāķ bu Ǿabd-i żaǾîfe rızķ-ı ĥissî olan meǿkūlāt ü meşrūbāt [11] ve rızķ-ı maǾnevî olan îmān ü ŧāǾat ve 
Ǿilm-i nāfiǾ ve ĥüsn-i Ǿamel ve iǾtiķād-ı śaĥîĥ iĥsān eyleyüp eshel-i ŧarîķ üzere irsāl ü îśāl eyle dimekdür 
vallāhü aǾlem 

 
yaǾnî yā Rabbi senüň Ǿahd ü emānıň eleysallāhu bi-kāfin Ǿabdehū23 nažm-ı celîli feĥvāsınca ķullarınıň meǾāş 
u meǾādlarına kāfî olmaķlıġıňadur Ǿahdüňde evfā ve vaǾdüňde śādıķsın ey Rabbim senüň bu Ǿahdüň bu Ǿabd-
i nātüvāna inne’l-leźîne āmenū ve Ǿamilü’ś-śāliĥāti kānet lehüm cennātü’l-firdevsi nüzülā24 āyet-i pür-
beşāreti muķteżāsınca îmānım sebebiyle duħūl-i cennete kifāyet ider yā Ĥasîb ey cemîǾ ķullarınıň umūrlarını 
tedbîr ü saǾādet ü şeķāvetlerin kifāyet taķdîr idicisin faĥminî  fā fā-i faśîĥadur yaǾnî bir maĥźūfdan ħaber 
virür taķdîr-i kelām yā Rabbi sen ķullarınıň umūrunda kāfî olup ġayrıya muĥtāc olmaķdan münezzehsin 
yaǾnî bu Ǿabd-i aĥķarı cemîǾ-i ālām-ı dünyā ve ekdār-ı āħiretden ĥıfž itmekle bu Ǿabd-i żaǾîfe kifāyet ināyet 
eyleyüp maħlūķa muĥtāc eyleme dimekdür ve ente Celîl maǾnāsı nuǾūt-ı Celāl ü śıfāt-ı Kemāl olan Ǿizz ü 
ķudret ve kemāl-i ķuvvet ü şiddet aħź ü taķaddüs-i źāt ile muttaśıfsın kün her ne ķadar emr-i ĥāżır ise de bu 
maķāmda duǾā maǾnāsınadur zîrā emr śîġasıyla teħāŧub-ı aǾlādan ednāya olur ise emr dinür ve eger aķrāndan 
aķrāna olur ise iltimās dinür ve eger ednādan aǾlāya olur ise duǾā dinür çünki nāžım-ı müşārün ileyh ķuldur 
elbette Ħāliķa nisbetle maħlūk-ı ednādur Ħāliķ maħlūķdan aǾlādur bināǿen Ǿaleyh bu maķāmda duǾā dimek 
olur ĥāśıl-ı maǾnā cemîǾ-i maħlūķatıňa evvelen îcād ve ŝāniyen terbiye ve mücāzātda müstaķillen kāfî olasın 
ben żaǾîfe olan Ǿahd ü emānıň ki tevfîķ-i Ǿināyetüňle elimde olan silsile-i şerîfenüň ve źimām-ı ŧarîķatıňdur 
dünyā ve āĥiretde baňa kāfidür ey cemîǾ-i maħlūķāta kifāyet idici Ħāliķ bu Ǿabd-i żaǾîfi dünyā ve āħiretde 
Ǿillet ü ķıllet ü źilletden ĥıfž eyle ve daħi yā Rabb sen nuǾūt-ı Celāl ü śıfāt-ı Kemāl ile muttaśıfsın bu Ǿabd-i 
żaǾîfüň dünyā ve āħiretde ķadrini Ǿālî ve mertebesini ve şānını Ǿažîm ü muǾteber eyle dimek olur 

 
ĥāśıl-ı maǾnā yā Rab cemîǾ-i maħlūķātdan müstaġnî vü menāfiǾ-ı iĥtiyācdan münezzeh ve Ǿaŧayā-yı bî-
nihāye ile inǾām ü iĥsān idüp cemîǾ-i maħlūķāta menāfiǾlerin [12] viricisin bu Ǿabd-i żaǾîfe dîn ü dünyāda 
muħtāc oldıġum rızķ-ı ĥelāl ve Ǿāfiyet-i vücūd ve śıĥĥat-ı iǾtiķād ü îmān ve dünyāda aǾmāl-i śāliĥa ve 
āħiretde maġfiret-i źünūb ve kemāl-i rıżaňı iĥsānile Ǿaŧıyyeňi ziyāde eyle dimekdür ĥāśılı maǾnā ey keŝîrü’l-
Ǿaŧā ve vefîrü’l-iĥsān bu Ǿabd-i żaǾîfe niǾam-ı dārından dîniyye ve dünyeviyye ve uħreviyye ecr-i cezîl ü 
iĥsān-ı keŝîrüňden maĥż-ı luŧfuňla ziyāde ķıl ve ey cemîǾ-i ħalāǿiķ ü berāyānıň žāhir ü bāŧınlarına nāžır u 
ǾĀlim ve efǾāl ü aķvāllerine Ĥāfiž ü Şāhid ü Raķîb ü muŧŧaliǾ ancaķ źāt-ı pāküňdür aǾdā-yı dîn olan küffār-ı 
ħāk-sāra ve münāfiķîne eşedd-i Ǿuķūbetle intiķām eylemekde ve cümle maħlūķāta Ǿibret ķılmaķda kāfî olup 
eĥibbā ve evliyālarıňı dünyā ve āħiretde žāhiren ve bāŧınen şerr-i aǾdādan ĥıfž u śıyānetde kāfî ancaķ sensin 
bu Ǿabd-i nātüvānı dünyāda sû-i iǾtiķād ve fesād-ı aǾmālden ve yevm-i ķıyāmetde aġlāl ü enkāl ile 
Ǿuķūbetden sen ĥıfž eyle dimek olur 

 

                                                            
23 Allah, kuluna yetmez mi? (Zümer, 36) 
24 Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedî kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. (Kehf, 107) 
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ĥaśıl-ı maǾnā yā Rab sen dîn-i ĥaķķa ve źāt-ı pākiňi tevhîd ü maǾrifete ve duǾālarına icābet ve tāǾat ü 
inķiyādların ķabūl idici ve daħi Ǿaŧāyā-yı keŝîre-yi bilā-inķıŧāǾ ikŝār idici oldıġıň ĥalde nevǾ-i insānı daǾvet 
eylediň dimek olur 

 
Ĥakîm ol źāt-ı Vācibü’l-vücūddur ki her şeyi mevżūǾ-ı lāyıķına vażǾ idici ola ve her bir işledigi nesne 
muĥkem ve metîn ola yāħūd ĥakîm-i ĥikmet-i bāliġa śāĥibi ola yaǾnî kemāl-i Ǿilm ile muttaśıf olup fiǾl-i 
Ǿabeŝden ħālî ola yaǾnî yaratdıġı nesnelerin her biri ķullarına Ǿāǿid ü rāciǾ olur ber-menfaǾat ve ber-maślaĥat 
ola yāħūd ĥakîm-i cemîǾ-i eşyāyı cüzǿî ve küllî Ǿalā mā hiye Ǿaleyhi yaǾnî künh ü ĥaķîķati ile tafśîlen bile ve 
her bir fiǾlini lāyıķ oldıġı vech üzre ķıla dimek olur Ǿāf maǾnāsı dünyevî ve uħrevî žāhiren ve bāŧınen śūrî ve 
maǾnevî ālām ü esķām ü emrāż ü ekdārdan berî ķılup şükr-i niǾam ve ĥuśūl-i cemîǾü’l-merām ile mesrūr ü 
muvaffaķ ħuśemā yedinden ħalāś eyle dimek olur ve Vedūd be-maǾnā fāǾil oldıġı taķdîr üzere yaǾnî kemāl-i 
rıżā ile muttaśıf enbiyā ve evliyā ve cemîǾ-i müǿmin-i muŧîǾi sevici ve Ǿamellerinden ve ŧāǾatlarından rāżı 
olıcı dimek olur be-maǾnā mefǾūl oldıġı taķdîr üzere maǾnā ķılup enbiyā ve śudūr-ı evliyā [13] ve cemîǾu’l-
müǿminîn ve etķıyālar maĥbūb u muŧāǾları dimek olur zîrā muĥabbeti olan kimse maĥbūbına iŧāǾat eylemek 
śıdķ-ı muĥabbete şāhiddür inne’l-muĥibbe limen yuĥibbü yuŧîǾun25 kelāmı bu maǾnāya delālet ider ĥāśıl-ı 
maǾnā ey ĥikmet-i bāliġa ve ķudret-i kāmile śāĥibi olup cemîǾ-i eskām-ı bedeniyye ve ālām-ı maǾnevîyye ve 
meħāvif-i dünyeviye ve uħreviyyeden bu Ǿabd-i żaǾîfe selāmet iĥsān eyleyüp iki cihānda evliyā ve Ǿibād-ı 
müǿminîn ķalblerinde maĥbūb olan Mevlā yāħūd cemîǾ-i müǿminîni sevüp cümle efǾāl ü aķvāl ve îmān ü 
ŧāǾatlarından rāżı olıcı Cenāb-ı Ĥaķķ bu Ǿabd-i żaǾîfe Ǿāfiyet virüp rıżā-yı şerîfiňe muvāfıķ aǾmāl-i śāliĥāyı 
ityān ü ikmāl eyleyüp dîn ü dünyāda münkerāt-ı aǾmāl ve menhiyyāt-ı efǾālden sālim olup ve yevm-i 
ķıyāmetde Ǿaźāb ü Ǿıķābdan emîn olmaķlıġım ancaķ îmān ü ŧāǾata maĥž-ı luŧfıňdan bu Ǿabd-i żaǾîfiň ķalbine 
meyl-i küllî vü muĥabbet-i śādıķa inzāl ve ilķā buyırup envār-ı muĥābbetiň ile ķalbimi iĥyā eyle dimekdür 
Allāhu aǾlem 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey enbiyā-i Ǿižām ĥużarātını ħalķı ĥaķķa daǾvet ü ŧarîķ-ı müstaķîme irşād içün irsāl idici 
Mevlā-yı MüteǾāl ve cemîǾ-i maħlūķatı maĥv ü fenā eyledikden śoňra iĥya eyleyüp suǿāl ü hesāb içün ĥaşr u 
cemǾ eylemege ķādir olan Allāhu Ǿažîmü’ş-şān aǾdā-i žāhire olan kāfirler ve aǾdā-yı bāŧına olan şeyŧān 
üzerine ġālib olmaķlıġım içün bu Ǿabd-i bîkes ü bîçāreye sürǾat ider olduķları ĥālde Ǿasker-i Ǿavn ü Ǿināyetiňi 
irsāl ve ceyş-i tevfîķ ü hidāyetiňi baǾŝ eyle ki dünyāda ve āħiretde manśūr olup düşmanlara ġālib olayım 
dimek olur 

 
ĥāśıl-ı maǾnā yā Rab sen Ǿazîmü’ş-şān cemîǾ-i aǾdālarımızdan śādır olan keyd ü ĥîle vü žulm ü taǾaddî 
vesāǿir eźa ve cefālarına şāhid ü Ǿālemsin ey vücūd-ı pāki ŝābit ve ulūhiyyet ü rubūbiyyeti müteĥaķķıķ olan 
Ķādir ü Ķayyūm aǾdā-yı žāhire ve bāŧınelerden żaǾîf ü bîçāre ķullarınıň ĥaķlarını aħź eyle ve anlarıň bizi 
ĥissî vü maǾnevî ķatl itmelerinden sen ķıśāś eyle ve duǾāmıza icabetde imhāl eylemeyüp emr-i ķıśāśda taǾcîl 
idici [14] oldıġıň ĥālde ki şu dünyāda düşmenlerimizüň aĥvāl-i pür-melāllerin müşāhede idelim nitekim le-
nühlike’n-ne’ž-žālimîn26 buyurduň dimek olur vallāhu aǾlem 

                                                            
25 Seven sevdiğine itaat eder. (Hadis-i Şerîf) 
26 Zalimleri mutlaka helak edeceğiz. (İbrahim, 13) 
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Vekîl ism-i şerîfini bu maķāmda ibrāz itmekde ĥikmet ü fāǿide şu olacaķ ki cenāb-ı Ķādir-i muŧlaķ Ǿibādıň 
umūrını tedbîrde müteferrid ü müsteķil oldıġını beyān ve cemîǾ-i Ǿibād-ı bi-enfüsihim umūrlarını tedbîrden 
Ǿāciz olmaġla be-her-ĥāl bir müdebbir vekîle muĥtāc oldıķlarına işāret buldıġını iǾlāndır bu śūretde Ǿabd-i 
müǿmine lāyıķ olan umūrında Ǿaczini iǾtirāf eyleyüp ĥavl ü ķuvvetde tedbîri terk idüp esbāb-ı žāhiriyyede 
teǿŝîr-i iǾtiķād itmeyüp cemîǾ-i umūr-ı müdebbir-i ĥaķîķîniň irāde-i Ǿaliyyesiyle oldıġına iǾtiķād-ı śaĥîĥ ile 
esbāb-ıǾādiyeye teşebbüŝdür zîrā Ǿabd-i mükellef esbāb-ı žāhiriyyeye tevessül ile meǿmūrdur aśl-ı tevekkül 
esbāb-ı Ǿādiyeye tevessülden śoňra olur İmām Ġazālî ve ġayrılar böyle beyān eylemişlerdür ĥāśıl-ı maǾnā yā 
Rab cümle maħlūķātıň umūr-ı meǾād ü meǾāşlarında žāhiren ve bāŧınen tedbîrleri ancaķ ĥükmiňe mufavvıž 
olmaġıla sen Ǿažîmü’ş-şān mevkūlün ileyh olup ve kemāl-i ķuvvet ve ķudret-i kāmile ile aǾdālarıňa ġālib 
olmaňla düşmānlarıň aĥvāl-i seyyiǿe ve efǾāl-i ķabîĥāsından bir şey Ǿilmüňden ġāǿib olmaz imdi bu Ǿabd-i 
ķuśūruň aĥvālinde mevkūlün ileyh ancaķ sen olmaňla bu bîkese kāfî ve ezher-i cihet mekr-i aǾdāyı dāfiǾ 
ancaķ sensin dimek olur 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey ķuvvet-i tāmme ve ķudret-i kāmile śāĥibi olan Ķādir (ü) Ķayyūm cemîǾ Ǿālemleri ħalķ ü 
îcād eylemekde źāt-ı ilāhiyyetiňe aślā kelāl ü fütūr Ǿārıż olmaķdan münezzehsin bu Ǿabd-i żaǾîfiň ķuvvet-i 
nākıśa-i Ǿarżiyyesine metānet iĥsān eyleyüp umūrını rıżā-yı pākiňe ve şerǾ-i şerîfe muvāfıķ ķılmaġa 
mütevellî ve mutaśarrıf ol zîrā senden ġayrı cemîǾ-i maħlūķātıň umūrlarını tedbîr ve taśarrufa lāyıķ hiç bir 
kimse yoķdur ancaķ cemîǾ-i mevcūdat-ı Ǿulviyye ve maħlūķāt-ı süfliyyeniň umūr u aĥvāllerine dünyā ve 
āħiretde mütevellî ve mutaśarrıf-ı ĥaķîķî sensin tenbîh Metîn maǾnāsı ķavî ve ķudret-i tāmme śāĥibi [15] 
dimekdür Ĥaķ celle ve Ǿalā ĥażretleri ķudret-i kāmile ve ķuvvet-i tāmme śāĥibi olup efǾālinde kendüye taǾb 
ü meşaķķat ü zaĥmet Ǿārıż olmayup mevcūdat-ı Ǿulviyye ve maħlūķāt-ı süfliye umūrını îcād ü iǾdām ve 
imāte vü iĥyāda źāt-ı pākiňe żaǾf ü fütūr ŧārî olmaķdan münezzeh olup bir fiǾle irāde-i Ǿaliyye vü meşiyyet-i 
ezeliyyesi taǾlluķ eylemekde fiǾl-i āħar māniǾ ü mezāhim olmaz dimekdür 

 

 
Ĥamîdüň maǾnāsı cemîǾ-i kemālāt ile muttaśıf ve naķāǿiśden Ǿārî ve münezzeh dimek Ĥaķ celle ve Ǿālā 
ĥażretleri Ǿažamet-i źātını ižhār ile kendi źātına ĥamd ü ŝenā eyledigi ecilden ve enbiyā-yı Ǿižām ve evliyā-yı 
kirām ve cemîǾ-i müǿminleri îmān ü ŧāǾatları muķābelesinde medĥ ü ŝenā eyledigi ecilden ĥāmid maǾnāsına 
olur mefǾūl oldıġı taķdîr üzere enbiyā-yı Ǿižām ve evliyā-yı kirām ve cemîǾ-i müǿminler kendüye îmān ü 
ŧāǾat eyleyüp cemîǾ-i kemālāt ile medĥ ü ŝenā ve belki ve in min şeyǿin ille yüsebbiĥu biĥamdihî27 nažm-ı 
celîli feĥvāsı üzere cemîǾ-i mevcūdāt źāt-ı Ǿaliyyesini tesbîĥ ü ĥamd ü ŝenā eyledikleri iǾtiķād ile maĥmūd 
olup be-maǾnā mefǾūl olur ĥāśıl-ı maǾnā ben Ǿabd-i żaǾîf ol źāt-ı pāke ĥamd ü ŝenā iderim ki fi’l-ĥaķîķa 
cemîǾ-i efǾāl ü śıfātında maĥmūd olup ve źāt-ı pākine lāyıķ olur ĥamd ile źātına ĥāmid olup ve cemîǾ-i 
maħlūķāta min-ġayr-ı istiĥķāķ u maĥż-ı fażl u luŧfıla dünyā ve āħiretde inǾām ü iĥsān ve müǿmin ķullarınıň 
günāhını Ǿāfv ü maġfiret idici ve niǾam-ı celiyye ve ħafiyye śāĥibi maǾbūdün bi’l-ĥaķdur ve daħi ol źāt-ı pāk 
şirk ü küfr ile kendüye muǾādāt ve emr ü nehyine muħālefet idenleri bilici ve cümle aǾdāların helāk idüp 
Ǿavn-i nuśretlerin terk idici oldıġı ĥālde efǾāl-i ķābîĥaların Ǿadd ü iĥśā idici dimek olur 

                                                            
27  O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. (İsrâ, 44) 
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ĥāśıl-ı maǾnā ey cūd u kerem śāĥibi olam Mevlā-yı MüteǾālsin ki muǾîn ü nāśırdan ve mülküňde taśarrufda 
şerîk-i nažîrden münezzeh olup bilā-îcāb maĥż u iĥsānıň ile ibtidā cümle Ǿālemleri ħalķ eyleyüp irāde-i 
ezeliyye vefķınca her biri maħlūķını beriyye ve daħi muķteżā-yı ĥikmet-i bāliġa üzere fevt olup fenā 
bulanları kemāl-i ķudretüňle eczā-yı mütefarrıķaların cemǾ ü śūret-i eşbāĥların iǾāde eyleyüp mūcib-i Ǿadliň 
ile aǾdādan intiķām ve muķteżā-yı fażl ü luŧfuňla müǿminlere iĥsān ü inǾām idicisin bu Ǿabd-i żaǾîfe daħi 
raĥmet ü maġfiret ile inǾām eyle dimek olur 

 
[16] yaǾnî ĥayāt-ı ŧāyyibe ve ĥayāt-ı saǾîde ĥāśıl-ı kelām evliyā-yı Ǿižām ve śuleĥā-yı kirāmıň ĥāyātları gibi 
Ǿamel ü îmān ve ŧāǾātla müzeyyene ve maķbūle ĥayāt iĥsān ķıl zîrā kāfirlerüň ve münāfıķlarıň Ǿömrleri küfr 
ü nifāķ ü žulmet-i cehl ile mürūr itmekle nefǾi olmayup sermāye-i vücūdları żāyiǾ olmaġıla ĥayātları ħabîŝe 
olmışdur kemā ķāle’l-lāhu teǾālā inneme’l-müşrikūne necesün28 nefîsetün ĥayāte śıfat vāķiǾ olmışdur 
münekkilā ism-i fāǾil oldıġı taķdîrce maǾnāsı ey cemîǾ maħlūķda mevt ü helāk ħalķ idici Ķahhār olan Mevlā-
yı Müteǿāl sāǿire Ǿibret idici oldıġıň ĥālde aħź-ı şedîd ü helāk-ı Ǿažîm ile aǾdā-yı dîn olan küffār-ı ħāk-sārı 
dünyāda ķahr ü helāk ķıl dimekdür ve ism-i mefǾūl oldıġı taķdîrce mefǾūl olan ħaśmdan ĥāl olur taķdîr-i 
maǾnā ey cemîǾ cānlılarda mevt ü helāk ħalķ idici Ķādir bu Ǿabd-i żaǾîf ile ħuśūmet-ı dîniyyesi olan ħasmları 
eşedd-i Ǿaźābıla ķahr u helāk eyle tā ki ol ħuśemāya olan eşedd-i Ǿuķūbāt sāǿirlere Ǿibret oldıġı ĥalde ki dîne 
Ǿadāvet idenlerden bu Ǿuķūbātı görenler Ǿibret alup mevāǾız-ı Ķurǿāniyye ile mütteǾıž ve umūr-ı aĥvāllerin 
ıślāĥa saǾ ideler dimek olur ĥāśıl-ı maǾnā ey cemî-i źî-rūĥda ĥayāt ħalķ idici Ĥayy-ı ķādîm bu Ǿabd-i 
bîçārenüň Ǿömrine berekāt iĥsān eyleyüp eskām ü emrāżdan ħāliye ve cemîǾ-i envāǾ-ı ŧāǾat ü aǾmāl-ı śāliĥāta 
śarf olınacaķ ĥayāt-ı nefîse Ǿināyet ķıl ki müddet-i ĥayātımda mažhar-ı tevfîķ olayım dimekdür 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey ĥayāt-ı ebediye-i ĥāķîķiyye ile muttaśıf ve ķıyām-ı vücūdında ve devām-ı ulūhiyyet-i 
źātiyyesinde ġayra iĥtiyācdan münezzeh olup cemîǾ-i mevcūdātı ibtidā îcād u ħalķ ve ŝāniyen beķā-yı vücūd 
ü iǾdām-ı źātlarında kemāl-i ķudret ile müsteķilen müdebbir ü muķîm olan Ĥayy ü Ķāyyūm bu Ǿabd-i żaǾîfiň 
ķasvet-i ķalbini gider tā ki ben müddet-i ĥayātımda seni źikr ü ŧāǾat ile ŝābit ü dāǿim olayım dimekdür  fāǿide 
İbn-i ǾÜmmü Ĥayrü’n-nāś yaǾnî ǾAbdullāh ibni ǾAbbās rażıya’l-lāhu Ǿanhümā hażretleri el-ĥayyü’l-ķayyūm 
ism-i şerîfleri ism-i aǾžamdur diyü buyurmış oldıķları mervîdür ve daħi ǾAli bin Ebî Ŧālib rażıya’l-llāhu 
Ǿanhü rabbü’l-meşārıķ ve’l-meġārib ĥażretleri buyurmışlar ki Bedr ġazāsında küffār ile bir miķdār muķātele 
eyledim baǾde Ĥażret-i Risālet-penāh Efendimiz ne şey ile meşġūllerdir bileyim diyerek efendimiziň nezd-i 
devletlerine geldim [17] gördüm ki Resūl-i kāǿināt secdede yā Ĥayy ü Ķayyūm diyü münācāt buyurmaķda 
ve bunuň üzerine bir şey ziyāde buyurmıyorlar ol ĥālde Efendimizi bıraķdım yine muķāteleye rücūǾ eyledim 
ĥāśılü’l-kelām bir ķaç defǾa gitdim geldim Efendimizi bu ĥālde gördüm tā ki fütūĥāt-ı İlāhiyye žuhūr idüp 
livā-yı peyġamberi manśūr ü aśĥāb-ı Bedr feraĥ-nāk ü mesrūr olınca degin Resūlullāh śalla’l-lāhū Ǿaleyhi 
ve’s-sellem efendimizi secdede yalňızca yā Ĥayy u yā Ķayyūm diyerek münācāt buyurup üzerine bir şey 
ziyāde buyurmazlar idi ve daħi ĥażret-i ǾÎsā Ǿaleyhi’s-selām efendimiz muǾcize olaraķ iĥyā-yı mevtā 
buyurmaķ murād eylediklerinde yā Ĥayy yā Ķāyyūm diyerek duǾā buyurdıkları rivāyet olınmışdur ve daħi 
Âśāf ibn-i Berħayā ĥażretleri Belķısıň ķaśrını ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām ĥużūrına ŧurfetü’l-Ǿayn içre 
getürmek murād eyledikde yā Ĥāyy yā Ķayyūm isimleriyle münācāt buyurdıķları mervîdür nitekim bu źikr 
olınan fevāǿidi müfessirîn-i Ǿižāmdan ibn-i ǾĀdil źikr ü beyān eylemişdür ve bu ķaśîde-i mübārekeniň şāriĥi 
Fāsî ĥażretleri işbu beytiň feżāǿilini beyān śadedinde bir kimse ħānesine dāħil oldıķda on kere bu beyti 
                                                            
28 Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir.  (Tevbe, 28) 
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ķırāǿat eylemege müdāvemet eylese sirķat-i emvāl ve inhidām ü iĥtirāķ-ı menzil ü sāǿir beliyyātdan emîn 
olur ve bu bir kimse be-her gün ķırķ kere bu beyti źikr idüp baǾde yā Ĥayy yā Ķayyūm lā ilāhe ente dise ol 
kimseniň ķalbi ĥayāt bulup ve ŧāǾata iķbāl idüp ve ķalbinde ħayrdan başķa bir şey ķalmaz diyü taŝrîħ 
itmişdür 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey cemîǾ-i eşyāya ve cümle mevcūdāta mālik olan Ġanî muŧlaķ ve her biriniň dünyevî ve 
uħrevî cemîǾ-i murādātlarını iĥsān itmege ķādir olan Mevlā-yı MüteǾāl bu Ǿabd-i żaǾîfüň ve cemîǾ-i maǾāşir-
i ehl-i îmānıň dünyevî ve uħrevî ĥissî ve maǾnevî olan meŧālib ü maķśūdlarımızı dünyā ve āħiretde iĥsān eyle 
ve yā Ǿažamet ü şān ü vāsiǾü’l-iĥsān-ı kerîm olan Allāh maĥż-ı fażl ü keremüň ve cemîǾ-i mevcūdāta vāśıl 
olan Ǿaŧā ve inǾāmıň ile bu Ǿabd-i żaǾîfi dünyā ve āħiretde muǾažžam ve muĥterem eyleyüp cemîǾ-i 
umūrımda benim içün merciǾ-i umūr ve mevkūl-i āliyye olup iǾtimād ü tevekkülimi ancaķ źāt-ı pākiňe ķıl tā 
ki Ǿindiňde Ǿibād-ı mükerremînden olayım dimek olur Allāhu aǾlem 

 
ĥāśıl-ı maǾnā ey źāt ü śıfātında şerîk ü nažîrden münezzeh olup kemāl-i vaĥdāniyyetile [18] muttaśıf olan 
Vāĥid-i ĥaķîķî bu Ǿabd-i żaǾîfiň hem ġam-ı dünyeviye ve uħreviyyesini ve ālām-ı ķalbiyye ve esķām-ı 
cismāniyyesini keşf ü izāle idici sen Ǿažîmü’ş-şāndan ġayrı bir ferd yoķdur ve yā Śamed yaǾnî kimseye 
muĥtāc degil belki cemîǾ-i Ǿālem ibtidā ve intihā meǾāş ü meǾādlarından kendüye muĥtāc ve cümle ĥācetler 
kendüye Ǿarż olınan melce-i enām bu Ǿabd-i żaǾîfiň dünyāya ve Ǿuķbāya müteǾallıķ olan ġamm-ı vehmini 
keşf ü izāle eyleyüp bi’l-fiǾl ħiŧāb-ı ĥissî yāħūd ĥiŧāb-ı maǾnevî ile beşāret eyle ey Ǿabd-i żaǾîf seniň ġamm-ı 
vehmiň ve ālām ü ekdārıň müncelî ve münkeşif oldı diyü semǾ-i Ǿācizāneme ħiŧāb-ı müsteŧāb vāśıl yāħūd 
ķalbimde ilhām-ı feyż ittisām ĥāśıl ola ki bu Ǿabd-i żaǾîf leźźet-i ħiŧāb ile müteleźźiź ve mesrūr-ı kelām-ı 
Vehhāb ile iki cihānda mažhar-ı sürūr olayım ve baǾżı nüsħada   
 
 
 
 
 
vākıǾ olmışdur  

 
 
 
ĥāśıl-ı maǾnā ey ķudret-i kāmile śāĥibi olan Ķādir (ü) Ķayyūm bu Ǿabd-i żaǾîfiň aǾdāların kendü mekr ü 
keyd ü ĥîleleri ile ihlāk eyle ki ol mekr ü ĥîle ile aǾdālar bu Ǿabd-i żaǾîfi helāk murād iderler v’ey āŝār-ı 
ķudret-i kāmile sen Ǿālem-i mevcūdātı ħalķ ü îcād ve ķahr ü helāk ile ižhār idici Ķādir ü Muķtedir ķavl-i 
kāźib ile źāt-ı Ǿažametiňe iftirā idüp Ǿāciz-i maħlūķ olan mümkin ü ĥādiŝi şürekā ittiħāź eyleyen kāfirleri ve 
ĥabîbiňe şāǾir ü kāhin lafžlarıyla kiźb ü bühtān idenleri ķahr u Ǿaźābıňla sen helāk eyle dimekdür 
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ĥāśılı maǿnā ey cemî-i eşyāyı taķdîm idici yaǾnî her bir mevcūdātı lāyıķ oldıġı mertebeye vażǾ ü münāsib 
oldıġı maĥalle taǾyîn ü taħśîŝ idici bu Ǿabd-i żaǾîfiň îmān ü ŧāǾatini ve sāǿir aǾmāl ü Ǿibādetini maĥż-ı luŧf ü 
keremiňle mevżiǾ-i ķabūl ve maĥall-i rıżā olan aǾlā-yı Ǿilliyyîne refǾ ü vażǾ eylemekle ŝābit ü dāǿim ķıl 
dimek olur źikr mefǾūline mużāf olmaķ iǾtibārı ile taǾbîr-i āĥire budur ki ey cemîǾ-i maħlūķātı yerlü yerinde 
vażǾ ü taķdîm eyleyici fāǾil-i muħtār bu Ǿabd-i żaǾîf ü Ǿācizi meleǿ-i aǾlā beyninde źikr eyle yaǾnî melekler 
beyninde ĥüsn-i ĥālimi beyān ve saǾîdler zümresinde ižhār ile bu Ǿabd-i żaǾîfi Ǿindiňde maķbūl olan 
zümreden eyle dimek olur ĥāśıl-ı maǿnā ey cemîǾ-i eşyāyı vaķt-i merhūnene teǿħîr ü mevżiǾ-i lāyıķına vażǾ 
idici bu Ǿabd-i żaǾîfiň źikr ü mertebesini aǾlā-yı Ǿilliyyînde [19] ŝābit ķılup ve aǾdā-yı dîni dünyā ve āħiretde 
ĥaķîr ü źelîl ve esfel-i dereke-i nāra ilķā eyle dimekdür Allāhu aǾlem 

 
sābıķdan murād cennete evvel duħūl iden zümredür ki ĥaķlarında ve minhüm sābıķun bi’l-ħayrāt ile medĥ ü 
vaśf olınmışdır sābıķūndan murād ĥasenātı seyyiǿātları üzerine ġālib ü rāciĥ olanlardur yāħūd bāŧınları 
žāhirlerinden eyü ve ħayr niyyetlü olanlardur yāħūd śaġāǿir ü kebāǿirden ictināb ü iħtirāz idenlerdir yāħūd 
Ĥaķķ celle ve Ǿalā ĥażretlerini źikr üzere olup nisyān ü ġaflet üzere olmayanlardur yāħūd śalāt-ı ħamsi 
cemāǾatle edāya müsāraǾat ve cihād ve sāǿir aǾmāl-i śāliĥaya müsābaķat ve mübāderet idenlerdür ĥāśıl-ı 
maǿnā yā Rabb maĥż-ı luŧfıňla bu Ǿabd-i żaǾîfi cennete evvel dāħil olan sābiķîn zümresine duħūl eyle diyü 
ĥükmiňi recā ider dimek ve yā Bāķî dāǿimü’l-vücūd āħir Ǿömrimde seni tevĥîd ider oldıġım ĥālde rūhumı 
ķabż eyle dimek olur bu beyt-i şerîfde nāžım-ı merĥūm kendüye ĥüsn-i Ǿāķıbeti ile duǾā murād eylemişdür 
raĥima’l-lāhu teǾālā 

 
ĥāśıl-ı maǿnā ey cemîǾ-i mevcūdātıň žāhirlerin ve kāffe-i maħlūķātň esrār-ı bātınların bilici maǾbūdü bi’l-
ĥaķķ śıdķ u ĥaķîķatinde vāķıǾ-ı muvāfıķ ve ŝübūt ü śıĥĥātinde nefsü’l-āmire muŧābıķ olan dîn-i 
Muĥammediyye ve şerîǾat-i Aĥmediyyeyi müslimîne tevfîk ü iǾāne ve aǾdāları üzere nuśretle sāǿir edyān-ı 
bāŧıle aśĥābı üzerine ġālib ü manśūr eyleyüp kāfirleri ve mülaĥĥid ü münāfıķları baŧş-ı şedîd ü Ǿaźāb-ı elîm 
ile dünyā ve āħiretde sāǿirlere Ǿibret-nümā eyle dimek olur  

 
ĥāśılı maǿnā ey cemîǾ-i eşyānıň māliki ve mutaśarrıfı olan Mevlā-yı MüteǾāl cümle Ǿibādıň umūrını tedbîr ü 
aĥvāllerine nežāret iden vālîleri żābıŧları fesād ü iǾvicācdan sālim ve şerǾ-i şerîfe muvāķātla maķāmlarında 
dāǿim eyle dimekdür nāžım-ı merĥūm-ı ĥaķ ħilāfete riǾāyet ve ħidmet-i vācibeyi edāya mübāderet eyleyüp 
śalāĥ-ı selāŧîn-i Ǿižām ü Ǿadl-i vüzerā-yı kirām ve istiķāmet-i Ǿulemā-yı aǾlāmı bāǾiŝ-i devām-ı devlet ve 
sebeb-i beķā-yı niǾmet [20] ve emn-i bilād ü memlekete vesîle olmaġıla vilāyet-i enāmıň muvaffaķıyyetiyle 
duǾāya müsāraǾat eylemişdür ĥāśılı maǿnā ey cemîǾ-i mevcūdāta žāhiren ve bāŧınen mālik ü mutaśarrıf ve 
cümle maħlūķātıň ževāhir ü bevāŧın ü esrār-ı ķulūblerine Ǿālim olan Mevlā-yı MüteǾāl selāŧîn ü ümerā ve 
ķużāt ü Ǿulemā ve sāǿir umūr-ı Ǿibād kendülere tevfîż olanlarıň umūrlarında tevfîķ ü hidāyet ile şerîǾat-ı 
ġarrāya iǾāne ve umūrlarında Ǿadl ü istiķāmet ve žāhiren ve bāŧınen cümlesiniň ĥāllerin ıślāĥ eylemekle 
Ǿādillerinden ķılup tā ki Ǿadāletleri ve śalāĥları sebebiyle dünyā ve āħiretde mertebe-i Ǿāliyyeye vāśıl ü rıżā-
yı şerîfiňe nāǿil olalar işbu beytiň bedelinde baǾżı nüsħada  

 
vāķıǾ olmuşdur 
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ĥāśılı maǿnā ey kemāl-i iĥsān ü Ǿamîm-i inǾām ile muttaśıf olan Raĥmān cümle ehl-i îmān ü erbāb-ı Ǿirfāna 
Ǿömr-i ŧavîl ve Ǿamel-i śāliĥ iĥsān eyleyüp baĥr-ı maġfiretiňe anları ġarķ eyle ve tevfîķ ü Ǿināyet buyurup 
Ǿömrlerinde tevbeleri ve seyyiǿātların ĥasenāta tebdîl ve āħir kelāmların lāilāhe illa’l-lāh Muĥammeden 
resūlu’l-lāh kelime-i ŧayyibe-i münciyesiyle ħatm ü derecātların cennetde Ǿālî eyle zîrā sen Ǿažîmü’ş-şān 
müǿmin ķullarıňa maġfiret ve raĥmet eylemekde kāfî olup ġayrā muĥtāc eylemezsin ve bu Ǿabd-i żaǾîfiň daħi 
žāhiren ve bāŧınen dünyevî ve uħrevî umūrumda kifāyet eyleyüp āħir Ǿömrimi tevĥîd ü tehlîl ider oldıġım 
ĥālde ħatm eyle dimekdür 

 
ĥāśılı maǿnā ey cemîǾ-i aǾdādan Ǿuķūbet-i şedîde ile intiķām idici müntaķim bu Ǿabd-i żaǾîfiň aǾdālarından 
dünyā ve āħiretde Ǿuķūbetlerin ziyāde ķılmaġıla anları helāk eyle v’ey cûd-ı bî-nihāye ve kerem-i bî-ġāye 
śāĥibi olan Cevvāđ ve źünūb-ı Ǿuśāt-ı müǿminîni cūd-ı maĥż ile meǾa’t-tevbe ve belki bilā-tevbe Ǿafv idici 
Ǿafüvv-i Kerîm bu Ǿabd-i żaǾîfiň maĥż-ı fażl ü keremiňle cemîǾ-i śaġāǿir ü kebāǿirlerin Ǿafv ü maĥv eyleyüp 
fażl ü iĥsān idici oldıġıň ĥālde seyyiǿātımı ĥasenāta tebdîl eyle dimekdür 

 
ĥāśılı maǿnā ey cemîǾ-i maħlūķāta envāǾ-ı niǾam-ı dünyevî ile inǾām ü iĥsān eyleyüp cümleniň ve maŧlūbını 
tamāmen iǾŧā ve cemîǾ ĥācetlerin ķażā ve duǾāların ķabūl idici kerîm olan Mevlā-yı MüteǾāl v’ey cemîǾ-i 
māsivānıň Ħāliķı ve Māliki ve bi’l-ĥaķîķā müdebbir ü mutaśarrıfı olup dünyevî ve uħrevî ķullarına raĥmet ü 
maġfiret [21] idici Raǿūf bu Ǿabd-i żaǾîfiň daħi dünyevî ve uħrevî rıżā-yı pākiňe muvāfıķ merām ü maŧlūbını 
iǾŧā ve ĥācetini ķażā ve duǾāsını ķabūl buyurmaġıla ĥāfiž ü melceǿ olup ĥıfžımda dāǿim ol dimekdür 

 
ĥāśılı maǿnā ey Celāl ü Ǿažamet ü kemāl-i ikrām ü Ǿaŧā śāĥibi olan Kerîm Cemîl-i nuǾūt-ı Celāliň ve kemāl-i 
śıfāt-ı Cemāliň ile bu Ǿabd-i żaǾîf üzerine maĥż-ı luŧfıňdan Ǿažamet ü mehābet feyż ü iĥsān eyle ki bu Ǿabd-i 
żaǾîf beyne’n-nās źelîl ü ĥaķîr olmayup nüzūl-ı maŧar miśillî inǾām ü iĥsānıň tetābuǾ eyleyüp rızķ-ı vāsiǾ ile 
merzūķ eyle tā ki meǾāş-ı dünyā beni meşġūl ķılmayup devām-ı ŧāǾatıň ve mülāzemet-i źikriň üzere śābir 
olayım dimekdür Allāhu aǾlem 

 

 
ķast kelimesi žulm ü cevr ü ĥaķdan Ǿadūl maǾnāsınadur ve emme’l-ķāsiŧūne fe-kānū li-cehenneme ĥatabā29 
nažm-ı celîlesinde ķāsiŧ žālim maǾnāsınadur ve mezîdātdan efǾāl bābına naķl olındıķda Ǿadl ü inśāf 
maǾnāsınadur inna’l-lāhe yuĥibbü’l-muķsiŧîn30 āyet-i kerîmesinde muķsiŧîn ile tefsîr olınmışdur ĥāśılı maǿnā 
                                                            
29  Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. (Cin Sûresi, 15) 
30 Muhakkak ki Allah, âdil olanları sever. (Hucûrât Sûresi, 9) 
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ey kemāl-i Ǿadālet ile mevśūf olan Ĥākim-i ǾĀdil ve žulm ü cevrden münezzeh olan Mevlā-yı MüteǾāl bu 
Ǿabd-i żaǾîfiň niyyet ü ķaśdını ve cemîǾ-iǾtiķādını Ǿadl ü inśāf ü kemāl-i istikāmet üzere ŝābit eyle ve cemîǾ-i 
maħlūkātı yevm-i ĥaşrde mücāzāt içün cemǾ idici Allāhu Ǿažîmü’ş-şān bu Ǿabd-i żaǾîfden cemîǾ-i 
maħlūķātıňı rāżı ķıl tā ki yevm-i ķıyāmetde maħlūķātdan bir ferd muħāśama itmeyüp ĥayvānāt ü insāndan bir 
eĥad bu Ǿabd-i żaǾîfden intiķām śadedinde olmayup ħuśūmetlerinden maĥż-ı luŧfıňla ħalāś eyle dimekdür 

 
ĥāśılı maǿnā ey Ġanî muŧlaķ ve Ĥākim-i Ǿale’l-Ǿıŧlāķ bu Ǿabd-i żaǾîfde olan faķr iĥtiyācı gerek ĥissî ve 
gerekse maǾnevî dünyevî ve gerek uħrevî cümlesinden bu nātüvānı maĥż-ı luŧfuň ve kemāl-i ġınāň ile ġanî 
ķılup taķsîm-i ezelîden māǾadāya ŧamaǾ itdürmeyüp bitmez ve tükenmez defîne olan ķanāǾati mā-i leźîź 
yaǾnî ŧatlı śular gibi Ǿindimde maķbūl ve sevgüli eyleyüp tā ki ĥarāret-i Ǿaŧaşdan yaǾnî śusuzlıķdan mā-i leźîź 
ile ķullarıňı ħalāś eyledigiň gibi bu Ǿabd-i żaǾîfi daħi ķanāǾat ile cemîǾ-i ŧamaǾ u ĥırś ve sāǿir aħlāķ-ı 
źemîmeden ĥıfž eyle [22] dimek olur bu beytde olan śanǾat-ı beyāniyye ve istiǾārāt-ı laŧîfe ednā mulāĥaža ile 
ehline maǾlūmdur teǿemmül olına 

 
ĥāśılı maǿnā ey cemîǾ-i maħlūķātdan žāhiren ve bāŧınen cemîǾ żararları ve ĥikmet-i bāliġasına ve irāde-i 
Ǿaliyyesine muħālif ve muġāyır olan nesneleri menǾ idüp cemîǾ ķullarını efǾāl-i reddiye ve aķvāl-i seyyiǿe ve 
sūǿ-i iǾtiķāddan menǾ idici māniǾ-i ĥaķîķî bu Ǿabd-i żaǾîfi iǾtiķād-ı bāŧıldan ve aǾmāl-i seyyiǿeden menǾ ü 
ĥıfž eyle tā ki aĥsen-i iǾtiķād ve aǾmāl-i śāliĥā ile rıżā-yı şerîfiňi taĥśîl ideyim ve ey cemîǾ żararlı olan 
nesneleri ħalķ idici Mevlā-yı MüteǾāl seniň taķdîr ü taķsîmiňe rāżı olmayup bu Ǿabd-i żaǾîfe iĥsān eyledigiň 
niǾmetiň zevālini ŧaleb eyleyen ĥasūdlarıň şūm-ı ĥasedlerinden bu Ǿabd-i żaǾîfi ĥıfž eyleyüp dünyā ve 
āħiretde ĥasūdları eşedd-i Ǿuķūbetle müǿāħeze ve ġayrılara Ǿibret-nümā eyle dimekdür Allāhu aǾlem 

 
ĥāśılı maǿnā yaǾnî Ǿālemleri envār-ı žāhire ve ĥissiye ile münevver ķılup nūr u żiyāyı ħalķ idici ve cemîǾ-i 
maħlūķāta menāfiǾi ħalķ eyleyüp ĥissî ve maǾnevî dünyevî ve uħrevî menfaǾatlerin îśāl idici NāfiǾ bu Ǿabd-i 
żaǾîfe maĥż-ı laŧîfiňden iǾŧā ve iĥsān eyledigiň Ǿilm-i şerîǾat ile dünyā ve āħiretde bu Ǿabd-i żaǾîfi nefǾlendir 
tā ki ħayrü’n-nāsdan olup Ǿaŧā ve keremiň Ǿilm-i şerîf ile Ǿamel-i śāliĥ ve nāsa taǾlîm-i dîn ü neşr-i Ǿulūm ile 
saǾādet-i dāreyne nāǿil ve rıżā-yı pākiňe vāśıl olayım ve daħi kemāl-i raĥmet-i luŧfuňdan dîn ü millet ü 
şerîǾat-ı nebevviyyeyi Ǿibād-ı müǿminîne iĥsānile śırāŧ-ı müstaķîme hidāyet ve ŧarîķ-ı ĥaķķa irşād buyurup 
envār-ı maǾrifet-i ilāhiyye ile ķılup muvaĥĥidîni pür-nūr ve žulümāt-ı cehl ü ķasavet-i ķalbi izāle eyleyüp 
ķulūb-ı Ǿārifînde ĥaķķı ižhār ve nūr-ı îmān ile śudūr-ı ehl-i tevĥîdi münevver ķılıcı ħāliķu’n-nūr bu Ǿabd-i 
żaǾîfiň ķasavet-i ķalbini nūr-ı hidāyetiňle izāle eyleyüp envār-ı maǾrifetiňle müzeyyen ve müncelî ķılup nūr-ı 
maǾrifetiňi bu bîçāreniň ķalbinde şuǾle-dār idüp yevm-i ķıyāmetde nūrühüm yesǾā beyne eydîhim zümresine 
ilĥāķ eyle dimek olur 

 
yaǾnî yā Rab Ǿulūm-ı Ǿacîbeň sebebi ile źāt-ı pākiňe ķurb-ı maǾnevî ile vuślat [23] ve źāt-ı aķdese ķurbet 
ziyāde ķıl dimek bundan śoňra maǾlūm ola ki cemîǾ-i maħlūķāt merātib-i hidāyetinde mütefāvitedür baǾżı 
ķullarını kemāl-i maǾrifet-i źāt-ı eĥadiyyetiyle hidāyet eyleyüp mā raǿeytü şeyǿen illā raǿeytullāhi ķable 
kelāmına mažhar olup māsivādan nažar-ı ķaŧǾ eyleyüp vücūd-ı ĥaķîķî ile muttaśıf olan vācibü’l-vücūd 
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mebdeǿ-i Ǿālem oldıġı ĥayŝiyyetde müǿeŝŝirden eŝere istidlāl idüp evvelün külli şeyǿin ķażıyyesine işāret 
olur ve baǾżı ķullarını Ǿacāyib maśnūǾāta nažar-ı iǾtibārile hidāyet idüp mā raǿeytü şeyǿen illā raǿeytullāhi 
ķable sırrına mā-śadaķ olur yaǾnî maħlūķa nažar eylemez illā ol maħlūkda aŝār-ı ķudret śāniǾ-i Ǿālemi 
müşāhede idüp eŝerden müǿeŝŝire istidlāl ile külli men Ǿaleyhā fān ve yebkā veche rabbike31 ĥükmine işāret 
ider ver her biri bir maĥlūķı muĥtāc oldıġı şeyǿe delālet ider meŝelā henüz anadan ŧoġmış olan śıġırı anası 
memesinden süd emmege ve ķuşlarıň yavrıları ĥubūbāt yimege ve aruları şekl-i müseddes bināsına bilā-ālet 
hidāyet eyleyüp śunǾ-ı bedîǾa irşād eylemesi kemāl-i Ǿilm ü ķudretine delālet ider delîl olmışdur fesübĥāna’l-
lāhi e’l-leźî ħalaķā fesevvā ve’l-leźî ķāddera fe-hedā32 

 
 yaǾnî kemāl-i Ǿilm śāĥibleriniň Ǿilmlerine beni vāriŝ ve vāśıl eyle dimek olur ve bu maķāmda Ǿilmden murād 
Ǿulūm-ı evvelîn ve āħirîni cāmiǾ olan Ǿilm-i şerîǾat-i ġarrā ve li-Ǿilmi’-nühādan murād cemîǾ-i enbiyā ve 
Ǿale’l-ħuśūś  li-Ǿilmi’n-nebî nüsħasına nažaran murād cenāb-ı Aĥmed Muśŧafādır Bāķî cümle mevcūdāt fānî 
ve hālik olduķdan śoňra mālik-i ĥaķîķî ve ĥayāt-ı ebediyye ile muttaśıf oldıġı ĥālde vücūdına ve ĥükmine 
Ǿadem ŧārî ve Ǿārıż olmaķdan münezzehdür Vāriŝ cümle Ǿālem mevt ü ķahr ile fenā buldıķdan śoňra 
mülkinde ĥaķîķate mutaśarrıf ve evvelen ve āħiren îcād ü taśarrufda müstaķil dimek olur ve bu maķāmda 
ĥaźf-ı mużāf vardur li-Ǿilm-i ūli’n-nehā gibi 

 
ĥāśılı maǿnā ey cemîǾ-i maħlūķāta ŧarîķ-ı müstaķîm ve ħayr u śavāb-ı irāde ve iĥsān idici ve đalāletden iħrāc 
idüp bi’l-fiǾl necāta idĥāl idici Mevlā-yı MüteǾāl bu Ǿabd-i żaǾîfiň ķalbinde olan ķaśd ü niyyeti ħayra tevfîķ ü 
śavāb ü ĥaķķa irşād-ı bi’l-fiǾl îśāl eyle ve daħi Ǿāśîleri Ǿiśyānları vaķtinde muǿāħeze itmeyüp merhūnete 
mekŝ ü imhāl idici Śabūr u Ĥalîm bu Ǿabd-i żaǾîfe kerem idüp nefsini maǾśiyetden menǾ ü ĥabs ve Ǿibādet ü 
ŧāǾat üzere imsāk ü mekŝ ü belāya ve mekrūhāta śabr-ı cemîl [24] iĥsān eyle tā ki bu Ǿabd-i żaǾîf maĥż-ı 
luŧfuňdan bi’l-aǾveż-i iĥsānıň olan śabr ile Ǿindiňde maķbūl olup innemā yüveffā’ś-śābirûne ecrehüm bi-
ġayri ĥisāb33 vaǾd-i kerîmiňe mažhariyyetile fi’d-dāreyn memdūĥ u maķbūl olan Ǿibād-ı ħāliśînden olayım 
dimekdür vallāhu aǾlem bi’ś-śavāb ve ileyhi’l-merciǾi’ ve’l-meǿāb  fāǿide maǾlūm ola ki Ĥaķ celle ve Ǿalā 
ĥażretleri źāt-i pāki ile ķāǿim olup mine’l-ezel anuňla muttaśıf oldıġı śıfat-ı Ǿužmā ve esmā-i ĥüsnāsından her 
birini maǾānî-i maħśūśasından birer elfāž ile ibrāz ve her bir ism-i şerîfi bir śîġa ile ižhār ve ķullarına taǾlîm 
ü aħbārda murād rabbi MüteǾāl Allāhu aǾlem bi-ĥaķîķatü’l-ĥāl evvelen esmā-i ĥüsnāsınıň her ķānġısıyla 
olursa olsun sihām-ı daǾvātıň peyveste-i hedef ķabūl ü icābet olacaġını vaǾd buyurmış oldıġını işǾār birle 
vallāhü’l-esmāǿü’l-ĥüsnā feǿd-Ǿūhu bihā nažm-ı celîlesinde olan emr-i śamedānîyesine imtiŝāle terġîb 
buyurmışdur ve ŝāniyen künūz-ı maħfiyye olan ĥaķāyıķ-ı rabbāniyye bāǾiŝ-i istikmāl nüfūs-ı insāniyye olan 
śıfāt-ı kemāliyyeyi taĥśîl içün ķāmūs-ı ĥikmet ve oķyānūs-ı maǾrifet mažhar-ı sırr ü mā yunŧıķu Ǿani’l-hevā34 
resūl-i müctebā nebiyy-i murtażānıň lisān-ı feśāĥātı üzere menşūr-ı lüǿlüǿi innāllāhe TeǾālā tisǾatü ve tisǾîne 
ħuliķa tuħalliķū bi ĥallāki’l-allāh mażmūn-ı şerîfi üzere her biri ism-i şerîfde olan maǾānî-i laŧîfeden erbāb-ı 
Ǿirfān ve ehl-i îmān ĥiśśe-i rūĥāniyyesini aħź ile tehźîb-i aħlāķ ve taśfiye-i esrār ile cānib-i aķdese kemāl-i 
intisāb-ı taĥśîl eyleyüp nāǿil-i saǾādet-i dāreyn olalar böyle oldıġı ecilden nāžım-ı merĥūm her bir ism-i 
şerîfiň mıśrāǾ-ı beytinde birini ityān idüp ism-i şerîfiň maǾnāsına münāsib kelām ile fedǾūhü bihā35 emrine 
imtiŝālen duǾāya mübāderet ve udǾūnî istecib leküm36 ucîbü daǾvete’d-dāǾi iźā deǾāni37 vaǾd-i cemîline 
ŧamǾan incāz-ı vaǾdini recā maķāmında tażarruǾ u ibtihālini iĥsān mertebesinde ižhār idüp źāt-ı muķaddese 
tevcîh-i ħiŧāb ile Ǿarż-ı ĥācāt ile bi-esmāǿike’l-ĥüsnā daǾvetike seyyidî ilā āħirü’l-ķaśîde merām ve 

                                                            
31 Yeryüzünde bulunanların hepsi fânîdir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zâtı ise bâkî kalır (Rahman Sûresi, 26-27).  
32 Yaratıp uygun şekil veren; ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren. (A’lâ Sûresi, 2-3) 
33 Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. (Zümer Sûresi, 10) 
34 O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. (Necm Sûresi, 3) 
35 (En güzel isimler Allah’ındır)  Bu güzel isimlerle Allah’a dua edin. (A’râf, 180) 
36 Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. (Mü’min Sûresi, 60). 
37 Bana dua ettiğinde duacının duasına icabet ederim. (Bakara, 186) 
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maķśūdını źikr ü ķabūlini recā ve niyāz eylemişdür recā olınur ki nāžım-ı merĥūmuň tevessül eyledigi esmā-i 
Ǿižām ĥürmetine duǾāsı ķābūl olup bu ķaśîde-i mübārekeyi oķıyup ķabūline duǾā idenleriň duǾāları ķabūl ola 
āmin 

 
ĥāśılı maǿnā yā Rab ol esmā-i ĥüsnāna vesîle ider oldıġum ĥālde bāb-ı icābet ve dergāh-ı Ǿizzetiňe el açup 
Ǿarż-ı ĥācete geldim esmā-i ĥüsnālarıňın ben żaǾîfiň duǾālarını ve ĥācetlerimi ķaża eyle dimek olur 

[25] 

 
ĥāśılı maǿnā yā Rab seniň bāb-ı raĥmetine ve dergāh-ı Ǿizzetine tażarruǾ u niyāz u Ǿaczimi ižhār idici oldıġım 
ĥālde ve ancaķ esmā-i ĥüsnālarınıň fażl u şerîfi sebebiyle ümîd ü recā ider oldıġım ĥālde geldim ve daħi 
seniň esmā-i ĥüsnālarıň sebebi ile śūrî ve maǾnevî dünyevî ve uĥrevî žāhirî ve bāŧınî Ǿilm ü Ǿameli cemîǾ-i 
maķśūdāt ü murādımı recā ider oldıġım ĥālde ve vaǾd-i cemîliňi Ǿācilen ve ācilen incāz buyurmaňı ümîd ider 
oldıġım ĥālde geldim 

 
ĥāśılı maǿnā yā Rab sen Ǿažîmü’ş-şān vaǾdiňde śādıķ ve ĥükmüňde müstakil olup esmā-i ĥüsnālarıň ile 
duǾāya emr buyurup ve lisān-ı resūlüň ile kelām-ı ķādîmiňde ķabūl ü icabetini ižhār ile ķullarıňa terġîb 
buyurduň ise esmā-i Ǿižāmıň ĥürmetine vaǾd-i cemîliňi incāz ve maĥż-ı luŧfıňla cānib-i maǾnevî-i 
Rabbāniyeňden ĥāśıl olan rıżā-yı kāmiliňe muķābil mücāzāt buyurup bu Ǿabd-i żaǾîfden vāķıǾ olan tażarruǾ u 
niyāz ü ibtihālimi ķabūl buyur tā ki ben żaǾîf memdūĥ u mübeşşer olan zümre-i Ǿibād-ı mükerremînden 
olayım ve daħi yā Rab sen Ǿažîmü’şān bu Ǿabd-i żaǾîf ü nātüvānı ĥavādiŝ-i dehr ü meśāǿib-i zamāndan ĥıfž 
eyle ve ķalîl ü keŝîr zamān-ı ĥāyātımda müddet-i Ǿömrümde vāķıǾ olan mekārihden bu Ǿabd-i aĥķarı ĥıfž eyle 
dimekdür 

 
ĥāśılı maǿnā yā Rab esmā-i Ǿižāmıň ĥürmetine bu ķuluňı žāhiren ve bāŧınen ins ü cinden olan düşmenlerim 
üzerine ġālib eyleyüp ve cemîǾ-i günāhlarından tevbesini ķabūl ve ŧārîķ-i müstaķîme hidāyet ve dîn ü iǾtiķād 
ü Ǿamele ħalel virecek mefāsid-i mekārihden emîn idüp emr-i meǾāş ü meǾāddan tevfîķ ü selāmet iĥsān eyle 
tā ki ben bîçāre Ǿubūdiyetde istiķāmet ü ŧāǾata müdāvemet üzere olayım dimekdür 

 
ĥāśılı maǿnā yā Rab sen biz ki meǾāşir-i ehl-i İslāmız dergāh-ı Ǿizzetiňe ve bārgāh-ı rubūbiyyetiňe 
eyledigimiz duǾāmızı ķabūl ü icābet eyleyüp ancaķ fażl-ı iĥsānıňdan bize inǾām buyurduġuň niǾmetleriňi 
ķāŧǾ eyleme ve źikr olınan esmā-i ĥüsnā ĥürmetine maĥż-ı luŧfuňdan ve kemāl-i keremiňden dünyā ve ahret 
niǾmetlerini seni [26] görmeksizin îmān ve resūl-i źî-şānıňı taśdîķ eylemiş olan maǾāşir-i ehl-i İslāma iĥsān ü 
Ǿināyet eyle dimekdür 
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ĥāśılı maǿnā yā Rab her aħşam ve śabāĥ ve cemîǾ-i evķātda müntaĥab-ı Ǿibādıň olan ĥabîbiň üzerinde Ǿale’d-
devām envāǾ-ı taǾžîmāt ü eśnāf-ı tekrîmāt ve śad-hezārān-ı teslîmātla taǾžîm eyle yaġmurlar yaġup ve raǾd-ı 
mülk-i źāt-ıǾažametiňden ĥavf üzere seni źikr ü tesbîĥ ile śavtlandıġı müddetde ħülāśa-i kelām ve netîce-i 
merām ilā yevmi’l-ķıyām aǾdā-yı dîn-i İslām ve ibķā-yı şerîǾat-ı be-nāmla Ĥabîb-i Ekrem śalla’l-lāhu Ǿaleyhi 
ve’s-sellem efendimiz ĥażretlerine taǾžîm ve tekrîm eyle dimek olur ve baǾżı nüsħada 

 
vāķıǾ olmuşdur maǾnāsı yā Rab sen ħayr-ı cezā ve vesîle ismiyle maǾrūfe olan derece-i refîǾa ile Resūl-i 
Ekremi cezālandur nitekim cemîǾ-i peyġamberān-ı Ǿižām ve rüsül-i kirāmı ol ħayr-ı cezā ile cezālandurdıgıň 
gibi dimekdür 

 
nāžım-ı merĥūm ħāśśaten ĥażret-i Resūl-i Ekreme selām eyledi ise bi’t-tebaǾ cemîǾ-i peyġamberān-ı Ǿiźām 
ĥużerātına daħi ihdā-yı selāma mübāderet eylemişdür yaǾnî ya Rab ĥażret-i faħr-i risālet efendimize şāyān 
buyurdıġıň envāǾ-ı taǾžîmāt gibi cemîǾ-i enbiyā-yı kirām ve rüsül-i Ǿižām ĥużerātına ve cümle āl ü 
aśĥāblarına dünyā ve āħiretde şānlarına lāyıķ taǾžîm ü iĥsān eyle dimekdür ve baǾd yaǾnî işbu esmā-i 
ĥüsnāyı şāmil ve her biriyle başķa başķa münācāt ve tażarruǾ ve ibtihāli kāfil olan manžūme-i laŧîfeniň telfîķ 
ü tenmîķi bi-Ǿavni’l-llāhi teǾālā resîde-i ĥüsn-i ħitām oldıķdan śonra nažm u teǿlîf-i niǾmet-i celîlesi üzere 
lāzım ü vācib olan ĥamdi îfāya mübāderet ve ħitāme kerîme-i laŧîfesine işāret ve āħir daǾvāhüm eni’l-ĥamdü 
l’il-lāhi rabbi’l-Ǿālemîn38 mükerremesiyle ehl-i cennetiň üslūbına riǾāyet idüp fe-ĥāmdüli’l-lāhi ĥutemā ve 
evvelen ķavliyle nāžım-ı merĥūm ħatm-i kelām eylemişdür fe-ĥamdüli’l-lāh mübtedā ħaberi maĥźūfdur 
yaǾnî fe-ĥamdüli’l-lāh vācib dimekdür ĥāśıl-ı maǿnā cemǾ ü nažmına muvaffāķ oldıġım esmā-i ĥüsnānıň 
Ǿavn-i Ĥaķla itmāmı niǾmet-i Ǿažîmesine ibtidā ve intihāda ĥamd vācibdür dimekdür Allāhu aǾlem   

Temmet 

Faķîrü’l-ĥaķîr muĥtāc-ı ilā-raĥmet-i Rabbi’l-Ķādîr Ĥüseyin Rāķım 

1305 

24 Cemāziye’l-Evvel 

                                                            
38 Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. (Yûnus, 10) 


