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َجاِهٖليَن ونَ ِمَن الْ اللِّٰه أَنْ أَكُ أَُعوذُ بِ
E‘ûzû billâhi en ekûne mine'l cahilîn.

"Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım" (1)

Önsöz

يٌَّف َواٌل كَ ٌق زَ أَنَْت َسايِ
Ente sâigun zevâlün keyyefün

Sen sâyiksin (sevk edicisin) keyfin sona erer!

Sâyik : Allah’a tüm isim ve sıfatları ile Îman edip teslim olan ve 
sırr-ı ihlâs ile ibâdet gayretinde olup önce kendi nefsinden başlayıp 
çevresindekileri Hakka, sabra, doğru tevbe ve duaya Kur’an-ı Kerim 
ve Sünnet-i Seniyye ölçüsünde sevk edip davet eden, insÎ ve cinnÎ 
şeytanlar ile mücadele ve mücahede eden her müslümandır.

Kıymetli Tevbekâr Kardeşlerim;
Bundan 23 sene evvel eşimin yaşadığı elim bir musallat neti-

cesinde çaresiz kaldığımda İsm-i A’zam ile yaptığım duamda “Al-
lahım! Ben cinleri ve şeytanları görmüyorum ve göremediğim 
düşmanlar ile savaşamam. Bana cinleri ve şeytanları öldürmeyi 
öğret!” diyerek Cenâb-ı Hakka iltica etmiştim. Bu duadan sonra  
zaman gösterdi ki bugüne kadar 23 sene garip bir şekilde yaşadı-
ğım hayatım bu duanın neticesi olarak tezahür edip şekillenmiş-
tir. Bu zaman içerisinde şeytanların ve şeytanÎ cinlerin işlediğimiz 

(1)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/67.
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KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

şirk, isyan ve günahlar neticesinde musallat olduklarına binlerce 
kez Hakk’al-yakÎn şahit oldum ve bu yaşadıklarımın bir kısmını 
sizler ile 1.000'in üzerinde yayınladığım musallat seans videola-
rında paylaştım. Hulasat-ü Tevbe-i Sâyik duası; 23 senelik zaman 
içerisinde hususi dualarımda Cenâb-ı Hakka Cevşen-ül Kebir'de-
ki esmalar ile yapılan bir münâcatın neticesi olarak yazılan bir 
tevbedir. 2018 yılında Kabe-i Muazzama’yı ilk ziyaretimde ve ta-
vafımda “Allahım bana yapmadığım, yazmadığım ve Ümmet-i 
Muhammed’e aleyhissalâtu vesselâm yaymadığım hiçbir tevbe bırakma!” 
diyerek münâcatıma bir manevÎ cevap olarak geldiğine bizzat ne-
ticeleri itibari ile şahit olduğum bu tevbe bugüne kadar yazılan 
tevbelerin bir çekirdeği hükmüne geçmiştir. 10 yılda insanların 
boyunlarından binlerce muska toplamama rağmen hakkımda giz-
li muhalifl erin kışkırtmasıyla iki kez muskacılıktan haksız verilen 
ceza ile ve yayın hakkı verilen bir seansın yazılı izni olmadığı için 
musallatlı birinin şikayeti ile aldığım kısa süreli bir cezadan tam 
tahliye gününde haksızlıkla tahliyemi bekletip 6 ay haksız bir di-
siplin cezası ile beni hapiste tutmaya çalışan gizli münâfıkları dahi 
bu tevbenin meydana çıkmasına bilmeyerek hizmet ettiren Rab-
bime hamd ediyor ve onlara da hakkımı helâl ediyorum. Bu tev-
bedeki Esmaların dizimi hakkımızda bir medrese hükmüne geçen 
Tokat Cezaevi’nde yazılıp Medrese-i Yusufiye’den çıktıktan sonra 
tamamlanarak Hulâsatü Tevbe-i Sâyik ismini almıştır. Rabbimi-
zin 400’ün üzerinde Esma ve Sıfatı ile yapılan bir tevbe ve gayet 
güçlü bir duadır. Tam anlamıyla maddÎ, mânevÎ yara ve hastalık-
larımızdan genetik, fiziksel, ruhsal bir tamir ve temizliğe inşâallah 
kuvvetli bir vesile olacağını ümit ediyorum.

Bilerek veya bilmeden, gizli ve açık en çok düştüğümüz şirk gü-
nahından bir arınma vazifesi yaptığı gibi hem bir tevbe tesbihatı,  
hem bir zikr-i Sâyik, hem maddÎ ve mânevÎ yaralarımızın ilacı, 
hem dermansız dertlerimizin devası olması ciheti ile Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın aleyhissalâtu vesselâm “Derdiniz 



7

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

günahlar, devanız istiğfardır!” müjdesine tam muvafık bir şe-
kilde yazılmıştır ümidindeyim. İnşâallah asrımızda insÎ ve cinnÎ 
şeytanların hücumlarına gayet güçlü ve aşılmaz bir sed hükmüne 
geçecek ve dünyevÎ ve uhrevÎ nimetlere mazhar olmamıza dahi 
kuvvetli bir vesile olacağına inanıyorum. Haram-i Eşme dediği-
miz, asrımızın en büyük musallat sebebi olan haramzâdelikten 
dahi kurtulmamıza bir vesile olması müjdesi ile sadece Allah’ın celle 

celaluhü rızasını kazanmak ve Allah’a celle celâluhu en güzel isimleri ile dua 
edeceğiniz bu tevbeyi en az ayda bir kez tekrar ederek bir ömür 
boyunca okumanızı sizlere şiddetle tavsiye ediyoruz.   

Vücut sarayımızdaki zararlı şirk, isyan virüslerini temizleyen 
bir antivirüs vazifesi yaparak Esma ve Sıfatlarla yapılan dua 
ve sığınmalar ile Cenâb-ı Hakkın rızasını ve sevgisini bizlere ka-
zandırarak  dünya ve âhiret saadetinin kapılarını cümle Ümmet-i 
Muhammed’e aleyhissalâtu vesselâm açması temennisiyle Rabbim dua ve 
tevbelerimizi kabul eylesin. Âmin.

Aynı zamanda Rabbimizin Esmalarını ve Sıfatlarını bilmeden 
cehâlet ve gafl et ile düşebileceğimiz her türlü şirk ve isyana karşı 
bizlere hem bu isim ve sıfatları hem de manalarını ders vermesi 
hem de bu isim ve sıfatlarla yapacağımız dua ve niyazlarla inşaallah 
bizleri şirk ve isyandan aklen, ruhen, kalben ve lisanen korunma-
mıza bir vesile olması ümidiyle Ümmet-i Muhammed'e aleyhissalâtu ves-

selâm hayırlı ve mübarek olsun. Âmin. Rabbim yapacağımız tevbe, dua 
ve sığınmaları hakkımızda hayır, hidayet, ibâdet, tevhid, tevekkül, 
teslimiyet, rahmet ve cennet kapılarının açılmasına ve inkâr, şirk, 
isyan, küfür, şer, belâ, musibet ve cehennem kapılarının kapanma-
sına vesile eylesin. Âmin.

Duanıza muhtaç kardeşiniz Erol Tangut



Ey Sayik;
Tevbe ve istiğfar ne demek?

Tevbe;
Allah'tan af ve bağışlanma dilemek...

İstiğfar;
Allahım! Affeyle ve bağışla demek...
İstiğfar tevbenin kalbi demek;

Tevbe Ettim Estağfirullah demek...
Tevbe istiğfar etmek
Kalben af dilemek

Tevbe etmek

Sayikname / Erol Tangut / Sayik Kitap



Tevbeye Gel, Günahına Tevbe Et
Rahmet Seni Donatsın

Secdeye Gel, Rahman'a Secde Et
Güller Kalbini Kuşatsın

ونَ كُ رِ ِه ُمشْ يَن ُهم بِ ُه َوالَّذِ ْونَ َولَّ يَن َيتَ ُه َعلَى الَّذِ انُ َما ُسلْطَ إِنَّ

İnnemâ sultanuhu ‘alellezîne yetevellevnehu
vellezîne hum bihi müşrikûn

Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler
ve Allah'a şirk koşanlar üzerinedir

(Nahl Suresi, 16/100)



Nefsini ve yaratılanları Rabbine şirk koşma!
Önce nerede şirke ve isyana düştüğünü bul.!

Sonra şirkten tevbe edip
şirk denilen o büyük zulümden arın.!

Unutma ki.!
Şeytanın hakimiyeti Allah'a şirk koşan  ve günahlar 

ile şeytanın yolunda olanlaradır.
Nefsin ile savaşmadan, şeytan ile yolunu ayırmadan 

kendinde veya başkasında şeytan arama..!
Zira başta namaz olarak

Allah'ın emir ve yasaklarından 
yüz çevirenler hain şeytanlardır.

Sayikname / Erol Tangut / Sayik Kitap

َياِطيُن ُل الشَّ زَّ نَ ْم َعلَى َمن تَ ىُٔکُ ّبِ نَ َهْل أُ

ُبونَ اذِ ُرُهْم كَ ثَ ْمَع َوأَكْ ونَ السَّ قُ اكٍ أَِثيٍم، ُيلْ ّلِ أَفَّ ُل َعلَى كُ زَّ نَ تَ
Hel ünebbiüküm ‘ala men tenezzelü'ş şeyatîn

Tenezzelü ‘ala külli eff âkin esîm
Yulgunes sem'a ve ekserühüm kâzibûn

Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
Onlar günaha ve ift iraya düşkün olan herkesin üzerine inerler.

Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler, onların çoğu yalancıdır.
(Şuara Suresi, 26/221-223)

•••
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Tevbe ve İstiğfarın Önemi
Aziz, sıddık, kıymetli kardeşlerim;
Bu kitapta Rabbimizin esma ve sıfatları ile hep birlikte dua, tev-

be, istiğfar ve sığınmalar ile Rabbimize iltica edeceğiz.
Tevbe ve istiğfarın kelime olarak ve mânâ olarak, birbirinden 

ayrı olması icraat ve uygulamada onları birbirinden ayırmaz. Birisi 
bir fiili anlatırken diğeri fiili yapmayı anlatır. Yani "tevbe" tevbe 
yapma eylemini anlatan bir kelime olarak kişinin Allah'a dönerek 
Allah'tan bağışlanma dilemesini anlatırken "estağfirullah" ise 
Allah'tan af dileyerek tevbe yapmanın tâ kendisidir. Bu iki kelime 
birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki unsurudur. Çünkü her tevbe, 
istiğfar ile yapılır ve her istiğfar dahi bir nevi tevbedir ve her tevbe-
de de bu sır ile "tevbe ettim estağfirullah" denir.

Nefsimiz, anamız, babamız, soyumuz, zürriyetimiz, üzeri-
mizdeki hak sahipleri ve Hz. Adem'den aleyhisselâm kıyamete kadar 
tüm inananlar adına her dâim tevbe ettim estağfirullah demeye 
mükellefiz ve bu cümle dahi Tevbe-i Sayik'in kalbidir.

Kim o tevbe ve istiğfarın içine girecek, kimin tevbesi ve ibâdeti 
kabul edilecek, kim şefaat dairesine girecek, nihayetinde Rabbi-
mizin iznine ve kabulüne bağlıdır. Biz tevbe istiğfarımızı yaparız, 
kabul makamı Allah'a ait olduğuna îmân edip korku ve ümit ara-
sında neticeyi Rabbimize bırakırız. Allah cümlemizin tevbe istiğ-
farlarını dergâh-ı izzetinde kabul buyursun. Amin...

ْحَمِة ِبيُّ الرَّ ْوَبِة، َونَ ِبيُّ التَّ َحاِشُر، َونَ ى، َوالْ فِّ ُمقَ ، َوالْ ، َوأَْحَمدُ دٌ ا ُمَحمَّ أَنَ
Ene Muhammedün ve Ahmedü ve'l mügaffî ve'l hâşiru

ve nebiyyü't tevbeti ve nebiyyü'r rahmeti
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ŞİRKİN CEZASI CEHENNEMDE EBEDİ KALMAKTIR

«Ben Muhammed'im, Ahmed'im, (peygamberlerin ardından ge-
len) Mukaffî'yim, (kıyamette insanların arkasında toplandığı) Hâ-
şir'im, Tevbe Peygamberi'yim, Rahmet Peygamberi'yim.» (2)

ٖه ونَ بِ ِمنُ ْم َوُيؤْ هِ َحْمدِ َرّبِ ُحونَ بِ ُه ُيَسّبِ َعْرَش َوَمْن َحْولَ ونَ الْ  اَلَّذٖيَن َيْحِملُ

ًما ْيٍء رَْحَمةً َوِعلْ لَّ شَ ا َوِسْعَت كُ نَ وا َربَّ ِفُرونَ ِللَّذٖيَن آَمنُ غْ َوَيْستَ

اَب الَْجٖحيِم ْم َعذَ َبُعوا َسٖبيلَكَ َوِقهِ اُبوا َواتَّ ِفْر ِللَّذٖيَن تَ اغْ فَ
Ellezîne yehmilûne'l ‘arşe ve men havlehü yüsebbihûne bi hamdi 

Rabbihim ve yü'minûne bihî ve yesteğfirûne lillezîne âmenû
Rabbenâ vesi’te külle şey'in rahmeten ve ‘ılmen feğfir lillezîne 

tâbû vettebe’û sebîlike vegıhim ‘azâbe'l cehîm. 
«Arş'ı yüklenenler ve çevresinde bulunanlar, Rabblerini övgü ile 

yüceltirler. Ve O'na îmân ederler. Îmân edenler için bağışlanma di-
lerler: "Rabb'imiz! Sen, rahmet ve ilmin ile her şeyi kuşattın. Tevbe 
edip senin dosdoğru yoluna uyan kimseleri bağışla. Onları Cehen-
nem azabından koru."» (3)

ى َسمًّ اًعا َحَسنًا إِلَٓى أََجٍل مُّ مْ َمتَ ْعكُ ْيِه ُيَمتِّ وبُٓوا إِلَ مَّ تُ ْم ثُ ِفُروا َربَّکُ غْ َوأَنِ اْستَ

ٖبيرٍ اَب َيْوٍم كَ ْم َعذَ ْيکُ اُف َعلَ ِانـّٖٓـى أَخَ ْوا فَ َولَّ ُه َوإِنْ تَ ْضلَ ْضٍل فَ لَّ ذٖي فَ تِ كُ َوُيؤْ
Ve enisteğfirû Rabbeküm sümme tûbû ileyhi yümetti’küm 

metâ’ân hasenen ilâ ecelin müsemmen ve yü'ti külle zî fazlin 
fazlehü ve in tevellev fe innî ehâfü ‘aleyküm ‘azâbe yevmin kebîr

«Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe edin. Allah da 
sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce ya-
rarlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. 
Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün 
azabından korkarım.» (4) 

(2) Müslim, Fedâil, 12
(3)  Kur'an-ı Kerim, el-Mü'min, 40/7.
(4)  Kur'an-ı Kerim, el-Hûd, 11/3.
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ِمٖنيَن ُمؤْ كَ َوِللْ نْبِ ِفْر ِلذَ غْ َه إِلَّا اللُّٰه َواْستَ ُه لَٓا إِلَ ْم أَنَّ اْعلَ فَ

ْم وٰيکُ ْم َوَمثْ لََّبکُ قَ ُم ُمتَ ِمنَاتِ َواللُّٰه َيْعلَ ُمؤْ َوالْ
Fa’lem ennehü lâ ilahe illallâhü vesteğfir li zenbike

ve lil mü'minîne ve'l mü'minâti vallâhü ya‘lemü
mütegallebeküm ve mesvâküm

«Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek 
kadın mü'minler için Allah’tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin 
neresi olacağını Allah bilir.» (5) 

اًرا اِفٖريَن َديَّ ْرِض ِمَن الْکَ أَ ْر َعلَى الْ ذَ وٌح َرّبِ لَا تَ اَل نُ َوقَ

اًرا فَّ ًرا كَ اجِ وا ِعَباَدكَ َولَا َيِلدُٓوا إِلَّا فَ ْرُهْم ُيِضلُّ ذَ إِنَّكَ إِنْ تَ
Ve gale nûhun rabbi lâ tezer ‘ale'l erzı mine'l kâfirîne deyyârâ

İnneke in tezerhüm yüzıllû ‘ıbâdeke velâ yelidû illâ fâcirân keffârâ
«Nûh “Rabbim” dedi, “Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ 

bırakma! Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece gü-
nahkâr nankör nesiller yetiştirirler.” » (6)

en küllî, en camî, en umumî tevbe olup vücut sarayımızı
en hızlı kabulüyle; süratle şeytanlardan temizlediğine

defalarca şahit olduğumuz tevbe-i sâyiğin kalbidir.!
Allahım!

Zâlim nefsim adına...
Annem, babam, eşim adına...

Çocuklarım, kardeşlerim adına...
Soyumdan ve zürriyetimden tüm ölmüş ve sağlar adına...

Üzerlerimizde kul hakkı olanlar adına..
Hz. Adem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş,

gelecek tüm inananlar adına...
Yarattığın ve yaratacağın zerreler, katreler adedince,

Tevbe ettim Estağfirullah, Yâ Ğaffâr...

(5)  Kur'an-ı Kerim, el-Muhammed, 47/19.
(6)  Kur'an-ı Kerim, el-Nûh, 71/26-27.
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Soru : Bu tevbe ve istiğfarın sır ve hikmeti nedir ve özellikle 
cinnî ve insî şeytanların bu tevbe ve istiğfara hücum sebebi nedir?

El-cevap : Allahualem bu tevbe ve istiğfar ile tüm inananla-
ra musallat olan şeytanî cinler en makbul duanın mü'minin 
mü'min kardeşine gıyabında yaptığı dua olması sırrınca yan-
maya başlar. Geçmiş, gelmiş, gelecek tüm inananlara musallat ol-
muş ve olacak tüm cinnî şeytanların her birine birer tane ayrı ayrı 
tevbe-istiğfar okları giderken her müslümanın başından bir belâ 
ve sıkıntıyı giderip ölmüş tüm inananlara dahi ayrı ayrı sizden bir 
hediye ulaşır ve onlara gider Allah'ın izni ve inayetiyle.

Estağfirullah yâ Ğaffâr denildikçe şeytanî cinler ok yağmurla-
rı altında inim inim inler. Onların inlemeleri ile insî şeytanlardaki 
şeytanî cinler devreye girerek hücum eder ve bu tevbe ve istiğfarı 
yaptırmamak için her türlü hile, tuzak ve oyuna kalkışırlar...

Allah'ın Tevvâb oluşu, kuluna tevbe etmeyi kolaylaştırması ve 
son nefese kadar da af ve mağfiret kapısını açık bırakması kulları-
nı sevdiğinin ve onlara değer verdiğinin en açık göstergesidir.

Bunun neticesinde kulun O'na dönmesi tevbedir. Tevbe; Al-
lah'ın kuluna dönerek teveccüh etmesi, kulunun da O'na dönme-
sidir. Allah'ın kuluna dönmesi ona tevbeyi nasip etmesi, kulun 
Rabbine dönmesi ise işlediği günahtan ve yaptığı kötülükten do-
layı O'ndan af dilemesidir. Ebû Hafs, "Tevbe O'ndadır, O'ndan-
dır" derken bunu kasteder. Tevbe kulun Allah'a dönüşüdür, ancak 
bunu kula nasip eden ve kulu buna muvaffak kılan yine Allah'tır. 
(7) O'nun izni olmadan bir yaprak bile kıpırdamayacağına göre, kul 
samimiyetini ve pişmanlığını ortaya koyacak, ondan sonra O'n-
dan gelecek teveccüh ve lütufları bekleyecek.

(7)  Kaynak; Kuşeyri, s.254, 262.
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Kur'ân-ı Kerim'de Şirk ve
Şirk Tevbesinin Önemi
ٌم َعٖظيٌم  لْ ْركَ لَظُ ِه ِانَّ الشِّ اللّٰ كْ بِ رِ شْ ...لَا تُ

Lâ tüşrik billâhi inne'ş şirke le zulmün ‘azîm
“Allah’a ortak koşma! Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür.” (8)

اِسٖريَن نَّ ِمَن الْخَ ونَ تَكُ نَّ َعَملُكَ َولَ َيْحَبطَ َت لَ َركْ ِئْن اَشْ ...لَ
Lein eşrakte le yehbetanne ‘amelüke veletekünenne mine'l hâsirîn

“Andolsun eğer şirk koşarsan kesinlikle bütün amellerin boşa gi-
der ve ifl âs edenlerden olursun.” (9)

ْيِه ُحْسناً َواِلدَ َسانَ بِ ِانْ ا الْ ْينَ َوَوصَّ

ْم ىُٔکُ ّبِ اُنَ ْم فَ ُعكُ يَّ َمْرجِ ِطْعُهَما ِالَ ا تُ لَ ٌم فَ ٖه ِعلْ كَ ٖبي َما لَْيَس لَكَ بِ رِ شْ اكَ ِلتُ  َوِانْ َجاَهدَ

ونَ ْعَملُ ْم تَ تُ نْ َما كُ بِ
Ve vessayne'l insâne bi valideyhi husnâ ve in câhedâke li yüşrike 
bî ma leyse leke bihî ‘ılmun felâ tutı‘humâ ileyye merci‘uküm fe 

ünebbiüküm bimâ küntüm te‘melün
“Biz insana anne-babasına iyilik etmeyi tavsiye ettik. Eğer onlar 

seni, (gerçekliği) hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi, bana ortak 
koşman için zorlarlarsa, (bu hususta) onlara itâat etme. Dönüşünüz 
banadır. O zaman size yaptıklarınızı haber veririm.” (10)

(8) Kur'an-ı Kerim, el-Lokman, 31/13.
(9) Kur'an-ı Kerim, ez-Zümer, 39/65.
(10) Kur'an-ı Kerim, el-Ankebût, 29/8.
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اُء ِفُر َما ُدونَ ٰذِلكَ ِلَمْن َيشَٓ ٖه َوَيغْ َركَ بِ ِفُر اَنْ ُيشْ َه لَا َيغْ ِانَّ اللّٰ
ماً َعٖظيماً رٰٓى ِاثْ تَ دِ افْ قَ ِه فَ اللّٰ كْ بِ رِ َوَمْن ُيشْ

İnnallâhe lâ yeğfiru en yüşrake bihî ve yeğfiru mâ dûne zâlike 
limen yeşâü ve men yüşrik billâhi fegadift erâ ismen ‘azîmâ
“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. 

Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. 
Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek ift ira 
etmiş olur.” (11)

اُء ِفُر َما ُدونَ ٰذِلكَ ِلَمْن َيشَٓ ٖه َوَيغْ َركَ بِ ِفُر اَنْ ُيشْ َه لَا َيغْ ِانَّ اللّٰ
اًال َبٖعيداً دْ َضلَّ َضلَ قَ ِه فَ اللّٰ كْ بِ رِ َوَمْن ُيشْ

İnnallâhe lâ yeğfiru en yüşrake bihî ve yeğfiru mâ dûne zâlike 
limen yeşâü ve men yüşrik billâhi fegad zalle zalâlen be‘îda
“Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz; bu-

nun dışındaki(günah)ları ise, (kendi lütfundan) dilediği kimse için 
aff eder. Artık kim Allah’a şirk koşarsa (ortak tutarsa), o takdirde 
doğrusu (haktan) uzak bir dalâlet ile sapmış olur.” (12)

اِلدٖيَن فٖيَها َم خَ َجَهنَّ ارِ كٖيَن فٖي نَ رِ ُمشْ ابِ َوالْ ِکتَ ُروا ِمْن اَْهِل الْ فَ ٖذيَن كَ ِانَّ الَّ

ِة يَّ َبرِ الْ رُّ ِئكَ ُهْم شَ أُولٰٓ
İnnellezîne keferû min ehli'l kitâbi ve'l müşrikîne

fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ülime hüm şerru'l beriyyeh
“Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a şirk koşanlar, içinde 

ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların 
en şerlileridir.” (13)

ِعَباَدِة َرّبِٖهٓ اََحداً كْ بِ رِ َيْعَمْل َعَمًال َصاِلحاً َولَا ُيشْ لْ هٖ فَ اَء َربِّ انَ َيْرُجوا ِلقَٓ َمْن كَ ...فَ
Fe men kâne yercû ligâe Rabbihî fe'l ye'mel ‘amelen sâlihan

velâ yüşrik bi ‘ibâdeti Rabbihî ehadâ

(11) Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ, 4/48.
(12) Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ, 4/116.
(13) Kur'an-ı Kerim, el-Beyyine, 98/6.
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“O halde her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, artık salih bir 
amelde bulunsun ve Rabbine ibâdette hiç kimseyi (ve hiçbir şeyi) 
şerik kılmasın (ortak tutmasın).” (14)

“İşte Sünnet-i Seniyyedeki edeb, o Sâni’-i Zülcelâl’in esmalarının 
hududları içinde bir mahz-ı edeb vaziyetini takınmaktır.” (15)

“İnsan şirki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir.” (16)

“Evet tabiatın perdesi ile Allah’ın nurunu görmeyen insan, her 
şeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder.” (17)

“İşte şirk ve küfür cinayeti, kâinatın bütün kemalâtına ve ulvî 
hukuklarına ve kudsî hakikatlarına bir tecavüz olduğu cihetledir ki, 
ehl-i şirk ve küfre karşı kâinat kızıyor ve semâvat ve arz hiddet edi-
yor ve onların mahvına anasır ittifak edip, kavm-i Nuh aleyhisselâm ve 
Âd ve Semud ve Firavun gibi ehl-i şirki boğuyor, gark ediyor. 

ْيِظ... غَ ُز ِمَن الْ َميَّ اُد تَ كَ تَ
Tekâdü temeyyezü mine'l ğayzi

“(Cehennem) neredeyse öfk eden parçalanacak” (18)

âyetinin sırrıyla Cehennem dahi ehl-i şirk ve küfre öyle kızıyor 
ve kızışıyor ki, parçalanmak derecesine geliyor. Evet şirk, kâinata 
karşı büyük bir tahkir ve azîm bir tecavüzdür. Ve kâinatın kudsî 
vazifelerini ve hilkatin hikmetlerini inkâr etmekle şerefi ni kırıyor.”(19)

ْم َر َعنْكُ فِّ ْم اَنْ ُيکَ ْوَبةً نَُصوحاً َعٰسى َربُّکُ ِه تَ وا ِالَى اللّٰ وبُٓ وا تُ َها الَّذٖيَن ٰاَمنُ ا اَيُّ  يَٓ

ِبيَّ ُه النَّ ي اللّٰ زِ َهاُر َيْوَم لَا ُيخْ َانْ ْحِتَها الْ ي ِمْن تَ ْجرِ ْم َجنَّاتٍ تَ ِخلَکُ ْم َوُيدْ َـٔاِتكُ  َسّيِ

ونَ ولُ ْم َيقُ اَْيَماِنهِ ْم َوبِ وُرُهْم َيْسٰعى َبْيَن اَْيدٖيهِ وا َمَعُه نُ َوالَّذٖيَن ٰاَمنُ

دٖيٌر ْيٍء قَ ّلِ شَ ا ِانَّكَ َعٰلى كُ نَ ِفْر لَ ا َواغْ وَرنَ ا نُ نَ ِمْم لَ ا اَتْ ـنَٓ َربَّ
(14) Kur'an-ı Kerim, el-Kehf, 18/110.
(15) Risâle-i Nur, Lemalar, s.54.
(16) Risâle-i Nur, Mesnevi-i Nuriye, s.130.
(17) Risâle-i Nur, Sözler, s.539.
(18) Kur'an-ı Kerim, el-Mülk, 67/8.
(19) Risâle-i Nur, Şualar, 2. Şua.
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Yâ eyyühellezîne âmenü tûbû ilallâhi tevbeten nasûhan ‘asâ
rabbüküm en yükeffira ‘anküm seyyiâtiküm ve yüdhıleküm

cennâtin tecrî min tehtihâ'l enhâru yevme lâ yühzillâhünnebiyye 
vellezîne âmenü me‘ahü nûruhüm yes‘â beyne eydîhim
ve bi eymânihim yegûlûne rabbenâ etmim lenâ nûranâ

veğfirlenâ inneke ‘alâ külli şey'in Gadîr
“Ey îmân edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe 

edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ır-
maklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onun-
la aynı îmânı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve 
sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler :

“Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Şüphesiz senin 
her şeye gücün yeter.” (20)

Sual : Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman Ce-
hennemde hapis nasıl adâlet olur?

El-cevap : Sene, üç yüz altmış beş gün hesabıyla, bir dakikada 
katl, yedi milyon sekiz yüz seksen dört bin dakika hapis iktizası ka-
nun-u adâlet iken; bir dakika küfür, bin katl hükmünde olduğun-
dan, yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir adam, 
kanun-u adâletle elli yedi trilyon iki yüz bir milyar iki yüz milyon 
sene beşerin kanun-u adâletiyle hapse müstehak olur. Elbette اِلدٖيَن  خَ
ا ااََبدً  adâlet-i ilahî ile vechi muvafakatı (hâlidîne fîhâ ebedâ) ِفيهَٓ
bundan anlaşılıyor.

Birbirinden gayet uzak iki adedin sırr-ı münasebeti şudur ki: 
Katl ve küfür, tahrib ve tecavüz olduğu için, gayre tesirat yapar. Bir 
dakikada katl, lâekal zahirî âdete göre onbeş sene maktûlün hayatı-
nı selbeder, onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, binbir esma-i 
İlahîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın hukukuna tecavüz ve 
kemalâtını inkâr ve hadsiz delâil-i vahdaniyeti tekzib ve şehadet-
lerini reddetmek olduğundan.. kâfiri, binler seneden ziyade esfel-i 
safilîne atar, اِلدٖيَن  de hapseder. (21)(hâlidîne) خَ

(20) Kur'an-ı Kerim, et-Tahrim, 66/8.
(21) Risâle-i Nur, Lemalar, s.276
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Tevbe ve Duaya Başlamadan Önce
Okuduğumuz Salâvat-ı Şerifeler

ْيِه وا َعلَ وا َصلُّ َها الَّذٖيَن ٰاَمنُ ا اَيُّ ُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَِّبيِّ يَٓ تَ ِئكَ َه َوَملٰٓ ِانَّ اللّٰ
ْسلٖيماً ُِموا تَ َوَسلّ

İnnallâhe ve melâiketehü yüsallûne ‘alennebiyyi
yâ eyyühellezîne âmenû sallû ‘aleyhi vesellimû teslîmâ

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey 
îmân edenler siz de ona salât getirin ve selâm verin.” (22)

اتِ ْهَوالِ َواْلاٰفَ َها ِمْن َجمٖيِع االَٔ ا بِ نْجٖينَ دٍ َصَالةً تُ ا ُمَحمَّ نَ دِ اَللُّٰهمَّ َصلِّ َعلَى َسيِّ

َها ا بِ ُعنَ ْرفَ َّئاتِ َوتَ يِ َها ِمْن َجمٖيِع السَّ ا بِ هُِّرنَ َها َجمٖيَع الَْحاَجاتِ َوتُطَ ا بِ نَ ضٖي لَ قْ  َوتَ
ْيَراتِ اَياتِ ِمْن َجمٖيِع الْخَ غَ َصى الْ َها أَقْ ا بِ نَ َبِلّغُ َرَجاتِ َوتُ كَ أَْعلَى الدَّ ِعنْدَ

َعالَمٖيَن ّ الْ ِه َربِ َحْمدُ ِللّٰ َعَواتِ َوالْ يَب الدَّ َمَماتِ ٰاِميَن َيا ُمجِ َحَياِة َوَبْعدَ الْ ِفي الْ

Allahümme salli ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ 
bihâ min cemî‘il ehvâli ve'l âfât ve tegdzî lenâ bihâ cemî‘al hâcâti 
ve tütahhirunâ bihâ min cemî‘is seyyiâti ve terfe‘unâ bihâ ındeke 
ale'd deracâti ve tübelliğunâ bihâ egsa'l ğâyâti min cemî‘il hayrâti 
fi'l hayâti ve ba’del memâti. Âmîn yâ mucîbe'd de‘avâti ve'l hamdü 
lillahi Rabbi'l ‘âlemîn. 

(22) Kur'an-ı Kerim, el-Ahzâb, 33/56.
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“Allahım! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in 
Âline öyle bir salât (rahmet) eyle ki, Onunla bizleri bütün dehşetli 
korku ve her türlü âfetlerden halâs eyle, bütün ihtiyaçlarımızı gider, 
bizleri bütün günah ve kötülüklerden temizle, yanında en üstün de-
recelere yükselt, bizleri gerek hayatta ve gerekse öldükten sonra bü-
tün hayırların en yüksek gayelerine vasıl eyle. Ey bütün dua ve istek-
lere cevap veren Mucîb! Duamızı kabul eyle. Hamd olsun Âlemlerin 
Rabbi Allah’a ki hamd ancak kendisine mahsustur.”

َعْصَرانِ َب الْ َعاقَ َوانِ َوتَ َملَ لََف الْ تَ لَّ َما اخْ دٍ َو َعٰلى ٰاِلِه كُ ا ُمَحمَّ نَ دِ  اَللُّٰهمَّ َصلِّ َعلَى َسيِّ
ةَ ِحيَّ ِغْ ُروَحُه َواَْرَواَح اَْهِل َبْيِتِه ِمنَّا التَّ انِ َوَبلّ دَ ْرقَ فَ َبَل الْ قْ انِ َواْستَ َر الَْجدٖيدَ رَّ  َوكَ

. َرارِ قَ رِ َوالْ ِثيًرا ِاٰلى َيْومِ الَْحشْ ِثيًراكَ ْم كَ ْيهِ ْيِه َوَعلَ ِْم َعلَ اَم َواْرَحْم َوَبارِكْ َوَسلّ لَ  َوالسَّ

َها اٍة ِمنْ ّلِ َصلَ کُ ا بِ ا َيا ِاٰلَهنَ نَ ْف بِ ا َوالْطُ ا َواْرَحْمنَ نَ ِفْر لَ َواغْ
Allahümme salli ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî kül-

le mehtelefe'l melevâni ve te‘âgabe’l asrâni ve kerrara'l cedîdâni 
ve'stegbele'l fergadâni ve belliğ rûhahû ve ervâha ehli beytihî min-
ne't tehıyyete ve's selâme verham ve bârik ve sellim ‘aleyhi ve ‘aley-
him kesîran kesîran ilâ yevmi’l haşri ve'l garâr. Veğfir lenâ ver-
hamnâ veltuf binâ yâ ilâhenâ bi külli salâtin minhâ. 

“Allahım! Gece-gündüz döndükçe ve değiştikçe, çağlar, asırlar, 
sabah-akşam peş peşe birbirini takip ettikçe, gece-gündüz tekrar-
landıkça, yıldızlar (kutup yıldızı ve arkadaşı) karşı karşıya gelip 
doğdukça, Efendimiz Muhammed’e ve Âline salât eyle. Bizden Efen-
dimiz Muhammed’in ve ehl-i beytinin ruhlarına selâm ve tebrikler 
ulaştır. O'na ve onlara haşir ve karar gününe kadar çokça rahmet, 
bereket ve selâm eyle.” {3 tekrar}

Allahım! Bu salavâtların her birinin hürmetine, günahları-
mızı bağışla, bize merhamet et, lütfunla muamele eyle.

ْمِس اَيِتكَ َوشَ كَ َوَعْيِن ِعنَ كَ َوَمْعدَنِ أَْسَرارِ َوارِ دٍ َبْحرِ أَنْ ا ُمَحمَّ نَ دِ ّ  اَللُّٰهمَّ َصِلّ َعَل ىَسيِ
ْيكَ ِق ِالَ لْ ِقكَ َواََحّبِ الْخَ لْ ْيرِ خَ ِتكَ َوِاَمامِ َحْضَرِتكَ َوخَ اَيِتكَ َوَعُروِس َمْملَکَ  ِهدَ
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ُمْرَسلٖيَن َوَعٰلى َياَء َوالْ بِ َانْ ِه الْ ْمَت بِ تَ ّيِ الَّذٖي خَ ُاّمِ ِبّيِ الْ كَ َوَرُسوِلكَ النَّ يبِ كَ َوَحبِ  َعْبدِ

ٖبيَن رَّ ُمقَ ِة الْ َمٰلِئكَ ِه أَْجَمِعيَن َوَعٰلى الْ ُمْرَسلٖيَن َوَعٰلى ٰاِلِه َوَصْحبِ َياِء َوالْ بِ َانْ اِئرِ الْ  سَٓ

َعالَى ِه تَ ْضَوانُ اللّٰ َاَرضٖيَن رِ ٰمَواتِ َواَْهِل الْ اِلحٖيَن ِمْن اَْهِل السَّ كَ الصَّ  َوَعٰلى ِعَبادِ

َعالَمٖيَن ّ الْ ِه َربِ َحْمدُ ِللّٰ ا أَْجَمعٖيَن ٰاِميَن َوالْ ْينَ ْم َوَعلَ ْيهِ َعلَ
Allahümme salli ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin bahri envârike 

ve ma'deni esrârike ve ‘ayni inâyetike ve şemsi hidâyetike ve arûsi 
memleketike ve imâmi hadzratike ve hayri halgike ve ehabbi’l halgi 
ileyke ‘abdike ve habîbike ve rasûlike’n nebiyyi'l ümmiyyillezî ha-
temte bihi'l enbiyâe ve'l murselîne ve ‘alâ sâiri'l enbiyâi ve'l murselî-
ne ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma‘îne ve ‘ale'l melâiketi’l mugarrabîne 
ve ‘alâ ‘ıbâdike’s sâlihîne min ehli’s semâvâti ve ehli’l eradîne rıdvâ-
nullahi te‘âlâ ‘aleyhim ve ‘aleyna ecme‘în âmîn ve’l hamdü lillâhi 
Rabbi'l ‘âlemîn. 

“Allahım! Senin nurlarının deryası, sırlarının madeni, inayeti-
nin pınarı, hidâyetinin güneşi, memleketinin civanı (güzeli), huzu-
rundaki insanların imamı, yaratılanların en hayırlısı, mahlûkatın 
içinde en fazla sevdiğin, ümmî kulun, habibin, rasulün ki, Enbiya-
ları ve Rasulleri kendisiyle sona erdirdiğin Efendimiz Muhammed’e, 
cümle Enbiyâ ve Rasullere, O'nun bütün Âl ve ashabına, Sana yakın 
olan mukarreb meleklere, gökler ve yerdeki salih kullarına salât eyle! 
Allah’ın rızası onların ve bizlerin hepimizin üzerine olsun. Âmin. 
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun”



Arapçada  kalın “K”  harfi yoktur. (ق) harfi KAF de-
ğil, GAF diye yazılır ve okunur.  Yani Gulhü kelimesinin 
başındaki galgaleli okunan (ق) kalın GA harfi olduğu 
gibi Türkçede yazıp okuduğumuz El-Kadîr,  El-Kahhâr 
gibi esmaların başındaki harf de yine (ق) harfidir. Bu es-
malar da El-Gadîr, El-Gahhâr diye yazılıp okunmalıdır. 

Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
bastığı kitaplarda dahi bu büyük yanlışlık yapıldı. BU 
ÇOK BÜYÜK BİR GAFTIR VE YANLIŞTIR.

Aynı zamanda Arapçada birbirinden farklı çıkan ve 
telaff uz edilen 3 tane farklı “S” (ص س ث) harfi, 3 tane 
farklı “H” (ه خ ح) harfi, 4 tane farklı “Z” (ظ ض ز ذ) harfi 
vardır. Arapça ayet ve hadislerin ve eserlerin Türkçe yani 
latin harfl eri ile doğru olarak yazılıp okunması mümkün 
olmadığı için Arapça ayet ve duaları en doğru şekilde 
eskimez yazı olan Kur'an alfabesini öğrenip okumanı-
zı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ayrıca her harfin de bir ses titreşimi vardır. Latin 
harfl eri ile okuduğumuzda o titreşimi sağlayamadığı-
mızdan faydasını göremeyebiliriz...

Bu kitapta (ق) GAF harfi latin harfi şeklinde yazılır-
ken GA, (غ) ĞAYN harfi ise latin harfi ĞA olarak yazıldı.

Bir diğer hatırlatma ise şudur; Arapçaların latinceleri 
yazılırken â, î, û harfi var ise bu harfl er en az bir harf 
uzatılarak okunacağı için bu şekilde yazılmıştır...

Bir hatırlatma daha; ‘â ‘î ‘û ‘a ‘i ‘u şeklinde üstten ters 
virgülle yazılan harfl er (ع) AYN harfidir...

Önemli Hatırlatma!
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يٌن رِ ُه قَ ُهَو لَ ا فَ انً ْيطَ ُه شَ ْض لَ ّيِ قَ ْحَمِن نُ رِ الرَّ كْ َوَمن َيْعُش َعن ذِ

Ve men ya‘şu an zikri'r rahmani nugayyid lehû
şeytanen fe hûve lehû garin.

Kim, Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse,
biz onun başına bir şeytan sararız.
Artık o, onun ayrılmaz dostudur. 

(Zuhruf Suresi, 43/36)



Kardeşlerim;
Hulâsatü Tevbe-i Sâyik ile şirk, isyan, günah ve ha-

ramlardan (Haram-i Eşme Uygulaması) arınıp Esmalar 
ile yaptığımız tevbe, dua ve sığınmaların özellikle Cuma 
günlerinde ve gecelerinde ayda bir defa tamamlanarak 
yapılmasını tavsiye ediyoruz! Sizler ihlasla yaptıkça ilim, 
hikmet, firaset ve basiret kapılarının açıldığına şahit ola-
caksınız.

Özellikle tekrar edilen istiğfarları yaparken kendinizi 
gözlemleyiniz. Baş bölgesinde ve ensede ağrı, basınç, sıkış-
ma, daralma, esneme, geğirme, mide bulantısı, kusma vb. 
haller zuhur ederse, o esmadaki istiğfar sayısını o haller 
kesilip rahatlayana kadar defaatle tekrar ediniz!

Tevbe sürecinde ara verilip tekrar başlanması duru-
munda kaldığınız yerden başlamadan evvel 25-26-27-
28-29-30. sayfada yer alan TEVBE&DUA başlangıcını 
her ara verdiğinizde bir kez daha okuyarak kaldığınız 
yerden devam ediniz.

Lütfen
Dikkatlice Okuyunuz!
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ق ُ ْوَبِة الساَّيِ اَصةُ التَّ لَ خُ

Hulâsatü Tevbe-i Sâyik
ٖجيِم انِ الرَّ ْيطَ ِه ِمَن الشَّ اللّٰ اَُعوذُ بِ

E‘ûzü billâhi mine’ş şeytânirracîm
Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım

ٖحيم ْحٰمِن الرَّ ِه الرَّ ْســــــــــِم اللّٰ بِ
Bismillâhi’r Rahmâni’r Rahîm

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

اِئٖه ي اَْسمَٓ ونَ ٓفٖ ُر واالَّٖذيَن ُيلِْحدُ َها َوذَ اْدُعوُه بِ اُء الُْحْسٰنى فَ َاْسمَٓ ِه الْ َوِللّٰ

ونَ وا َيْعَملُ انُ َسُيْجَزْونَ  َما كَ
Ve lillâhi'l esmâü'l-husnâ fed‘ûhü bihâ vezerullezîne yülhidûne 

fî esmâihî seyüczevne mâ kânû ya'melüne
“En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua 

edin. Onun isimleri konusunda eğri yola gidenleri bırakın. Onlar 
yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir” (23)

ُحْسنٰى ْسَمآُء الْ أَ ُه الْ ُه لَٓا إِٰلَه إِلَّا ُهَو لَ اَللّٰ
Allâhu lâ ilâhe illâ hüve lehü'l esmâü'l husnâ

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel 
isimler O’nundur” (24)

(23) Kur'an-ı Kerim, el-A’raf, 7/180.
(24) Kur'an-ı Kerim, et-Tâ-Hâ, 20/8.
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ِه ْيكَ َيا َرُسوَل اللّٰ اٍم َعلَ اٍة َواَلُْف اَلْفِ َسلَ  اَلُْف اَلْفِ َصلَ
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Rasûlallah.

Binler kere binler salât ve selâm sana ey Allah’ın Rasûlü

ِه يَب اللّٰ ْيكَ َيا َحبِ اٍم َعلَ اٍة َواَلُْف اَلْفِ َسلَ   اَلُْف اَلْفِ َصلَ
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Habiballah.

Binler kere binler salât ve selâm sana ey Allah’ın sevdiği

ِه ا اَِميَن َوْحِي اللّٰ ْيكَ  يَٓ اٍم َعلَ اٍة َواَلُْف اَلْفِ َسلَ اَلُْف اَلْفِ َصلَ
 Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Emîne Vahyillah.

Binler kere binler salât ve selâm sana ey Allah’ın vahyinin
güvenilir temsilcisi

ِه َن اللّٰ يَّ ْيكَ َيا زَ اٍم َعلَ اٍة َواَلُْف اَلْفِ َسلَ اَلُْف اَلْفِ َصلَ
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Zeyyenallah.

Binler kere binler salât ve selâm sana ey Allah’ın süsleyip
zînetlendirdiği

اِلمٖيَن نُْت ِمَن الظَّ لَٓا ِاٰلَه ِالَّآ اَنَْت ُسْبَحانَكَ ِاّنِـي كُ
“…Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z zâlimîn.”

Sen'den başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı 
olmaktan uzaksın. Şüphesiz kendine yazık edenlerden oldum. (25)

Lâ ilâhe illâ ente {10 tekrar}

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z zâlimîn. {1 tekrar}

 ، َحَزنِ َهّمِ َوالْ ، وَِمَن الْ رِ دَ ّمِ َوالْکَ غَ ، وَ ِمَن الْ َضبِ َحَسدِ َوالْغَ ْيكَ ِمَن الْ ْبُت إِلَ ُهمَّ إِنِّـي تُ اَللّٰ
َهَر  نَا، َما ظَ لْ ُه َوَما َجهِ ا ِمنْ ، َما َعِلْمنَ ِعْصَيانِ ْركِ َوالْ ـِ ِة، وِمَن الّش الَ لَ ِة َوالضَّ لَ فْ غَ وِمَن الْ
ُه َوَما  اَيا، َماُسّجَِل ِمنْ طَ نُوبِ َوالْخَ كَ ِمَن الذُّ ُعوذُ بِ ِه، نَ يرِ بِ ِه َوكَ َن، َصِغيرِ ُه َوَما َبطَ ِمنْ
ِة، َوِمَن  لَ فْ غَ ، َوالْ َضبِ ، َوالْغَ َعْجزِ ِة َوالْ َعَجلَ ، َوِمَن الْ َرانِ َسِل، َوالنُّكْ ِل، َوِمَن الْکَ َسُيَسجَّ
(25) Kur'an-ı Kerim, el-Enbiyâ, 21/87.
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ُهمَّ  كَ اَللّٰ ُعوذُ بِ ِطيىَِٔة، ونَ ُجْرأَِة َعلَى الْخَ ِحيحِ، وَالْ يِق الصَّ رِ ْيرِ ِفي الطَّ دَ السَّ ُجْبِن ِعنْ الْ
َجْهِل  اَيا، ِمَن الْ طَ ُرورِ َوالْخَ لِّ الشُّ كَّْيِن، َوِمْن كُ فَ ْيِن َوَما َبْيَن الْ ِخذَ فَ ِة َما َبْيَن الْ نَ ِمْن ِفتْ
 ، اكِ َهلَ الْ َوِمن  َيأِْس،  َوالْ ِة  وخَ ْيخُ الشَّ َوِمَن   ، َمالِ الْکَ َواّدَِعاِء  ُجْبِن  الْ َوِمنَ  ِل،  ُبخْ َوالْ
ا  ُهمَّ وَجنِّْبنَ ، اَللّٰ َالقِ والَعاَداتِ خْ ئِ الْأَ َمَساوِ لِّ  اَلةِ، َوكُ لَ ِة، َوالضَّ لَ فْ غَ ُمِصيَبِة، َوالْ َوالْ
ا  نَ ا َوأَْمَوالَ ا َوأَْولَاَدنَ ا َوَحِليَبنَ َماَءنَ ا َودِ نَ انَ ِْب أَْبدَ ا َوأَْعَماِلنَا، َوَجنّ نَ َربِ ا َوَمشْ ِلنَ كَ َحَراَم فٖي َمأْ الْ
ا  َمنَ ْحرِ كَ أَنْ تَ ُعوذُ بِ َياِطينَ، َونَ ًعا ِللشَّ ا َمْرتَ ْجَعَل أَْجَساَدنَ َحَرامِ، َوأَنْ تَ الْ ِلطَ بِ تَ خْ أَنْ تَ
َحَرامِ َعْن ِعلْمٍ،  ِتَيارِ الْ ا ِمْن ِاخْ اَيانَ طَ ا َوخَ اِمنَ آثَ ُحْسنَى بِ ِمْن َداِئَرِة ِحَماَيِة أَْسَماِئكَ الْ
َرةَ َعلَى  دْ قُ ا الْ نَ دْ َمنَْحتَ ِم ِمْن أَنَّكَ قَ غْ َحَرامِ َعلَى الرَّ َِباِع ُسُبِل الْ الِ، َواتّ َحلَ ارِ الْ َوإِنْكَ
ِهْم  يَن َوأَْولَادِ رِ َحَراِم ِلَسلْبِ الْآخَ اتِ الْ ُمَعاَملَ َحَراِم َوالْ ِح ُسُبِل الْ تْ ، َوِمْن فَ ْدَراكِ إِ الْ
ِة  ِطيىَٔ يَن إلَى الْخَ رِ َجلْبِ الْآخَ انِ بِ ْيطَ ا َوالشَّ اَعِة اَْهَواِئنَ ِمْن طَ كَ  ُعوذُ بِ ُهْم، َونَ وقَ ُحقُ
ا  كَ ِممَّ ُعوذُ بِ َحَراِم، َونَ ْم إلَى الْ َحَرامِ، أَْو ِقَياَدِتهِ يِع النَّاِس َعلَى الْ جِ شْ َحَرامِ، َوِمْن تَ َوالْ
ا لَْيَس  َحَراِم ِممَّ الْ ِلطاً بِ تَ ا ُمخْ ُسنَ بِ لْ ا َوتُ ْسِقينَ ْيُرُهْم ِمنَ النَّاِس، َوتَ ا َوغَ نَ اتُ ا َعاِئلَ ِعُمنَ طْ تُ
َراِم الَّذٖي  كْ إِ ا َوالْ نَ ْيتَ َحَياِة الَِّتي أَْعطَ اِكًرا ِللَْجِميِل ِفي الْ ْجَعلِْني نَ ُهمَّ َولَا تَ ينَا، اَللّٰ أَْيدِ بِ
ْن َيْبَحُث َعِن  َحَراِم َولَا ِممَّ الْ ّ بِ ِي وِ َمْعنَ ّ َوالْ َماّدِِي

َق الْ ِلطُ الّرِزْ ْن َيخْ ا، َولَا ِممَّ انَ ُه ِايَّ َمنَْحتَ
ا  نَ ِخلُ ِلَمٍة َوِفْعٍل َوُسلُوكٍ ُيدْ لِّ كَ يُر ِمْن كُ ْستَجِ َحَراِم ، َونَ الْ وِحّيِ بِ َماّدِيِّ َوالرُّ ُعودِ الْ الصُّ
ْيكَ ِمْن  ْبُت إِلَ ِي تُ ُهمَّ إنّ ا. اَللّٰ نَ لْ هٖ أَْو َجهِ ا بِ ِة َعِلْمنَ ِطيىَٔ ِم َوالخَ ثْ إِ ِعْصَيانِ َوالْ ِفي الّشِْركِ َوالْ
َواِني  ي َوإِخْ ْوِجي َوأَْولَادِ اْسِم أُمِّي َوأَِبي َوزَ اْسِمي، َوبِ َعالِ بِ فْ أَ نُوبِ َوالْ ِه الذُّ ّلِ َهذِ كُ
اِم إلَى َيْوِم  لَ ْيِه السَّ ذُ آَدَم َعلَ ْحَياِء، ُمنْ أَ ْمَواتِ َوالْ أَ الْ ّلِ  اْسِم كُ ِتي، َوبِ رِّيَّ َوَعاِئلَِتي َوذُ
ْينَا،  ُه َحٌق َعلَ لِّ َعْبدٍ لَ اْسِم كُ ، َوبِ ِمنُونَ لِّ الَّذٖيَن آَمنُوا، َوالَّذٖيَن َسُيؤْ اْسِم كُ ِقَياَمِة، َوبِ الْ
، َوَما  وَماتِ َمْعدُ اتِ َوالْ وقَ لُ دِ الَْمخْ َعدَ َها، َوبِ فُ ْعرِ َها َوالَِّتي لَا نَ فُ ْعرِ ْسَرارِ الَِّتي نَ أَ دِ الْ َعدَ َوبِ

َها.  تَ َزلْ لِْج الَِّتي أَنْ ، َوَحبَّاتِ الثَّ رِ َمطَ َراتِ الْ طَ دِ قَ َعدَ لَُق، َوبِ َسُيخْ

Allahümme innî tübtü ileyke mine’l hasedi ve’l gazabi, mine’l 
ğammi ve’l kederi, ve mine’l hemmi ve’l hazeni, ve mine’l ğafl e-
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ti ve’z zalâleti, ve mine’ş şirki ve’l ‘ısyâni, mâ ‘alimnâ minhü ve 
mâ cehilnâ, mâ zahera minhü ve mâ betane, sağîrihi ve kebîrihi. 
Ne‘ûzü bike mine’z zünûbi ve’l hatâyâ, mâ süccile minhü ve mâ 
seyüsecceli, ve mine’l keseli, ve’n nükrâni, ve mine’l ‘aceleti ve’l 
‘aczi ve’l ğazabi, ve’l ğafl eti, ve mine’l cübni ‘ınde’s seyri fî't tarî-
gi’s sahîhi, ve’l cür’eti ‘ale’l-hatîeti. Ve ne‘ûzü bike Allahümme 
min fitneti mâ beyne’l fehizeyni ve mâ beyne’l fekkeyni, ve min 
külli’ş şürûri ve’l hatâyâ, mine’l cehli ve’l buhl, ve mine’l cübni 
ve’d di‘âi'l kemâli, ve mine’ş şeyhûhati ve’l ye’si, ve mine’l helâki, 
ve’l musîbeti, ve’l ğafl eti, ve’z zalâli, ve külli mesâviî’l ahlâgi ve’l 
‘âdâtî. Allahümme ve cennibne’l harâmi fî me’kelinâ ve meşre-
binâ ve eğmâlinâ, ve cennib ebdânenâ ve dimâenâ ve halîbenâ 
ve evlâdenâ ve emvâlenâ en tehtelitâ bi’l harâmi, ve en tec‘ale 
ecsâdenâ merte‘an li’ş şeyâtine. Ve ne‘ûzü bike en tehrimenâ min 
dâireti himâyeti esmâike’l hüsnâ bi êsâminâ ve hatâyânâ min 
ihtiyâri’l harâmi ‘an ‘ilmin, ve inkâri’l halâli, ve’t tibâi sübüli’l 
harâmi ‘ale’r rağmi min enneke gad menehtene’l gudrate ‘ale’l 
idrâke, ve min fethi sübüli’l harâmi ve’l muâmelâti’l harâmi li 
selbi’l âhirîne ve evlâdihim huguguhum. Ve ne‘ûzü bike min tâa-
ti ihvâinâ ve’ş şeytâni bi celbi’l âhirîne ile’l hatîeti ve’l harâmi, 
ve min teşci’in nâsi, ale’l harâmi, ev gıyadetihim ile’l harâmi. 
Ve ne‘ûzü bike mimmâ tüt’imünâ ‘ailâtünâ ve ğayrühüm mi-
ne’n nâs, ve tesgînâ ve tülbisünâ muhtelitan bi’l harâmi mimmâ 
leyse bi eydînâ. Allahümme ve lâ tec‘alnî nâkiran li’l cemîli fî’l 
hayâtilletî e’taytenâ ve’l ikrâmi’llezî menehtehü iyyânâ, ve lâ 
mimmen yehlitu’r rizga’l maddiyyi ve’l ma’neviyyi bi’l harâmi 
ve lâ mimmen yebhasü ‘ani’s su’udi’l maddiyyi ve’r ruhiyyi bi’l 
harâmi, ve nestecîru min külli kelimetin ve fi’lin ve sülûkin yü-
dhılünâ fî’ş şirki ve’l ‘ısyâni ve’l ismi ve’l hatîeti ‘alimnâ bihî ev 
cehilnâ. Allahümme innî tübtü ileyke min külli hâzihi’z zünûbi 
ve’l ef ‘âli bismi, ve bismi ümmi ve ebî ve zevcî ve evlâdî ve ihvetî 
ve ‘âiletî ve zürriyyetî, ve bismi külli’l emvâti ve’l ehyâi, münzü 
âdeme ‘aleyhi’s selâmi ilâ yevmi’l gıyameti, ve bismi külli’llezî-
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ne âmenû, vellezîne seyü’minûne, ve bi külli ‘abdin lehü haggun 
‘aleynâ, ve bi ‘adedi’l esrârilletî na’rufühâ velletî lâ na’rifühâ, ve 
bi ‘adedi’l mahlûgâti ve’l ma’dûmâti, ve mâ seyühlegu, ve bi ‘ade-
di gatarâti’l metari, ve habbâti’s selcilletî enzeltehâ.

Allahım! Kızgınlık ve öfk e, elem ve keder, üzüntü ve sıkıntı, 
gafl et ve dalâlet, şirk ve isyan ile bilerek veya bilmeden, gizli-açık, 
büyük-küçük işlediğimiz amel deft erimize kayıtlı ve kaydolunacak 
tüm günah ve hatalardan, tembellikten, nankörlükten, acelecilik-
ten, âcizlikten, öfk eden, gadaptan, gafl etten, Hak yolda yürürken 
korkaklık göstermekten, günah işlemekte cesaret etmekten, iki 
dudak ve iki bacak aramızın fitnesinden ve tüm şer ve günahlar-
dan, cehâlet ve cimrilikten, korkaklık ve mükemmeliyetçilikten, 
ihtiyarlık ve çaresizlikten, helâketin, felâketin, gafl etin, dalâletin 
ve tüm kötü huy, âdet, ahlâk ve hasletlerin hepsinden, yediğimiz, 
içtiğimiz ve işlediğimiz haramlardan bedenlerimize, kanımıza, sü-
tümüze, evlâdımıza, malımıza, haram karıştırmaktan vücudumu-
zu şeytanlara uygun hale getirmekten, vücudumuza serpiştirdiğin 
Esmâ’ül Hüsnâların (en güzel isimlerinin) işlediğimiz ve girdiğimiz 
haramlar nedeniyle koruma  dairelerinden çıkmaktan, bize bilinç 
vermene rağmen bilerek isteyerek haramı seçmekten, helâli inkâr 
edip haram yola girmekten, haramlara ve haramların işlenmesi-
ne yol açmaktan, başkalarına haklarımızı haram ederek onların 
ve çocuklarının haramzâde olmalarına çalışmaktan, başkalarını 
günaha ve harama sokarak nefsimize ve şeytana uymaktan, nef-
simizi putlaştırıp şeytanın yolundan gitmekten, insanları harama 
teşvik edip harama öncülük yapmaktan, elimizde olmadan aile-
mizin ve diğer insanların bize haram yedirip, içirip, giydirmesine 
rıza göstermekten, verdiğin hayata ve ikramlara haram karıştırıp 
nankörlük etmekten, maddÎ ve mânevÎ rızıklarımıza haram ka-
rıştırmaktan ve maddÎ ve mânevÎ yükselişi haramlarda aramak-
tan ve bilerek veya bilmeden şirke, isyana ve küfre, haramlara ve 
günahlara girmemize sebep olan tüm söz, fiil ve davranışlarımız 
ile işlediğimiz tüm bu günahlarımızdan kendi adıma, aynı günah 
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ve hataları işleyen annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim, 
soy ve zürriyetlerimizden tüm ölmüş ve sağlar adına, (eşim ve soy 
ve zürriyetleri adına) Hz. Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geç-
miş, gelmiş ve gelecek tüm inananlar adına; üzerimizde kul hakkı 
olanlar adına, bilinen ve bilinmeyen sırların adedince, yarattıkla-
rın, yok ettiklerin ve yaratacakların adedince ve yeryüzüne yağdır-
dığın yağmur ve kar taneleri adedince tevbe ettim estağfirullah;

“Allahım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibâdete 
lâyık hiçbir ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. 
Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde gücüm yettiğince 
durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. 
Bana lütfettiğin nîmetleri yüce huzurunda minnetle anar, 
günahımı îtiraf ederim. Beni aff et, şüphe yok ki günahları 
Sen'den başka aff edecek kimse yoktur.” (26)

اِئكَ اَْسمَٓ ى اَْسىَٔلُكَ بِ ُهمَّ ِانِّ اَللّٰ
Ey benim ve hadsiz mevcudatın kudret ve azametli Hâlık ve 

Rezzâkı olan Rabb-i Kerimim; seni bine baliğ olan esma-i hüs-
na, sıfat-ı celile ve cemileni ba's-ı rahmet ve vesile-i necat bilerek 
zât-ı Azîmü'ş-şân'ından niyaz ediyorum;

كَ َيا َرحٖيُم وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َرْحٰمُن اَجِ َعالَ ُه تَ ُسْبَحانَكَ َيا اللّٰ
Sübhâneke (27) yâ Allah te‘âleyte (28) yâ Rahmân ecirnâ (29)

mine’n nâr (30) bi ‘afvike (31) yâ Rahîm.
Ey tüm kusur ve noksanlıklardan mukaddes olan, varlığı  mut-

lak ve bütün övgülere lâyık olan, bir, tek, eşsiz, doğmamış, doğur-
mamış, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, hiçbir şeye muhtaç 

(26) Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101; Nesâî, İstiâze, 57/5519;
         Tirmizî, Deavât, 15/3393
(27) Sübhâneke ( .Her türlü kusur ve noksandan münezzehsin berisin : (ُسْبَحانَكَ
(28) Te‘âleyte (َعالَْيت .Her şeyden üstün ve yücesin ‘âlîsin : (تَ
(29) Ecirnâ (ا ْرنَ .Bizi koru, kurtar : (اَجِ
(30) Mine’n nâr ( ارِ Ateşten, cehennem azabından : (ِمَن النَّ
(31) Bi ‘afvike ( كَ وِ َعفْ Affın ile : (بِ
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olmayan, yarattığı hiçbir varlığa benzemeyen ve yarattıklarının 
dahi zatına benzemediği, her türlü kemâl sıfatlarla muttasıf, yüce-
ler yücesi ve ism-i celâlinde bütün esmâ-i hüsnânın anlamlarını ve 
hususiyetlerini zatında toplayan, en yüce ve mukaddes isim ve sı-
fatlara sahip olan Allahım. Ey en yüce, üstün ve en büyük rahmet 
ve merhametin sahibi olan Rahmân. Cehennem ateşinden ve aza-
bından bizleri kurtar ve bizlere merhamet edip aff eyle yâ Râhim.

ْيِه وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ  أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyh {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım beni aff eyle. Günahlarımdan sana tevbe ediyorum.

﴾1﴿ • ﴾١﴿

كَ َيا َراِحُم وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َرحٖيُم اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َرْحٰمُن تَ
Sübhâneke yâ Rahmân te‘âleyte yâ Rahîm

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Râhim.
Ey sonsuz rahmet ve merhametiyle tüm kusur ve noksanlık-

lardan pâk ve temiz olan Rahmân. Ey sevdiği kullarına nihayetsiz 
şefk at, merhamet ve ikramları ile en yüce ve yüksek makam sahi-
bi Rahîm. Bizi merhametinden mahrum olanlar için hazırladığın 
cehennemin korkunç ateşinden koruyup kurtarıver. Bizleri aff ey-
le! Ey mü’min kullarına sınırsız merhamet, şefk at ve iyilik sahibi 
olan Râhim. 

“Senin bu şiddetli teessürün, o Hakîm ve Rahîm’in hikmetini, 
rahmetini bir nevi tenkid hükmüne geçer. Rahmet-i İlâhiyeden 
ileri şefk at olunmaz. Hikmet-i Rabbaniyeden daha ekmel hik-
met, daire-i imkânda olamaz.” (32)

ْيكَ َيا َرْحٰمُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
 Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Rahmân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz tüm  

(32)  Risâle-i Nur, Kastamonu Lâhikası, s.220.
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şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey merhameti tüm kâinatı kuşatmış olan Rahmân.

﴾2﴿ • ﴾٢﴿

َعالَمٖيَن كَ َيا َربَّ الْ وِ َعفْ اْر بِ ا ِمَن النَّ ْرنَ ْيَت َيا َراِحُم اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َرحٖيُم تَ
Sübhâneke yâ Rahîm te‘âleyte yâ Râhim

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rabbe’l ‘Âlemîn.
Ey mü'minleri esirgeyip gözetmekte ve merhamette kusursuz 

ve noksansız olan Rahîm. Ey âciz ve zayıfl ara rahmet ve merha-
metinde en büyük övgü ve senâya layık olan Râhim. Bizi cehen-
nemin korkunç ateşinden kurtar. Bizleri aff eyle! Ey yarattığı âlem-
lerin tek sahibi ve terbiye edicisi Rabbe’l ‘Âlemîn.

“Madem O'nun rububiyetine razıyız; o rububiyeti noktasında 
verdiği şeye rıza lâzım. Kazâ ve kaderine itirazı işmam eder bir 
tarzda ah, of edip şekvâ etmek, bir nev'i kaderi tenkittir, rahî-
miyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden, başını  örse vurur, kı-
rar. Rahmeti ittiham eden, rahmetten mahrum kalır.” (33)

ْيكَ َيا َرحٖيُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Rahîm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey âhirette ve mahşerde mü'min kullarına pek çok mer-
hametli ve şefk atli olan Rahîm.

﴾3﴿ • ﴾٣﴿

كَ َيا اَْرَحُم وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َعالَمٖيَن اَجِ ْيَت َيا َربَّ الْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َراِحُم تَ
Sübhâneke yâ Râhim te‘âleyte yâ Rabbe’l ‘Âlemîn

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Erham.
Ey âciz ve zayıfl arın kusursuz bir rahmet ve merhamet ile ih-

tiyaçlarını veren Râhim. Ey terbiye ve idaresinde en yüce övgü ve 

(33)  Risâle-i Nur, Lemalar, s.12.
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senâların ve âlemlerin sahibi Rabbe’l ‘Âlemîn. Bizi cehennemin 
korkunç ateşinden kurtarıp  koruyuver. Bizleri aff eyle! Ey kulları-
na çok acıyıp şefk at ve merhamet eden Erham.

ْيكَ َيا َراِحُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Râhim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey merhameti tüm kâinatta tecelli eden Râhim.

﴾4﴿ • ﴾٤﴿

ْيَت َيا اَْرَحُم َعالَ َعالَمٖيَن تَ ُسْبَحانَكَ َيا َربَّ الْ
اِحمٖيَن كَ َيا اَْرَحَم الرَّ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ

Sübhâneke yâ Rabbe’l ‘Âlemîn te‘âleyte yâ Erham
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Erhame’rrâhimîn.

Ey yarattığı âlemlerin idare ve terbiyesinde kusur ve noksan-
lardan mukaddes olan Rabbe’l ‘Âlemîn. Ey en yüksek övgü ve 
senâlara layık olan şefk at, acıma ve merhamet sahibi olan Erham. 
Bizi cehennemin dayanılmaz ve dehşetli ateşinden ve azabından 
kurtar ve  bizleri aff eyle! Ey âciz ve çaresiz kullarına sonsuz şefk at 
ve merhamet sahibi olan Erhame’rrâhimîn.

َعالَمٖيَن ْيكَ َيا َربَّ الْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Rabbe’l ‘Âlemîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey ‘âlemleri terbiye eden Rabbe’l ‘Âlemîn.

﴾5﴿ • ﴾٥﴿

اِحمٖيَن ْيَت َيا ا اَْرَحَم الرَّ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اَْرَحُم تَ
ٖيِن كَ َيا َماِلكَ َيْوِم الدّ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
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Sübhâneke yâ Erham te‘âleyte yâ Erhame’r Râhimîn
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Mâlike Yevmi’ddîn.

Ey kusursuz ve noksansız bir şefk at ve merhamet sahibi olan 
Erham. Ey övgü ve senâların en yücesine ve büyüğüne lâyık olan 
sonsuz şefk at ve merhamet sahibi Erhame’r Râhimîn. Bizi cehen-
nemin dayanılmaz ve dehşetli azabından kurtar. Bizi aff eyle! Ey 
tüm kullarını diriltip hesaba çekeceği en büyük mahkeme ve he-
sap gününün sahibi olan Mâlike Yevmi’ddîn.

ْيكَ َيا اَْرَحُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Erham {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey esirgemesi hesaplanamayacak kadar çok olan Erham.

﴾6﴿ • ﴾٦﴿

ٖيِن ْيَت َيا َماِلكَ َيْوِم الدّ َعالَ اِحمٖيَن تَ ُسْبَحانَكَ َيا اَْرَحَم الرَّ
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ

Sübhâneke yâ Erhame’r Râhimîn te‘âleyte yâ Mâlike Yevmi’ddîn
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân

Ey noksansız ve kusursuz şefk at, merhamet sahibi olup çok acı-
yan Erhame’r Râhimîn. Ey en büyük övgü, takdir ve senâya lâyık 
bir hesabın ve en adâletli mahkeme gününün sahibi Mâlike Yev-
mi’ddîn. Bizi cehennemin acıklı ve dehşetli tehdidinden ve aza-
bından kurtar. Bizleri aff eyle! Ey sonsuz rahmet ve merhameti ile 
tüm yarattıklarını kuşatan Rahmân.

اِحمٖيَن ْيكَ َيا اَْرَحَم الرَّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Erhame’r Râhimîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey her sevenin ve merhamet edenin, merhametinden 
aldığı rahmetin kaynağı olan Erhame’r Râhimîn.
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"Tıbb'ul Kur'an - Es Saigu İlm-i Ledünni"

﴾7﴿ • ﴾٧﴿

اٖبيَن وَّ ْيَت َيا َمْن ُيِحبُّ التَّ َعالَ ٖيِن تَ ُسْبَحانَكَ َيا َماِلكَ َيْوِم الدّ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Mâlike Yevmi’ddîn te‘âleyte yâ Men

Yuhibbü’t Tevvâbîn ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz ve noksansız yapılacak hesabın ve kurulacak mahşer 

meydanının sahibi olan Mâlike Yevmi’ddîn. Ey pişmanlık ile tevbe 
edip kendisine yönelip tevbe eden kullarını çok seven Men Yuhibbü’t 
Tevvâbîn. Bizi cehennemin azabından ve dehşetinden koru. Bizleri 
sonsuz rahmet, şefk at ve merhametin ile aff eyle yâ Rahmân.

ٖيِن ْيكَ َيا َماِلكَ َيْوِم الدّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mâlike Yevmi’ddîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey din gününde aff ın, kararın ve hükmün tek sahibi 
olan Mâlike Yevmi’ddîn.

﴾8﴿ • ﴾٨﴿

ْيَت َيا ُسْبَحانُ َعالَ اٖبيَن تَ وَّ ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُيِحبُّ التَّ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Men Yuhibbü’t Tevvâbîn te‘âleyte yâ Sübhân 

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey pişmanlık ile tevbe eden kullarını kusursuz bir  sevgi, şefk at 

ve merhamet ile seven Men Yuhibbü’t Tevvâbîn. Ey kusursuzluk 
ve mükemmellikte övgü ve senâya en lâyık olup kusurlu ve gü-
nahkar kulların sığınağı olan Sübhân. Bizi çirkin günahlarımızın 
arkadaşlık yapacağı cehennemin acıklı azabından kurtar. Bizleri 
sonsuz rahmet ve merhamet denizinde yıkayıp günahlarımızdan 
arındırıver ve günahlarımızı aff eyle yâ Rahmân.
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اٖبيَن وَّ ْيكَ َيا َمْن ُيِحبُّ التَّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Yuhibbü’t Tevvâbîn

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey tevbe ederek günahlarından pişman olup kendisine 
dönen kullarını çok seven Men Yuhibbü’t Tevvâbîn.

﴾9﴿ • ﴾٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُسبُّوُح اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُسْبَحانُ تَ
Sübhâneke yâ Sübhân te‘âleyte yâ Subbûh
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey zat, isim ve sıfatlarında ve tüm fiil ve icraatlarında her türlü 
kusur ve noksanlardan pâk, temiz ve mukaddes olan Sübhân. Ey ku-
sursuzluk ve mükemmellikte ve kusur ve ayıpları örtmekte dahi ku-
sursuz olup her şekilde övülmeye en lâyık olan Subbûh. Bizi cehen-
nemin elem ve acı veren dehşetli ve acıklı azabından kurtar. Bizlere 
acı! Bizleri sonsuz rahmetin ve merhametin ile aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُسْبَحانُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sübhân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey her türlü kusurdan beri olup kusurları aff eden Sübhân.

﴾10﴿ • ﴾١٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ انُ اَجِ ْيَت َيا ُسلْطَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُسبُّوُح تَ
Sübhâneke yâ Subbûh te‘âleyte yâ Sultân
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân. 

Ey tüm isim, sıfat, fiil ve icraatlarında her türlü kusur ve nok-
sanlıklardan pâk ve temiz olan Subbûh. Ey saltanat, idare, hâki-
miyet ve icraatlarındaki muhteşemlik ve mükemmelliğinde övgü 
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“Derdiniz Günahlar, Devânız İstiğfardır”  (Hadis-i Şerif)

ve senâya tek lâyık olan Sultân. Bizi tevbe etmeyip günahlarından 
pişman olup dönmeyen günahkârların atılacağı cehennemin kor-
kunç azabından kurtar. Bizi tüm kâinatı kaplayan sonsuz ve niha-
yetsiz rahmet ve merhametin ile aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ ياَ ُسبُّوُح وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Subbûh {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kendisinde hiçbir kusur ve noksan bulunmayıp kusurları 
ve noksanları örten Subbûh. 

﴾11﴿ • ﴾١١﴿

ِة َوالرُّوِح اِئكَ َملَ ا وَ َربُّ الْ نَ وٌس َربُّ دُّ ُسبُّوٌح قُ
Subbûhun, Guddûsün, Rabbunâ ve Rabbü'l Melâiketi ve’r Rûh.

Münezzehsin, Mukaddessin, Rabbimizsin,
Meleklerin ve Ruh’un Rabbisin.

ْيرِ الْخَ ِمّْم بِ َعسِّْر، َرّبِ تَ َرّبِ َيسِّْر َوَال تُ
ْضلِكَ َيا ُمَيّسُِر فَ ا بِ ْينَ َسّهِْل َعلَ

ْيرِ الْخَ ّمِْم بِ افًِعا َوتَ ْهًما نَ ًما َو فَ ا عِلْ ْدنَ َرّبِ زِ
Rabbi yessir ve la tu‘assir, Rabbi temmim bil hayr

Sehhil ‘aleyna bi fadlike yâ Müyessir
Rabbi zidnâ ‘ilmen ve fehmen nâfi‘an ve temmim bil hayr
“Rabbim; kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla tamamla.

Fazlınla bize kolaylaştır ey kolay kılan Müyessir.
Rabbim; ilmimizi artır, anlayışımızı faydalı kıl ve hayırla tamamla.” 

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُبْرَهانُ اَجِ َعالَ انُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُسلْطَ
Sübhâneke yâ Sultân te‘âleyte yâ Burhân
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Ey saltanatında ve icraatındaki mükemmellik ve muhteşemlik-
te kusursuz ve noksansız olan Sultân. Ey yarattıklarının ve icraat-
larının tamamında  mukaddes  zatının ve mevcudiyetinin mutlak 
olan varlığına muhteşem deliller bulunup övgü ve senâya en lâyık 
olan Burhân. Bizi cehennemin varlığına ve yaratılmasına sebep 
olan çirkin günahlarımızın arkadaşlıklarından, günahlara ve gü-
nahkârları sevk eden günahkârların yandaşları olan insÎ ve cinnÎ 
şeytanların arkadaşlıklarından ve cehennemin dehşetli azabından 
kurtar! Bizleri sonsuz ve kusursuz rahmet ve merhametin ile af-
feyle yâ Rahmân. 

انُ ْيكَ َيا ُسلْطَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sultân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey saltanatında dilediği gibi tasarruf eden Sultân.

﴾12﴿ • ﴾١٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َرانُ اَجِ فْ ْيَت َيا غُ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُبْرَهانُ تَ
Sübhâneke yâ Burhân te‘âleyte yâ Ğufrân
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey mutlak olan varlığına ve mevcudiyetine kusursuz deliller 
ve ispatlar bulunan Burhân. Ey kullarına olan af, merhamet, şef-
katli ve lütufk âr muamelesiyle övülmeye ve minnete en lâyık olan 
Ğufrân. Bizleri günahkârların mekanı ve evi olan cehennemin 
azabından kurtar. Günahlarımızı sonsuz ve kusursuz rahmetin ve 
merhametin ile aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُبْرَهانُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Burhân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey her şeyde bir mührü sikkesi işareti ve delili bulunan Burhân.
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“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

﴾13﴿ • ﴾١٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َحنَّانُ اَجِ َعالَ َرانُ تَ فْ ُسْبَحانَكَ َياغُ
Sübhâneke yâ Ğufrân te‘âleyte yâ Hannân

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kullarına kusursuz ve noksansız  merhamet, şefk at, mağ-

firet ve lütuf sahibi olan Ğufrân, ey kullarına nezâket ve şefk atte 
övgüye, senâya ve minnete en lâyık olan Hannân. Bizi merhamet 
ve mağfiretinden mahrum bıraktığın günahkârlar için yarattığın 
sonsuz cehennem ateşinden ve azabından kurtar. Bizleri Sana piş-
manlık ve tevbe ile dönen kullarına olan sonsuz rahmet ve merha-
metin ile aff eyle yâ Rahmân.

َرانُ فْ ْيكَ َياغُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ğufrân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey lütuf ve merhametle günahları aff eden Ğufrân.

﴾14﴿ • ﴾١٤﴿

ْيكَ الَْمصٖيُر ا َوِالَ نَ َرانَكَ َربَّ فْ َعٖظيِم غُ َعِلىِّ الْ اللّٰهِ الْ ةَ ِاالَّ بِ وَّ َالَحْوَل َوَال قُ
 Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil ‘Aliyyil ‘Azîm

Ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr.
Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi olan Allah’a mahsustur. 

O’nun izni ve yardımı olmaksızın hiç kimsede havl ve kuvvet yoktur. 
(Her şey ve her iş ancak Allah’ın kudretiyle meydana gelebilir.) Ey 
Rabbimiz bizi bağışla, dönüşümüz Sana’dır.

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َمنَّانُ اَجِ َعالَ  ُسْبَحانَكَ َيا َحنَّانُ تَ
Sübhâneke yâ Hannân te‘âleyte yâ Mennân

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Ey kullarına kusursuz ve noksansız bir nezâket, merhamet ve 
şefk at ile muamele eden Hannân. Ey sınırsız iyilik, ikram ve ih-
sanlarıyla övülen ve minnet edilmeye en lâyık olan Mennân. Bizi 
nankörlerin mekanı olan cehennem azabından ve ateşinden kur-
tar. Bizi sonsuz merhamet ve lütfun ile aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َحنَّانُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hannân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey nezâket ve şefk atin kaynağı olan Hannân.

﴾15﴿ • ﴾١٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َعانُ اَجِ ْيَت َيا ُمْستَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمنَّانُ تَ
Sübhâneke yâ Mennân te‘âleyte yâ Müsteân

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân. 
Ey kullarına olan iyilik ve ihsanlarında muhteşem ve mükem-

mel olan Mennân, ey kendisinden imdat ve yardım isteyenlere 
inayetiyle övgüye lâyık yücelik sahibi Müsteân. Bizi yardım ve ina-
yetinden ümit kestirdiklerini atacağın cehennemin korkunç ve dâi-
mi azabından ve ateşinden kurtar. Tek ümidimiz ve kurtuluşumuz 
olan sonsuz rahmet ve merhametin ile bizleri aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َمنَّانُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mennân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey ihsanı bahşetmesi ve bağışı hesap edilemeyecek ka-
dar çok olan Mennân.

﴾16﴿ • ﴾١٦﴿

ٰمَواتِ يَع السَّ آل ِاٰلَه اِلَّا اَنَْت َيا َحنَّانُ َيا َمنَّانُ َيا َبدِ

َراِم ِاكْ الِ َولْ َجلَ ا لْ َاْرِض َيا ذَ َوالْ
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“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

“Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannân, yâ Mennân,
yâ Bedi‘as Semâvâti ve'l ardı yâ Ze’l Celâli ve’l İkram.”

{3, 11, 33, 100 tekrar}

“Ey Hannân (rahmeti bol), ey Mennân (nimeti bol) ey semâvat ve 
arzın örneksiz yaratıcısı, ey celâl ve ikram sahibi olan Allahım!

Sen'den başka ilâh yoktur!”
•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا إِْحَسانُ اَجِ َعالَ َعانُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْستَ

Sübhâneke yâ Müste‘ân te‘âleyte yâ İhsân
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kullarına olan yardım ve inayetinde kusursuz ve muhteşem 
olan Müste‘ân. Ey kullarına iyilik, ihsan ve lütuft a ve bütün işle-
rinde üstünlüğü ve yüceliği aşikâr olan İhsân. Bizi senin iyilik ve 
ihsanlarına nankörlük ile mukabele edip iyilik ve ihsanlarından 
nasipsizlerin mekanı olan cehennemin dehşetli azabından kurtar. 
Bizi rahmet ve merhametinin sonsuz iyilik ve ihsanlarına mazhar 
eyleyip günahlarımızı aff eyle yâ Rahmân.

َعانُ ْيكَ َيا ُمْستَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ

Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müste‘ân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kendisinden imdat ve yardım istenen Müste‘ân.

﴾17﴿ • ﴾١٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ انُ اَجِ ْيَت َيا َديَّ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا إِْحَسانُ تَ
Sübhâneke yâ İhsân te‘âleyte yâ Deyyân
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kullarına sınırsız lütuf ve ihsanları ve şahane vaadleri ile ku-
sursuz ve noksansız İhsân. Ey kullarının iyi veya kötü her ameli-
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nin karşılığını hassas, âdil, mükemmel ve muhteşem şekilde veren 
yüceler yücesi Deyyân. Bizleri çirkin amellerimizin ve günahları-
mızın karşılığı olarak yaratılan cehennemin yakıcı ve elem veren 
azabından koruyup kurtar. Fazlın ve ikramın ile çirkin ve kötü 
amellerimizi sonsuz rahmetin, merhametin ile aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا إِْحَسانُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ İhsân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey iyilik güzellik kaynağı olan İhsân.

﴾18﴿ • ﴾١٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْضَوانُ اَجِ ْيَت َيا رِ َعالَ انُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َديَّ
Sübhâneke yâ Deyyân te‘âleyte yâ Rıdvân
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kullarının her amelinin karşılığını vermekte kusursuz, nok-
sansız, eksiksiz ve mükemmel olan Deyyân. Ey razı olduğu kulla-
rına en büyük mükafatı verip sevdiği kullarını razı eden ve  onlara 
verdiği dâimi cennetin yüce ve âli sahibi Rıdvân. Bizi razı olma-
dığın ve senin büyük mükafatlarına talip olmayıp rızandan mah-
rum kalanların gireceği cehennem ateşinden kurtar. Bizi sonsuz 
rahmetinden ve merhametinden mahrum etme ve bizleri aff eyle 
yâ Rahmân.

انُ ْيكَ َيا َديَّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullah ve etûbu ileyke yâ Deyyân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kendi hesapları hesaplanamaz olduğu halde tüm hesap-
ları bilen ve gören Deyyân.
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“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

﴾19﴿ • ﴾١٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا اََمانُ اَجِ َعالَ ْضَوانُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا رِ
Sübhâneke yâ Rıdvân te‘âleyte yâ Emân
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey sevdiği kullarını cennetiyle mükafatlandırıp razı etmekte 
kusursuz ve muhteşem Rıdvân. Ey kullarına ihsan ettiği güven 
ve emniyette üstünlük ve yücelik sahibi Emân. Bizi cehennemin 
korkunç azap ve ateşinden emin eyleyip kurtar. Sonsuz rahmet ve 
merhametinle bizleri çepeçevre sarıver, bizleri aff eyle yâ Rahmân.

ْضَوانُ ْيكَ َيا رِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Rıdvân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğini razı edip dilediğinden razı olan Rıdvân.

﴾20﴿ • ﴾٢٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َاَمانِ اَجِ ا الْ ْيَت َيا ذَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اََمانُ تَ
Sübhâneke yâ Emân te‘âleyte yâ Ze’l Emân

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kullarına verdiği güven ve emniyette kusursuz ve mükem-

mel olan Emân. Ey güven ve emniyetin en yüce ve 'âli mercii ve 
dayanağı olan Ze’l Emân. Bizi Sen'den başkasının kurtaramaya-
cağı cehennemin korkunç ateşinden ve azabından koru ve kurtar. 
Nihayetsiz rahmet ve merhametinle bizleri aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا اََماُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Emân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey güven ve emniyet veren Emân.



44

KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

﴾21﴿ • ﴾٢١﴿

َاَمانِ َاْمِن َوالْ ا الْ ْيَت َيا ذَ َعالَ َاَمانِ تَ ا الْ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Ze’l Emân te‘âleyte yâ Ze’l Emni ve’l Emân

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey sevdiği kullarına verdiği güven ve emniyette kusur ve nok-

sanlardan münezzeh Ze’l Emân. Ey güven ve emniyetin en yüce 
ve 'âli mercii olan en yüksek makamın tek sahibi Ze’l Emni ve’l 
Emân. Bizi cehennemin korkunç ateşinden ve azabından emin 
eyle ve bizleri kurtar. Bütün kâinatı kuşatan rahmet ve merhame-
tinle bizleri aff eyle yâ Rahmân.

َاَمانِ ا الْ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l Emân {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey güven ve emniyetin kaynağı olan Ze’l Emân.

﴾22﴿ • ﴾٢٢﴿

َعٖليُم ٖميُع الْ بَّْل ِمنَّا ِانَّكَ اَنَْت السَّ قَ ا تَ نَ  ...َربَّ
 Rabbenâ tegabbel minnâ inneke ente's Semî‘ul ‘Alîm 

“Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur!
Şüphesiz Sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” (34)

•••

َبَيانِ َمّنِ َوالْ ا الْ ْيَت َيا ذَ َعالَ َاَمانِ تَ َاْمِن َوالْ ا الْ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
(34) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/127.
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“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

Sübhâneke yâ Ze’l Emni ve’l Emân te‘âleyte
yâ Ze’l Menni ve’l Beyân ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm kusur ve noksanlardan mukaddes olup en büyük em-
niyet ve sığınağımız olan Ze’l Emni ve’l Emân. Ey nimetlerinde ve 
apaçık beyan edip bildirdiklerinde en yüce ve 'âli makam sahibi  
Ze’l Menni ve’l Beyân. Bizlere haber verip beyan ettiğin cehenne-
min dehşetli ateşinden bizleri kurtar. Nihayetsiz rahmet ve mer-
hametinle bizleri aff ına mazhar eyleyip aff eyle yâ Rahmân.

َاَمانِ َاْمِن َوالْ ا الْ ْيكَ َياذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l Emni ve’l Emân

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey güven ve emniyetin kaynağı olup emân veren Ze’l Emni 
ve’l Emân.

﴾23﴿ • ﴾٢٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َباِطُن اَجِ َعالَ َبَيانِ تَ َمّنِ َوالْ ا الْ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ

Sübhâneke yâ Ze’l Menni ve’l Beyân te‘âleyte yâ Bâtın
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey ihsan ettiği nimetlerinde ve apaçık beyanlarında kusur ve 
noksanlıktan münezzeh Ze’l Menni ve’l Beyân. Ey bilinen ve bi-
linmeyen âlemlerin ve her şeyin iç yüzünü, sırrını, hakikatini bi-
len en yüce makam sahibi Bâtın. Bizlere bildirdiğin cehennemin 
acıklı ve dehşetli azabından bizleri kurtar. Bizi sonsuz rahmet ve 
merhametinle kuşatıp aff eyle yâ Rahmân. 

َبَيانِ َمّنِ َوالْ ا الْ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l Menni ve’l Beyân

{3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hesapsız nimetleriyle kendisini apaçık gösteren ve beyan 
eden Ze’l Menni ve’l Beyân.

﴾24﴿ • ﴾٢٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمْحِسُن اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َباِطُن تَ
Sübhâneke yâ Bâtın te‘âleyte yâ Muhsin
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey yarattığı tüm âlemlerde her şeyin her şeyini ve her sırrını 
bilen kusur ve noksandan münezzeh ve pâk olan Bâtın. Ey sevdiği 
kullarına hesapsız ve sınırsız iyilikler ve güzellikler verip onları 
her türlü tehlikeden koruyan iyilik yapmakta en yüksek makam 
sahibi Muhsin. Bizleri cehennem ateşinin tehlikesinden ve aza-
bından kurtar. Sonsuz rahmet ve merhametinle bizlere acıyıp af-
feyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َباِطُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Bâtın {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey her şeyin iç yüzünü, sırrını, hakikatini bilen Bâtın.

﴾25﴿ • ﴾٢٥﴿

ُمْحِسنٖيَن ْيَت َيا َمْن ُيِحبُّ الْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْحِسُن تَ
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ

Sübhâneke yâ Muhsin te‘âleyte yâ Men Yuhibbü’l Muhsinîn
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey en yüce ve üstün makamıyla bizlere iyilik ve güzellikler lütfe-
den iyilerin en iyisi olan Muhsin. Ey ihlâsla ibadet edip iyilik yapan 
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“Allah kendisinden istemeyene gazaplanır”  (Tirmizi, Daavât 2 - Hadis No:3373)

kullarını çok seven en yüce ve muhteşem mercinin sahibi Men Yu-
hibbü’l Muhsinîn. Bizi kötüler ve kötülük yapanların mekanı, rah-
metinden ve iyiliklerinden mahrumiyetin hapsi olan cehennemin 
korkunç azabından kurtar. Bizi sonsuz rahmet ve merhametinin 
iyilik ve güzelliklerine mazhar eyleyip aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمْحِسُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muhsin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey iyilik güzellik membâından hesapsız olarak bahşe-
den Muhsin.

﴾26﴿ • ﴾٢٦﴿

ِسدٖيَن ُمفْ الْ ُم بِ ْيَت َيا َمْن ُهَو اَْعلَ َعالَ ُمْحِسنٖيَن تَ ُسْبَحانَكَ َياَمْن ُيِحبُّ الْ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Men Yuhibbü’l Muhsinîn te‘âleyte yâ Men Hüve 
A‘lemü Bi’l Müfsidîn ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey sevdiği kullarına ihsan ettiği ve vaadettiği iyilik ve güzel-
likte emsalsiz ve noksansız iyilik yapmayı seven Men Yuhibbü’l 
Muhsinîn. Ey yüce ve muhteşem makamında ifsad edip kötülük 
yapanları en iyi bilen Men Hüve A‘lemü Bi’l Müfsidîn. Bizi müf-
sitlik yapıp ifsat edenler için hazırladığın cehennemin korkunç 
akıbetinden ve azabından kurtar. Bizleri sonsuz rahmet ve mer-
hametinle tüm kötülüklerimizden ve günahlarımızdan arındırıp 
aff eyle  yâ Rahmân.

ُمْحِسنٖيَن ْيكَ ياَ َمن ُيِحبُّ الْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Yuhibbü’l Muhsinîn

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
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rum ey kendisine verdiği iyilik ve güzellikleri yayıp infak eden 
kullarını seven Men Yuhibbü’l Muhsinîn.

﴾27﴿ • ﴾٢٧﴿

ْيَت َيا َضاِمُن َعالَ ِسدٖيَن تَ ُمفْ الْ ُم بِ ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُهَو اَْعلَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Men Hüve A‘lemü Bi’l Müfsidîn te‘âleyte yâ Dâmin

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup müfsitleri ve bozgun-

culuk yapanları en iyi bilen Men Hüve A‘lemü Bi’l Müfsidîn. Ey 
yüce ve ulu makamında bütün yarattıklarının idare ve ihtiyaçla-
rının tek kefili ve ihtiyacını arzedenlerin vekili olan Dâmin. Bizi 
müfsitlerin ve bozguncuların mekanı olan cehennemin korkunç 
azabından kurtar.  Bizim en büyük ihtiyacımız senin mağfiretin-
dir, rahmet ve merhametinle bizleri aff eyle yâ Rahmân.

ِسدٖيَن ُمفْ الْ ُم بِ ْيكَ َيا َمْن ُهَو اَْعلَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Hüve A‘lemü Bi’l Müfsidîn

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey fitneci ve bozguncuları en iyi bilen Men Hüve A‘lemü Bi’l 
Müfsidîn.

﴾28﴿ • ﴾٢٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا اَِميُن اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َضاِمُن تَ
Sübhâneke yâ Dâmin te‘âleyte yâ Emîn
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey mükemmel ve kusursuz zâtıyla yarattıklarının tüm ihti-
yaçlarını karşılayıp gideren Dâmin. Ey zâtı hile ve aldatmaktan 
münezzeh olarak emniyet ve iltifata lâyık en güvenilir ve yüksek 
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“Ey îmân edenler! Allah'ı çokça zikredin”  (Ahzâb, 33/41)

makam sahibi olan Emîn. Bizi cehennemin korkunç azabından ve 
ateşinden emin eyleyip kurtar. Nihayetsiz rahmet ve merhametin-
le bizi korktuklarımızdan emin eyleyip aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َضاِمُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Dâmin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve affı-
nı istiyorum ey Kendisini kefil tayin edip işlerini Allah’a havale 
edenlerin en güzel vekili olan Dâmin.

﴾29﴿ • ﴾٢٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يُن اَجِ ْيَت َيا ُمبِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اَِميُن تَ
Sübhâneke yâ Emîn te‘âleyte yâ Mübîn
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm kusur ve noksanlıktan, yalan ve aldatmaktan münezzeh 
ve mukaddes olan Emîn. Ey Hak ile batılı ve kullarının tüm ihti-
yaçlarını apaçık beyan eden en yüce makam sahibi Mübîn. Bizi 
en büyük ihtiyaçlarımızdan olan cehennemin azabından ve ate-
şinden kurtar. Sonsuz rahmet ve merhametine olan ihtiyacımızı 
gideriver ve  bizleri aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا اَِميُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Emîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve affını istiyo-
rum ey güven ve itminan veren vaadinden asla dönmeyen Emîn.

﴾30﴿ • ﴾٣٠﴿

َوْعدِ اَْالِمين ُق الْ ِه َصادِ دٌ َرُسوُل اللّٰ ُمٖبيُن ُمَحمَّ َمِلكُ الَْحقُّ الْ ُه الْ لَا ِاٰلَه ِاالَّ اللّٰ
Lâ ilâhe illallâh'ül Melikü'l Haggu'l Mübîn

Muhammedün Rasûlullâhi Sâdigu'l Va‘dil Emîn.
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Mülk sahibi Melik, Hak ve varlığı-birliği apaçık Mübin olan
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vaadinde sadık ve emin olan

Muhammed sallallahu aleyhi vesellem Allah’ın celle celâluhu Rasulüdür.
•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ِمُن اَجِ ْيَت َيا ُمؤْ َعالَ يُن تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمبِ
Sübhâneke yâ Mübîn te‘âleyte yâ Mü’min
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan mukaddes olup Hak ile batılı ve ya-
rattıklarının tüm ihtiyaçlarını apaçık beyan eden Mübîn. Ey en 
yüce ve 'âli makam sahibi olup sevdiklerine güven verip emin kı-
lan, koruyan, gözeten Mü’min. Bizi cehennemin korkunç ateşin-
den ve azabından eman eyleyip kurtar. Bizi rahmetinin sonsuz ha-
zinelerinden hissedar eyleyip günahlarımızı aff eyle yâ Rahmân. 

يُن ْيكَ َيا ُمبِ وُب إِلَ َه َوأَتُ اللّٰ ِفُرُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mübîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey delilleri apaçık beyan eden Mubîn.

﴾31﴿ • ﴾٣١﴿

ُه الْکَرِيمُ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ للّٰهُ رَبُّ الْعَرشِ الْعَظِمُ، لَا ِاٰلَه ِاالَّ اللّٰ
اَلْحَمْدُللّٰهِ َرّبِ الْعَالَمِيَن

Lâ ilâhe illellâhu'l Kerîmu'l ‘Azîm. Subhânehû tebârakellâhû 
Rabbu'l ‘arşi'l ‘Azîm. Elhamdu lillâhi Rabbi'l ‘âlemîn

Kerem sahibi ve büyük olan Allah’tan başka ilah yoktur. O’nu 
tenzih ederim. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah, yüce ve çok bereket 

sahibidir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمَهْيِمُن اَجِ َعالَ ِمُن تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمؤْ
Sübhâneke yâ Mü’min te‘âleyte yâ Müheymin

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân. 
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Ey kusur ve noksandan mukaddes olup, sevdiği kullarına em-
niyet, güven ve huzur veren Mü’min. Ey en küçükten en büyüğe 
kadar her şeyi görüp koruyup gözeten üstünlüğü nihayetsiz Mü-
heymin. Bizi ateşin korkunç azabından kurtar. Sonsuz rahmetinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân.

ِمُن ْيكَ َيا ُمؤْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mü’min {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey emniyet ve huzur veren Mü’min.

﴾32﴿ • ﴾٣٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُن اَجِ ِقّ ْيَت َيا ُملَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَهْيِمُن تَ
Sübhâneke yâ Müheymin te‘âleyte yâ Müleggin

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlardan mukaddes, kullarını en güzel 

şekilde koruyup gözeten Müheymin. Ey üstün ve yüce kudretiyle 
mevcudata fıtri vazifelerini en doğru şekilde ilham ve telkin eden 
Müleggin. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Sonsuz rahmetin ve 
merhametinle bizleri aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمَهْيِمُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müheymin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey koruyup gözeten Müheymin.

﴾33﴿ • ﴾٣٣﴿

ةً ُمْسِلَمةً لَكَ ا اُمَّ ِتنَٓ يَّ ّرِ ا ُمْسِلَمْيِن لَكَ َوِمْن ذُ نَ ا َواْجَعلْ نَ َربَّ

ٖحيُم اُب الرَّ وَّ ا ِانَّكَ اَنَْت التَّ ْينَ ْب َعلَ ا َوتُ نَ ا َمنَاِسکَ نَ َواَرِ
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Rabbenâ vec‘alnâ muslimeyni leke ve min zürriyyetinâ
ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ
ve tüb ‘aleynâ inneke ente't Tevvâbu'r Rahîm.

"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana 
itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usullerimizi göster,

tevbemizi kabul et; zîra, tevbeleri çokça kabul eden,
çok merhametli olan ancak sensin.” (35)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ نُ اَجِ ّ وِ ْيَت َيا ُمکَ َعالَ ُن تَ ِقّ ُسْبَحانَكَ َيا ُملَ
Sübhâneke yâ Müleggin te‘âleyte yâ Mükevvin

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm kusur ve noksanlardan mukaddes olup, en doğru ilham 
ve telkin sahibi Müleggin. Ey en yüce ve üstün kudretinin “ol”  
emriyle mahlûkatı yoktan var edip onlara vücut veren Mükevvin. 
Bizi ateşten kurtar! Bizi sonsuz rahmetin ile aff eyle yâ Rahmân.

ُن ْيكَ َيا ُملَقِّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müleggin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey doğru ilham ve telkin sahibi Müleggin.

﴾34﴿ • ﴾٣٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ نُ اَجِ ّوِ ْيَت َيا ُملَ َعالَ نُ تَ ّ وِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمکَ
Sübhâneke yâ Mükevvin te‘âleyte yâ Mülevvin

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve muhteşem güç ve kudretiyle tek emirle mahlû-
katı yaratıp vücut veren Mükevvin. Ey yüce üstün kudretiyle ya-

(35) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/128.
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rattıklarını en güzel şekilde ve birbirinden farklı renklerle boyayıp 
süsleyen Mülevvin. Bizi ateşten koru. Nihayetsiz rahmet ve mer-
hametin ile bizleri aff eyle yâ Rahmân.

ّنُ وِ ْيكَ َيا ُمکَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mükevvin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ol deyip olduran Mükevvin.

﴾35﴿ • ﴾٣٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ نُ اَجِ ْيَت َيا ُمَهّوِ َعالَ نُ تَ ّوِ ُسْبَحانَكَ َيا ُملَ
Sübhâneke yâ Mülevvin te‘âleyte yâ Mühevvin

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlardan mukaddes sanatıyla yarattıkla-

rını en güzel şekilde boyayıp süsleyen Mülevvin. Ey üstün ve yüce 
kudretiyle musibetleri hafifl eten ve zorlukları kolaylaştıran Mü-
hevvin. Bizi cehennem ateşinin ve azabının musibetinden kurtar.
Sonsuz rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

نُ ّوِ ْيكَ َيا ُملَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mülevvin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyorum 
ey boyaması kimseye benzemeyen misilsiz renklendiren Mülevvin.

﴾36﴿ • ﴾٣٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُن اَجِ ْيَت َيا ُمَزّيِ َعالَ نُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَهّوِ
Sübhâneke yâ Mühevvin te‘âleyte yâ Müzeyyin

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlardan pâk ve temiz olup, zorlukları 
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ve musibetleri hafifl etip kolaylaştıran Mühevvin. Ey her şeyden 
üstün güç ve kudretiyle sanatının güzelliğinde ve süslemesinde 
emsalsiz olan Müzeyyin. Bizi ateşten kurtar. Sonsuz rahmetine 
mazhar eyleyip bizleri aff eyle yâ Rahmân.

نُ ْيكَ َيا ُمَهّوِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mühevvin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kolaylaştırıp kolaylaştırmayı seven Mühevvin.

﴾37﴿ • ﴾٣٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُن اَجِ ْيَت َيا ُمَبّيِ َعالَ ُن تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَزّيِ
Sübhâneke yâ Müzeyyin te‘âleyte yâ Mübeyyin

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve eksiklerden mukaddes emsalsiz sanatlar yapan ve 

sanatını misilsiz süsleyen Müzeyyin. Ey yüce kudretiyle bütün kulları 
için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin. Bizi ateşten 
koru. Sonsuz rahmet ve mağfiretinle bizleri aff eyle yâ Rahmân.

ُن ْيكَ َيا ُمَزّيِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müzeyyin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sanatında süslemesinde misilsiz olan Müzeyyin.

﴾38﴿ • ﴾٣٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمِعيُن اَجِ َعالَ ُن تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَبّيِ
Sübhâneke yâ Mübeyyin te‘âleyte yâ Mu‘în

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlardan münezzeh olup emir ve yasaklarını 

apaçık beyan edip bildiren Mübeyyin. Ey sonsuz güç ve kudretiyle 
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hiçbir yardıma muhtaç olmayıp güçlü, zayıf bütün mahlûkatına 
yardım eden Mu‘în. Bize yardım et ve ateşin azabından kurtar. 
Nihayetsiz rahmet ve merhametinle bizleri aff eyle yâ Rahmân.

ُن ْيكَ َيا ُمَبّيِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mübeyyin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey akledenin akledebileceği kadar mühlet verip Hakkı batılı 
beyan eden Mübeyyin.

﴾39﴿ • ﴾٣٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ نُ اَجِ ْيَت َيا ُمَعّوِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِعيُن تَ
Sübhâneke yâ Mu‘în te‘âleyte yâ Mu‘avvin

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksandan mukaddes zâtıyla yardıma başkalarına 

muhtaç olmadan tüm yarattıklarına yardım eden Mu‘în. Ey üs-
tün gücü ve kudretiyle muhtaçların yardımına koşan ve mahlûkatı 
birbirinin imdadına koşturan Mu‘avvîn. Bize yardım edip ateşin 
azabından kurtar. Kâinata yayılmış sonsuz rahmetinle bizi aff eyle 
yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمِعيُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ

Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu‘în {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kendi yardım almadan yardım eden Mu‘în.

﴾40﴿ • ﴾٤٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َمِکيُن اَجِ َعالَ نُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَعّوِ
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Sübhâneke yâ Mu‘avvin te‘âleyte yâ Mekîn
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân. 

Ey kusur ve noksanlardan mukaddes yarattıklarının imdadına 
yetişen Mu‘avvin. Ey en yüksek mertebede şân, şeref, iktidar sahi-
bi ve her şeyi yerli yerine koyan Mekîn. Bizi ateşten kurtar. Sonsuz 
rahmetin ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

نُ ْيكَ َيا ُمَعّوِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu‘avvin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yardımda misilsiz olan çokça yardım eden Mu‘avvin.

﴾41﴿ • ﴾٤١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َمِتيُن اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمِکيُن تَ
Sübhâneke yâ Mekîn te‘âleyte yâ Metîn
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan mukaddes zatıyla yaptığı her şeyi 
dengeli ve yerli yerinde yapan Mekîn. Ey yüce ve üstün gücüyle 
misilsiz ve benzersiz kuvvet ve sağlamlık sahibi olan Metîn. Bizi 
ateşin azabından kurtar. Her şeyi kuşatan rahmetin ve merhame-
tinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َمِکيُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mekîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yaptığını dengeli ve yerli yerinde yapan Mekîn.

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
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“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs
salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr

yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn
Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 

ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı
Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru

ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

﴾42﴿ • ﴾٤٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يَن اَجِ يرِ ْيَت َيا ُمْستَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمِتيُن تَ
Sübhâneke yâ Metîn te‘âleyte yâ Müstecîrîn

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz ve noksansız olup kâinatta gücün ve kuvvetin kay-

nağı ve misilsiz güç ve kuvvet sahibi Metîn. Ey yücelik ve üstünlükte 
emsalsiz olup kullarının gurur ve ift ihar kaynağı olan Müstecîrîn. 
Bizi ateşten kurtar. Sonsuz rahmetinle bizleri aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َمِتيُن وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Metîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey sağlamlıkta misilsiz ve benzersiz kuvvet sahibi olan 
Metîn.

﴾43﴿ • ﴾٤٣﴿

يَن اِهرِ َهَر الطَّ ْيَت َيا اَطْ َعالَ يَن تَ يرِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْستَجِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Müstecîrîn te‘âleyte yâ Ethera’t Tâhirîn

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olan, kullarının gu-

rur ve ift ihar sebebi olan ve kendisine sığınanları en güzel şekilde 
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koruyan Müstecîrîn. Ey yücelik ve üstünlük sahibi olup her türlü 
ayıp ve kusurdan münezzeh ve tertemiz olan ve temizliği öğreten  
Ethera’t Tâhirîn. Bizi ateşin temizleyeceği günahlardan ve ateşin 
azabından koru. Bizi aff eyle, sonsuz rahmet ve merhamet sahibi 
yâ Rahmân.

يَن يرِ ْيكَ َيا ُمْستَجِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müstecîrin {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey Kendisine sığınanları en güzel şekilde koruyan Müstecîrîn.

﴾44﴿ • ﴾٤٤﴿

اَب النَّارِ ا َعذَ ةً َوِقنَ ٰاِخَرِة َحَسنَ ةً َوِفي الْ َيا َحَسنَ نْ ا ِفي الدُّ ا ٰاِتنَ نَٓ َربَّ
Rabbenâ âtinâ fîd dünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten

ve gınâ ‘azâben nâr 
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.

Bizi cehennem azabından koru!” (36)

•••

اِصِليَن فَ ْيَر الْ ْيَت َيا خَ َعالَ يَن تَ اِهرِ َهَر الطَّ ُسْبَحانَكَ َيا اَطْ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Ethera’t Tâhirîn te‘âleyte yâ Hayra'l Fâsilîn

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlardan münezzeh ve tüm ayıp ve çir-

kinliklerden pâk ve tertemiz olan Ethera’t Tâhirîn. Ey  yücelik ve 
üstünlük sahibi olup Hak ile bâtılın ve hayır ile şerrin arasını ayı-
rıp en âdil sûrette hüküm veren Hayra’l Fasilîn. Bizi ateşin aza-
bından kurtar. Sonsuz rahmetinle bizleri aff eyle yâ Rahmân.

يَن اِهرِ َهَر الطَّ ْيكَ َيا اَطْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
(36) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/201.
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“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ethera’t Tâhirîn
{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey temizlerin en temizi olan Ethera’t Tâhirîn.

﴾45﴿ • ﴾٤٥﴿

وِليَن َمْسىُٔ ْيَر الْ ْيَت َيا خَ َعالَ اِصِليَن تَ فَ ْيَر الْ ُسْبَحانَكَ َيا خَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Hayra'l Fâsilîn te‘âleyte yâ Hayra'l Mes’ûlîn

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey her şeyden üstün olup kusursuz hükümleriyle doğruyu yanlış-

tan ayıranların en hayırlısı ve en hayırlı hüküm sahibi olan Hayra'l 
Fâsilîn. Ey en üstün ve yücelik vasfına sahip olan, dua edilenlerin, 
dilek dilenilip istenenlerin en hayırlısı olan Hayra'l Mes'ûlîn. Bizim 
cehennem ateşinden kurtuluş dileğimizi kabul eyle, bizi ateşten kur-
tar. Bizi sonsuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

اِصِليَن فَ ْيَر الْ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayra'l Fâsilîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını isti-
yorum ey kusursuz hükmü ile doğruyu yanlıştan ayıranların en 
hayırlısı Hayra'l Fâsilîn.

﴾46﴿ • ﴾٤٦﴿

يَن ُصودِ َمقْ ْيَر الْ ْيَت َيا خَ َعالَ وِليَن تَ َمْسىُٔ ْيَر الْ  ُسْبَحانَكَ َيا خَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Hayra'l Mes’ûlîn te‘âleyte yâ Hayra'l Magsûdîn 

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Ey kusur ve noksanlardan münezzeh olup dua ve isteklere ce-
vap verenlerin en hayırlısı olan Hayra'l Mes’ûlîn. Ey en yüce ve 
üstün makamda olup hedef ve gayelerin en hayırlısı olan Hayra'l 
Magsûdîn. Bizi cehennemi hedef yapan bir hayat yaşayıp ateşe 
düşmekten kurtar. Sonsuz rahmetin ve merhametin ile bizleri  af-
feyle yâ Rahmân.

وِليَن َمْسىُٔ ْيَر الْ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayra'l Mes’ûlîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını isti-
yorum ey dua edilenlerin dilek dilenip istenenlerin en hayırlısı 
Hayra'l Mes'ûlîn.

﴾47﴿ • ﴾٤٧﴿

يَن َمْحُبوبِ ْيَر الْ ْيَت َيا خَ َعالَ يَن تَ ُصودِ َمقْ ْيَر الْ ُسْبَحانَكَ َيا خَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Hayra'l Magsûdîn te‘âleyte yâ Hayra'l Mahbûbîn

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlardan münezzeh olup maksad ve gayelerin 

en hayırlısı Hayra'l Magsûdîn. Ey yücelik ve üstünlüğü ile aşk ile 
sevilip muhabbet edilenlerin en hayırlısı olan Hayra'l Mahbûbîn. 
Bizi cehennem ateşinden kurtar. Sonsuz rahmet ve merhametinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân.

يَن ُصودِ َمقْ ْيَر الْ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayra'l Magsûdîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey en çok arzulanan maksudumuz Hayra'l Magsûdîn.
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“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

﴾48﴿ • ﴾٤٨﴿

يَن وبِ لُ َمطْ ْيَر الْ ْيَت َيا خَ َعالَ يَن تَ َمْحُبوبِ ْيَر الْ ُسْبَحانَكَ َيا خَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Hayra'l Mahbûbîn te‘âleyte yâ Hayra'l Matlûbîn

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan pâk ve temiz olup, sevilip muhabbet 

edilmeye en lâyık olan ve sevilenlerin en hayırlısı Hayra'l Mahbû-
bîn. Ey en yüce varlık olup talep edilip mutlak istenmesi gereken-
lerin ve istenenlerin en hayırlısı Hayra’l Matlûbîn. Bizi cehennem 
ateşinden kurtar. Sonsuz rahmet ve merhametinle bizi aff eyle yâ 
Rahmân.

يَن َمْحُبوبِ ْيَر الْ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayra'l Mahbûbîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sevilenlerin en hayırlısı Hayra'l Mahbûbîn.

﴾49﴿ • ﴾٤٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َحِکيُم اَجِ َعالَ يَن تَ وبِ لُ َمطْ ْيَر الْ ُسْبَحانَكَ َيا خَ
Sübhâneke yâ Hayra'l Matlûbîn te‘âleyte yâ Hakîm

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlıklardan münezzeh olan istenip talep 

edilenlerin en hayırlısı Hayra'l Matlûbîn. Ey üstünlük ve yüceli-
ğiyle; gizli-açık her şeyde, her işinde ve tasarrufunda bilinen ve 
bilinmeyen sayısız gaye ve hikmet sahibi Hakîm. Bizi cehennem 
ateşinden kurtar. Sonsuz rahmet ve merhametinle bizi aff eyle yâ 
Rahmân.

يَن وبِ لُ َمطْ ْيَر الْ ْيكَ َياخَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayra'l Matlûbîn {3, 11, 33, 100 tekrar}



62

KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey talep edilenlerin en hayırlısı Hayra’l Matlûbîn.

﴾50﴿ • ﴾٥٠﴿

ا ِمَن النَّارِ ْصنَ لِّ َاَمانُ خَ َاَمانُ الْ كَ لَا ِاٰلَه ِاالَّ أَنَْت الْ َحْمدِ ُهمَّ َوبِ ُسْبَحانَكَ اَللّٰ
Sübhânekellâhümme ve bihamdike

Lâ ilâhe illâ ente’l emânü’l emânu hallisnâ mine’n nâr 
Tüm kusur-noksanlardan münezzeh Allahım, sana hamd ederim. 

Sen'den başka ilâh yok! Emân ver bize, kurtar bizi cehenneminden.
•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َحاِكُم اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحِکيُم تَ

Sübhâneke yâ Hakîm te‘âleyte yâ Hâkim
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan temiz olup her işinde sayısız hikmet ve 
gayeler olan Hakîm. Ey her şeyden üstün ve yüce olup kusursuz doğ-
ru ve adâletli hüküm sahibi olan Hâkim. Bizi cehennem ateşinden 
kurtar. Sonsuz rahmet ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َحِکيُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hakîm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey gizli ve açık her şeyde hikmeti olan Hakîm.

“Senin bu şiddetli teessürün, o Hakîm ve Rahîm’in hikmetini, 
rahmetini bir nevi tenkid hükmüne geçer. Rahmet-i ilâhiyeden 
ileri şefk at olunmaz. Hikmet-i Rabbaniyeden daha ekmel hik-
met, daire-i imkânda olamaz.” (37)

(37) Risâle-i Nur, Kastamonu Lâhikası, s.220.
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“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

﴾51﴿ • ﴾٥١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِئُم اَجِ ْيَت َيا قَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحاِكُم تَ
Sübhâneke yâ Hâkim te‘âleyte yâ Gâim
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey  kusurdan ve noksandan münezzeh ve kusursuz mükemmel 
hüküm ve adâlet sahibi Hâkim. Ey en yüce ve üstün varlık sahi-
bi olup varlığında kimseye muhtaç olmayan ve tüm yaratılanların 
varlığının kendisi ile devam ettiği varlığı ezelî ve ebedî olan Gâim. 
Bizi cehennem ateşinden kurtar, sonsuz rahmet ve merhametinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َحاِكُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hâkim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kusursuz hüküm sahibi olan Hâkim.

﴾52﴿ • ﴾٥٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يُم اَجِ دِ ْيَت َيا قَ َعالَ اِئُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gâim te‘âleyte yâ Gadîm
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey  tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olup kusursuz varlı-
ğı ile hiçbir varlığa muhtaç olmayan ve her şeyin varlığına muhtaç 
olup O’nun varlığı ile varlıkları devam eden Gâim. Ey her şey-
den üstün ve yüce olup başlangıcı ve sonu olmayan, tüm geçmiş 
ve gelecek zamanlarda var olan Gadîm. Bizi cehennem ateşinden 
kurtar. Sonsuz rahmet ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

اِئُم ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey varlığında kimseye muhtaç olmayıp tüm varlıkların var 
olmakta kendisine muhtaç olduğu Gâim.

﴾53﴿ • ﴾٥٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َداِئُم اَجِ َعالَ يُم تَ دِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gadîm te‘âleyte yâ Dâim
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân. 

Ey  tüm kusur ve noksanlıktan pâk ve temiz olup tüm geçmiş 
ve gelecek zamanlarda varlığı mutlak ve dâimi olan Gadîm. Ey her 
şeyden üstün ve yüce olup hiçbir şey yok iken var olan ve varlığı-
nın sonu olmayan Dâim. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Sonsuz 
rahmet ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يُم دِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gadîm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey bir sınırı olmayan sonsuz ezelî olan Gadîm.

﴾54﴿ • ﴾٥٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ دِّ ْيَت َيا ُمقَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َداِئُم تَ
Sübhâneke yâ Dâim te‘âleyte yâ Mugaddim

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olup ebedî olan varlı-

ğının başı sonu olmayan Dâim. Ey her şeyden daha üstün ve yüce 
olup dilediğini öne alan ve dilediğini yükselten Mugaddim. Bizi 
cehennem ateşinden kurtar. Sonsuz rahmet ve merhametinle bizi 
aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َداِئُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Dâim {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ebedî olan varlığının başı sonu olmayan Dâim.

﴾55﴿ • ﴾٥٥﴿

اُب َوهَّ نْكَ َرْحَمةً ِانَّكَ اَنَْت الْ دُ ا ِمْن لَ نَ ا َوَهْب لَ نَ ْيتَ ا َبْعدَ ِاذْ َهدَ وَبنَ لُ ِزغْ قُ ا لَا تُ نَ َربَّ
Rabbenâ lâ tüzığ gulûbenâ ba‘de iz hedeytenâ

ve heb lenâ min ledünke rahmeten, inneke ente'l Vehhâb 
“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. 

Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin” (38)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ِعُم اَجِ ْيَت َيا ُمنْ َعالَ ُم تَ دِّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمقَ
Sübhâneke yâ Mugaddim te‘âleyte yâ Mun‘im

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve eksiklikten temiz olup dilediğini önceleyen Mu-

gaddim. Ey yüce ve üstün tarzda tüm yarattığı nimet ve ikramları 
ile mahlûkatını yedirip içiren ve  rızıklarına kefil olup mahlûkâtı-
na güven veren Mun‘im. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Sonsuz 
rahmet ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُم دِّ ْيكَ َيا ُمقَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugaddim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğini önceleyen Mugaddim.

﴾56﴿ • ﴾٥٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ ّعِ ْيَت َيا ُمنَ َعالَ ِعُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنْ
Sübhâneke yâ Mun‘im te‘âleyte yâ Müne‘im

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

(38) Kur'an-ı Kerim, Âl-i İmran, 3/8.
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Ey kusursuz ve noksansız bir surette ihsanıyla sayısız rızık ve ni-
metler veren Mun‘im. Ey en yüce ve üstün ikramları ile mahlûkatı-
nı her çeşit nimetlere gark eden Müne‘im. Bizi cehennem ateşinden 
kurtar. Sonsuz rahmet ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ِعُم ْيكَ َيا ُمنْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mun‘im {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey rızkı ve nimetleri veren Mun‘im.

﴾57﴿ • ﴾٥٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمِقيُم اَجِ َعالَ ُم تَ ّعِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنَ
Sübhaneke yâ Müne‘im tealeyte yâ Mugîm

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz ve noksansız ikramlarıyla hayat sahiplerini çeşit 

çeşit nimet ve ihsanlarıyla besleyip büyüten Müne‘im. Ey en yüce 
tüm vasıfl arın sahibi olup kendisinde yokluk olmayıp dâimi olan, 
her an ayakta durup var olan her şeyi kudretiyle ayakta ve varlıkta 
tutan Mugîm. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Sonsuz rahmet ve 
merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُم ّعِ ْيكَ َيا ُمنَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müne‘im {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey binler çeşit nimetlerle bizleri donatıp sayısız ve hesapsız 
nimet veren Müne‘im.

﴾58﴿ • ﴾٥٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يُم اَجِ رِ ْيَت َيا كَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِقيُم تَ
Sübhâneke yâ Mugîm te‘âleyte yâ Kerîm
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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“Ey îmân edenler! Allah'ı çokça zikredin”  (Ahzâb, 33/41)

Ey kusurdan ve noksanlıktan münezzeh olan kudretiyle her 
şeyi ayakta tutan ve yokluğu asla söz konusu olmayan Mugîm. 
Ey yüce ve üstün kerem sahibi olup lütfu, ihsanı, ikramı bol olan, 
sevdiği kullarına çokça ve karşılıksız ikram eden, ikram etmeyi 
seven hakiki kerem sahibi Kerîm. Bizi sayısız ihsanlarınla ikram 
ettiğin nimetlerine şükürsüzlükle muamele eden nankörlerin me-
kanı olan cehennem ateşinden kurtar. Sonsuz rahmetin, fazlın, ke-
remin ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا ُمِقيُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugîm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey Kendisinde yokluk olmayan dâimi olan her ayakta dura-
nı kudretiyle tutan Mugîm.

﴾59﴿ • ﴾٥٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ رِ ْيَت َيا ُمکْ َعالَ يُم تَ رِ ُسْبَحانَكَ َيا كَ
Sübhâneke yâ Kerîm te‘âleyte yâ Mükrim
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey yüceler yücesi, ikramın hakiki sahibi, cömertliği ve ikramla-
rı sınırsız olan Kerîm. Ey üstünlük ve yüceliğin en yüksek maka-
mında keremini bekleyenlere şânına yakışır ikram ve ihsanlarda 
bulunan Mükrim. Bizi cehennemin korkunç ateşinden âzâd eyle. 
Bizi sonsuz rahmetin ve kereminle aff eyle ve bizlere aff ını ikram 
buyur yâ Rahmân. 

يُم رِ ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kerîm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ikramın hakiki sahibi cömertliği hududsuz olan Kerîm.
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﴾60﴿ • ﴾٦٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َعِظيُم اَجِ َعالَ ُم تَ رِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمکْ
Sübhâneke yâ Mükrim te‘âleyte yâ ‘Azîm
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve noksansız bol ve cömertçe ikram eden ve ikram 
edenlerin dahi O’nun kereminden ikram ettiği Mükrim. Ey nok-
sansız, her şeyden haberdar, şânı yüce, merhamet edici ve sabırlı 
olan yegâne sahibim ‘Azîm. Bize cehennemden kurtuluşumuzu 
ikram eyleyip bizleri ateşten kurtar. Bizi sonsuz rahmetin ve kere-
minle aff eyle ve bizlere aff ını ikram eyle yâ Rahmân. 

ُم رِ ْيكَ َيا ُمکْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mükrim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ikram edenlerin kereminden ikram ettiği Mükrim.

﴾61﴿ • ﴾٦١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ ْيَت َيا ُمَعظِّ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َعِظيُم تَ
Sübhâneke yâ ‘Azîm te‘âleyte yâ Mu‘azzım

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh, büyüklükte benzeri, misli, 

misâli, timsâli olmayıp pirenin midesini tanzim ettiği gibi, uçsuz 
bucaksız kâinatı, yıldızları ve gezegenleri dahi tanzim eden ‘Azîm. 
Ey en büyük yücelik ve kudret sahibi olup dilediğini yücelten ve 
kullarına yüceliğini büyüklüğünü gösteren Mu‘azzım. Bize cehen-
nemden kurtuluşumuzu ikram eyleyip bizleri kurtar. Bizi sonsuz 
rahmetinle, büyüklüğünle aff edip aff ını ikram eyle yâ Rahmân.

ْيكَ ياَ َعِظيُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Azîm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
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“Sabah akşam O'nu tesbih edin”  (Ahzâb, 33/42)

isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey büyüklüğü ve azameti eşsiz olan ‘Azîm.

﴾62﴿ • ﴾٦٢﴿

َعِظيِم َعِلِىّ الْ ِه الْ اللّٰ ةَ ِاالَّ بِ وَّ  َال َحْوَل َوَال قُ
Lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhi'l ‘Aliyyi'l ‘Azîm.

Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi olan Allah’a mahsustur. 
O’nun izni ve yardımı olmaksızın hiç kimsede havl ve kuvvet yoktur. 

(Her şey ve her iş ancak Allah’ın kudretiyle meydana gelebilir.) 
•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َعِليُم اَجِ َعالَ ُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَعظِّ
Sübhâneke yâ Mu‘azzım te‘âleyte yâ ‘Alîm
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm kusur ve eksiklerden münezzeh olan, azameti sonsuz, 
her büyüğün katında küçüldüğü en büyük olan Mu‘azzım. Ey yü-
celer yücesi zâtıyla olaylar ve musibetler arkasındaki gizli-açık, 
geçmiş-gelecek, her şeyi en incesine kadar bilen ezel-ebed sultanı 
‘Alîm. Bizi ateşten ve azabından kurtar. Bizi sonsuz rahmetin ve 
büyüklüğünle aff edip bizlere aff ını ikram eyle yâ Rahmân. 

ُم ْيكَ َيا ُمَعظِّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu‘azzım {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey azameti sonsuz, her büyüğün katında küçüldüğü en bü-
yük olan Mu‘azzım.

﴾63﴿ • ﴾٦٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ هِ ْيَت َيا ُملْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َعِليُم تَ
Sübhâneke yâ ‘Alîm te‘âleyte yâ Mülhim
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Ey kusursuz, noksansız ilmiyle kendisine sır olmayan tüm sır-
ların sahibi ‘Alîm. Ey üstün kudretiyle kalplere feyiz verip ilham 
eden, bilmediklerimizi bizlere bildiren ve ilham edip öğreten Mül-
him. Bizi ateşten ve azabından kurtar. Bizi sonsuz rahmetin ve bü-
yüklüğünle aff edip bizlere aff ını ikram eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َياَعِليُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Alîm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey Kendisine hiçbir şeyin sır olmadığı tüm sırların sahibi ‘Alîm.

﴾٤٦﴿ • ﴾46﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َعاِلُم اَجِ َعالَ ُم تَ هِ ُسْبَحانَكَ َيا ُملْ
Sübhâneke yâ Mülhim te‘âleyte yâ ‘Âlim
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh ilmiyle dilediğine dilediği-
ni dilediği şekilde ilham eden Mülhim. Ey ilmindeki sınırsız yüce 
kudretiyle kendisine cehil asla müdahale edemeyen, gizli-açık her 
şeyi bilen ‘Âlim. Bizi cahillerin içinde azap çekeceği ateşten kurtar. 
Bizi sonsuz rahmetin ve büyüklüğünle aff et yâ Rahmân. 

ُم هِ ْيكَ ياَ ُملْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mülhim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğine dilediğini dilediği şekilde ilham eden Mülhim.

﴾65﴿ • ﴾٦٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َحِليُم اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َعاِلُم تَ
Sübhâneke yâ ‘Âlim te‘âleyte yâ Halîm

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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"Tıbb'ul Kur'an - Es Saigu İlm-i Ledünni"

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh sonsuz ilmiyle her türlü sır 
ve gizliliği, her şeyin gaye ve maksatlarını bilen ‘Âlim. Ey büyük-
lük ve azamet sahibi olup cezada acele etmeyen hilm ile kullarına 
muamele edip mühlet veren Halîm. Bizi senin iyiliğinden mah-
rum kalanların düşeceği cehennem ateşinden kurtar. Bizi sonsuz 
rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َعاِلُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Âlim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey gizli açık her şeyi bilen ‘Âlim.

﴾66﴿ • ﴾٦٦﴿

اِلٖميَن ْومِ الظَّ قَ ا َمَع الْ نَ ْجَعلْ ا لَا تَ نَ ...َربَّ
Rabbenâ lâ tec‘alnâ me’al gavmi'z zâlimîn 

“Ey Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğu ile beraber bulundurma!” (39)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َساِلُم اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحِليُم تَ
Sübhâneke yâ Halîm te‘âleyte yâ Sâlim
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksandan münezzeh iyiliğiyle; günahlarımızın 
çokluğuna rağmen bizi cezalandırmayıp aff etmek isteyen ve tev-
be etmemizi bekleyip bizlere mühlet veren rahmeti bol Halîm. Ey 
yüce kudret ve büyüklüğüyle tüm kusur ve noksanlardan münez-
zeh kudretiyle kullarını selâmete çıkaran ve selâmet veren Sâlim. 
Bizi tevbe etmeyenlerin gireceği ateşten kurtar.  Bizi sonsuz rah-
metin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َحِليُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
(39) Kur'an-ı Kerim, el-’Â'raf, 7/47.
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Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Halîm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey cezada acele etmeyip hilm ile mühlet veren Halîm.

﴾67﴿ • ﴾٦٧﴿

َعاِلِميَن َم الْ ْيَت َيا اَْعلَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َساِلُم تَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Sâlim te‘âleyte yâ A‘lemel ‘Âlimîn

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey hiçbir ayıp ve kusur kendisinde bulunmayan, bütün nok-

sanlıklardan münezzeh ve müberra olan Sâlim. Ey sonsuz kudre-
tiyle ve ilmiyle bütün âlimlerden ve ilim sahiplerinden daha alîm 
olup bütün ilimler kendisi ile vücut bulan A‘lemel ‘Âlimîn. Bizi 
ilmi ile kibre girenlerin, ilmi ile amel etmeyenlerin ve cahillerin 
gireceği ateşten kurtar. Bizi sonsuz rahmetin ve merhametinle af-
feyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َساِلُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sâlim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey noksandan münezzeh olarak selâmet veren Sâlim.

﴾68﴿ • ﴾٦٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ِقُم اَجِ ْيَت َيا ُمنْتَ َعالَ َعاِلِميَن تَ َم الْ ُسْبَحانَكَ َيا اَْعلَ
Sübhaneke yâ A‘lemel ‘Âlimîn tealeyte yâ Müntegim

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahman.
Ey kusursuz, mükemmel ezelî ilmi ile zâhirî ve bâtınî bütün 

her şeyi bilen, gaybı Kendisinden başka kimse bilemeyen, yarat-
tıklarının niyetindeki, kalbindeki, zihnindeki, fikrindeki hiçbir 
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şey ilminden gizlenemeyip muhlisleri ve müfsitleri en iyi bilen 
A‘lemel ‘Âlimîn. Ey yüce kudretiyle hak sahibine hakkını teslim 
edip mazlumun ve zulme uğrayanın intikamını alan Müntegim. 
Bizi intikamına uğrayacakların gireceği korkunç ateşten kurtar. 
Bizi kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

َعاِلِميَن َم الْ ْيكَ َيا اَْعلَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ A‘lemel ‘Âlimîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını isti-
yorum ey tüm ilimlerin sahibi, kendisine hiçbir şey gizli ve gayb 
olmayan, gaybın sahibi, bilenlerin en iyi bileni A‘lemel ‘Âlimîn.

﴾69﴿ • ﴾٦٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِم اَجِ ِتقَ نْ ا اْالِٕ ْيَت َيا ذَ َعالَ ِقُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنْتَ
Sübhâneke yâ Müntegim te‘âleyte yâ Ze’l İntigam

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlardan münezzeh adâletiyle şirk koşup is-

yan edenlerden ve zâlimlerden intikamını mutlaka alan sınırsız 
kudret sahibi Müntegim. Ey azamet ve büyüklüğü mislince ceza 
ve intikamı şiddetli olup intikam sahibi Ze’l İntigam. Bizi intikam 
alacak olduklarının gireceği korkunç ateşten kurtar. Bizi kusursuz 
rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ِقُم ْيكَ َيا ُمنتَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müntegim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hak sahibine hakkını teslim eden intikam alan Müntegim.

﴾70﴿ • ﴾٧٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َرُم اَجِ كْ ْيَت َيا اَ َعالَ اِم تَ ِتقَ نْ ا اْالِٕ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ
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Sübhâneke yâ Ze’l İntigam te‘âleyte yâ Ekrem
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlardan münezzeh kudretiyle zâlim, nankör 
ve günahkârlara intikamı şiddetli olan intikam sahibi Ze’l İntigam. 
Ey şânı çok yüce olan, kusursuz azameti ve kudreti ile kullarına 
sonsuz cömertlik edip sayısız ihsan ve ikramlar yapan cennetin 
sahibi Ekrem. Bizi intikam alacak olduğun cinlerin ve insanların 
gireceği korkunç ateşten kurtar. Bizi kusursuz rahmetin ve merha-
metinle aff eyle yâ Rahmân. 

اِم ِتقَ نْ ا اْالِٕ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l İntigam {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey intikamı şiddetli olan intikam sahibi Ze’l İntigam.

﴾71﴿ • ﴾٧١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َراِم اَجِ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ْيَت َيا ذَ َعالَ َرُم تَ كْ ُسْبَحانَكَ َيا اَ
Sübhâneke yâ Ekrem te‘âleyte yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olan muhteşem, ebe-

dî ve dâimi ikram sahibi Ekrem. Ey zâtı ve şânı çok yüce olan çok 
büyük şahane ihsan ve ikramlar sahibi Ze’l Celâli ve’l İkrâm. Bize 
cehennem ateşinden kurtuluşumuzu ikram eyleyip ateşten kurtar. 
Bize kusursuz rahmetin ve merhametini ikram eyleyip bizleri af-
feyle yâ Rahmân.

َرُم ْيكَ َيا اَكْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ekrem {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sonsuz ve sınırsız ikramların ve cennetin sahibi Ekrem.



75

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

﴾72﴿ • ﴾٧٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ ْيَت َيا اَْعظَ َعالَ َراِم تَ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ
Sübhâneke yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm te‘âleyte yâ A‘zam

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve eksiklerden münezzeh ve müberra, celâl, aza-

met ve muhteşem, sınırsız ikramlar sahibi olan Ze’l Celâli ve’l İk-
râm. Ey her azametli olan yaratılanın azameti ve yüceliği karşı-
sında  küçüldüğü en büyük azamet sahibi A‘zam. Bize cehennem 
ateşinden kurtuluş ikram eyleyip ateşten kurtar. Bize kusursuz 
rahmetin ve merhametini ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

َراِم كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyorum 
ey zâtı ve şânı yüce olan büyük ikram sahibi Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

﴾73﴿ • ﴾٧٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ ْيَت َيا ُمَعظَّ َعالَ ُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا اَْعظَ
Sübhâneke yâ A‘zam te‘âleyte yâ Mu‘azzam

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlıklardan münezzeh ve müberra izzet ve 

celâl sahibi A‘zam. Ey nihayetsiz azamet ve büyüklük sahibi olan 
Mu‘azzam. Bizi cehennemin ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahme-
tin, merhametin ve azametin hürmetine aff eyle yâ Rahmân. 

ُم ْيكَ َيا اَْعظَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ A‘zam {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
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rum ey her azametlinin yüceliğinde küçüldüğü en büyük azamet 
sahibi A’zam.

﴾74﴿ • ﴾٧٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اُم اَجِ ْيَت َيا َعلَّ َعالَ ُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَعظَّ
Sübhâneke yâ Mu‘azzam te‘âleyte yâ ‘Allâm

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz, noksansız, mükemmel ve nihayetsiz büyüklük sa-

hibi olan Mu‘azzam. Ey yüce kudretiyle ve sınırsız ilmiyle ezelden 
ebede kadar en küçükten en büyüğe kadar olmuş ve olacak her 
şeyi bilen ‘Allâm. Bizi azametli cehennem ateşinden kurtar. Bizi 
sonsuz rahmetin, merhametin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ُم ْيكَ َيا ُمَعظَّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu‘azzam {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sonsuz azamet sahibi Mu‘azzam.

﴾75﴿ • ﴾٧٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َسٰالُم اَجِ َعالَ اُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا َعلَّ
Sübhâneke yâ ‘Allâm te‘âleyte yâ Selâm
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup gizli-açık, geçmiş-ge-
lecek her şeyi ezelî ve ebedî ilmiyle bilen ‘Allâm. Ey yüce kudretiyle 
kullarını selâmete çıkarıp huzur ve esenlik veren Selâm. Bizi selâ-
mete çıkamayanların mekanı olan cehennem ateşinden kurtar. Bizi 
sonsuz rahmetin, merhametin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân.

اُم ْيكَ َياَعلَّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Allâm {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ezelî ebedî ilmiyle her şeyi bilen ‘Allâm.

﴾76﴿ • ﴾٧٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ ْيَت َيا َحکَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َسٰالُم تَ
Sübhâneke yâ Selâm te‘âleyte yâ Hakem
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve noksansız inayetiyle her türlü tehlikeden, şer-
den, kötülükten, belâdan ve musibetlerden dilediğini selâmete 
çıkaran Selâm. Ey muhteşem azamet ve büyüklüğünce hikmetle 
hükmeden, hükmünde asla fazlalık ve azlık olmayıp tam münasip 
kusursuz hüküm veren Hakem. Bizi zâlim günahkârlar için hük-
mettiğin cehennem ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahmetin, mer-
hametin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َسٰالُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Selâm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey huzur ve esenlik veren Selâm.

﴾77﴿ • ﴾٧٧﴿

ا ُمْسِلٖميَن نَ َوفَّ ا َصْبًرا َوتَ ْينَ ِرغْ َعلَ ا اَفْ نَٓ  ...َربَّ
Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveff enâ müslimîn 

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır
ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (40)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ ْيَت َيا ُمْحکَ َعالَ ُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا َحکَ
(40) Kur'an-ı Kerim, el-’Â'raf, 7/126.
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Sübhâneke yâ Hakem te‘âleyte yâ Muhkem
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksandan münezzeh, hükmüyle kullarının müka-
fatlarını ve cezasını hakkıyla mahkeme-i kübrada veren Hakem. 
Ey azamet ve yücelik makamındaki bütün hükümleri pek sağlam 
olup, asla değiştirilemeyen ve yüce Kur’ân'daki hükümlerin sahi-
bi Muhkem. Bizi zâlim ve nankörlerin cezasına hükmettiğin ce-
hennemin ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahmetin, merhametin ve 
şefk atinle aff eyle ve aff ımıza hükmeyle yâ Rahmân. 

ُم ْيكَ َيا َحکَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hakem {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hikmetle hükmeden hükmünde şaşmaz Hakem.

﴾78﴿ • ﴾٧٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ ْيَت َيا اَْحکَ َعالَ ُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْحکَ
Sübhâneke yâ Muhkem te‘âleyte yâ Ahkem

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusurdan, noksandan ve hatalardan münezzeh olarak ver-

diği hükmü bozulmayıp değiştirilemeyen Muhkem. Ey azamet ve 
kudret sahibi olup hâkimler hâkimi  ve hükmedenlerin en hayır-
lısı Ahkem. Bizi zâlim ve nankörlerin cezasına hükmettiğin ce-
hennemin ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahmetin, merhametin ve 
şefk atinle aff edip aff ımıza hükmediver  yâ Rahmân. 

ُم ْيكَ َيا ُمْحکَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muhkem {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hükmü değiştirilemez Muhkem.
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﴾79﴿ • ﴾٧٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُم اَجِ دَ ْيَت َيا اَقْ َعالَ ُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا اَْحکَ
Sübhâneke yâ Ahkem te‘âleyte yâ Egdem
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlardan münezzeh olup bütün hikmet eh-
linden hadsiz derece ziyâde hikmet sahibi olan ve hikmetle hük-
meden Ahkem. Ey her şeyden üstün ve yüce olup her var olandan 
önce var olan ezelî Egdem. Bizi yalancı ve ift iracıların cezasına 
hükmettiğin cehennemin ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahmetin, 
merhametin ve şefk atinle aff edip aff ımıza hükmediver yâ Rahmân. 

ُم ْيكَ َيا اَْحکَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ahkem {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hâkimler hâkimi hükmedenlerin en hayırlısı Ahkem.

﴾80﴿ • ﴾٨٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َعاِصُم اَجِ َعالَ ُم تَ دَ ُسْبَحانَكَ َيا اَقْ
Sübhâneke yâ Egdem te‘âleyte yâ ‘Âsım
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve noksansız varlık sahibi olup varlığı ezelî ve ebe-
dî olan Egdem. Ey yüceler yücesi zâtıyla kendisine iltica edenleri 
her türlü sıkıntı, belâ ve musibetlerden koruyan ‘Âsım. Bizi cehen-
nemin korkunç ateşinden koru. Bizleri sonsuz rahmetin, merha-
metin ve şefk atinle koruyup aff eyle yâ Rahmân. 

ُم دَ ْيكَ َيا اَقْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Egdem {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey her vardan önceki var olan ezelî Egdem.
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﴾81﴿ • ﴾٨١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِسُم اَجِ ْيَت َيا قَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َعاِصُم تَ
Sübhâneke yâ ‘Âsım te‘âleyte yâ Gâsim
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlardan münezzeh ve müberra, korumakta 
eşi ve benzeri olmayan ‘Âsım. Ey azameti kudretine ve şânına uy-
gun şekilde her şeyi adâletle taksim eden Gâsim. Bizi cehennemin 
korkunç ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahmetin, merhametin ve 
şefk atinle koruyup aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َعاِصُم وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullah ve etûbu ileyke yâ ‘Âsım {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey korumada eşi benzeri olmayan ‘Âsım.

﴾82﴿ • ﴾٨٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ وُم اَجِ يُّ ْيَت َيا قَ َعالَ اِسُم تَ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gâsim te‘âleyte yâ Gayyûm
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan pâk ve temiz olup her şeyin her şeyini 
ve her ihtiyacını kusursuz en güzel taksim eden Gâsim. Ey şânı 
çok yüce ve sonsuz kudreti sahibi olup zâtı ile kâim olan ve bütün 
canlıların, zerrelerin, gezegenlerin, âlemlerin ve tüm yarattıkları-
nın varlığını devam ettiren Gayyûm. Bizi cehennemin korkunç 
ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahmetin, merhametin ve şefk atinle 
koruyup aff eyle yâ Rahmân. 

اِسُم ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâsim {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kusursuz en güzel taksim eden Gâsim.

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı

Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

﴾83﴿ • ﴾٨٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َباِقى اَجِ َعالَ وُم تَ يُّ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gayyûm te‘âleyte yâ Bâgî
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm kusursuz ve noksansız mükemmel zâtı ile kâim olan, 
hep var olan, varlığı devam edeni varlığının devamıyla ayakta tu-
tan Gayyûm. Ey pek nihayetsiz büyüklük sahibi olup tüm esma-
ları, sıfatları ve varlığı ile ölümsüz ve dâimi olan Bâgî. Bizi cehen-
nemin korkunç  ve sonsuz ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahmetin, 
merhametin ve şefk atinle koruyup aff eyle yâ Rahmân. 

وُم يُّ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gayyûm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyorum 
ey zâtı ile kâim olup her kâimi kâimliğiyle ayakta tutan Gayyûm.
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﴾84﴿ • ﴾٨٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمِميُت اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َباِقى تَ
Sübhâneke yâ Bâgî te‘âleyte yâ Mümît

ecirnâ mine’n nâr  bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz, noksansız, muhteşem, mükemmel varlığı ve ha-

yatı sonsuz, ebedî, dâimi olan ve zât ve sıfatlarıyla sonsuzluk ve 
bekâ sahibi Bâgî. Ey nihayetsiz izzet ve şeref sahibi olup her can-
lıya ölümü tattıran Mümît. Bizi öldükten sonra girilecek cehen-
nemin korkunç ve dâimi ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahmetin, 
merhametin ve şefk atinle kurtarıp aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َباِقى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Bâgî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını isti-
yorum ey zât ve sıfatlarıyla sonsuz olan bekâ sahibi tek ölümsüz 
olan Bâgî.

﴾85﴿ • ﴾٨٥﴿

اِحٖمين َه َيآ اَْرَحَم الرَّ ِفُراللّٰ غْ َرامِ. اَْستَ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ َباِقي. َيا ذَ َيا َباِقي اَنَْت الْ
Yâ Bâgî Ente'l Bâgî. Yâ Ze'l Celâli ve’l İkram.

Estağfirullah Yâ Erhâme’r Râhimîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

“Ey kayıtsız şartsız azamet ve sonsuz ikram sahibi olan Allahım, 
Bâkî kalan ancak sensin. Ey Bâkî. Ey celâl ve ikram sahibi.

Bağışla merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım.”
•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمِقيُت اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِميُت تَ
Sübhâneke yâ Mümît te‘âleyte yâ Mugît
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz, noksansız, hadsiz kuvvet ve kudret sahibi olup di-
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lediği mahlukatını diriltip hayatına son veren Mümît. Ey kudretin 
yüce mertebebesinde olup mahlûkatının rızkını, hakkını veren ve 
şefk at eden Mugît. Bizi ölümden sonra girilecek olan cehennemin 
korkunç ve dâimi ateşinden kurtar. Bizi sonsuz rahmetin ve mer-
hametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمِميُت وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mümît {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey her canlıya ölümü tattıran Mümît.

﴾86﴿ • ﴾٨٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ِسطُ اَجِ ْيَت َيا ُمقْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِقيُت تَ
Sübhâneke yâ Mugît te‘âleyte yâ Mugsit
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksandan uzak olup haşirde bütün kâinatı diril-
ten, canlılara rızık veren ve şefk ati ile gözetip, hıfzeden, besleyen 
kudret ve merhamet sahibi olan Mugît. Ey her şeyden üstün olup 
adâletle hükmedip her işini ölçülü dengeli yapan Mugsit. Bizi ce-
hennemin korkunç ateşinden kurtar. Bizi kusursuz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمِقيُت وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugît {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey mahlukatının rızkını, hakkını veren Mugît.

﴾87﴿ • ﴾٨٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمِحيطُ اَجِ َعالَ ِسطُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمقْ
Sübhâneke yâ Mugsit te‘âleyte yâ Muhît
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Ey noksansız, kusursuz, büyüklük ve hakiki mülk sahibi olan 
ve bütün işleri birbirine uygun olan ikram sahibi Mugsit. Ey şânı 
pek büyük ve yüce olup haşirde bütün kâinatı dirilten ve bütün 
isim ve sıfatları her şeyi çepeçevre kuşatan Muhît. Bizi cehenne-
min korkunç ateşinden kurtar. Bizi kusursuz rahmetin ve merha-
metinle aff eyle yâ Rahmân.

ِسطُ ْيكَ َياُمقْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugsit {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey adâletle hükmeden her şeyi ölçülü dengeli yapan Mugsit.

﴾88﴿ • ﴾٨٨﴿

اِفٖريَن غَ ْيُر الْ ا َواَنَْت خَ ا َواْرَحْمنَ نَ ِفْر لَ اغْ ا فَ نَ ...اَنَْت َوِليُّ
Ente Veliyyunâ feğfir lenâ verhamnâ ve ente Hayru'l Ğâfirîn 

“Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı!
Sen bağışlayanların en iyisisin!” (41)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َباِسطُ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِحيطُ تَ
Sübhâneke yâ Muhît te‘âleyte yâ Bâsit

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup bütün sıfat, isim ve 

fiilleriyle, ilim ve kudretiyle, her şeyi çepeçevre kuşatıp emriyle ve 
iradesiyle bütün her şeyi ihata eden, izni haricinde yaprağın dahi 
kıpırdayamayıp kudret ve tasarrufu alemin her köşesine yayılmış 
olan Muhît. Ey üstün ve yüce kudret sahibi olup maddî-manevî 
bol rızık genişlik, ferahlık ve huzur veren Bâsit. Bizi cehennemin 
korkunç ateşinden kurtar. Bizi kusursuz rahmetin ve merhame-
tinle aff eyle yâ Rahmân.

(41) Kur'an-ı Kerim, el-’Â'raf, 7/155.
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ْيكَ َيا ُمِحيطُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muhît {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey her şeyin her şeyini kuşatıp ihata eden Muhît.

﴾89﴿ • ﴾٨٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُض اَجِ ابِ ْيَت َيا قَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َباِسطُ تَ
Sübhâneke  yâ Bâsit te‘âleyte yâ Gâbıd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey noksansız ulûhiyet sahibi olup istediği kuluna maddî-mâ-

nevî bolluk verip dilediğini açıp genişleten Bâsit. Ey yüce kudret 
sahibi olup yarattığı kâinatta dilediğinin rızkını daraltan, sıkan, 
ruhları kabzeden Gâbıd. Bize cehennemin korkunç ateşinden 
kurtuluş kapılarımızı aç ve bizi kurtar. Bizi noksansız, sınırsız rah-
metin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َباِسطُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Bâsit {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey maddî mânevî bol rızık genişlik veren Bâsit.

﴾90﴿ • ﴾٩٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِئدُ اَجِ ْيَت َيا قَٓ َعالَ ُض تَ ابِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gâbıd te‘âleyte yâ Gâid

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân
Ey kusursuz kudretiyle dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan 

ve her darlık ve sıkıntıdan sonra kullarını dünyada ve âhirette mü-
kafatlandıran, her darlık içinde hikmetleri olan ve ruhları kabze-
den Gâbıd. Ey yüceler yücesi olup yolda kalmışların ve yolunu 
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kaybedenlerin rehberi Gâid. Bizi doğru yoldan sapıp Hak yolu 
kaybedenlerin gireceği cehennemin ateşinden kurtar. Bizi nok-
sansız, kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ُض ابِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâbıd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğine rızkı daraltan ruhları kabzeden Gâbıd.

﴾91﴿ • ﴾٩١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَر َبِعيدٍ اَجِ يًبا غَ رِ ْيَت َيا قَ َعالَ اِئدُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا قَٓ
Sübhâneke yâ Gâid te‘âleyte yâ Garîben Ğayra Be‘îd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksandan münezzeh zâtıyla yol gösterecek kimsesi 

olmayanlara yol gösterip kumandanlık ve rehberlik eden Gâid. Ey 
azameti ve büyüklüğü kâinata yayılmış olup bütün isim ve sıfatla-
rının tecellileri ile mekandan münezzeh olan ve bize bizden daha 
yakîn olan Garîben Ğayra Be‘îd. Bizi  senin dosdoğru yolundan 
sapanların gireceği cehennemin ateşinden kurtar. Bizi noksansız, 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

اِئدُ ْيكَ َيا قَٓ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâid {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yol gösteren yegâne hakim ve rehber olan Gâid.

﴾92﴿ • ﴾٩٢﴿

َوِعيدِ َوْعدِ َوالْ ا الْ ْيَت َيا ذَ َعالَ ْيَر َبِعيدٍ تَ يًبا غَ رِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
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"Tıbb'ul Kur'an - Es Saigu İlm-i Ledünni"

Sübhâneke yâ Garîben Ğayra Be‘îd te‘âleyte
yâ Ze’l Va‘di ve’l Va‘îd ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusurdan, noksanlıktan, mekandan münezzeh olarak uzak 
olmayıp bize şah damarımızdan daha yakın olan Garîben Ğayra 
Be‘îd. Ey yüce kudret sahibi olup kullarına azap ve müjde vaadle-
rinin sahibi olan Ze’l Va‘di ve’l Va’îd. Bizi senin varlığından gâfil 
olanların gireceği ateşten kurtar. Bizi noksansız, kusursuz rahme-
tin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيَر َبِعيدٍ يًبا غَ رِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Garîben Ğayra Be‘îd

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey mekandan münezzeh olarak yarattıklarından uzak olma-
yıp bize şah damarımızdan daha yakın olan Garîben Ğayra Be‘îd.

﴾93﴿ • ﴾٩٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمِعيدُ اَجِ َعالَ َوِعيدِ تَ َوْعدِ َوالْ ا الْ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ
Sübhâneke yâ Ze’l Va‘di ve’l Va‘îd te‘âleyte yâ Mu’îd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup mü’minlere cennette 

ebedî saadet vaadedip, kâfirleri, zâlimleri ve müşrikleri cehennem 
ve ebedî azapla tehdit eden Ze’l Va‘di ve’l Va‘îd. Ey yüce kudret 
sahibi olup öldürüp dirilten ve tekrar hayata döndüren Mu‘îd. Bizi 
ölümden ve dirilişten gafl et edenlerin gireceği ateşten kurtar. Bizi 
noksansız, kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

َوِعيدِ َوْعدِ َوالْ ا الْ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l Va‘di ve’l Va‘îd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyorum 
ey müjde va’dinin ve azab va’îdinin sahibi olan Ze’l Va‘di ve’l Va‘îd.
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﴾94﴿ • ﴾٩٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمْرِضى اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِعيدُ تَ
Sübhâneke yâ Mu‘îd te‘âleyte yâ Murdî
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksaniyetten münezzeh olup sonsuz kudretiyle haşir-
de bütün kâinatı yeniden dirilten Mu‘îd. Ey yüce kudret sahibi olup 
bütün varlıkların her türlü dilek ve arzusunu bilen Murdî. Bizi ölüm-
den ve dirilişten gafl et edenlerin gireceği ateşten kurtar. Bizi noksan-
sız, kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمِعيدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu‘îd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey öldürüp dirilten yeniden hayata döndüren Mu‘îd.

﴾95﴿ • ﴾٩٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يدُ اَجِ ْيَت َيا ُمرِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْرِضى تَ
Sübhâneke yâ Murdî te‘âleyte yâ Murîd
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup mahlûkatını nimet-
leriyle hoşnut kılıp ihsan ettiği maddî ve mânevî nimetleriyle on-
ları memnun ve razı eden Murdî. Ey nihayetsiz kudret sahibi olup 
bütün varlıkların her türlü dilek ve arzularını bilen Murîd. Bizi 
nimetlerine nankörlük edenlerin gireceği ateşten kurtar. Bizi nok-
sansız, kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمْرِضى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Murdî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğini dilediğine razı eden hoşnut kılan Murdî.
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“Derdiniz Günahlar, Devânız İstiğfardır”  (Hadis-i Şerif)

﴾96﴿ • ﴾٩٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمْرِشدُ اَجِ َعالَ يدُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمرِ
Sübhâneke yâ Murîd te‘âleyte yâ Mürşîd
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup iradesi ve hâkimiyeti 
nihayetsiz olan ve dilediğine dilediğini dilediği şekilde yapmayı 
dileyip yapan ve tüm dilekler kendisinden dilenen Murîd. Ey yü-
celer yücesi olup doğruyu bulmak isteyenlere doğru yolları açıp 
Hak yolu gösteren ve Hak yolda yürüten Mürşîd. Bizi Hak yoldan 
sapanların gireceği ateşten kurtar. Bizi noksansız, kusursuz rah-
metin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

يدُ ْيكَ َيا ُمرِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Murîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey iradesi sonsuz olan dilediğine dilediğini dilediği şekilde 
yapmayı dileyen ve dilediğini yapan Murîd.

﴾97﴿ • ﴾٩٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َراِشدُ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْرِشدُ تَ
Sübhâneke yâ Mürşîd te‘âleyte yâ Râşid
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh ve uzak olup doğruya 
iletmek istediğini saptıracak kimsenin olmadığı, dosdoğru yolu-
nu gösteren Mürşîd. Ey en yüce makam sahibi olup mahlûkâta 
maslahatlarını ve kullarına yolların en doğrusunu gösteren onları 
irşad eden, hidâyete erdiren, bütün işleri ezelî takdirine göre yürü-
tüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere hedefine ulaştıran Râşid. 
Bizi Hak yoldan sapanların gireceği ateşten kurtar. Bizi noksansız, 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.
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ْيكَ َيا ُمْرِشدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mürşîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey doğruya iletmek istediğini saptıracak kimsenin olmadığı, 
Hakkı gösteren Mürşîd.

﴾98﴿ • ﴾٩٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َرِشيدُ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َراِشدُ تَ
Sübhâneke yâ Râşid te‘âleyte yâ Reşîd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlıklardan pâk ve temiz olup en doğru 

yolu gösteren ve öğreten Râşid. Ey en yüce ve yüksek makam sa-
hibi olup bütün işlerini ezelî takdirine göre en güzel bir şekilde ne-
ticeye ulaştıran, dâima doğruyu gösterip telkin edip hidâyet eden 
ve doğruyu takdîr eden, her işi istikamet, adâlet ve çok hikmet ve 
maslahatlara dayanan Reşîd. Bizi Hak yolu kaybedenlerin düşece-
ği ateşten kurtar. Bizi noksansız, kusursuz rahmetin ve merhame-
tinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َراِشدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Râşid {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey doğru yolu gösteren ve öğreten Râşid.

﴾99﴿ • ﴾٩٩﴿

اِلٖميَن ْوِم الظَّ قَ ةً ِللْ نَ ا ِفتْ نَ ْجَعلْ ا لَا تَ نَ ا َربَّ نَ لْ َوكَّ ِه تَ َعلَى اللّٰ
‘Alellâhi tevekkelnâ,

Rabbenâ lâ tec‘alnâ fitnete'l lil gavmi'z zâlimîn 
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“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

“Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zâlimler
topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!” (42)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِهدُ اَجِ ْيَت َيا شَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َرِشيدُ تَ
Sübhâneke yâ Reşîd te‘âleyte yâ Şâhid

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz ve eksiksiz olup en doğru hükümleri veren ve bü-

tün işlerini en güzel ve noksansız şekilde yönetip idare eden Reşîd. 
Ey nihayetsiz azamet ve kudret sahibi olup tüm sırları bilen her 
şeyden haberdar olup gören Şâhid. Bizi senin şahit olduğundan 
gafl et ederek günah işleyenlerin düşeceği ateşten kurtar. Bizi nok-
sansız, kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َرِشيدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Reşîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını isti-
yorum ey hükmünde isabetli olup bütün işleri en güzel şekilde 
yöneten Reşîd.

﴾100﴿ • ﴾١٠٠﴿

ا ِمَن النَّارِ لِّْصنَ َاَمانُ خَ َاَمانُ الْ كَ لَا ِاٰلَه ِاالَّ اَنَْت الْ َحْمدِ ُسْبَحانَكَ اَللُّٰهمَّ َوبِ
Sübhânekellâhümme ve bihamdike

Lâ ilâhe illâ ente’l emânü’l emânu hallisnâ mine’n nâr
Tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olan Allahım!

Sana hamd ederim. Sen'den başka ilâh yok!
Emân ver bize, kurtar bizi cehenneminden.

•••

(42) Kur'an-ı Kerim, el-Yûnus, 10/85.
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دٍ ا ُمَحمَّ نَ دِ ّ امًّا، عَلٰى َسيِ اَماً تَ ْم َسلَ ةً، َوَسِلّ اِملَ اةً كَ اَللُّٰهمَّ َصِلّ َصلَ

َحَواِئُج، ِه الْ َضى بِ قْ َرُب، َوتُ ِه اْلکُ ِرُج بِ فَ نْ ، َوتَ دُ ُعقَ ِه الْ نَْحلُّ بِ اَلَّٖذي تَ

يِم  رِ ِه الْکَ َوْجهِ َماُم بِ ى الغَ ْسقَ َواِتِم، َوُيْستَ اِئُب َوُحْسُن الْخَ غَ ِه الرَّ نَاُل بِ َوتُ
وٍم لَكَ ِلّ َمْعلُ دِ كُ َعدَ ٍس بِ ْمَحٍة َونَفَ ِلّ لَ ِه ٖفي كُ َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِ

“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâm-
men ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin'illezî tenhallü bihi'l ‘ugadü ve 
tenfericu bihi'l kürebü ve tukdâ bihi'l havâicu ve tünâlü bihi'r re-
ğâibü ve hüsnü'l havâtimi ve yustasgal ğamâmu bi vechihil kerî-
mi ve ‘alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi ‘adedi 
külli ma‘lûmin lek.”

Allahım!
Düğümler kendisi hürmetine çözülen, sıkıntılar kendisi bereke-

tine giderilen ihtiyaçlar kendisi şerefine karşılanan, isteklere, emel-
lere ve hüsnü hatimeye kendisi vesilesiyle mazhar olunan, mübarek 
yüzü suyu hürmetine yağmur istenilen Efendimiz Muhammed’e ve 
onun bütün mübarek nesline, ehli beytine ve ashabına her bakışta 
ve nefeste ma’lumun olan şeylerin tamamı adedince kâmil bir salât 
ve tam bir selâm eyle.

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يدُ اَجِ هِ ْيَت َيا شَ َعالَ اِهدُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şâhid te‘âleyte yâ Şehîd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz zâtıyla bütün mevcudat her an nazarında olup gö-

zünden hiçbir şey kaçıp zâtından gizli kalmayan, her zamanda ve 
her mekanda her an hâzır ve nâzır olan Şâhid. Ey azamet ve kud-
ret sahibi olup kendisinden bir şey saklanamayan her şeyin her 
şeyini iç yüzünü gören Şehîd. Bizi senin şahit olduğundan gafl et 
ederek günah işleyenlerin düşeceği ateşten kurtar. Bizi noksansız, 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.
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“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

اِهدُ ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şâhid {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey tüm sırları bilen her şeyden haberdar olup gören Şâhid.

﴾101﴿ • ﴾١٠١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يدُ اَجِ دِ ْيَت َيا شَ َعالَ يدُ تَ هِ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şehîd te‘âleyte yâ Şedîd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusurdan ve noksanlardan münezzeh olup kâinatta her şe-

yin ahvâline şâhit olan, her türlü övgüye lâyık olan, mahlûkatı ye-
niden yeniye icat edip yoktan yaratan, ölen ve ölü maddelere tek-
rar hayat veren Şehîd. Ey yüceler yücesi azamet sahibi, kuvvet ve 
kudreti pek ziyade ve çok şiddetli olan Şedîd. Bizi ateşin şiddetli 
azabından kurtar. Bizi noksansız, kusursuz rahmetin ve şefk atinle 
aff eyle yâ Rahmân. 

يدُ هِ ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şehîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kendisinden bir şey saklanamayan her şeyin iç yüzünü 
gören Şehîd.

•••

اِحٖميَن َيا اَْرَحَم الرَّ
Yâ erham'er Rahimîn

"Ey merhametlilerin en merhametlisi"

يَن اِكرِ اِكٖريَن َولِٰآالئِكَ مَِن الذَّ ْعٰماِئكَ ِمَن الشّٰ نٖې ِلنَ َواْجَعلْ
Vec‘alnî li ne'mâike min'eş-şâkirîne ve li âlâike min'ez-zâkirin
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“Beni senin nimetlerine şükredenlerden ve
ihsanlarını ananlardan kıl”

اِحٖميَن َرْحَمِتكَ َيا اَْرَحَم الرَّ َواْرَحْمٖنې بِ
Verhamnî bi rahmetike yâ erham'er Rahimîn
“Rahmetin hürmetine bana merhamet et,

ey merhametlilerin en merhametlisi”

﴾102﴿ • ﴾١٠٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يدِ اَجِ دِ ِش الشَّ َبطْ ا الْ ْيَت َيا ذَ َعالَ يدُ تَ دِ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şedîd te‘âleyte yâ Ze’l Batşi’ş Şedîd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey zât-ı mukaddesi tüm kusur ve noksanlardan münezzeh ve 

müberra olup azap ve cezası çok şiddetli olan ve ey şiddetinin eşi 
benzeri olmayan Şedîd. Ey en yüce kudret ve azamet sahibi olup 
haddini bilmeyen zâlimleri ve pişmanlık duymayan kâfirleri kıs-
kıvrak yakalayan, şiddetle cezalandıran ve en şiddetli azap sahibi 
Ze’l Batşi’ş Şedîd. Bizi çok şiddetli olan ateşinden ve her çeşit aza-
bından kurtar. Bizi noksansız, kusursuz ve muhteşem rahmetin ve 
şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

يدُ دِ ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şedîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey şiddetinin eşi benzeri olmayan Şedîd.

﴾103﴿ • ﴾١٠٣﴿

اِب يدَ الِْعقَ ْيَت َيا شَدِ َعالَ يدِ تَ دِ ِش الشَّ َبطْ ا الْ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ



95

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

Sübhâneke yâ Ze’l Batşi’ş Şedîd te‘âleyte yâ Şedîde'l ‘Îgâb
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve noksansız olup çok hızlı ve kıskıvrak yakalaması ve 
azâbı çok şiddetli olan Ze’l Batşi’ş Şedîd. Ey yücelik ve büyüklük sahi-
bi olup zâlimlere, suç ve günahlara şiddetle karşılık veren, çok büyük 
ve şiddetli azap ile cezalandıran Şedîde'l ‘Îgâb. Bizi pek çok şiddetli 
ateşinden ve her çeşit azabından kurtar. Bizi noksansız, kusursuz ve 
muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

يدِ دِ ِش الشَّ َبطْ ا الْ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l Batşi’ş Şedîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kıskıvrak yakalaması ve azâbı şiddetli olan Ze’l Batşi’ş Şedîd.

﴾104﴿ • ﴾١٠٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َسّيِدُ اَجِ َعالَ ابِ تَ يدَ الِْعقَ ُسْبَحانَكَ َيا شَدِ
Sübhâneke yâ Şedîde'l ‘Îgâb te‘âleyte yâ Seyyîd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlardan pâk ve temiz olup, zâlimleri, müş-

rikleri ve günahından pişman olup tevbe etmeyenleri çok şiddetli 
cezalara çarptıran, ceza ve azabının dahi misli ve benzeri olma-
yan Şedîde'l ‘Îgâb. Ey azamet ve kudret sahibi efendiler efendisi 
yegâne sahibimiz olan Seyyîd. Bizi pek şiddetli olan cehennem 
ateşinden ve her çeşit azabından kurtar. Bizi noksansız, kusursuz 
ve muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

اِب يدَ الِْعقَ ْيكَ َيا شَدِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şedîde'l ‘Îgâb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey azâbı şiddetli olan Şedîde'l ‘Îgâb.
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﴾105﴿ • ﴾١٠٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يدِ اَجِ دِ ْولِ السَّ قَ ا الْ ْيَت َيا ذَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َسّيِدُ تَ
Sübhâneke yâ Seyyîd te‘âleyte yâ Ze’l Gavli’s Sedîd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlardan münezzeh, en büyük fazilet ve 

yüceliğe sahip olan önderimiz, sahibimiz ve kullarına çok ikram 
eden efendimiz Seyyîd. Ey azamet ve büyüklük sahibi olup en 
sağlam ve doğru sözlerin sahibi olan Ze’l Gavli’s Sedîd. Bizi ce-
hennem ateşinden kurtar. Bizi noksansız, kusursuz ve muhteşem 
rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َسّيِدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Seyyîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey efendiler efendisi olan Seyyîd.

﴾106﴿ • ﴾١٠٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ يدُ اَجِ ْيَت َيا َمجِ َعالَ يدِ تَ دِ ْولِ السَّ قَ ا الْ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ
Sübhâneke yâ Ze’l Gavli’s Sedîd te‘âleyte yâ Mecîd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup  en muhkem, metin, 

doğru, sağlam sözler sahibi Ze’l Gavli’s Sedîd. Ey azamet ve yüce-
lik sahibi olup her türlü senâya ve övgüye lâyık olan Mecîd. Bizi  
cehennem ateşinden kurtar. Bizi noksansız, kusursuz ve muhte-
şem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân.

يدِ دِ ْولِ السَّ قَ ا الْ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l Gavli’s Sedîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sağlam ve doğru söz sahibi Ze’l Gavli’s Sedîd.
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“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

﴾107﴿ • ﴾١٠٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ دُ اَجِ ْيَت َيا َماجِ َعالَ يدُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َمجِ
Sübhâneke yâ Mecîd te‘âleyte yâ Mâcid
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân. 

Ey kusur ve eksiklikten uzak olup mukaddes zatıyla övülmeye 
en lâyık olan şân ve şerefin sahibi Mecîd. Ey azamet ve yücelik 
sahibi olup kadri ve şânı büyük, keremi ve ihsanı bol olan Mâcid. 
Bizi  cehennem ateşinden kurtar. Bizi  kusur ve noksanlıktan mü-
nezzeh olan rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

يدُ ْيكَ َيا َمجِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mecîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey övülmeye en lâyık olan şân ve şerefin sahibi Mecîd.

﴾108﴿ • ﴾١٠٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ دُ اَجِ ْيَت َيا َواجِ َعالَ دُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َماجِ
Sübhâneke yâ Mâcid te‘âleyte yâ Vâcid
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksandan münezzeh olup, keremi ihsanı ve lütfu 
çok bol ve büyük, cömertliği sonsuz, yüce arşın sahibi, yarattığı 
tüm varlıkları gözetip koruyan, mükemmel ve sayısız nimetler ya-
ratarak kullarına sunan, ikramı sonsuz bollukta ve kesintisiz olan 
Mâcid. Ey azamet ve yücelik sahibi olup, kendisinden hiçbir şey 
gizli kalmayan, kudretinden hiçbir şey kaçamayan ve istediğini 
istediği anda bulan Vâcid. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Bizi 
kusur ve noksanlıktan münezzeh olan rahmetin ve merhametinle 
aff eyle yâ Rahmân.

دُ ْيكَ َيا َماجِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
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Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mâcid {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey bolca ihsan eden arşın sahibi yüceler yücesi olan Mâcid.

﴾109﴿ • ﴾١٠٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َواِحدُ اَجِ َعالَ دُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َواجِ
Sübhâneke yâ Vâcid te‘âleyte yâ Vâhid

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey noksansız, kusursuz olup, istediğini öldürüp dirilten, hayat 

veren, ayakta tutan, kendini eserlerinde gösteren, istediği her şeyi 
bulan, kendisine darlık, fakirlik, âcizlik, ârız olmayan, hazinesi 
sonsuz olup  zenginliğinden hiçbir şey eksilmeyen Vâcid. Ey yüce 
arşın sahibi ve yücelikte misilsiz olup eşi benzeri ortağı dengi ikin-
cisi olmayan bir ve tek olup kendinden başka ilah olmayan Vâhid. 
Bizi  cehennem ateşinden kurtar. Bizi kusur ve noksanlıktan mü-
nezzeh olan rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

دُ ْيكَ َيا َواجِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vâcid {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey bütün mevcudatın sahibi olup dilediğini anında bulan ve 
hiçbir şey kendisinden kaçıp saklanamayan Vâcid.

﴾110﴿ • ﴾١١٠﴿

ٖه ِعلٌْم َـٔلَكَ َما لَْيَس ٖلي بِ كَ اَنْ اَْس ـّٓي اَُعوذُ بِ  ... َرّبِ ِاِن
اِسٖريَن ْن ِمَن الْخَ كُ ٓي اَ ـٖ ْرَحْمن ِفْر ٖلي َوتَ غْ                                               َوِالَّا تَ

Rabbi innî e‘ûzu bike en es'eleke mâ leyse lî bihî ‘ilmun,
ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekun mine'l hâsirîn 

“Rabbim! Şüphesiz ben Sen'den hakkında bilgim olmayan şeyi
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“Allah kendisinden istemeyene gazaplanır”  (Tirmizi, Daavât 2 - Hadis No:3373)

istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana
acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” (43)

•••
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َحِميدُ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َواِحدُ تَ

Sübhâneke yâ Vâhid te‘âleyte yâ Hamîd
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve mükemmel olup tek olan, zâtında, isimlerinde, 
sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, hâkimiyetinde, saltanatın-
da, uluhiyetinde asla eşi, ortağı, benzeri, misli ve dengi bulunma-
yan Vâhid. Ey şânı pek yüce olup her lisanla, her varlığın diliyle 
övülen ve her övgü ve senâya lâyık olan, en büyük hamd, sena-
ya lâyık olan, bütün varlıkların hâl ve kâl lisanıyla övülüp hamd 
edilen Hamîd. Bizi sana şirk koşanların ve nankörlerin gireceği 
cehennem ateşinden kurtar. Bizi kusur ve noksanlıktan münezzeh 
olan rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َواِحدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vâhid {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey eşi benzeri ortağı dengi ikincisi olmayan bir ve tek olup 
kendinden başka ilah olmayan Vâhid.

﴾111﴿ • ﴾١١١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َحاِمدُ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحِميدُ تَ
Sübhâneke yâ Hamîd te‘âleyte yâ Hâmid
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve noksansız tüm mukaddesatın sahibi olup her an 
övülüp tesbih edilen tüm hamdlerin sahibi ey pek yüce şân şeref  sahibi 
ve hiçbir sebep olmaksızın zâtıyla övgüye lâyık bulunan Hamîd. Ey bü-

(43) Kur'an-ı Kerim, el-Hûd, 11/47.
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tün teşekkürleri, hamdleri, senâları kendisine mahlûkatın tesbihatıyla 
ulaştırılan Hâmid. Bizi sana şirk koşanların ve nankörlerin gireceği ce-
hennem ateşinden kurtar. Bizi kusur ve noksanlıktan münezzeh olan 
rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َحِميدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hamîd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey her an övülüp tesbih edilen tüm hamdlerin sahibi Hamîd.

﴾112﴿ • ﴾١١٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِفُض اَجِ ْيَت َيا خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحاِمدُ تَ
Sübhâneke yâ Hâmid te‘âleyte yâ Hâfid
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey noksansız ve kusursuz olup tüm yarattıklarının kendisine 
hamd etmeye muhtaç olduğu ve yapılan hamd ve senâların yüce 
arşına yükseldiği tüm övgü ve senâların mercii Hâmid. Ey kuvveti 
ve tasarrufatı en küçükten en büyük mahlûkata kadar tesir eden, 
dereceleri alçaltıp dilediğini zelil ve güçsüz kılan Hâfid. Bizi sana 
şirk koşanların ve nankörlerin gireceği cehennem ateşinden kur-
tar. Bizi kusur ve noksanlıktan münezzeh olan rahmetin ve mer-
hametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َحاِمدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hâmid {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey tüm hamdü senaların, övgü ve şükürlerin sahibi Hâmid.

﴾113﴿ • ﴾١١٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْرُد اَجِ ْيَت َيا فَ َعالَ اِفُض تَ ُسْبَحانَكَ َيا خَ
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Sübhâneke yâ Hâfid te‘âleyte yâ Ferd
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olup dilediğinin se-
viyesini, derecesini, mertebesini düşürüp alçaltan Hâfid. Ey yüce 
azamet sahibi olup tek başına tüm yarattıklarına sahip olan, idare 
eden, hükmeden, kontrol eden, nihayetsiz güç ve kudret sahibi ve 
saltanatında ortağı olmayan Ferd. Bizi cehennem ateşinden kur-
tar. Bizi kusur ve noksanlıktan münezzeh olan rahmetin ve mer-
hametinle aff eyle yâ Rahmân.

اِفُض ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hâfid {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğini alçaltan Hâfid.

﴾114﴿ • ﴾١١٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا اََحدُ اَجِ َعالَ ْرُد تَ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
Sübhâneke yâ Ferd te‘âleyte yâ Ehad

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân. 
Ey kusurdan ve noksanlıktan münezzeh olup kendisini masnua-

tıyla yarattıklarıyla tanıtan, yarattıklarına benzemeyip misli, şebihi, 
şeriki olmayan, her bir yarattığı eşyada kendi mührünü, damgasını 
vuran, her yaratılanı tek başına idare edip benzeri olmayan ve her 
şeye gücü yeten Ferd. Ey yüceler yücesi bir makam sahibi olup zâtın-
da tek olan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, eşi, benzeri, misli 
bulunmayan, her yarattığı şeyde birliğini gösteren Ehad. Bizi cehen-
nem ateşinden kurtar. Bizi kusur ve noksanlıktan münezzeh olan 
rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْرُد ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ferd {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını isti-
yorum ey bir ve tek olarak tüm kusurlardan eksikliklerden uzak 
olan, bir yardımcıya ve bir eşe ihtiyacı olmayıp tüm mahlûkatı-
nın ihtiyaçlarına ferdiyetiyle cevap veren tek başına yeten Ferd.

﴾115﴿ • ﴾١١٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َصَمدُ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اََحدُ تَ
Sübhâneke yâ Ehad te‘âleyte yâ Samed
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksandan münezzeh olup tüm kâinattaki saltana-
tın tek sahibi, eşi ve benzeri olmayıp bir olan Ehad. Ey yüce arşın 
ve kürsünün sahibi olup hiçbir şeye muhtaç olmayan ve yarattığı 
tüm âlemlerde en küçükten en büyüğe kadar her şeyin kendisi-
ne muhtaç olduğu Samed. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Bizi 
kusur ve noksanlıktan münezzeh olan rahmetin ve merhametinle 
aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا اََحدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ehad {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey bir ve tek olup ikincisi asla olmayan Ehad.

﴾116﴿ • ﴾١١٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا اَْمَجدُ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َصَمدُ تَ
Sübhâneke yâ Samed te‘âleyte yâ Emced
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olup hiçbir şeye, hiç-
bir yardıma, hiçbir yaratılana muhtaç olmayan ve tüm yarattık-
larının mukaddes zatına muhtaç olduğu, muhtaçlara cevap verip 
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ihtiyaç ve sıkıntılarını gideren Samed. Ey yüce arşın sahibi olup 
şân, şeref ve izzetinde her şeyden sonsuz derecede yüce olan Em-
ced. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Bizi kusur ve noksanlıktan 
münezzeh olan rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َصَمدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Samed {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç 
olduğu Samed.

﴾117﴿ • ﴾١١٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا اََبدُ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اَْمَجدُ تَ
Sübhâneke yâ Emced te‘âleyte yâ Ebed

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksandan pâk ve temiz olup tüm isim ve sıfatla-

rıyla izzeti yüceliği ikramı sonsuz olan Emced. Ey zâtında en yüce 
sıfatları toplayan, zamanı yaratan ve yüce zâtı zamandan münez-
zeh olarak varlığının başı ve sonu olmayan Ebed. Bizi cehennem 
ateşinden kurtar. Bizi kusur ve noksanlıktan münezzeh olan rah-
metin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا اَْمَجدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Emced {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey izzeti yüceliği ikramı sonsuz olan Emced.

﴾118﴿ • ﴾١١٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْرِض اَجِ أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ ْيَت َيا َبدِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اََبدُ تَ
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Sübhâneke yâ Ebed te‘âleyte yâ Bedî‘a’s Semâvâti ve’l Ard
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz, mükemmel ve noksansız olup varlığının sonu ol-
mayan, ölümsüz, varlığı sürekli devam edip ebedî olan Ebed. Ey 
yücelik ve azamet sahibi olup yüce arşın, yerlerin ve göklerin ya-
ratıcısı ve îcad edicisi olan Bedî‘a’s Semâvâti ve’l Ard. Bizi cehen-
nem ateşinden kurtar. Bizi muhteşem ve benzersiz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا اََبدُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ebed {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey âcizlikten ve zamanın tüm sınırlarından münezzeh ola-
rak sonsuz olan Ebed.

﴾119﴿ • ﴾١١٩﴿

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ ْيَت َيا َربَّ السَّ َعالَ ْرِض تَ أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ   ُسْبَحانَكَ َيا َبدِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Bedî‘a’s Semâvâti ve’l Ard

te‘âleyte yâ Rabbe’s Semâvatî ve’l Ard
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve mukaddes varlık sahibi olup benzersiz icadıyla 
dünyayı ve semayı yaratan Bedî‘a’s Semâvâti ve’l Ard. Ey azamet 
şân sahibi olup yerin göğün ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi 
olan Rabbe’s Semâvâti ve’l Ard. Bizi cehennem ateşinden kurtar. 
Bizi muhteşem ve benzersiz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ 
Rahmân.

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ ْيكَ َيا َبدِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Bedî‘a’s Semâvâti ve’l Ard

{3, 11, 33, 100 tekrar}
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"Tıbb'ul Kur'an - Es Saigu İlm-i Ledünni"

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey benzersiz icad edip yeri göğü yaratan Bedî‘a’s Semâvâti 
ve’l Ard.

﴾120﴿ • ﴾١٢٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َوُدوُد اَجِ َعالَ ْرِض تَ أَ َماَواتِ َوالْ ُسْبَحانَكَ َيا َربَّ السَّ
Sübhâneke yâ Rabbe’s Semâvatî ve’l Ard te‘âleyte yâ Vedûd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksandan münezzeh olup yerleri, gökleri ve ara-

sındakileri idare edip terbiye ve kontrol eden Rabbe’s Semâvâti 
ve’l Ard. Ey yüceler yücesi ve yüce arşın sahibi olup kullarını en 
fazla seven, aşka, muhabbete, sevgiye ve olmazsa olmaz denilme-
ye en lâyık olan Vedûd. Bizi sevginden mahrum bıraktıklarının 
gireceği cehennem ateşinden kurtar. Bizi muhteşem ve benzersiz 
rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ ْيكَ َيا َربَّ السَّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Rabbe’s Semâvatî ve’l Ard

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yerin göğün ve ikisi arasındakilerin her şeyin Rabbi olan 
Rabbe’s Semâvâti ve’l Ard.

﴾121﴿ • ﴾١٢١﴿

اِلٖحيَن الصَّ ٖني بِ ٖني ُمْسِلماً َواَلِْحقْ َوفَّ ...تَ
Teveff enî müslimen ve elhıknî bi's sâlihîn 

“(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir
ve beni sâlihler arasına kat!” (44)

(44) Kur'an-ı Kerim, el-Yûsuf, 12/101.
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•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َب الْۇُجودِ اَجِ ْيَت َيا َواجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َوُدوُد تَ
Sübhâneke yâ Vedûd te‘âleyte yâ Vâcibe'l Vücûd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz ve mükemmel esma ve sıfatlara haiz olup kalbi-

mizin tek sahibi olan, hakiki muhabbete lâyık ve bütün kullarını 
kendine cezbedip çeken, bu cezbe ve sevgisi cennetinden lezzetli 
gelen ve “bir nebzecik muhabbetin bize ebeden kâfidir” dedirten 
Vedûd. Ey en yüce varlık sahibi olup varlığı hiçbir şeye muhtaç ol-
mayan, varlığı mutlak ve zaruri olan, her yaratılmış olanda tecelli 
eden tüm esma ve sıfatları ile mutlak olan varlığı apaçık görülen 
Vâcibe'l Vücûd. Bizi varlığından gâfil olanların gireceği cehennem 
ateşinden kurtar. Bizi muhteşem ve benzersiz rahmetin ve merha-
metinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َوُدوُد وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vedûd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğini seven ve sevilmeye en lâyık olan sevginin kay-
nağı Vedûd.

﴾122﴿ • ﴾١٢٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َجَواُد اَجِ َعالَ َب الْۇُجودِ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َواجِ
Sübhâneke yâ Vâcibe'l Vücûd te‘âleyte yâ Cevâd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve eksiklikten pâk ve temiz olup ey yarattığı her şey 

mahlûk ve vücudu mümkün iken kendisi yaratılmamış olan Vâci-
be'l Vücûd. Ey azamet ve kudret sahibi olup bütün cömertlerin pek 
çok fevkinde ve üstünde cömert olan Cevâd. Bizi mutlak varlığın-
dan gâfil olanların gireceği cehennem ateşinden kurtar. Bizi muh-
teşem ve benzersiz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.
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َب الْۇُجوِد ْيكَ َيا َواجِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vâcibe'l Vücûd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey varlığı zâtının kendinden olan Vâcibe’l Vücûd.

﴾123﴿ • ﴾١٢٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َمْوُجوُد اَجِ َعالَ  ُسْبَحانَكَ َيا َجَواُد تَ
Sübhâneke yâ Cevâd te‘âleyte yâ Mevcûd
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey eksiksiz, noksansız zâtı mukaddes olup cömertlik ve ikram-
ları sonsuz ve sınırsız olan Cevâd. Ey mutlak ve zorunlu varlığı, 
kâinattaki her şeyin mümkün varlığına yansıyan ve mevcudiye-
tine yaratılanlar ayinedarlık yapan Mevcûd. Bizi mutlak varlığın-
dan gâfil olanların gireceği cehennem ateşinden kurtar. Bizi muh-
teşem ve benzersiz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َجَواُد وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Cevâd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ikramı, ihsanı, cömertliği sonsuz Cevâd.

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı
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Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

﴾124﴿ • ﴾١٢٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُهوُد اَجِ ْيَت َيا َمشْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْوُجوُد تَ
Sübhâneke yâ Mevcûd te‘âleyte yâ Meşhûd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey eksiksiz, noksansız zâtı mukaddes olup var olan her şey 

O’nun varlığı ile varlığa kavuşan ve varlık âlemi ile tanışan Mev-
cûd. Ey azamet ve yücelik sahibi olan, her şeyin her halini her an 
görüp eser ve fiilleri ile varlığı güneş gibi âşikar olan Meşhûd. Bizi 
mutlak varlığından gâfil olanların gireceği cehennem ateşinden 
kurtar. Bizi muhteşem ve benzersiz rahmetin ve merhametinle af-
feyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َمْوُجوُد وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mevcûd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey tüm var olanların varlığı kendine bağlı olan Mevcûd.

﴾125﴿ • ﴾١٢٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َمْحُموُد اَجِ َعالَ ُهوُد تَ ُسْبَحانَكَ َيا َمشْ
Sübhâneke yâ Meşhûd te‘âleyte yâ Mahmûd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey muhteşem varlık sahibi olup yarattığı her varlığı görerek 

kusursuz sanatlarına ve sanatkarlığına ve mutlak varlığına şâhid 
olunan Meşhûd. Yüce ve azametli olup bütün varlıkların sonsuz 
hamd ve şükrüne, en güzel medih ve senâsına lâyık olan Mahmûd. 
Bizi nankörlerin gireceği cehennem ateşinden kurtar. Bizi muhte-
şem ve benzersiz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.
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ُهوُد ْيكَ َيا َمشْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Meşhûd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey yarattıkları ile varlığının delillerini gösterip izlettiren 
Meşhûd.

﴾126﴿ • ﴾١٢٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اتِ اَجِ َبَركَ َل الْ زِ ْيَت َيا ُمنْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْحُموُد تَ
Sübhâneke yâ Mahmûd te‘âleyte yâ Münzile’l Berakât

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz ve mükemmel olup sevdiği ve razı olduğu kulları-

nı öven ve dâima sevdiği kullar tarafından tesbih, zikir, şükür ve 
hamd ile övülen Mahmûd. Ey azamet ve kudret sahibi olan bere-
ketleri indiren ve bereketlendirip arttıran Münzile’l Berakât. Bizi 
nankörlerin gireceği cehennem ateşinden kurtar. Bizi muhteşem 
ve benzersiz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َمْحُموُد وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mahmûd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey her an tesbih ve hamd ile övülen Mahmûd.

﴾127﴿ • ﴾١٢٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ لُّ اَجِ ْيَت َيا ُمذِ َعالَ اتِ تَ َبَركَ َل الْ زِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنْ
Sübhâneke yâ Münzile’l Berakât te‘âleyte yâ Müzill

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz, noksansız mükemmel olup bereketlendiren, art-

tıran, çoğaltan ve yarattıklarına bereketi indirip bereket veren 
Münzile’l Berakât. Ey yüce kudret sahibi olup dilediğini zillete 
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düşüren ve kendi azametini ve kudretini mahlûkatının üzerinde 
gösteren Müzill. Bizi zillete düşüp zillet içerisinde ebedîyyen kala-
cak olanların gireceği cehennem ateşinden kurtar. Bizi muhteşem 
ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

اتِ َبَركَ َل الْ زِ ْيكَ َيا ُمنْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Münzile’l Berakât {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey rahmet ve bereketleri indiren Münzile’l Berakât.

﴾128﴿ • ﴾١٢٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ِلّ ْيَت َيا ُمذَ َعالَ لُّ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمذِ
Sübhâneke yâ Müzill te‘âleyte yâ Müzellil
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup istediğini zelil edip 
rahmetinden uzak tutan ve alçaltan, zillet içerisinde bırakan Mü-
zill. Ey azamet ve büyüklüğün yegâne mercii olup kibirlenerek gu-
rur ve enâniyete düşenleri hakîr ve zelil eden Müzellil. Bizi zillete 
düşüp alçaltılmışların ve alçakların gireceği cehennem ateşinden 
kurtar. Bizi muhteşem ve kusursuz rahmetin ve merhametinle af-
feyle yâ Rahmân.

لُّ ْيكَ َيا ُمذِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müzill {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hak edene hakkını vermeyi dileyerek dilediğini alçaltan, 
zillete düşüren Müzill.

﴾129﴿ • ﴾١٢٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ّ ْيَت َيا ُمَسهِ َعالَ ُل تَ ِلّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمذَ
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Sübhâneke yâ Müzellil te‘âleyte yâ Müsehhil
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh takdis ve tesbih edilen, 
istediğini zelil kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil. Ey 
azamet ve sınırsız kudret sahibi olup her zor ve meşakkatli işle-
ri kolaylaştıran ve kolaylık veren Müsehhil. Bizi zillet içerisinde 
girilecek cehennem ateşinden kurtar. Bizi muhteşem ve kusursuz 
rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ُل ِلّ ْيكَ َيا ُمذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ  أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müzellil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey karşısında durulamayacak kadar büyük güç sahibi ola-
rak tüm mahlûkatını kendine boyun eğdirmiş Müzellil.

﴾130﴿ • ﴾١٣٠﴿

كَ َياَرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ زُِّل اَجِ ْيَت َيا ُمنَ َعالَ ُل تَ ّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَسهِ
Sübhâneke yâ Müsehhil te‘âleyte yâ Münezzil

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz ve noksansız olan, biz âciz ve güçsüz kullarına zor-

lukları kolaylaştıran Müsehhil. Ey kitaplar ve bereketler indiren, 
dilediğinin rütbesini alçaltan, dilediğini ise ikram ve ziyafetlerle 
ağırlayan, hayırlı ve hayrımıza olan şeyleri yüce katından indiren 
Münezzil. Bizi zillet ve alçaklık içinde cehennem ateşine düşmek-
ten kurtar. Bizi muhteşem ve kusursuz rahmetin ve merhametinle 
aff eyle yâ Rahmân.

ُل ّ ْيكَ َيا ُمَسهِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ  أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müsehhil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey suhûlet veren kolaylaştıran Müsehhil.
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﴾131﴿ • ﴾١٣١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْولِ اَجِ ا الطَّ ْيَت َيا ذَ َعالَ زُِّل تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنَ
Sübhâneke yâ Münezzil te‘âleyte yâ Ze’t Tavl

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup semâvi kitapları, 

nihayetsiz rahmet ve bereketleri indiren Münezzil. Ey şânı yüce 
olup pek çok, bollukta sınırsız, sonsuz ve dâimi hazineler sahibi, 
lütfu, ihsanı ve ikramı sonsuz olan Ze’t Tavl. Bizi katından inecek 
şiddetli ateş azabından kurtar. Bizi muhteşem ve kusursuz rahme-
tin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

زُِّل ْيكَ َيا ُمنَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Münezzil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey rahmetini de azâbını da dilediğine dilediği vakitte diledi-
ği şekilde indiren Münezzil.

﴾132﴿ • ﴾١٣٢﴿

اِء بَّْل ُدعَٓ قَ ا َوتَ نَ ٖتي َربَّ ّرِيَّ ٰلوِة َوِمْن ذُ َرّبِ اْجَعلْٖني ُمٖقيَم الصَّ
Rabbic‘alnî mukîme's salâti ve min zürriyyetî

Rabbenâ ve tegabbel duâ 
“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı

kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur” (45)

•••
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ْيَت َيا َعدْ َعالَ ْولِ تَ ا الطَّ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ

Sübhâneke yâ Ze’t Tavl te‘âleyte yâ ‘Adl
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup sınırsız hazineler, 

(45) Kur'an-ı Kerim, el-İbrahim, 14/40.



113

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

zenginlikler ve kullarına sınırsız ikram ve ihsanlar eden Ze’t Tavl. 
Ey şânı çok yüce olup mutlak âdil ve çok adâletli olan, adâletinin 
dünyada dahi zâlimlere ve haddini aşanlara kısmen tecellisiyle 
bize âhiretin varlığını ve mahkeme-i kübrayı hatırlatan, kullarını 
her iki âlemde sahipsiz ve yardımsız bırakmayan ‘Adl. Bizi asla ka-
çılamayan adâletin ile girilecek ateşin azabından kurtar. Bizi muh-
teşem ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْولِ ا الطَّ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’t Tavl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sonsuz ve dâimi hazineler sahibi Ze’t Tavl.

﴾133﴿ • ﴾١٣٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ْيَت َيا َعادِ َعالَ ُل تَ ُسْبَحانَكَ َيا َعدْ
Sübhâneke yâ ‘Adl te‘âleyte yâ ‘Âdil

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup hikmeti, adâleti ve 

rahmeti kusursuz, noksansız, mutlak adâletli olan ‘Adl. Ey şânı 
çok yüce olup adâletinde dahi yücelik sahibi olan ve adâletli ol-
mayı emreden ‘Âdil. Bizi asla kaçılamayan adâletin ile girilecek 
ateşin azabından kurtar. Bizi muhteşem ve kusursuz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ُل ْيكَ َيا َعدْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Adl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey adâleti zerre kadar şaşmaz mutlak âdil olan ‘Adl.

﴾134﴿ • ﴾١٣٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ِضّ ْيَت َيا ُمفَ َعالَ ُل تَ ُسْبَحانَكَ َيا َعادِ
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Sübhâneke yâ ‘Âdil te‘âleyte yâ Mufaddıl
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve noksansız azamet ve celâl sahibi olup her fiilinde 
zerre kadar adâletsizlik olmayan ve kullarına adâlet dersi veren ve 
adâleti öğretip zulmü ve adâletsizliği yasaklayan ‘Âdil. Ey kusur ve 
noksanlıktan münezzeh esma ve sıfatlar sahibi ve en büyük övgü ve 
senâlara layık olup dilediğine fazlından veren, hikmetiyle mevcudat-
tan birine diğerinden daha fazla vererek dilediğini diğerinden daha 
üstün ve yüksek mertebeye çıkaran Mufaddıl. Bizi zulüm ve adâlet-
sizlik yapanları atacağın ateşin azabından kurtar. Bizi muhteşem ve 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ُل ْيكَ َيا َعادِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Âdil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey adâletli olup adâleti emreden ‘Âdil.

﴾135﴿ • ﴾١٣٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِضُل اَجِ ْيَت َيا فَ َعالَ ُل تَ ِضّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمفَ
Sübhâneke yâ Mufaddıl te‘âleyte yâ Fâdıl
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm ve kusur ve noksanlıktan münezzeh olup dilediğinin 
fazilet ve mertebesini yükselten Mufaddıl. Ey şânı ve azameti pek 
yüce olup fazileti sınırsız olan, yarattıklarını faziletli kılan, iyilik 
eden, nimet veren, dilediğine dilediği konuda üstünlük veren, 
yükselten, lütuft a bulunan Fâdıl. Bizi faziletten mahrum kalan-
ların gireceği ateşin azabından kurtar. Bizi muhteşem ve kusursuz 
rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ُل ِضّ ْيكَ َيا ُمفَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mufaddıl {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğini dilediği faziletlerle dilediğine üstün kılan Mufaddıl.

﴾136﴿ • ﴾١٣٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ّ ْيَت َيا ُمَحوِ َعالَ اِضُل تَ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
Sübhâneke yâ Fâdıl te‘âleyte yâ Muhavvil
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve noksansız muhteşem esma ve sıfatlar sahibi 
olup nihayetsiz lütuf, ihsan, fazilet, iyilik ikram ve ihsan sahibi Fâ-
dıl. Ey yüce azamet sahibi olup kâinattaki bütün işleri döndüren 
ve kullarını halden hale sevk eden Muhavvil. Bizi zulüm ve adâ-
letsizlik yapanları atacağın ateşin azabından kurtar. Bizi muhte-
şem ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

اِضُل ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fâdıl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey en üstün faziletlerin sahibi olan Fâdıl.

﴾137﴿ • ﴾١٣٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ِصّ ْيَت َيا ُمفَ َعالَ ُل تَ ّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَحوِ
Sübhâneke yâ Muhavvil te‘âleyte yâ Mufassıl

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm kusur ve noksanlardan münezzeh dilediğini dilediği 

şekle sokan ve dilediğinin şeklini dilediği gibi değiştirip tahvil 
eden Muhavvil. Ey azameti pek yüce olup bütün müşkülleri halle-
den ve Hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran Mufassıl. 
Bizi sevdiğin kullarından ayrılıp içine atılacağımız ateşten kurtar. 
Bizi mükemmel, noksansız ve kusursuz rahmetin ve merhametin-
le aff eyle yâ Rahmân.
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ُل ّ ْيكَ َيا ُمَحوِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muhavvil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hallerden hallere çeviren Muhavvil.

﴾138﴿ • ﴾١٣٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ْيَت َيا اَوَّ َعالَ ُل تَ ِصّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمفَ
Sübhâneke yâ Mufassıl te‘âleyte yâ Evvel
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm karışıklığı ve birbirine karışanları kusursuzca en gü-
zel şekilde birbirinden birer birer ayıran Mufassıl. Ey azameti çok 
yüce olan, ezelî olan, varlığının başlangıcı olmayan, varlığı dâimi 
ve ebedî olan Evvel. Bizi ebedî cehennem ateşinden kurtar. Bizi 
mükemmel, noksansız ve kusursuz rahmetin ve merhametinle af-
feyle yâ Rahmân.

ُل ِصّ ْيكَ َيا ُمفَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mufassıl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey karışıklığı engelleyip düzene koyan fasıl fasıl ayıran Mufassıl.

﴾139﴿ • ﴾١٣٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ّ وِ ْيَت َيا ُمنَ َعالَ ُل تَ ُسْبَحانَكَ َيا اَوَّ
Sübhâneke yâ Evvel te‘âleyte yâ Münevvil
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz ve noksansız zâtıyla tek başına tüm yarattığı âlem-
leri ilk yaratılışından sonsuzluğa kadar ezelî ve ebedî ilmiyle irade-
siyle kendi tasarrufunda bulunduran sınırsız kudret ve güç sahibi 
Evvel. Ey azamet ve yüceliğinde sınır olmayan ve bütün canlılara 
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bol bol ihsanlarda bulunan Münevvil. Bizi ebedî cehennem ate-
şinden kurtar. Bizi mükemmel, noksansız ve kusursuz rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ُل ْيكَ َيا اَوَّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Evvel {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey en evvelden var olan, evvel dahi kendisine ait olan Evvel.

﴾140﴿ • ﴾١٤٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِفى اَجِ ْيَت َيا كَ َعالَ ُل تَ ّ وِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنَ
Sübhâneke yâ Münevvil te‘âleyte yâ Kâfî
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey mükemmel ve kusursuz olup bütün canlılara bol bol nimet 
veren, ihsan eden Münevvil. Ey azamet ve celâl sahibi olan, tüm 
yarattıklarına ihtiyaçlarını zahmetsiz bahşeden, veren, kifâyet eden 
Kâfî. Bizi ebedî cehennem ateşinden kurtar. Bizi mükemmel, nok-
sansız ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ُل ّ وِ ْيكَ َيا ُمنَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Münevvil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey nimetler ihsan etmesi sonsuz olan Münevvil.

﴾141﴿ • ﴾١٤١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِفُل اَجِ ْيَت َيا كَ َعالَ اِفى تَ ُسْبَحانَكَ َيا كَ
Sübhâneke yâ Kâfî te‘âleyte yâ Kâfil

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlardan münezzeh olup mevcudatın bütün 

ihtiyaçlarına yeten, yetişen, yardım edip kifâyet eden Kâfî. Ey çok 
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büyük kudret sahibi olup yarattıklarına tâkatlerini aşan işler yük-
lemeyip hayatlarının ihtiyaçlarını ve devamını kudretiyle sağlayan 
Kâfil. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve muhteşem rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

اِفى ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kâfî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey tek başına yeterli gelen Kâfî.

﴾142﴿ • ﴾١٤٢﴿

كَ َياَرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ِفيُل اَجِ ْيَت َيا كَ َعالَ اِفُل تَ ُسْبَحانَكَ َيا كَ
Sübhâneke yâ Kâfil te‘âleyte yâ Kefîl

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey tüm esma ve sıfatlarında ve zâtında kusursuz ve noksansız 

olup bütün varlıkların idare ve iâşelerini üzerine alan Kâfil. Ey 
azameti ve kudreti kâinatı ihata etmiş olup kullarına yaptığı tüm 
vaadlerinin yegâne kefili olan ve aczini, fakrını bilenlerin sığına-
ğı ve dayanağı olan Kefîl. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve 
muhteşem rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

اِفُل ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kâfil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını isti-
yorum ey yarattıklarına tâkatlerini aşan işler yüklemeyip kendi 
üzerine alan Kâfil.

﴾143﴿ • ﴾١٤٣﴿

وُم الِْحَساُب ِمٖنيَن َيْوَم َيقُ ُمؤْ يَّ َوِللْ ِفْر ٖلي َوِلَواِلدَ ا اغْ نَ َربَّ
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Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mü’minîne
yevme yegûmu'l hisâb 

“Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı 
ve mü'minleri bağışla” (46)

•••
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ابِ ْيَت َيا قَ َعالَ ِفيُل تَ ُسْبَحانَكَ َيا كَ

Sübhâneke yâ Kefîl te‘âleyte yâ Gâbil
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey tüm noksanlık ve kusurlardan mukaddes olup emirlerine 
uyanların ebedî cennete gideceklerine kefil olan ve kullarının tâ-
kati yetmeyen işlerine yardımcı olan Kefîl. Ey azamet ve büyüklük 
sahibi olup hâlis kullarının günahlarını aff edip amellerini ve tev-
belerini kabûl eden Gâbil. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve 
muhteşem rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ِفيُل ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kefîl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey âcizlerin güç yetiremeyenlerin yegâne sığınağı olan Kefîl.

﴾144﴿ • ﴾١٤٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِعُل اَجِ ْيَت َيا فَ َعالَ ُل تَ ابِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gâbil te‘âleyte yâ Fâ‘il

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh ihlâs ile rızası için yapı-

lan işleri ve dilediğini dilediğinden kabul eden ve makam-ı kabûl 
olan Gâbil. Ey çok büyük azamet ve kudret sahibi olan dilediğini 
dilediği şekilde yapan Fâ‘il. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve 
muhteşem rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

(46) Kur'an-ı Kerim, el-İbrahim, 14/41.
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ُل ابِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâbil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ihlâsa, kalplere ve samimiyete bakarak kabul eden Gâbil.

﴾145﴿ • ﴾١٤٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا اََجلُّ اَجِ َعالَ اِعُل تَ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
Sübhâneke yâ Fâ‘il te‘âleyte yâ Ecellü

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlardan münezzeh olan, kâinatı dâimi bir fa-

aliyet ile idare eden, her işin hakiki faaliyet sahibi olan Fâ‘il. Ey 
azamet-i kibriya sahibi olan sonsuz azamet ve celâl sahibi Ecel-
lü. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve muhteşem rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

اِعُل ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fâ‘il {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kâinatın tüm faaliyetlerini yöneten Fâ‘il.

﴾146﴿ • ﴾١٤٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َجاِعُل اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اََجلُّ تَ
Sübhâneke yâ Ecellü te‘âleyte yâ Câ‘il

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusurdan ve eksiklikten münezzeh olup büyüklük, kahır ve 

nihayetsiz celâl sahibi olan Ecellü. Ey yücelik ve azametin en yük-
sek makamında olup saltanat ve idaresinde her yarattığı mahlûka  
has hususiyetler, yetenekler, kabiliyetler ve vazifeler belirleyen ve 
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veren Câ‘il. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve muhteşem rah-
metin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا اََجلُّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ecellü {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sonsuz celâl sahibi Ecellü.

﴾147﴿ • ﴾١٤٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َجِليُل اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َجاِعُل تَ
Sübhâneke yâ Câ‘il te‘âleyte yâ Celîl

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup her yarattığı varlı-

ğı en uygun cihazlarla donatıp en uygun vazifelerde çalıştıran ve 
her şeyi programlayarak ve düzenleyerek meydana getiren Câ‘il. 
Ey azameti ve şânı pek büyük olup düşmanlarına şiddetiyle korku 
veren ve mü'minlerin kalbine af, mağfiret ve vaadettiği cennetiy-
le büyüklük ve azametini hissettiren, celâl ve azamet sahibi olan 
Celîl. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve muhteşem rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َجاِعُل وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Câ‘il {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey fıtratları en uygun olarak belirleyip takdir eden uygun 
vasıfl ara has kılan Câ‘il.

﴾148﴿ • ﴾١٤٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َجِميُل اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َجِليُل تَ
Sübhâneke yâ Celîl te‘âleyte yâ Cemîl

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Ey kusur ve noksandan münezzeh en mukaddes varlık olup 
noksansız olarak kullarının hesabını gören, herkese hakkıyla dav-
ranan, mükafatını veren, şânı yüce olan Celîl. Ey azamet-i kibri-
ya sahibi ve gerçek, dâimi, sonsuz güzellik sahibi olan Cemîl. Bizi 
ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve muhteşem rahmetin ve merha-
metinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َجِليُل وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Celîl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey celâl ve azamet sahibi olan Celîl.

﴾149﴿ • ﴾١٤٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِمُل اَجِ ْيَت َيا كَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َجِميُل تَ
Sübhâneke yâ Cemîl te‘âleyte yâ Kâmil
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusur ve noksanlıktan münezzeh olup sıfatlarının ve isimleri-
nin tecellisinde güzelliğin sonsuz mertebeleri bulunan ve bu kâinat 
bütün güzellikleriyle onun güzelliğinin bir aynası olan Cemîl. Ey 
azamet ve üstünlük sahibi olup her bakımdan kusursuz ve en yük-
sek mükemmellikte olan Kâmil. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükem-
mel ve muhteşem rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َجِميُل وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Cemîl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hakiki güzelliğin menbaı olan Cemîl.

﴾150﴿ • ﴾١٥٠﴿

ا ِمَن النَّارِ ْرنَ َاَمانُ اَجِ َاَمانُ الْ كَ لَا ِاٰلَه ِاالَّ أَنَْت الْ َحْمدِ ُهمَّ َوبِ ُسْبَحانَكَ اللّٰ
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Sübhânekellâhümme ve bihamdike
Lâ ilâhe illâ ente’l emânü’l emânu ecirnâ mine’n nâr 
Tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olan Allahım!

Sana hamd ederim. Sen'den başka ilâh yok!
Emân ver bize, kurtar bizi cehenneminden.

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ِمّ ْيَت َيا ُمکَ َعالَ اِمُل تَ ُسْبَحانَكَ َيا كَ
Sübhâneke yâ Kâmil te‘âleyte yâ Mükemmil

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz, noksansız ve mükemmel olup bütün sıfatları ku-

surdan münezzeh ve mükemmel olarak övgüye lâyık olan Kâmil. 
Ey azamet ve kudret sahibi olup bütün varlıkları yoktan var eden 
ve en güzel sûrete ulaştıran Mükemmil. Bizi ateşten kurtar. Bizi 
mükemmel ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ 
Rahmân.

اِمُل ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kâmil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey mükemmel olup her yaptığıyla kemâl sahibi olan Kâmil.

﴾151﴿ • ﴾١٥١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ْيَت َيا ُمَجِمّ َعالَ ُل تَ ِمّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمکَ
Sübhâneke yâ Mükemmil te‘âleyte yâ Mücemmil

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve yaratması kusursuz olan, maddî-manevî dilediği 

her şeyi tamamlayan, kemâle erdiren Mükemmil. Ey yüce arşın 
yüce kudret sahibi. Her şeyi en münasip şekilde güzelleştiren Mü-
cemmil. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 
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ُل ِمّ ْيكَ َيا ُمکَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mükemmil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve af-
fını istiyorum ey maddî-manevî noksanları tamamlayıp kemâle 
erdiren Mükemmil.

﴾152﴿ • ﴾١٥٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َدِليُل اَجِ َعالَ ُل تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَجِمّ
Sübhâneke yâ Mücemmil te‘âleyte yâ Delîl

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve yaratması kusursuz olan. Her şeyi en latÎf ve sevim-

li hale getirip güzelleştiren Mücemmil. Ey yüce arşın yüce kudret 
sahibi, varlık ve birliğine hadsiz deliller yaratan Delîl. Bizi varlığını 
ve birliğini inkâr edenlerin gireceği ateşten kurtar. Bizi mükemmel, 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ُل ْيكَ َيا ُمَجِمّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mücemmil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını isti-
yorum ey nihayetsiz derecede güzel olup dilediğini güzelleştiren 
Mücemmil.

﴾153﴿ • ﴾١٥٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمِقيُل اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َدِليُل تَ
Sübhâneke yâ Delîl te‘âleyte yâ Mugîl

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve yaratması kusursuz olan. Kullarına en güzel delil-

leri ile yol gösteren Delîl. Ey yüce arşın yüce kudret sahibi, kulla-
rının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mugîl. Bizi aff ını istemeyenle-
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“Derdiniz Günahlar, Devânız İstiğfardır”  (Hadis-i Şerif)

rin gireceği ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َدِليُل وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Delîl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey deliller yaratıp gösteren işaretler var eden Delîl.

﴾154﴿ • ﴾١٥٤﴿

ا دً ا َرشَ نَ ا ِمْن اَْمرِ نَ نْكَ َرْحَمةً َوَهّيِىْٔ لَ دُ ا ِمْن لَ ا ٰاِتنَ نَٓ ...َربَّ
Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ

min emrinâ raşedâ. 
“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde

bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa
ulaşmayı kolaylaştır.” (47)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمِضلُّ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِقيُل تَ
Sübhâneke yâ Mugîl te‘âleyte yâ Mudill
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey varlığı ve yaratması kusursuz olan. Kullarının tüm hata ve 
günahlarını aff eden Mugîl. Ey yüce arşın yüce kudret sahibi olup 
azgınları dalâlete düşüren, doğru, dosdoğru yolundan atıp uzak-
laştıran Mudill. Bizi dalâlete düşenlerin gireceği ateşten kurtar. 
Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ 
Rahmân. 

ْيكَ َيا ُمِقيُل وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugîl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 

(47) Kur'an-ı Kerim, el-Kehf, 18/10.
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isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hata ve yanlışları aff eden Mugîl.

﴾155﴿ • ﴾١٥٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ُل اَجِ ّ ْيَت َيا ُمَبدِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِضلُّ تَ
Sübhâneke yâ Mudill te‘âleyte yâ Mübeddil

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve yaratması kusursuz olan. Doğru yoldan sapmak 

isteyenleri saptırıp rahmetinden uzaklaştıran Mudill. Ey yüce ar-
şın yüce kudret sahibi olup kötülüğü iyiliğe, yanlışlığı doğruluğa, 
günahı sevaba, isimlerinin farklı tecellilerini göstermek üzere var-
lıklarında dilediğini dilediği gibi başka başka hallere tebdil edip 
değiştiren Mübeddil. Bizim cehennemlik halimizi değiştirip ismi-
mizi şakîler deft erinden silerek bizi ateşten kurtar. Bizi mükem-
mel ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمِضلُّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mudill {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dalâlet isteyene dalâlet veren saptıran Mudill.

﴾156﴿ • ﴾١٥٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َوِكيُل اَجِ َعالَ ُل تَ ّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَبدِ
Sübhâneke yâ Mübeddil te‘âleyte yâ Vekîl
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey varlığı ve yaratması kusursuz olan. İstediği her şeyi istediği 
her an istediği şekil ve sıfatla değiştiren Mübeddil. Ey yüce arşın 
yüce kudret sahibi. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini iyi neti-
celere ulaştıran Vekîl. Bizim cehennemlik halimizi değiştirip ismi-
mizi şakîler deft erinden silerek ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 
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ُل ّ ْيكَ َيا ُمَبدِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mübeddil {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğini dilediğine çevirip tebdil eden Mübeddil.

﴾157﴿ • ﴾١٥٧﴿

لُونَ َوِكّ ُمتَ ُل الْ َوكَّ ْيِه َيتَ ْيَت َيا َمْن ُهَو َعلَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َوِكيُل تَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Vekîl

te‘âleyte yâ Men Hüve ‘Aleyhi Yetevekkelü’l Mütevekkilûn
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey varlığı ve yaratması kusursuz olan. Noksansız, kusursuz, her 
şeyin şâhidi, gözeticisi, en doğru ve gerekli icraatı yapan, kendisine 
dayananları, iltica edenleri en güzel neticelere ulaştıran Vekîl. Ey 
yüce arşın yüce kudret sahibi. Tevekkül ehli insanların işlerini ken-
disine havale ederek yalnız kendisine güvendikleri yâ Men Hüve 
‘Aleyhi Yetevekkelü’l Mütevekkilûn. Bizi ateşten kurtar. Bizi mü-
kemmel, kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َوِكيُل وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vekîl {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey Kendisine tevekkül edenlerin himaye edicisi olan Vekîl.

﴾158﴿ • ﴾١٥٨﴿

َوِكيُل ُه َوِنْعَم الْ ا اللّٰ َحْسُبنَ
“Hasbünâllâhu ve ni‘mel Vekîl” {3, 11, 33, 100 tekrar}
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“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” (48)

•••

ْيَت َعالَ ونَ تَ لُ َوِكّ ُمتَ ُل الْ َوكَّ ْيِه َيتَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُهَو َعلَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َيا َصٖريخُ اَجِ
Sübhâneke yâ Men Hüve ‘Aleyhi Yetevekkelü’l Mütevekkilûn

te‘âleyte yâ Sarîh ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve yaratması kusursuz olan. Tevekkül edenlerin ken-

disine güvendiği, her işini ve sonucunu kendisinden beklediği ve 
sadece kendisine güvendiği Men Hüve ‘Aleyhi Yetevekkelü’l Mü-
tevekkilûn. Ey yüce arşın yüce kudret sahibi. Yardım için feryat 
edenlerin imdadına yetişip cevap veren Sarîh. Bizi çığlıklar içinde 
yakacak ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân.

ونَ لُ َوِكّ ُمتَ ُل الْ َوكَّ ْيِه َيتَ ْيكَ َيا َمْن ُهَو َعلَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Hüve ‘Aleyhi

Yetevekkelü’l Mütevekkilûn {3, 11, 33, 100 tekrar} 
Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 

isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey Kendisine tevekkül edenlere tek başına yeten Men Hüve 
‘Aleyhi Yetevekkelü’l Mütevekkilûn.

﴾159﴿ • ﴾١٥٩﴿

نَا لْ َوكَّ ْيِه تَ ٖه َوَعلَ ْحٰمُن ٰاَمنَّا بِ ُهَو الرَّ
“Hüve’r Rahmânu âmennâ bihi ve ‘aleyhi tevekkelnâ.”

{3, 11, 33, 100 tekrar}

“O, Rahmân’dır. O’na îmân ettik, yalnızca O’na tevekkül ettik.” (49)

•••

(48)  Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmrân, 3/173.
(49) Kur'an-ı Kerim, el-Mülk, 67/29.
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كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِمخُ اَجِ ْيَت َيا شَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َصٖريخُ تَ
Sübhâneke yâ Sarîh te‘âleyte yâ Şâmih

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve yaratması kusursuz olan. Muhtaçların, âcizlerin, 

zorda ve darda kalanların yardım feryatlarına en güzel şekilde ce-
vap veren Sarîh. Ey yüce arşın yüce kudret sahibi, büyüklüğü son-
suz olan Şâmih. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz 
rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َصٖريخُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sarîh {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yardım çığlıklarına cevap veren Sarîh.

﴾160﴿ • ﴾١٦٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َباِزخُ اَجِ َعالَ اِمخُ تَ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şâmih te‘âleyte yâ Bâzih
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan.  Sonsuz azamet sahibi Şâ-
mih. Ey yüce arşın yüce kudret sahibi. Yüceliği sonsuz olan Bâzih. 
Bizi sonsuz bir ateşe düşmekten kurtar. Bizi mükemmel ve kusur-
suz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

اِمخُ ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şâmih {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey büyüklüğü sonsuz olan Şâmih.

﴾161﴿ • ﴾١٦١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِتُح اَجِ ْيَت َيا فَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َباِزخُ تَ
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Sübhâneke yâ Bâzih te‘âleyte yâ Fâtih
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Sonsuz yücelik sahibi Bâ-
zih. Ey yüce arşın yüce kudret sahibi. Kâinattaki alemlerin kapıla-
rını kullarına açan, bütün fetih ve zaferleri ihsan eden ve her var-
lığı muntazam şekil ve suretlerde açıp geliştiren Fâtih. Bizi ateşten 
kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve merhametinle 
aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َباِزخُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Bâzih {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yüceliği sonsuz olan Bâzih.

﴾162﴿ • ﴾١٦٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اُح اَجِ تَّ ْيَت َيا فَ َعالَ اِتُح تَ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
Sübhâneke yâ Fâtih te‘âleyte yâ Fettâh

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Her mevcuda münasip bir 

suret açıp kullarına bereket ve hayır kapılarını açan, fetih ve zafer-
ler nasîb eden Fâtih. Ey yüce arşın yüce kudret sahibi. MaddÎ-mâ-
nevÎ ilimlerin, âlemlerin, feleklerin, kâinatın, esrarın, zerreden 
şemse görünmeyen âlemlerin, her türlü tohumların suretlerini ve 
içlerini açan Fettâh. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusur-
suz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

اِتُح ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fâtih {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğini dilediğine açan Fâtih.
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﴾163﴿ • ﴾١٦٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْصَباِح اَجِ اِلَق االِٕ ْيَت َيا فَ َعالَ اُح تَ تَّ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
Sübhâneke yâ Fettâh te‘âleyte yâ Fâlika'l İsbâh

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Her türlü müşkülleri açıp 

kolaylaştıran, zorluk ve darlıktan kurtaran Fettâh. Ey yüce arşın 
yüce kudret sahibi. Karanlığı yarıp aydınlık çıkaran, sabahı yarıp 
karanlıktan çıkaran yâ Fâlika'l İsbâh. Bizi cehennemin karanlık 
ateşinden kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve mer-
hametinle aff eyle yâ Rahmân. 

اُح تَّ ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fettâh {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey açması misilsiz olan Fettâh.

﴾164﴿ • ﴾١٦٤﴿

وَب َمْن اََراَدُه ْيَت َيا َمْرغُ َعالَ ْصَباِح تَ اِلَق االِٕ ُسْبَحانَكَ َيا فَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Fâlika'l İsbâh te‘âleyte yâ Merğûbe Men Erâdeh 

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Karanlığı açıp sabahı or-

taya çıkaran, feleklerin ve felâkın sahibi olan yâ Fâlika'l İsbâh. 
Ey azamet ve yüceliğinin sınırı olmayan. Her an sadece rızasını 
dileyen hâlis kullarının şiddetli arzu ettiği yâ Mergûbe Men Erâ-
deh. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْصَباِح اِلَق االِٕ ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
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Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fâlika'l İsbâh {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey karanlığı açıp sabahı ortaya çıkaran, feleklerin ve felâkın 
sahibi olan Fâlika'l İsbâh.

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı

Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

﴾165﴿ • ﴾١٦٥﴿

ٖري َوَيّسِْر ٖلٓي اَْمٖري َرْح ٖلي َصدْ ... َرّبِ اشْ

Rabbi'şrah lî sadrî. Ve yessir lî emrî. 
“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır” (50)

•••

ُه َر لَ خْ َر َمْن َال زُ خْ ْيَت َيا زُ َعالَ وَب َمْن اََراَدُه تَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْرغُ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Merğûbe Men Erâdeh te‘âleyte yâ Zühra

Men Lâ Zühra Leh ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Rağbet edilen, beğenilen, 

herkesçe sevilip aranılan, istenilen yâ Merğûbe Men Erâdeh. Ey 

(50) Kur'an-ı Kerim, et-Tâ-Hâ, 20/25-26.



133

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

azamet ve yüceliğinin sınırı olmayan ve övünülecek bir şeyi bu-
lunmayanlara, varlığı, hadsiz zenginliği, ihsânı ve ikramları ile 
övünç kaynağı olan yâ Zühra Men Lâ Zühra Leh. Bizi ateşten 
kurtar. Bizi mükemmel, kusursuz rahmetin ve merhametinle af-
feyle yâ Rahmân. 

وَب َمْن اََراَدُه ْيكَ َيا َمْرغُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Merğûbe Men Erâdeh

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kendisini isteyenlerin, sevenlerin rağbet ettiği Merğûbe 
Men Erâdeh.

﴾166﴿ • ﴾١٦٦﴿

َر لَُه خْ َر َمْن َال فَ خْ ْيَت َيا فَ َعالَ ُه تَ َر لَ خْ َر َمْن َال زُ خْ ُسْبَحانَكَ َيا زُ
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ

Sübhâneke  yâ Zühra Men Lâ Zühra Leh te‘âleyte yâ Fahra
Men Lâ Fahra Leh ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Ey kullarının övünç ve se-

vinç kaynağı olan Zühra Men Lâ Zühra Leh. Ey azamet ve yü-
celiğinin sınırı olmayan. Ey ift iharın menbaı olup ift ihar edecek 
kimsesi olmayanların ift ihar kaynağı olan Fahra Men Lâ Fahra 
Leh. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ُه َر لَ خْ َر َمْن َال زُ خْ ْيكَ َيا زُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Zühra Men Lâ Zühra Leh

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey zenginliği sonsuz olup, zenginliği olmayanların zenginli-
ği olan Zühra Men Lâ Zühra Leh.
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﴾167﴿ • ﴾١٦٧﴿

دَ لَُه دَ َمْن َال َسنَ ْيَت َيا َسنَ َعالَ ُه تَ َر لَ خْ َر َمْن َال فَ خْ ُسْبَحانَكَ َيا فَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Fahra Men Lâ Fahra Leh te‘âleyte yâ Senede

Men Lâ Senede Leh ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Ey hakikatte onurlanacak 

bir meziyeti olmayanların ve tüm nimet ve ihsanlarına nâil olan-
ların ift ihar kaynağı olan Fahra Men Lâ Fahra Leh. Ey azamet 
ve yüceliğinin sınırı olmayan. Ey yıkılmamak için dayanağı ol-
mayanların istinadı olan Senede Men Lâ Senede Leh. Bizi ateşten 
kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve merhametinle 
aff eyle yâ Rahmân. 

ُه َر لَ خْ َر َمْن َال فَ خْ ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fahra Men Lâ Fahra Leh

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ift iharın menbaı olup ift ihar edecek kimsesi olmayanla-
rın ift ihar kaynağı olan Fahra Men Lâ Fahra Leh.

﴾168﴿ • ﴾١٦٨﴿

ْيَت َيا ِعَماَد َمْن َال ِعَماَد لَُه َعالَ ُه تَ دَ لَ دَ َمْن َالَسنَ ُسْبَحانَكَ َيا َسنَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Senede Men Lâ Senede Leh te‘âleyte yâ ‘İmâde 

Men Lâ ‘İmâde Leh ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Ey kurtuluş vesilesi olma-

yan çaresizlerin her sıkıntı ve darlık anında tek kurtuluş senedi 
olan Senede Men Lâ Senede Leh. Ey azamet ve yüceliğinin sını-
rı olmayan. Ey yaslanacak direği ve sığınacak yeri olmayan âciz 
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kullarının yegâne sığınağı ve desteği olan ‘İmâde Men Lâ ‘İmâde 
Leh. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ُه دَ لَ دَ َمْن َالَسنَ ْيكَ َيا َسنَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Senede Men Lâ Senede Leh

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dayanağı olmayanların dayanağı olan Senede Men Lâ 
Senede Leh.

﴾169﴿ • ﴾١٦٩﴿

َيةَ لَُه نْ َيةَ َمْن َال غُ نْ ْيَت َيا غُ َعالَ ُه تَ ُسْبَحانَكَ َيا ِعَماَد َمْن َال ِعَماَد لَ
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ

Sübhâneke yâ ‘İmâde Men Lâ ‘İmâde Leh te‘âleyte yâ Ğunyete
Men Lâ Ğunyete Leh ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Ey âciz kullarının yegâne 

sığınağı ve desteği olan ‘İmâde Men Lâ ‘İmâde Leh. Ey azamet ve 
yüceliğinin sınırı olmayan. Ey zenginliği olmayanların zenginliği 
olan Ğunyete Men Lâ Ğunyete Leh. Bizi müfl islerin gireceği ateş-
ten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve merhametin-
le aff eyle yâ Rahmân. 

ُه ْيكَ َيا ِعَماَد َمْن َال ِعَماَد لَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘İmâde Men Lâ ‘İmâde Leh

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yıkılmamak için tutunacak direği olmayanların dayana-
ğı olan ‘İmâde Men Lâ ‘İmâde Leh.
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﴾170﴿ • ﴾١٧٠﴿

ْيَت َيا ِغَياَث َمْن َال ِغَياَث لَُه َعالَ ُه تَ َيةَ لَ نْ َيةَ َمْن َال غُ نْ ُسْبَحانَكَ َيا غُ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Ğunyete Men Lâ Ğunyete Leh te‘âleyte yâ Ğıyâse 

Men Lâ Ğıyâse Leh ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey varlığı ve kudreti kusursuz olan. Ey fakir ve muhtaç kulla-

rının zenginliği olan Ğunyete Men Lâ Ğunyete Leh. Ey azamet ve 
yüceliğinin sınırı olmayan. Ey medet ve yardıma muhtaç olanlara  
yardım edip yardımlarına yetişen Ğıyâse Men Lâ Ğıyâse Leh. Bizi 
ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve merha-
metinle aff eyle yâ Rahmân.  

ُه َيةَ لَ نْ َيةَ َمْن َال غُ نْ ْيكَ َيا غُ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ğunyete Men Lâ Ğunyete Leh

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey zenginliği olmayanların zenginliği olan Ğunyete Men Lâ 
Ğunyete Leh.

﴾171﴿ • ﴾١٧١﴿

ْيَت َيا ِعزَّ َمْن َال ِعزَّ لَُه َعالَ ُه تَ ُسْبَحانَكَ َيا ِغَياَث َمْن َال ِغَياَث لَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Ğıyâse Men Lâ Ğıyâse Leh te‘âleyte yâ ‘İzze
Men Lâ ‘İzze Leh ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi. Ey imdadına yetişecek kim-
sesi olmayanların mededkârı olan Ğıyâse Men Lâ Ğıyâse Leh. Ey 
azamet ve yüceliğinin sınırı olmayan. Ey zâtına dayanmadıkları 
için asla izzet ve şeref sahibi olmayanları Kendisine sığındıklarında 
sığınan kullarını azîz kılan ‘İzze Men Lâ ‘İzze Leh. Bizi hiçbir sığı-
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nacak kapısı kalmayanların gireceği ateşten kurtar. Bizi mükemmel 
ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ُه ْيكَ َيا ِغَياَث َمْن َال ِغَياَث لَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ğıyâse Men Lâ Ğıyâse Leh

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını isti-
yorum ey meded edecek kimsesi olmayanların yardımına koşan 
Ğıyâse Men Lâ Ğıyâse Leh.

﴾172﴿ • ﴾١٧٢﴿

ْيَت َيا ُمِعيَن َمْن َال ُمِعيَن لَُه َعالَ ُه تَ ُسْبَحانَكَ َيا ِعزَّ َمْن َال ِعزَّ لَ
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ

Sübhâneke yâ ‘İzze Men Lâ ‘İzze Leh te‘âleyte yâ Mu‘îne Men Lâ 
Mu‘îne Leh ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi. Ey izzeti olmayanların iz-
zeti olan ‘İzze Men Lâ ‘İzze Leh. Ey azamet ve yüceliğinin sını-
rı olmayan. Ey yardım edecek kimsesi olmayanların yardımcısı 
Mu‘îne Men Lâ Mu‘îne Leh. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel 
ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ُه ْيكَ َيا ِعزَّ َمْن َال ِعزَّ لَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘İzze Men Lâ ‘İzze Leh

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
istiyorum ey izzetinden başka izzet ve şeref olmayan ‘İzze Men 
Lâ ‘İzze Leh.

﴾173﴿ • ﴾١٧٣﴿

اِء ا الُْجودِ َوالنَّْعمَٓ ْيَت َيا ذَ َعالَ ُه تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِعيَن َمْن َال ُمِعيَن لَ
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
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Sübhâneke yâ Mu‘îne Men Lâ Mu‘îne Leh te‘âleyte yâ Ze’l Cûdi 
ve’n Na‘mâ ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi. Ey yardımcısı bulunmayan-
ların her anında gerçek yardım edicisi Mu‘îne Men Lâ Mu‘îne Leh. 
Ey azamet ve yüceliğinin sınırı olmayan. Ey nihayetsiz cömertlik ve 
hadsiz nimetlerin sahibi olan Ze’l Cûdi ve’n Na‘mâ. Bizi nimetle-
rinden mahrum kalanların gireceği ateşten kurtar. Bizi mükemmel 
ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ُه ْيكَ َيا ُمِعيَن َمْن َال ُمِعين َ لَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu’îne Men Lâ Mu’îne Leh

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yardım edecek kimsesi olmayanların yardımcısı Mu‘îne 
Men Lâ Mu‘îne Leh.

﴾174﴿ • ﴾١٧٤﴿

َحّبِ َوالنَّوٰى اِلَق الْ ْيَت َيا فَ َعالَ اِء تَ ا الُْجودِ َو النَّْعمَٓ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Ze’l Cûdi ve’n Na‘mâ te‘âleyte yâ Fâlik’al Habbi 

ve'n Nevâ ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi. Ey sonsuz cömertlik ve ni-

metler sahibi Ze’l Cûdi ve’n Na‘mâ. Ey yüce şân ve kudret sahi-
bi olan. Ey tohumu ve çekirdeği çatlatıp açan Fâlik’al Habbi ve’n 
Nevâ. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

اِء ا الُْجودِ َوالنَّْعمَٓ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l Cûdi ve’n Na‘mâ

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sonsuz cömertlik ve nimetler sahibi Ze’l Cûdi ve’n Na‘mâ.

﴾175﴿ • ﴾١٧٥﴿

ْيَت َيا َمْولٰى َعالَ َحّبِ َوالنَّوٰى تَ اِلَق الْ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ

Sübhâneke yâ Fâlika'l Habbi ve’n Nevâ te‘âleyte yâ Mevlâ
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi. Ey tohumu ve çekirdeği açıp 
canlılar çıkaran Fâlika'l Habbi ve’n Nevâ. Ey yüce şân ve kudret sa-
hibi olan. Ey dâimi dost olup kusursuz mâlik, sahip, efendi, yardım-
cı, koruyucu olan, her işi idare edip yürüten, kullarına çok ihsan 
edip çok iyilik yapan Mevlâ. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

َحّبِ َوالنَّوٰى اِلَق الْ ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fâlika'l Habbi ve’n Nevâ

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey tohumu ve çekirdeği çatlatıp açan Fâlika'l Habbi ve’n Nevâ.

﴾176﴿ • ﴾١٧٦﴿

َمّيِتِ َحيَّ ِمَن الْ ِرُج الْ َحّبِ َوالنَّوٰى ُيخْ اِلُق الْ َه فَ إِنَّ اللّٰ

ونَ كُ فَ ؤْ أَنّٰى تُ ُه فَ ُم اللّٰ َحّيِ ذِٰلکُ َمّيِتِ ِمَن الْ ِرُج الْ َوُمخْ
İnnallâhe Fâligu'l Habbi ve'n Nevâ, yuhricu'l hayye

mine'l meyyiti ve muhricu'l meyyiti mine'l hayy,
zâlikümüllâhû fe ennâ tu’fekun.

“Muhakkak ki Allah, (taneyi) tohumu ve çekirdeği yarıp
çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır.

İşte bu, Allah’tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz?” (51)

(51)  Kur'an-ı Kerim, el-En'âm, 6/95.
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•••
ًما ْدٖني ِعلْ ... َرّبِ زِ

Rabbi zidnî ılmâ. 
“Rabbim, ilmimi artır.” (52)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا أَْعلَى اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْولٰى تَ
Sübhâneke yâ Mevlâ te‘âleyte yâ A‘lâ

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi. Ey en yüce dost ve yardımcı 

olan Mevlâ. Ey yüce şân ve kudret sahibi olan. Ey ululuk ve yüceli-
ği ile akıl sahiplerini hayrette bırakan, anıldığı hususta ötesi olma-
yan, ulaşılabilecek en son nokta, en üst derece, en yüce mercî ve 
makam sahibi olan A‘lâ. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel, yüce, 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َمْولٰى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mevlâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dost ve yardımcı olan Mevlâ.

﴾177﴿ • ﴾١٧٧﴿

َمْوٰلى َوِنْعَم النَّصٖيُر ْم ِنْعَم الْ َه َمْوٰليکُ اَنَّ اللّٰ
“Ennallâhe Mevlâkum, ni‘mel Mevlâ ve ni‘men Nasîr.”

{3, 11, 33, 100 tekrar}

“Bilin ki Allah sizin mevlânızdır (sahibiniz, hâminiz,
yardımcınızdır). O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.” (53)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َعاِلى اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا أَْعلَى تَ
(52) Kur'an-ı Kerim, et-Tâ-Hâ, 20/114.
(53)  Kur'an-ı Kerim, el-Enfâl, 8/40.
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Sübhâneke yâ A‘lâ te‘âleyte yâ ‘Âlî
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi. Ey kendi zâtında çok yüce, 
ilimde, kudrette, hayatta, cömertlikte, merhamette, şefk atte ve tüm 
esma ve sıfatlarında kusursuz ve mükemmel olduğu gibi yücelikte 
de eksiksiz ve kusursuz mutlak yüce olan A‘lâ. Ey yüce şân ve kud-
ret sahibi olan. Ey her şeyiyle yüceliği sonsuz olan ‘Âlî. Bizi ateşten 
kurtar. Bizi yüceler yücesi kusursuz rahmetin ve merhametinle af-
feyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا أَْعلَى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ A‘lâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey akılları hayrete bırakacak kadar yüce ve ulu olan A‘lâ.

﴾178﴿ • ﴾١٧٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َعِليُّ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َعاِلى تَ
Sübhâneke yâ ‘Âlî te‘âleyte yâ ‘Aliyy

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi! Ey yüceliği sonsuz olan 

‘Âlî. Ey yüce şân ve kudret sahibi olan. Ey kâinattaki her güzellik 
ve incelikte isim ve sıfatlarındaki nihayetsiz güzelliği gösteren ve 
izzet, şeref, yücelik sahibi olan ‘Aliyy. Bizi ateşten kurtar. Bizi yüce, 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َعاِلى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Âlî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yüceliği sonsuz olan ‘Âlî.
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﴾179﴿ • ﴾١٧٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َواِلى اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َعِليُّ تَ
Sübhâneke yâ ‘Aliyy te‘âleyte yâ Vâlî

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi. Ey her güzelliğin güzelli-

ğini kendisinden aldığı ‘Aliyy. Ey yüce şân ve kudret sahibi olan. 
Ey bütün kâinatı tek başına yöneten, her bir varlık kudretinde ve 
tasarrufunda olan Vâlî. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve ku-
sursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َعِليُّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Aliyy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yüceliğini gösteren ‘Aliyy.

﴾180﴿ • ﴾١٨٠﴿

كَ َيا َرْحٰمن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َوِليُّ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َواِلى تَ
Sübhâneke yâ Vâlî te‘âleyte yâ Veliyy

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey kusursuz esma ve sıfatlar sahibi. Ey mülkündeki devam edip 

olup biten tüm hadiseleri tek başına eksiksiz idare eden Vâlî. Ey 
yüce şân ve kudret sahibi olan. Ey inananların dostu, onları sevip 
yardım eden, işlerini neticelendiren, kalplerine Hakkı-Hakikati il-
ham eden ve dostluğu emsalsiz olan Veliyy. Bizi sana düşmanlık 
edenleri atacağın ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rah-
metin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َواِلى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vâlî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey her emrin elinde olduğu yegâne hakim Vâlî.

﴾181﴿ • ﴾١٨١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ى اَجِ ّوِ ْيَت َيا ُمقَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َوِليُّ تَ
Sübhâneke yâ Veliyy te‘âleyte yâ Mugavvî
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey isyan eden 
kullarını hemen cezalandırmayıp kendilerine tevbe etmek üzere 
mühlet ve fırsat veren, tevbe eden kullarını dostluğu ile şerefl en-
dirip onları kemâle erdiren Veliyy. Ey yüce şân ve kudret sahibi 
olan. Ey kuvvetin menbaı olarak dilediğine kuvvet ve güç verip 
kuvvetlendiren Mugavvî. Bizi tâkatin yetmeyip kuvvetlerin daya-
namadığı ateşten kurtar. Bizi mükemmel, kusursuz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َوِليُّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Veliyy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğine dost olan Veliyy.

﴾182﴿ • ﴾١٨٢﴿

ِه نَِصيًرا اللّٰ ٰفى بِ ِه َوِلياًّ َوكَ اللّٰ ٰفى بِ َوكَ
“Ve kefâ billâhi Veliyyen ve kefâ billâhi Nasîrâ” {10 tekrar}

“Dost olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter.” (54)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ىُّ اَجِ وِ ْيَت َيا قَ َعالَ ى تَ ّوِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمقَ
Sübhâneke yâ Mugavvî te‘âleyte yâ Gaviyy

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

(54) Kur'an-ı Kerim, en-Nisa, 4/45.
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Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey kendisinden 
güç ve kuvvet isteyenlerin duasına icabet edip güçlü kılan Mugav-
vî. Ey yüce şân ve kudret sahibi olan. Ey kudreti en üstün ve hiç 
azalmayan, bütün şikayetlerin kendisine ulaştığı pek âdil ve son 
müracaat makamı olan Gaviyy. Bizi çok güçlü ve kuvvetli olan 
cehennem ateşinden kurtar. Bizi mükemmel, kusursuz rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ى ّوِ ْيكَ َيا ُمقَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugavvî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey kuvvetin menbaı olarak dilediğine kuvvet verip kuvvet-
lendiren Mugavvî.

﴾183﴿ • ﴾١٨٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َعاِلى اَجِ ْيَت َيا ُمتَ َعالَ ىُّ تَ وِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gaviyy te‘âleyte yâ Müte‘âlî
ecirnâ mine’n nâr  bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey zerrelerden gü-
neşlere, gezegenlerden galaksilere kadar tüm yarattıklarını tek ba-
şına kudretiyle ayakta tutup döndürüp her birini ayrı ayrı ve hep 
birlikte hareket ettiren Gaviyy. Ey yüce şân ve kudret sahibi olan. 
Ey son derece yüce olan, bütün mevcudatı tek emriyle indirip kal-
dıran, dirilten, öldüren, yeniden haşredip istediği gibi idare eden 
yüce üstünlük sahibi ve yüceliği sonsuz olan Müte‘âlî. Bizi ateşten 
kurtar. Bizi yüce, kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ 
Rahmân. 

ىُّ وِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gaviyy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sonsuz kuvvet sahibi olan Gaviyy.

﴾184﴿ • ﴾١٨٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َمِلىُّ اَجِ َعالَ َعاِلى تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمتَ
Sübhâneke yâ Müte‘âlî te‘âleyte yâ Meliyy
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey sınırsız ve hu-
dutsuz yücelik sahibi ve yüceliği sonsuz olan Müte‘âlî. Ey yüce şân 
ve kudret sahibi olan. Ey kullarına sayısız nimetler zenginlikler 
bahşeden ve kendilerine cenneti vaadeden ezel ve ebed hâkimi 
Meliyy. Bizi ateşten kurtar. Bizi noksansız ve kusursuz rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

َعاِلى ْيكَ َيا ُمتَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müte‘âlî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey yüceliği sonsuz olan Müte‘âlî.

﴾185﴿ • ﴾١٨٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ۈى اَجِ ْيَت َيا اَقْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمِلىُّ تَ
Sübhâneke yâ Meliyy te‘âleyte yâ Egvâ

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey dilediğine dilediği 

kadar nimetler, zenginlikler bahşeden Meliyy. Ey yüce şân ve kudret 
sahibi olan. Ey bütün kuvvet mertebelerinin en üstünde olan kuvvet 
sahibi Egvâ. Bizi çok kuvvetli olan ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve 
kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َمِلىُّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Meliyy {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğine dilediği kadar zenginlik bahşeden Meliyy.

﴾186﴿ • ﴾١٨٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َواِقي اَجِ َعالَ ۈى تَ ُسْبَحانَكَ َيا اَقْ
Sübhâneke yâ Egvâ te‘âleyte yâ Vâgî

ecirnâ mine’n nâr  bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey yüce şân ve 

kudret sahibi ve en büyük kuvvetin sahibi Egvâ. Ey yüce şân ve 
kudret sahibi olan. Ey saklayan, koruyan, himaye edip esirgeyen 
Vâgî. Bizi ateşten kurtar. Bizi kusursuz rahmetin ve merhametinle 
aff eyle yâ Rahmân. 

ۈى ْيكَ َيا اَقْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Egvâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey en büyük kuvvetin sahibi olan Egvâ.

﴾187﴿ • ﴾١٨٧﴿

اِحٖميَن رُّ َواَنَْت اَْرَحُم الرَّ ِنَي الضُّ ي َمسَّ اَنّٖ
Ennî messeniye'd durru ve ente Erhamu'r Râhimîn. 

“(Rabbim!) Başıma bu dert geldi.
Sen, merhametlilerin en merhametlisisin” (55)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اِضى اَجِ ْيَت َيا قَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َواِقي تَ
Sübhâneke yâ Vâgî te‘âleyte yâ Gâdî

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

(55) Kur'an-ı Kerim, el-Enbiyâ, 21/83.
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Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey koruyan, esirge-
yen Vâgî. Ey yüce şân ve kudret sahibi olan. Ey mahlûkatın bütün 
ihtiyaçlarını karşılayıp gideren ve her zaman adâlet ve hikmetle 
hükmeden Gâdî. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz 
rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َواِقي وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vâgî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey koruyan esirgeyen Vâgî.

﴾188﴿ • ﴾١٨٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َراِضى اَجِ َعالَ اِضى تَ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gâdî te‘âleyte yâ Râdî

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey kusursuz bir 

hikmet ve adâletle hükmeden Gâdî. Ey yüce şân ve kudret sahibi 
olan. Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut ve râzı olan yâ Râdî. 
Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve mer-
hametinle aff eyle yâ Rahmân. 

اِضى ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâdî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ihtiyaçları gideren hükmünde kusursuz olan Gâdî.

﴾189﴿ • ﴾١٨٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َرِضىُّ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َراِضى تَ
Sübhâneke yâ Râdî te‘âleyte yâ Radiyy

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey marziyatını 
bildiren, rızası; dünya, âhiret bütün makamlardan üstün olan ve 
kullarının iyi işlerinden hoşnut olan Râdî. Ey yüce şân ve kudret 
sahibi olan. Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut ve râzı olan 
Radiyy. Bizi razı olmadığın kulların gireceği ateşten kurtar. Bizi 
sonsuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َراِضى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Râdî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey rızasını bildiren râzı olan Râdî.

﴾190﴿ • ﴾١٩٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ى اَجِ ْيَت َيا َهادِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َرِضىُّ تَ
Sübhâneke yâ Radiyy te‘âleyte yâ Hâdî
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey mükemmelliğin en yüce zirvesinde olan. Ey rızasına uygun 
yaşayan ve ihlâsla amel eden muttaki kullarından razı olan Radiyy. 
Ey benzersiz azamet ve kudret sahibi olan. Ey dilediğine hidâyet 
verip kurtuluşa erdiren Hâdî. Bizi hidâyetten mahrum olanların 
gireceği ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َرِضىُّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Radiyy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey rızasına uygun olanlardan razı olan Radiyy.

﴾191﴿ • ﴾١٩١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ َوْعدِ اَجِ َق الْ ْيَت َيا َصادِ َعالَ ى تَ ُسْبَحانَكَ َيا َهادِ
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Sübhâneke yâ Hâdî te‘âleyte yâ Sâdiga'l Ve‘adi
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili 
olan. Ey dilediğine hidâyet veren ve hidâyet verme gücü ve iradesi 
sadece kendisinde olan Hâdî. Ey benzersiz azamet ve kudret sa-
hibi olan. Ey sözünde sadık ve emrinde sabit olup vaadinden asla 
dönemeyen Sâdiga'l Ve‘adi. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel 
ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ى ْيكَ َيا َهادِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hâdî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey hidâyet veren Hâdî.

﴾192﴿ • ﴾١٩٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َداِعى اَجِ َعالَ َوْعدِ تَ َق الْ ُسْبَحانَكَ َيا َصادِ
Sübhâneke yâ Sâdiga'l Ve‘adi te‘âleyte yâ Dâ‘î

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili 

olan. Ey vaadinden asla dönmeyen ve her vaadinde sadık olup  va-
adini mutlaka  eksiksiz yerine getiren Sâdiga'l Ve‘adi. Ey benzer-
siz azamet ve kudret sahibi olan. Ey kullarına itaat ve teslimiyeti 
emreden, onları doğru yola Hakka, iyiliğe ve cennete davet eden 
Dâ‘î. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve 
merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

َوْعدِ َق الْ ْيكَ يا َصادِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sâdiga'l Ve‘adi {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey vaadinden asla dönmeyen Sâdiga'l Ve‘adi.
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﴾193﴿ • ﴾١٩٣﴿

َوْعدِ اَْالِمين ُق الْ ِه َصادِ دٌ َرُسوُل اللّٰ يُن ُمَحمَّ ُمبِ َمِلكُ الَْحقُّ الْ ُه الْ لَا ِاٰلَه ِاالَّ اللّٰ
Lâ ilâhe illallâh'ül Melikü'l Haggu'l Mübîn

Muhammedün Rasûlüllâhi Sâdigu'l Va‘di'l Emîn.
Mülk sahibi Melik, Hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vaadinde sadık ve emin olan
Muhammed sallallahu aleyhi vesellem Allah’ın celle celâluhu Rasulüdür.

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َداِفُع اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َداِعى تَ
Sübhâneke yâ Dâ‘î te‘âleyte yâ Dâfi‘

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili 

olan.  Ey Hakka, adâlete, ibadete, zikre, şükre, cennetine ve cema-
line davet eden Dâ‘î. Ey benzersiz azamet ve kudret sahibi olan. Ey 
yarattığı varlıklardan düşmanları, belâları ve zararlı şeyleri uzak-
laştıran ve mânileri def eden Dâfî‘. Cehennemi  bizden uzaklaştır 
ve bizleri ateşten kurtar. Bizi kusursuz rahmetin ve merhametinle 
aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َداِعى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Dâ‘î {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey Hakka davet eden Dâ‘î.

﴾194﴿ • ﴾١٩٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا نَاِهى اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َداِفُع تَ
Sübhâneke yâ Dâfi‘ te‘âleyte yâ Nâhî

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili olan. 
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Ey zararları, engelleri, mânileri, belâları, musibetleri def eden Dâfî‘. 
Ey benzersiz azamet ve kudret sahibi olan. Ey dilediği ve hikmetinin 
gerektirdiği şeyi yasaklayan ve koyduğu yasaklarını kendisinden 
başka kaldıracak hiçbir kimse bulunmayan Nâhî. Bizi ateşten kur-
tar. Bizi kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َداِفُع وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Dâfî‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey zararı def eden Dâfî‘.

﴾195﴿ • ﴾١٩٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ِفىُّ اَجِ ْيَت َيا خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا نَاِهى تَ
Sübhâneke yâ Nâhî te‘âleyte yâ Hafiyy

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili 

olan. Ey her türlü kötülükten sakındıran şer ve fesâdı yasaklaya-
rak haram kılan Nâhî. Ey benzersiz azamet ve kudret sahibi olan. 
Ey hakiki tesir ancak kendisine ait olup sebepleri kudretine perde 
ederek kendisini gizleyen, her gizli şeyi ve kalplerden geçeni bilen 
Hafiyy. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا نَاِهى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Nâhî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey zarar ve kötülüğü yasaklayan Nâhî.

﴾196﴿ • ﴾١٩٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُموِفي اَجِ َعالَ ِفىُّ تَ ُسْبَحانَكَ َيا خَ
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Sübhâneke yâ Hafiyy te‘âleyte yâ Mûfî
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili olan. Ey 
kâinatta tasarruf ve kudretiyle şiddetle ve açıkça zuhuru ile varlığının 
şiddetle görünmesinden görünmez olup gizlenen Hafiyy. Ey benzersiz 
azamet ve kudret sahibi olan. Ey kendisine ihtiyaçlarını arz edenlerin 
ihtiyaçlarını yerine getiren Mûfî. Bizi ateşten kurtar. Bizi kusursuz rah-
metin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ِفىُّ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hafiyy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sebepleri perde yaparak gizlenen Hafiyy.

﴾197﴿ • ﴾١٩٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا ُمَعاِفى اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُموِفي تَ
Sübhâneke yâ Mûfî te‘âleyte yâ Mu‘âfî

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili 

olan. Ey işlerinin yerine getirilmesini isteyen âciz kullarının kud-
retiyle işlerini yerine getiren Mufî. Ey benzersiz azamet ve kud-
ret sahibi olan. Ey kullarından her türlü hastalık, belâ ve musibeti 
kaldırıp, kendilerine sıhhat, afiyet, huzur ve saadet veren Mu‘âfî. 
Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve mer-
hametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا ُموِفي وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mûfî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey ihtiyaçlara cevap veren, işleri ifa eden Mûfî.
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“Allah kendisinden istemeyene gazaplanır”  (Tirmizi, Daavât 2 - Hadis No:3373)

﴾198﴿ • ﴾١٩٨﴿

ٖثيَن َوارِ ْيُر الْ ْرًدا َواَنَْت خَ ْرٖني فَ ذَ ... َرّبِ لَا تَ
Rabbi lâ tezernî ferden ve ente Hayru'l Vârisîn. 

“Rabbim! Beni tek başıma bırakma.
Sen vârislerin en hayırlısısın”  (56)

•••
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َواِسُع اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَعاِفى تَ

Sübhâneke yâ Mu‘âfî te‘âleyte yâ Vâsi‘
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili olan. 
Ey âfiyet verici, başa gelen bütün belâ ve musibeti def eden Mu‘âfî. 
Ey benzersiz azamet ve kudret sahibi olan. Ey rahmet, kudret ve 
ilmi ile her şeyi ihata eden, yarattığı mahlûkatın içini ve dışını, 
ruhunu ve organlarını isimleriyle kuşatan, muhafaza ve idare eden 
Vâsi‘. Bizi çepeçevre saracak ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve ku-
sursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا ُمَعاِفى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu‘âfî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey dilediğini kaldırıp muaf tutan Mu‘âfî.

﴾199﴿ • ﴾١٩٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َواِفى اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َواِسُع تَ
Sübhâneke yâ Vâsi‘ te‘âleyte yâ Vâfî

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili olan. 

Ey sonsuz genişliğiyle her yeri kaplayıp her şeyi kuşatan Vâsi’. Ey 

(56) Kur'an-ı Kerim, el-Enbiyâ, 21/89.
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benzersiz azamet ve kudret sahibi olan. Ey vaadinde duran, vaa-
dini yerine getirmesinde şüphe olmayan ve bütün varlıkların ih-
tiyaçlarını kudret ve rahmetiyle gideren Vâfî. Bizi ateşten kurtar. 
Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin ve merhametinle aff eyle yâ 
Rahmân. 

ْيكَ َيا َواِسُع وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vâsi‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey sonsuz genişliğiyle kaplayıp kuşatan Vâsi‘.

﴾200﴿ • ﴾٢٠٠﴿

ا ِمَن النَّارِ ْرنَ َاَمانُ اَجِ َاَمانُ الْ كَ لَا ِاٰلَه ِاالَّ اَنَْت الْ َحْمدِ ُسْبَحانَكَ اللُّٰهمَّ َوبِ
Sübhânekellâhümme ve bihamdike

Lâ ilâhe illâ ente’l emânü’l emânu ecirnâ mine’n nâr 
Tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olan Allahım

sana hamd ederim. Sen'den başka ilâh yok!
Emân ver bize, kurtar bizi cehenneminden.

•••

انِ ْبدَ ْوبِ َوَدَواِئَها. َوَعاِفَيِة اْالَٔ لُ قُ ّ الْ دٍ ِطبِ ا ُمَحمَّ نَ دِ ّ ُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِ اَللَّ

ْم. ِه َوَسِلّ ْبَصارِ َوِضَياِئَها. َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِ ْورُ اْالَٔ اِئَها. َونُ َوِشفَ
Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l gulûbi ve 

devâihâ ve ‘âfiyeti’l ebdâni ve şifâihâ ve nuri’l ebsâri ve dıyâihâ 
ve ‘alâ ‘âlihi ve sahbihi ve sellim

Yâ İlâhenâ! Kalplerin tabibi ve devası, bedenlerin âfiyeti ve şifâsı, 
gözlerin nuru ve ziyâsı olan Efendimiz Muhammed’e ve onun

bütün mübarek nesline, ehli beytine, ashabına salât ve selâm eyle.
•••
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“Ey îmân edenler! Allah'ı çokça zikredin”  (Ahzâb, 33/41)

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ ْيَت َيا َوِفىُّ اَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َواِفى تَ
Sübhâneke yâ Vâfî te‘âleyte yâ Vefiyy

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Ey yarattığı her şey kusursuz varlığının ve kudretinin delili 

olan. Ey her vaadini mutlaka yerine getirip ifa eden Vâfî. Ey ben-
zersiz azamet ve kudret sahibi olan. Ey vaad ve vaidlerine vefalı 
olup, sözünü yerine getiren, çirkinlik ve kötülükleri örtüp gizleyen 
Vefiyy. Bizi ateşten kurtar. Bizi mükemmel ve kusursuz rahmetin 
ve merhametinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َواِفى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vâfî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını istiyo-
rum ey vefası sonsuz olan Vâfî.

﴾201﴿ • ﴾٢٠١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ٰنى نَجِ ْيَت َيا اَغْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َوِفىُّ تَ
Sübhâneke yâ Vefiyy te‘âleyte yâ Eğnâ

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim. Ey sözünde vefalı olan 

ve vaadinden dönmeyen Vefiyy. Sen azamet ve yücelik sahibisin. 
Ey zengin olan bütün zenginlere zenginlik verip zenginlik kaynağı 
olan Egnâ. Bizi kulluk sözünden dönenlerin gireceği ateşten kur-
tar. Bizi muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َوِفىُّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vefiyy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey ahdine vefa gösteren Vefiyy.
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﴾202﴿ • ﴾٢٠٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ِنى نَجِ ْيَت َيا ُمغْ َعالَ ٰنى تَ ُسْبَحانَكَ َيا اَغْ
Sübhâneke yâ Eğnâ te‘âleyte yâ Muğnî

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim. Ey bütün zenginlerle 

kıyaslanamayacak derecede zengin olan sonsuz zenginlik sahi-
bi Egnâ. Sen azamet ve yücelik sahibisin. Ey kalplere, gönüllere 
ve tüm istek ve arzulara doygunluk verip muhtaçlıkları gideren, 
zengin eden, herkesten ve her şeyden istiğna gösteren ve kimseye 
muhtaç olmayan, kusursuz, kudret sahibi Muğnî. Bizi cimrilerin 
ve zekâtı terk edenlerin gireceği ateşten kurtar. Bizi muhteşem 
rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ٰنى ْيكَ َيا اَغْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Eğnâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey sonsuz zenginliğiyle en zengin olan Eğnâ.

•••
اِحٖميَن َيا اَْرَحَم الرَّ

Yâ Erhame'r Rahimîn
"Ey merhametlilerin en merhametlisi"

يَن اِكرِ اِكٖريَن َولِٰآالئِكَ مَِن الذَّ ْعٰماِئكَ ِمَن الشّٰ نٖې ِلنَ َواْجَعلْ
Vec‘alnî li ne'mâike min'eş-şâkirîne ve li âlâike min'ez zâkirin

“Beni senin nimetlerine şükredenlerden ve
ihsanlarını ananlardan kıl”
اِحٖميَن َرْحَمِتكَ َيا اَْرَحَم الرَّ َواْرَحْمٖنې بِ

Verhamnî bi rahmetike yâ Erhame'r Rahimîn
“Rahmetin hürmetine bana merhamet et,

ey merhametlilerin en merhametlisi”
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“Sabah akşam O'nu tesbih edin”  (Ahzâb, 33/42)

﴾203﴿ • ﴾٢٠٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ِنىُّ نَجِ ْيَت َيا غَ َعالَ ِنى تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمغْ
Sübhâneke yâ Muğnî te‘âleyte yâ Ğaniyy
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim. Ey dilediğini ihtiyaç-
larına ve isteklerine doyurup zengin eden Muğnî. Sen azamet ve 
yücelik sahibisin. Ey her türlü zenginlik sahibi olup hiçbir şeye 
ihtiyacı olmayan Ğaniyy. Bizi cimrilerin ve zekâtı terk edenlerin 
gireceği ateşten kurtar. Bizi muhteşem rahmetin ve şefk atinle af-
feyle yâ Rahmân. 

ِنى ْيكَ َيا ُمغْ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muğnî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey dilediğini müstağni kılarak zengin eden Muğnî.

﴾204﴿ • ﴾٢٠٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ِفيُع نَجِ ْيَت َيا شَ َعالَ ِنىُّ تَ ُسْبَحانَكَ َيا غَ
Sübhâneke yâ Ğaniyy te‘âleyte yâ Şefì‘

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim. Ey kullarının çirkin 

kusurlarından haberdar olduğu halde sır perdelerini yırtmayıp 
onları hadsiz keremi ile örten Ğaniyy. Sen azamet ve yücelik sahi-
bisin. Ey bütün yardım edenlere yalnız kendi izni ile yardım etti-
ren ve günahkârların yardımcısı, azap ve sıkıntılardan koruyucusu 
olan Şefi’. Bizi cimrilerin ve zekâtı terk edenlerin gireceği ateşten 
kurtar. Bizi muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ِنىُّ ْيكَ َيا غَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ğaniyy {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey sonsuz ve kusursuz zenginlik sahibi olan Ğaniyy.

﴾205﴿ • ﴾٢٠٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِفى نَجِ ْيَت َيا شَ َعالَ ِفيُع تَ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şefì’ te‘âleyte yâ Şâfî

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim. Ey kulluk vazifesini 

edâda kusur edenleri aff ına ve şefaatine mazhar eden Şefì‘. Sen 
azamet ve yücelik sahibisin. Ey mahlûkâtına maddî-mânevî şifa 
ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevî sıkıntıları gideren ve 
sağlık ihsan eden Şâfî. Bizi îmânsızlık hastalığına yakalananların 
gireceği ateşten kurtar. Bizi muhteşem rahmetin ve şefk atinle af-
feyle yâ Rahmân. 

ِفيُع ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şefì‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey şefaat eden Şefì‘.

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı

Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.
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"Tıbb'ul Kur'an - Es Saigu İlm-i Ledünni"

﴾206﴿ • ﴾٢٠٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َراِفُع نَجِ َعالَ اِفى تَ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şâfî te‘âleyte yâ Râfi‘

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim. Ey kullarına yetip 

kifâyet edip hastalıklarına şifa, dertlerine derman veren ve yarat-
tıklarına şifa verip iyileştiren, sağlık ihsan eden Şâfî. Sen azamet 
ve yücelik sahibisin. Ey dereceleri yükselten, şeref, mertebe ve ma-
kam veren Râfi’. Bizi günah hastalıklarına yakalananların  girece-
ği ateşten kurtar. Bizi muhteşem rahmetin ve şefkatinle affeyle yâ 
Rahmân. 

اِفى ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şâfî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey dilediğine yardım edip dilediğinden dilediğine şifâ veren Şâfî.

﴾207﴿ • ﴾٢٠٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِفُع نَجِ ْيَت َيا نَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َراِفُع تَ
Sübhâneke yâ Râfi‘ te‘âleyte yâ Nâfi‘

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike  yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey dilediğinin derece-

sini yükseltip nimetini istediğine bollaştıran ve noksansız kuvvet 
sahibi olup dilediğini yükselten Râfi‘. Sen azamet ve yücelik sa-
hibisin! Ey fayda veren şeyleri yaratan Nâfi‘. Bizi nimetlerinden 
mahrum ettiklerinin gireceği ateşten kurtar. Bizi muhteşem rah-
metin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َراِفُع وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Râfi’ {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey dilediğinden dilediğini kaldıran Râfî’.

﴾208﴿ • ﴾٢٠٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ِكىُّ نَجِ ْيَت َيا زَ َعالَ اِفُع تَ ُسْبَحانَكَ َيا نَ
Sübhâneke yâ Nâfi‘ te‘âleyte yâ Zekiyy

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey her yarattığı hayır 

olup her şerde bir hayır yaratan ve yarattıklarında sayısız faydalar 
olan Nâfi‘. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey günahkâr kulları-
nı hak ettikleri azapla cezalandırmaktan af ve keremiyle vazgeçen 
Zekiyy. Bizi günahkârların gireceği ateşten kurtar. Bizi muhteşem 
rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

اِفُع ْيكَ َيا نَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Nâfi‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey faydalı kılan fayda vereni yaratan Nâfî‘.

﴾209﴿ • ﴾٢٠٩﴿

ُبونِ ذَّ َما كَ ُصْرٖني بِ ... َرّبِ انْ
Rabbi'nsurnî bimâ kezzebûn. 

“Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et” (57)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا ُمْعِطى نَجِ َعالَ ِكىُّ تَ ُسْبَحانَكَ َيا زَ
Sübhâneke yâ Zekiyy te‘âleyte yâ Mu‘tî

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

(57) Kur'an-ı Kerim, el-Mü'minûn, 23/26.
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“Derdiniz Günahlar, Devânız İstiğfardır”  (Hadis-i Şerif)

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey sadece zâtının temizle-
yip temize çıkarmasıyla temizliğe ulaşılan Zekiyy. Sen azamet ve yüce-
lik sahibisin! Ey bütün mahlûkâtın ihtiyaç duyduğu şeyleri dilediğine 
dilediğince veren Mu‘tî. Bizi günahkârların gireceği ateşten kurtar. Bizi 
muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ِكىُّ ْيكَ َيا زَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Zekiyy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey temiz olup temizleyen Zekiyy.

﴾210﴿ • ﴾٢١٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُع نَجِ ْيَت َيا َبدِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْعِطى تَ
Sübhâneke yâ Mu‘tî te‘âleyte yâ Bedî‘

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey mahlûkâtına lâ-

zım olan her şeyi veren Mu‘tî. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey 
eşi ve benzeri olmayan, ebedî ve dâimi güzellikler sahibi olan ve 
yaratmadaki güzellikte eşi ve benzeri olmayan, nihayetsiz güzel-
likler sahibi, yarattığı mahlûkatıyla kendi güzelliklerini, kuvvetini 
ve kudretini gösteren Bedî‘. Bizi günahkârların gireceği ateşten 
kurtar. Bizi muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا ُمْعِطى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu‘tî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey dilediğine dilediğini veren Mu‘tî.

﴾211﴿ • ﴾٢١١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ىُٔ نَجِ ْيَت َيا ُمْبدِ َعالَ يُع تَ ُسْبَحانَكَ َيا َبدِ
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Sübhâneke yâ Bedî‘ te‘âleyte yâ Mübdi’
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey bütün mahlûkâtın 
ve nihayetsiz güzelliklerin sahibi, mutlak kudret ve kuvvet sahibi 
Bedî‘. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey mahlûkâtı modeli ve ör-
neği olmaksızın ilk defa yaratan Mübdi’. Bizi günahkârların gire-
ceği emsalsiz ateşten kurtar. Bizi muhteşem rahmetin ve şefk atinle 
aff eyle yâ Rahmân. 

يُع ْيكَ َيا َبدِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Bedî‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey sonsuz güzellik sahibi olup örneksiz güzellikler yaratan Bedî‘.

﴾212﴿ • ﴾٢١٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ىُّ نَجِ ْيَت َيا َبدِ َعالَ ىُٔ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْبدِ
Sübhâneke yâ Mübdi’ te‘âleyte yâ Bediyy
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey yarattığı eşyayı 
maddesiz, örneksiz, benzersiz, taklitsiz ilk defa yaratıp var eden 
Mübdi’. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey apaçık delilleriyle ken-
dini gösteren Bediyy. Bizi günahkârların gireceği emsalsiz ateşten 
kurtar. Bizi muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ىُٔ ْيكَ َيا ُمْبدِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mübdi’ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey örneksiz yaratan Mübdi’.

﴾213﴿ • ﴾٢١٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َجاِمُع نَجِ َعالَ ىُّ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َبدِ
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“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

Sübhâneke yâ Bediyy te‘âleyte yâ Câmi‘
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey varlığı ve birliği apa-
çık zâhir olan ve rahmet ve keremiyle kullarını koruyan Bediyy. Sen 
azamet ve yücelik sahibisin! Ey istediğini, istediği yer ve zamanda 
toplayan Câmi‘. Bizi günahkârların toplanıp gireceği ateşten kurtar. 
Bizi muhteşem rahmetinle şefk atinle aff eyle yâ Rahmân.  

ىُّ ْيكَ َيا َبدِ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Bediyy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey apaçık delilleriyle kendini gösteren Bediyy.

﴾214﴿ • ﴾٢١٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َمِنيُع نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َجاِمُع تَ
Sübhâneke yâ Câmi‘ te‘âleyte yâ Menî‘

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey insanları kıyamet 

günü mahşerde toplayan, birbirine benzeyen, benzemeyen, birbi-
rinin zıddı olanları bir araya getiren Câmi‘. Sen azamet ve yücelik 
sahibisin! Ey pek kudretli olup kendisine ulaşılamayan ve kötü-
lüklerden men eden Menî‘. Bizi yasaklarını çiğneyenleri toplayıp 
içerisine atacağın ateşten kurtar. Bizi muhteşem rahmetin ve şef-
katinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َجاِمُع وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Câmi‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey dilediğini dilediği gibi toplayan Câmi‘.



164

KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

﴾215﴿ • ﴾٢١٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َماِنُع نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمِنيُع تَ
Sübhâneke yâ Menî‘ te‘âleyte yâ Mâni‘

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân. 
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey şer ve kötülükleri 

men edip yasaklayan Menî‘. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey 
dilediği şeye mâni olup dilediğini dilediği şeyden mahrum edip en-
gelleyen Mâni‘. Bizim ile ateşin arasına mâniler koyup bizi ateşten 
kurtar. Bizi muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َمِنيُع وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Menî‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey dilediğinden men eden Menî‘.

﴾216﴿ • ﴾٢١٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا ُمْحِيى نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َماِنُع تَ
Sübhâneke yâ Mâni‘ te‘âleyte yâ Muhyî

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey yasaklar koyup 

izni olmadan geçilemeyen engeller sahibi Mâni‘. Sen azamet ve 
yücelik sahibisin! Ey ihya eden, cansız ve gayet basit maddeleri 
dirilten, can verip canlandıran Muhyî. Yasaklarını çiğneyenlerin 
gireceği ateş ile aramıza engeller koyup bizi ateşten kurtar. Bizi 
muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َماِنُع وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mâni‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey dilediğine engel olan dilediğini yasaklayan Mâni‘.
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“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

﴾217﴿ • ﴾٢١٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َحىُّ نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْحِيى تَ
Sübhâneke yâ Muhyî te‘âleyte yâ Hayy

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey dirilten ve yoktan 

var eden Muhyî. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey tüm canlılara 
hayat veren, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy. Bizi yeniden 
dirilen zâlimlerin gireceği ateşten kurtar. Bizi muhteşem rahmetin 
ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمْحِيى وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muhyî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey diriltip hayat veren Muhyî.

﴾218﴿ • ﴾٢١٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َحِييُّ نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ تَ
Sübhâneke yâ Hayy te‘âleyte yâ Hayiyy

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey atomlardan hüc-

relere, zerrelerden gezegenlere, ruhlardan bedenlere, meleklerden 
cinlere yarattığı tüm âlemlere hayat veren Hayy. Sen azamet ve 
yücelik sahibisin! Ey hayâ ve kerem sahibi ve ayıpları örten, kul-
larının kendisine dua ve tevbe için açılan ellerini boş çevirmekten 
hayâ eden Hayiyy. Bizi edepsizlerin gireceği ateşten kurtar. Bizi 
muhteşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َحىُّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 



166

KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey hayat veren, tüm hayatın sahibi olan Hayy.

﴾219﴿ • ﴾٢١٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ لِّ َحىٍّ نَجِ ْبَل كُ ْيَت َيا َحىُّ قَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحِييُّ تَ
Sübhâneke yâ Hayiyy te‘âleyte yâ Hayyü Gable Külli Hayy

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey en yüce ve kutsal 

edep ve hayâ sahibi Hayiyy. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey 
bütün canlılardan önce var olan ezelî hayat sahibi Hayyü Gable 
Külli Hayy. Bizi edepsiz ve arsızların gireceği ateşten kurtar. Muh-
teşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َحِييُّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللّٰ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayiyy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey hayalı olup hayayı ve hayalı kullarını seven Hayiyy.

﴾220﴿ • ﴾٢٢٠﴿

ٖليَنِ زِ ُمنْ ْيُر الْ ا َواَنَْت خَ َزلًا ُمَباَركً لْٖني ُمنْ زِ ... َرّبِ اَنْ
Rabbi enzilnî munzelen mubâraken ve ente Hayru'l Munzilîn. 

“Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur.
Sen konuk edenlerin en hayırlısısın” (58)

•••

لِّ َحٍىّ ْيَت َيا َحىُّ َبْعدَ كُ َعالَ لِّ َحىٍّ تَ ْبَل كُ ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ قَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ  نَجِ
Sübhâneke yâ Hayyü Gable Külli Hayy

(58) Kur'an-ı Kerim, el-Mü'minûn, 23/29.
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“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

te‘âleyte yâ Hayyü Ba‘de Külli Hayy
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey hayatı tüm hayat-
lardan önce olup hayatının başlangıcı olmayan Hayyü Gable Külli 
Hayy. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey bütün canlılar öldükten 
sonra hayatı devâm eden ebedî hayat sahibi Hayyü Ba‘de Külli 
Hayy. Bizi sürekli devâm eden cehennem ateşinden kurtar. Muh-
teşem rahmetin ve şefk atinle aff eyle yâ Rahmân. 

لِّ َحٍىّ ْبَل كُ ْيكَ َيا َحىُّ قَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayyü Gable Külli Hayy

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz  tüm  şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyorum 
ey her diriden önce var olan hayat sahibi Hayyü Gable Külli Hayy.

﴾221﴿ • ﴾٢٢١﴿

ْىٌء ُهُه شَ بِ ى َال ُيشْ ْيَت َيا َحىُّ الَّذِ َعالَ لِّ َحىٍّ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ َبْعدَ كُ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ  نَجِ
Sübhâneke yâ Hayyü Ba‘de Külli Hayy te‘âleyte yâ Hayyü’llezî

Lâ Yüşbihühû Şey’ neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey ölümsüz olup her 

ölenden sonra hayatı dâimi ve sonsuz olan Hayyü Ba‘de Külli 
Hayy. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey hiçbir hayat sahibinin 
hayatının hayatına benzemediği ve hayatının emsali olmayan haki-
ki ve dâimi hayat sahibi Hayyü’llezî Lâ Yüşbihühû Şey. Bizi kâfirle-
rin dâimi kalacağı ateşten kurtar. Muhteşem rahmetin ve şefk atinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân.

لِّ َحٍىّ ْيكَ َيا َحىُّ َبْعدَ كُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayyü Ba‘de Külli Hayy

{3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey kendisine hiç ölüm olmayan her diriden sonra da var 
olan hayat sahibi Hayyü Ba‘de Külli Hayy.

﴾222﴿ • ﴾٢٢٢﴿

ِلِه َحىٌّ ِمثْ ى لَْيَس كَ ْيَت َيا َحىُّ الَّذِ َعالَ ْىٌء تَ ُهُه شَ بِ ى َال ُيشْ  ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ الَّذِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ نَجِ
Sübhâneke yâ Hayyü’llezî Lâ Yüşbihühû Şey’
te‘âleyte yâ Hayyü’llezî Leyse Kemislihî Hayy

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey dâimi ve emsalsiz ha-

yat sahibi Hayyü’llezî Lâ Yüşbihühû Şey’. Sen azamet ve yücelik sa-
hibisin! Ey Yüce Zât’ının misli ve benzeri olmayan gerçek hayat sahibi 
Hayyü’llezî Leyse Kemislihî Hayy. Bizi cehennem hayatının  ateşin-
den kurtar. Muhteşem rahmetin ve şefk atinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْىٌء ُهُه شَ بِ ى َال ُيشْ ْيكَ َيا َحىُّ الَّذِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayyü’llezî Lâ Yüşbihühû Şey’

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün  şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey benzeri olmayan hayat sahibi hayyü’llezî lâ yüşbihühû şey’.

﴾223﴿ • ﴾٢٢٣﴿

ُه َحىٌّ كُ ارِ ى َال ُيشَ ْيَت َيا َحىُّ الَّذِ َعالَ ِلِه َحىٌّ تَ ِمثْ ى لَْيَس كَ  ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ الَّذِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ نَجِ
Sübhâneke yâ Hayyü’llezî Leyse Kemislihî Hayy

te‘âleyte yâ Hayyü’llezî Lâ Yüşârikühû Hayy
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey misilsiz ezelî ve 
ebedî hayat sahibi Hayyü’llezî Leyse Kemislihî Hayy. Sen azamet 
ve yücelik sahibisin! Ey muhteşem saltanatında hiçbir varlığın 
kendisine ve hayatına ortak olmadığı gerçek hayat sahibi Hayyü’l-
lezî Lâ Yüşârikühû Hayy. Bizi ebedî cehennemin ateşinden kur-
tar. Sonsuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ِلِه َحىٌّ ِمثْ ى لَْيَس كَ ْيكَ َيا َحىُّ الَّذِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke

yâ Hayyü’llezî Leyse Kemislihî Hayy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey benzersiz hayat sahibi Hayyü’llezî Leyse Kemislihî 
Hayy.

﴾224﴿ • ﴾٢٢٤﴿

اُج ِاٰلى َحّىٍ ى َال َيْحتَ ْيَت َيا َحىُّ الَّذِ َعالَ ُه َحىٌّ تَ كُ ارِ ى َال ُيشَ ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ الَّذِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ  نَجِ
Sübhâneke yâ Hayyü’llezî Lâ Yüşârikühû Hayy

te‘âleyte yâ Hayyü’llezî Lâ Yehtâcü ilâ Hayy
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey hayatında şerîki 
ve ortağı olmayan hayat sahibi Hayyü’llezî Lâ Yüşârikühû Hayy. 
Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey hiçbir canlıya muhtaç olma-
yan gerçek hayat sahibi Hayyü’llezî Lâ Yehtâcü ilâ Hayy. Bizi 
sana ortak koşanların gireceği cehennemin ateşinden kurtar. Son-
suz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُه َحىٌّ كُ ارِ ى َال ُيشَ ْيكَ َيا َحىُّ الَّذِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke

yâ Hayyü’llezî Lâ Yüşârikühû Hayy {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey hayatına hiçbir ortak olmayan hayattar Hayyü’llezî 
Lâ Yüşârikühû Hayy.

﴾225﴿ • ﴾٢٢٥﴿

لَّ َحّىٍ ى ُيِميُت كُ ْيَت َيا َحىُّ الَّذِ َعالَ اُج ِاٰلى َحىٍّ تَ ى َال َيْحتَ ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ الَّذِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ  نَجِ
Sübhâneke yâ Hayyü’llezî Lâ Yehtâcü ilâ Hayy

te‘âleyte yâ Hayyü’llezî Yümîtü Külle Hayy
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey hayatında hiçbir 
hayat sahibine ihtiyacı olmayan Hayyü’llezî Lâ Yehtâcü ilâ Hayy. 
Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey her hayat sahibinin hayatını 
sonlandıran gerçek hayat sahibi Hayyü’llezî Yümîtü Külle Hayy. 
Bizi ölümü olmayan ebedî ateşinden kurtar. Sonsuz merhametinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân.

اُج ِاٰلى َحّىٍ ى َال َيْحتَ ْيكَ َيا َحىُّ الَّذِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke

yâ Hayyü’llezî Lâ Yehtâcü ilâ Hayy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün  
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey hiçbir diriye ihtiyacı olmayan hayat sahibi Hayyü’l-
lezî Lâ Yehtâcü ilâ Hayy.

﴾226﴿ • ﴾٢٢٦﴿

لَّ َحّىٍ ُق كُ ى َيْرزُ ْيَت َيا َحىُّ الَّذِ َعالَ لَّ َحىٍّ تَ ى ُيِميُت كُ ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ الَّذِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ  نَجِ



171

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

“Allah kendisinden istemeyene gazaplanır”  (Tirmizi, Daavât 2 - Hadis No:3373)

Sübhâneke yâ Hayyü’llezî Yümîtü Külle Hayy
te‘âleyte yâ Hayyü’llezî Yerzügu Külle Hayy

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey tüm ölenlerden son-

ra ölümsüz hayatı devâm eden Hayyü’llezî Yümîtü Külle Hayy. Sen 
azamet ve yücelik sahibisin! Ey her canlıyı rızıklandırıp ihtiyaçlarını 
veren gerçek hayat sahibi Hayyü’llezî Yerzügu Külle Hayy. Bizi sa-
yısız rızıklarına nankörlük edenlerin gireceği cehennem ateşinden 
kurtar. Sonsuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

لَّ َحّىٍ ى ُيِميُت كُ ْيكَ َيا َحىُّ الَّذِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke

yâ Hayyü’llezî Yümîtü Külle Hayy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey her diriyi öldüren hayat sahibi Hayyü’llezî Yümîtü 
Külle Hayy.

﴾227﴿ • ﴾٢٢٧﴿

َمْوٰتى ى ُيْحِيى الْ ْيَت َيا َحىُّ الَّذِ َعالَ لَّ َحىٍّ تَ ُق كُ ى َيْرزُ  ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ الَّذِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ نَجِ
Sübhâneke yâ Hayyü’llezî Yerzügu Külle Hayy

te‘âleyte yâ Hayyü’llezî Yühyi’l Mevtâ
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey tüm hayat sahip-
lerinin rızıklarını vererek hayatlarını devâm ettiren ve hayatı de-
vamlı olan Hayyü’llezî Yerzügu Külle Hayy. Sen azamet ve yücelik 
sahibisin! Ey bütün ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi Hayyü’llezî 
Yühyi’l Mevtâ. Bizi sayısız rızık ve nimetlerine nankörlük eden-
lerin gireceği cehennem ateşinden kurtar. Sonsuz merhametinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân. 



172

KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

لَّ َحّىٍ ُق كُ ى َيْرزُ ْيكَ َيا َحىُّ الَّذِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke

yâ Hayyü’llezî Yerzügu Külle Hayy {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey her dirinin rızkını veren hayat sahibi Hayyü’llezî 
Yerzügu Külle Hayy.

﴾228﴿ • ﴾٢٢٨﴿

ى َال َيُموُت ْيَت َيا َحىُّ الَّذِ َعالَ َمْوٰتى تَ ى ُيْحِيى الْ ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ الَّذِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ نَجِ
Sübhâneke yâ Hayyü’llezî Yühyi’l Mevtâ

te‘âleyte yâ Hayyü’llezî Lâ Yemût
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey ölmüşlere hayat veren 
hayat sahibi Hayyü’llezî Yühyi’l Mevtâ. Sen azamet ve yücelik sahi-
bisin! Ey hayatının başlangıcı olmadığı gibi sonu da olmayan gerçek 
hayat sahibi Hayyü’llezî Lâ Yemût. Bizi sonsuz cehennemin ateşinden 
kurtar. Sonsuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

َمْوٰتى ى ُيْحِيى الْ ْيكَ َيا َحىُّ الَّذِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayyü’llezî Yühyi’l Mevtâ

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey ölüleri dirilten hayat sahibi Hayyü’llezî Yühyi’l Mevtâ.

﴾229﴿ • ﴾٢٢٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َصانُِع نَجِ َعالَ ى َال َيُموُت تَ ُسْبَحانَكَ َيا َحىُّ الَّذِ
Sübhâneke yâ Hayyü’llezî Lâ Yemût te‘âleyte yâ Sâni‘

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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“Ey îmân edenler! Allah'ı çokça zikredin”  (Ahzâb, 33/41)

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey ölümsüz olan son-
suz hayat sahibi Hayyü’llezî Lâ Yemût. Sen azamet ve yücelik sa-
hibisin! Ey her şeyi sanatla yaratan Sâni‘. Bizi sanatlarını görmez-
den gelip inkâr edenlerin gireceği cehennemin ateşinden kurtar. 
Sonsuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ى َال َيُموُت ْيكَ َيا َحىُّ الَّذِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayyü’llezî Lâ Yemût

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey kendisine ölüm olmayan hayattar Hayyü’llezî Lâ Yemût.

﴾230﴿ • ﴾٢٣٠﴿

اِلٍم ْوَبةَ َعْبدٍ ظَ ْيه تَ وُب ِالَ وَم َوأَتُ يُّ قَ َحيَّ الْ ي ٰلا ِاٰلَه ِالَّا ُهَوالْ َعِظيَم الَّذِ َه الْ ِفُراللّٰ غْ  أَْستَ

وًرا شُ ا َولَا َحَياةً َولَا نُ ًعا َولَا َمْوتً فْ ا َولَا نَ ِسِه َضرًّ ِسِه لَاَيْمِلكُ ِلنَفْ ِلنَفْ
“Estağfirullahe’l ‘azîm ellezi lâ ilahe illâ Hüve'l Hayye'l Gayyume 
ve etûbu ileyh tevbete ‘abdin zâlimin li nefsihi lâ yemlikü li nefsihi 

darran ve lâ nef ‘an ve lâ mevten ve lâ hayaten ve lâ nuşura.”
(Kendisinden başka ilah olmayan, hakikî hayatla diri olan Hayy, her 

şeyi ayakta tutan Gayyum olan Allahım'dan beni
bağışlamasını istiyor ve -bütün benliğimle- ona tevbe edip,

yöneliyorum; nefsine / kendine zulmetmiş, üstelik nefsi için ne ölü-
mü, ne hayatı ve ne de öldükten sonra dirilmeyi elinde tutamayan 

bir kulun tevbesiyle / yönelişiyle tevbe ediyorum)
“Estağfirullah” {3, 11, 33, 100 tekrar} 

•••
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َسامُِع نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َصانُِع تَ

Sübhâneke yâ Sâni‘ te‘âleyte yâ Sâmi‘
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey sanatları içinde ni-
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hayetsiz güzellikler yaratan Sâni‘. Sen azamet ve yücelik sahibisin! 
Ey gizli ve açık her şeyi işiten Sâmi‘. Bizi şirk ve isyandan tevbe 
etmeyenlerin gireceği cehennemin ateşinden kurtar. Sonsuz mer-
hametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َصانُِع وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sâni‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey benzersiz sanatla yapan Sâni‘.

﴾231﴿ • ﴾٢٣١﴿

كَ َرّبِ اَنْ َيْحُضُرونِ َياٖطيِن َواَُعوذُ بِ كَ ِمْن َهَمَزاتِ الشَّ ...َرّبِ اَُعوذُ بِ
Rabbi e‘ûzu bike min hemezâti'ş şeyâtîn.

Ve e‘ûzu bike Rabbi en yehdurûn.
“Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.

Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da
sana sığınırım” (59)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َسِميُع نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َسامُِع تَ
Sübhâneke yâ Sâmi‘ te‘âleyte yâ Semî‘

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey her şeyin her şeyini 

mükemmel ve eksiksiz işiten Sâmi‘. Sen azamet ve yücelik sahibisin! 
Ey her şeyin küçük-büyük, gizli-açık, zâhiri-bâtınî her duasını, âhını 
işiten, medet veren Semî‘. Bizi zâlimlerin gireceği cehennem ateşin-
den kurtar. Sonsuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َسامُِع وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sâmi‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

(59) Kur'an-ı Kerim, el-Mü'minûn, 23/97-98.
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey noksansız ve kusursuz işiten Sâmi‘.

﴾232﴿ • ﴾٢٣٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُع نَجِ ْيَت َيا َسرِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َسِميُع تَ
Sübhâneke yâ Semî‘ te‘âleyte yâ Serî‘

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey mahlûkâtının fiili, 

kavli ve kalbi dualarını işiten, kalplerin en ince hatıra ve dualarını 
duyup cevap veren Semî‘. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey var-
lıkları tam bir sürat içinde en mükemmel şekillerde yaratan Serî‘. 
Bizi içine girenlerin çığlıklarına ve feryatlarına cevap vermeyece-
ğin ateşten kurtar. Sonsuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َسِميُع وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Semî‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey gizli açık her şeyi işiten Semî‘.

﴾233﴿ • ﴾٢٣٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يَع الِْحَسابِ نَجِ ْيَت َيا َسرِ َعالَ يُع تَ ُسْبَحانَكَ َيا َسرِ
Sübhâneke yâ Serî‘ te‘âleyte yâ Serî‘al Hisâb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Seni bütün noksanlardan tenzih ederim! Ey mahkeme-i küb-

rada bütün kullarının hesabını çok çabuk gören, dualara anında 
cevap veren, tevbeleri çabuk kabul edip her işini çok hızlı ve seri 
gören Serî‘. Sen azamet ve yücelik sahibisin! Ey mahşer günü bü-
tün mahlûkâtının amellerinin hesabını pek çabuk gören Serî‘al  
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Hisâb. Bizi hesabı görülen müfl islerin gireceği ateşten kurtar. Son-
suz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يُع ْيكَ َيا َسرِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Serî‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey benzersiz ve nihayetsiz derecede hızlı olan Serî‘.

﴾234﴿ • ﴾٢٣٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ابِ نَجِ ِعقَ يَع الْ ْيَت َيا َسرِ َعالَ يَع الِْحَسابِ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َسرِ
Sübhâneke yâ Serî‘al Hisâb te‘âleyte yâ Seri‘al ‘İgâb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey hesap görmekte ve he-

saba çekmekte misli olmayan Serî‘al Hisâb. Sen sonsuz yücelik-
tesin! Ey cezâsı, azabı ve karşılığı çok hızlı olan Serî‘al ‘İgâb. Bizi 
şiddetli ceza ve ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle bizi aff eyle 
yâ Rahmân. 

يَع الِْحَسابِ ْيكَ َيا َسرِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Serî‘al Hisâb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey tüm mahlûkatının hesabını çok hızlı gören Serî‘al Hisâb.

﴾235﴿ • ﴾٢٣٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َربُّ نَجِ َعالَ ابِ تَ ِعقَ يَع الْ ُسْبَحانَكَ َيا َسرِ
Sübhâneke yâ Serî‘al ‘İgâb te‘âleyte yâ Rabb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Süratle karşılık, azab ve 

ceza veren, cezâsı çabuk Serî‘al ‘İgâb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey 
tüm varlıkları var eden, her türün niteliklerini belirleyen ve onla-
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ra, varlıklarını devâm ettiren Rabb. Bizi en acıklı azap olan ateşten 
kurtar. Kusursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ابِ ِعقَ يَع الْ ْيكَ َيا َسرِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Serî‘al ‘İgâb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey süratle karşılık ve azap veren Serî‘al ‘İgâb.

﴾236﴿ • ﴾٢٣٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َربَّ اَْالْرَبابِ نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َربُّ تَ
Sübhâneke yâ Rabb te‘âleyte yâ Rabbe’l Erbâb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey her yarattığın varlığın 

davranışlarını, programını, vazifelerini belirleyip bilgilendirip terbi-
ye eden her şeyin efendisi ve sahibi olan Rabb. Sen sonsuz yücelik-
tesin! Ey mevcûdat içinde Rab tevehhüm edilenlerin ve bütün yedi-
ren, içiren, besleyen, büyüten ve terbiye edip idare edenlerin sahibi 
ve terbiye edicisi Rabbe’l Erbâb. Bizi zâlimleri terbiye eden yakıcı 
ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َربُّ وُب إِلَ ِفُراللَه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Rabb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey yönetip idare eden Rabb.

﴾237﴿ • ﴾٢٣٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ىُٔ نَجِ ْيَت َيا َبارِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َربَّ اَْالْرَبابِ تَ
Sübhâneke yâ Rabbe’l Erbâb te‘âleyte yâ Bâri’

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey tüm terbiye edenlerin 
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terbiye edicisi ve sahiplenenlerin sahibi olan Rabbe’l Erbâb. Sen 
sonsuz yüceliktesin! Ey kâinatı ve içerisindeki tüm mahlûkâtı hik-
metle, sırayla ve karıştırmadan yaratıp düzen ve tertiple nakışları-
nı dizen Bâri’. Bizi nankörlerin gireceği ateşten kurtar. Kusursuz 
merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َربَّ اَْالْرَبابِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Rabbe’l Erbâb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey tüm efendilerin efendisi Rabbe’l Erbâb.

﴾238﴿ • ﴾٢٣٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َرِقيُب نَجِ َعالَ ىُٔ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َبارِ
Sübhâneke yâ Bâri’ te‘âleyte yâ Ragîb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey yarattığı her şeyi ku-

sursuz ve birbirine uyumlu bir nizam ve intizam ile yaratan Bâri’. 
Sen sonsuz yüceliktesin! Ey her varlığı, her işi aynı anda görüp 
gözeten, kontrolü altında tutan Ragîb. Bizi misli olmayan dehşetli 
ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ىُٔ ْيكَ َيا َبارِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Bâri’ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey her türlü eksiklikten kusurdan beri olan Bâri’.

﴾239﴿ • ﴾٢٣٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِلٌب نَجِ ْيَت َيا َمْن ُهَو اَْمُرُه غَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َرِقيُب تَ
Sübhâneke yâ Ragîb te‘âleyte yâ Men Hüve Emruhû Ğâlib

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey kullarını dâima görüp, 
kontrol edip gözeten Ragîb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey mülkün, 
üstünlüğün, güç ve kudretin tek sahibi, hiçbir şekilde mağlup edi-
lemeyen ve üstün gelinemeyen Men Hüve Emruhû Ğâlib. Bizi 
senin emirlerini çiğneyenlerin gireceği ateşten kurtar. Kusursuz 
merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َرِقيُب وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ragîb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey her an görüp gözeten Ragîb.

﴾240﴿ • ﴾٢٤٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُب نَجِ رِ ْيَت َيا قَ َعالَ اِلٌب تَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُهَو اَْمُرُه غَ
Sübhâneke yâ Men Hüve Emruhû Ğâlib te‘âleyte yâ Garîb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey emri ve hükmü geçerli 

olan ve hiçbir cihette düşmanlarına mağlup olmayan Men Hüve 
Emruhû Ğâlib. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey bütün güzel isimle-
riyle mahlûkâtına mekândan münezzeh olarak yakın olan Garîb. 
Bizi düşmanlarını atacağın ateşten kurtar. Kusursuz merhametin-
le bizi aff eyle yâ Rahmân. 

اِلٌب ْيكَ َيا َمْن ُهَو اَْمُرُه غَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Hüve Emruhû Ğâlib

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey emrinde tek galib olan Men Hüve Emruhû Ğâlib.

﴾241﴿ • ﴾٢٤١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يبٍ نَجِ رِ ِلّ قَ َرُب ِمْن كُ ْيَت َيا اَقْ َعالَ يُب تَ رِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
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Sübhâneke yâ Garîb te‘âleyte yâ Egrabü Min Mülli Garîb
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey her şeye her şeyden 
yakın olan Garîb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey bütün yakınlardan 
daha yakın olan Egrabü Min Külli Garîb. Bizi rahmetinden uzak-
laştırdıklarını atacağın ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يُب رِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Garîb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey her varlığın iç yüzünü hakikatini en iyi bilen ve her 
şeye her şeyden daha yakın olan Garîb.

﴾242﴿ • ﴾٢٤٢﴿

اِحٖميَن ْيُر الرَّ ا َواَنَْت خَ ا َواْرَحْمنَ نَ ِفْر لَ اغْ ا ٰاَمنَّا فَ نَٓ َربَّ
Rabbenâ âmennâ feğfir lenâ verhamnâ ve ente hayru'r Râhimîn.

“Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et,
Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın” (60)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُب نَجِ ّرِ ْيَت َيا ُمقَ َعالَ يبٍ تَ رِ ِلّ قَ َرُب ِمْن كُ ُسْبَحانَكَ َيا اَقْ
Sübhâneke yâ Egrabü Min Külli Garîb te‘âleyte yâ Mugarrib

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey kullarına her şeyden 

daha yakın, mekândan münezzeh olarak her an hâzır ve nâzır 
olan Egrabü Min Külli Garîb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey rızası-
na mazhar olan kullarını kendisine yakınlaştıran Mugarrib. Bizi 
rahmetinden uzaklaştırdıklarını atacağın ateşten kurtar. Kusursuz 
merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

(60) Kur'an-ı Kerim, el-Mü'minûn, 23/109.
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“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

يبٍ رِ ِلّ قَ َرُب ِمْن كُ ْيكَ َيا اَقْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Egrabü Min Külli Garîb

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey her yakından daha yakın olan Egrabü Min Külli Garîb.

﴾243﴿ • ﴾٢٤٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُب نَجِ ْيَت َيا ُمَعقِّ َعالَ ُب تَ ّرِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمقَ
Sübhâneke yâ Mugarrib te‘âleyte yâ Mu‘aggib

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey kendisine itaat eden 

kullarını rızasına mazhar edip yakınlığı ile şerefl endiren Mugar-
rib. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey kâinatta cereyan eden her şeyi 
ehemmiyetle takip edip kaydedip eşyayı hikmetle peş peşe getiren 
Mu‘aggib. Bizi sana itaat etmeyenlerin gireceği ateşten kurtar. Ku-
sursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُب ّرِ ْيكَ َيا ُمقَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugarrib {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey dilediğini kendisine yakın eden Mugarrib.

﴾244﴿ • ﴾٢٤٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُب نَجِ لِّ ْيَت َيا ُمقَ َعالَ ُب تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَعقِّ
Sübhâneke yâ Mu‘aggib te‘âleyte yâ Mugallib

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey kullarının her halini 

gözeten ve takip eden Mu‘aggib. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey gece 
ve gündüzü, kış ve yazı, dünya ve âhireti peşi peşine getiren, kalp-
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leri halden hale evirip çeviren, her şeyi  sürekli değiştiren ve idare 
eden Mugallib. Bizi gelecek olan ateşten kurtar. Kusursuz merha-
metinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُب ْيكَ َيا ُمَعقِّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu‘aggib {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey her an gözetip takip eden Mu‘aggib.

﴾245﴿ • ﴾٢٤٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُب نَجِ ْيَت َيا ُمَرغِّ َعالَ ُب تَ لِّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمقَ
Sübhâneke yâ Mugallib te‘âleyte yâ Mürağğib

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey sürekli isimlerinin gü-

zelliğini gösteren ve her şeyi halden hale çeviren Mugallib. Sen 
sonsuz yüceliktesin! Ey sevgi ve rızasını ve rahmet hediyelerini 
kazanmaya rağbetleri uyandıran. Ey kullarını iyiliğe teşvik eden, 
kullarınca aranan ve hadsiz rağbet duyulup istenilen, varılmak ve 
ulaşılmak istenen, en çok talep edilen Mürağğib. Bizi cennetine 
talip olmayanların gireceği ateşten kurtar. Kusursuz merhametin-
le bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُب لِّ ْيكَ َيا ُمقَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugallib {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey dilediğini dilediğine çeviren Mugallib.

﴾246﴿ • ﴾٢٤٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ وُب نَجِ ْيَت َيا َمْرغُ َعالَ ُب تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَرغِّ
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“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

Sübhâneke yâ Mürağğib te‘âleyte yâ Merğûb
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey ibâdet ve niyazla ken-
disine müteveccih olunan, şuur ve tefekkür edilince razı olunan, 
kudretine kıymet verilen, ilmi ve rızası takdir edilen, îmân ehlince 
tazarru ve dua ile zâtına yönelinen ve rızasına rağbet gösterilen 
ve kullarını kendilerine rızasını ve cennetini kazandıracak salih 
ve güzel amellere teşvik eden Mürağğib. Sen sonsuz yüceliktesin! 
Ey rızasına kavuşma ve kendisini görme arzusu duyulup dünya ve 
âhirette rağbet edilen bütün arzulardan daha hayırlı olan Merğûb. 
Bizi rızasına talip olmayanların gireceği ateşten kurtar. Kusursuz 
merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُب ْيكَ َيا ُمَرغِّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mürağğib {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey en güzele rağbet ettiren sevilip rağbet edilen Mürağğib.

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı

Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

﴾247﴿ • ﴾٢٤٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َمْرُهوُب نَجِ َعالَ وُب تَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْرغُ
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Sübhâneke  yâ Merğûb te‘âleyte yâ Merhûb
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey rağbet edilip sevilmeye, 
kendisine dua edip yalvarmaya en lâyık olan Merğûb. Sen sonsuz 
yüceliktesin! Ey korkusu dünya ve âhiret saadetine vesile olan ve 
kendisinden korkulmaya en lâyık olan Merhûb. Bizi azabından 
korkmayanların gireceği korkunç ateşten kurtar. Kusursuz mer-
hametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

وُب ْيكَ َيا َمْرغُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Merğûb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey sonsuz rağbet edilmeye lâyık olan Merğûb.

﴾248﴿ • ﴾٢٤٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُب نَجِ ْيَت َيا َحبِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْرُهوُب تَ
Sübhâneke yâ Merhûb te‘âleyte yâ Habîb
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey korkusuyla varlıkları 
rahmetine davet eden ve yarattığı varlıkların korkularından kur-
taran Merhûb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey bütün mahlûkâtını çok 
seven ve kulları tarafından çok sevilen Habîb. Bizi kendisini sev-
meyen  kindarların gireceği ateşten kurtar. Kusursuz merhametin-
le bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َمْرُهوُب وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Merhûb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey sahte korkulardan kurtaran ve hakikatte korkulma-
ya en lâyık olan Merhûb.
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“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

﴾249﴿ • ﴾٢٤٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يبٍ نَجِ ِلّ َحبِ ْيَت َيا اََحبُّ ِمْن كُ َعالَ يُب تَ ُسْبَحانَكَ َياَحبِ
Sübhâneke yâ Habîb te‘âleyte yâ Ehabbü Min Külli Habîb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey mü’minlerin sevgili-

si olan Habîb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey kendisine muhabbet 
edilen bütün sevgililerin hadsiz derece üstünde sevgiye lâyık olan 
Ehabbü Min Külli Habîb. Bizi seni sevmeyenlerin gireceği ateşten 
kurtar. Kusursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يُب ْيكَ َيا َحبِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Habîb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey sonsuz sevilen Habîb.

﴾250﴿ • ﴾٢٥٠﴿

ا ِمَن النَّارِ نَ ّجِ َاَمانُ نَ َاَمانُ الْ كَ لَا ِاٰلَه ِاالَّ أَنَْت الْ َحْمدِ ُهمَّ َوبِ ُسْبَحانَكَ اللّٰ
Sübhânekellâhümme ve bihamdike

Lâ ilâhe illâ ente’l emânü’l emânu neccinâ mine’n nâr 
Tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olan Allahım

sana hamd ederim. Sen'den başka ilâh yok!
Emân ver bize, kurtar bizi cehenneminden.

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِلُب نَجِ ْيَت َيا طَ َعالَ يبٍ تَ ِلّ َحبِ ُسْبَحانَكَ َيا اََحبُّ ِمْن كُ
Sübhâneke yâ Ehabbü Min Külli Habîb te‘âleyte yâ Tâlib

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey bütün sevilenlerden 

daha çok sevilen ve sevgiye en çok lâyık olan Ehabbü Min Külli 
Habîb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey iyiliği emredip günahları ya-
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saklayarak kullarının saadetini talep edip isteyen Tâlib. Bizi senin 
taleplerine karşı çıkanların gireceği ateşten kurtar. Kusursuz mer-
hametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يبٍ ِلّ َحبِ ْيكَ َيا اََحبُّ ِمْن كُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ehabbü Min Külli Habîb

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey tüm sevilenlerden daha sevgili olan Ehabbü Min Külli 
Habîb.

﴾251﴿ • ﴾٢٥١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ لُوُب نَجِ ْيَت َيا َمطْ َعالَ اِلُب تَ ُسْبَحانَكَ َيا طَ
Sübhâneke yâ Tâlib te‘âleyte yâ Matlûb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey yarattığı bütün varlıklar 

için her zaman hayır dileyen ve onları rızasına, dergâhına, cen-
netine, cemâlini görmeye ve ebedî saadete ve dostluğuna çağıran 
Tâlib. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey rahmet ve inâyeti, mağfiret ve 
rızası dâima gözetilip istenen Matlûb. Bizi davetine icabet etme-
yen nankörlerin gireceği ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân. 

اِلُب ْيكَ َيا طَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Tâlib {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey her zaman hayrı ve doğruyu isteyen Tâlib.

﴾252﴿ • ﴾٢٥٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُب نَجِ بِ ْيَت َيا طَ َعالَ لُوُب تَ ُسْبَحانَكَ َيا َمطْ
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“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

Sübhâneke yâ Matlûb te‘âleyte yâ Tabîb
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey kullarının, rızasına er-
mek ve cemâlini görmek için can attığı Matlûb. Sen sonsuz yüce-
liktesin! Ey maddî mânevî bütün dertlilere devâ, hastalara şifâ ve-
rip tedavi eden Tabîb. Bizi ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân. 

لُوُب ْيكَ َيا َمطْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Matlûb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey sevilip istenen Matlûb.

﴾253﴿ • ﴾٢٥٣﴿

َراًما انَ غَ اَبَها كَ َم ِانَّ َعذَ اَب َجَهنَّ ْف َعنَّا َعذَ ا اْصرِ نَ ...َربَّ
Rabbenâsrif ‘annâ azâbe cehenneme inne ‘azâbehâ kâne ğarâmâ.

“Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır,
gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir” (61)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُب نَجِ ْيَت َيا ُمَرتِّ َعالَ يُب تَ بِ ُسْبَحانَكَ َيا طَ
Sübhâneke yâ Tabîb te‘âleyte yâ Mürattib
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey tüm ruhsal, fiziksel, 
maddî, mânevî hastalıkların kusursuz ve mutlak şifâ veren heki-
mi olan Tabîb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey âlemdeki hayret verici 
tertip ve nizamı teşkil edip devâm ettiren Mürattib. Bizi günah 
hastalıklarına yakalananların gireceği ateşten kurtar. Kusursuz 
merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

(61) Kur'an-ı Kerim, el-Furkân, 25/65.



188

KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

يُب بِ ْيكَ َيا طَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Tabîb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey tüm dertlerin devâsı olan ve devâ veren Tabîb.

﴾254﴿ • ﴾٢٥٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َحِسيُب نَجِ َعالَ ُب تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَرتِّ
Sübhâneke yâ Mürattib te‘âleyte yâ Hasîb
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey sonsuz hikmet ve sa-
natıyla her şeyi bir tertip ve düzen içinde yaratan, geliştiren ve 
devâm ettiren Mürattib. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey zerrelerden 
şemse, gezenlerden galaksilere kadar yarattığı tüm âlemlerde her 
şeyin hesabını en iyi gören Hasîb. Bizi hesabı cehennemde görü-
leceklerin gireceği ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle bizi af-
feyle yâ Rahmân.

ُب ْيكَ َيا ُمَرتِّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mürattib {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey tertip ve düzen sahibi Mürattib.

﴾255﴿ • ﴾٢٥٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُب نَجِ ْيَت َيا ُمَسّبِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحِسيُب تَ
Sübhâneke yâ Hasîb te‘âleyte yâ Müsebbib
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey hesabında ve hesap gör-
mesinde hiçbir noksan ve kusur olmayıp tüm hesapları mükem-
mel şekilde gören Hasîb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey sebepleri ya-
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ratan Müsebbib. Bizi ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle bizi 
aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َحِسيُب وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hasîb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey kusursuz hesap gören Hasîb.

﴾256﴿ • ﴾٢٥٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َصاِحُب نَجِ َعالَ ُب تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَسّبِ
Sübhâneke yâ Müsebbib te‘âleyte yâ Sâhib
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey sebepleri izzetine ve 
kudretine perde edip her şeyin gerçek varoluş sebebi olan Müseb-
bib. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey her sanatın sanatkârı ve her sahip 
olunanın gerçek sahibi Sâhib. Bizi ateşten kurtar. Kusursuz mer-
hametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُب ْيكَ َيا ُمَسّبِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müsebbib {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey gerçek sebep olan Müsebbib.

﴾257﴿ • ﴾٢٥٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُب نَجِ ْيَت َيا ُمجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َصاِحُب تَ
Sübhâneke yâ Sâhib te‘âleyte yâ Mücîb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey her yaratılanın yaratı-

cısı ve her rızıklananın rızık veren gerçek sahibi olan Sâhib. Sen 
sonsuz yüceliktesin! Ey dua ve istekleri kabul edip kalplerin en 



190

KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

gizli arzusunu bilip cevap veren ve kullarının duasına icâbet eden 
ve çaresiz bırakmayan Mücîb. Bizi ateşten kurtar. Kusursuz mer-
hametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َصاِحُب وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sâhib {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey mülkün gerçek sahibi olan Sâhib.

﴾258﴿ • ﴾٢٥٨﴿

يبٍ َو ُمَجابٍ ْيَر ُمجِ ْيَت َيا خَ َعالَ يُب تَ  ُسْبَحانَكَ َيا ُمجِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ نَجِ
Sübhâneke yâ Mücîb te‘âleyte yâ Hayra Mücîbin ve Mücâb

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey kullarının arzu ve istekle-

rine en güzel şekilde cevap verip icâbet edenlerin en hayırlısı Mücîb. 
Sen sonsuz yüceliktesin! Ey emir ve yasaklarına uyulmaya en lâyık 
olan dua edilenlerin ve dualara cevap verip icabet edenlerin en ha-
yırlısı olan Hayra Mücîbin ve Mücâb. Dualarımıza cevap verip bizi 
ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يُب ْيكَ َيا ُمجِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mücîb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey dilediğine dilediği cevabı veren Mücîb.

﴾259﴿ • ﴾٢٥٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اُب نَجِ وَّ ْيَت َيا تَ َعالَ يبٍ َو ُمَجابٍ تَ ْيَر ُمجِ ُسْبَحانَكَ َيا خَ
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Sübhâneke yâ Hayra Mücîbin ve Mücâb te‘âleyte yâ Tevvâb
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey dâvetine icâbet edip, ken-
disine el açanların duasına en güzel tarzda cevap veren ve duaya, 
icâbete, itaate en lâyık ve hayırlı olup en çok icabet edilen Hayra 
Mücîbin ve Mücâb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey tevbeleri kabul edip, 
günahları bağışlayan Tevvâb. Tevbelerimizi kabul eyleyip bizi ateş-
ten kurtar. Kusursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يبٍ َو ُمَجابٍ ْيَر ُمجِ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayra Mücîbin ve Mücâb

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey emir ve yasaklarına uyulmaya en lâyık olan Hayra 
Mücîbin ve Mücâb.

﴾260﴿ • ﴾٢٦٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اُب نَجِ ْيَت َيا َوهَّ َعالَ اُب تَ وَّ ُسْبَحانَكَ َيا تَ
Sübhâneke yâ Tevvâb te‘âleyte yâ Vehhâb
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey günahlarından pişman 
olup af isteyenlerin tevbelerini kabul eden Tevvâb. Sen sonsuz yü-
celiktesin! Ey karşılıksız nimetler verip çok fazla ihsan ve ikram 
eden Vehhâb. Tevbelerimizi kabul eyleyip bizi ateşten kurtar. Ku-
sursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

اُب وَّ ْيكَ َيا تَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Tevvâb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey tevbeleri kabul eden Tevvâb.
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﴾261﴿ • ﴾٢٦١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا ُمِنيُر نَجِ َعالَ اُب تَ ُسْبَحانَكَ َيا َوهَّ
Sübhâneke yâ Vehhâb te‘âleyte yâ Münîr
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey nihayetsiz lütuf ve ih-
san sahibi olan Vehhâb. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey bütün nur-
ların kaynağı olan ve âlemleri kendi nuruyla nurlandıran Münîr. 
Bizi nurunla nurlandırıp narından kurtar. Kusursuz merhametin-
le bizi aff eyle yâ Rahmân. 

اُب ْيكَ َيا َوهَّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vehhâb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey karşılıksız veren hibe eden Vehhâb.

﴾262﴿ • ﴾٢٦٢﴿

ْسِلَمةً لَكَ ةً مُّ ِتنَآ أُمَّ ّرِيَّ ا ُمْسِلَمْيِن لَكَ َوِمن ذُ نَ ا َواْجَعلْ نَ َربَّ

ٖحيُم اُب الرَّ وَّ ْينَآ إِنَّكَ أَنَْت التَّ ْب َعلَ ا َوتُ نَ ا َمنَاِسکَ نَ َوأَرِ
“Rabbenâ vec‘alnâ müslimeyni leke ve min zürriyyetinâ

ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb ‘aleynâ,
inneke ente’t Tevvâbu’r Rahîm.”

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da 
sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini 
göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen, tevbeleri çok kabul edensin, 

çok merhametli olansın.” (62)

•••
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ ذِ ْيَت َيا ُمنْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِنيُر تَ

(62) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/128.
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Sübhâneke yâ Münîr te‘âleyte yâ Münzir
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey nuruyla her şeyi aydın-
latıp gözlere gösteren, hidâyet nuruyla dalâlet karanlığını dağıtıp 
hakikati gösteren Münîr. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey kullarını gü-
nahlardan sakınmaları için şiddetli azabı ile korkutan Münzir. Bizi 
nursuz ve nursuzların atılacağı ateşten kurtar. Kusursuz merhame-
tin ile bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا ُمِنيُر وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Münîr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey nurlandıran Münîr.

﴾263﴿ • ﴾٢٦٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُر نَجِ ذِ ْيَت َيا نَ َعالَ ُر تَ ذِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنْ
Sübhâneke yâ Münzir te‘âleyte yâ Nezîr
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân

Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey günah ve isyanın fenâ 
âkıbetinden sakındıran ve kullarını azabıyla korkutan Münzir. 
Sen sonsuz yüceliktesin! Ey kullarını cehennem azabı ile îkâz eden 
Nezîr. Bizi îkâz ettiğin ateşten kurtar. Kusursuz merhametinle bizi 
aff eyle yâ Rahmân. 

ُر ذِ ْيكَ ياَ ُمنْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Münzir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey uyarıp sakındıran Münzir.

﴾264﴿ • ﴾٢٦٤﴿

ٖقيَن ِاَماًما ُمتَّ ا ِللْ نَ ةَ اَْعُيٍن َواْجَعلْ رَّ ا قُ اِتنَ ّرِيَّ ا َوذُ نَ َواجِ ا ِمْن اَزْ نَ ا َهْب لَ نَ ...َربَّ
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Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ gurrate a‘yunin
vec‘alnâ lil muttagîne imâmâ. 

“Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla 
ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl” (63)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِظُر نَجِ ْيَت َيا نَ َعالَ يُر تَ ذِ ُسْبَحانَكَ َيا نَ
Sübhâneke yâ Nezîr te‘âleyte yâ Nâzır

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey ilâhî emirlerine uyma-

yanları kötü bir âkıbetin beklediğini haber verip kullarını uyaran 
Nezîr. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey hiçbir şey nazarında gizli kal-
mayan Nâzır. Bizi senin nezaretini unutanların gireceği ateşten 
kurtar. Kusursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يُر ذِ ْيكَ ياَ نَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Nezîr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey azâbı ile korkutup sakındıran Nezîr.

﴾265﴿ • ﴾٢٦٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يَن نَجِ ْيَت َيا اَْبَصَرالنَّاِظرِ َعالَ اِظُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا نَ
Sübhâneke yâ Nâzır te‘âleyte yâ Ebsara’n Nâzırîn

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey bütün varlıkları her şe-

yiyle her an gözetim altında bulundurup gözetleyip nezaret eden 
Nâzır. Sen sonsuz yüceliktesin! Ey her şeyin her şeyini en ince de-
tayları ile kusursuz gören Ebsara’n Nâzırîn. Bizi ateşten kurtar. 
Kusursuz merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

(63) Kur'an-ı Kerim, el-Furkân, 25/74.
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"Tıbb'ul Kur'an - Es Saigu İlm-i Ledünni"

اِظُر ْيكَ َيا نَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Nâzır {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey kusursuz ve her an gören Nâzır.

﴾266﴿ • ﴾٢٦٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِصُر نَجِ ْيَت َيا نَ َعالَ يَن تَ ُسْبَحانَكَ َيا اَْبَصَر النَّاِظرِ
Sübhâneke yâ Ebsara’n Nâzırîn te‘âleyte yâ Nâsır

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen tüm kusurlardan münezzehsin! Ey görmesi bütün görme-

lerden hadsiz derece üstün olup, her şeyi gören Ebsara’n Nâzırîn. 
Sen sonsuz yüceliktesin! Ey kullarını destekleyen, imdadına yeti-
şen, yardım eden Nâsır. Bize yardımını yetiştirip hiçbir yardımcı-
nın bizi kurtaramayacağı ateşe girmekten kurtar. Kusursuz mer-
hametinle bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يَن ْيكَ َيا اَْبَصَر النَّاِظرِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ebsara’n Nâzırîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey görmesi sonsuz olan Ebsara’n Nâzırîn.

﴾267﴿ • ﴾٢٦٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ ّوِ ْيَت َيا ُمنَ َعالَ اِصُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا نَ
Sübhâneke yâ Nâsır te‘âleyte yâ Münevvir
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey dostlarına çokça yardım edip yardı-
mına en çok güvenilen ve her türlü galibiyet, muvaff akiyet, zafer 
ve başarılan her iş ancak kendisinin yardımıyla gerçekleşen Nâsır. 
Yüceliğin tek sahibisin! Ey nuruyla bütün âlemleri nurlandıran 
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Münevvir. Bizi yardımına en çok muhtaç olduğumuz ateşten kur-
tar. Emsalsiz rahmetinle merhamet et, bizi aff eyle yâ Rahmân. 

اِصُر ْيكَ َيا نَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Nâsır {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey çok yardım eden Nâsır.

•••

ِه نَِصيًرا اللّٰ ٰفى بِ ِه َوِلياًّ َوكَ اللّٰ ٰفى بِ َوكَ
“Ve kefâ billâhi Veliyyen ve kefâ billâhi Nasîrâ” {10 tekrar}

“Dost olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter.” (64)

﴾268﴿ • ﴾٢٦٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ وُر نَجِ ْيَت َيا نُ َعالَ ُر تَ ّوِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنَ
Sübhâneke yâ Münevvir te‘âleyte yâ Nûr
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Tüm kusurlardan münezzehsin. Ey tüm kâinatı maddî ve ma-
nevî sonsuz nuruyla nurlandıran ve isimlerinin tecellileriyle her 
şeyi aydınlatıp tenvir eden Münevvir. Sen yüceliğin tek sahibisin. 
Ey kullarını doğru yola ileten, hidâyete erdiren, kalplere nur ve 
îmân veren Nur. Cehennemin nursuz ateşinden bizi muhafaza 
eyle. Emsalsiz rahmetinle merhamet et ve bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُر ّوِ ْيكَ ياَ ُمنَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Münevvir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey nurlandıran Münevvir.

(64) Kur'an-ı Kerim, en-Nisa, 4/45.
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“Derdiniz Günahlar, Devânız İstiğfardır”  (Hadis-i Şerif)

﴾269﴿ • ﴾٢٦٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ورِ نَجِ وَر النُّ ْيَت َيا نُ َعالَ وُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا نُ
Sübhâneke yâ Nûr te‘âleyte yâ Nûra’n Nûr
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey tüm isimlerinin tecellisi ile âlemleri, 
kalpleri, akılları, gözleri, rahmeti ve hidâyeti ile nurlandıran Nûr. 
Yüceliğin tek sahibisin! Ey bütün nurların menbâı olan Nûra’n 
Nûr. Bizi nuruna mazhar eyleyip karanlık ateşten kurtar. Emsalsiz 
rahmetinle merhamet et, bizi aff eyle yâ Rahmân. 

وُر ْيكَ َيا نُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Nûr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey nuru sonsuz olup dilediğini dilediği kadar nurlandıran Nûr.

﴾270﴿ • ﴾٢٧٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ َوارِ نَجِ نْ وَر االَٔ ْيَت َيا نُ َعالَ ورِ تَ وَر النُّ ُسْبَحانَكَ َيا نُ
Sübhâneke yâ Nûra’n Nûr te‘âleyte yâ Nûra'l Envâr

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey her nurlu ve nura mazhar olanın 

nurunu kendisinden aldığı Nûra’n Nûr. Yüceliğin tek sahibisin!  
Ey nurların nûru Nûra'l Envâr. Bizi nursuz ve simsiyah olan ce-
hennemin ateşinden kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet et, 
bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ورِ وَر النُّ ْيكَ َيا نُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Nûra’n Nûr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey tüm nurların kaynağı olan Nûra’n Nûr.
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﴾271﴿ • ﴾٢٧١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َضارُّ نَجِ َعالَ َوارِ تَ نْ وَر االَٔ ُسْبَحانَكَ َيا نُ
Sübhâneke yâ Nûra'l Envâr te‘âleyte yâ Dârr

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey tüm nurların nuru olan Nûra'l En-

vâr. Yüceliğin tek sahibisin! Ey sınav ve hikmeti gereği elem ve 
zarar verici şeyleri de yaratan Dârr. Bizi ateşten kurtar. Emsalsiz 
rahmetinle merhamet et, bizi aff eyle yâ Rahmân. 

َوارِ نْ وَر االَٔ ْيكَ َيا نُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Nûra'l Envâr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey nurların nuru olan Nûra'l Envâr.

﴾272﴿ • ﴾٢٧٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َبرُّ نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َضارُّ تَ
Sübhâneke yâ Dârr te‘âleyte yâ Berr

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey dilediğine felâket, keder, sıkıntı, acı ve 

şiddete maruz edip dilediğini zarara uğratan ve her şer kabul edileni 
yaratan Dârr. Yüceliğin tek sahibisin! Ey iyilik ve ihsanı bol olup 
iyilik ve ihsan kaynağı olan Berr. Bizi ızdırap ve acı veren ateşten 
kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet et, bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َضارُّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Dârr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey hikmetine uygun olarak zarar verici şeyleri yaratan Dârr.
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“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

﴾273﴿ • ﴾٢٧٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا اََبرُّ نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َبرُّ تَ
Sübhâneke yâ Berr te‘âleyte yâ Eberr

neccinâ mine’n nârbi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey noksansız, kusursuz, yücelik, kud-

ret, kuvvet, irade ve ezeliyet ve ebediyette her varlığın tek sahibi 
olan Berr. Yüceliğin tek sahibisin! Ey bütün mahlûkâtına sayısız 
ikram ve nimet ihsan buyuran Eberr. Bizi ateşten kurtar. Emsalsiz 
rahmetinle merhamet et, bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َبرُّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Berr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey sonsuz iyilik sahibi Berr.

﴾274﴿ • ﴾٢٧٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ َبُر نَجِ كْ ْيَت َيا أَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اََبرُّ تَ
Sübhâneke yâ Eberr te‘âleyte yâ Ekber

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey ikram ve ihsanı her türlü tarifin 

sonsuz derecede üstünde olup herkesten fazla iyilik yapan Eberr. 
Yüceliğin tek sahibisin! Ey tek ve en büyük olan Ekber. Bizi iyiliği-
ne mazhar eyleyip ateşten kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet 
edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا اََبرُّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Eberr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey en iyi olup en güzel iyilikleri yapan Eberr.
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﴾275﴿ • ﴾٢٧٥﴿

اِلٖحيَن الصَّ ٖني بِ ًما َواَلِْحقْ َرّبِ َهْب لي ُحکْ

ٰاِخٖريَن قٍ ِفي الْ َواْجَعْل ٖلي ِلَسانَ ِصدْ

ِة النَّٖعيِم ِة َجنَّ َواْجَعلْٖني ِمْن َوَرثَ
Rabbi heblî hükmen ve elhıknî bi's sâlihîn.

Vec‘allî lisâne sıdgın fîl âhirîn.
Vec‘alnî min veraseti cenneti'n Na‘îm.

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına 
kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. 

Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle” (65)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُر نَجِ بِ ْيَت َيا كَ َعالَ َبُر تَ كْ ُسْبَحانَكَ َيا اَ
Sübhâneke yâ Ekber te‘âleyte yâ Kebîr

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân
Münezzeh olan Sensin! Ey her şeyden büyük, üstün, ulu ve 

azametli olan Ekber. Yüceliğin tek sahibisin! Ey büyüklüğün tek 
sahibi Kebîr. Bizi Senin büyüklüğüne sığındığımız ateşten kurtar. 
Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

َبُر ْيكَ ياَ اَكْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ekber {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey en büyük olan Ekber.

﴾276﴿ • ﴾٢٧٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يرٍ نَجِ بِ ِلّ كَ َبُر ِمْن كُ كْ ْيَت َيا أَ َعالَ يُر تَ بِ ُسْبَحانَكَ َيا كَ
(65) Kur'an-ı Kerim, eş-Şu'arâ, 26/83-85.
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“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

Sübhâneke yâ Kebîr te‘âleyte yâ Ekberu Min Külli Kebîr
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey büyüklükte benzeri olmayıp pek 
büyük ihsan sahibi ve azametini her yarattığında ve icraatında 
gösteren Kebîr. Yüceliğin tek sahibisin! Ey azamet ve yüceliği bü-
tün büyüklerden daha büyük olan Ekberu Min Külli Kebîr. Bizi 
ateşten kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ 
Rahmân. 

يُر بِ ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kebîr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey sonsuz büyüklük sahibi Kebîr.

﴾277﴿ • ﴾٢٧٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ ّبِ كَ ْيَت َيا ُمتَ َعالَ يرٍ تَ بِ ِلّ كَ َبُر ِمْن كُ ُسْبَحانَكَ َيا أَكْ
Sübhâneke yâ Ekberu Min Külli Kebîr te‘âleyte yâ Mütekebbîr

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey zâtının kemâl ve yüceliği bütün 

yücelerden daha yüce ve sonsuz kemalde olan Ekberu Min Külli 
Kebîr. Yüceliğin tek sahibisin! Ey büyüklüğü zâtında olan yüceler 
yücesi ve varlığında ve büyüklükte eşi, benzeri olmayan sonsuz 
güç ve kudret sahibi olan Mütekebbîr. Bizi ateşten kurtar. Emsalsiz 
rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يرٍ بِ ِلّ كَ َبُر ِمْن كُ ْيكَ ياَ أَكْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ekberu Min Külli Kebîr

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey büyüklerin en büyüğü olan Ekberu Min Külli Kebîr.
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﴾278﴿ • ﴾٢٧٨﴿

َبُر َوِللِّٰه الَْحْمِد َبُر اَللُّٰه اَكْ َبُر الَ ِالَٰه ِاالَّ اللّٰهُ َواللُّٰه اَكْ َبُر اَللُّٰه اَكْ ُه اَكْ اَللّٰ
Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber.

Allahu ekber ve lillahi’l hamd
Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka 
ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. 

Hamd Allah’a mahsustur.
•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُر نَجِ بِ ْيَت َيا خَ َعالَ ُر تَ ّبِ كَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمتَ
Sübhâneke yâ Mütekebbîr te‘âleyte yâ Habîr

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey en büyük ve en yüce olan, büyüklü-

ğünü, ululuğunu her an ve her yerde gösteren Mütekebbîr. Yüce-
liğin tek sahibisin! Ey her şeyden hakkıyla haberdar olan, her şeyi 
işiten ve gören Habîr. Bizi haber verdiğin ateşten kurtar. Emsalsiz 
rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُر ّبِ كَ ْيكَ َيا ُمتَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mütekebbir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey büyüklükte eşi benzeri olmayan Mütekebbir.

“Bu asırda en büyük tehlike, benlikten ve hodfüruşluktan ile-
ri geldiğinden; ehl-i hak ve hakikat, mahviyetkârane dâima ku-
surunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir.” (66)

﴾279﴿ • ﴾٢٧٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َبِصيُر نَجِ َعالَ يُر تَ بِ ُسْبَحانَكَ َياخَ
(66) Risâle-i Nur, Emirdağ Lâhikası-1, s.62.
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“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

Sübhâneke yâ Habîr te‘âleyte yâ Basîr
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey olmuş, olacak her şeyden haberdar 
olan, bütün yazılmış, yazılacak şeyleri bilen, mahlûkâtının başlangıç-
tan sonuna kadar her halinden haberi olan Habîr. Yüceliğin tek sahi-
bisin! Ey gizli, açık, her şeyi en iyi görüp mahlûkâtının isteklerinden 
haberdar olan Basîr. Bizi görülebilecek en korkunç ateşten kurtar. 
Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يُر بِ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Habîr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey gizli açık her şeyden haberdar olan Habîr.

﴾280﴿ • ﴾٢٨٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا َبِشيُر نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َبِصيُر تَ
Sübhâneke yâ Basîr te‘âleyte yâ Beşîr

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey kullarını gözeten kalben, lisânen ve 

fiilen yaptıkları dualarına, isteklerine cevap veren ve hacetlerine 
yardım edip iyi ve kötü tüm niyetlerini amellerini görüp bilen ve 
hiçbir şey görmesinden gizlenemeyen Basîr. Yüceliğin tek sahi-
bisin! Ey salih kullarına cennetini vermeyi, cemâlini göstermeyi 
müjde veren Beşîr. Ateşten kurtuluşumuzu müjdeleyip bizi kurtar. 
Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َبِصيُر وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Basîr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey her an her şeyi gören Basîr.
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﴾281﴿ • ﴾٢٨١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ ْيَت َيا ُمَبشِّ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َبِشيُر تَ
Sübhâneke yâ Beşîr te‘âleyte yâ Mübeşşir
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey rahmet hazinesinde, bütün dertlile-
re, kederlilere, acı çekenlere, her türlü keder ve sıkıntıya düşenlere 
kurtuluşu ve ebedi saadeti müjdeleyen Beşîr. Yüceliğin tek sahibi-
sin! Ey emirlerine itaat eden kullarını cennette cemâli ile müjdele-
yen Mübeşşir. Bizi müjdelerine kavuştur ve ateşten kurtar. Emsal-
siz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا َبِشيُر وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Beşîr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey müjdeleyen Beşîr.

﴾282﴿ • ﴾٢٨٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ ّوِ ْيَت َيا ُمکَ َعالَ ُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَبشِّ
Sübhâneke yâ Mübeşşir te‘âleyte yâ Mükevvir

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey îmân edip emrine mu'ti ve musah-

har olan kullarına cennet ve sayısız ve dâimi mükafatları ile müj-
deleyen Mübeşşir. Yüceliğin tek sahibisin! Ey açıp yarattıklarını 
sarıp, toplayan ve ortadan kaldıran, gündüzü geceye doldurup 
geceyi gündüze saran, gece ile gündüze son verip gündüz ile ge-
ceye son veren, her şeyi evirip çevirip hâlden hâle uğratan, yapan, 
bozan yeni bir şekil ve hâl veren, güneşi yeryüzüne bir lamba ya-
pan ve güneşi toplayan ve deft erini dürüp  kaldıran Mükevvir. Bizi 
ateşten çevirip kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi af-
feyle yâ Rahmân. 



205

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

ُر ْيكَ َيا ُمَبشِّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mübeşşir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey çok müjdeler veren Mübeşşir.

﴾283﴿ • ﴾٢٨٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ ّبِ ْيَت َيا ُمدَ َعالَ ُر تَ ّوِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمکَ
Sübhâneke yâ Mükevvir te‘âleyte yâ Müdebbir

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey her şey üzerinde dilediği gibi tasar-

ruf eden ve dilediği şekle döndürüp çeviren Mükevvir. Yüceliğin 
tek sahibisin! Ey dilediği bütün iş ve fiillerin icrâsı için her tedbiri 
alan Müdebbir. Bizi ateşten kurtar. Emsalsiz rahmetinle merha-
met edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُر ّوِ ْيكَ َيا ُمکَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mükevvir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey dilediğini dilediği gibi döndüren Mükevvir.

﴾284﴿ • ﴾٢٨٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يُر نَجِ دِ ْيَت َيا قَ َعالَ ُر تَ ّبِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمدَ
Sübhâneke yâ Müdebbir te‘âleyte yâ Gadîr
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey bütün kâinatı ve işleri tam bir nizam 
içinde sonucu güzel olacak şekilde idare edip yöneten ve birbirine 
yardımcı eden, her şeyin evvelden tedbirini yapan gören ve bütün 
mahlûkâtın idare ve tedbirini elinde tutan Müdebbir. Yüceliğin 
tek sahibisin! Ey her şeye gücü yeten, sonsuz kudret ve ilim sahi-
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bi Gadîr. Bizi ateşten kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet edip 
bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُر ّبِ ْيكَ َيا ُمدَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müdebbir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey en güzel şekilde yönetip idare eden Müdebbir.

﴾285﴿ • ﴾٢٨٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ ّ دِ ْيَت َيا ُمقَ َعالَ يُر تَ دِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gadîr te‘âleyte yâ Mugaddir
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin.! Ey olmuş ve olacak bütün işleri sonsuz 
kudreti ile icra edip yapan Gadîr. Yüceliğin tek sahibisin! Ey bü-
tün mahlûkâtın kaderini en ince ayrıntısına kadar ayrı ayrı takdir 
ederek belirleyen Mugaddir. Bizi ateşin korkunç kaderinden kur-
tar. Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يُر دِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gadîr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey sonsuz kudretiyle iş gören Gadîr.

﴾286﴿ • ﴾٢٨٦﴿

يَّ َواَنْ اَْعَمَل يَّ َوَعٰلى َواِلدَ َعْمَت َعلَ ٖتٓي اَنْ َر ِنْعَمتَكَ الَّ کُ ْعٖنٓي اَنْ اَشْ  ... َرّبِ اَْوزِ

اِلٖحيَن كَ الصَّ َرْحَمِتكَ ٖفي ِعَبادِ ْرٰضيُه َواَْدِخلْٖني بِ َصاِلًحا تَ
Rabbi evzı‘nî en eşkure ni’metekelletî en‘amte aleyye

ve ‘alâ vâlideyye ve en a‘mele salihan terdâhu ve edhılnî
bi rahmetike fî ‘ibâdike's sâlihîn.

“Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere
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şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et
ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat” (67)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ ادِ ْيَت َيا قَ َعالَ ُر تَ ّ دِ ُسْبَحانَكَ َياُمقَ
Sübhâneke yâ Mugaddir te‘âleyte yâ Gâdir
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey her şeyi tam bir ölçü ile takdir edip 
yaratan ve mahlûkatın ve her şeyin esaslarını tanzim ve takdir 
edip sıralayan, kıymetini biçip beğenen Mugaddir. Yüceliğin tek 
sahibisin! Ey dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan 
Gâdir. Bizi ateşin mukadderatından kurtar. Emsalsiz rahmetinle 
merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُر دِّ ْيكَ َيا ُمقَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugaddir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey ölçü koyup belli bir kaderle takdir eden Mugaddir.

﴾287﴿ • ﴾٢٨٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ دِ تَ ْيَت َيا ُمقْ َعالَ ُر تَ ادِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gâdir te‘âleyte yâ Mugtedir
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey noksansız, kusursuz, istediğini vü-
cuda getiren, şânı yüce, ihsanı bereketi bol olup isimlerinde, fiil-
lerinde ve zâtında yarattıklarına benzemeyen Gâdir. Yüceliğin tek 
sahibisin! Ey her şey sınırsız kudretine boyun eğen Mugtedir. Bizi 
ateşten kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ 
Rahmân.

(67) Kur'an-ı Kerim, en-Neml, 27/19.
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ُر ادِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâdir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey gücü her şeye yeten Gâdir.

•••
دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı

Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

﴾288﴿ • ﴾٢٨٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا ٰاِمُر نَجِ َعالَ ُر تَ دِ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمقْ
Sübhâneke yâ Mugtedir te‘âleyte yâ Âmir
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi ko-
layca yaratan kudret sahibi Mugtedir. Yüceliğin tek sahibisin! Ey dâima 
Hak ve meşrû olan işleri, hayrı emreden Âmir. Bizi ateşten kurtar. Em-
salsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُر دِ تَ ْيكَ َيا ُمقْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mugtedir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey iktidarı sonsuz olan Mugtedir.
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﴾289﴿ • ﴾٢٨٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ْيَت َيا ٰاِخُر نَجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ٰاِمُر تَ
Sübhâneke yâ Âmir te‘âleyte yâ Âhir

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey emrine hiçbir varlık hiçbir suret-

te karşı koyamayan ve her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir.  
Yüceliğin tek sahibisin! Ey ebedî ve dâimi varlık sahibi olan Âhir. 
Bizi sadece emrinle girilen ve çıkılan ateşten kurtar. Emsalsiz rah-
metinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ْيكَ َيا ٰاِمُر وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Âmir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey emrin yegâne sahibi Âmir.

﴾290﴿ • ﴾٢٩٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِطُر نَجِ ْيَت َيا فَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ٰاِخُر تَ
Sübhâneke yâ Âhir te‘âleyte yâ Fâtır

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey ebedî olup varlığının sonu olmayan 

Âhir. Yüceliğin tek sahibisin! Ey gökleri, yeri ve üzerindeki bütün 
varlıkları kendi hususiyetleri ile yaratan Fâtır. Bizi programlanmış 
ateşten kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ 
Rahmân. 

ْيكَ َيا ٰاِخُر وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Âhir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey sonsuz olan Âhir.
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﴾291﴿ • ﴾٢٩١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ ّهِ ْيَت َيا ُمطَ َعالَ اِطُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
Sübhâneke yâ Fâtır te‘âleyte yâ Mutahhir
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey gökleri ve yeri istediği gayeye göre 
istediği amacı yerine getirmek için programlayarak yaratan Fâtır. 
Yüceliğin tek sahibisin! Ey maddî mânevî kirlerden temizlenme 
sebeplerini yaratan ve âlemleri tertemiz kılan Mutahhir. Bizi gü-
nahlarla kirlenenlerin gireceği ateşten kurtar. Emsalsiz rahmetinle 
merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

اِطُر ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fâtır {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey yoktan ve en uygun fıtrata göre yaratan Fâtır.

﴾292﴿ • ﴾٢٩٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يَن نَجِ رِ ّ هِ طَ ُمتَ ْيَت َيا َمْن ُيِحبُّ الْ َعالَ ُر تَ ّهِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمطَ
Sübhâneke yâ Mutahhir te‘âleyte yâ Men Yuhibbü’l Mütetahhirîn

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey şirkten, kötülükten, günahtan ve her 

türlü mânevî kirden insanları ve her şeyi temizleyen Mutahhir. 
Yüceliğin tek sahibisin! Ey maddî ve mânevî kirlerden temizle-
nenleri seven Men Yuhibbü’l Mütetahhirîn. Bizi günahlardan te-
mizleyen ateşten kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi 
aff eyle yâ Rahmân. 

ُر ّهِ ْيكَ َيا ُمطَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mutahhir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
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şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey temizleyip arındıran Mutahhir.

﴾293﴿ • ﴾٢٩٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِهُر نَجِ ْيَت َيا ظَ َعالَ يَن تَ رِ ّ هِ طَ ُمتَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُيِحبُّ الْ
Sübhâneke yâ Men Yuhibbü’l Mütetahhirîn te‘âleyte yâ Zâhir

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey İslâmın gerektirdiği şekilde temiz 

olan ve günahlardan, kötülüklerden ve kirlerden temizlenen kul-
larını seven Men Yuhibbü’l Mütetahhirîn. Yüceliğin tek sahibisin! 
Ey varlığı apaçık ve âşikar olan ve kesin delillerle bilinen Zâhir. 
Bizi apaçık girilecek ateşten kurtar. Emsalsiz rahmetinle merha-
met edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يَن رِ ّ هِ طَ ُمتَ ْيكَ َيا َمْن ُيِحبُّ الْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Yuhibbü’l Mütetahhirîn

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey temizlenenleri seven Men Yuhibbü’l Mütetahhirîn.

﴾294﴿ • ﴾٢٩٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ ُر نَجِ هِ ْيَت َيا ُمظْ َعالَ اِهُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا ظَ
Sübhâneke yâ Zâhir te‘âleyte yâ Muzhir

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey hiç kimsenin yenilgiye uğratamaya-

cağı gâlip ve hâkim olup aklî ve naklî delillerle varlığı ve birliği apa-
çık olan Zâhir. Yüceliğin tek sahibisin! Ey görünür duruma getiren, 
âşikâr eden, izhar eden Muzhir. Bizi apaçık düşeceğimiz ateşten kur-
tar. Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

اِهُر ْيكَ َيا ظَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
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Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Zâhir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey âşikar olan Zâhir.

﴾295﴿ • ﴾٢٩٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ وُر نَجِ كُ ْيَت َيا َمذْ َعالَ ُر تَ هِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمظْ
Sübhâneke yâ Muzhir te‘âleyte yâ Mezkûr
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Münezzeh olan Sensin! Ey dilediğini dilediği zaman gizliden açığa 
ve görünmezlikten görünürlüğe çıkarıp teşhir eden Muzhir. Yüceliğin 
tek sahibisin! Ey zikredenlerin bütün zikirleri yalnız kendisine ait olan 
Mezkûr. Bizi zikrinden yüz çevirenlerin düşeceği ateşten kurtar. Em-
salsiz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

ُر هِ ْيكَ َيا ُمظْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullah ve etûbu ileyke yâ Muzhir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey dilediğini açığa çıkaran Muzhir.

﴾296﴿ • ﴾٢٩٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِكُر نَجِ ْيَت َيا شَ َعالَ وُر تَ كُ ُسْبَحانَكَ َيا َمذْ
Sübhâneke yâ Mezkûr te‘âleyte yâ Şâkir
neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân

Münezzeh olan Sensin! Ey varlıklardan yükselen sayısız zikir-
ler kendisinin yüce varlığına şehâdet eden ve dâima zikredilen 
Mezkûr. Yüceliğin tek sahibisin! Ey yapılan bütün iyiliklerin ve 
şükürlerin mükafatını fazlasıyla veren Şâkir. Şükürsüzlerin gire-
ceği ateşten bizi kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet edip bizi 
aff eyle yâ Rahmân. 
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وُر كُ ْيكَ َيا َمذْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mezkûr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey çok zikredilen Mezkûr.

﴾297﴿ • ﴾٢٩٧﴿

ِفْر ٖلي... اغْ ٖسي فَ فْ لَْمُت نَ ي ظَ ...َرّبِ ِانّٖ
Rabbi innî zalemtü nefsî feğfirlî.

“Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım).
Beni bağışla” (68)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ يَن نَجِ اِكرِ ْيُر الشَّ ْيَت َيا َمْن ُهَو خَ َعالَ اِكُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şâkir te‘âleyte yâ Men Hüve Hayru’ş Şâkirîn

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey kullarının teşekkür ile kendisine 

yapılan ibâdet ve şükürlerine bol mükâfât veren ve şükredenle-
rin şükrünü zâyi etmeyip şükrüne daha güzelliğiyle karşılık verip  
hesapsız ve çokça ikramlar yapan Şâkir. Yüceliğin tek sahibisin! 
Ey iyi amellere bol karşılık verenlerin en hayırlısı olan Men Hüve 
Hayru’ş Şâkirîn. Nankörlerin gireceği ateşten bizi kurtar. Emsal-
siz rahmetinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

اِكُر ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şâkir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını diliyo-
rum ey kendisine şükredenlere en güzel şekilde karşılık veren Şâkir.

(68) Kur'an-ı Kerim, el-Kasas, 28/16.
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﴾298﴿ • ﴾٢٩٨﴿

وُر کُ ْيَت َيا شَ َعالَ يَن تَ اِكرِ ْيُر الشَّ ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُهَو خَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ نَجِ
Sübhâneke yâ Men Hüve Hayru’ş Şâkirîn te‘âleyte yâ Şekûr

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey kullarının şükür ve ibadetlerine en 

güzel şekilde mükâfât veren Men Hüve Hayru’ş Şâkirîn. Yüceliğin 
tek sahibisin! Ey az amele çok sevap veren zenginlik sahibi Şekûr. 
Kötü amel sahiplerinin gireceği ateşten bizi kurtar. Emsalsiz rah-
metinle merhamet edip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

يَن اِكرِ ْيُر الشَّ ْيكَ َيا َمْن ُهَو خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Hüve Hayru’ş Şâkirîn

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey şükredenlere karşılık verenlerin en hayırlısı Men 
Hüve Hayru’ş Şâkirîn.

﴾299﴿ • ﴾٢٩٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ وُر نَجِ کُ ْيَت َيا َمشْ َعالَ وُر تَ کُ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şekûr te‘âleyte yâ Meşkûr

neccinâ mine’n nâr bi  afvike yâ Rahmân.
Münezzeh olan Sensin! Ey az şükre çok nimet bahşeden, bir tek 

tohumdan milyonlarca meyve verdiren, tek bir şeyden her şeyi ya-
ratan Şekûr. Yüceliğin tek sahibisin! Ey teşekküre ve kendine şük-
redilmeye en lâyık olan Meşkûr. Nankörlerin gireceği ateşten bizi 
kurtar. Emsalsiz rahmetinle merhamet et, bizi aff eyle yâ Rahmân. 

وُر کُ ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şekûr {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey az şükre çok nimet bahşederek karşılık veren Şekûr.

﴾300﴿ • ﴾٣٠٠﴿

ا ِمَن النَّارِ نَ ّ َاَمانُ نَجِ َاَمانُ الْ كَ لَا ِاٰلَه ِاالَّ أَنَْت الْ َحْمدِ ُسْبَحانَكَ اَللُّٰهمَّ َوبِ
Sübhâneke Allâhümme ve bihamdike

Lâ ilâhe illâ ente’l emânü’l emânu neccinâ mine’n nâr
Tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olan Allahım

sana hamd ederim. Sen'den başka ilâh yok!
Emân ver bize, kurtar bizi cehenneminden.

•••

َجارِ  َاشْ دِ اَْوَراقِ الْ َعدَ ِه بِ دٍ َوَعلَٓى ٰاِلِه َواَْصَحابِ ا ُمَحمَّ نَ دِ ّ كْ َعٰل َسيِ ْم َوَبارِ ُهمَّ َصِلّ َوَسِلّ اَللّٰ

اٍة  ِلّ َصلَ کُ ا بِ ا ِاٰلَهنَ ا يَٓ نَ ْف بِ ا َوالْطُ ا َواْرَحْمنَ نَ ِفْرلَ ارِ َواغْ َاْمطَ َراتِ الْ طَ َحارِ َوقَ بِ َواَْمَواِج الْ

َعاٰلى  ُه تَ ِه َصلَّى اللّٰ ا َرُسوُل اللّٰ دً َهدُ اَنَّ ُمَحمَّ ُه َواَشْ َهدُ اَنْ لَٓا ِاٰلَه ِالَّااللّٰ َهاَدةً اَشْ ا شَ هَٓ ِمنْ

َم ْيِه َوَسلَّ َعلَ
Allahümme salli ve sellim ve barik ‘alâ seyyidinâ Muhammedin 
ve ‘alâ âlihi ve ashabihi bi ‘adedi evragı'l eşcar ve emvaci'l bihar 
ve gatarati'l emtar veğfirlenâ verhamnâ ve'l tufb inâ yâ ilâhenâ 
bi külli salâtin minhâ şehâdeten eşhadü en lâ ilâhe illallâhu ve 
eşhedü enne Muhammeden rasulullahi sallallâhu te’âlâ ‘aleyhi 

vesellem.
Allahım; Efendimiz Muhammed’e ve onun bütün mübarek nesline, 

ehli beytine ve ashâbına; ağaçların yaprakları, denizlerin
dalgaları, yağmurların damlaları adedince salât ve selâm edip

bereketler ihsân eyle. Yâ ilâhenâ o salavâtlardan her biri hürmetine 
bizi bağışla, bize merhamet eyle, bize lütfunla mu’amele buyur.

Ben kesinlikle şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. 
Ve yine şehâdet ederim ki, Hazreti Muhammed Allah’ın Rasûlü’dür. 

Allahû Teâlâ ona salât ve selâm eylesin.
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•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ نَ ّ اِكُر نَجِ ْيَت َيا ذَ َعالَ وُر تَ کُ ُسْبَحانَكَ َيا َمشْ
Sübhâneke yâ Meşkûr te‘âleyte yâ Zâkir

neccinâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Sen kusursuz mukaddessin! Ey tüm şükürler kendisine arz olu-

nan ve az şükredene çok ihsan eden Meşkûr. Yücelikte emsalsizsin! 
Ey kendisini zikir edenleri unutmayan, onlardan bahseden Zâkir. 
Nankör günahkarların gireceğini zikrettiğin ateşten bizi kurtar. 
Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân. 

وُر کُ ْيكَ َيا َمشْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Meşkûr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı işlediğimiz bütün 
şirk, isyan ve günahlarımızdan tevbe edip rahmet, mağfiret ve aff ını 
diliyorum ey şükredilmeye en lâyık olan Meşkûr.

﴾301﴿ • ﴾٣٠١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُر خَ كِّ ْيَت َيا ُمذَ َعالَ اِكُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ
Sübhâneke yâ Zâkir te‘âleyte yâ Müzekkir
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Yücelik sahibi münezzehsin! Ey kendisini zikreden kullarını, 
yüce zâtının rahmetiyle yâd eden Zâkir. Azamet sahibi yücesin!  
Ey Peygamberleri ve kitapları vasıtası ile kullarına Hak ve hakika-
ti, cennet ve cehennemi hatırlatan Müzekkir. Bize gâfillerin unut-
tuğu ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip 
bizi aff eyle yâ Rahmân. 

اِكُر ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Zâkir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 



217

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey kendisini zikredenleri daha güzel şekilde anan Zâkir.

﴾302﴿ • ﴾٣٠٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُر خَ خِّ ْيَت َيا ُمؤَ َعالَ ُر تَ كِّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمذَ
Sübhâneke yâ Müzekkir te‘âleyte yâ Muahhir

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey kullarına öğüt verip tehlike-

lerden kurtarmak ve onları saadete sevk etmek için devamlı Hak 
ve hakikatleri îkâz eden Müzekkir. Azamet sahibi yücesin! Ey di-
lediğini sona alan ve erteleyen Muahhir. Bize kıyamete ertelenen 
ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi 
aff eyle yâ Rahmân.

ُر كِّ ْيكَ َيا ُمذَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müzekkir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey öğütler verip hatırlatan Müzekkir.

﴾303﴿ • ﴾٣٠٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُر خَ ْيَت َيا ُمَصّوِ َعالَ ُر تَ خِّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمؤَ
Sübhâneke yâ Muahhir te‘âleyte yâ Musavvir

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey dilediğini başka zamana ertele-

yen, cezalandırmak için acele etmeyip sonraya bırakan Muahhir. 
Azamet sahibi yücesin! Ey yarattığı varlıklara dilediği gibi şekil 
ve sûret veren Musavvir. Bize sûreten ve sîreten korkunç ateşten 
kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle affını ikram eyleyip bizi affeyle 
yâ Rahmân.

ُر خِّ ْيكَ َيا ُمؤَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
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Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muahhir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey dilediğini erteleyen sona bırakan Muahhir.

•••
اِحٖميَن َيا اَْرَحَم الرَّ

Yâ Erhame'r Rahimîn
"Ey merhametlilerin en merhametlisi"

يَن اِكرِ اِكٖريَن َولِٰآالئِكَ مَِن الذَّ ْعٰماِئكَ ِمَن الشّٰ نٖې ِلنَ َواْجَعلْ
Vec‘alnî li ne'mâike min'eş-şâkirîne ve li âlâike min'ez-zâkirin

“Beni senin nimetlerine şükredenlerden ve
ihsanlarını ananlardan kıl”
اِحٖميَن َرْحَمِتكَ َيا اَْرَحَم الرَّ َواْرَحْمٖنې بِ

Verhamnî bi rahmetike yâ Erhame'r Rahimîn
“Rahmetin hürmetine bana merhamet et,

ey merhametlilerin en merhametlisi”

﴾304﴿ • ﴾٣٠٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُر خَ ْيَت َيا ُمَيّسِ َعالَ ُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَصّوِ
Sübhâneke yâ Musavvir te‘âleyte yâ Müyessir

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey ilk önce yüzümüzü yaratan, 

sonra insana has şekle büründürüp bizleri işitme ve görme or-
ganlarıyla donatan ve yaratıp düzenleyenlerin en güzeli, kudret 
ve sanatı pek yüce olan Musavvir. Azamet sahibi yücesin! Ey zor 
görülen bütün işleri umulmadık bir şekilde kolaylaştıran Müyes-
sir. Bize tasviri korkunç ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle 
aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ُر ْيكَ َيا ُمَصّوِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Musavvir {3, 11, 33, 100 tekrar}



219

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey dilediğini dilediği sûrette yaratan Musavvir.

﴾305﴿ • ﴾٣٠٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ وُر خَ فُ ْيَت َيا غَ َعالَ ُرتَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَيّسِ
Sübhâneke yâ Müyessir te‘âleyte yâ Ğafûr
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Yücelik sahibi münezzehsin! Ey mahlûkâtına istikamet ve doğ-
ruyu bulmakta kolaylıklar ihsan edip hayırlı işleri kolaylaştıran 
Müyessir. Azamet sahibi yücesin! Ey aff ı ve bağışlaması sonsuz 
olup aff etmeyi seven Ğafûr. Bize aff ından nasipsiz olanların gire-
ceği ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip 
bizi aff eyle yâ Rahmân.

ُر ْيكَ َيا ُمَيّسِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müyessir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey kolaylaştıran Müyessir.

﴾306﴿ • ﴾٣٠٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اِفُر خَ ْيَت َيا غَ َعالَ وُر تَ فُ ُسْبَحانَكَ َياغَ
Sübhâneke yâ Ğafûr te‘âleyte yâ Ğâfir

hallisnâ mine’n nâr  bi ‘afvike  yâ Rahmân
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey aff ı, mağfireti bol olan, kulla-

rının günahlarını, hatalarını, kusurlarını çokca bağışlayıp bağışla-
maktan bıkıp usanmayan Ğafûr. Azamet sahibi yücesin! Ey mağ-
firet, şefk at, af ve merhamet sahibi Ğâfir. Bizi aff eyleyip bizlere 
ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi 
aff eyle yâ Rahmân.
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وُر فُ ْيكَ َيا غَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ğafûr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey aff ı sonsuz olan Ğafûr.

﴾307﴿ • ﴾٣٠٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اُر خَ فَّ ْيَت َيا غَ َعالَ اِفُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا غَ
Sübhâneke yâ Ğâfir te‘âleyte yâ Ğaff âr

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey günahkarların günahını örten, 

bağışlayan, yok eden ve hem bu dünyada hem de âhirette günahla-
rın kötü sonuçlarından koruyan, sevdiği kullarını insanların ara-
sında rezil etmeyen Ğâfir. Azamet sahibi yücesin! Ey günahları 
örten ve çokça bağışlayan, günahını tekrarlayanları mağfiret eden 
Ğaff âr. Günahlarımızı bağışlayıp bize ateşten kurtuluş ver. Misil-
siz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

اِفُر ْيكَ َيا غَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ğâfir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey çok bağışlayan Ğâfir.

﴾308﴿ • ﴾٣٠٨﴿

اِلٖميَن ْومِ الظَّ قَ ّجِٖني ِمَن الْ ...َرّبِ نَ
Rabbi neccinî mine'l gavmi'z zâlimîn.

“Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar” (69)

•••

(69) Kur'an-ı Kerim, el-Kasas, 28/21.
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“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َصُبوُر خَ َعالَ اُر تَ فَّ ُسْبَحانَكَ َيا غَ
Sübhâneke yâ Ğaff âr te‘âleyte yâ Sabûr

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey noksansız olup yarattığı eşyaya 

ve mahlûkâta şekil, düzen ve hayat verip aff etmeyi seven, kusurları 
ve hataları tekrar tekrar bağışlayan ve örten Ğaff âr. Azamet sahibi 
yücesin! Ey ceza vermekten acele etmeyen sabır sahibi Sabûr. Gü-
nahlarımızı aff eyleyip bize ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetin-
le aff ını ikram eyleyip bizi aff et yâ Rahmân.

اُر فَّ ْيكَ َيا غَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ğaff âr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey tekrar tekrar aff eden Ğaff âr.

﴾309﴿ • ﴾٣٠٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اُر خَ ْيَت َيا َصبَّ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َصُبوُر تَ
Sübhâneke yâ Sabûr te‘âleyte yâ Sabbâr

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey sabrında eşi ve benzeri olma-

yan, suç ve cezayı unutmayan ve sabredip acele etmeyen, kulla-
rının günahına tevbe etmesi için rahmetiyle fırsat ve mühlet ve-
ren Sabûr. Azamet sahibi yücesin! Ey çok sabreden ve sabır gücü 
ihsan eden Sabbâr. Sabredip zâlim günahkârlar için beklettiğin 
ateşten bize kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip 
bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َصُبوُر وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sabûr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey sonsuz sabır sahibi Sabûr.

﴾310﴿ • ﴾٣١٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ يَن خَ رِ ابِ ْيَت َيا َمْن ُيِحبُّ الصَّ َعالَ اُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا َصبَّ
Sübhâneke yâ Sabbâr te‘âleyte yâ Men Yühibbü’s Sâbirîn

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey isyanda ısrar eden kullarına 

ceza vermekte acele etmeyen, sabra muhtaç olan biz âciz kullarına 
sabır veren Sabbâr. Azamet sahibi yücesin! Ey sabredenleri seven 
Men Yühibbü’s Sâbirîn. Sabırsızların gireceği ve azabına sabredi-
lemez ateşten bize kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram 
eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

اُر ْيكَ َيا َصبَّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sabbâr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey tekrar tekrar sabreden Sabbâr.

﴾311﴿ • ﴾٣١١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُر خَ ْيَت َيا َجابِ َعالَ يَن تَ رِ ابِ ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُيِحبُّ الصَّ
Sübhâneke yâ Men Yühibbü’s Sâbirîn te‘âleyte yâ Câbir

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey sabredenleri himaye edip yardım 

eden ve sabır, sükûnet ve metânet gösteren halîm kullarını seven 
Men Yühibbü’s Sâbirîn. Azamet sahibi yücesin! Ey nihayetsiz izzet 
ve kuvvet, gâlibiyet ve haşmet sahibi olan Câbir. Günaha, belâya ve 
musibete sabretmeyenlerin gireceği ateşten bize kurtuluş ver. Misilsiz 
rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

يَن رِ ابِ ْيكَ َيا َمْن ُيِحبُّ الصَّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
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“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Yühibbü’s Sâbirîn
{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey sabredenleri seven Men Yühibbü’s Sâbirîn.

﴾312﴿ • ﴾٣١٢﴿

يَن اِفرِ ْوِم الْکَ قَ ا َعلَى الْ ُصْرنَ ا َوانْ اَمنَ دَ ْت اَقْ ّبِ ا َصْبراً َوثَ ْينَ ِرغْ َعلَ ا اَفْ نَٓ َربَّ
Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabran ve sebbit egdâmenâ

ve’n surnâ ‘ale’l gavmi’l kâfirîn
“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır 

ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” (70)

•••
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اُر خَ ْيَت َيا َجبَّ َعالَ ُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا َجابِ

Sübhâneke yâ Câbir te‘âleyte yâ Cebbâr
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Yücelik sahibi münezzehsin! Ey her türlü bozulmuş, yıkılmış 
ve dağılmış şeyleri kudretiyle tamir ve ıslah eden, kırık gönülleri 
saran ve zararları telâfi eden ve her dilediğini zorla yaptırmaya ga-
dîr olup karşı koyulamayan yüce güç ve kudret sahibi olan Câbir. 
Azamet sahibi yücesin! Ey nihayetsiz azamet ve kudret sahibi olan 
ve dilediğini dilediği gibi yapan ve yaptıran Cebbâr. Bize zorla ve 
sürüklenerek atılacak ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle af-
fını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ُر ْيكَ َيا َجابِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Câbir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey dilediğini zorla yaptırmaya gadîr olan dilediğini tamir 
edip onaran Câbir.

(70) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/250.
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﴾313﴿ • ﴾٣١٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اِهُر خَ ْيَت َيا قَ َعالَ اُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا َجبَّ
Sübhâneke yâ Cebbâr te‘âleyte yâ Gâhir

hallisnâ mine’n nâr  bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey misilsiz, eşsiz, ortağı olmayan, 

mü’min kullarını sahipsiz ve hâmîsiz koymayan, izzet sahibi, dile-
diğini aşağı indiren ve yukarı çıkaran ve bütün âlemlerin mutlak 
iktidar sahibi Cebbâr. Azamet sahibi yücesin! Ey düşmanlarını 
mağlup edip perişan eden Gâhir. Girenleri kahreden bir ateşten 
bize kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi af-
feyle yâ Rahmân.

اُر ْيكَ َيا َجبَّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Cebbâr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dileni-
yorum ey karşı koyulamayan dilediğini yapan ve yaptıran Cebbâr.

﴾314﴿ • ﴾٣١٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اُر خَ هَّ ْيَت َيا قَ َعالَ اِهُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gâhir te‘âleyte yâ Gahhâr
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Yücelik sahibi münezzehsin! Ey düşmanlarına gâlip gelen ve 
zâlimleri kahreden Gâhir. Azamet sahibi yücesin! Ey istediği za-
manda ve istediği şekilde azgınları, zâlimleri, emir ve yasakları-
nı çiğneyenleri sonsuz kudreti ve iradesiyle kahr-u perişan eden 
Gahhâr. Kahredip perişan eden ateşten bize kurtuluş ver. Misilsiz 
rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

اِهُر ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâhir {3, 11, 33, 100 tekrar}
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“Allah kendisinden istemeyene gazaplanır”  (Tirmizi, Daavât 2 - Hadis No:3373)

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey dilediğini kahreden Gâhir.

﴾315﴿ • ﴾٣١٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُر خَ تْ ْيَت َيا وِ َعالَ اُر تَ هَّ ُسْبَحانَكَ َيا قَ
Sübhâneke yâ Gahhâr te‘âleyte yâ Vitr

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey saltanatında her istediğini ya-

pan, suçlulara dilediği cezayı veren ve hükmünde ve cezasında 
mutlak gâlip ve hakîm olan, hükmünü ve cezasını kendisinden 
başka hiç kimse değiştiremeyen ve kaldıramayan Gahhâr. Azamet 
sahibi yücesin! Ey zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde 
tek ve benzersiz olan Vitr. Bize ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rah-
metinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

اُر هَّ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gahhâr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey kahretmede eşi benzeri olmayıp hak edeni kahreden 
Gahhâr.

﴾316﴿ • ﴾٣١٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ يُر خَ ْيَت َيا ِستِّ َعالَ ُر تَ تْ ُسْبَحانَكَ َيا وِ
Sübhâneke yâ Vitr te‘âleyte yâ Sittîr

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey bütün mahlûkâtını birbirine 

çift  ve zıt olarak yaratan ve kendisinin misli ve zıddı olmayan, tek 
olan ve teki seven Vitr. Azamet sahibi yücesin! Ey kullarının ayıp-
larını ve kusurlarını örtüp onları zilletten kurtaran Sittîr. Açık ve 
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gizli işlenen günahlar ile girilecek ateşten bize kurtuluş ver. Misil-
siz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ُر تْ ْيكَ َيا وِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vitr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey tek ve benzersiz olup  zât, sıfat ve fiillerinde çift i olma-
yan Vitr.

﴾317﴿ • ﴾٣١٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َساِتُر خَ َعالَ يُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا ِستِّ
Sübhâneke yâ Sittîr te‘âleyte yâ Sâtir

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey ayıp, kusur ve günahları örten 

ve onları ortaya çıkartıp kullarını rezil etmeyen, onur ve haysiyet-
lerini koruyan Sittîr. Azamet sahibi yücesin! Ey ayıp ve kusurları 
örterek çirkinlikleri perdeler altında saklayan Sâtir. Günahlarımı-
zı örtüp bize ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram 
eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

يُر ْيكَ َيا ِستِّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sittîr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey ayıp ve kusurları örten Sittîr.

﴾318﴿ • ﴾٣١٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اُر خَ ْيَت َيا َستَّ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َساِتُر تَ
Sübhâneke yâ Sâtir te‘âleyte yâ Settâr

hallisnâ mine’n nâr  bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey kullarının ayıplarını örten, giz-
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“Ey îmân edenler! Allah'ı çokça zikredin”  (Ahzâb, 33/41)

li hata ve kusurlarından dönmeleri için kendilerine fırsat vererek 
yüzlerindeki haya perdesini yırtmayan Sâtir. Azamet sahibi yü-
cesin! Ey kullarının günah ve ayıplarını, hata ve kusurlarını örten 
ve bağışlayan Settâr. Bize ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle 
aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َساِتُر وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sâtir {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey ayıp ve kusurları gizleyen örten Sâtir.

﴾319﴿ • ﴾٣١٩﴿

ٖقيٌر ْيرٍ فَ يَّ ِمْن خَ َزلَْت ِالَ ا اَنْ ي ِلمَٓ ...َرّبِ ِانّٖ
Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fagîr.

“Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım” (71)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َحقُّ خَ َعالَ اُر تَ ُسْبَحانَكَ َيا َستَّ
Sübhâneke yâ Settâr te‘âleyte yâ Hagg

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey kâinattaki çirkinlikleri, ayıpla-

rı ve utandıracak halleri devamlı örten ve kullarına utanma duy-
gusu veren Settâr. Azamet sahibi yücesin! Ey varlığı hiç değişme-
den duran, var olan, Hakkı ortaya çıkaran ve her hak sahibinin 
hakkını koruyup gözeten Hagg. Bize ateşten kurtuluş ver. Misilsiz 
rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

اُر ْيكَ َيا َستَّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Settâr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 

(71) Kur'an-ı Kerim, el-Kasas, 28/24.
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isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey ayıp ve kusurları tekrar tekrar örten Settâr.

﴾320﴿ • ﴾٣٢٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا اََحقُّ خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َياَحقُّ تَ
Sübhâneke yâ Hagg te‘âleyte yâ Ehagg

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey bizzat ve sürekli olarak var 

olup gerçekliği mevcut bulunan, varlığı ve ulûhiyyeti fiilen tahak-
kuk eden Hagg. Azamet sahibi yücesin! Ey Hak ve hakikat sahibi 
olan Ehagg. Bize haksızların hakkettiği ateşten kurtuluş ver. Misil-
siz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َحقُّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hagg {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey Hak ve hakikat, kudret elinde olup dilediğine dilediği 
kadar veren hakkın menbaı olan Hagg.

﴾321﴿ • ﴾٣٢١﴿

اِلِه  کَ َجِميِع اَشْ ا ِنَيةً َو بِ ا َو َعلَ ِم ِسرًّ لْ الظُّ َعرََّض ِلي بِ ّلِ َمْن تَ کُ ِي بِ ُم ِمنّ ُهمَّ أَنَْت أَْعلَ اَللّٰ

ْم أَْجَمِعيَن ْسِلهِ ْم َو نَ اِتهِ ّرِيَّ ُهْم َو َعْن ذُ ْوُت َعنْ ا َعفَ ْينَ ى َعلَ َعدَّ َو َمْن تَ

َماِضي َيا َو الْآِخَرِة َو ِفي الْ نْ يَمانِ ِفي الدُّ إِ ا ِمْن اَْهِل الْ ْينَ ُهْم َحقٌّ َعلَ َو َعْن مَْن لَ

 . َضاكَ ْجَهاِض ِلرِ إِ اَرةُ الْ فَّ َمْهرِ َو كَ ُه َدْيُن الْ دَ وِقي َو ِلَمْن ِعنْ َجِميِع ُحقُ َبِل بِ قْ ُمْستَ َو الْ

لِْبي  ّلِ قَ ُهْم ِمْن كُ ْوُت َعنْ ُهْم... َوَعفَ ُهْم... َساَمْحتُ ُهْم... َساَمْحتُ َساَمْحتُ

. اَء َمْرَضاِتكَ َو ِاْبِتغَ َعفْ ِحبُّ الْ وٌّ تُ نَّكَ َعفُ ْم ِلأَ ِهِ لّ ُهْم كُ ْوُت َعنْ ِي َعفَ ُهمَّ إِنّ اَللّٰ

! َهدْ ُهمَّ اشْ ! اَللّٰ َهدْ ُهمَّ اشْ ! اَللّٰ َهدْ ُهمَّ اشْ اَللّٰ
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“Sabah akşam O'nu tesbih edin”  (Ahzâb, 33/42)

Allahümme ente a‘lemü minni bi külli men te‘arrada li bi'z 
zulmi sırran ve ‘alâniyeten ve bi cemî‘i eşkâlihi ve men te‘addâ 
‘aleynâ ‘afevtü ‘anhüm ve ‘an zürriyyâtihim ve neslihim ecma‘in. 
Ve ‘ammen lehüm haggun aleynâ min ehli'l îmâni fi'd dünya ve'l 
âhireti ve fi'l mâzî ve'l müstagbeli bi cemî‘i hugûgî ve limen ‘in-
dehu deynü'l mehri ve keff âretü'l ichâdi li rızâke. sâmehtühüm... 
sâmehtühüm... sâmehtühüm... Ve ‘afevtü ‘anhüm min külli gal-
bî. Allahümme inni ‘afevtü ‘anhüm küllihim li enneke ‘afüvvün 
tühibbü'l ‘afve ibtiğâe merzâtike. Allahümme'şhed! Allahüm-
me'şhed! Allahümme'şhed!

Allahım! Bildiğim, benim unuttuğum Senin bildiğin bizlere giz-
li-açık her çeşit zulüm ve haksızlık yapanlara ve dahi onların soy ve 
zürriyetlerinin tamamına, üzerlerinde her türlü hakkımız olan akra-
balarımıza, arkadaşlarımıza ve bütün ehl-i îmânın cümlesine Senin 
Rızanı kazanmak için dünya, âhiret, geçmiş, gelmiş, gelecek olan ve 
dünyadan göçmeden bana ödeyemeyecekleri, ödeyemedikleri veya 
unuttukları bütün mal, mülk, para, miras, mehir, gurre ve ticari 
haklarımı ve alacaklarımı tüm hakkım olanlara;  binler kere binler 
HELÂL ETTİM!.. HELÂL ETTİM!.. HELÂL ETTİM!.. Sen aff eden-
leri sevdiğin ve senin sevgini kazanmak ve haklarımı sadece senin 
sonsuz hazinelerinden ve rahmetinden almak ümidiyle cümlesini af-
fettim. Şahit ol Yâ Rabbi! Şahit ol Yâ Rabbi! Şahit ol Yâ Rabbi!

•••

َوْعدِ اَْالِميِن ُق الْ دٌ َرُسوُل اللِّٰه َصادِ يُن ُمَحمَّ ُمبِ َمِلكُ الَْحقُّ الْ اِاٰلَه ِاالَّ اللّٰهُ الْ لَ
Lâ ilâhe İllallâhü'l Melikü'l Haggu'l Mübîn

Muhammedün Rasûlüllâhi Sâdigu'l Va‘dil Emîn.
Mülk sahibi Melik, Hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vadinde sadık ve emin olan
Muhammed sallallahu aleyhi ve vesellem Allah’ın celle celâluhu Rasulüdür.
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•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُق خَ ْيَت َيا َرازِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اََحقُّ تَ
Sübhâneke yâ Ehagg te‘âleyte yâ Râzıg

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey her türlü icraatı nihayetsiz hik-

met ve adalet, Hak ve hakikat üzere olan Ehagg. Azamet sahibi 
yücesin! Ey bütün varlıkların maddî ve mânevî bütün rızıklarını 
veren Râzıg. Bize ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını 
ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا اََحقُّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ehagg {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dileni-
yorum ey en mükemmel şekilde Hak ve hakikat sahibi olan Ehagg.

﴾322﴿ • ﴾٣٢٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اُق خَ ْيَت َيا َرزَّ َعالَ ُق تَ ُسْبَحانَكَ َيا َرازِ
Sübhâneke yâ Râzıg te‘âleyte yâ Rezzâg

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey her şeyi en münasip ve en güzel 

şekilde rızıklandıran Râzıg. Azamet sahibi yücesin! Ey yarattıkla-
rını açlıktan öldürmeyip görünmeyen bir sûrette besleyen Rezzag. 
Bize rızkından mahrum olanların gireceği ateşten kurtuluş ver. 
Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ُق ْيكَ َيا َرازِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Râzıg {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey maddî manevî rızıklar veren Râzıg.



231

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

"Tıbb'ul Kur'an - Es Saigu İlm-i Ledünni"

﴾323﴿ • ﴾٣٢٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اِلُق خَ ْيَت َيا خَ َعالَ اُق تَ ُسْبَحانَكَ َياَرزَّ
Sübhâneke yâ Rezzâg te‘âleyte yâ Hâlıg

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey bütün yarattığı mahlûkatın rız-

kını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan, dilediğinde rızkını kesen ve ni-
metlerinde sonsuz hazineler ve rızıklar sahibi olan Rezzâg. Azamet 
sahibi yücesin! Ey beni ve tüm mahlûkâtı yoktan yaratan ve varlıkları 
kudreti ile var eden Hâlıg. Bize yarattığın ateşten kurtuluş ver. Misil-
siz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

اُق ْيكَ َيا َرزَّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Rezzâg {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey mahlûkatını tekrar tekrar her an rızıklandıran Rezzâg.

﴾324﴿ • ﴾٣٢٤﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُق خَ الَّ ْيَت َيا خَ َعالَ اِلُق تَ ُسْبَحانَكَ َيا خَ
Sübhâneke yâ Hâlıg te‘âleyte yâ Hallâg

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey planlı, şuurlu ve amaçlı bir şe-

kilde devamlı ve mükemmel biçimde yaratan Hâlıg. Azamet sahi-
bi yücesin! Ey gökleri ve yeri yaratıp yaratması ezelî ve ebedî olan 
Hallâg. Bize zâlim günahkârlar için yaratılan ateşten kurtuluş ver. 
Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

اِلُق ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hâlıg {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey yaratması eşsiz olan Hâlıg.

﴾325﴿ • ﴾٣٢٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َمِلكُ خَ َعالَ ُق تَ الَّ ُسْبَحانَكَ َيا خَ
Sübhâneke yâ Hallâg te‘âleyte yâ Melik

hallisnâ  mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey bizi ve bizden öncekileri ya-

ratan ve yaratmaya devâm eden Hallâg. Azamet sahibi yücesin! 
Ey bütün mülkün yöneticisi olan Melik. Bize ateşten kurtuluş ver. 
Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ُق الَّ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hallâg {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey tekrar tekrar ve her an yeni bir yaratmayla kâinatı 
ayakta tutan Hallâg.

﴾326﴿ • ﴾٣٢٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َمِليكُ خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمِلكُ تَ
Sübhâneke yâ Melik te‘âleyte yâ Melîk

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ  Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey mülk ve saltanatı devamlı olan 

ve mülkünde ve saltanatında dilediği gibi hükmedip sahip oldu-
ğu mülkün yöneticisi ve yönetmesi kusursuz olan Melik. Azamet 
sahibi yücesin! Ey emir ve yasaklar koyarak insanları yöneten ve 
denetleyen Melîk. Bize ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle 
aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َمِلكُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ



233

HULÂSATÜ TEVBE-İ SÂYİK

“Derdiniz Günahlar, Devânız İstiğfardır”  (Hadis-i Şerif)

Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Melik {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey mülkün yegâne sahibi olan Melik.

﴾327﴿ • ﴾٣٢٧﴿

ٖريِم َعْرِش الْکَ ، لَا إِٰلَه إِلَّا ُهَو، َربُّ الْ َمِلكُ الَْحقُّ َعالَى اللُّٰه الْ تَ فَ
Fe Te‘âlallâhu'l Meliku'l Hagg,

Lâ ilâhe illâ Hû, Rabbu'l ‘Arşi'l Kerîm.
Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. O’ndan başka hiç ilâh yoktur. 

O, şerefl i ve yüce Arş’ın Rabbidir. (72)

•••

َراًما انَ غَ اَبَها كَ َم ِانَّ َعذَ اَب َجَهنَّ ْف َعنَّا َعذَ ا اْصرِ نَ ...َربَّ
Rabbenasrif  ‘annâ azâbe cehenneme inne ‘azâbehâ kâne ğarâmâ.

“Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır,
gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir” (73)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َماِلكُ خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمِليكُ تَ
Sübhâneke yâ Melîk te‘âleyte yâ Mâlik

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey hadsiz masnuatıyla kendini 

gösteren, hayat verici, bütün mahlûkâtın hükümrânı olan Melîk. 
Azamet sahibi yücesin! Ey mülkün yegâne ve gerçek sahibi ve kul-
larının ve onların sahibi olan Mâlik. Bize ateşten kurtuluş ver. Mi-
silsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َمِليكُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
(72) Kur'an-ı Kerim, el-Müminun, 23/116.
(73)  Kur'an-ı Kerim, el-Furkân, 25/65.
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Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Melîk {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey dilediğine dilediği hükmü veren mülkündeki hükmü 
sorgulanamaz olan Melîk.

﴾328﴿ • ﴾٣٢٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا ُمْهِلكُ خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َماِلكُ تَ
Sübhâneke yâ Mâlik te‘âleyte yâ Mühlik

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey eşya, mal, mülk ve gelirler üze-

rinde tek tasarruf ve hak sahibi Mâlik. Azamet sahibi yücesin! Ey 
helâk eden, öldüren, yok eden Mühlik. Bize helâk edip kahredici 
cehennem ateşinden kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram 
eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َماِلكُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mâlik {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey varlığında dilediği gibi tasarruf eden mülkün sahibi 
olan Mâlik.

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı
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“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

﴾329﴿ • ﴾٣٢٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُملْكِ خَ ْيَت َيا َماِلكَ الْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْهِلكُ تَ
Sübhâneke yâ Mühlik te‘âleyte yâ Mâlike'l Mülk

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey dilediğini helâk edip öldüren 

Mühlik. Azamet sahibi yücesin! Ey mülkün, her varlığın gerçek ve 
dâimi sahibi olan Mâlike'l Mülk. Bize ateşten kurtuluş ver. Misil-
siz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمْهِلكُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mühlik {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey dilediğini helâk eden Mühlik.

﴾330﴿ • ﴾٣٣٠﴿

يَّ َواَنْ اَْعَمَل يَّ َوَعٰلى َواِلدَ َعْمَت َعلَ ٖتٓي اَنْ َر ِنْعَمتَكَ الَّ کُ ْعٖنٓي اَنْ اَشْ  ...َرّبِ اَْوزِ

ُمْسِلٖميَن ي ِمَن الْ ْيكَ َوِانّٖ ْبُت ِالَ ي تُ تي ِانّٖ ّرِيَّ ْرٰضيُه َواَْصِلْح ٖلي ٖفي ذُ َصاِلًحا تَ
Rabbi evzı‘nî en eşkure ni‘metekelletî en‘amte ‘aleyye

ve ‘alâ vâlideyye ve en a‘mele sâlihan terzâhu
ve aslıh lî fî zürriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel müslimîn.

“Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve 
razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de
zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm.

Ve elbette ki ben müslümanlardanım” (74)

•••

(74) Kur'an-ı Kerim, el-Ahkâf, 46/15.
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كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُق خَ ْيَت َيا َسابِ َعالَ ُملْكِ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َماِلكَ الْ
Sübhâneke yâ Mâlike'l Mülk te‘âleyte yâ Sâbig

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey mülkün ebedî ve tek sahibi 

olup dilediğini var eden ve dilediğini yok eden, dilediğini zengin 
dilediğini yoksul eden, iradesine kimsenin müdahale edemediği 
her şeyin tek sahibi olan Mâlike'l Mülk. Azamet sahibi yücesin! 
Ey her şeyden önce var olup varlığı ezelî ve ebedî olan Sâbig. Bize 
ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi 
aff eyle yâ Rahmân.

ُملْكِ ْيكَ َيا َماِلكَ الْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mâlike'l Mülk {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey mülkün yegâne sahibi Mâlike'l Mülk.

﴾331﴿ • ﴾٣٣١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُق خَ ْيَت َيا َصادِ َعالَ ُق تَ ُسْبَحانَكَ َيا َسابِ
Sübhâneke yâ Sâbig te‘âleyte yâ Sâdig

halllisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey bütün geçmiş zamanlarda var 

olup varlığı ezelî olan Sâbig. Azamet sahibi yücesin! Ey her sözü 
Hak ve doğru olup, verdiği sözü mutlaka yerine getiren Sâdig. 
Bize dosdoğru haber verdiğin ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rah-
metinle affını ikram eyleyip bizi affeyle yâ Rahmân.

ُق ْيكَ َيا َسابِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sâbig {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey her şeyden evvel var olan Sâbig.
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“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

﴾332﴿ • ﴾٣٣٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اِئُق خَ ْيَت َيا سَٓ َعالَ ُق تَ ُسْبَحانَكَ َيا َصادِ
Sübhâneke yâ Sâdig te‘âleyte yâ Sâig

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Yücelik sahibi münezzehsin! Ey haber verdiği her şey doğru olup 

kâinatta cereyan eden bütün işler, olaylar ve bütün varlıklar vaadin-
den asla dönmediğinin birer delili ve şâhidi olan ve her işi doğru 
olup, yalandan ve hileden sonsuz derece uzak olan ve her sözünü ye-
rine getiren Sâdig. Azamet sahibi yücesin! Ey bütün varlıkları gerçek 
yaratılış gayelerine, iyiliğe ve güzelliğe sevk eden Sâig. Hayra sevk 
etmenden yüz çevirenlerin gireceği ateşten bize kurtuluş ver. Misilsiz 
rahmetinle aff ını ikram eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

ُق ْيكَ َيا َصادِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sâdig {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey her şeyiyle en doğru olan Sâdig.

﴾333﴿ • ﴾٣٣٣﴿

َوْعدِ اَْالِميِن ُق الْ دٌ َرُسوُل اللِّٰه َصادِ يُن ُمَحمَّ ُمبِ َمِلكُ الَْحقُّ الْ لَا ِاٰلَه ِاالَّ اللّٰهُ الْ
Lâ ilâhe illallâh'ül Melikü'l Haggu'l Mübîn

Muhammedün Rasûlullâhi Sâdigu'l Va‘dil Emîn.
Mülk sahibi Melik, Hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vadinde sadık ve emin olan
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah’ın celle celâluhu Rasulüdür.

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اِلُق خَ ْيَت َيا فَ َعالَ اِئُق تَ ُسْبَحانَكَ َيا سَٓ
Sübhâneke yâ Sâig te‘âleyte yâ Fâlig

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Yücelik sahibi münezzehsin! Ey her bir varlığı yaradılış gaye-
sine ve ulaşabileceği mükemmelliğe, her şeyi mukadder hedefine 
sevk eden Sâig. Azamet sahibi yücesin! Ey tohumları ve çekir-
dekleri yarıp bitkileri ve gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkartan 
Fâlig. Bize ateşten kurtuluş ver. Misilsiz rahmetinle aff ını ikram 
eyleyip bizi aff eyle yâ Rahmân.

اِئُق ْيكَ َيا سَٓ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Sâig {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve affını dile-
niyorum ey sevk eden Sâig.

﴾334﴿ • ﴾٣٣٤﴿

ٖهيدٌ ٍس َمَعَها َسآِئٌق َوشَ لُّ نَفْ َوَجآَءْت كُ
Ve câet küllü nefsi’n me‘ahâ sâigun ve şehîd.

“(Nihayet mahşerde hesap yerine) Her bir nefis (istisnasız
herkes) yanında bir sevk edici ve bir şâhit ile (huzura) gelecektir.” (75)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ِفيُق خَ ْيَت َيا شَ َعالَ اِلُق تَ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
Sübhâneke yâ Fâlig te‘âleyte yâ Şefîg

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey yarıp parçalayarak ortaya yeni bir şey çı-

karan, tohum ve tanelerin içinden yeni ürün çıkaran, tohum ve çe-
kirdekleri açıp sümbüllendiren Fâlig. En yücesin! Ey Sen'den başka 
şefk at edecek kimseleri olmayanların şefk atle imdadına yetişen Şefîg. 
Bizi şefk atinden mahrum olanların gireceği ateşten halâs eyleyip 
kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

اِلُق ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
(75) Kur'an-ı Kerim, el-Kâf, 50/21.
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“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fâlig {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey çıkarıp açan Fâlig.

﴾335﴿ • ﴾٣٣٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َرِفيُق خَ َعالَ ِفيُق تَ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şefîg te‘âleyte yâ Refîg

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey şefk ate muhtaç ve kimsesiz kalan kul-

larının en yakın şefk at edicisi, esirgeyen, koruyan, müşfik, rikkat 
sahibi, merhametli olan Şefîg. En yücesin! Ey kolaylaştıran, yu-
muşaklığı çok ve hayrı bol olan, hayrı ve iyiliği sürekli dağıtan, 
karşılıksız bağışta bulunan gerçek dost olan Refîg. Bizi dostluğun-
dan mahrum kalanların gireceği ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâi-
natı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ِفيُق ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şefîg {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve affını dile-
niyorum ey şefkat eden Şefîg.

﴾336﴿ • ﴾٣٣٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اِشُف خَ ْيَت َيا كَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َرِفيُق تَ
Sübhâneke yâ Refîg te‘âleyte yâ Kâşif

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey acelesi olmayıp kötü davranışlar sebe-

biyle hemen cezalandırmayan, iyilik ve bağışı hemen ve sürekli 
olduğu halde cezasını hep erteleyip tevbe için fırsat ve zaman ta-
nıyan Refîg. En yücesin! Ey kullarının belâ ve sıkıntılarını giderip 
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belâları kaldıran Kâşif. Bizi ateş musibetinden halâs eyleyip kur-
tar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َرِفيُق وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Refîg {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey hakiki dost Refîg.

﴾337﴿ • ﴾٣٣٧﴿

ٖثيَن َوارِ ْيُر الْ ْرًدا َواَنَْت خَ ْرٖني فَ ذَ ... َرّبِ لَا تَ
Rabbi lâ tezernî ferden ve ente Hayru'l Vârisîn. 

“Rabbim! Beni tek başıma bırakma.
Sen vârislerin en hayırlısısın” (76) 

•••
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اُف خَ شَّ ْيَت َيا كَ َعالَ اِشُف تَ ُسْبَحانَكَ َيا كَ

Sübhâneke yâ Kâşif te‘âleyte yâ Keşşâf
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

En mükemmelsin! Ey kullarından belâ ve musibetleri giderip 
tüm sır ve  gizemleri ve güzellikleri açığa çıkartan hiçbir şey ken-
disinden gizli ve saklı kalmayan Kâşif. En yücesin! Ey perdeleri 
kaldırıp gerçekleri ortaya çıkaran, keşfeden ve bilinmeyen şeyleri 
meydana çıkaran Keşşâf. Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı 
kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

اِشُف ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kâşif {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey kendine sır olmayan Kâşif.

(76) Kur'an-ı Kerim, el-Enbiyâ, 21/89
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“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

﴾338﴿ • ﴾٣٣٨﴿

رِيُف فِهِ شَ طْ ْيَت َيا َمْن ُهَو فِى لُ َعالَ اُف تَ شَّ ُسْبَحانَكَ َيا كَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Keşşâf te‘âleyte yâ Men Hüve Fî Lutfihî Şerîf

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey keşfeden, bilinmeyen şeyleri meydana 

çıkaran Keşşâf. En yücesin! Ey sayısız lütuf ve ihsanı içinde hadsiz 
derecede şeref ve yücelik sahibi olan Men Hüve Fî Lutfihî Şerîf. 
Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi 
aff eyle yâ Rahmân.

اُف شَّ ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Keşşâf {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey keşfeden Keşşâf.

﴾339﴿ • ﴾٣٣٩﴿

رِيُف فِهِ شَ طْ ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُهَو فِى لُ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ يُف خَ رِ ْيَت َيا شَ َعالَ  تَ
Sübhâneke yâ Men Hüve Fî Lutfihî Şerîf te‘âleyte yâ Şerîf

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey kullarına şerefine lâyık lütuf ve ihsan-

larda bulunan Men Hüve Fî Lutfihî Şerîf. En yücesin! Ey şân ve 
şeref sahibi Şerîf. Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan 
rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

رِيُف فِهِ شَ طْ ْيكَ  َيا َمْن ُهَو فِى لُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Hüve Fî Lutfihî Şerîf

{3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey kullarına şerefine lâyık lütuf ve ihsanlarda bulunan 
Men Hüve Fî Lutfihî Şerîf.

﴾340﴿ • ﴾٣٤٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ وُّ خَ ْيَت َيا َعفُ َعالَ يُف تَ رِ ُسْبَحانَكَ َيا شَ
Sübhâneke yâ Şerîf te‘âleyte yâ ‘Afüvv

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân
En mükemmelsin! Ey her işini lütfuna, şânına lâyık mükem-

mellikte yapan Şerîf. En yücesin! Ey merhameti, şefk ati, sevmeyi, 
sevilmeyi insanların kalbine koyan ve aff edenleri ve aff etmeyi se-
ven ‘Afüvv. Bizi aff edilmeyen merhametsiz, kıskanç, kinci, hasetçi 
ve fitnecilerin gireceği ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşa-
tan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

يُف رِ ْيكَ َيا شَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Şerîf  {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey en şerefl i Şerîf.

﴾341﴿ • ﴾٣٤١﴿

ٖايَمانِ الْ ا بِ ونَ ٖذيَن َسَبقُ ا الَّ َواِننَ ا َوِلِاخْ نَ ِفْر لَ ا اغْ نَ َربَّ

ٌف َرٖحيٌم ا ِانَّكَ َرؤُ نَٓ وا َربَّ ا ِللَّٖذيَن ٰاَمنُ ا ِغلًّ نَ وبِ لُ ْجَعْل ٖفي قُ َولَا تَ
Rabbenâğfir lenâ ve li ihvâninâllezîne sebegûnâ bil îmâni

ve lâ tec‘al fî gulûbinâ ğıllen lillezîne âmenû
Rabbenâ inneke Raûfu'r Rahîm.

“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi 
bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! 
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“Allah kendisinden istemeyene gazaplanır”  (Tirmizi, Daavât 2 - Hadis No:3373)

Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefk atli, çok merhametlisin” (77)

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُعوُّ خَ ْيَت َيا َمدْ َعالَ وُّ تَ ُسْبَحانَكَ َياَعفُ
Sübhâneke yâ ‘Afüvv te‘âleyte yâ Med‘uvv
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

En mükemmelsin! Ey rahmeti aff ı çok olan, günahları aff etme-
yi seven, tevbe edenlerin tevbesini kabul eden, merhametlilerin 
en merhametlisi olan ‘Afüvv. En yücesin! Ey çağrılanların, davet 
edilenlerin en hayırlısı olan Med‘uvv. Bizi aff ından mahrum olan-
ların gireceği ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahme-
tinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

وُّ ْيكَ َيا َعفُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Afüvv {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey çok aff eden ‘Afüvv.

﴾342﴿ • ﴾٣٤٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ وُف خَ ْيَت َيا َعطُ َعالَ ُعوُّ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َمدْ
Sübhâneke yâ Med‘uvv te‘âleyte yâ ‘Atûf

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Davet edenlerin ve davet edilenlerin en ha-

yırlısı olan Med‘uvv. En yücesin! Ey kullarına karşı çok merha-
metli olup sonsuz lütuf ve ikramlarda bulunan ‘Atûf. Bize ateşten 
kurtuluş lutfeyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi affeyle 
yâ Rahmân.

ُعوُّ ْيكَ َيا َمدْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Med‘uvv {3, 11, 33, 100 tekrar}

(77) Kur'an-ı Kerim, el-Haşr, 59/10.
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey en güzele en güzel şekilde davet eden Med‘uvv.

﴾343﴿ • ﴾٣٤٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ وُف خَ ْيَت َيا َرؤُ َعالَ وُف تَ  ُسْبَحانَكَ َياَعطُ
Sübhâneke yâ ‘Atûf te‘âleyte yâ Raûf

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey hadsiz nimetler lütfeden, rahmet ve şef-

kati ile muamele eden ‘Atûf. En yücesin! Ey noksansız ve kusursuz 
şefk at, merhamet, cemâl ve celâl sahibi Raûf. Bizi ateşten halâs 
eyleyip şefk atinle kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle 
yâ Rahmân.

وُف ْيكَ َيا َعطُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Atûf {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey çok şefk atli ‘Atûf.

﴾344﴿ • ﴾٣٤٤﴿

كَ َيا َرْحٰمن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُهو فِيَن خَ َملْ َزعَ الْ ْيَت َيا َمفْ َعالَ وُف تَ ُسْبَحانَكَ َيا َرؤُ
Sübhâneke yâ Raûf te‘âleyte yâ Mefze‘al Melhûfîn

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey çok merhametli ve pek şefk atli olan, bü-

tün kâinatı kuşatmış olan rahmetini ve şefk atini bizlere meyvele-
riyle, havasıyla, suyuyla ve bütün annelerin çocuklarına şefk atiyle 
gösterip şefk ati ve merhameti öğretip ders veren çok şefk atli olan 
Raûf. En yücesin! Ey biçarelerin kaçıp sığındığı Mefze‘al Mel-
hûfîn. Bizi Sen'den başka sığınağı olmayan ateşten halâs eyleyip 
kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.
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“Ey îmân edenler! Allah'ı çokça zikredin”  (Ahzâb, 33/41)

وُف ْيكَ َيا َرؤُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Raûf {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey sonsuz yumuşaklık ve merhamet sahibi Raûf.

﴾345﴿ • ﴾٣٤٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َمْعُروُف خَ َعالَ ُهوفِيَن  تَ َملْ َزعَ الْ ُسْبَحانَكَ َيا َمفْ
Sübhâneke yâ Mefze‘al Melhûfîn te‘âleyte yâ Mâ‘ruf

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey keder, endişe ve elem içerisinde kalan-

ların korunak ve sığınağı olan Mefze‘al Melhûfîn. En yücesin! Ey 
tüm iyilik ve ihsanların sahibi olan Mâ‘ruf. Bizi sana sığındığımız 
ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff ey-
le yâ Rahmân.

ُهوفِيَن َملْ َزعَ الْ ْيكَ َيا َمفْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mefze‘al Melhûfîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey kederle imdat bekleyenlere imdad eden Mefze‘al Mel-
hûfîn

﴾346﴿ • ﴾٣٤٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َمْوُصوُف خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْعُروُف تَ
Sübhâneke yâ Mâ‘ruf te‘âleyte yâ Mevsûf 
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

En mükemmelsin! Ey ihsan ve ikramları ile kendini mahlûkâtına 
tanıttırmak isteyen Mâ‘ruf. En yücesin! Ey kendisini seven kulları ta-
rafından esma ve sıfatları tarif edilen Mevsûf. Bizi ateşten halâs eyleyip 
kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.
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ْيكَ َيا َمْعُروُف وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mâ‘ruf {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey dilediğini târif edip dilediğini bildiren, kendisini yarat-
tığı mahlûkatına tanıttırmak isteyen Ma‘ruf.

﴾347﴿ • ﴾٣٤٧﴿

َمْعُروفِ ، َيا َداِئَم الْ ْيرِ ِثيَر الْخَ َيا كَ
Yâ Kesîra’l Hayri, Yâ Dâime’l Ma‘rûf {11 tekrar}

Ey hayrı sonsuz olan, Ey iyiliği dâimî olan

•••

ِلّ لَطِيٍف ُف ِمْن كُ ْيَت  َيا اَلْطَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْوُصوُف تَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ خَ
Sübhâneke yâ Mevsûf te‘âleyte yâ Eltafu Min Külli Latif

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey varlığına ve birliğine gönül veren hakikat 

ehlinin sözleri kendisinin kudsi varlığını ve sıfatlarını tarif eden ve 
muhteşem, kusursuz sıfatlar sahibi olan Mevsûf. En yücesin! Ey 
bütün lütuf sahiplerinden daha çok lütuf ve ihsanlarda bulunan  
Eltafu Min Külli Latif. Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı 
kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َمْوُصوُف وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mevsûf  {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey en güzel sıfatların sahibi Mevsûf.
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“Sabah akşam O'nu tesbih edin”  (Ahzâb, 33/42)

﴾348﴿ • ﴾٣٤٨﴿

ْيَت َيا لَِطيُف َعالَ ِلّ لَطِيفٍ تَ ُف ِمْن كُ ُسْبَحانَكَ  َيا اَلْطَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ خَ
Sübhaneke yâ Eltafu Min Külli Latîf tealeyte yâ Latîf

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahman.
En mükemmelsin! Ey tüm lütufl arın iyilik ve ikramların sahibi 

olanlardan daha çok ve bol lütuf ihsan ve hediyeler sahibi olan El-
tafu Min Külli Latîf. En yücesin! Ey lütuf, ihsan ve nezâket sahibi 
olup bütün incelikleri bilen lütfu bol olan Latîf. Bizi lütfunla ateş-
ten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ 
Rahmân.

ِلّ لَطِيٍف ُف ِمْن كُ ْيكَ  َيا اَلْطَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Eltafu Min Külli Latîf

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey lütfu sonsuz Eltafu Min Külli Latîf.

﴾349﴿ • ﴾٣٤٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َباِعُث خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا لَِطيُف تَ
Sübhaneke yâ Latîf tealeyte yâ Bâ‘is

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahman.
En mükemmelsin! Ey yarattığı güzel nakışlı çiçeklerle, meyve-

lerle, masnuatıyla ve mahlûkâtıyla bizlere latîfl iğini, ziynetlerini 
gösteren Lâtîf. En yücesin! Ey ölüleri dirilten, şuursuz, cansız, şef-
katsiz, mahlûkâta, maddelere yeniden hayat veren Bâ‘is. Bizi yeni-
den dirilenlerin gireceği ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşa-
tan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا لَِطيُف وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Latîf  {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dileni-
yorum ey çok hoş ve yumuşak muamele ile ihsan ve ikram eden Latîf.

﴾350﴿ • ﴾٣٥٠﴿

ا ِمَن النَّارِ ِْصنَ لّ َاَمانُ خَ َاَمانُ الْ كَ لَا ِاٰلَه ِاالَّ أَنَْت الْ َحْمدِ ُهمَّ َوبِ ُسْبَحانَكَ اللّٰ
Sübhânekellâhümme ve bihamdike

Lâ ilâhe illâ ente’l emânü’l emânu hallisnâ mine’n nâr 
Tüm kusur ve noksanlardan münezzeh olan Allahım

sana hamd ederim. Sen'den başka ilâh yok!
Emân ver bize, kurtar bizi cehenneminden.

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ِم خَ َباِْس َو الِنّقَ ا الْ ْيَت َيا ذَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َباِعُث تَ
Sübhâneke yâ Bâ‘is te‘âleyte yâ Ze’l Be'si ve’n Nigam

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Peygamberler gönderen ve haşirde bütün 

kâinatı tekrardan dirilten ölmüşleri kabirlerinden çıkarıp haşre-
dip, yoktan var edip hayat, şuur, irade, ihtiyar, akıl veren Bâ‘is. En 
yücesin! Ey şiddetli azap ve ceza sahibi Ze’l Be'si ve’n Nigam. Bizi 
en çetin azap olan ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan 
rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َباِعُث وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Bâ‘is {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey dirilten Bâ‘is.

﴾351﴿ • ﴾٣٥١﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا اَِنيُس خَ َعالَ ِم تَ َباِْس َو الِنّقَ ا الْ ُسْبَحانَكَ َيا ذَ
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"Tıbb'ul Kur'an - Es Saigu İlm-i Ledünni"

Sübhâneke  yâ Ze’l Be'si ve’n Nigam te‘âleyte yâ Enîs
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

En mükemmelsin! Ey  çok şiddetli cezâlar ve azaplar sahibi olan 
Ze’l Be'si ve’n Nigam. En yücesin! Ey  gerçek ve dâimi dost olan 
Enîs. Bizi dostluğundan mahrum bıraktıklarının gireceği ateşten 
halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ 
Rahmân.

ِم َباِْس َو الِنّقَ ا الْ ْيكَ َيا ذَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ze’l Be'si ve’n Nigam

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey azâbı fena olan Ze’l Be'si ve’n Nigam.

﴾352﴿ • ﴾٣٥٢﴿

َمٖصيُر ْيكَ الْ ا َوِالَ ْبنَ ْيكَ اَنَ ا َوِالَ نَ لْ َوكَّ ْيكَ تَ ا َعلَ نَ  ...َربَّ

َعٖزيُز الَْحٖکيُم ا ِانَّكَ اَنَْت الْ نَ ا َربَّ نَ فِْر لَ ُروا َواغْ فَ ةً لِلَّٖذيَن كَ نَ ا فِتْ نَ ْجَعلْ ا لَا تَ نَ َربَّ
Rabbenâ ‘aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr.

Rabbenâ lâ tec‘alnâ fitneten lillezîne keferû, veğfir lenâ
Rabbenâ, inneke entel ‘Azîzu'l Hakîm.

“Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik.
Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için

deneme konusu kılma, bizi bağışla!
Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin” (78)

•••

ْيَر َصاِحبٍ َو َجلِيٍس ْيَت َيا خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اَِنيُس تَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ خَ
(78) Kur'an-ı Kerim, el-Mümtehine, 60/4-5.
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Sübhâneke yâ Enîs te‘âleyte yâ Hayra Sahibin ve Celîs
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

En mükemmelsin! Ey dostluğu ve dostluğuna güvenin en lâyık 
olduğu kusursuz dostluk sahibi olan Enîs. En yücesin! Ey bütün 
dostların ve arkadaşların en hayırlısı olan Hayra Sahibin ve Celis. 
Bizi dostluğundan mahrum bıraktıklarının gireceği ateşten halâs 
eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا اَِنيُس وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Enîs {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey güzel dost Enîs.

﴾353﴿ • ﴾٣٥٣﴿

ُث ْيَت َيا َوارِ َعالَ ْيَر َصاِحبٍ َو َجلِيٍس تَ ُسْبَحانَكَ َيا خَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ خَ
Sübhâneke yâ Hayra Sahibin ve Celîs te‘âleyte yâ Vâris

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey kendisi ile konuşmak isteyen kulları ile 

sohbet eden, kullarının dostu ve her dâim yanında olan Hayra 
Sahibin ve Celîs. En yücesin! Ey her şeyin tek ve gerçek sahibi ve 
vârisi olan Vâris. Bizi sahip olduğun ateşten halâs eyleyip kurtar. 
Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيَر َصاِحبٍ َو َجلِيٍس ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayra Sahibin ve Celîs.

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey en güzel konuşulan Hayra Sahibin ve Celîs.
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“Derdiniz Günahlar, Devânız İstiğfardır”  (Hadis-i Şerif)

﴾354﴿ • ﴾٣٥٤﴿

ْيَر ُموِنٍس َو اَنِيٍس ْيَت َيا خَ َعالَ ُث تَ ُسْبَحانَكَ َيا َوارِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ خَ
Sübhâneke yâ Vâris te‘âleyte yâ Hayra Mûnisin ve Enîs

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey tüm varlıkların, mülkün, mevcut olan 

her şeyin mutlak, gerçek, hakiki sahibi ve maliki olan Vâris. En 
yücesin! Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en 
hayırlısı olan Hayra Mûnisin ve Enîs. Bizi ateşten halâs eyleyip 
kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ُث ْيكَ َيا َوارِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Vâris {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey hakiki Vâris.

﴾355﴿ • ﴾٣٥٥﴿

ْيَت َيا ُمِغيُث َعالَ ْيَر ُموِنٍس َو اَنِيٍس تَ ُسْبَحانَكَ َيا خَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ خَ
Sübhâneke yâ Hayra Mûnisin ve Enîs te‘âleyte yâ Muğîs

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey yalnızların, kimsesizlerin, kendi başı-

na kalmışların en hayırlı ve vefalı dostu ve arkadaşı olan Hayra 
Mûnisin ve Enîs. En yücesin! Ey âciz ve muhtaç olan kullarına 
nihayetsiz lütuf ve merhametiyle imdâd ve yardım eden Muğîs. 
Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi 
aff eyle yâ Rahmân.

ْيَر ُموِنٍس َو اَنِيٍس ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ  أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayra Mûnisin ve Enîs

{3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey eşsiz dost Hayra Mûnisin ve Enîs.

﴾356﴿ • ﴾٣٥٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُس خَ ْيَت َيا ُمنَفِّ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِغيُث تَ
Sübhâneke yâ Muğîs te‘âleyte yâ Müneff is
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

En mükemmelsin!  Ey darda kalanların yardımına koşan, dar-
da bırakmayan, sıkıntıyı gideren, üzüntüyü yok eden Muğis. En 
yücesin! Ey mahlûkâtına nefes verip, nefes aldırıp verdiren Mü-
neff is. Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetin-
le bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمِغيُث وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللَّ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muğîs {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey imdat eden Muğîs.

﴾357﴿ • ﴾٣٥٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اِْنسِيَن خَ ُمْستَ ْيَر الْ ْيَت َيا خَ َعالَ ُس تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنَفِّ
Sübhâneke yâ Müneff is te‘âleyte yâ Hayra’l Müste'nisîn

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En Mükemmelsin! Ey mahlûkâtına nefes verdiren, rahata er-

diren, sevince boğan Müneff is. En Yücesin..! Ey Kendisinden ya-
kınlık bekleyen kullarına yakınlık gösteren Hayra’l Müste'nisîn. 
Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi 
aff eyle yâ Rahmân.

ُس ْيكَ َيا ُمنَفِّ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللَّ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müneff is {3, 11, 33, 100 tekrar}
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“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey nefes veren Müneff is.

﴾358﴿ • ﴾٣٥٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ وُس خَ دُّ ْيَت َيا قُ َعالَ اِْنسِيَن تَ ُمْستَ ْيَر الْ ُسْبَحانَكَ َيا خَ
Sübhâneke yâ Hayra’l Müste'nisîn te‘âleyte yâ Guddûs

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey yakınlık gösteren ve ünsiyet edenlerin en ha-

yırlısı olan Hayra’l Müste'nisîn. En yücesin! Ey tüm noksanlık ve her 
türlü kusurdan uzak olan ve yarattıklarının kusurlarını, kirlerini ve gü-
nahlarını dilediğinden dilediği an arındıran ve temizleyen ve temizliği/
temizlenmeyi kullarına öğreten ve yarattığı kâinatını her an temizleyip 
yerleri ve gökleri pırıl pırıl ve tertemiz yapan Guddûs. Bizi günah kir-
lerinden arınmayanların gireceği ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı 
kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

اِْنسِيَن ُمْستَ ْيَر الْ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hayra’l Müste'nisîn

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey yakınlık gösterip ünsiyet edilen Hayra’l Müste'nisîn.

﴾359﴿ • ﴾٣٥٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا ُموِسُع خَ َعالَ وُس تَ دُّ ُسْبَحانَكَ َيا قُ
Sübhâneke yâ Guddûs te‘âleyte yâ Mûsi‘

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey kâinatı ve yeryüzünü, semâvatı, tüm 

âlemleri ve içlerinde yaşayan mevcudatı noksansız ve kusursuz 
temizleyip biz günahkârların günahlarını dahi temizleyip ilk 
doğduğumuz gün gibi günahsız yapıp günahlarını sevaba çevirip 
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arındıran ve temizlik hissini yaşatıp temizlenmeyi öğreten ve te-
mizliği tüm kâinatta tecelli eden Guddûs. En yücesin! Ey istediği 
şeyi istediği şekilde bollaştıran Mûsi‘. Bizi dünyada günahlarımız-
dan arındırıp âhiret ateşinden halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşa-
tan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

وُس دُّ ْيكَ َيا قُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Guddûs {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey kusur ve noksandan münezzeh olarak arındıran kur-
taran Guddûs.

﴾360﴿ • ﴾٣٦٠﴿

ِة َوالرُّوِح اِئكَ َملَ ا َربُّ الْ نَ وٌس َربُّ دُّ ُسبُّوٌح قُ
Subbuhun, Guddûsün, Rabbunâ ve Rabbul Melâiketi ve’r Rûh.

Münezzehsin, Mukaddessin, Rabbimizsin ve
Meleklerin ve Ruh’un Rabbisin.

•••

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا ُمْحِصى خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُموِسُع تَ
Sübhâneke yâ Mûsi‘ te‘âleyte yâ Muhsî

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ  Rahmân.
En mükemmelsin! Ey zerreden güneşe kadar her şeye vüs'at 

verip genişleten, istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran 
Mûsi‘. En yücesin! Ey yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sa-
yısını bilen Muhsî. Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşa-
tan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُموِسُع وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mûsi‘ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey genişlik veren Mûsi‘.

﴾361﴿ • ﴾٣٦١﴿

ْىٍء لُّ شَ ٰنى كُ ْيَت َيا َمْن ُهَو َيْبٰقى َو َيفْ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْحِصى تَ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Muhsî te‘âleyte yâ Men Hüve Yebgâ

ve Yefnâ Küllü Şey’ hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey sonsuz ilim sahibi olup ilmiyle her şeyi 

kuşatan, sonsuz ilmiyle her şeyin sayısını ve her şeyini bilen Muh-
sî. En yücesin! Ey her şey son bulan ve sadece mukaddes zâtı bâki 
kalan ve her şeyin sadece varlığı ile bekâ bulduğu Men Hüve Ye-
bgâ ve Yefnâ Küllü Şey’. Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı 
kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمْحِصى وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muhsî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey her şeyin sayısını bilen Muhsî.

﴾362﴿ • ﴾٣٦٢﴿

اُء ُب َمْن َيشَ ْيَت َيا َمْن ُيَعذِّ َعالَ ْىٍء تَ لُّ شَ ٰنى كُ  ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُهَو َيْبٰقى َو َيفْ

كَ َيا َرْحٰمُن. وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ خَ
Sübhâneke yâ Men Hüve Yebgâ ve Yefnâ Küllü Şey’

te‘âleyte yâ Men Yü‘azzibü Men Yeşâ’
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

En mükemmelsin! Ey hiçlik ve yokluğa mahkum olmayan, 
fenâ bulmayan, tükenmeyen, yıkılmayan ve yıkılması yok olması 
ve fenâsı mümkün olmayıp bekâsı zâtından olan Men Hüve Yeb-
gâ ve Yefnâ Küllü Şey’. En yücesin! Ey dilediğine hak ettiği azabı 
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veren Men Yü‘azzibü Men Yeşâ’. Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. 
Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْىٍء لُّ شَ ٰنى كُ ْيكَ َيا َمْن ُهَو َيْبٰقى َو َيفْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Hüve Yebgâ

ve Yefnâ Küllü Şey’ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey her şey yok olurken bâkî kalan Men Hüve Yebgâ ve 
Yefnâ Küllü Şey’.

﴾363﴿ • ﴾٣٦٣﴿

ِمنَاتِ ُمؤْ ِمٖنيَن َوالْ ُمؤْ ِمنًا َوِللْ َل َبْيِتَي ُمؤْ يَّ َولَِمْن َدخَ ِفْر ٖلي َوِلَواِلدَ َرّبِ اغْ

َباًرا اِلميَن ِالَّا تَ دِ الظَّ زِ َولَا تَ
Rabbiğfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mü’minen ve 
lil mü’minîne vel mü’minâti ve lâ tezidi'z zâlimîne illâ tebârâ.
“Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, 

iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla,
zâlimlerin de ancak helâkını arttır” (79)

•••
ْيَت َيا َرَجا َعالَ اُء تَ ُب َمْن َيشَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْن ُيَعذِّ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Men Yü‘azzibü Men Yeşâ’ te‘âleyte yâ Recâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey dilediğini dilediği şekilde cezaya ve aza-

ba çarptıran Men Yü‘azzibü Men Yeşâ’. En yücesin! Ey nihayetsiz 
keremi, rahmeti, mağfireti ile kullarının her zaman ümit kaynağı 
olan Recâ. Bizi ateş azabından halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşa-
tan rahmetinle bizi affeyle yâ Rahmân.

(79) Kur'an-ı Kerim, el-Nûh, 71/28.
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اُء ُب َمْن َيشَ ْيكَ َيا َمْن ُيَعذِّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Men Yü‘azzibü Men Yeşâ’

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey dilediğine azâbı veren Men Yü‘azzibü Men Yeşâ’.

﴾364﴿ • ﴾٤٦٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ َجا خَ ْيَت َيا ُمْرتَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َرَجا تَ
Sübhâneke yâ Recâ te‘âleyte yâ Mürtecâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey rahmet ve keremi ile sonsuzluğa uzanan 

bütün ümitlere tükenmez bir hazine olan ve her ne halde olunursa 
olunsun kendisinden asla ümit kesilmeyip kullarının ümidi olan 
Recâ. En yücesin! Ey kullarının ümit beslediği ve rahmetine ka-
vuşmak bozulmamış her kalbin ümidi olan Mürtecâ. Bizi Sen'den 
ümit kesenlerin atılacağı ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı ku-
şatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َرَجا وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Recâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey ümit menbaı Recâ.

﴾365﴿ • ﴾٣٦٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ َجا خَ ْيَت َيا َعِظيَم الرَّ َعالَ َجا تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْرتَ
Sübhâneke yâ Mürtecâ te‘âleyte yâ ‘Azîme’r Recâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey aff a mazhar olmak isteyen günahkârların 

yegâne ümit kapısı olan Mürtecâ. En yücesin! Ey ümit edenlerin 
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en büyük ümidi olan ‘Azîme’r Recâ. Bizi kurtulmaya ümit besledi-
ğimiz ateşten halâs eyleyip kurtar. Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi 
aff eyle yâ Rahmân.

َجا ْيكَ َيا ُمْرتَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mürtecâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey tek ümidimiz olan Mürtecâ.

﴾366﴿ • ﴾٣٦٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ اِرُج خَ ْيَت َيا فَ َعالَ َجا تَ ُسْبَحانَكَ َيا َعِظيَم الرَّ
Sübhâneke yâ ‘Azîme’r Recâ te‘âleyte yâ Fâric

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
En mükemmelsin! Ey sınırsız rahmetinden asla ümit kesilme-

yen ‘Azîme’r Recâ. En yücesin! Ey gam ve keder sahibi herkese 
ferahlık verip gönlüne sevinç kapılarını açan kullarını elem ve ke-
derden kurtarıp sevindiren Fâric. Bizi ateşten halâs eyleyip kurtar. 
Kâinatı kuşatan rahmetinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

َجا ْيكَ َيا َعِظيَم الرَّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Azîme’r Recâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dileni-
yorum ey büyük ümitler beslenip şiddetli arzulanan ‘Azîme’r Recâ.

﴾367﴿ • ﴾٣٦٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ُج خَ ّرِ ْيَت َيا ُمفَ َعالَ اِرُج تَ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
Sübhâneke yâ Fâric te‘âleyte yâ Müferric
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Kusursuz muhteşemsin! Ey varlıkları her türlü gam, keder ve 
hüzünden sonsuz rahmetiyle kurtarıp onları ferah ve sevince ka-
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vuşturup keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric. Noksansız 
azamettesin! Ey kullarının sıkıntılarını yok edip ferahlandıran ve 
açan Müferric. Bize ateşten kurtuluş ver. Hesapsız rahmetin ve 
merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

اِرُج ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fâric {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey keder ve tasadan kurtaran Fâric.

﴾368﴿ • ﴾٣٦٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا ُمنِْجى خَ َعالَ ُج تَ ّرِ ُسْبَحانَكَ َيا ُمفَ
Sübhâneke yâ Müferric te‘âleyte yâ Müncî
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Kusursuz muhteşemsin! Ey dünyevî ve uhrevî her türlü dilek 
ve hacetleri yerine getirip sıkıntı keder, elem ve kasvetleri gideren 
Müferric. Noksansız azamettesin! Ey insanları azaptan kurtaran 
ve dünya ve âhiret saadetlerine sebepler yaratan Müncî. Bize ateş-
ten kurtuluş ver. Hesapsız rahmetin ve merhametinle bizi affeyle 
yâ Rahmân.

ُج ّرِ ْيكَ َيا ُمفَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müferric {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey kurtaran Müferric.

﴾369﴿ • ﴾٣٦٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ى خَ ْيَت َيا ُمنَّجِ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنِْجى تَ
Sübhâneke yâ Müncî te‘âleyte yâ Müneccî
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
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Kusursuz muhteşemsin! Ey mahlûkâtı ve kendisine sığınanları her 
türlü felâket ve tehlikelerden kurtaran Müncî. Noksansız azamettesin! 
Ey eşsiz ve dâimi kurtarıcı olan Müneccî. Bize ateşten kurtuluş ver. 
Hesapsız rahmetin ve merhametinle bizi affeyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمنِْجى وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müncî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey necat verip yardım eden kurtaran Müncî.

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı

Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

﴾370﴿ • ﴾٣٧٠﴿

ى دَ اْضِطَرارِ ْيَت َيا َملَْجئٖى ِعنْ َعالَ ى تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمنَّجِ

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Müneccî te‘âleyte yâ Melceî ‘İnde’z Tırârî

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Kusursuz muhteşemsin! Ey halaskâr olup her türlü sıkıntı, belâ 

ve azaptan kurtaran Müneccî. Noksansız azamettesin! Ey muhtaç 
ve zararda olanların sığınacağı en güvenli sığınak olan Melceî ‘İn-
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de’z Tırârî. Bize sana sığındığımız ateşten kurtuluş ver. Hesapsız 
rahmetin ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ى ْيكَ َيا ُمنَّجِ وُب إِلَ َوأَتُ ِفُراللَّٰه َ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Müneccî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey kurtarmakta eşi benzeri olmayan tekrar tekrar kur-
taran Müneccî.

﴾371﴿ • ﴾٣٧١﴿

ى ْيَت َيا ُمَرّبِ َعالَ ى تَ دَ اْضِطَرارِ ُسْبَحانَكَ َيا َملَْجئٖى ِعنْ

كَ َيا َرْحٰمُن. وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Melceî ‘İnde’z Tırârî te‘âleyte yâ Mürebbî

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Kusursuz muhteşemsin! Ey çaresizlerin ve zorda ve darda ka-

lanların iltica ettiği tek sığınağı olan Melceî ‘İnde’z Tırârî. Nok-
sansız azamettesin! Ey yarattıklarının yegâne terbiye edicisi olan 
Mürebbî. Bize ateşinden ve azabından sana sığındığımız cehen-
nemden kurtuluş ver. Hesapsız rahmetin ve merhametinle bizi 
aff eyle yâ Rahmân.

ى دَ اْضِطَرارِ ْيكَ َيا َملَْجئٖى ِعنْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Melceî ‘İnde’z Tırârî

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey ızdırar halinde olan çaresizlerin yegâne sığınağı Mel-
ceî ‘İnde’z Tırârî.

﴾372﴿ • ﴾٣٧٢﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ يْز خَ ْيَت َيا َعزِ َعالَ ى تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمَرّبِ
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Sübhâneke yâ Mürebbî te‘âleyte yâ ‘Azîz
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Kusursuz muhteşemsin! Ey terbiye eden, besleyip büyütüp yetiş-
tiren, olgunluk derecesine ulaşıncaya kadar aşama aşama inşa eden 
Mürebbî. Noksansız azamettesin! Ey nihayetsiz onur ve izzet sahibi, 
her şeye mutlak gâlip ve hakîm olan, himaye ediciliğini kimseye bı-
rakmayan izzetli ve kimseden yardım almayan kimseye muhtaç ola-
mayan tek güç sahibi yaratıcımız olan ‘Azîz. Bize ateşten kurtuluş ver. 
Hesapsız rahmetin ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ى ْيكَ َيا ُمَرّبِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mürebbî {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey en güzel ve kusursuz terbiye eden Mürebbî.

﴾373﴿ • ﴾٣٧٣﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ يُز خَ ْيَت َيا َعزِ َعالَ يْز تَ ُسْبَحانَكَ َياَعزِ
Sübhâneke yâ ‘Azîz te‘âleyte yâ ‘Azîzü

hallisnâ mine’n nâr  bi ‘afvike yâ Rahmân.

َرِتِه دْ ْىٍء ِلقُ لُّ شَ َم كُ ْسلَ -Yâ menistesleme küllü şey'in li gud َيا َمِن اْستَ
ratihi. Ey bütün selâmet ve emniyetin menşei olmakla her eşya 
bilâistisna kudretine teslim olup daire-i ulûhiyetine iltica eden Ka-
dîr-i Zülkemâl.

ِتِه ْىٍء ِلِعزَّ لُّ شَ لَّ كُ  Yâ menzelle küllü şey'in li ‘izzetihi Ey izzet َيا َمْن ذَ
ve celâli karşısında her şey horluk ve hakaretiyle kendisine inatsız 
teslim olan Azîz-i Muktedir.

Kusursuz muhteşemsin! Ey noksansız, himaye edici, izzeti ve söz 
verdiklerini asla sahipsiz bırakmayan tek azametli şânı yüce olan yâ 
‘Azîz. Noksansız azamettesin! Ey nihayetsiz şeref ve yüceliği içinde hu-
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dutsuz izzet ve kuvvet sahibi olan ‘Azîzü. Bize ateşten kurtuluş ver. He-
sapsız rahmetin ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

يْز ْيكَ َيا َعزِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Azîz {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey tüm şeref ve yüceliğin sahibi ‘Azîz.

﴾374﴿ • ﴾٣٧٤﴿

اِء عَٓ ّيَِبةً ِانَّكَ َسٖميُع الدُّ ةً طَ ّرِيَّ نْكَ ذُ دُ َرّبِ َهْب ٖلي ِمْن لَ
Rabbi heblî min ledünke zürriyyeten tayyibeten,

inneke Semî‘ud Du‘â’.
“Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet.

Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” (80)

•••
كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا ِعزُّ خَ َعالَ يُز تَ ُسْبَحانَكَ َيا َعزِ

Sübhâneke yâ ‘Azîzü te‘âleyte yâ ‘İzzü
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.

Kusursuz muhteşemsin! Ey izzetinin azameti ve yüceliği karşı-
sında düşmanlarını zillete düşüren ‘Azîzü. Noksansız azamettesin! 
Ey izzet ve şeref, nihayetsiz üstünlük sahibi olan ‘İzzü. Bize zillet 
içerisinde girilecek ateşten kurtuluş ver. Hesapsız rahmetin ve mer-
hametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

يُز ْيكَ َيا َعزِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Azîzü {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dileni-
yorum ey izzetinin şiddetiyle düşmanlarını zillete düşüren ‘Azîzü.

(80) Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmran, 3/38.
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﴾375﴿ • ﴾٣٧٥﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا اََعزُّ خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ِعزُّ تَ
Sübhâneke yâ ‘İzzü te‘âleyte yâ E‘azzü

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Kusursuz muhteşemsin! Ey sınırsız ve dâimi üstünlük ve azamet sa-

hibi ‘İzzü. Noksansız azamettesin! Ey misilsiz üstünlük ve izzet sahibi 
olan ve kudreti dâima üstün gelen yâ E‘azzü. Bize ateşten kurtuluş ver. 
Hesapsız rahmetin ve merhametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ِعزُّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘İzzü {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey sonsuz üstünlük ve azamet sahibi ‘İzzü.

﴾376﴿ • ﴾٣٧٦﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ذِ خَ خْ ْيَت َيا اَِليَم اْالَٔ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا اََعزُّ تَ
Sübhâneke yâ E‘azzü te‘âleyte yâ Elîme’l Ahz

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Kusursuz muhteşemsin! Ey  sonsuz bir izzet sahibi olan ve kâi-

nattaki bütün izzet, haysiyet ve şeref belirtileri izzetinin sonsuz 
derece yüce olduğuna işaret eden E‘azzü. Noksansız azamettesin! 
Ey şiddetle ve elem verici bir sûrette yakalayan Elîme’l Ahz. Bize 
ateşten kurtuluş ver. Hesapsız rahmetin ve merhametinle bizi af-
feyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا اََعزُّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ E‘azzü {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey yüceler yücesi, en yüce ve en üstün olan E‘azzü.
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﴾377﴿ • ﴾٣٧٧﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا ُمِعزُّ خَ َعالَ ذِ تَ خْ ُسْبَحانَكَ َيا اَِليَم اْالَٔ
Sübhâneke yâ Elîme’l Ahz te‘âleyte yâ Mü‘izzü

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Kusursuz muhteşemsin! Ey zâlimleri yakalaması pek acı ve şid-

detli olan Elîme’l Ahz. Noksansız azamettesin! Ey dilediğini aziz 
eden, izzet verip dünya ve âhirette kullarını izzetli bir şekilde ik-
ram edip onları yüksek makamlara çıkartan Mü‘izzü. Bize zillete 
düşenlerin atılacağı ateşten kurtuluş ver. Hesapsız rahmetin ve 
merhametinle bizi affeyle yâ Rahmân.

ذِ خْ ْيكَ َيا اَِليَم اْالَٔ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Elîme’l Ahz {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dileni-
yorum ey yakalaması çok şiddetli ve elîm olup acı veren Elîme’l Ahz.

﴾378﴿ • ﴾٣٧٨﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َحِفيظُ خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِعزُّ تَ
Sübhâneke yâ Mü‘izzü te‘âleyte yâ Hafîz

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike  yâ Rahmân.
Kusursuz Muhteşemsin! Ey eşsiz, benzersiz, noksansız uluhiyet 

sahibi olan, izzet ve vakar veren azametli olan Mü‘izzü. Noksan-
sız azamettesin! Ey kullarının hayır-şer, kabul-inkâr, sevap-günah,  
her ameli kayıt altına alıp kaydeden Hafîz. Bizi izzetini kaybeden-
lerin gireceği ateşten koruyup kurtar. Hesapsız rahmetin ve mer-
hametinle bizi aff eyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا ُمِعزُّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mü‘izzü {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey dilediğine dilediği kadar izzet verip yücelten Mü‘izzü.

﴾379﴿ • ﴾٣٧٩﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا َحاِفظُ خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحِفيظُ تَ
Sübhâneke yâ Hafîz te‘âleyte yâ Hâfiz

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Kusursuz muhteşemsin! Ey gökleri yeri ve ikisi arasındakileri 

belirlediği zamana kadar koruyarak varlıkların yok olup dağılma-
sına izin vermeyip korumasına alan Hafîz. Noksansız azamette-
sin! Ey her şeyi koruyan ve kaydeden ve hiçbir şeyin kaybolma-
ması için gerekli tüm tedbirleri alan Hâfiz. Bize ateşten koru ve 
bizlere kurtuluş ver. Hesapsız rahmetin ve merhametinle bizi af-
feyle yâ Rahmân.

ْيكَ َيا َحِفيظُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hafîz {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey her şeyi kaydeden ve koruyan Hafîz.

﴾380﴿ • ﴾٣٨٠﴿

كَ َيا َرْحٰمُن وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ْيَت َيا ِحْرزُ خَ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا َحاِفظُ تَ
Sübhâneke yâ Hâfiz te‘âleyte yâ Hırz

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Rahmân.
Kusursuz muhteşemsin! Ey kullarını din ve dünya işlerinde 

koruyan, belâ, günah, haram ve musîbetlere karşı kendisinden hi-
maye isteyenleri muhafaza edip kâinatta zerre kadar bir şey bile 
gözetiminden uzak olmayan ve her şeyi dengede tutan Hâfiz. 
Noksansız azamettesin! Ey en güvenli sığınağımız olan Hırz. Bize 
ateşten hıfzedip kurtuluş ver. Hesapsız rahmetin ve merhametinle 
bizi aff eyle yâ Rahmân.
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ْيكَ َيا َحاِفظُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hâfiz {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve affını dile-
niyorum ey koruması benzersiz olan Hâfiz.

﴾381﴿ • ﴾٣٨١﴿

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ ا خَ نَ ْيَت َيا َربَّ َعالَ ُسْبَحانَكَ َيا ِحْرزُ تَ
Sübhâneke yâ Hırz te‘âleyte yâ Rabbenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Kusursuz muhteşemsin! Ey musibetler karşısında bir korunma 

yeri olmayan kullarının gerçek sığınağı olan Hırz. Noksansız aza-
mettesin! Bizleri terbiye edip gözetip koruyanımız Rabbenâ. Bize 
ateşten kurtuluş ver. Ey gökleri ve yerleri emsalsiz, noksansız ve 
mükemmel bir şekilde yaratıp icad eden Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.

ْيكَ َيا ِحْرزُ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hırz {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey eşi benzeri olmayan en güzel sığınak olan Hırz.

﴾382﴿ • ﴾٣٨٢﴿

ْيَت َيا ِاٰلَهنَا َعالَ ا تَ نَ ُسْبَحانَكَ َيا َربَّ

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Rabbenâ te‘âleyte yâ İlâhenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Kusursuz muhteşemsin! Ey mâlikimiz, seyyidimiz ve bizleri ida-

re eden, nimet veren, ıslah edip geliştiren, mâbudumuz Rabbenâ. 
Noksansız azamettesin! Ey taptığımız, yüceliği karşısında hayrete 
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düştüğümüz, gönülden bağlanılıp sığındığımız İlâhenâ. Bize ateş-
ten kurtuluş ver.  Ey gökleri ve yerleri emsalsiz, noksansız ve mü-
kemmel bir şekilde yaratıp icad eden Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.

ا نَ ْيكَ َيا َربَّ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Rabbenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey bizleri terbiye eden Rabbimiz Rabbenâ.

﴾383﴿ • ﴾٣٨٣﴿

ْيَت َيا َمْوٰلينَا َعالَ ا تَ ُسْبَحانَكَ َيا ِاٰلَهنَ
ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ İlâhenâ te‘âleyte yâ Mevlânâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Kusursuz muhteşemsin! Ey bütün kemâl sıfatları ile gerçek ibâ-

dete lâyık âlemlerin Rabbi olan İlâhenâ. Noksansız azamettesin! 
Ey üzerimizde yegâne egemenlik sahibi efendimiz ve yöneticimiz 
Mevlânâ. Bize ateşten kurtuluş ver. Ey gökleri ve yerleri emsal-
siz, noksansız ve mükemmel bir şekilde yaratıp icad eden Bedî‘as 
Semâvâti ve’l Ard.

ا ْيكَ َيا ِاٰلَهنَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ İlâhenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey mükemmel ilâhımız İlâhenâ.

﴾384﴿ • ﴾٣٨٤﴿

نَا دَ ْيَت َيا َسّيِ َعالَ ا تَ ُسْبَحانَكَ َيا َمْوٰلينَ

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
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Sübhâneke yâ Mevlânâ te‘âleyte yâ Seyyidenâ
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Kusursuz muhteşemsin! Ey şanlı şerefli, mürebbi, terbiye eden, 

köleleri âzad eden Rabbimiz, efendimiz, sahibimiz olan Mevlânâ. 
Noksansız azamettesin! Ey efendiler efendisi sahibimiz Seyyidenâ. 
Bize ateşten azat eyleyip kurtuluş ver.  Ey gökleri ve yerleri emsal-
siz, noksansız ve mükemmel bir şekilde yaratıp icad eden Bedî‘as 
Semâvâti ve’l Ard.

ا ْيكَ َيا َمْوٰلينَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mevlânâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey sahibimiz Mevlâmız Mevlânâ.

﴾385﴿ • ﴾٣٨٥﴿

اِسٖريَن نَّ ِمَن الْخَ ونَ نَكُ ا لَ ْرَحْمنَ ا َوتَ نَ ِفْر لَ غْ ْم تَ ا َوِانْ لَ َسنَ فُ ا اَنْ ْمنَٓ لَ ا ظَ نَ ...َربَّ
Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfirlenâ

ve terhamnâ le nekûnenne mine'l hâsirîn.
“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve 

bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz” (81)

•••
ا نَ ْيَت َيا ُمْرِشدَ َعالَ ا تَ نَ دَ ُسْبَحانَكَ َيا َسّيِ

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Seyyidenâ te‘âleyte yâ Mürşidenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Kusursuz muhteşemsin! Ey yegâne ve dâimi sahibimiz ve efen-

dimiz Seyyidenâ. Noksansız azamettesin! Ey yol gösterici ve reh-
berimiz Mürşidenâ. Bize ateşten kurtuluş yolu ver. Ey gökleri ve 

(81) Kur'an-ı Kerim, el-’A'raf, 7/23.
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yerleri emsalsiz, noksansız ve mükemmel bir şekilde yaratıp icad 
eden Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.

ا نَ دَ ْيكَ َيا َسّيِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Seyyidenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey Efendimiz Seyyidenâ.

﴾386﴿ • ﴾٣٨٦﴿

ْيَت َيا اَِنيَسنَا َعالَ ا تَ نَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْرِشدَ

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Mürşidenâ te‘âleyte yâ Enîsenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Kusursuz muhteşemsin! Ey bizleri irşad eden, doğru yolu gös-

teren, gafl etten uyandıran kusursuz yol göstericimiz Mürşidenâ. 
Noksansız azamettesin! Ey en güzel, en iyi, en vefâlı ve en mukad-
des sevdiğimiz Enîsenâ. Bize ateşten kurtuluş ver. Ey gökleri ve 
yerleri emsalsiz, noksansız ve mükemmel bir şekilde yaratıp icad 
eden Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.

ا نَ ْيكَ َيا ُمْرِشدَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mürşidenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dileni-
yorum ey bizleri irşad edip doğruyu gösteren Mürşidimiz Mürşidenâ.

﴾387﴿ • ﴾٣٨٧﴿

ْيَت َيا َجِليَسنَا َعالَ ا تَ ُسْبَحانَكَ َيا اَِنيَسنَ

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
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Sübhâneke yâ Enîsenâ te‘âleyte yâ Celîsenâ
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Kusursuz muhteşemsin! Ey kendisi ile ünsiyet ettiğimiz, ülfet 

ettiğimiz, dostluğu olmazsa olmazımız olan vazgeçilmez en güzel 
ve yüce hasretimiz ve sevdiğimiz Enîsenâ. Noksansız azamettesin! 
Ey kendisi ile konuşulup dostluk edilenlerin en yücesi ve iyisi olan 
Celîsenâ. Bize ateşten kurtuluş ver. Ey gökleri ve yerleri emsal-
siz, noksansız ve mükemmel bir şekilde yaratıp icad eden Bedî‘as 
Semâvâti ve’l Ard.

ا ْيكَ َيا اَِنيَسنَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Enîsenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey en güzel dostumuz Enîsenâ.

﴾388﴿ • ﴾٣٨٨﴿

نَا ْيَت َيا ُمِغيثَ َعالَ ا تَ ُسْبَحانَكَ َيا َجِليَسنَ

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Celîsenâ te‘âleyte yâ Muğisenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Kusursuz muhteşemsin! Ey kendisi ile konuşmak istenildiğinde 

kulları ile sohbet eden, sevdiği kullarının dostu ve her dâim yanın-
da olan Celîsenâ. Noksansız azamettesin! Ey imdat edip yardım 
eden kurtarıcımız Muğisenâ. Bize ateşten kurtuluş ver. Ey gökleri 
ve yerleri emsalsiz, noksansız ve mükemmel bir şekilde yaratıp icad 
eden Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.

ا ْيكَ َياَجِليَسنَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Celîsenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey kendisiyle konuşulanların en güzeli Celîsenâ.

﴾389﴿ • ﴾٣٨٩﴿

نَا ْيَت َيا َدِليلَ َعالَ ا تَ نَ ُسْبَحانَكَ َيا ُمِغيثَ

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Muğisenâ te‘âleyte yâ Delîlenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Kusursuz muhteşemsin! Ey âciz ve muhtaç olan biz kullarına 

nihayetsiz lütuf ve merhametiyle imdâd ve yardım eden Muğî-
senâ. Noksansız azamettesin! Ey bizlere delilleri ile yol gösteren 
Delîlenâ. Bize imdat eyleyip ateşten kurtuluş ver.  Ey gökleri ve 
yerleri emsalsiz, noksansız ve mükemmel bir şekilde yaratıp icad 
eden Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.

ا نَ ْيكَ َيا ُمِغيثَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Muğîsenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey yardımımıza koşan kurtarıcımız Muğîsenâ.

﴾390﴿ • ﴾٣٩٠﴿

اِصَرنَا ْيَت َيا نَ َعالَ ا تَ نَ ُسْبَحانَكَ َيا َدِليلَ

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Delîlenâ te‘âleyte yâ Nâsırenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey varlığı-

na nihayetsiz deliller yaratıp yolunu kaybedenlere ve hidâyete muh-
taçlara yarattığı hadsiz delilleri ile varlığına sayısız deliller gösteren 
Delîlenâ. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey yardım edenimiz 
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ve kusursuz yardımcımız Nâsırenâ. Bize yardımınla ateşten kurtu-
luş ver.  Ey gökleri ve yerleri emsalsiz, noksansız ve mükemmel bir 
şekilde yaratıp icad eden Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.

ا نَ ْيكَ َيا َدِليلَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Delîlenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve affını dile-
niyorum ey delilleri ile yolumuzu gösteren Delîlenâ.

﴾391﴿ • ﴾٣٩١﴿

نَا اِشفَ ْيَت َيا كَ َعالَ ا تَ اِصَرنَ ُسْبَحانَكَ َيا نَ

ْرِض أَ َماَواتِ َوالْ يَع السَّ كَ َيا َبدِ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Nâsırenâ te‘âleyte yâ Kâşifenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey kulla-

rına delilleri ile yol gösteren yardım eden Nâsırenâ. Sonsuz aza-
met ve kudret sahibisin! Ey gizemleri keşfeden, hiçbir şey kendi-
sinden saklı olmayan Kâşifenâ. Bize yardımınla ateşten kurtuluş 
ver. Ey gökleri ve yerleri emsalsiz, noksansız ve mükemmel bir 
şekilde yaratıp icad eden Bedî‘as Semâvâti ve’l Ard.

ا اِصَرنَ ْيكَ َيا نَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Nâsırenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey nusret edip esirgeyen yardım eden Nâsırenâ.

﴾392﴿ • ﴾٣٩٢﴿

نَا اِلقَ ْيَت َيا خَ َعالَ ا تَ نَ اِشفَ ُسْبَحانَكَ َيا كَ

َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
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Sübhâneke yâ Kâşifenâ te‘âleyte yâ Hâlıganâ
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey tüm 
bilinmeyenlerin ve gizlilik ve gizemlerin, yarattığı âlemlerde ve 
bizlerde tüm sır ve gizliklerimizi keşfedip bilen Kâşifenâ. Sonsuz 
azamet ve kudret sahibisin! Ey yüce yaratıcımız Hâlıganâ. Bize 
ateşten bir kurtuluş yaratıver. Ey azamet ve yücelikte emsalsiz olup 
cömertlik ve  merhamette kusursuz olan ve asâletin ve şerefin en 
yüce mertebesinde duran Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

ا نَ اِشفَ ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kâşifenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey kendisine hiçbir şey sır olmayan keşfedicimiz Kâşifenâ.

﴾393﴿ • ﴾٣٩٣﴿

نَا ْيَت َيا َحاِفظَ َعالَ ا تَ نَ اِلقَ ُسْبَحانَكَ َيا خَ

َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Hâlıganâ te‘âleyte yâ Hâfızenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey biz-

leri yoktan yaratan ve varlığının kudreti ile varlık âlemine geti-
ren Hâlıganâ. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey emsalsiz ve 
noksansız olan koruyucumuz Hâfızenâ. Bizi kurtuluş dileğimiz 
olan ateşten koruyup kurtar. Ey azamet ve yücelikte emsalsiz olup 
cömertlik ve  merhamette kusursuz olan ve asâletin ve şerefin en 
yüce mertebesinde bulunan Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

ا نَ اِلقَ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hâlıganâ {3, 11, 33, 100 tekrar}
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Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey  yaratıcımız Hâlıganâ.

﴾394﴿ • ﴾٣٩٤﴿

َرنَا ادِ ْيَت َيا قَ َعالَ ا تَ نَ ُسْبَحانَكَ َياَحاِفظَ

َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Hâfızenâ te‘âleyte yâ Gâdirenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey koru-

yup gözetip muhafaza edicimiz, en ince hakkımızı dahi muhafaza 
eden, cezayı hakkettiğimizde koruma dairesini üzerimizden kal-
dıran Hâfızenâ. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey tüm dilek-
lerimizi ve her dilediğini yerine getiren sonsuz güç ve kudret sahi-
bi Gâdirenâ. Bizi kurtuluş dileğimiz olan ateşten koruyup kurtar. 
Ey azamet ve yücelikte emsalsiz olup cömertlik ve  merhamette 
kusursuz olan ve asâletin ve şerefin en yüce mertebesinde bulunan 
Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

ا نَ ْيكَ َيا َحاِفظَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللَّ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hâfızenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey koruyup gözetenimiz Hâfızenâ.

﴾395﴿ • ﴾٣٩٥﴿

نَا قَ ْيَت َيا َرازِ َعالَ ا تَ َرنَ ادِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ

َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Gâdirenâ te‘âleyte yâ Râzıkenâ

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.
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Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey istedi-
ğini ve bizlerin sonsuz istek ve ihtiyaçlarımızı kudreti ile vücuda 
getirip yapmaya ve tüm dileklerimizi yerine getirmeye muktedir 
olup her şeye gücü yeten Gâdirenâ. Sonsuz azamet ve kudret sa-
hibisin! Ey tüm rızıkların tek sahibi ve bizlere rızıklarımızı veren 
Râzıkenâ. Bize rızıklarından mahrum olanların gireceği ateşten 
kurtuluş ver. Ey azamet ve yücelikte emsalsiz olup cömertlik ve  
merhamette kusursuz olan ve asâletin ve şerefin en yüce mertebe-
sinde bulunan Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

ا َرنَ ادِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ َه َوأَتُ ِفُراللَّ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâdirenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey gücü her şeye yeten Gadîr-i mutlakımız Gâdirenâ.

﴾396﴿ • ﴾٣٩٦﴿

َصارٍ اِلٖميَن ِمْن اَنْ ُه َوَما ِللظَّ َزْيتَ دْ اَخْ قَ اَر فَ ِخِل النَّ دْ ا ِانَّكَ َمْن تُ نَٓ َربَّ
Rabbenâ inneke men tudhili'n nâre fegad ehzeyteh,

ve mâ li’z zalimîne min ensâr
“Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu

cezalandırırsın. Zâlimler için yardımcı yoktur” (82)

•••

يَن َصَر النَّاِصرِ ْيَت َيا اَنْ َعالَ ا تَ نَ قَ ُسْبَحانَكَ َيا َرازِ

َرِم. كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Râzıkenâ te‘âleyte yâ Ensar’an Nâsırîn
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey maddî 

(82) Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmran, 3/192.
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ve mânevî bütün rızklarımızı veren Râzıkenâ. Sonsuz azamet ve 
kudret sahibisin! Ey yardım edenlerin en hayırlısı olan Ensar’an 
Nâsırîn. Bize yardım edip ateşten kurtuluş ver. Ey azamet ve yüce-
likte emsalsiz olup cömertlik ve merhamette kusursuz olan ve asâ-
letin ve şerefin en yüce mertebesinde duran Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

ا نَ قَ ْيكَ َيا َرازِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Râzıkenâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey rızıklandıranımız Râzıkenâ.

﴾397﴿ • ﴾٣٩٧﴿

َبِليَّاتِ ْيَت َيا َداِفَع الْ َعالَ يَن تَ َصَر النَّاِصرِ ُسْبَحانَكَ َيا اَنْ

َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Ensar’an Nâsırîn te‘âleyte yâ Dâfî‘al Beliyyât

hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey bizle-

re bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden Ensar’an Nâ-
sırîn. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey dilediği belâları def 
edip dilediğinden musibetleri gideren Dâfî‘al Beliyyât. Bize ateşin 
musibetinden kurtuluş ver. Ey azamet ve yücelikte emsalsiz olup 
cömertlik ve merhamette kusursuz olan ve asâletin ve şerefin en 
yüce mertebesinde bulunan Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

يَن َصَر النَّاِصرِ ْيكَ َيا اَنْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ensar’an Nâsırîn {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey en güzel yardım edenimiz Ensar’an Nâsırîn.
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﴾398﴿ • ﴾٣٩٨﴿

اَيا طَ اِفَر الْخَ ْيَت َياغَ َعالَ َبِليَّاتِ تَ ُسْبَحانَكَ َيا َداِفَع الْ

َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ

Sübhâneke yâ Dâfî‘al Beliyyât te‘âleyte yâ Ğâfira’l Hatâyâ
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey sevdiği 
ve razı olduğu kullarından belâları def edip uzaklaştıran Dâfî‘al 
Beliyyât. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey tevbe eden kul-
larının hatalarını affedip bağışlayan Ğâfira’l Hatâyâ. Bize ateşin 
belâsından kurtuluş ver. Ey azamet ve yücelikte emsalsiz olup 
cömertlik ve merhamette kusursuz olan ve asâletin ve şerefin en 
yüce mertebesinde duran yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

َبِليَّاتِ ْيكَ َيا َداِفَع الْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ

Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Dâfî‘al Beliyyât {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey belâları def eden Dâfî’al Beliyyât.

﴾399﴿ • ﴾٣٩٩﴿

َبَالَيا اِشَف الْ ْيَت َيا كَ َعالَ اَيا تَ طَ اِفَر الْخَ ُسْبَحانَكَ َيا غَ
َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ

Sübhâneke yâ Ğâfira’l Hatâyâ te‘âleyte yâ Kâşife’l Belâyâ
hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey dile-
diği kişilerin hatalarını bağışlayan Ğâfira’l Hatâyâ. Sonsuz aza-
met ve kudret sahibisin! Ey her türlü belâları kaldıran güç ve irade 
sahibi olan Kâşife’l Belâyâ. Hatalarımızı bağışlayıp bize ateşten 
kurtuluş ver. Ey azamet ve yücelikte emsalsiz olup cömertlik ve  
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“Allah kendisinden istemeyene gazaplanır”  (Tirmizi, Daavât 2 - Hadis No:3373)

merhamette kusursuz olan ve asâletin ve şerefin en yüce mertebe-
sinde duran Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

اَيا طَ اِفَر الْخَ ْيكَ َيا غَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ğâfira’l Hatâyâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey hataları bağışlayan Ğâfira’l Hatâyâ.

﴾400﴿ • ﴾٤٠٠﴿

ا ِمَن النَّارِ لِّْصنَ ُسْبَحانَكَ َيا لَا ِاٰلَه ِاالَّ اَنَْت الْاَمانُ الْاَمانُ خَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illa ente'l Emânü'l Emân

hallisna mine'n nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Sen'den başka ilâh yok!

Emân ver bize, kurtar bizi cehenneminden.
•••

ِم ِهِ لّ ِق كُ لْ الْخَ ْيرِ يبِكَ خَ ا َعٰلى َحبِ َمْوَالَى َصِلّى َوَسِلّْم َداِئماً أََبدً
Mevlâya sallî ve sellim dâimen ebeden ‘alâ Habîbike

hayri'l halgi küllihimi.
Ey Mevlâm bütün mahlûkatın en hayırlısı olan Habîbine

dâimî ve ebedî olarak salât ve selâm eyle. 
•••

ِم ّ َواَْاللَ رِ اِشَف الضُّ ْيَت َيا كَ َعالَ َبَالَيا تَ اِشَف الْ ُسْبَحانَكَ َيا كَ

َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْصنَ ِلّ  خَ
Sübhâneke yâ Kâşife’l Belâyâ te‘âleyte yâ Kâşife’d Durri

ve’l Elem hallisnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey bütün 

dilediği mahlûkâtın üzerindeki belâları kaldıran Kâşife’l Belâyâ. 
Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey dilediğinden zarar, ızdırap 
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ve elemleri kaldıran Kâşife’d Durri ve’l Elem. Bize ateşin ızdırap 
ve eleminden kurtuluş ver. Ey azamet ve yücelikte emsalsiz olup 
cömertlik ve  merhamette kusursuz olan ve asâletin ve şerefin en 
yüce mertebesinde bulunan Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

َبَالَيا اِشَف الْ ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kâşife’l Belâyâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey belâları kaldıran Kâşife’l Belâyâ.

﴾401﴿ • ﴾٤٠١﴿

ِلَق اُْالَساٰرى ْيَت َيا ُمطْ َعالَ ِم تَ ّ َواَْاللَ رِ اِشَف الضُّ ُسْبَحانَكَ َيا كَ

َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ

Sübhâneke yâ Kâşife’d Durri ve’l Elem
te‘âleyte yâ Mutliga’l Üsârâ

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey her 

türlü zarar ve elemi kullarından kaldıran ve gideren Kâşife’d Dur-
ri ve’l Elem. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey her türlü esa-
reti sonlandıran ve esaretleri kaldırıp özgürlük veren Mutliga’l 
Üsârâ. Bizi ateşin esaretinden kurtar. Ey azamet ve yücelikte em-
salsiz olup cömertlik ve  merhamette kusursuz olan ve asâletin ve 
şerefin en yüce mertebesinde duran Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

ِم رِّ َو اَْاللَ اِشَف الضُّ ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kâşife’d Durri ve’l Elem

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey zarar ve acıyı gideren Kâşife’d Durri ve’l Elem.
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“Ey îmân edenler! Allah'ı çokça zikredin”  (Ahzâb, 33/41)

﴾402﴿ • ﴾٤٠٢﴿

ابِ قَ ّ ْيَت َيا ُمْعِتَق الرِ َعالَ ِلَق اُْالَساٰرى تَ   ُسْبَحانَكَ َيا ُمطْ

َرِم كْ إِ الِ َو الْ َجلَ ا الْ كَ َيا ذَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ Mutliga’l Üsârâ te‘âleyte yâ Mu‘tigar Rigâb

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ze’l Celâli ve’l İkrâm.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey her 

türlü esarete son verip, esirleri hürriyetine kavuşturup salıveren 
Mutliga’l Üsârâ. Sonsuz Azamet ve Kudret Sahibisin! Ey kölelere 
özgürlük veren Mu‘tigar Rigâb. Bizi ateşe köle ve mahkum olmak-
tan kurtar. Ey azamet ve yücelikte emsalsiz olup cömertlik ve  mer-
hamette kusursuz olan ve asâletin ve şerefin en yüce mertebesinde 
duran Ze’l Celâli ve’l İkrâm.

ِلَق اُْالَساٰرى ْيكَ َيا ُمطْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mutliga’l Üsârâ {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve affını dile-
niyorum ey esirleri salıveren Mutliga’l Üsârâ.

﴾403﴿ • ﴾٤٠٣﴿

يٍم رِ ّلِ كَ َرُم ِمْن كُ كْ ْيَت َيا اَ َعالَ ابِ تَ قَ ّ ُسْبَحانَكَ َيا ُمْعِتَق الرِ

ِلّ َرحِيٍم كَ  َيا اَْرَحُم ِمْن كُ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Mu‘tigar Rigâb te‘âleyte yâ Ekramu Min Külli 

Kerîm ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Erhamü Min Külli Rahîm.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey köle-

leri ve cehennemlikleri, günahkârları azat eden Mu‘tigar Rigâb. 
Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey tüm cömertlerden daha cö-
mert olup ikramı çok seven Ekramu Min Külli Kerîm. Bizi ateşten 
kurtar. Bizi aff eyle! Ey bütün merhametlilerden daha merhametli 
olan Erhamü Min Külli Rahîm.
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ابِ قَ ّ ْيكَ َيا ُمْعِتَق الرِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ  أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mu‘tigar Rigâb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey köleleri azad eden Mu‘tigar Rigâb.

﴾404﴿ • ﴾٤٠٤﴿

َهّمِ اِرَج الْ ْيَت َيا فَ َعالَ يٍم تَ رِ ّلِ كَ َرُم ِمْن كُ كْ ُسْبَحانَكَ َيا اَ

ِمِه ِحلْ َجاَوزَ بِ كَ َيا َمْن تَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Ekramu Min Külli Kerîm

te‘âleyte yâ Fârice’l Hemm ecirnâ mine’n nâr
bi ‘afvike yâ Men Tecâveze bi Hilmihi.

Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey lütuf ve 
keremi ile bütün cömertlerden daha cömert, kerim, ikram sahibi olan 
Ekramu Min Külli Kerîm. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey sı-
kıntıları giderip kullarını refaha çıkaran Fârice’l Hemm. Bizi keremin-
le ateşten kurtar. Bizi aff eyle! Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını ceza-
landırmaktan vazgeçen Men Tecâveze bi Hilmihi.

يٍم رِ لِّ كَ َرُم ِمْن كُ ْيكَ َيا اَكْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ  أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ekramu Min Külli Kerîm

{3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dileni-
yorum ey tüm cömertlerden daha cömert olup sonsuz ikram sahibi 
olan Ekramu Min Külli Kerîm.

•••

اِحٖميَن َيا اَْرَحَم الرَّ
Yâ Erhame'r Rahimîn

"Ey merhametlilerin en merhametlisi"
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“Sabah akşam O'nu tesbih edin”  (Ahzâb, 33/42)

يَن اِكرِ اِكٖريَن َولِٰآالئِكَ مَِن الذَّ ْعٰماِئكَ ِمَن الشّٰ نٖې ِلنَ َواْجَعلْ
Vec‘alnî li ne'mâike min'eş-şâkirîne ve li âlâike min'ez-zâkirin

“Beni senin nimetlerine şükredenlerden ve
ihsanlarını ananlardan kıl”
اِحٖميَن َرْحَمِتكَ َيا اَْرَحَم الرَّ َواْرَحْمٖنې بِ

Verhamnî bi rahmetike yâ Erhame'r Rahimîn
“Rahmetin hürmetine bana merhamet et,

ey merhametlilerin en merhametlisi”

﴾405﴿ • ﴾٤٠٥﴿

ّمِ غَ اِشَف الْ ْيَت َيا كَ َعالَ َهّمِ تَ اِرَج الْ ُسْبَحانَكَ َيا فَ

اَيا طَ اِفَر الْخَ كَ َيا غَ وِ ا ِمَن النَّارِ َعفْ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Fârice’l Hemm te‘âleyte yâ Kâşife’l Ğamm

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ğâfira'l Hatâyâ.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey gam ve 

kederden kurtarıp mutlu ve mesrur eden zâtı latîf ve lütufk ar olan 
Fârice’l Hemm. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey elem ve 
kederlere son verip kaldıran Kâşife’l Ğamm. Bizi lütfunla ateşten 
kurtar. Bizi aff eyle! Ey hataları mağfiret eden Ğâfire'l Hatâyâ.

َهمِّ اِرَج الْ ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fârice’l Hemm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey sıkıntıları kaldırıp kullarının kalplerini ferahlatan 
Fârice’l Hemm.

﴾406﴿ • ﴾٤٠٦﴿

نْبِ اِفَر الذَّ ْيَت َياغَ َعالَ ّمِ تَ غَ اِشَف الْ ُسْبَحانَكَ َيا كَ

َرُه فَ غْ اِفَر َمِن اْستَ كَ َيا غَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
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Sübhâneke yâ Kâşife’l Ğamm te‘âleyte yâ Ğâfira’z Zenb
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ğâfıra Meni’stağferah.

Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey gam, 
üzüntü ve kederleri giderip kullarına ferahlık ve huzur veren Kâ-
şife’l Ğamm. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey günah ve ha-
taları aff eden Ğâfira’z Zenb. Bizi ateşin acı keder ve azabından 
kurtar. Bizi aff eyle! Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan 
Ğâfıra Meni’stağferah.

مِّ غَ اِشَف الْ ْيكَ َيا كَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Kâşife’l Ğamm {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey üzüntüleri giderip kullarının ruhlarını rahatlatan 
Kâşife’l Ğamm.

﴾407﴿ • ﴾٤٠٧﴿

ا َيْعَملُونَ ّجِٖني َواَْهٖلي ِممَّ َرّبِ نَ
Rabbi neccinî ve ehlî mimma ya‘melûn.

“Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları
şeyden kurtar” (83)

•••

ْوبِ َل التَّ ابِ ْيَت َيا قَ َعالَ نْبِ تَ اِفَر الذَّ ُسْبَحانَكَ َيا غَ

ابِيَن وَّ كَ َيا َمْن ُيِحبُّ التَّ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Ğâfira’z Zenb te‘âleyte yâ Gâbile’t Tevb

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Men Yuhibbü’t Tevvâbîn.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey ku-

surları ve günahları afv ve mağfiret eyleyen Ğâfira’z Zenb. Sonsuz 
azamet ve kudret sahibisin! Ey tevbeleri kabul eden Gâbile’t Tevb. 

(83) Kur'an-ı Kerim, eş-Şu'arâ, 26/169.
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Bizi mağfiretinle ateşten kurtar. Bizi aff eyle! Ey tevbe edenleri se-
ven Men Yuhibbü’t Tevvâbîn.

نْبِ اِفَر الذَّ ْيكَ َيا غَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Ğâfira’z Zenb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey günahları aff edip mağfiret eden Ğâfira’z Zenb.

﴾408﴿ • ﴾٤٠٨﴿

لِْق اِلَق الْخَ ْيَت َيا خَ َعالَ ْوبِ تَ َل التَّ ابِ ُسْبَحانَكَ َيا قَ

ِه ْوَبةَ َعْن ِعَبادِ َبُل التَّ كَ َيا َمْن َيقْ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Gâbile’t Tevb te‘âleyte yâ Hâliga’l Halg

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Men Yegbelü't Tevbete ‘an ‘İbâdih.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey tevbe 

davetine icabet edip tevbe edenlerin tevbelerini kabul ve seyyia-
tını aff eden Gâbile’t Tevb. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey 
yaratılmışları yaratan Hâliga’l Halg. Bizi tevbe etmeyenlerin gire-
ceği ateşten kurtar. Bizi aff eyle! Ey kullarından tevbeyi kabul eden 
Men Yegbelü't Tevbete ‘an ‘İbâdih.

ْوبِ َل التَّ ابِ ْيكَ َيا قَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Gâbile’t Tevb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey tevbeleri kabul eden Gâbile’t Tevb.

﴾409﴿ • ﴾٤٠٩﴿

ِل فْ َق الطِّ ْيَت َيا َرازِ َعالَ ِق تَ لْ اِلَق الْخَ ُسْبَحانَكَ َيا خَ
َرُه فَ غْ اِفَر َمِن اْستَ كَ َيا غَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ   اَجِ
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Sübhâneke yâ Hâliga’l Halg te‘âleyte yâ Râziga’t Tıfl
ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ğâfıra Meni’stağferah.

Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey tüm 
yaratılanların yaratıcısı Hâlika’l Halg. Sonsuz azamet ve kudret 
sahibisin! Ey âcizlere ve zayıflara en güzel şekilde rızık veren Râzi-
ga’t Tıfl. Bizi ateşten kurtar. Bizi affeyle!  Ey kendisinden mağfiret 
isteyenleri bağışlayan Ğâfıra Meni’stağferah.

ِق لْ اِلَق الْخَ ْيكَ َيا خَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Hâliga’l Halg {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını di-
leniyorum ey tüm yaratılanların yaratıcısı, yaratmanın sahibi 
Hâliga’l Halg.

﴾410﴿ • ﴾٤١٠﴿

َعْهدِ ْيَت َياُموِفَى الْ َعالَ ِل تَ فْ َق الطِّ ُسْبَحانَكَ َيا َرازِ

واً اََحدٌ فُ ُه كُ ْن لَ ْم َيکُ دْ َولَ ْم ُيولَ ْم َيِلدْ َولَ كَ َيا َمْن لَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Râzika’t Tıfl  te‘âleyte yâ Mûfiye’l ‘Ahd

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Men Lem Yelid ve Lem Yuled ve 
Lem Yekün Lehü Küfüven Ehad.

Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey zayıf-
lara ve âcizlere rızıklarını en kolay ve en güzel şekilde imdadına 
yetişip rızıklarını veren Râzika’t Tıfl . Sonsuz azamet ve kudret 
sahibisin! Ey ahdini mutlaka yerine getiren Mûfiye’l ’Ahd. Bizi 
ateşten kurtar. Bizi aff eyle! Ey doğurmayan ve doğmayan, hiçbir 
şey kendisine denk olmayan Men Lem Yelid ve Lem Yuled ve Lem 
Yekün Lehü Küfüven Ehad.

ِل فْ َق الطِّ ْيكَ َيا َرازِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Râzika’t Tıfl  {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
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isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey tüm rızkını almaktan âciz olan yavruların rızkını en 
güzel şekilde veren Râzika’t Tıfl .

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı

Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

﴾411﴿ • ﴾٤١١﴿

ّرِ ْيَت َيا َعاِلَم الّسِ َعالَ َعْهدِ تَ ُسْبَحانَكَ َيا ُموِفَى الْ

نُوَب ِاالَّ ُهَو ِفُر الذُّ كَ َيا َمْن َال َيغْ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ
Sübhâneke yâ Mûfiye’l ‘Ahd te‘âleyte yâ ‘Âlime’s Sırr

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Men Lâ Yeğfiru’z Zünûbe İllâ Hû.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Ey sözle-

rini en güzel şekilde yerine getiren Mûfiye’l Ahd. Sonsuz azamet 
ve kudret sahibisin! Ey tüm sırları bilen Âlime’s Sırr. Bizi ateşten 
kurtar. Bizi aff eyle. Ey günahları kendisinden başka hiç kimse 
mağfiret edemeyen Men Lâ Yeğfiru’z Zünûbe İllâ Hû.

َعْهدِ ْيكَ َيا ُموِفَى الْ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Mûfiye’l ‘Ahd {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey sözlerini en güzel şekilde yerine getiren Mûfiye’l ‘Ahd.
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﴾412﴿ • ﴾٤١٢﴿

اِلَق الَْحّبِ ْيَت َيا فَ َعالَ ّرِ تَ   ُسْبَحانَكَ َيا َعاِلَم الّسِ

اُب وَّ وُر َيا تَ فُ كَ َيا غَ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ اَجِ
Sübhâneke yâ ‘Âlime’s Sırr te‘âleyte yâ Fâlika'l Habb

ecirnâ mine’n nâr bi ‘afvike yâ Ğafûr yâ Tevvâb.
Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan Münezzehsin! Ey gizli ve 

saklı olan her esrar ve hâdisatı ilm-i ezelîsi ile bilen ‘Âlime’s Sırr. 
Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey kurumuş tohumlardan ve 
çürümüş ölmüşlerden hayat çıkaran Fâlika'l Habb. Bizi ateşten 
kurtar. Bizi affeyle! Ey kullarının işlediği günahlarını çokça ba-
ğışlayan Ğafûr ve ey pişman olup kullarının yaptıkları tevbelerini 
kabul eden Tevvab.

ّرِ ْيكَ َيا َعاِلَم الّسِ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ ‘Âlime’s Sırr {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, 
isyan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dile-
niyorum ey tüm gizlileri ve sırları bilen ‘Âlime’s Sırr.

﴾413﴿ • ﴾٤١٣﴿

ْيَت َيا َرْحٰمُن َعالَ ُه تَ اِلَق الَْحبِّ َيا اَللّٰ ُسْبَحانَكَ َيا فَ
ابِيَن وَّ كَ َيا َحبِيَب التَّ وِ َعفْ ا ِمَن النَّارِ بِ ْرنَ  اَجِ

Sübhâneke yâ Fâlika'l Habbi yâ Allah tealeyte yâ Rahmân
ecirna minennar bi avfike yâ Habîbe’t Tevvâbîn.

Esma ve sıfatlarınla eksik ve kusurdan münezzehsin! Gafl et ve 
dalâlet ile ölmüş, günahlar ile sönmüş ve kuruyan kalplerimizi ve 
boşa ve gafl et içerisinde geçen hayatımızı senin aşkın, habibinin 
sevgisi ve tam olan hidâyetin ile hayatlandırıver yâ Fâlika'l Habbi 
yâ Allah. Sonsuz azamet ve kudret sahibisin! Ey rahmeti ile her şeyi 
kuşatan sonsuz merhamet sahibi Rahmân. Bizi cehennem ateşin-
den kurtar. Ey tevbe edenlerin sevgilisi Habîbe’t Tevvâbîn. 
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َحّبِ اِلَق الْ ْيكَ َيا فَ وُب إِلَ ِفُراللَّٰه َوأَتُ غْ أَْستَ
Estağfirullâhe ve etûbu ileyke yâ Fâlika'l Habb {3, 11, 33, 100 tekrar}

Allahım; isim, sıfat, emir ve yasaklarına karşı gizli-açık tüm şirk, is-
yan ve günahlarımızdan tevbe ediyor, rahmet, mağfiret ve aff ını dileni-
yorum ey kurumuş  tohumlardan ve çürümüş ölmüşlerden hayat 
çıkaran Fâlika'l Habb.

•••

دٍ َوآِلِه ْوَث َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ غَ ْوَث الْ غَ ُسْبَحانَكَ َيا آل إٰلَه إِالَّ أَنَْت الْ

اِحٖميَن َراِم َيا أَْرَحَم الرَّ كْ إِ الِ َوالْ َجلَ ا الْ ارِ َيا ذَ ا ِمَن النَّ ْصنَ لِّ َوخَ
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente'l Gavse'l Gavs

salli alâ Muhammedin ve âlihî ve hallisnâ mine’n nâr
yâ Ze'l Celâli ve’l İkrâm, yâ Erhame’r Râhimîn

Her türlü noksandan münezzeh ey kendisinden başka hiçbir 
ilah olmayan, ey imdat dileyenlerin sığınağı

Muhammed'e ve ehline salât eyle bizi cehennemden koru
ey celâl ve ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi.

Allahım!
Gafl et ve dalâlet ile
ölmüş, sönmüş ve

kuruyan kalplerimizi,
senin aşkın,

habibinin sevgisi
ve tam olan hidâyetin ile

hayatlandırıver...
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﴾414﴿ • ﴾٤١٤﴿

َب ٭ اَوقَ اِسٍق ِاذَ ّ غَ رِ لََق ٭ َوِمْن شَ ّ َما خَ رِ لَِق ٭ ِمْن شَ فَ ّ الْ َربِ اَُعوذُ بِ

اَحَسدَ ٭ ّ َحاِسدٍ ِاذَ رِ دِ ٭ َوِمْن شَ ُعقَ اتِ ِفي الْ اثَ ّ النَّفَّ رِ َوِمْن شَ

E‘ûzu bi Rabbi’l felag. Min şerri mâ halag.
Ve min şerri ğasigın izâ vegab.

Ve min şerri’n neff âsâti fi’l ‘ugad.
Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım.
Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin

şerrinden. Düğümlere üfl eyenlerin şerrinden.
Ve hased ettiği zaman hasedcinin şerrinden.

•••

نَّاِس َوْسَواِس الْخَ ّ الْ رِ ّ النَّاِس ٭ َمِلكِ النَّاِس ٭ ِاٰلِه النَّاِس ٭ ِمْن شَ َربِ  اَُعوذُ بِ

ِة َوالنَّاِس ٭ نَّ ورِ النَّاِس ٭ ِمَن الْجِ ُس ٖفي ُصدُ ٭ اَلَّٖذي ُيَوْسوِ

E‘ûzu bi Rabbi’n nâs. Meliki’n nâs. İlâhi’n nâs.
Min şerri’l vesvâsi’l hânnâs.

Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n nâs.
Mine’l cinneti ve’n nâs.

İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine.
İnsanların ilahına. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi

vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesvese verir.
Gerek cin, gerekse insanlardan.

•••

اِحٖميَن َرْحَمِتكَ َيا اَْرَحَم الرَّ اُر، بِ ٖميَن، َيا َستَّ َعالَ َيا َربَّ الْ
Yâ Rabbe’l ‘Âlemîn, Yâ Settâr,

Birahmetike Yâ Erhame’r Rahimîn.
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“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

Ey âlemlerin Rabbi, ey dileğini merhametiyle örtüp aff eden,
ey merhametlilerin en merhametlisi.

•••

وُب ِالَْيِه ِفُراللَّٰه َواَتُ غْ ِه أَْستَ َحْمدِ ِه َوبِ ُسْبَحانَ اللّٰ

Sübhânallahi ve bihamdihî estağfirullahe ve etûbu ileyh
{3, 11, 33, 100 tekrar}

"Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve 
O’na hamdederim. Allah’tan beni bağışlamasını diler ve

günahlarıma tevbe ederim.” (84)

•••

ا ّلِْصنَ ِه لَا ِاٰلَه ِاالَّ اَنَْت الْاَمانُ الْاَمانُ خَ َحْمدِ ِه َوبِ ُسْبَحانَ اللّٰ

ا ِمَن النَّارِ ّجِنَ ا نَ ْرنَ  اَجِ

Sübhânallahi ve bihamdihi lâ ilâhe illa ente'l Emânü'l Emânu
hallisnâ ecirnâ neccinâ mine'n nar.

Bütün kusurlardan münezzeh Rabbimi hamd ile tesbih ederim, 
Sen'den başka hiçbir ilâh yok! Emân ver bize. Halas eyle, necat ver, 

bizi cehennemden kurtar.
•••

اِلٖميَن نُْت ِمَن الظَّ ِي كُ آَ اَنَْت ُسْبَحانَكَ ِانّ لَٓا ِاٰلَه ِالّ
“…Lâ ilâhe illâ ente Sübhâneke innî küntü mine’z zâlimîn.” (85)

"Sen'den başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı 
olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." 

Lâ ilâhe illâ ente {10 tekrar}

Lâ ilâhe illâ ente Sübhâneke innî küntü mine’z zâlimîn. {1 tekrar} 

•••

(84) Buhârî, Ezân 123, 139; Müslim, Salât 218-220.
(85) Kur'an-ı Kerim, el-Enbiyâ, 21/87.
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َبُر ُه أَكْ  اَللّٰ
Allahu Ekber

“Allah tek büyük” {10 tekrar}

ٖحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِه الرَّ ْسِم اللّٰ  بِ
Bismillâhi’r Rahmâni’r Rahîm

"Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla"

وٌس دُّ ٌل قُ ٌم َعدْ وٌم َحکَ يُّ ْرٌد َحىٌّ قَ  فَ
Ferdün, Hayyun, Gayyumun, Hakemün, ‘Adlün, Guddusün
O, Zâtında, sıfatlarında, isimlerinde, ulûhiyyet ve rububiyetin-

de ortağı olmayan Ferd’dir. Ezelî ve ebedî hayat sahibi ve varlık-
lara hayat veren Hayy’dır. Kendi varlığı kendisiyle kâim ve bütün 
varlıkları ayakta tutan Gayyûm’dur. Hükmeden ve mutlak hüküm 
sahibi olan Hakem’dir. Mutlak adâlet sahibi ‘Adl’dir. Her türlü nok-
san sıfatlardan münezzeh en üstün sıfatlara sahip ve kâinatı temiz 
tutup güzelleştiren Guddûs’tur.

ْيِه... ُه َعلَ تَ ُه َسٖکينَ َزَل اللّٰ اَنْ ...فَ
Fe enzelallâhu sekînetehü ‘aleyhi

"Allah, Rasûlünün üzerine emniyet ve rahmetini indirdi" (86)

َبُر... َاكْ َزعُ الْ فَ ُهُم الْ لَا َيْحُزنُ
Lâ yehzünühümül feze‘ul ekber

"En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez" (87)

ا ٰاٰتيُهْم... مَٓ ٖحيَن بِ رِ ونَ ٭ فَ قُ ...ُيْرزَ
Yürzegune ferihîne bimâ âtâhüm

"Onlar Allah’ın nimetleriyle rızıklanıp kendilerine verdiği
ikramlarla sevinç içindedirler" (88)

(86) Kur'an-ı Kerim, et-Tevbe, 9/40.
(87) Kur'an-ı Kerim, el-Enbiyâ, 21/103.
(88) Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmrân, 3/169,170.
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“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

ّ َرٖحيٍم ْولًا ِمْن َربٍ اٌم قَ َسلَ
Selâmün gavlen min Rabbi'r Rahîm

"Rahîm olan Rab’lerinden onlara selâm vardır" (89)

اًما... وٖنى َبْرًدا َوَسلَ اُر كُ ...َيا نَ
Yâ nâru kûnî berden ve selâmâ
"Ey ateş serin ve selâmeti ol" (90)

اٌء... وا ُهدًى َوِشفَ ...ِللَّٖذيَن ٰاَمنُ
Lillezîne âmenû hüden ve şifâün

"Bu Kur'an îmân edenler için  hidâyet ve şifâdır" (91)

ِمٖنين... ُمؤْ اٌء َوَرْحَمةٌ ِللْ ْرٰانِ َما ُهَو ِشفَٓ قُ ُل ِمَن الْ ّ زِ نَ َونُ
Ve nünezzilü mine'l gur'âni mâ hüve şifâün ve rahmetün li'l mü'minîn

"Biz Kuran’dan mü'minler için şifâ ve rahmet indiriyoruz" (92)

ٖميَن... َعالَ ّ الْ ِه َربِ َحْمدُ ِللّٰ ...َوالْ
Ve'l hamdülillâhi Rabbi'l ‘Âlemîn

"Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allah’a" (93)

•••

َبُر ُه أَكْ  اَللّٰ
Allahu Ekber

“Allah tek büyük” {10 tekrar}

ٖحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِه الرَّ ْسِم اللّٰ  بِ

Bismillâhi’r Rahmâni’r Rahîm
"Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla"

(89) Kur'an-ı Kerim, el-Yâsîn, 36/58.
(90) Kur'an-ı Kerim, el-Enbiyâ, 21/69.
(91) Kur'an-ı Kerim, el-Fussilet, 41/44.
(92) Kur'an-ı Kerim, el-İsrâ, 17/82.
(93) Kur'an-ı Kerim, el-En’âm, 6/45.
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وٌس دُّ ٌل قُ ٌم َعدْ وٌم َحکَ يُّ ْرٌد َحىٌّ قَ  فَ
Ferdün, Hayyun, Gayyumun, Hakemün, ‘Adlün, Guddusün
O, Zâtında, sıfatlarında, isimlerinde, ulûhiyyet ve rububiyetin-

de ortağı olmayan Ferd’dir. Ezelî ve ebedî hayat sahibi ve varlık-
lara hayat veren Hayy’dır. Kendi varlığı kendisiyle kâim ve bütün 
varlıkları ayakta tutan Gayyûm’dur. Hükmeden ve mutlak hüküm 
sahibi olan Hakem’dir. Mutlak adâlet sahibi ‘Adl’dir. Her türlü nok-
san sıfatlardan münezzeh en üstün sıfatlara sahip ve kâinatı temiz 
tutup güzelleştiren Guddûs’tur.

ُه َبْعدَ ُعْسرٍ ُيْسًرا ...َسَيْجَعُل اللّٰ
Seyec‘alüllâhü ba‘de ‘usrin yüsran

"Allah her zorluktan sonra, kolaylık lütfeder" (94) 

وِم... يُّ قَ َحِىّ الْ َوَعنَتِ الْۇُجوُه ِللْ
Ve ‘aneti'l vücûhü li'l Hayyi'l Gayyûm

"Bütün yüzler Hayy ve Gayyûm olan Allah’ın huzurunda eğilmiştir" (95) 

ٌف َرٖحيٌم َرؤُ ْم لَ کُ َه بِ ...َوِانَّ اللّٰ
Ve innellâhe biküm le Raufu'r Rahîmün

"Allah sizlere karşı çok şefk atli ve merhametlidir" (96) 

اًبا َرٖحيًما وَّ انَ تَ َه كَ ...ِانَّ اللّٰ
İnnellâhe kâne Tevvâbe'r Rahîmen

"Muhakkak ki Allah tevbeleri çokça kabul eden
ve çokça merhamet edendir" (97) 

وًرا َرٖحيًما فُ انَ غَ َه كَ ِانَّ اللّٰ
İnnellâhe kâne Ğafûra'r Rahîmen

(94) Kur'an-ı Kerim, et-Talâk, 65/7.
(95)  Kur'an-ı Kerim,  et-Tâ-Hâ, 20/111.
(96) Kur'an-ı Kerim, el-Hadîd, 57/9.
(97)  Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ, 4/16.
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“Haram-i Eşme ve Şirk Tevbesi”

"Muhakkak ki Allah çok aff edici ve çok merhamet edicidir" (98)

ٖديًرا ا قَ وًّ انَ َعفُ َه كَ ِانَّ اللّٰ ...فَ
Fe innellâhe kâne ‘Afüvven Gadîren

"Muhakkak ki Allah her şeye gücü yetendir ve çok bağışlayandır" (99)

انَ َسٖميًعا َبٖصيًرا َه كَ ...ِانَّ اللّٰ
İnnellâhe kâne Semî‘an Basîran

"Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla görüp işitendir" (100) 

انَ َعٖليًما َحٖکيًما َه كَ ...ِانَّ اللّٰ
İnnellâhe kâne ‘Alîmen Hakîmen

"Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilen
ve her şeyi Hak ve hikmetle yapandır" (101)

ْم َرٖقيًبا ْيکُ انَ َعلَ َه كَ ...ِانَّ اللّٰ
İnnellâhe kâne ‘aleyküm Ragîben

"Muhakkak ki Allah üzerinizde gözetendir
her şeyinizi görmektedir" (102)

ًحا ُمٖبينًا تْ ا لَكَ فَ ْحنَ تَ ا فَ ِانَّ
İnnâ fetehnâ leke fethan Mübînen

"Hakikaten Biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik" (103) 

ْصًرا َعٖزيًزا ُه نَ َوَينُْصَركَ اللّٰ
Ve yensurakellâhü Nasran ‘Azîzen

"Ve Allah sana şerefl i zafer için yardım etsin" (104)

(98)  Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ, 4/106.
(99)  Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ, 4/149
(100) Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ, 4/58.
(101) Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ, 4/11.
(102) Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ, 4/1.
(103) Kur'an-ı Kerim, el-Fetih, 48/1.
(104) Kur'an-ı Kerim, el-Fetih, 48/3.
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اِلُبونَ غَ ِه ُهُم الْ ...فَِانَّ ِحْزَب اللّٰ
Fe inne hizballâhü hümü'l Ğalibûn

"Şüphesiz ki Allah’ın taraft arları galiplerin ta kendileridir" (105)

َعٖزيزِ ىُّ الْ وِ قَ ...ِانَّ َربَّكَ ُهَو الْ
İnne rabbeke Hüve'l Gaviyyü'l ‘Azîz

"Muhakkak ki Allah sonsuz kuvvet ve üstünlük sahibidir" (106)

َحٖميدُ ِنىُّ الْ غَ َه ُهَوالْ ِانَّ اللّٰ
İnnellâhe Hüve'l Ğaniyyü'l Hamîd

"Muhakkak ki hamd edilmeye senâlara en lâyık olan ve hiçbir şeye 
ihtiyacı olmayıp sonsuz zenginlik sahibi olan sadece Allah’tır" (107)

ُه لَٓا ِاٰلَه ِالَّا ُهَو... ...َحْسِبَى اللّٰ
Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ Hûve

"Allah bana yeter, O’ndan başka hiçbir ilah yoktur" (108)

َوٖكيُل ُه َوِنْعَم الْ ...َحْسُبَن اللّٰ
Hasbünallâhü ve ni‘me'l Vekîl

"Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir" (109)

َبُر... َاكْ َزعُ الْ فَ ُهُم الْ لَا َيْحُزنُ
Lâ yehzünühümü'l feze‘u'l ekber

"En büyük korku olan kıyametin dehşeti bile
onlara üzüntü vermez" (110)

ٖعيُن ْستَ اكَ نَ ْعُبدُ َوِايَّ اكَ نَ ِايَّ
İyyâke na'budu ve iyyâke neste’în

(105)  Kur'an-ı Kerim, el-Mâide, 5/56.
(106) Kur'an-ı Kerim, el-Hûd, 11/66.
(107) Kur'an-ı Kerim, el-Lokman, 31/26.
(108) Kur'an-ı Kerim, et-Tevbe, 9/129.
(109) Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmrân, 3/173.
(110) Kur'an-ı Kerim, el-Enbiyâ, 21/103.
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“Allah kendisinden istemeyene gazaplanır”  (Tirmizi, Daavât 2 - Hadis No:3373)

"Ancak sana kulluk eder ve ancak Sen'den yardım dileriz" (111)

ٖميَن َعالَ ّ الْ ِه َربِ َحْمدُ ِللّٰ َوالْ
Ve'l hamdülillâhi Rabbi'l ‘Âlemîn

"Ve hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur" (112)

{19 defa okunur} 

•••

ا ْرنَ ُهمَّ اَجِ ارٍ ٭ اَللّٰ ّلِ نَ ارِ ٭ َو ِمْن كُ ا ِمَن النَّ نَ ّ ا ٭ َو نَجِ ْرنَ ا ٭ َو اَجِ ْصنَ ِلّ ا ٭ خَ نَ ُهمَّ َربَّ  اَللّٰ
ِة نَ ا ِمْن ِفتْ ْرنَ ُهمَّ اَجِ َمانِ ٭ اَللّٰ ِة ٰاِخرِ الزَّ نَ ا ِمْن ِفتْ ْرنَ ُهمَّ اَجِ ِة ٭ اَللّٰ يَّ َيوِ نْ ِة َو الدُّ ِيِنيَّ ِة الدّ نَ  ِمْن ِفتْ
َبِليَّاتِ ِعيَّاتِ َو الْ دْ بِ َالَالتِ َو الْ ا ِمَن الضَّ ْرنَ ُهمَّ اَجِ َيانِ ٭ اَللّٰ فْ الِ َو السُّ جَّ  الَْمسِيِح الدَّ
اَراتِ وِس اَْالمَّ ُرورِ النُّفُ ا ِمْن شُ ْرنَ ُهمَّ اَجِ اَرِة ٭ اَللّٰ ِس اَْالمَّ ّرِ النَّفْ ا ِمْن شَ ْرنَ ُهمَّ اَجِ  ٭ اَللّٰ
ا ْرنَ ُهمَّ اَجِ اِء ٭ اَللّٰ ِسَٓ ِء النّ ا ِمْن َبالَٓ ْرنَ ُهمَّ اَجِ اِء ٭ اَللّٰ ِسَٓ ّرِ النّ ا ِمْن شَ ْرنَ ُهمَّ اَجِ ِة ٭ اَللّٰ ِفْرَعْوِنيَّ  الْ
ِقٰيَمِة ابِ َيْومِ الْ ا ِمْن َعذَ ْرنَ ُهمَّ اَجِ ْبرِ ٭ اَللّٰ قَ ابِ الْ ا ِمْن َعذَ ْرنَ ُهمَّ اَجِ اِء ٭ اَللّٰ ِسَٓ ِة النّ نَ  ِمْن ِفتْ
ا ْرنَ ُهمَّ اَجِ كَ ٭ اَللّٰ ْهرِ ابِ قَ ا ِمْن َعذَ ْرنَ ُهمَّ اَجِ َم ٭ اَللّٰ ابِ َجَهنَّ ا ِمْن َعذَ ْرنَ ُهمَّ اَجِ  ٭اَللّٰ
ا ِمَن الّرَِياِء َو ْرنَ ُهمَّ اَجِ َِرانِ ٭ اَللّٰ ْبرِ َو النّ قَ ابِ الْ ا ِمْن َعذَ ْرنَ ُهمَّ اَجِ كَ ٭ اَللّٰ ْهرِ ارِ قَ  ِمْن نَ
ا ِمْن ْرنَ ُهمَّ اَجِ ُملِْحدِيَن ٭ اَللّٰ َجاۇزِ الْ ا ِمْن تَ ْرنَ ُهمَّ اَجِ رِ ٭ اَللّٰ خْ فَ ُعُجبِ َو الْ ْمَعِة َو الْ  السُّ
ا نَ ُهمَّ اَْدِخلْ اُر ٭ اَللّٰ فَّ ْضِلكَ َيا غَ فَ اِسقِيَن ٭ بِ فَ ِة الْ نَ ا ِمْن ِفتْ ْرنَ ُهمَّ اَجِ اِفقِيَن ٭ اَللّٰ ُمنَ ّرِ الْ  شَ
ارِ َو ٰاِلِه تَ ّيِكَ الُْمخْ بِ ةَ َمَع اَْالْبَرارِ ٭ َصّلِ َعٰلى نَ َجنَّ ا الْ نَ ُهمَّ اَْدِخلْ ةَ َمَع اَْالْبَرارِ ٭ اَللّٰ َجنَّ  الْ
َعالَمِيَن ِه َرّبِ الْ َحْمدُ ِللّٰ َهاُر ٰامِيَن َوالْ ْيُل َو النَّ ِْم َماَداَم الَّ َيارِ َو َسلّ ِه اَْالخْ َهارِ َو  اَْصَحابِ اَْالطْ
ِة  ِة الَّلِطيفَ َجِليلَ اتِ الْ فَ ِة َو الِصّ يفَ رِ يَمِة الشَّ رِ اِء الْکَ َاْسمَٓ ِه الْ َحِقّ ٰهذِ  ٭ َو اَْسىَٔلُكَ بِ
ِه ْسِم اللّٰ دٍ بِ دِ َحَسنَاتِ ُمَحمَّ َعدَ ِه بِ دٍ َو َعلٰٓى ٰاِلِه َو َصْحبِ ا ُمَحمَّ نَ دِ ّ َى َعٰلى َسيِ َصِلّ  اَنْ تُ
َى ّ ُه ٭ َربِ اَء اللّٰ ُه ٭ َما شَٓ ْل ُهَو اللّٰ ُه ٭ قُ دَ اللّٰ هِ ُه ٭ شَ ُه ٭ لَٓا ِاٰلَه ِالَّا اللّٰ  ٭ َحْسِبَى اللّٰ
(111)  Kur'an-ı Kerim, el-Fâtiha, 1/5.
(112) Kur'an-ı Kerim, el-Saff at, 37/182.
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ُه َو ُهَو ُهُم اللّٰ ِفيکَ َسَيکْ ِه ٭ فَ لُْت َعلَى اللّٰ َوكَّ ُه ٭ تَ َعالَى اللّٰ ُه ٭ تَ َباَركَ اللّٰ ُه ٭ تَ  اللّٰ
اًء نَٓ ثَ اُْحِصى  لَٓا  ٭  َاَمانُ  الْ َاَمانُ  الْ اَنَْت  ٓا  ِالَّ ِاٰلَه  لَٓا  َيا  ُسْبَحانَكَ  ٭  َعِليُم  الْ ِميُع   السَّ
وُر فُ ُه ٭ َيا َرْحٰمُن ٭ َيا َرٖحيُم ٭ َيا غَ ا اَللّٰ ِسكَ ٭ يَٓ فْ نَْيَت َعٰلى نَ ا اَثْ مَٓ ْيكَ اَنَْت كَ  َعلَ
َيا ُعلْ اِتكَ الْ ْيكَ ِمْن اَْسَماِئكَ الُْحْسٰنى َو ِصفَ ُه َعلَ َما اَْحَصْيتَ وُر ٭ اَْسىَٔلُكَ بِ کُ  ٭ َيا شَ
َبِة لَ ْرٰانِ َوِلطَ قُ اِطبِ الْ َبِة َوَحاِفِظ َوخَ لَ ىَّ َوِلطَ ِفَر ِلى َو ِلَواِلدَ غْ ِة اَنْ تَ امَّ ِلَماِتكَ التَّ  َو كَ
اِئِق  َو ِم السَّ اِطبِ ِعلْ َبِة َوخَ لَ ورِ َوِلطَ اِئِل النُّ اِطبِ َرسَٓ َبِة َوخَ لَ فِ َوِلطَ اِطبِ التََّصوُّ  َوخَ
َاْمَواتِ ُهْم َو الْ َاْحَياِء ِمنْ ُمْسِلَماتِ اَلْ ُمْسِلِميَن َو الْ ِمنَاتِ َو الْ ُمؤْ ِمِنيَن َو الْ ُمؤْ  ِلَجِميِع الْ
ا ِضَى َحَواِئَجنَ قْ ِقكَ َو اَنْ تَ لْ َها َعْن َرْحَمِة َمْن ِسَواكَ ِمْن خَ ا بِ ِنينَ غْ ا َرْحَمةً تُ ْرَحَمنَ  َو تَ
َراَمِة َو َهاَدِة َو الْکَ َعاَدِة َو الشَّ السَّ ا بِ نَ ِتَم لَ خْ ٰاِخَرِة َو تَ َيا َو الْ نْ ا ِفى الدُّ نَ الَ ا ُسؤَ ْعِطَينَ  َو تُ
َم َعنَّا َما ُهَو ْيِه َو َسلَّ ا َصلَّى اللُّٰه َعلَ دً َى ُمَحمَّ ْجزِ َيا ٭ َو تَ نْ دَ ِفَراقِ الدُّ ٰرى ِعنْ ُبشْ  الْ
ِقكَ لْ ةَ َعْيٍن َو لَا ِاٰلى اََحدٍ ِمْن خَ ْرفَ ا طَ ِسنَ فُ ا َعٰلى اَنْ نَ ِكلَ ُه َو اَنْ لَا تَ َحقُّ ُه َو ُمْستَ  اَْهلُ
ِنكَ ُركْ ا بِ نَ ظَ ْحفَ اُم ٭ َو تَ نَ َعْيِنكَ الَِّتى لَا تَ ا بِ ْحُرَسنَ ا ٭ َو اَنْ تَ نَ أْنَ ا شَ نَ ْصِلَح لَ  ٭ َو تُ
ِه ْيِه ٰهذِ َِق َعلَ ْن ُعلّ َف َعنَّا َو َعمَّ ْصرِ َراِم ٭ َو اَنْ تَ ِاكْ الِ َو الْ َجلَ ا الْ  الَّٖذى لَا ُيَراُم َيا ذَ
َبالِ ةَ الْجِ كَ دَ َاْرِض َو َدكْ ةَ الْ َزلَ لْ َياِطيِن ٭ َو زَ ِانِْس َو الشَّ َو الْ ّنِ  ةَ الْجِ َاْسَماُء ٰافَ  الْ
َيا نْ َجَواِرِح َواََساَرِة الدُّ وِء َو َوَجَع الْ َوَباِء َوَعْيَن السُّ اُعونِ َوالْ ةَ الطَّ َيِتِه ٭ َوٰافَ شْ  ِمْن خَ
اَمةَ لَ ا السَّ نَ قَ ْرزُ ّرٍ َو ُسوٍء ٭ َو تَ ّلِ شَ ا ِمْن كُ نَ ظَ ْحفَ اتِ ٭ َوتَ ٰافَ  َواََساَرِة الْآِخَرِة َو َساِئَر الْ
اِحٖميَن ٭ َو َصلَّى َرْحَمِتكَ َيا اَْرَحَم الرَّ ٰاِخَرِة بِ َيا َو الْ نْ ْيَر ِفى الدُّ َعاِفَيةَ َو الْخَ  َو الْ
ٖميَن َعالَ الْ َرّبِ  ِه  ِللّٰ َحْمدُ  الْ َو  ٭  اَْجَمِعيَن  ِه  َصْحبِ َو  ٰاِلِه  َو  دٍ  ُمَحمَّ ا  نَ َسّيِدِ َعٰلى  اللُّٰه 

Allahümme rabbenâ, hallisna ve ecirna ve neccina mine’n nâr. 
Ve min külli nâr. Allahümme ecirnâ min fitneti’d dîniyyeti ve’d 
dünyeviyyeh. Allahümme ecirnâ min fitneti âhiri’z zaman. Alla-
hümme ecirnâ min fitneti’l mesîhi’d deccâli ve’s süfyân. Allahüm-
me ecirnâ mine’d dalâlâti ve’l bid‘iyyâti ve’l beliyyât. Allahümme 
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ecirnâ min şerri’n nefsi’l emmârah. Allahümme ecirnâ min şürû-
ri’n nüfûsi’l emmârâti’l fir‘avniyyeh. Allahümme ecirnâ min şer-
ri’n nisâ. Allahümme ecirnâ min belâi’n nisâ. Allahümme ecirnâ 
min fitneti’n nisâ. Allahümme ecirnâ min azâbi’l gabr. Allahüm-
me ecirnâ min azâbi yevmi’l gıyâmeh. Allahümme ecirnâ min 
azâbi cehennem. Allahümme ecirnâ min azâbi gahrik. Allahüm-
me ecirnâ min nâri gahrik. Allahümme ecirnâ min azâbi'l gabri 
ve’n nîrân. Allahümme ecirnâ mine’r riyâi ve’s sum‘ati ve’l ucubi 
ve’l fahr. Allahümme ecirnâ min tecâvüzi’l mülhidîn. Allahüm-
me ecirnâ min şerri’l münâfigîn. Allahümme ecirnâ min fitneti’l 
fâsigîn. Bi fadlike yâ Ğaff âr. Allahümme edhılne'l cennete me‘al 
ebrâr. Allahümme edhılnel cennete me‘al ebrâr. Salli ‘alâ nebiyyi-
ke’l muhtâr ve âlihi’l ethâr ve ashâbihi’l ehyâr ve sellim mâdâme’l 
leylü ve’n nehâr. Âmîn, velhamdü lillâhi rabbi’l ‘âlemîn. Ve es’elüke 
bi haggı hâzihi’l esmâi'l kerimeti’ş şerîfeti ve’s sıfâti’l celîleti’l latî-
feti en tüsalliye ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sah-
bihi bi ‘adedi hasenâti Muhammedin Bismillah. Hasbiyallah. Lâ 
ilâhe illallah. Şehidallah. Gulhüvallah. Mâşâallah. Rabbiyallah. 
Tebârekallah. Te‘âlellah. Tevekkeltü ‘alellah. Feseyekfîkehümülla-
hü ve hüve’s Semîu’l ‘Alim. Sübhaneke yâ lâ ilâhe illâ ente’l emâ-
nü’l emân. Lâ uhsî senâen ‘aleyke ente kemâ esneyte ‘alâ nefsik. 
Yâ Allah. Yâ Rahmân. Yâ Rahîm. Yâ Ğaff âr. Yâ Şekûr. Es’elüke 
bimâ ehsaytehü ‘aleyke min esmâike’l hüsnâ ve sıfâtike’l ulyâ ve 
kelimâtike’t tâmmeti en tağfirali ve livalideyye ve li talebeti ve hâ-
fizi ve hâtibi’l gur’âni ve li talebeti ve hâtibi’t tasavvufi ve li tale-
beti ve hâtibi resâili’n nuri ve li talebeti ve hâtibi ‘îlm-i sâigı ve li 
cemî‘i’l mü’minine ve’l mü’minâti ve’l müslimine ve’l müslümâti el 
ehyâi minhüm ve’l emvâti ve terhamenâ rahmeten tüğninâ bihâ 
‘an rahmeti men sivâke min halgıke ve en tegzıye havâyicenâ ve 
tü'tiyenâ suâlena fi’d dünyâ ve’l âhireti ve tehtimelenâ bi’s se‘âdeti 
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ve’ş şehâdeti ve’l kerâmeti ve’l büşrâ ‘inde firagı’d dünyâ. Ve tecziye 
Muhammeden sallallahu ‘aleyhi veselleme ‘annâ mâ hüve ehlühü 
ve müstahagguhu ve en lâ tekilenâ ‘alâ enfüsinâ tarfete ‘aynin ve lâ 
ilâ ehadin min halgık. Ve tüsliha lenâ şe’nenâ. Ve en tehrusenâ bi 
‘aynikelletî lâ tenâmü. Ve tehfezanâ bi rüknikellezî lâ yürâmü yâ 
Ze’l Celâli ve’l İkrâm. Ve en tesrife ‘annâ ve ‘ammen ulliga ‘aleyhi 
hâzihi’l esmâü âfete’l cinni ve’l insi ve’ş şeyâtîn. Ve zelzelete’l arzı 
ve dekdekete’l cibâli min haşyetihi. Ve âfete’t tâûni ve’l vebâi ve ‘ay-
ne’s sûi ve vece‘a’l cevârihi ve esârati’d dünyâ ve esârati’l âhirati ve 
sâira’l âfât. Ve tehfezanâ min külli şerrin ve suin. Ve terzegunâ’s 
selâmete ve’l ‘âfiyete ve’l hayra fi’d dünyâ ve’l âhirati bi rahmetike 
yâ Erhame'r Rahîmin. Ve sallallahu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin 
ve âlihi ve sahbihi ecme’în. Ve’l hamdü lillahi Rabbi’l ‘âlemîn.

Allahım! Ey Rabbimiz! Bizi Cehennem azâbından halâs eyle, 
kurtar ve necât ver. Ey kullarını azâptan koruyup kurtaran ve ba-
ğışlaması çok olan Rabbim! Allahım! Bizi bütün ateşlerden muha-
faza eyle. Allahım! Bizi dînî ve dünyevi fitnelerden muhafaza eyle. 
Allahım! Bizi âhir zaman fitnesinden muhafaza eyle. Allahım! Bizi 
Mesih-i Deccal ve Süfyan’ın fitnesinden muhafaza eyle. Allahım! 
Bizi sapıklıklardan, bid’atlardan ve belâlardan muhafaza eyle. Al-
lahım! Bizi kötülükleri şiddetle emreden nefsin şerrinden muhafaza 
eyle. Allahım! Bizi firavunlaşmış nefs-i emmarelerin şerrinden mu-
hafaza eyle. Allahım! Bizi kötü kadınların şerrinden muhafaza eyle. 
Allahım! Bizi kötü kadınların belâsından muhafaza eyle. Allahım! 
Bizi kötü kadınların fitnesinden muhafaza eyle. Allahım! Bizi kabir 
azâbından muhafaza eyle. Allahım! Bizi kıyamet gününün azâbın-
dan muhafaza eyle. Allahım! Bizi cehennem azâbından muhafaza 
eyle. Allahım! Bizi kahrının azâbından muhafaza eyle. Allahım! 
Bizi kahrının ateşinden muhafaza eyle. Allahım! Bizi kabir azâbın-
dan ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Allahım! Bizi gösteriş 
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ve dünyevi çıkarlar için ibâdet etmekten, kendini beğenmekten ve 
övünmekten muhafaza eyle. Allahım! Bizi din düşmanlarının te-
cavüzünden muhafaza eyle. Allahım! Bizi münâfıkların şerrin-
den muhafaza eyle. Allahım! Bizi fâsıkların fitnesinden muhafaza 
eyle. Fazlınla muamele eyle, ey bütün günahları bağışlayan Ğaff âr. 
Allahım, bizi iyilerle beraber cennete idhal eyle. Allahım, bizi iyi-
lerle birlikte cennete girdir. Seçkin peygamberinin, onun pek âli ve 
hayırlı sahabilerinin şefaati ile, iyilerle beraber cennete idhal eyle. 
Gece ve gündüz devâm ettikçe onlara selâm eyle, dualarımızı kabul 
eyle. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Aff ınla, fazl-u ke-
reminle bize âfiyet ver, bizi aff et, bizi iyilerle beraber pâk ve temiz 
diyarın olan cennetine koy. Ben, şu kıymetli ve şerefl i isimlerinin, 
şu yüce ve lâtif sıfatlarının hakkı için Efendimiz Muhammed’e sallal-

lâhu aleyhi vesellem, Âl ve ashâbına, O’nun yaptığı iyilikler sayısınca salât 
ve rahmet indirmeni istiyor ve yalvarıyorum! Allah’ın ismiyle, Al-
lah bana yeter, Allah’tan başka gerçek ilâh yoktur, Allah her şeye 
şahittir. De ki: O, Allah’tır. Allah’ın dilediği olur. Rabbim Allah’tır. 
Allah’ın şânı çok yücedir. Allah yücedir. Allah’a tevekkül edip gü-
vendim. Düşmanlarına karşı Allah sana yeter. O, her şeyi işiten ve 
bilendir. Sen her türlü noksan ve kusurdan uzak, bütün güzelliklerin 
sâhibisin. Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. el-Emân, el-Emân (emân 
veren Sensin, emân diliyoruz). Zâtını senâ ettiğin ölçüde, Seni senâ 
etmekten âciz olduğumu itiraf ederim. Yâ Allah, Yâ Rahmân, Yâ 
Rahîm, Yâ Ğafûr. Yâ Şekûr. Allahım! Zât’ın için saydığın güzel isim-
lerin, yüce sıfatların ve tastamam kelimelerin hakkı için Sen’den 
istiyor ve yalvarıyorum; beni, anne-babamı, Kur’ân’ın hafız, hatip 
ve talebelerini, tasavvuf hatip ve talebelerini, Risâle-i Nûr hatip ve 
talebelerini ve İlm-i Sayik hatip ve talebelerini, ölü veya diri, erkek 
veya kadın bütün mü’min ve müslümanları bağışla. Yâ Rabbi! Bize 
öyle bir merhamette bulun ki, Sen’den başkasının merhametine ihti-
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yaç duymayalım. Dünyevî ve uhrevî ihtiyaçlarımızı karşıla ve istek-
lerimizi yerine getir. Dünyadan ayrılışımızda bize, saâdet, şehâdet, 
kerâmet ve ebedî müjde ile biten hüsn-i hâtime ver. Yâ Rabbi! Bize 
yaptığı iyilikler ve üzerimizdeki hakkından ötürü, bizim adımıza, 
Hz. Muhammed'i sallallâhu aleyhi vesellem lâyık olduğu şeylerle mükâfatlan-
dır. Yâ Rabbî! Bizi, göz açıp kapama süresi bile olsa ne nefsimize ve 
ne de mahlukâtından herhangi birine bırakma. Durumumuzu ıslah 
eyle. Uyumayan gözünle bizi koru ve kolla, bizden hiç ayrılmayan 
desteğinle bizleri muhâfaza eyle, ey celâl ve ikrâm sahibi Rabbim! 
Yâ Rabbi! Cin ve insan şeytanlarından gelecek âfetlerden, yer sar-
sıntılarından, dağların Allah korkusuyla parçalanmasından, tâûn, 
vebâ, göz değmesi ve vücudumuzun diğer hastalık ve acılarından, 
dünya ve âhiret esaretinden, her türlü âfet, felâket, belâ, musîbet ve 
kötülüklerden bizi muhâfaza eyle! Ey merhametlilerin en merha-
metlisi Rabbim! Sonsuz rahmetinle bize dünya ve âhirette selâmet, 
âfiyet ve hayır nasip eyle! Yâ Rabbi! Efendimiz Hz. Muhammed’e, 
O’nun Âl ve ashâbının hepsine salât-ü selâm eyle! Âlemlerin Rabbi 
Allah’a hamd olsun! (Âm n)

•••

َم ْيِه َوَسلَّ ُه َعلَ دٍ َصلَّى اللّٰ ْيِن ُمَحمَّ لَ قَ ُموِس الثَّ ُهمَّ َصّلِ َعلَى أَْجَمِل شُ اَللّٰ

َياِء بِ نْ أَ ِتِه َوَعلَى َجِميِع الْ ّرِيَّ ْسِلِه َوٰاِلِه َوذُ ِه َونَ َوأَْهِلِه َوَصْحبِ

ْيِن  يَّ اًما َداِئَمْيِن أََبدِ اةً َوَسلَ َصلَ
Allahümme salli ‘alâ ecmeli şümûsi's segaleyni Muhammedin 

sallallâhu ‘aleyhi veselleme ve ehlihi ve sahbihi ve neslihi
ve zürriyyetihî ve ‘alâ cemi‘î'l enbiyâi salaten

ve selâmen dâimeyni ebediyyeyni
Allahım!

Yaratılmışların en güzeli iki cihan güneşi
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Hz. Muhammed’e sallallâhu aleyhi vesellem ehline, ashabına,
nesline, soy ve zürriyetine ve bütün geçmiş peygamberlere

ebediyyen ve dâima salât ve selâm eyle.

َمِة  َعظَ ِتكَ َوبِ ْرَداِنيَّ ِتكَ َوفَ ِتكَ َوَحاِكِميَّ َرِتكَ َوِعزَّ دْ َمِتكَ َوقُ َعظَ ِي أسأَلُكَ بِ ُهّم إِنّ اَللّٰ

! ْرِسّيِكَ َعْرِشكَ َوكُ
Allahümme innî es'elüke bi ‘azametike ve gudratike

ve ‘izzetike ve hâkimiyyetike ve ferdâniyyetike
ve bi ‘azameti arşike ve kürsiyyike

Allahım!
Azametin, Kudretin, İzzetin, Şerefin, Hakimiyyetin,

Ferdaniyyetin, yüce Arşın ve kürsînin şânına..

ِم َواَْسَماِئكَ الُْحْسٰنى!  ْعظَ أَ َحّقِ اِْسِمكَ الْ اِنكَ َوبِ ِتكَ َوُسلْطَ يَّ ِتكَ َوُرُبوبِ وِهيَّ أُلُ َوبِ
Ve bi ulûhiyyetike ve rubûbiyyetike ve sultanike
ve bi haggı ismike'l a‘zami ve esmâike'l husnâ

Ulûhiyyetin, Rubûbiyyetin, Saltanatın en büyük ismin ve güzel 
isimlerin hakkına!

 ! اِنيَِّتكَ ِتكَ َوَوْحدَ يَّ ِتكَ َوَصَمدِ يَّ َوأََحدِ
Ve ehadiyyetike ve samediyyetike ve vahdâniyyetike

Ehadiyyetin, Samediyyetin ve Vahdaniyyetin adına!

 ! َمِتكَ َرِتكَ َوَرْحَمِتكَ َوَعظَ دْ قُ َوبِ
Ve bi gudratike ve rahmetike ve azametike
Azametin kudretin ve merhametin nâmına!

ُه!  يَن َحْولَ اِكرِ ُمَسّبِِحيَن الذَّ ِة َعْرِشكَ الْ ِة َحَملَ اِئكَ َملَ َمِة الْ َعظَ َوبِ
Ve bi azameti'l melâiketi hameleti arşike'l

müsebbihîne'z zâkirîne havlehu
Yüce Arşı tutan etrafında dönüp zikir ve tesbih eden meleklerin,
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ِة! َمْعُروفَ ْيرِ الْ ِة َوغَ َمْعُروفَ كَ الْ َرِتكَ َوَجِميِع أْسَرارِ دْ ُحْرَمِة قُ َوبِ
Ve bi hurmeti gudratike ve cemi‘î esrârike'l ma‘rûfeti

ve ğayri'l ma‘rûfeti
Bilinen ve bilinmeyen tüm sırların ve kudretin hürmetine!

ِة! فَ رَّ ُمشَ ْعَبِة الْ َحّقِ َبْيِتكَ الْکَ َوبِ
Ve bi haggı beytike'l ka‘beti'l müşerrefeti

Senin müşerref ve muazzam evin Beytullah olan Kâbe hakkına!

ّلِ ُدَعاٍء يَبِة ِلکُ ِة الُْمجِ قَ لَ ُمطْ َرِتكَ الْ دْ َحّقِ قُ َوبِ

اُء!  شَ ّلِ َساِئٍل َما تَ وَالُمْعِطَيِة ِلکُ
Ve bi haggı gudratike'l mutlegati'l mücîbeti li külli duâin

ve mü‘tıyeti li külli sâilin mâ teşâü
Her duaya cevap veren ve dilediğini yaratıp verecek sonsuz gücün 

hakkına!

ْيرِ  ِة َوغَ َمْعُروفَ ْسَرارِ الْ أَ ُحْسنٰى َوَجِميِع الْ ِم َوَجِميِع أَْسَماِئكَ الْ ْعظَ أَ َحّقِ اْسِمكَ الْ َوبِ

 ! مِتكَ َوَجَماِلكَ ِة َوِحکْ َمْعُروفَ الْ
Ve bi haggı'smike'l a‘zami ve cemi‘î esmâike'l husnâ ve cemi‘î'l 
esrâri'l ma‘rûfeti ve ğayri'l ma‘rûfeti ve hikmetike ve cemâlike

İsm-i Âzamın ve tüm güzel isimlerin ve bilinen ve bilinmeyen tüm 
sırların ve hikmetin ve güzelliğin adına..

َها رِ کْ َها َوشُ ارِ كَ َها َوَما ِفيَها، َوأَذْ تَ قْ لَ وَدِة الَِّتي خَ اَمْحدُ اِئنَاتٍ اللَّ َحّقِ الْکَ َوبِ

َها َوَجَمالَاِتَها َوَرْحَمِتكَ  اَياِتَها َواَْسَرارِ َمِة َوغَ اِتَها ِمَن الِْحکْ وقَ لُ َوَما ِفي َمخْ

ِعَبادِ ِفيَها... ِتكَ ِللْ قَ فَ ِفَرِتكَ َوشَ َوَمْرَحَمِتكَ َوَمغْ
Ve bi haggı'l kâinâtinillâ mehdûdetilleti halagtehâ ve mâ fîhâ
ve ezkârihâ ve şükrihâ ve mâ fî mahlûgâtihâ mine'l hikmeti ve 

ğâyâtihâ ve esrârihâ ve cemâlâtihâ ve rahmetike
ve merhametike ve mağfiratike ve şefegatike li'l ‘ibâdi fîhâ
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“Derdiniz Günahlar, Devânız İstiğfardır”  (Hadis-i Şerif)

Yarattığın uçsuz bucaksız kâinatın ve içerisindekilerin;
yaptıkları zikirler, şükürler, yaratılışlarındaki hikmetler,

gayeler, sırlar, güzellikler ve kullarına olan
Rahmetin, Merhametin, Mağfiretin ve Şefk atin namına..

َمِة  َمْحکَ بِ َوالّرَِسالَاتِ َوَحّقِ الْ تُ ُه ِمَن الْکُ تَ َزلْ ّلِ َما أَنْ يِم َوكُ رِ آنِ الْکَ ْر قُ َحّقِ الْ َوبِ
كَ كَ َوَوِعيدِ كَ َوَوْعدِ رِ ِلِعَبادِ ذُ اِئرِ َوالنُّ َبشَ ّلِ الْ رِ َوكُ َمْحشَ ْبَرى ِفي الْ الْکُ

Ve bi haggı'l gur'âni'l kerîmi ve külli mâ enzeltehü mine'l kütübi 
ve'r risâlâti ve haggı'l mahkemeti'l kübra fi'l mahşeri

ve külli'l beşâiri ve'n nüzüri li ‘ibâdike ve va‘dike ve ve‘îdike
Kur’an-ı Kerim’in ve indirdiğin semâvi fermanların ve
Mahkeme-i Kübrâ’n olan mahşerin ve kullarına olan
tüm müjdelerin, tehditlerin ve vaadlerinin hakkına..

َِعِم الَِّتي  ُمْرَسِليَن َوالنّ َياِء الْ بِ نْ أَ اُم َوَساِئرِ الْ لَ ْيِه السَّ دٍ َعلَ َرِم ُمَحمَّ كْ أَ ِبّيِ الْ َحّقِ النَّ َوبِ
َها َوحَّقِ َجنَِّتكَ َوَجَماِلكَ ا بِ نَ تَ ا َوَوَعدْ ْينَ َها َعلَ تَ اَْسَبغْ

Ve bi haggı'n nebiyyi'l ekremi Muhammedin ‘aleyhisselâmü
ve sâiri'l enbiyâi'l mürseline ve'n ni‘amilletî esbağtehâ ‘aleynâ

ve ve‘adtenâ bihâ ve haggı cennetike ve cemâlike
Rasûlü Ekrem Peygamberimiz Hz. Muhammed’in aleyhissalâtü

vesselâm, gönderdiğin peygamberlerin alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm, ihsan ettiğin 
ve vaad ettiğin nimetlerin, Cennetin ve Cemâlullah’ın aşkına..

َواِني َوَعاِئلَِتي  ي َوإِخْ ْوِجي َوأَْولَادِ ّمِي َوأَِبي َوزَ اْسِم أُ اْسِمي َوبِ ِي أَْسأَلُكَ بِ ُهمَّ إِنّ اَللّٰ

ِمنَّا  يَن  ابِ تَ َوالُمغْ يِنيَن،  َوالَمدِ اِئِنيَن  َوالدَّ ْحَياِء،  أَ َوالْ ْمَواتِ  أَ الْ ّلِ  اْسِم كُ َوبِ ِتي  ّرِيَّ َوذُ

ا ِفي  ْبنَ كَ يَن ِاْرتَ َل َوالَّذِ ُهْم أَْو َجهِ ٍم ِمنْ ُمْحَصنَاتِ َعْن ِعلْ وا الْ فُ ذَ يَن قَ يَن الَّذِ رِ تَ َوالُمفْ

نِْس  إِ ِِه ِمَن الْ ا َعلَى َحقّ ْينَ دَ َجْهٍل اَْعتَ ٍم أَْو بِ ِعلْ ا َوبِ ْينَ ُه َحقٌّ َعلَ ّلِ َعْبدٍ لَ لْماً َوكُ ْم ظُ ِهِ َحقّ

اُم إلَى  لَ ْيِه السَّ اُم ِمْن آَدَم َعلَ لَ اةُ السَّ لَ ْيِه الصَّ دٍ َعلَ ِمِنيَن َوأُمَِّة ُمَحمَّ ُمؤْ ّلِ الْ ّنِ َوكُ َوالْجِ

نْبٍ  ذَ ّلِ  ا ِمْن كُ نَ انَ ا َوأَْبدَ َِي أَْرَواَحنَ قّ نَ َو َعنَّا َوتُ ْعفُ ا َوأَنْ تَ نَ ْوَبتَ َبَل تَ قْ ِقَياَمِة أَنْ تَ َيْوِم الْ



306

KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

ًبا إلَّا  نْ ا ذَ نَ عْ لَ دَّ ِفْعِلِه. َولَا تَ انِ بِ ْيطَ ا أَْو ِللشَّ ِسنَ فُ نْ ا ِفيِه ِلأَ ْصنَ اُه َوَرخَّ نَ َعلْ ٍأ فَ طَ اُه َوخَ ْبنَ كَ ِاْرتَ

َمْوتِ  ْبَل الْ اٌح إلَّا قَ ا ِفيَها َصلَ نَ ًضا َولَ ُه َولَا َحاَجةً لَكَ ِفيَها رِ ْجتَ رَّ ا إلَّا فَ ُه َولَا َهمًّ ْرتَ فَ غَ

ا  ا وُدَعاِئنَ ْوَبِتنَ ْعَها َعاِئقاً ِمْن ۇُصولِ تَ دَ نُوبِ َولَا تَ اَيا َوالذُّ طَ ا ِمَن الْخَ ِنَ قّ َها، ونَ ْرتَ َيسَّ

ّ َوَبْعُض  وْرِسِي َمانِ َسِعيدُ النُّ يُع الزَّ ِخيرِ َبدِ أَ َعْصرِ الْ ُِد الْ ا ُمَجدّ لِ  ِفينَ خُ َيدْ ُهمَّ َولْ . اَللّٰ ْيكَ إِلَ

لَّ  ظْ كُ انِ َواْحفَ ْيطَ رِ الشَّ لَّ َمکْ َم كُ ْيِه َوَسلَّ دٍ َصلَّى اللُّٰه َعلَ ةَ ُمَحمَّ ِْب أُمَّ َبِة النُّور، َوَجنّ لَ طَ

ِس  انِ َوالنَّفْ ْيطَ ٍة َمْن ِحَيِل الشَّ ّلِ ِحيلَ ْيِه ِمْن كُ وَل َعلَ لُ َمدْ ْيرِ َوالْ َساِئٍق َداّلٍ َعلَى الْخَ

 . ِصيرٍ قْ نْبٍ َوتَ لَّ ذَ ُهْم كُ كَ َعنْ وِ َعفْ بِ
Allahümme inni es'elüke bismi ve bismi ümmi ve ebî ve zevci 

ve evlâdî ve ihvanî ve âileti ve zürriyeti ve bismi külli'l emvati ve 
ehyai. Veddâinîne ve'l medînîne. Ve'l muğtâbîne minna ve'l müf-
terinellezine gazefu'l muhsanâti ‘an ‘ilmin minhüm ev cehile vel-
lezine irtekebnâ fî haggıhim zulmen ve külli ‘abdin lehü haggun 
‘aleynâ ve bi ‘ilmin ev bi cehlin a‘tedeynâ ‘alâ haggıhi mine'l insi 
ve'l cinni ve külli'l mü'minîne ve ümmeti Muhammedin ‘aleyhis-
salatüsselâmü min Âdeme ‘aleyhisselâmü ilâ yevmi'l gıyameti en 
tegbele tevbetenâ ve en te‘füve ‘annâ ve tüneggıye ervâhanâ ve 
ebdânenâ min külli zenbin irtekebnâhü ve hatâin fe ‘alnâhü ve 
rahhasna fîhi li enfüsinâ ev li'ş şeytâni bi fi'lihi. Ve lâ tedde‘lenâ 
zenben illâ ğafertehü ve lâ hemmen illâ ferrectehü ve lâ hâceten 
leke fîhâ rıdan velenâ fîhâ salâhun illâ gable'l mevti yessertehâ. 
Ve neggınâ min'el hatâyâ ve'z zünûbi ve lâ tede‘hâ ‘âigan min 
vüsûli tevbetinâ ve duâinâ ileyke. Allahümme ve'l yedhüli fînâ 
müceddidü'l ‘asri'l ahîri Bediüzzamani Said'ün Nursi ve ba‘zu 
talebeti'n nur. Ve cennib ümmete Muhammedin sallallahu ‘aley-
ni veselleme külle mekri'ş şeytâni vehfez külle sâigin dallin ‘ale'l 
hayri ve'l medlûle ‘aleyhi min külli hîletin men hiyeli'ş şeytâni 
ve'nnefsi bi ‘afvike ‘anhüm külle zenbin ve tegsîrin.
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“Doğru Niyet, Doğru Tevbe, Doğru Dua”

Benim, ana-babamın, eşimin, çocuklarımın, kardeşlerimin ve 
soyumdan ve zürriyetimizden tüm ölmüş ve sağların, borçlu ve 
alacaklı olduklarımızın, gıybet ve dedikodusunu yaptıklarımızın, 
kınayıp ift ira attıklarımızın, bilerek ya da bilmeden zulmedip hak-
kına girdiklerimizin, üzerimizde kul hakkı bulunanların ve bilerek 
ve bilmeden hakkına girdiğimiz, günah işlemesine sebep olduğumuz 
tüm insanların ve cinlerin, Hz. Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar 
geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananların ve Ümmet-i Muham-
med’in aleyhisselatü vesselâm ruhlarımızda ve bedenlerimizde  nefis  ve  şey-
tanın ruhsat ve hisseler almasına sebep olan tüm hata ve günah-
larımızdan bizleri arındır ve yapmış olduğumuz tevbeleri huzuru 
dergâhında kabul eyle ve bizleri aff eyle. Bizlerde aff etmediğin hiçbir 
günah, gidermediğin hiçbir keder, rızana uygun olup da vermedi-
ğin hiçbir ihtiyaç ve ölmeden tevbesini yapmadığımız hiçbir günah 
bırakma. Sana yaptığımız dualarımızın ve tevbelerimizin ulaşma-
sına engel tüm günâh ve hatalarımızdan bizleri arındır. Son asrın 
Müceddidi Bediüzzaman Said-i Nursî ve Nur Talebelerine bizleri 
dahil eyle. Şeytanın Ümmet-i Muhammed’e sallâllâhu aleyhi ve sellem kurdu-
ğu tüm tuzakları, tuzakların ile bertaraf eyle. İnsanları hayra sevk 
eden tüm sayikleri ve sevk ettiklerini, şeytanın ve nefsin tüm hile ve 
tuzaklarından hıfz-ı muhafaza eyle, kusur ve günahlarını aff eyle.

َها ِمَن  رِ انَ َسَبًبا ِفي نَشْ َها َوَمْن كَ اِشرِ ِة َونَ يفَ رِ ْوَبِة الشَّ ِه التَّ اِتبِ َهذِ ُهمَّ ِلکَ ْب اَللّٰ تُ َواكْ

َضاك َيا َرْحمُٰن َيا َرٖحيُم ا َعلَى رِ اِئنَ ونُ َسَبًبا ِلِلقَ لُوَف َما َيکُ أُ َحَسنَاتِ اَلْ الْ

اِحٖميَن َرْحَمِتكَ َيا أَْرَحَم الرَّ اُر بِ اُر َيا َستّ فَّ اُب َيا غَ وَّ وُس َيا تَ دّ وُف َيا قُ َيا َرؤُ
Vektüb Allahümme li kâtibi hazihi't tevbeti'ş şerîfeti

ve nâşirihâ ve men kâne sebeben fî neşrihâ mine'l hasenâti
el ulûfe mâ yekûnü sebeben li ligâinâ ‘alâ rızâke yâ Rahmânü

yâ Rahîmü yâ Raûfu yâ Guddûsü yâ Tevvâbü yâ Ğaff âru
yâ Settâru bi rahmetike yâ Erhame'r Râhimîn

Ve bu tevbe-i şerifi yazanlara, yayanlara ve yayılmasına sebep 
olanlara tevbe edenler ve edilen tevbeler sayısınca amel deft erlerine 
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binler sevap yazarak Rızâ-i İlâhi’ne kavuşmalarına vesile eyle
Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Raûf, Yâ Guddûs, Yâ Tevvâb, Yâ Ğaff âr, 

Yâ Settâr. Bi rahmetike yâ erhame’r râhimîn.

ِفْر ِلي... اغْ ِسي فَ فْ لَْمُت نَ ِي ظَ ...َرّبِ ِانّ
Rabbi innî zalemtü nefsî feğfirlî

“Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni aff et” (113)

اِحٖميَن... ْيُرالرَّ ِفْر َواْرَحْم َواَنَْت خَ ...َرّبِ اغْ
Rabbiğfir verham ve ente hayru'r Râhimîn

“Rabbim! Bağışla, merhamet et.
Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (114)

ِه ْيكَ َياَرُسولَ اللّٰ اٍم َعلَ اٍة َواَلُْف اَلْفِ َسلَ  اَلُْف اَلْفِ َصلَ
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Rasûlallah.

Binler kere binler salât ve selâm sana ey Allah’ın Rasûlü

ِه يَب اللّٰ ْيكَ َياَحبِ اٍم َعلَ اٍة َواَلُْف اَلْفِ َسلَ   اَلُْف اَلْفِ َصلَ
 Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Habiballah.

Binler kere binler salât ve selâm sana ey Allah’ın sevdiği

ِه ا اَِميَن َوْحِى اللّٰ ْيكَ يَٓ اٍم َعلَ اٍة َواَلُْف اَلْفِ َسلَ  اَلُْف اَلْفِ َصلَ
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Emîne Vahyillah.

Binler kere binler salât ve selâm sana
ey Allah’ın vahyinin güvenilir temsilcisi

ِه َن اللّٰ يَّ ْيكَ َيا زَ اٍم َعلَ اٍة َواَلُْف اَلْفِ َسلَ اَلُْف اَلْفِ َصلَ
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Zeyyenallah.

Binler kere binler salât ve selâm sana
ey Allah’ın süsleyip zînetlendirdiği

(113) Kur'an-ı Kerim, el-Kasas, 28/16.
(114) Kur'an-ı Kerim, el-Müminûn, 23/118.
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“Şirk, İsyan; Haram-i Eşme Tevbesi”

َوَعلَى آِلِه ُاّمِّيِ  الْ ِبّيِ  دٍ النَّ ا ُمَحمَّ ا َوَمْوٰلنَ نَ ّرِْم َعٰلى َسيِّدِ كْ َوكَ َوَسلِّْم َوَبارِ ُهمَّ َصلِّ   اَللّٰ
يَن بِ رَّ ُمقَ الْ ِة  َمٰلِئكَ الْ َوَعلَى  ُمْرَسِليَن  َوالْ ّيِيَن  بِ النَ َوَعلَى  اِتِه  ّرِيَّ َوذُ ِه  َواجِ َواَزْ ِه   َوأَْصَحابِ
ْرٰانِ قُ دِ ُسَورِ الْ َعدَ اتٍ بِ ا َبَركَ نَ ٰكى َسٰالٍم َواَغْ اٍة َواَزْ َضَل َصلَ اِلِحيَن أَفْ َاْوِلَياِء َوالصَّ  َوالْ
ِنَها َرابِ َوَمَعادِ دِ اَْجَزاِء التُّ َعدَ ِه َوَدلَالَاِتِه َوبِ اَراِتِه َوُرُمزِ ِلَماِتِه َوَمَعاِنيِه َوِاشَ  َوٰاَياِتِه َوكَ
ا نَ ِفْرلَ ِتَها َواغْ اِتَها َوَمٰلِئكَ ُجوِمَها َوَحَركَ اِء َونُ مَٓ دِ ُبُروِج السَّ َعدَ اِتَها َوبِ اِتَها َوَحْيَوانَ َباتَ  َونَ
َرْحَمِتكَ َرِمكَ بِ کَ كَ بِ وِ َعفْ َما َيِليُق بِ ا كَ نَ اِلقَ ا َيا خَ نَ ا َيا َربَّ ا َيا ِاٰلَهنَ نَ ْف بِ ا َوالْطُ  َواْرَحْمنَ
كَ يبِ َحبِ ُحْرَمِة  َوبِ يِم  رِ الْکَ اِنكَ  ْرقَ فُ َحّقِ  بِ اِحِميَن  الرَّ اَْرَحَم  َيا  َرٖحيُم  َيا  َرْحٰمُن   َيا 
َوِتي ظْ ِاخْ ِني َواْحفَ ظْ ِم ِاْحفَ َاْعظَ ُحْرَمِة ِاْسِمكَ الْ َحّقِ اَْسَماِئكَ الُْحْسٰنى َوبِ يِم َوبِ رِ  الْکَ
ِمَن ا  نَ ظْ َواْحفَ َيانِ  غْ الطُّ َواَْهِل  ِة  الَ لَ الضَّ اَْهِل  ّرِ  شَ َوِمْن  انِ  ْيطَ َوالشَّ ِس  النَّفْ رِّ  شَ  ِمْن 
َحاِفِظيَن ْيَر الْ ّرِ َيا َحاِفظُ َيا خَ ِعيَّاتِ َوِمْن َجِميِع الشَّ دْ بِ الَاتِ َوالْ لَ ُبَهاتِ َوالضَّ  الشُّ
ِقِه لْ خَ يًرا بِ بِ ِقِه َيا خَ لْ خَ ِقِه َيا َعِليًما بِ لْ خَ ا بِ ِميَن َيا لَِطيفً َعالَ ِه َربِّ الْ َحْمدُ ِللّٰ  آِميَن َوالْ
يدِ َعْرِش الَْمجِ ا الْ يُر َيا َوُدوُد َيا َوُدوُد َيا َوُدوُد َيا ذَ بِ ا َيا لَِطيُف َيا َعِليُم َيا خَ نَ ْف بِ  اُلْطُ
انَ َعْرِشكَ أَ اَْركَ ي َملَ كَ الَّذِ ورِ َوْجهِ نُ يدُ اَْسىَٔلُكَ بِ الًا ِلَماُيرِ عَّ ىُٔ َيا ُمِعيدُ َيا فَ  َيا ُمْبدِ
َوِسَعْت الَِّتي  َرْحَمِتكَ  َوبِ ِقكَ  لْ خَ َجِميِع  َعٰلى  َها  بِ ْرَت  دَ قَ الَِّتي  َرِتكَ  دْ قُ بِ اَْسىَٔلُكَ   َو 
َرْحَمِتكَ ا بِ نَ ا َيا ُمِغيُث اَِغثْ نَ ِغيِثيَن اَِغثْ ُمْستَ ْيٍء لَا ِاٰلَه ِاالَّ اَنَْت َيا ِغَياَث الْ لَّ شَ  كُ
اَعِة فَ شَ َاْبَرارِ بِ ةَ َمَع الْ َجنَّ ا الْ نَ ارِ َواَْدِخلْ ا ِمَن النَّ ْرنَ يُر اَجِ ْستَجِ كَ نَ ابِ ِغيُث َوِمْن َعذَ ْستَ  نَ
اِحِميَن َرْحَمِتكَ َيا اَْرَحَم الرَّ َيارِ ٰاِميَن بِ َاخْ ِه الْ َهارِ َوأَْصَحابِ َاطْ ارِ َوٰاِلِه الْ تَ ّيِكَ الُْمخْ بِ  نَ

ِميَن َعالَ ّ الْ ِه َربِ َحْمدُ ِللّٰ َوالْ
Allahümme salli ve sellim ve barik ve kerrim ‘alâ seyyidinâ 

ve mevlânâ Muhammedin nebiyyi’l ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve es-
hâbihi ve ezvâcihi ve zürriyâtihi ve ‘alâ nebiyyine ve’l mürseline 
ve ‘ale’l melâiketi’l mugarrabîne ve’l evliyâi ve’s sâlihîne efzale 
salâtin ve ezkâ selâmin ve eğnâ berekâtin bi ‘adedi suveri’l gur’â-
ni ve âyâtihi ve kelimâtihi ve me‘ânîhi ve işârâtihi ve rumuzihi ve 
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delâlâtihi ve bi ‘adedi eczai’t turâbi ve me‘âdinihâ ve nebâtâtihâ 
ve hayvânâtihâ ve bi ‘adedi burûci’s semâi ve nücûmihâ ve ha-
rakâtihâ ve melâiketihâ veğfirlenâ verhamnâ veltufbinâ yâ ilâ-
henâ yâ Rabbenâ yâ halıganâ kemâ yelîgu bi ‘afvike bi keramike 
bi rahmetike yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ Erhame'r Rahimîne bi 
haggı furgânike’l kerîmi ve bi hurmeti habîbike’l kerîmi ve bi ha-
ggı esmâike’l hüsnâ ve bi hurmetihi ismike’l ‘a’zami ihfeznî veh-
fez ihvetî min şerri’n nefsi ve’ş şeytâni ve min şerri ehli’z zalâleti 
ve ehli’t tuğyâni vehfeznâ mine’ş şubuhâti ve’z zalâlâti ve’l bid‘iy-
yâti ve min cemî‘i’ş şerri yâ Hâfizu yâ Hayra’l Hâfizîne âmin ve’l 
hamdü lillahi Rabbi’l ‘Âlemîne yâ Lâtifen bi halgıhi yâ ‘Alîmen 
bi halgıhi yâ Habîrân bi halgıhi ültuf binâ yâ Lâtifu yâ ‘Alîmu yâ 
Habîru yâ Vedûdu yâ Vedûdu yâ Vedûdu yâ ze’l arşi’l Mecîdi yâ 
Mübdiu yâ Mu‘îdu yâ Fa’alun Limâ Yürîdu es’elüke bi nûri vec-
hike’llezî melee erkâne ‘arşike ve es’elüke bi gudratikelletî gaderte 
bihâ ‘alâ cemî‘i halgıke ve bi rahmetikelletî vesi‘at külle şey’in lâ 
ilâhe illâ ente yâ Ğıyâse’l Müsteğîsîne eğisnâ yâ Müğîsu eğisnâ bi 
rahmetike nesteğîsu ve min ‘azâbike nestecîru ecirnâ mine’n nâri 
ve edhılne’l cennete me‘al ebrari bi şefâ‘ati nebiyyike’l muhtâri 
ve âlihi’l ethâri ve eshâbihi’l ehyâri âmine bi rahmetike yâ Erha-
me'r Râhimîn. Ve’l hamdü lillahi Rabbi’l ‘Âlemîn.

Allahım! Okuma yazma bilmeyen ümmî Peygamberin olan 
Efendimiz ve Sultanımız Muhammed’e, Onun bütün âline, ehli bey-
tine ve ashâbına, pek muhterem vâlidelerimiz olan hanımlarına ve 
mübârek nesline, bütün nebîlere ve rasûllere, Allah’a yakın kılınmış 
mukarreb meleklere, Allah dostu evliyâ ve sâlih kimselere, Kur’ân’ın 
sûreleri, ayetleri, harfleri, kelimeleri, mâ’nâları, işâretleri, remizle-
ri ve delâletleri sayısınca, toprağın parçaları, madenleri, bitkileri, 
canlıları sayısınca, gökyüzünün burçları, yıldızları, ve onların hare-
ketleri ve gökyüzündeki bütün melekler sayısınca, en üstün salât, en 
temiz selâm ve en kazançlı bereketler ile salât ve selâm eyle. Kendi-
lerine bereket ve ikramlar ihsân buyur.
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“İsm-i ‘A'zam Duası ve Sığınması”

Allahım! Aff ına keremine rahmetine yaraşır şekilde bizi bağış-
la, bize merhamet buyur ve bize nihâyetsiz şefk atinle ve lütfunla 
muâmele eyle. Ey sonsuz merhamet sahibi olup bu dünyada mü’min 
veya kâfir, iyi ya da kötü ayırt etmeden bütün mahlûkâtına nimet 
veren Rahmân, ey nihâyetsiz rahmet ve mağfiret sahibi olup, âhiret-
te sâdece mü’minlere nimet veren Rahîm, ey merhamet edenlerin en 
merhametlisi, Furkân-ı Kerîm’in hakkı ve Habîb-i Ekrem’in hürmeti 
için, güzel isimlerinin hakkı ve ism-i â’zam’ın hürmeti için, beni ve 
kardeşlerimi nefis ve şeytan şerrinden, Hak yolundan sapanların ve 
isyan ederek haddini aşanların şerrinden muhafaza eyle. Bizi şüp-
helerden, dalâletlerden, bid’alardan ve bütün şerlerden koru, ey her 
şeyi koruyan Hafîz.

Ey kullarını kendi haline bırakmadan koruyan Hafîz, ey en güzel 
ve en mükemmel koruyucu olan Hayru’l-Hâfizîn. Âmîn.

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsûstur.
Ey bütün incelikleri bilen ve nüfûz eden ve mahlûkâtına lütuf 

ve kerem ile muâmele eden Latîf, ey bütün varlıkları kuşatan ezelî 
ilmiyle her şeyi bilen Alîm, ey her şeyden haberdâr olan Habîr, ey 
mahlûkâtını çok seven ve onlar tarafından sevilen Vedûd, ey yüce 
Arş’ın sâhibi, ey mahlûkâtı hiç yoktan ilk defa yaratan Mübdi’, ey 
bütün mahlûkâtını âhirette tekrar yaratacak olan Muîd, Ey dilediği 
zaman dilediğini dilediği şekilde yapan,

Arş’ın her tarafını dolduran münezzeh nûrunun hürmetine 
Sen'den istiyorum; bütün mahlûkâta kendisiyle hükmettiğin sınır-
sız kudretinin hürmetine ve her şeyi kaplayan ve kucaklayan hadsiz 
rahmetinin hürmetine Sen'den istiyorum. Sen'den başka ilâh yok-
tur. Ey yardım isteyen kullarına yardım eden Ğıyâs, bize yardım et. 
Ey zor durumda olan herkese yardım eden Muğîs, bize yardım et.

Rahmetinle Sen'den yardım diliyoruz ve azâbından Sana sığı-
nıyoruz, bizi cehennem ateşinden koru. Bizi, seçilmiş peygamberin 
Hazret-i Muhammed’in ve onun temiz âlinin ve hayırlı ashâbının 
şefâatiyle, iyilerle beraber cennete dahil eyle. Âmîn. Hamd, âlemlerin 
Rabbi olan Allah’a mahsûstur.
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ٖحيِم ٭ ْحٰمِن الرَّ ِه الرَّ ْسِم اللّٰ بِ

يِن ٭ ٖحيِم ٭ َماِلكِ َيْوِم الدّٖ ْحٰمِن الرَّ ِميَن ٭ اَلرَّ َعالَ ِه َربِّ الْ َحْمدُ ِللّٰ اَلْ

قِيَم ٭ ُمْستَ ا الصَِّراطَ الْ نَ ٖعيُن ٭ ِاْهدِ ْستَ اكَ نَ ْعُبدُ َوِايَّ اكَ نَ ِايَّ

يَن ٭ لِّ ْم َولَا الضَّٓ ْيهِ ُضوبِ َعلَ َمغْ ْيرِ الْ ْم، غَ ْيهِ َعْمَت َعلَ ٖذيَن اَنْ ِصَراطَ الَّ
Bismillâhi’r Rahmâni’r Rahîm. Elhamdülillâhi Rabbi’l ‘Âlemîn. 

Er Rahmâni’r Rahîm. Mâliki yevmi’ddîn. İyyâke na’budu ve
iyyâke neste‘în. İhdine’s sırâta’l mustakîm.

Sırâta’llezîne en‘amte ‘aleyhim.
Ğayri’l mağdûbi ‘aleyhim ve le’ddâllîn.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd; Âlemlerin Rabbi 
olan Allah’a aittir. (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. Din (ödül ve 
ceza) gününün sahibidir. (Ey Allahım) Biz yalnızca Sana ibadet 
eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. 

Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet,
gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. (Âm n)

ٰحٓم... ٰطٰه... ٰيٓس... 
Hâ mim... Tâ Hâ... Yâ SÎn...

َعٖليُم ٖميُع الْ بَّْل ِمنَّا إِنَّكَ أَنَت السَّ قَ ا تَ نَ  ...َربَّ
Rabbenâ tegabbel minnâ inneke ente's Semî‘u'l ‘Alîm

"Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur;
şüphesiz sen işitensin, bilensin." (115)

ٖحيُم اُب الرَّ وَّ ْينَآ إِنَّكَ أَنَت التَّ ْب َعلَ  ...َوتُ
Ve tüb ‘aleynâ inneke ente't Tevvâbü'r Rahîm

"Tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden,
çok merhametli olan ancak sensin." (116) 

(115) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/127.
(116) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/128.
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ُه رَبُّ الْعَرشِ الْعَظٖمُ، ُه الْعَظٖيمُ الْحَلِيمُ، لَا اِٰلَه اِالَّ اللّٰ لَا اِٰلَه اِالَّ اللّٰ
ُه رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْکَرٖيُم  لَا اِٰلَه اِالَّ اللّٰ

Lâ ilâhe illâllâhül ‘Azîmü'l Halîm. Lâ ilâhe illâllâhü 
Rabbü'l ‘arşil ‘Azîm. Lâ ilâhe illâllâhü Rabbü’s semâvâti 

ve Rabbül ardı ve Rabbü'l ‘arşi'l Kerîm {3, 11, 33}

el-Azîm, el-Halîm Allah’tan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm’in sahibi 
Allah’tan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefl i 

Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilâh yok!
(Buhârî, De’avât, 26; Tirmizî, De’avât, 40)

“Bu tesbihatları beş vakit namazdan sonra okuyabilirsiniz.
Beş vakit namazdan sonra okuyamayanlar günde iki defa

sabah ve akşam namazlarından sonra okuyabilirler.
Bunu da okuyamayanlar hiç olmazsa sabah namazlarından

sonra okumaları şiddetle tavsiye edilir”



Bir menkıbede anlatılır ki;
İslâm büyüklerinden birisini vefat ettikten sonra talebe-

si rüyasında görür ve sorar :
"Efendim, o taraft a insanların pişmanlık duydukları ve 

hasret çektikleri en önemli şey nedir?"
Hocası talebesine der ki;
"Evlâdım, burada herkes bir şekilde pişmanlık duyuyor. 

Kâfir, münâfık niye îmân etmedim diye pişmanlık duyarken 
mü'min ise neden hayatımın her ânını Allah'ı celle celâlühü 
anarak geçirmedim, neden ibâdet ve zikrimi çoğaltmadım 
diye pişmanlık duyuyor ve hayıfl anıyor"

Evet kardeşlerim;
Dünyada ölüm meleği gelmeden önce ne yapabilirsek, ru-

humuza ne kadar az günah, ne kadar çok iyilik, ibâdet, fay-
dalı ilim, zikir yükleyebilirsek ve tevbe ve istiğfarımızı çoğal-
tabilirsek o kadar kâr etmiş olacağız... Yoksa bu dünyadan 
terhis olduktan sonra her bir ruh için iş bitmiş/bitirilmiş 
oluyor, yapılacak bir şey kalmıyor.

Dünyada Allah celle celâlühü ile irtibatımızı çok sağlam tut-
mamız gerekiyor ki ileride pişman olmayalım. Şeytanın 
bizi aldatmasına izin vermeyelim ve şeytandan ve nefisten 
her an Allah'a celle celâlühü sığınalım.

Tekbir : Allahu ekber 
Tahmid : Elhamdülillah 
Tesbih : Sübhanallah 
Tehlil : Lâ ilâhe illallah 
Temcid : Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah

ِثيًرا ًرا كَ كْ ُروا اللَّٰه ذِ كُ وا اذْ يَن آَمنُ َها الَّذِ َيا أَيُّ
Ya eyyühellezine amenü'zkürullahe zikren kesiran.

“Ey îmân edenler! Allah'ı çokça zikredin”
(Ahzab Suresi, 33/41)

•••
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ُسْبَحانَ اللِّٰه

Sübhanallah {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir

َبر َه إِالَّ اللُّٰه َواللُّٰه أَكْ َحْمدُ للِّٰه َوَال إِلَ ُسْبَحانَ اللِّٰه َوالْ
َعِظيِم َعِلِيّ الْ اللِّٰه الْ ةَ إِالَّ بِ وَّ َوَال َحْوَل َوَال قُ

Sübhanallâhi ve'l hamdulillâhi ve lâ ilahe illallâhu vallâhu ekber
ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhi'l ‘Aliyyi'l ‘Azîm {sadece 33'te oku}

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdü senâlar Allah'adır.
Allah'tan başka ilah yoktur, Allah tek büyüktür. Gerçek güç ve kuvvet, ululuk

ve azamet tahtının yegâne sultanı Allah'ındır ve O'ndan gelir.
•••

ِه، ُسْبَحانَ اللِّٰه الَعِظيِم َحْمدِ ُسْبَحانَ اللِّٰه َوبِ
Sübhanallâhi ve bi hamdihi, Sübhanallâhi'l ‘Azîm {33 defa oku}

Sübhan'dır Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir. Yüce şânına yaraşır şekilde hamd 
olsun O'na. Azamet tahtının O yegâne Sultanı, en güzel şekilde tesbihe lâyıktır

•••

ْيِه وُب إِلَ ِفُر اللَّٰه َوأَتُ غْ ِه أَْستَ َحْمدِ ُسْبَحانَ اللِّٰه َوبِ
Sübhanallâhi ve bi hamdihi, Estağfirullahe ve etübü ileyh {33 defa oku}

Sübhan'dır Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir. Yüce şânına yaraşır şekilde hamd 
olsun O'na. Allahım! Mağfiretini diliyor ve Sana tevbe ediyorum

•••

ِفُر اللَّٰه غْ اَْستَ
Estağfirullah {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Allah'tan af diliyorum
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هُ  وُب ِالْيِه، ُسْبَحانَ وُم َواَتُ يُّ قَ َحيُّ الْ يم اَلَّلذٖي آل إِلَه إِالَّ ُهوَ الْ رِ َعِظيمِ اَلْکَ ِفُر اللّٰهَ اَلْ غْ اَْستَ
Estağfirullah el  ‘Azîm el Kerim ellezi lâ ilahe illâ Hüve'l Hayyü'l Gayyumu

ve etübü ileyhi, Sübhanehu {sadece 33'te oku}

Kendisinden başka ilah olmayan, yücelik ve sonsuzluk sahibi kerim, hakikî hayatla diri 
olan Hayy, her şeyi ayakta tutaGn ayyum olan büyük Allah’dan beni bağışlamasını 

istiyor ve O'na tövbe edip, yöneliyorum. O her türlü noksandan münezzehtir.
•••

َحْمدُ لِلِّٰه اَلْ
Elhamdülillah {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Bütün hamdü senâlar Allah'adır.

َبانِ  ذِّ كَ َما تُ کُ أَّيِ آلَاءِ َرّبِ بِ ِميَن، فَ ّ الَعالَ َحْمدُ لِلّٰهِ َربِ َحْمدُ لِلّٰهِ، َوالْ اَلْ
Elhamdülillah, Ve'l hamdülillahi Rabbi'l ‘Âlemîn,
Febieyyi âlâi Rabbikümâ tükezzibân {sadece 33'te oku}

Bütün hamdü senâlar Allah'adır. Bütün hamdü senâlar âlemlerin Rabbi Allah'adır.
O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?

•••

َبُر ُه اَكْ اَللّ
Allahuekber {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Allah tek büyüktür.

َحْمدُ َبُر َولِلّٰهِ الْ َبُر اَللُّٰه اَكْ َبُر ٓالا ِاٰلَه ِاالَّ اللّٰهِ َواللُّٰه اَكْ ُه اَكْ اَللّ
Allahuekber, Lâ ilâhe illallahu vallâhu ekber,

Allahuekber ve lillâhi'l hamd {sadece 33'te oku}

Allah tek büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur.
Allah tek büyüktür. Allah tek büyüktür ve bütün hamdü senâlar Allah'adır.

•••

ا اللُّٰه َحْسُبنَ
Hasbünallah {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Allah bize yeter.

َمِصيُر ْيكَ ٱلْ ا َوِالَ نَ َرانَكَ َربَّ فْ َمْولَى َوِنْعَم النَِّصيُر غُ َوِكيُل ِنْعَم الْ ا اللُّٰه َوِنْعَم الْ َحْسُبنَ
Hasbünallahu ve ni‘mel Vekil, ni‘mel Mevlâ ve ni‘me'n Nasîr,

Ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke’l masîr {sadece 33'te oku}
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“Allah kendisinden istemeyene gazaplanır”  (Tirmizi, Daavât 2 - Hadis No:3373)

Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, Ne güzel yardımcı ve ne güzel dosttur,
Bizi bağışlamanı diliyoruz, Ey Rabbimiz dönüş yalnız sanadır.

•••

َحْسِبَي اللُّٰه
Hasbiyallah {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Allah bana yeter.

َعِظيِم َعْرِش الْ لُْت َوُهَو َربُّ الْ َوكَّ ْيِه تَ َحْسِبَي اللُّٰه ٓلا إِٰلَه إِالَّ ُهَو َعلَ
Hasbiyallahu lâ ilahe illâ huve, ‘aleyhi tevekkeltu

ve Huve Rabbü'l ‘arşil ‘Azîm {sadece 33'te oku}

Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim.
O, Büyük Arş'ın Rabb'idir.

•••

ُه َى اللّٰ ّ  َربِ
Rabbiyallah {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Rabbim Allah'dır.

يٌرَ دِ ْيٍء قَ ّلِ شَ ا إِنَّكَ َعلَى كُ نَ ِفْر لَ ا َواغْ وَرنَ ا نُ نَ ِمْم لَ ا أَتْ نَ ُه، َربَّ َى اللّٰ ّ  َربِ
Rabbiyallah, Rabbenâ etmim lenâ nûranâ veğfirlenâ.

İnneke ‘alâ külli şey'in Gadîr {sadece 33'te oku}

Rabbim Allah'dır. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bizi bağışla.
Kuşkusuz Sen, her şeye güç yetirensin.

•••

َعنُْت بِاللِّٰه ِاْستَ
İsteantübillah {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Allahım! Yardım et.

َعنُْت بِاللِّٰه َجبٍ ِاْستَ ِلّ شَ َوِلکُ
Ve li külli şecebin isteantübillah {sadece 33'te oku}

Allahım! Tüm keder ve sıkıntılarım için bana yardım et.
•••

عونَ ْيِه َراجِ ا إِلَ ا ِللِّٰه َوإِنَّ إِنَّ
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Bizler, Allah'tan geldik ve muhakkak O'na döneceğiz.



318

KUR’ÂN-I KERİM ve SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

َعالَمٖينَ  ، اَْسلَْمُت ِلَرّبِ الْ عونَ ْيِه َراجِ ا إِلَ ا ِللِّٰه َوإِنَّ إِنَّ
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, eslemtü li Rabbi'l ‘âlemîn {sadece 33'te oku}

Biz Allah'tan geldik ve muhakkak O'na döneceğiz.
Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum.

•••

َعالَى اللُّٰه تَ
Te‘âlellâh {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Allah, yücedir.

ٖريِم َعْرِش الْکَ ، لَا إِٰلَه إِلَّا ُهَو، َربُّ الْ َمِلكُ الَْحقُّ َعالَى اللُّٰه الْ تَ فَ
Fe te‘âlellâh'ul Meliku'l Hagg,

Lâ ilâhe illâ Hû, Rabbu'l ‘Arşi'l Kerîm {sadece 33'te oku}

Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.
O, şerefl i ve yüce Arş’ın Rabbidir.

•••

ِه لُْت َعلَى اللّٰ َوكَّ تَ
Tevekkeltü ‘âlallâh {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Allah'a tevekkül ettim.

ا نَ لْ َوكَّ ْيِه تَ هٖ َوَعلَ ْحَمُن آَمنَّا بِ هِ، ُهَو الرَّ لُْت َعلَى اللّٰ َوكَّ تَ
Tevekkeltü ‘âlallâh, Huve'r Rahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna

{sadece 33'te oku}

Allah'a tevekkül ettim. O, rahmeti kesintisiz olandır.
O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik.

•••

وٌس دُّ ُسبُّوٌح، قُ
Subbûhun, Guddûsün {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Tertemizsin, Kusursuzsun.

وِح ِة َوالرُّ اِئكَ َملَ ا وَ َربُّ الْ نَ وٌس َربُّ دُّ ُسبُّوٌح قُ
Subbûhun, Guddûsün, Rabbunâ ve Rabbu'l Melâiketi ve’r Rûh {sadece 33'te oku}

Tertemizsin, Kusursuzsun, Rabbimizsin, Meleklerin ve Ruh’un Rabbisin.
•••
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“Ey îmân edenler! Allah'ı çokça zikredin”  (Ahzâb, 33/41)

َه ِالَّا اللِّٰه ٓلا ِالَ
Lâ ilâhe illallah {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Allah'tan başka ilah yok.

َعالَىعَلَيْهِ وَ سَلَّمِ  ُسوُل اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَ دُ الرَّ َه ِالَّا اللّٰهِ ُمَحمَّ ٓلا ِالَ
Lâ ilâhe illallâh, Muhammedu'r Rasûlullahi
sallallâhu te‘âlâ ‘aleyhi vesellem {sadece 33'te oku}

Allah'tan başka ilah yok.
Hz. Muhammed (sallallahu ‘aleyhi vesellem) Allah'ın Peygamberidir.

•••

آَ اَنَْت لَٓا ِاٰلَه ِالّ
Lâ ilâhe illâ ente {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Sen'den başka ilah yok.

اِلٖميَن نُْت ِمَن الظَّ ِي كُ آَ اَنَْت ُسْبَحانَكَ ِانّ لَٓا ِاٰلَه ِالّ
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z zâlimîn {sadece 33'te oku}

Sen'den başka ilâh yok. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. 
Şüphesiz ben nefsime zulüm edenlerden oldum.

••• 

ِه اللّٰ ةَ ِاالَّ بِ وَّ َال َحْوَل َوَال قُ
Lâ havle ve lâ guvvete illâ billâh {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Kuvvet ve kudret ancak Allah’a ait.
O’nun izni ve yardımı olmaksızın hiç kimsede havl ve kuvvet yok.

َعِظيِم َعِلِىّ الْ ِه الْ اللّٰ ةَ ِاالَّ بِ وَّ  َال َحْوَل َوَال قُ
Lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil ‘Aliyyil ‘Azîm {sadece 33'te oku}

Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi olan Allah’a ait.
O’nun izni ve yardımı olmaksızın hiç kimsede havl ve kuvvet yok.

••• 

ُمٖبيُن َمِلكُ الَْحقُّ الْ ُه الْ لَا ِاٰلَه ِاالَّ اللّٰ
Lâ ilâhe illallâhü'l Melikü'l Haggu'l Mübîn {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Mülk sahibi Melik, Hak ve varlığı-birliği apaçık Mübin olan
Allah’tan başka hiçbir ilah yok.
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َوْعدِ اَْالِمين ُق الْ ِه َصادِ دٌ َرُسوُل اللّٰ ُمٖبيُن ُمَحمَّ َمِلكُ الَْحقُّ الْ ُه الْ لَا ِاٰلَه ِاالَّ اللّٰ
Lâ ilâhe illallâhü'l Melikü'l Haggu'l Mübîn

Muhammedün Rasûlullâhi Sâdigu'l Va‘dil Emîn {sadece 33'te oku}

Mülk sahibi Melik, Hak ve varlığı-birliği apaçık Mübin olan
Allah’tan başka hiçbir ilah yok. Vaadinde sadık ve emin olan
Muhammed sallallahu aleyhi vesellem Allah’ın celle celâluhu Rasulüdür.

•••

َحْمدُ ُيْحِيى ُه الْ ُملْكُ َولَ ُه الْ ُه لَ يكَ لَ رِ ُه َال شَ َال ِاٰلَه ِاالَّ اللُّٰه َوْحدَ

يٌرُ دِ ْىٍء قَ ِلّ شَ ْيُر َوُهَو َعٰلى كُ ِه الْخَ َيدِ  َوُيِميُت َوُهَو َحىٌّ َال َيُموُت بِ
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l mülkü ve lehü’l hâmdü 

yuhyi ve yumit ve Hüve Hayyun lâ yemût biyedihi’l hayr
ve Hüve alâ külli şey’in Gadîr {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

َحْمدُ ُيْحِيى ُه الْ ُملْكُ َولَ ُه الْ ُه لَ يكَ لَ رِ ُه َال شَ َال ِاٰلَه ِاالَّ اللُّٰه َوْحدَ

َمِصيُر ْيِه الْ يٌر َوِالَ دِ ْىٍء قَ ِلّ شَ ْيُر َوُهَو َعٰلى كُ ِه الْخَ َيدِ  َوُيِميُت َوُهَو َحىٌّ َال َيُموُت بِ
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l mülkü

ve lehü’l hâmdü yuhyi ve yumit ve Hüve Hayyun lâ yemût biyedihi’l hayr
ve Hüve alâ külli şey’in Gadîr. Ve ileyhi'l masîr {sadece 33'te oku}

Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki 
yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de O’dur, ölümü 

veren de O’dur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir.
Bütün hayır Onun elindedir. O her şeye hakkıyla gâdirdir.

Her şeyin ve herkesin dönüşü de O’nadır.
•••

َرّبِ اغْفِرْ وَارَْحْم
Rabbiğfir verham {32 defa oku, 33'te aşağıdakini oku}

Rabbim merhamet et, aff eyle
َرّبِ اغْفِرْ وَارَْحمْ، َرّبِ زِدِْني عِلْمًا وَفَهْمًا وَحِلْمًا وَُنورًا وَ إِيَماًنا

ةً اهَِرةً َوَباطِنَ ا نِْعَمكَ ظَ ْينَ َوأَْسِبغْ َعلَ
Rabbiğfir verham, Rabbi zidni ‘ilmen ve fehmen ve hilmen ve nûran ve 

îmânen ve esbiğ ‘aleyna ni‘meke zâhireten ve bâtıneten. {sadece 33'te oku}

Rabbim merhamet et, aff et, Rabbim ilmimi, idrâkimi, hilmimi, nurumu, îmânımı artır. 
Bizlere maddî-mânevî, açık-gizli nimetler lütfeyle.
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