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DUALARDAN SEÇMELER



Kutludur o nokta, o ev,
 o yer, o şehir, 
o yürek, o dağ, 

o sığınak, o mağara, 
o vadi, o toprak, 
o deniz, o ada 
ve o çayır ki 

orada Tanrı anılmıştır
 ve O’nun övgüsü yüceltilmiştir.
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Ey Allahım! Sana yaklaşmama 
ve civarına yerleşmeme izin ver, 

çünkü Senden uzaklık helak etti beni. 
Fazıl kanatlarının gölgesinde beni 
dinlendir; çünkü Senden ayrılığın ateşi 
eritti yüreğimi. Gerçek yaşam nehrine 
kılavuzla beni, çünkü susuzluktan 
kavruldu ruhum durmadan ararken 
Seni. Feryatlarım ızdırabımın şiddetini 
ilan eder; gözyaşlarım Sana olan 
sevgime tanıklık eder.
Zatını övdüğün övgü ve Özünü yücelt-
tiğin sena yüzü hürmetine Senden dile-
rim ki, Seni tanımış ve Senin günlerinde 
saltanatını kabul etmişler arasında say 
bizleri. Sonra ey Tanrım, bize yardım 
et ki merhamet ellerinden Senin can 
veren şefkat sularını kana kana içelim; 
öyle ki başka her şeyi unutup yalnız 
Seninle meşgul olalım. Sen dilediğini 
yapmaya gücü yetensin. Senden başka 
kudretli, tehlikeden koruyan ve kendi 
kendine var olan ilah yoktur. 
Övgüler olsun İsmine, ey sultanların 
Sultanı!

Arınma
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Yücesin Sen, ey İlahım Allah! Ne 
zaman anmaya kalksam Seni, 

Sana karşı işlediğim büyük günahlar ve 
vahim hatalar ayağıma dolanır; Senden 
yoksun ve Seni anmaktan aciz bulurum 
kendimi. Yine de keremine olan 
ikanım umudumu diriltir, cömertliğine 
olan inancım Seni yüceltmek ve 
sahip olduklarını istemek için beni 
yüreklendirir. 
Ey Tanrım! Tüm varlıkları kaplayan 
ve İsimlerinin denizine dalmışların 
tanıklık ettiği merhametinin hatırına 
Senden dilerim ki beni kendi halime 
bırakma, çünkü benliğim yatkındır kötü 
olana. Beni koruyuculuk kalende ve 
esirgeyicilik sığınağında kolla. Tanrım! 
Ben, sadece iktidar gücünle mukadder 
kıldığını dileyenim. Kendim için tek 
dileğim, Senin cömert takdirlerinden 
ve iradenin işleyişinden yardım, buyruk 
ve hükmünün belirtilerinden destek 
almaktır.
Ey özleminle dolu olan gönüllerin 
Sevgilisi! Emir Mazharlarının ve ilham 
Güneşlerinin, saltanat Simgelerinin 

Bağışlanma
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Bağışlanma

ve bilgi Hazinelerinin yüzü hürmetine 
Senden dilerim ki, kutlu yurdundan, 
mabedinden ve otağından beni yoksun 
bırakma. Ey Rabbim! O’nun kutsal 
avlusuna girmeme, Şahsını tavaf  et-
meme ve kapısında alçakgönüllülükle 
beklememe yardım et.
Sen gücü ezelden ebede dek sürensin. 
Hiçbir şey Senin bilginden saklı kalmaz. 
Sen gerçekten de güçlü, nurlu ve hik-
metli Tanrısın.
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İlahi! İlahi! İnsanların kalplerini 
birleştir. Büyük maksadını onlara 

açıkla. Emirlerine uyup yasalarına 
bağlı kalsınlar. Onlara işlerinde 
yardım et. Sana hizmet etmek için 
onları kuvvetlendir. İlahi! Onları kendi 
hallerine bırakma, onlara irfan nurunla 
yol göster. Sevginle kalplerini sevindir. 
Sen gerçekten onların yardımcısısın, 
onların Rabbisin.

Birlik
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Övgüler olsun Sana, ey İlahım 
Allah! Bu çocuğu rahmet ve 

inayet memenden emzir, tanrısal 
ağaçlarının meyvesiyle besle. Onu 
Senden başkasına emanet etme, çünkü 
egemen iraden ve gücünle onu yaratan 
da Sensin, var eden de. Yoktur Senden 
başka yüce ve her şeyi bilen bir Tanrı. 
Övgüler olsun Sana, ey Sevgilim! 
Onun üzerine engin cömertliğinin tatlı 
meltemlerini ve kutsal bağışının güzel 
burcularını estir. Sonra, en yüce Adının 
gölgesine sığınmasına yardım eyle, ey 
isimlerin ve sıfatların melekûtunu elinde 
tutan Kimse. Sen gerçekten istediğini 
yapansın ve Sen gerçekten güçlüsün, 
ulusun, affedicisin, bağışlayıcısın, 
cömertsin, acıyıcısın.

Çocuklar ve Gençler



8

Ey yüzü kâbem, güzelliği mabedim, 
meskeni amacım, övgüsü ümidim, 

takdiri yoldaşım, aşkı varlık nedenim, 
zikri arkadaşım, yakınlığı emelim, 
huzuru en büyük dileğim ve en yüce 
arzum! Kullarından seçilmiş olanlar için 
yazdığını benden esirgeme. Dünyanın 
ve ahiretin iyiliklerini bana nasip eyle.
Sen gerçekten de insanların Sultanısın. 
Senden başka affedici ve cömert ilah 
yoktur.

Destek ve Yardım
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İnsanlık

Ey İlahım, taptığım, önünde secdeye 
kapandığım! Senin birliğine ve 

tekliğine, eski ve yeni bütün bağışlarına 
tanıklık ederim. Sen, rahmet yağmurları 
hem itibarlının hem de itibarsızın 
üzerine yağan; bağış ışıkları hem itaat 
edenin hem de asinin üzerine yansıyan 
cömertsin.
Ey kapısı önünde rahmetin özünün sec-
deye vardığı ve şefkatin özünün Emri-
nin mabedini tavaf  ettiği merhametli 
Tanrı! Senin kadim fazlını istiyor, yeni 
bağışını arıyor ve Sana yalvarıyoruz 
ki, merhamet göster varlık dünyasının 
mazharlarına ve onları Senin gün-
lerinde Kendi inayet yağmurlarından 
mahrum bırakma.
Herkes muhtaç ve fakir; Sensin gerçek-
ten de en zengin, boyun eğdiren, her 
şeye kadir.
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Sübhansın Sen ey İlahım! Bu, Senin 
fazıl ellerinden merhamet şarabını 

kana kana içmiş ve Senin günlerinde 
sevgini tatmış olan kulundur. İsimlerinin 
simgeleri olan, sevginle mutlu 
olmaktan veya Yüzüne bakmaktan 
hiçbir üzüntünün alıkoyamadığı ve 
gafiller ordusunun Senin razılığının 
yolundan döndüremediği kimselerin 
yüzü hürmetine Senden dilerim ki, bu 
kuluna sahibi olduğun iyilikleri bağışla. 
Onu öyle doruklara çıkar ki, bu dünyayı 
göz açıp kapayıncaya kadar yok olan 
bir gölge olarak görsün. 
Ey Tanrım! Yüceler yücesi azametinin 
gücüyle onu hoşlanmadığın her şeyden 
koru. Sen gerçekten de onun ve âlem-
lerin Rabbisin.

Korunma
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En yüce olan Allah’ın Adıy-
la! Övülmüş ve yücesin Sen, ey 

güçlüler güçlüsü Allahım! Sen hikme-
ti karşısında hikmet sahibinin yetersiz 
kaldığı, bilgisi karşısında âlimin ceha-
letini itiraf  ettiği Kimsesin; Sen kudre-
ti karşısında güçlünün zayıf  düştüğü, 
serveti karşısında zenginin yoksulluğu-
na tanıklık ettiği Kimsesin; Sen nuru 
karşısında irfan sahibinin karanlıkta 
yitip gittiği, bütün anlayışın özünün, 
ilminin mabedine yöneldiği ve bütün 
insanlığın ruhlarının, huzurunun 
tapınağını tavaf  ettiği Kimsesin.
O halde hikmetlilerin hikmetinin ve 
bilginlerin bilgisinin anlamaktan aciz 
kaldığı Özünü ezgilerle nasıl dile ge-
tireyim! Değil mi ki hiç kimse an-
lamadığı şeyin ezgisini söyleyemez, 
görüp bilmediği şeyi tarif  edemez. 
Sen ise ezelden beri ulaşılmaz ve 
araştırılamazsın. Senin izzet göklerine 
yükselmeye ve Senin bilgi diyarların-
da süzülmeye gücüm yetmez, sadece 
ihtişamlı eserini anlatan işaretlerinden 
söz edebilirim.

Övgü ve Şükran
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İzzetine yemin olsun, ey kalplerin 
Sevgilisi! Özleminle tutuşanların 

sancılarını dindirebilecek olan yalnız 
Sensin! Göğün ve yerin bütün sakin-
leri,  Kendini gösterdiğin işaretlerin en 
küçüğünü yüceltmek için birleşseler de 
bunu yapamazlardı; nerede kaldı Senin 
bütün işaretlerinin yaratıcısı olan mu-
kaddes Kelimeni övmek!
Bütün övgüler ve senalar Sana olsun, ey 
Tek olduğuna ve Senden başka Tanrı ol-
madığına her şeyin tanıklık ettiği Kimse! 
Ey ezelden beri eşi benzeri olmayan ve 
sonsuza dek öyle kalacak olan! Bütün 
padişahlar Senin kullarındır ve görünür 
ve görünmez her şey Senin önünde bir 
hiçtir. Senden başka, aziz, kudretli ve 
yüce ilah yoktur.

Övgü ve Şükran
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Sübhansın Sen ey İlahım Allah! Sen 
herkesin taptığısın ve kimseye tap-

mayansın. Sen her şeyin Rabbisin ve 
kimseye tabi değilsin. Sen her şeyi bilen-
sin ve kimsenin bilmediğisin. İnsanların 
Seni bilmesini istedin; bunun içindir ki, 
ağzından çıkan tek bir kelime ile varlık 
âlemini yaratıp evreni var kıldın. Sen-
den başka var eden, yaratan, kudret-
li ve güçlü bir ilah yoktur. Senin irade 
ufkundan parlayan bu kelimenin hatırı-
na Sana yalvarıyorum; seçkin kullarının 
kalplerine can verdiğin ve âşıklarının 
ruhlarını dirilttiğin yaşam pınarlarından 
kana kana içmeme izin ver. Ver ki, her 
zaman ve her koşulda yüzümü sadece 
Sana çevirebileyim.
Sen kudret, izzet ve cömertlik Rabbisin. 
Senden başka sultanlar sultanı, nurlular 
nurlusu ve her şeyi bilen bir ilah yoktur.

Övgü ve Şükran
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Övgüler olsun Sana, ey İlahım 
Allah! Her ne zaman anacak 

olsam Seni, makamının yüceliği ve 
kudretinin azameti engeller beni. 
Çünkü saltanatın ve hükümdarlığın 
süresince övsem de Seni, görürüm 
övgülerimin yalnızca benim gibi 
yaratıklarının ve buyruğunun gücü 
ve iradenin kudretiyle yaratılanların 
seviyesinde kaldığını. Her ne zaman 
kalemim İsimlerinden birini yüceltecek 
olsa, duyarım sanki Senden uzaklığına 
ağlayışını ve Senin Özünden ayrılığı 
sebebiyle haykırışını. Tanıklık ederim 
Senden başka her şeyi Senin yarattığına 
ve Kendi avucunda tuttuğuna. 
Yaratıklarının bir işini veya övgüsünü 
kabul etmen bir delildir ancak lütfuna 
ve zengin bağışlarına; bir belirtidir 
yalnızca cömertliğine ve saltanatına.
Rabbim, ışığı ateşten ve gerçeği inkâr-
dan ayırdığın En Yüce İsminin hatırı-
na Senden dilerim ki, bu ve gelecek 
dünyada iyi olan ne varsa bana ve 
yakınımdaki dostlarıma gönderesin. Ve 
sonra bize insanların gözlerinden saklı 

Övgü ve Şükran
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olan eşsiz armağanlarını ihsan edesin. 
Sen gerçekten de tüm varlık âleminin 
Yaratıcısısın. Senden başka kudretli, 
nurlular nurlusu ve yüceler yücesi ilah 
yoktur.

Övgü ve Şükran
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Ey Rabbim! Güzelliğini rızkım, 
huzurunda olmayı içeceğim eyle. 

Razılığın emelim, Seni övmek amelim 
olsun. Zikrini yoldaşım, saltanatının 
gücünü yardımcım eyle. Yurdun evim, 
vatanım Senden perdelenmişlerin sınır-
larından mukaddes kıldığın makam 
olsun.
Sen her şeye gücü yetensin, azizsin, en 
kudretlisin.

Ey İlah! Ey Kerim! Ey Rahim! 
Sen, tek bir kelimesiyle varlığı 

var eyleyen Sultansın. Sen, kullarının 
eylemleri yüzünden bağışlarını 
kısmayan ve cömertliğini esirgemeyen 
Cömertsin.
Bu kulunu bütün âlemlerinde kurtu-
luşa kavuşturacak şeye erdirmeni Sen-
den dilerim. Sen gerçekten güçlüsün, 
kudretlisin. Sen bilicisin, hikmetlisin.

Ruhani Nitelikler
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Bende temiz bir yürek yarat, ey 
Tanrım! Bende kaygısız bir iç 

yenile, ey Ümidim! Kuvvet ruhuyla 
beni Emrinde pekiştir, ey Sevgilim! 
Ululuk ışığınla bana yolunu göster, 
ey Emelim! Yüce kudretinle beni 
mukaddes göklerine yükselt, ey İlkim! 
Sonsuzluğunun meltemleriyle beni 
sevindir, ey Sonum! Ezeli nağmelerinle 
bana huzur ver, ey Can Yoldaşım! 
Kadim güzelliğinin zenginliğiyle beni 
özgenden kurtar, ey Efendim! Sonsuz 
varlığının zuhuruyla beni müjdele, ey 
dışımdan üstün olan Dış ve içimden 
daha derinlerde olan İç!

Ruhani Nitelikler
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O şifa vericidir.
Sübhansın Sen ey İlahım Allah! 

Kapına sığınan, Nefsine mazhar ola-
na iltica eyleyen ve Sana tevekkül eden 
bu cariyeni koru. Bunu, Cemalinin 
Emrinin tahtına oturmasına, her şeyin 
değişmesine, her şeyin bir araya toplan-
masına, her şeyin sorgulanmasına, her 
şeyin hakkını almasına, her şeyin ko-
runmasına ve her şeyin rızıklanmasına 
vasıta kıldığın İsmin yüzü hürmetine 
Senden dilerim.
İlahi! Bu hasta, Senin şifa ağacının 
gölgesine sığındı ve bu dertli, Senin 
koruma şehrine koştu. Bu rahatsız, 
Senin bağışlarının çeşmesini istedi. Bu 
acı çeken, ağrı dindirici pınarına koştu. 
Bu günahkâr, Senin affedicilik avluna 
yöneldi.
Ey Tanrım! Ey Sevgilim! İnayetinin 
saltanatıyla ona şifa ve sıhhat gömleği-
ni giydir. Sonra ona rahmet ve lütuf  
kâsenden içir. Onu bütün rahatsızlıklar-
dan, hastalıklardan, ağrılardan, acılar-
dan ve Senin hoşlanmadığın her bir 
şeyden koru.

Şifa
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Şifa

Sen gerçekten de özgenden çok, pek 
çok yücesin. Sen gerçekten de şifa ve-
rensin, her şeye yetensin, koruyucusun, 
affedicisin, merhametlisin.
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Şifa

İ simlere koruyucu olanın Adıyla.
İlahi! İlahi! Senin şifa denizin, fazıl 

güneşinin parıltıları, kullarını Kendine 
bağladığın İsmin, en yüce kelimenin 
nüfuzu, yüce kaleminin iktidarı ve 
yerde gökte bulunanlardan önce gelen 
rahmetin yüzü hürmetine Senden 
dilerim ki, beni bağış suyu ile bütün 
belalardan, hastalıklardan, zayıflık ve 
acizlikten arıtasın.
Rabbim! İşte cömertlik kapında duran 
bir dileyici, işte kerem ipine yapışan 
bir umucu. Senin fazıl denizinden ve 
inayet güneşinden dilediğini ona ver.
Sen istediğini yapabilensin. Affedici ve 
kerim İlah ancak Sensin.
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Zorluklarda Yardım

Yücesin ve övülmüşsün Sen, ey 
Tanrım! Âşıklarının inleyişleri ve 

Seni özleyenlerin döktükleri gözyaşları 
yüzü hürmetine Senden dilerim ki, 
Günlerinde beni rahmetinden alıkoyma, 
Yüzünden parlayan ışığın önünde 
Senin tekliğini yücelten kumrunun 
ezgilerinden beni yoksun bırakma. Ey 
İlahım, acınası haldeyim! Görüyorsun 
ki her şeye sahip Adının eteğine 
yapışmışım. Mahvolacak olan benim; 
görüyorsun ki mahvolmaz İsminin ipine 
sarılmışım. Yüce ve ulu Nefsinin yüzü 
hürmetine Sana yalvarırım ki, beni 
kendi halime terk etme, bozuk heveslere 
teslim etme. Kuvvet elinle elimden tut, 
beni sanı ve kuruntu kuyularından 
kurtar ve hoşlanmadığın her şeyden 
arındır.
Bütünüyle Sana yöneleyim, tama-
men Sana güveneyim, Sana sığınayım, 
huzuruna kaçayım. Sen gerçekten de 
kudretiyle dilediğini yapansın, iradesinin 
gücüyle istediğini buyuransın. Buyruğu-
na hiç kimse direnemez; takdirinin 
yönünü kimse değiştiremez. Sen gerçek-
ten de azizsin, yücesin, cömertsin.
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Zorluklarda Yardım

O ’nun isimlere koruyucu olan
 İsmiyle. 

Söyle: İlahi! İlahi! Cömertliğinle ve 
bağışınla gamımı dağıt. Saltanat ve ik-
tidarınla kederimi gider. Ey Tanrım! 
Her yönden hüzünlerle çevriliyken 
Sana yönelmiş olduğumu görüyorsun. 
Ey varlığın sahibi ve görünür ve görün-
mez şeylerin koruyucusu! Gönüllere ve 
ruhlara boyun eğdirdiğin İsmin yüzü 
hürmetine, merhamet denizinin dal-
gaları ve ihsan güneşinin nurları yüzü 
hürmetine Senden dilerim ki, beni her 
şeye rağmen Sana yönelmiş olanlar 
arasına katasın, ey isimlerin Mevlası ve 
göklerin Yaradanı!
Rabbim! Günlerinde başıma gelenleri 
görüyorsun. Sana hizmet edeyim. Dilim 
Seni övsün. Bunu bana takdir etmeni 
isimlerinin Tanyeri ve sıfatlarının 
Şafağı olan Kimse’nin hatırına Senden 
dilerim. Sen gerçekten de kuvvetlisin, 
kudretlisin, tüm insanların dualarına 
cevap verensin! Senden son bir dileğim 
daha var. İşlerim düzelsin, borcum 
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verilsin, ihtiyaçlarım görülsün. Bunu 
Senden, yüzünün nuru hürmetine 
diliyorum. Sen, kuvvet ve kudretine 
her dili olanın, azamet ve saltanatına 
her anlayış sahibinin tanıklık ettiği 
Kimsesin. İşitici ve cevap verici Tanrı 
ancak Sensin.

Zorluklarda Yardım


