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Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efen‐
dimiz için söylenmiş olan salâvatlar kendi içinde
büyük sırları taşıdıkları gibi okuyan kişilerin
manevi derecelerinin de yükselmesinde büyük
öneme
haizdir.
Ahmet
Ziyâüddin
Gümüşhânevî kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin1
1

Benzeri az bulunan, meşhur bir İslam âlimi, gerçek
bir âbid ve zâhid, büyük cihadı (cihâd‐ı ekberi) ve
kâfirlerle yapılan cihadı (cihâd‐ı küffârı) hakkıyla
yerine getirmiş örnek bir mücâhid, şeyhler şeyhi,
şöhret ve şatafata kapılmamış, ilm‐i zâhiri ve ilm‐i
bâtını, tasavvufu, tarikatı ve şeriatı beraber götür‐
müş, çok ciddi ve çok vakur bir ârif‐i kâmil; yüzden
fazla kâmil mürebbî ve halîfe yetiştirmiş bir mürşid‐i
kâmil ve mükemmil, nice nice hadis, kelam, fıkıh ve
tasavvuf eseri yazmış çok velûd bir yazar; muhaddis,
mütekellim,
fakih,
kutbü’l‐aktâb,
gavsü’l‐
vâsılîn Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el‐
Gümüşhânevî 1228/1813 senesinde Gümüşhane’
nin Emirler Mahallesinde dünyaya gelmiştir. XIX
yüzyıl gibi Osmanlı Devleti’nin çalkantılı, buhranlı bir
devrinde yaşamış olan Gümüşhânevî hazretleri;
tarikat anlayışı, tekkesi, irşad hususiyeti, bir milyon‐
dan fazla müridi, padişahlar yanındaki nüfûzu, ta‐
savvuf, fıkıh ve hadise dair eserleri ve dünyanın
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tertip ettiği üç cilt olan Mecmuât’ül‐Ahzâb
Kitabında İbnü’l‐Arabî Cildinin başında geçen
Ebu Abdillah Muhyiddin Muhammed b. Ali b.
Muhammed el‐Hatimî et‐Taî el‐Endelüsi
kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin meşhur Salât‐ı
Fevziyesi’ni koyarak ve Abdülganî Nablusî 2
ninde açıklamasını da ilave ederek kıymeti yük‐
sek bir salât olduğuna işaret etmiştir.
Kısaca tercümesini sunduğumuz bu salâvat
için Kutbu’l‐ârifîn Abdülaziz Mecdi Tolun
(1865‐1941) kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin Os‐
manlıca çevirisinden3 de istifade ederek günü‐
çeşitli bölgelerine gönderdiği 116 halifesiyle günü‐
müzde de halen canlılığını muhafaza eden bir tesir
ve şöhrete sahiptir.
Gümüşhânevî hazretleri 7 Zilka’de 1311/13 Mayıs
1893 senesinde sabahleyin saat 10 sularında ansızın
gözünü açıp “Hepsini isterim Yâ Kibriyâ’!” diyerek
ebedi âleme göç etmiştir. Kabri, Süleymaniye Camii
avlusunda Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi’nin kıble
tarafındadır. Yanlarındaki kabirde zevceleri Havva
Seher Hanım yatmaktadır.
2
Meşhur Osmanlı âlimi ve kerâmetler sâhibi velî.
İsmi, Abdülganî bin İsmâil bin Abdülganî en‐Nablüsî
ed‐Dımeşkî'dir. 1640 (H.1050) senesinde Şam'da
doğdu. 1731 (H.1143) senesinde Şam'da vefât etti.
Kabri Şamda'dır.
3
Atatatürk Kütüphanesi, İstanbul; Nadir Eserler
Bölümü; Salat feyziye tercümesi / Ebu Abdillah
Muhyiddin Muhammed b. Ali b. Muhammed el‐
Hatimî et‐Taî el‐Endelüsi (560‐638 H./1165‐ 1240
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müz insanına faydalı olmayı düşündük.
Allah Teâlâ’m, rızan için yaptığımız işlerden
dolayı affını diler, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve
sellemin şefaatini arzu niyaz ederiz.
İhramcızâde
İsmail Hakkı ALTUNTAŞ
Esenler /İstanbul
2010

M.) İbnü’l‐Arabî; müt.: Abdülaziz Mecdi Tolun(1865‐
1941) 297.7 ARA1343 H Osman Ergin Yazmalar
OE_Yz_000467

ﺻﻠﻮﺓ ﺍﻟﻔﻴﻀﻴﺔ
ﺑِﺴـــﻢِ ﺍ ِﺍﻟﺮﺣﻤﻦِ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢِ
َﺍﻟﱠﻠﻬﻢَ ﺍﻓﺾ ﺻَﻠ َﺔ ﺻَﻠﻮﺍﺗﻚ ﻭﺳﻼﻣَ ﺔ َﺗﺴﻠﻴِﻤﺎﺗﻚ
ﺿﺔﻣﻦ ﺍْﻟﻌﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺑ ﱠﺎﻧﻰِ *
ﻋﻠﻰَ ﺍﻭﻝِ ﺍﻟﱠﺘﻌﻴﻨ َﺎﺕ ﺍْﻟﻤﻔ َﺎ َ
ﻰِ * َﺍ
ﻭ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﱠﺘﻨﺰَ ﻻﺕ ﺍْﻟﻤﻀَﺎَﻓﺔﺍﱃ ﺍﻟﻨﻮﻉِ ْﺍﻻﻧْﺴ َﺎﻧّ 
! ﻭَﻟﻢﻳُ ﻜﻦﻣﻌﻪ ﺷـﺊ ﺛ َﺎﻥٍ
ْﻟﻤﻬ َﺎﺟِﺮِﻣﻦﻣ ﱠﻜ َﺔ ﻛَﺎﻥ ﺍ ُ
* ﺍﱃ ﺍْﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﻮْ ﺍﻻۤﻥ ﻋﻠﻰ ﻣ َﺎ ﻋَﻠﻴﻪ ﻛ َﺎﻥ
ﺨﻤﺲِ ﻓﻰِ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭ
ﻀﺮﺍﺕ ﺍْﻟ َ
ﻣﺤﺼﻰِ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺍْﻟﺤَ 
ُﻛ ﱠﻞ ﺷـﺊٍ َﺍﺣﺼﻴﻨﺎﻩ ﻓﻰِ ﺍﻣﺎﻡٍ ﻣﺒِﲔ * ﻭﺭﺍﺣﻢ
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ﺳﺎۤﺋﻠﻰِ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑِـﻨﺪﺍۤﺀ ﻭﺟﻮﺩﻩ

ﻭﻣ َﺎ

َﺍﺭﺳـﻠْﻨ َﺎ َﻙ ﺍ ﱠﻻ ﺭﺣﻤً ﺔﻟْﻠﻌﺎَﻟﻤﲔُ * ﻧ ْﻘ َﻄ ُﺔ ﺍْﻟﺒﺴﻤَﻠﺔ
ﺍْﻟﺠﺎﻣﻌﺔﻟﻤﺎﻳﻜُﻮﻥ ﻭﻛَﺎﻥ * ﻭُ ﻧ ْﻘ َﻄ ُﺔ ْﺍ َﻻﻣﺮِ ﺍْﻟﺠﻮﺍَﻟﺔ
ﺑِﺪﻭﺁﺋﺮِ ْﺍ َﻻﻛْﻮَﺍﻥِ * ﺳ ﺮِ ﺍْﻟﻬﻮِﻳﺔ ﻓﻰِ ُﻛ ّﻞِ ﺷـﺊٍ ﺳﺎﺭِﻳٌ ﺔ
* ﻭ ﻋﻦُ ﻛ ّﻞِ ﺷـﺊٍ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻭ ﻋﺎﺭِﻳﺔٌ* َﺍﻣﲔ ﺍ ِ
!
ﻋﻠﻰ ﺧﺰﺁﺋﻦِ ﺍْﻟﻔَﻮَﺍﺿﻞِ * ﻭﻣﺴَﺘﻮﺩﻋﻬ َﺎ ﻭﻣْ ﻘﺴﻤﻬ َﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐِ ﺍْﻟ َﻘﻮﺍﺑِﻞِ * ﻭﻣﻮّ ﺯِﻋﻬﺎ َﻛﻠﻤﺔْ ﺍﻻﺳﻢِ
ْﺍ َﻻﻋَ ﻈﻢِ * ﻭﻓَﺎﺗﺤﺔ ﺍْﻟ َﻜﻨـﺰِ ﺍْﻟﻤَ ﻄْﻠﺴﻢِﺍْﻟﻤْ ﻈﻬﺮِ ْﺍ َﻻَﺗ ِّﻢ
* َﺍْﻟﺠﺎﻣﻊِﺑﻴﻦ ﺍْﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑِـﻴﺔ ﻭ ﺍْﻟﻤﻨﺸﺄْ ﺍ َﻻﻋّ ﻢِ
* َﺍﻟﺸﺎﻣﻞِﻟـﻸﻣَ ﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍْﻟﻮﺟﻮﺑِﻴﺔ ﺍﻟ ﱠﻄﻮﺩْ ﺍ َﻷﺷّ ﻢِ
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ﺍﱠﻟﺬﻯ َﻻَﻳﺰﺣﺰِﺣﻪ ﺍﻟﱠﺘﺠّﻠﻰِ ﻋﻦ ﻣﻘَﺎﻡِ ﺍﻟﱠﺘﻤﻜﲔ* 
ﻀ ّﻢِ ﺍﱠﻟﺬﻯ َﻟﻢُ ﺗﻌﻜّﺮﻩ ﺟِﻴﻒ ﺍْﻟ َﻐ َﻔﻼﺕ
ﻭﺍْﻟﺒﺤﺮِ ﺍْﻟﺤَ 
ﻰِ ﺍْﻟﺠﺎﺭِﻱ
ﻋﻦ ﺻﻔﺂﺀ ﺍْﻟﻴﻘﲔ * ﺍْﻟ َﻘَﻠﻢِ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧّ 
ﺑِﻤﺪَﺍﺩ ﺍْﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟْﻌ َﺎﻟﻴ َﺎﺕ * ﻭﺍﻟﻨْ ﻔﺲِ ﺍﻟﺴﺎﺭِﻱ
ﺑِﻤﻮﺁ ّﺩ ﺍْﻟ َﻜﻠﻤ َﺎﺕ ﺍﻟّﺘﺎۤﻣ ﱠﺎﺕَ * ﺍﻟْﻔﻴﺾِ ْﺍ َﻻْﻗﺪﺱِ
ْﺍ َﻷْﻗﺪﺱِ ﺍﻟﺬﱠﺍﺗﻲِ ﺍﱠﻟﺬﻯ َﺗﻌﻴﻨﺖ ﺑِﻪْ ﺍ َﻷﻋﻴ َﺎﻥ
ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍَﺩَﺍﺗُﻬ َﺎ * ﻣْ ﻄَﻠﻊِ ﺷﻤﺲِ ﺍﻟﺬﱠﺍﺕ ﻓﻰِ
َﺍﺳﻤﺂﺀْ ﺍ َﻷﺳﻤ َﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼّﻔ َﺎﺕ * ﻭﻣﻨﺒﻊِ ﻧُﻮﺭ
ﻂ
ْﺍﻹِﻓَﺎﺿَﺎﺓ ﻓﻰِ ﺭِﻳﺎﺽِ ﺍﻟﻨﺴﺐِ ْﺍﻹِﺿَﺎﻓَﺎﺓ * ﺧّ 
ﺍْﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦَ ﻗﻮﺳﻰِ ْﺍ َﻷﺣﺪﻳﺔ ﻭﺍْﻟﻮﺍﺣﺪﻳﺔ* 
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ﻰِ ﻣﻦ ﺳﻤﺎۤﺀْ ﺍ َﻷ َﺯﻟـﻴﺔ ﺍﱃٰ
ﻭﻭﺍﺳَ ﻄﺔ ﺍﻟﺘﱠـﻨﺰﻝِ ْﺍﻹِﻟۤﻬِ ّ
ﺨﺔ ﺍﻟﺴْ ﻐﺮﻯ ﺍﻟﱠﺘﻰِ َﺗ َﻔﺮﻋﺖ
َﺍﺭﺽِ ْﺍﻷَﺑـﺪﻳﺔ * ﺍﻟﻨﺴَ 
ﻋﻨﻬﺎ ﺍْﻟ ُﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﺪﺭﺓ ﺍْﻟﺒﻴﻀۤﺎﺀ ﺍﻟﱠﺘﻰِ َﺗﻨﺰَﻟﺖ ﺍﱃ
ﻳﺎﻗُﻮَﺗﺔ ﺍْﻟﺤﻤﺮﺍۤﺀ * ﺟﻮﻫﺮِ ﺍْﻟﺤﻮﺍﺩﺙْ ﺍﻹِﻣَ ﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﱠﺘﻰِ َﻻ َﺗﺨْﻠﻮﺍ ﻋﻦِ ﺍْﻟﺤﺮَ ﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﱡﻮﻥِ * ﻭ ﻣﺎﺩﺓ
ﺍْﻟ َﻜﻠﻤﺔ ﺍْﻟ َﻔﻬﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟ ﱠﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻦ ﻛّ ﻦِ ُﻛﻦ ﺍَ ﱃ ﺷﻬﺎﺩﺓ
َﻓﻴﻜُﻮﻥ * ﻫﻴﻮﱃ ﺍﻟﺼﻮﺭِ ﺍﻟﱠﺘﻰِ َﻻ َﺗﺒﺨَﻠﻰِ ﺑِ َﺎﺣﺪﺍ ﱠﻻ
ﻣﺮﺓَ ﻻﺍْﺛﻨﻴﻦِ * ﻭَ ﻻ ﺑِﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ِ َﻷﺣﺪ ﻣﺮَﺗﻴﻦِ
ُﻗﺮَﺍﻥِ ﺍْﻟﺠﻤﻊِ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞِ ﻟْﻠﻤﻤَﺘﻨﻊِ ﻭﺍْﻟﻌﺪﻳﻢِ * ﻭ
ُﻓﺮﻗَﺎﻥِ ﺍْﻟ َﻔﺮﻕ ﺍْﻟﻔَﺎﺻﻞِﺑﻴﻦ ﺍْﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍْﻟ َﻘﺪﻳـﻢِ *
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ﻰ * ﻭ ﻗﺂﺋﻢِ َﻟﻴﻞٍ َﺗﻨﺎﻡ
ﺻۤﺎﺋﻢِ َﻧﻬﺎﺭٍﺍّﻧﻰِ َﺍﺑِﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﺭﺑِ 
ﻋﻴﻨﺎﻯ ﻭَ ﻻﻳـﻨﺎﻡَ ﻗْﻠﺒِﻰ * ﻭﺍﺳَ ﻄﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍْﻟﻮﺟﻮﺩ
ﻭﺍْﻟﻌﺪﻡِ ﻣﺮﺝ ﺍْﻟﺒﺤﺮﻳﻦِ ﻳْﻠَﺘﻘﻴ َﺎﻥِ * ﻭ ﺭﺍﺑِ َﻄﺔ
ﺍْﻟﺤﺪﻭﺙ ﺑِﺎْﻟ َﻘﺪﻳﻢِ ﺑﻴـﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮَ ﺯ ٌﺥ َﻻﻳﺒﻐﻴ َﺎﻥِ *
َﻓ َﺬﺍﻟﻚ ﺩﻓْـَﺘﺮْ ﺍ َﻷﻭﻝِ ﻭﺍْﻵﺧﺮِ* ﻭ ﻣﺮَ ﻛﺰ ﺍﺣﺎ َﻃ ُﺔ
ْﺍﻟﺒﺎﻃﻦِ ﻭ ﺍﻟﻈﱠﺎﻫﺮِ * ﺣﺒِﻴﺒﻚ ﺍﱠﻟﺬﻯ ﺍﺳَﺘﺠَﻠﺒﺖ ﺑِﻪ
ﺟﻤﺎ َﻝ ﺫَﺍﺗﻚ ﻋﻠﻰﻣﻨﺼﺔَ ﺗﺠﻠّـﻴﺎﺗﻚ * ﻭ ﺧَﻠﻌﺖ
ﻋَﻠﻴﻪ ﺧْﻠﻌَ ﺔ ﺍﻟﺼّﻔَﺎﺕ ﻭ ْﺍ َﻷﺳﻤۤﺎﺀ * ﻭَﺗﻮﺟـَﺘﻪ
ﺑِﺘَﺎﺝِ ﺍْﻟﺨﻼَﻓﺔ ﺍْﻟﻌﻈْﻤﻰ * ﻭَ ﺍﺳﺮﻳﺖ ﺑِﺠﺴﺪﻩَ ﻟﻴﻼ
ﻣﻦ ﺍْﻟﻤﺴﺠِﺪ ﺍْﻟﺤﺮﺍﻡِ ﺍﱃ ﺍْﻟﻤﺴﺠِﺪْ ﺍ َﻻﻗْﺼﻰ* 
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ﺣﺘﻰ ﺍﻧْـﺘَﻬﻰﺍﱃ ﺳﺪﺭﺓ ﺍْﻟﻤﻨـَﺘﻬﺎ * ﻭَ ﺗﺮﻗﻰﺍﱃ َ
ﻗَﺎﺏَ ﻗﻮﺳﻴﻦِ َﺍﻭَ ﺍﺩﻧﻰَ * ﻓ َﺄﺳﺮ ﻓُـﺆﺁﺩﻩ ﺑِﺸـﻬﻮﺩَ ﻙ
ﺣﻴﺚَ ﻻ ﺻﺒﺎﺡ ﻭَ ﻻﻣﺴۤﺎﺀ* ﻣﺎ َﻛ َﺬﺏ ﺍْﻟ ُﻔﺆﺁﺩﻣﺎ
ﺭَﺃﻯٰ * ﻭُ ﺍﻗﺮﺑﺼﺮﻩ ﺑِﻮﺟﻮﺩَ ﻙ ﺣﻴﺚَ ﻻ ﺧﻼ ﻭَ ﻻ
ﻣﻼ ﻣﺎ ﺯَﺍ َﻍ ﺍْﻟﺒﺼﺮ ﻭ ﻣﺎ ﻃَﻐﻰٰ * ﺻّ ﻞِ ﺍﻟﱠﻠﻬﻢ ﻋَﻠﻴﻪ
ﺻﻠﻮﺓُ ﺗﺼّ ﻞِ ﺑِﻬﺎ َﻓﺮﻋﻰِ ﺍﱃَ ﺍﺻﻠﻰِ * ﻭﻳﺼُ ﻞ
ﺑﻌﻀﻰِﺍَ ﱃُ ﻛّﻠﻰِ *ﻟﺘَـﱠﺘﺤﺪَ ﺫﺍﺗﻰِ ﺑِ َﺬﺍﺗﻪ ﻭﺻﻔَﺎﺗﻰِ
ﺑِﺼﻔَﺎﺗﻪ ﻭﺗُـﻘﺮ ﺍْﻟﻌﻴﻦ ﺑِﺎْﻟﻌﻴﻦِ* ﻭﻳﻔﺮ ﺍْﻟﺒﻴﻦﻣﻦ ﺍْﻟﺒﻴﻦِ
ﻭ ﺳﻠّﻢ ﻋَﻠﻴﻪ ﺳﻼﻣ ًﺎ َﺍﺳَﻠﻢ ﺑِﻪ ﻓﻰِ ﻣﺘَﺎﺑِﻌﺘﻪ ﻣﻦ
ﺨﱡﻠﻒ * ﻭ ﻓﻰِ َﻃﺮِﻳﻖِ ﺷﺮِﻳﻌﺘﻪﻣﻦ ﺍﻟﱠﺘﻌﺴﻒ* 
ﺍﻟﱠﺘ َ
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ِ َﻻﻓْـَﺘﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻣﺤـﺒﺘﻚ ﺍﻳﺎﻯ ﺑِﻤﻔْﺘ َﺎﺡِ ﺷﺮِﻳﻌﺘﻪ ﻭ
ﻰ ﻭَ ﺍﻋﻀۤﺎﺋﻲِ ﻣﻦ ﻣﺸﻜَﺎﺓ
َﺍﺷﻬﺪَ ﻙ ﻓﻰِ ﺣﻮﺍﺳِ 
ﺷﺮﻋﻪ ﻭ ﻃَﺎﻋﺘﻪ * ﻭَ ﺍﺩﺧَ ﻞ ﻭﺭۤﺍﺀ ﺣﺼﻦِ ﻵﺍﻟۤﻪ
! * ﺍْ ﺫ ﻫﻮﺑﺎﺑﻚ
ﺍ ﱠﻻ ﺍ!ُ ﻭ ﻓﻰِ ﺍَﺛـﺮِﻩ ﺧْﻠﻌُ ﺔ ﱃﻣﻊ ﺍ ِ
ﺍﱠﻟﺬﻯ ﻣﻦَ ﻟﻢﻳْ ﻘﺼﺪَ ﻙ ﻣﻨﻪ ﺳﺪﺕ ﻋَﻠﻴﻪ ﺍﻟ ﱡﻄﺮُ ﻕ
ﻭْﺍ َﻷﺑﻮﺍﺏ * ﻭﺭﺩ ﺑِﻌﺼﺎﺓْ ﺍ َﻷﺩﺏِ ﺍﱃ ﺍﺻﻄَـﺒﻞِ
ﺏِ َﺍﻟﱠﻠﻬﻢﻳﺎ ﺭّ 
ﺏِﻳﺎﻣﻦ ﻟَـﻴﺲ ﺣﺠﺎﺑﻪﺍ ﱠﻻ ﺍّﻟﻨﻮﺭ
ﺍﻟﺪﻭﺍ ّ
ﻭَ ﻻ ﺧﻔ َﺎﻩﺍ ﱠﻻ ﺷ ﺪﺓ ﺍﻟ ﱡﻈﻬﻮﺭِ * َﺍﺳَ ﺄُﻟﻚ ﺑِﻚ ﻓﻰِ
ﻣﺮﺗَـﺒﺔﺍْ ﻃﻼﻗﻚ ﻋﻦُ ﻛ ّﻞِ َﺗ ْﻘﻴِﻴﺪَ * ﺍﻟﱠﺘﻰِ َﺗ ْﻔﻌُ ﻞﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺎ َﺗﺸۤﺎﺀ ﻭ ﻣﺎ ُﺗﺮِﻳﺪ ﻭ ﺑِ َﻜﺸﻔﻚ ﻋﻦَ ﺫﺍﺗﻚ ﺑِْﻠﻌْﻠﻢِ
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ﻀﺮﺕ ﺻﻮﺭِ َﺍﺳﻤۤﺎﺋﻚ
ﺍﻟﻨﻮﺭِ ّﻱِ * ﻭَﺗﺤﻮﻟـﻚ ﻓﻰِ ﺣْ 
ﻭ ﺻﻔَﺎﺗﻚ ﺑِْﻠﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﻮﺭِ ّﻱِ * َﺍﻥُ ﺗﺼﻠّﻰ ﻋﻠﻰ
ﺳـّﻴِﺪﻧَﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺓَ ﺗ ْﻜﺤُ ﻞ ﺑِﻬ َﺎﺑﺼﲑﺗﻰِ ﺑِﺎﻟﻨﻮﺭِ
ﺍْﻟﻤﺮﺷﻮﺵِ ﻓﻰِ ْﺍ َﻷ َﺯﻝِ ِ َﻷﺷﻬﺪ ﻓَﻨﺂﺀ ﻣﺎ ﻟَﻢﺀﻳُ ﻜﻦ ﻭ
ﺑﻘۤﺎﺀ ﻣﻦَ ﻟﻢﻳﺰْ ﻝ * ﻭَ ﺃﺭﻯ ْﺍ َﻷﺷﻴ َﺎﺀَ ﻛﻤﺎ ﻫﻰ ﻓﻰِ
َﺍﺻﻠﻬ َﺎﻣﻌﺪﻭﻣً ﺔ ﻣْ ﻔﻘُﻮﺩﺓ * ﻭَ ﻛﻮﻧﻬ َﺎ َﻟﻢَ ﺗﺸﻢ ﺭﺍﻳِﺤَ ﺔ
ﻀﻼ ﻋﻦَ ﻛﻮﻧـﻬ َﺎﻣﻮﺟﻮﺩﺓ * ﻭَ ﺍﺧﺮِﺟﻨﻰِ
ﺍْﻟﻮﺟﻮﺩَ ﻓ ْ
ﺍﻟﱠﻠﻬﻢ ﺑِﺎﻟﺼﻼﺓ ﻋَﻠﻴﻪﻣﻦُ ﻇْﻠﻤﺔَ ﺃﻧ َﺎﻧـﻴﺘﻰِﺍﱃ ﺍﻟﻨﻮﺭِ *
ﻭ ﻣﻦ ﻗَـﺒﺮِ ﺟِﺴﻤ َﺎﻧـﻴﺘﻰِﺍﱃ ﺟﻤﻴﻊِ ﺍْﻟﺤﺸﺮِ ﻭَ ﻓﺮﻕ
ﺍﻟﻨﺸﻮﺭِ * ﻭَ ﺍﻓﺾ ﻋَﻠﻰﻣﻦ ﺳﻤۤﺎﺀَ ﺗﻮﺣﻴﺪَ ﻙﺍﻳﺎ َﻙ
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ﻣﺎ ُﺗ َﻄ ّﻬِﺮﻧﻰِ ﻣﻦ ﺭِﺟﺲِ ﺍﻟﺸّﺮﻙ ﻭْ ﺍﻹِﺷﺮﺍﻙ* 
ﻭَﺍْﻧﻌﺸﻨﻰِ ﺑِﺎْﻟﻤﻮَﺗﺔْ ﺍﻻُﻭﱃ ﻭﺍْﻟﻮِ َﻻﺩﺓ ﺍﻟّﺜ َﺎﻧﻴﺔ* 
ﻭَﺍﺣﻴِﻨﻰِ ﺑِﺎْﻟﺤﻴ َﺎﺓ ﺍﻟْﺒ َﺎﻗﻴﺔ ﻓﻰِ ﻫۤ ﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴ َﺎ ﺍﻟْﻔ َﺎﻧﻴﺔ* 
ﻭ ﺍﺟﻌْ ﻞ ﱃ ﻧُﻮﺭﺍ َﺍﻣﺸﻰِ ﺑِﻪ ﻓﻰِ ﺍﻟﻨ َﺎﺱِ * َﻓ َﺄﺭﻯ ﺑِﻪ
ﻭﺟﻬﻚَ ﺍﻳﻨﻤﺎ َﺗﻮﱠﻟﻴﺖ ﺑِﺪﻭﻥِﺍﺷﺘﺒ َﺎﻩ ﻭَ ﻻﺍْﻟﺘﺒ َﺎﺱٍ *
ﻧ َﺎﻇﺮﺍ ﺑِﻌﻴﻨﻰِ ﺍْﻟﺠﻤﻊِ ﻭ ﺍْﻟ َﻔﺮﻕ * ﻓ َﺎﺻﻼ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟْﺒ َﺎﻃﻞِ ﻭ ﺍْﻟﺤّ ﻖِ * ﺩﺍﻻ ﺑِﻚ ﻋَﻠﻴﻚ ﻭﻫ َﺎﺩﻳﺎ ﺑِﺎْ ﺫﻧﻚ
ﺍَﻟﻴﻚ ﻳ َﺎ َﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟ ﺮَﺍﺣﻤﲔ * ﺻّ ﻞِ ﻭ ﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ
ﺳّﻴِﺪﻧَﺎﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺓَ ﺗَﺘ َﻘﺒُ ﻞﺑِﻬ َﺎ ﺩﻋ َﺎﺋﻰِ ﻭُ ﺗﺤﻘّﻖﺑِﻬ َﺎ
ﺭﺟۤﺎﺋﻰِ* ﻭ ﻋﻠﻰَ ﺍﻟﻪَ ﺍﻝِ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭ ﺍْﻟﻌﺮﻓ َﺎﻥِ * ﻭ
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َﺍﺻﺤ َﺎﺑِﻪَ ﺍﺻﺤ َﺎﺏِ ﺍﻟ ﱠﺬﻭﻕ ﻭ ﺍْﻟﻮِﺟﺪﺍﻥِ * ﻣﺎ
ﺍْﻧَﺘﺸﺮﺕُ ﻃﺮﺓَ ﻟﻴﻞِ ﺍْﻟﻜﻴ َﺎﻥِ * ﻭ ﺍﺳـَﺘ َﻔﺮ ﺟﺒِﲔ
ﺍْﻟﻌﻴ َﺎﻥِ * ﺁﻣﲔ ﻭ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍْﻟﻤﺮﺳﻠﲔ* 
ﺏِ ﺍﻟْﻌﺎَﻟﻤﲔ
ﻭ ﺍْﻟﺤﻤﺪ ِ! ﺭّ 

SALÂT‐I FEVZİYE

VE
TERCÜMESİ

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮـــﻢِ ﺍِﺳ
ِﻝ َﺍﻭﻠﻰ ﻋﻚﺎﺗﻠﻴِﻤ َﺔ َﺗﺴﻣﻼﺳ ﻭﻚﺍﺗَﻠﻮَﻠ َﺔ ﺻ ﺻﺾ َﺍﻓﻢَﺍﻟﱠﻠﻬ
 َﻻﺕﺰ ﺍﻟﺘﱠـﻨﺮﺁﺧﺑ ﱠﺎﻧﻰِ ﻭ ﺍﻟﺮﺎﺀﻤ ﺍْﻟﻌﻦ ﻣﺿﺔ
َ ﻔ َﺎ ﺍْﻟﻤﻨ َﺎﺕـﻴﺍﻟﱠﺘﻌ
ِﻰ
ّ ﻧْﺴ َﺎﻧﻉِ ْﺍﻻﻮ ﺍﻟﻨﱃﺍﻀَﺎَﻓﺔﺍْﻟﻤ
"Ey Allah’ım! Muhammed sallallâhü aleyhi
ve sellem için salâtlarını, övgülerini bolca yağ‐
dırdığın gibi selâmını da emniyetinle üzerine
indir.
O Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem
ki, Senin yalnız olduğun zamanda, yaratmaya
niyetlendiğinde ve her şeyin öncesinde belirle‐
diğindir. O insanlığın özellikleriyle ulaşabileceği
son mertebede olandır.

ﱃ ﺛ َﺎﻥٍﺍﺊـ ﺷﻪﻌ ﻣ ُﻜﻦﻳَﻟﻢ ﻭ ﺍ ﱠﻜ َﺔ ﻛَﺎﻥ ﻣﻦﻬ َﺎﺟِﺮِ ﻣَﺍْﻟﻤ
ﻪَﻠﻴ ﻣ َﺎ ﻋﻠﻰ ﻋ ْﺍﻻۤﻥﻮﻫ ﻭﺔﻳﻨﺪﺍْﻟﻤ
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"Ey Allah’ım! O Muhammed ki "Allah, vardı
ve O'nunla beraber başka bir şey yoktu"4
Mekke'sinden5 "O hâlâ da o hal üzeredir" Me‐
dine'sine hicret etmiştir.”

 ُﻛ ﱠﻞ ﻭﻩﻮﺩﺟﺲِ ﻓﻰِ ﻭﺨﻤ
َ  ﺍْﻟﺍﺕﻀﺮ
َ  ﺍْﻟﺤﻢﺍﻟﻮﺼﻰِ ﻋﺤﻣﻛ َﺎﻥ
ﺒِﲔﺎﻡٍﻣﻣ ﻓﻰِﺍﺎﻩـﻨﻴﺼﺊٍ َﺍﺣـﺷ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki "Biz her şeyi
imâm‐ı mübîn'de zikrettik" 6 âyeti gereğince
4

Ebu Rezîn el‐Ukeylî radiyallâhü anh anlatıyor:
"Ey Allah'ın Rasûlü, dedim, mahlûkatını yarat‐
mazdan önce Rabbimiz nerede idi?" Bana şu cevabı
verdi:
"Amâ'da idi. Ne altında hava, ne de üstünde
hava vardı. Arşını su üzerinde yarattı."
Ahmed İbn‐u Hanbel dedi ki: "Yezid şunu söyle‐
di: el‐Amâ yani "Allah'la birlikte başka bir şey yok‐
tu" demektir." [Tirmizî, Tefsir, Hud (3108).]
5
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Mekkî olarak
anılır. “Allah Teâlâ’nın huzurunda dimdik durabil‐
diği içindir.” Bu mana Baklî şerhlerinde yer alır.
Arapça metinde bu manayı veren temekkün yerine
temkîn denilmiştir. (Hallac‐ı Mansur trc: Yaşar Nuri
ÖZTÜRK Tavasin [Kitap]. ‐ İstanbul: Fatih, 1976, s.67
6
“Şüphesiz ölüleri dirilten, işlediklerini ve eserleri‐
ni yazan Biziz; herşeyi, apaçık bir kitapta saymışız‐
dır.” (Yasin, 12)
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vücudundaki hazarât‐ı hamse7 âlemlerinin top‐
7

Arapça, beş hazret demektir. Kudret ve onun
temsilcileri yerinde kullanılır. Bu, Allah'tan zuhur ve
sudur eden varlıkların geçirdikleri beş âlemdir. Bu
beş âlem şunlardır:
1. Mutlak Gayb hazreti. İlim hazreti âlemindeki
âyân‐ı sabite, buradadır.
2. Gayb‐ı Muzâf hazreti. Bu da iki kısımdır.
3. Ya mutlak gayba yakın olana muzâf olur. Bu
ceberûtî ve melekûtî ruhlar âlemidir. Bunlar
mücerred nefisler ve akıllar âlemidir.
4. Ya da şuhûd‐ı mutlakaya yakın olana muzâf olur.
Bu misâl âlemidir. Buna, melekût âlemi de denir.
5. Bu dört âlemi bir araya getiren, toplayan hazret‐
tir. Bu âlem‐i insandır. Öyle bir insan ki, bütün
âlemleri ve ondaki varlıkları kendisinde toplamış‐
tır. Özet olarak ifade etmek gerekirse,
1. Alem‐i mülk, alem‐i melekûtun yani alem‐i misal‐i
mutlakın mazharı,
2. Alem‐i melekût, âlem‐i ceberut yani âlem‐i
mücerredâtın mazharı,
3. Alem‐i ceberut da, âlem‐i âyân‐ı sâbite'nin maz‐
harı,
4. Âyân‐ı sabite, esmâ‐i ilâhiyye, hazret‐i
vâhidiyye'nin mazharı,
5. Esmâ‐ı ilâhiyye ve Hz. Vâhidiyye, Hazret‐i
Ehadiyye'nin mazharıdır.
Hazret‐i Ehadiyyet veya mutlak gayb hazretinden,
mülk âlemine yani âlem‐i insana doğru ortaya çıkış‐
ları (zuhur) halinde teşekkül eden varlıklar hiyerarşi‐
si. Yukarıdan aşağıya doğru tenezzülât‐ı hamse tabi‐
riyle anılır.
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lamaya ve saymaya gücü yeten ve vakıf olandır.

ﻣ َﺎ ﻭﻩﻮﺩﺟ ﻭﺪﺍۤﺀﺎ ﺑِﻨﻬﺍﺗﺍﺩﺪﻌـﺘﻠﻰِ ﺍﺳ ﺳﺎۤﺋﻢﺍﺣﺭﻭ
ﲔﺎَﻟﻤْﻠﻌ ًﺔﻟﻤﺣ ﱠﻻ ﺭﺳـﻠْﻨ َﺎ َﻙﺍَﺍﺭ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki “Biz seni an‐
cak âlemlere rahmet olarak gönderdik" 8 âyet‐
i kerîmesi ile varlığındaki merhamet hakîkatiyle
hazarât‐ı hamse tavırlarını anlamaya istekli
olanlara cömert davranır.

ِﺮ ُﻧ ْﻘ َﻄ ُﺔ ْﺍ َﻻﻣ ﻭﻛَﺎﻥ ﻭﻜُﻮﻥﺎﻳﻤﻟﺔﻌﺎﻣ ﺍْﻟﺠَﻠﺔﻤﺴُﻧ ْﻘ َﻄ ُﺔ ﺍْﻟﺒ
ِﺮِ ْﺍ َﻻﻛْﻮَﺍﻥﻭﺁﺋﺑِﺪﺍَﻟﺔﻮﺍْﻟﺠ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki olmuş ve ola‐
cağı çevirmiş olan besmelenin sırrını toplayan
kudsî nokta9 ve varlığa çıkacak şeylerin olma‐
sındaki "Ol” 10 lafzındaki sırlı emrindir.
8

Enbiya, 107

9

Bismillâhın

10

 ﺏsinin altındaki nokta.

“ ﻛﻦKün=ol”
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ﺓﺩﺮﺠﺊٍﻣـ ُﻛ ّﻞِ ﺷﻦ ﻋ ٌﺔ ﻭﺎﺭِﻳﺊٍ ﺳـ ﻓﻰِ ُﻛ ّﻞِ ﺷﺔﻮِﻳﺮِ ﺍْﻟﻬ ﺳ
ٌﺔﺎﺭِﻳ ﻋﻭ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki her şeyde bu‐
lunduğu gibi ve her şeyden mücerred ayrı ve
üstün olan sırr‐ı hüviyyettir.11 Yani zâtının gö‐
ründüğü yerdir.12

ﻬ َﺎﻤ ْﻘﺴﻭﻣ ﻬ َﺎﻋﺩَﺘﻮﺴﻭﻣ ِﻞﻦِ ﺍْﻟﻔَﻮَﺍﺿﺰﺁﺋ ﺧﻠﻰِ ﻋ ﺍﲔَﺍﻣ
11

Hüviyyet: Asıl. Mâhiyyet. Birisinin kimliği, kim
olduğu, kökü, esası ve ne olduğu. * Allah Teâlâ’nın
varlık sıfatı. * Hamiyyet ve istikametten, ulüvv‐ü
cenâbdan ibâret olan sıfât‐ı hamidedir.

“Allah Teâlâ, Âdem’i yarattı. Böylece onda
tecelli etti.” Münzirî, Zekiyüddin, et‐Tergîb ve’t‐
Terhîb mine’l‐Hadîsi’s‐serîf, Şeriketü Mektebetü ve
Matbaati Mustafa el‐Bâbî el‐Halebi, Mısır, 1373, c.
II, s. 615
12
"Beni gören Hakk'ı görmüştür". Buhari,Tabir, 10;
Müslim, Rüya, 11; İbn‐i Hanbe, III/55; V/356;
Heysemî,Mecmau’z zevâid, VII/181; Tebrizî,
Mişkâtül‐mesâbih,
461;
Beyhakî,
Delâilü'n‐
nübüvve,VII/45; Tirmizî, Şemail, 210.
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ِﺍﺑِﻞﺐِ ﺍْﻟ َﻘﻮﺴ ﺣﻠﻰﻋ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki ilâhî
hazînelerinin fâziletlerinin emanet edildiği yer
ve bu hazînelerin kâbiliyyet ve isti'dâtlara göre
taksim edildiği ve dağıtıldığı yerdir.”

ﻢ َﻄْﻠﺴـﺰِ ﺍْﻟﻤ ﺍْﻟ َﻜﻨﺔﺤﻓَﺎﺗ َﻈﻢِ ﻭﻢِ ْﺍ َﻻﻋﺳ ْﺍﻻﺔﻤﺎ َﻛﻠﻬ ّﺯِﻋﻮﻣﻭ
ـﺄﺸﻨ ﺍْﻟﻤ ﻭﺔﻮﺑِﻴﺑ ﺍﻟﺮ ﻭﺔﻳﻮﺩﺒ ﺍْﻟﻌﻦﻴﻊِﺑﺎﻣﺮِ ْﺍ َﻻَﺗ ّﻢِ َﺍْﻟﺠ ْﻈﻬِﺍْﻟﻤ
ﻯ َﻻ ّﻢِ ﺍﱠﻟﺬ ْﺍ َﻷﺷﺩ ﺍﻟ ﱠﻄﻮﺔﻮﺑِﻴﺟﺍْﻟﻮ ﻭﺔﻴ َﻜﺎﻧﻸﻣ
 ْﻞِ ﻟﺎﻣ ّﻢِ َﺍﻟﺸْﺍ َﻻﻋ
ﻯَﻟﻢﻀ ّﻢِ ﺍﱠﻟﺬ
َ ﺮِ ﺍْﻟﺤﺤﺍْﻟﺒ ﻭﲔﻜﻘَﺎﻡِ ﺍﻟﱠﺘﻤﻣﻦّﻠﻰِ ﻋ ﺍﻟﱠﺘﺠﻪﺰِﺣﺣﺰَﻳ
ﲔـﻘ ﺍْﻟﻴﻔﺂﺀ ﺻﻦ ﻋﺕ ﺍْﻟ َﻐ َﻔﻼﻒ ﺟِﻴﻩﺮّﻜُﺗﻌ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki ism‐i âzam
kelimesi,13 tılsımlanıp14 esrârengiz hâle gelmiş
13

İsm‐i azam “En büyük” isim demektir. Allah Teâ‐
lâ´nın isimleri hakkında en büyük ifadesi ile derece‐
lendirme yanlış olabilir. Gerçekte Allah Teâlâ´nın
bütün isimleri büyüktür. Öyle ise bu ifade niçin
kullanıldı? Sorusu akıla gelebilir.
Allah Teâlâ´dan başka şeylerden yüz çevirerek,
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olan fâtiha hazinesi, kulluğun ve rabliğin nok‐
sansız toplanmış olan zuhur yeri, imkân ve ilâhi
varlık âlemini çevreleyen umumi kaynak, se‐
bep, tecellilerin kendisini sarsmadığı ve etkile‐
mediği kuvvetli dağın, sana olan yakınlığına
gaflet leşleri bulandıramayan büyük okyanu‐
sundur.”

ﻴ َﺎﺕ ﺍﻟْﻌ َﺎﻟﻭﻑﺮ ﺍْﻟﺤﺪَﺍﺩﺎﺭِﻱﺑِﻤﻰِ ﺍْﻟﺠ
ّ ﺍﻧﻮﺭﺍْﻟ َﻘَﻠﻢِ ﺍﻟﻨ
 ﺍﻟـّﺘﺎۤﻣ ﱠﺎﺕﻤ َﺎﺕ ﺍْﻟ َﻜﻠﻮﺁ ّﺩﺎﺭِﻱﺑِﻤ ْﻔﺲِ ﺍﻟﺴﺍﻟﻨﻭ
“Ey Allah’ım! O Muhammed’in ki; Yüce harf‐
lerin mürekkebi kendisinden akmakta olan nur
tam bir ihlâsla zikredilen her isim, İsm‐i Âzam´dır,
zira harflerin birbirine karşı farklı bir şerefi yoktur.
Fakat bütün isimler İsm‐i Azam´ın çerçevesi için‐
de saklıdır. Şöyle ki, Ulvî ve süflî (dünya) Âlemde
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme muhtaç ol‐
mayan bir nesne olmadığına göre, Hakikat‐ı
Muhammediye ve İsm‐i Âzam´da birdir, denilmiştir.
(ALTUNTAŞ İsmail Hakkı, Sevgili Efendimize Mu‐
hammedî Dua [Kitap]. ‐ İstanbul : [s.n.], 2004, s.79)
14
Tılsım: Şifre
İnsanın sırrı, Allah Teâlâ’nın sırrının zahirî yönü,
Allah Teâlâ’nın sırrı, insanın batının sırrıdır. Bu sırrın
ekmeli ise Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemdir.
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ile ilgili kalemin kelimeleri büyük kıyamete ka‐
dar söylenecek maddelere ulaşan rahmanî ne‐
festir.”15

ﻴ َﺎﻥ ْﺍ َﻷﻋ ﺑِﻪﺖﻨـﻴﻯ َﺗﻌﺱِ ﺍﻟﺬﱠﺍﺗﻲِ ﺍﱠﻟﺬﺱِ ْﺍ َﻷْﻗﺪﺾِ ْﺍ َﻻْﻗﺪَﺍﻟْﻔﻴ
ﻤ َﺎﺀ ْﺍ َﻷﺳﻤﺂﺀ ﻓﻰِ َﺍﺳﺲِ ﺍﻟﺬﱠﺍﺕﻤ ْﻄَﻠﻊِ ﺷﺪﺍَﺩَﺍﺗُﻬﺎ ﻣﻌﺘﺍﺳﻭ
ِﺐﺴﺎﺽِ ﺍﻟﻨ ﻓﻰِ ﺭِﻳ ْﺍﻹِﻓَﺎﺿَﺎﺓﻊِ ﻧُﻮﺭـﺒﻨﻣ ﻭّﻔ َﺎﺕﺍﻟﺼﻭ
ْﺍﻹِﺿَﺎﻓَﺎﺓ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki mutlak mu‐
kaddes zâttır. Zâtı İlâhî İlminde eşyanın ezelden
beri sâbit olan sûret ve hakikatleri ile beşerî
âlemde bulunan muhtelif kabiliyetlerde zâtının
güneşinden çıkan isimler ve sıfatların isimler
sebebi olandır. O nurların çıktığı bahçelerde
nisbet ve medet ve yardım istemelerin meyda‐
na geldiği mutlak ve mukaddes ihsan fazilet
kerem sıfatındır.”

 َﻄﺔﺍﺳﻭ ﻭﺔﻳﺪﺍﺣﺍْﻟﻮ ﻭﺔﻳﺪﻰِ ْﺍ َﻷﺣﺳ َﻗﻮﻦﻴﺑﺓﺪﺣ ﺍْﻟﻮﻂ
ّ ﺧ
15

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin kalbi ka‐
lem, Zat‐ı Levh‐u Mahfuzdur.
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ﺔﻳﺪﺽِ ْﺍﻷَﺑـﱃٰ َﺍﺭﺍﺔـﻴ ْﺍ َﻷ َﺯﻟﻤﺎۤﺀ ﺳﻦﻰِﻣ
ّ ِﻝِ ْﺍﻹِﻟۤـﻬﺰﺍﻟﺘﱠـﻨ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki Ehadiyyet
(Birlik) ve Vâhidiyyet (her şey ile birlik) kavisleri
arasında birlik, yalnızlık ve teklik çizgisi ve
ezeliyyet semâsından ebediyet yurduna olacak
olan ilâhî iniş ve çıkışlar vasıtasıdır.

ﺓﺭﺍﻟﺪﻯ ﻭﺮﺎ ﺍْﻟ ُﻜﺒﻬﻨ ﻋﺖﻋﻯ ﺍﻟﱠﺘﻰِ َﺗ َﻔﺮ ْﻐﺮ ﺍﻟﺴﺨﺔ
َ ﺴﺍﻟﻨ
ﺮﺍۤﺀﻤ ﺍْﻟﺤﺎﻗُﻮَﺗﺔﻳﱃﺍَﻟﺖﺰ ﺍﻟﱠﺘﻰِ ﺗَـﻨﻀۤﺎﺀﻴﺍْﻟﺒ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki nüsha‐i kübrâ
(büyük âlemlerin) yeniden doğmasına olan
nüsha‐i suğrâ (beşeriyette küçük âlem) kırmızı
yakuttan maddî âleme inmiş olan parlayan
incidir.”16
16

Yakut; çeşitli renkleri olan kıymetli süs taşı. İçin‐
deki çeşitli renkler olması birçok özellikleri taşıma‐
nın işaretidir. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem
bütün insanlığa gelmesindeki hikmette budur.
Kasid‐i Bürde´de bu övgü dile getirilmiştir.
Ayrıca Levh‐i mahfuz nurlu bir incidir. Dışı kırmızı
yakuttur. Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin
bilgisi haricinde bir kıymeti yoktur. Allah Teâlâ
O´nun adını yazmakla Levh‐i mahfuz şerefli bir mah‐
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 ﻭ َﻛﺔﺮﻦِ ﺍْﻟﺤﺍ ﻋ ﺍﻟﱠﺘﻰِ َﻻ َﺗﺨْﻠﻮﺔـﻴ َﻜﺎﻧ ْﺍﻹِﻣﺙﺍﺩﻮﺮِ ﺍْﻟﺤﻫﻮﺟ
 َﱃﺍ ّﻦِ ُﻛﻦ ﻛﻦ ﻣﺔﻌ ﺍﻟ ﱠﻄﺎﻟﺔـﻴﺍﻧﻮ ﺍْﻟﻔَـﻬﺔﻤ ﺍْﻟ َﻜﻠﺓﺎﺩ ﻣﻜﱡﻮﻥِ ﻭﺍﻟﺴ
ﻜُﻮﻥ َﻓﻴﺓﺎﺩﻬﺷ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki, hareket ve
sükûndan hâli olmayan havâdîs‐i imkâniyye'nin
(dünyevî ve beşeri) aslî cevheridir. "Ol" perde‐
sinden “Ve olur" şehâdetinde var olmaya
sebeb olan mânevî kelimenin asıl maddesi‐
dir.”17
lûk oldu. Çünkü O, Allah Teâlâ’nın beşer suretinde
gönderdiğin bir hakikatidir.
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin ruhunun
yaratılışında, ilk sözü Lâilâhe illâllah olunca, Allah
Teâlâ tarafından Muhammedürrasûlullâh´la şeref‐
lenerek risâlet ve kulluk ihsan olunmuştur.
Lâilâhe
illâllah
“kelime‐i
Muhammedî”,
Muhammedürrasûlullâh “kelime‐i İlâhî” dir.
Onun için Muhammedürrasûlullâh diyen Hakk´tır.
Bu hakikate göre Lâilâhe illâllah´ı söyleyen biz
değil Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemdir. Bu
sebeple bizim lisanımız O´nun lisanı ve dolayısıyla
Allah Teâlâ’nın lisanıdır. Bu meseleden büyük ve
küçük âlem anlaşılmış olur.
17
Yaratılışın öncesi Ruh‐i Muhammedî, sonu ise
insaniyetin yaratılışıdır. Yani bütün kâinatın yaratılı‐
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 َﻻﻦِ ﻭﻴﺛْـﻨ ﻵﺍﺓﺮ ﱠﻻ ﻣﺍﺪﺨَﻠﻰِ ﺑِ َﺎﺣﺭِ ﺍﻟﱠﺘﻰِ َﻻ َﺗﺒﻮ ﺍﻟﺼﻮﱃـﻴﻫ
ِﻦﺗَـﻴﺮﻣﺪﺎِ َﻷﺣﻬﻨﻣﺓﻮﺭﺑِﺼ
şının başlangıcı ve kökü Rasûlüllah sallallâhü aleyhi
ve sellem Efendimizdir.
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem yaratılışta
da ruhanî yönü ile her şeyden öncedir. Ruhanî ve
cismanî cihetlerin özü ve geldiği yerdir. Nitekim
hadîs‐i şerifte gelir,
“Allah Teâlâ önce benim ruhumu yarattı.”
Nebilerin ve evliyaların ve diğer insanların ruhla‐
rı da, O´ndan ayrılan tali unsurlardır. Onun için bu‐
yurdu ki,
“Ben peygamber iken, Âdem aleyhisselâm ça‐
mur ve su içinde idi.”
“Biz sonradan gelmiş, geçmişleriz”
Yani yaratılış itibarı ile sonra gelmiş olsa bile
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz
mahlûkattan önce yaratılmıştır.
Bunun üzerine O kendine mahsus unsurları ile
öncelik sahibi oldu. Kâinatın yaratılışı bu hakikat
üzere tamam oldu.
Zira mübarek ruhları ruh‐u cami olduğu gibi, ci‐
simleri de cism‐i kâmil idi. Yaratılmışlardan ve
diğer peygamberlerden O´nun şemail‐i ve hilye‐i
şeriflerini derleyecek, toplayacak, kemaline ulaşa‐
cak ve tamamlayacak biri gelmedi ve gelmeyecek‐
tir.
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“Ey Allah’ım! O Muhammed ki her şahıs için
iki defa zuhuruna imkân olmayıp,18 belki her
insan için bir defa tecelli eden suretin "heyu‐
la"sıdır.19

ﻕﻗَﺎﻥِ ﺍْﻟ َﻔﺮ ُﻓﺮﻳﻢِ ﻭﺪﺍْﻟﻌﻊِ ﻭَﺘﻨﻤْﻠﻤﻞِ ﻟﺎﻣﻊِ ﺍﻟﺸﻤَﺍﻥِ ﺍْﻟﺠُﻗﺮ
ﺪﻨ ﻋّﻧﻰِ َﺍﺑِﻴﺖﺎﺭٍﺍﻢِ َﻧﻬﻳﻢِ ﺻۤﺎﺋﺍْﻟ َﻘﺪ ﻭﺙﺎﺩ ﺍْﻟﺤﻦﻴﻞِﺑﺍْﻟﻔَﺎﺻ
ﻦﻴﺎﺑﻣ َﻄﺔﺍﺳ َﻗْﻠﺒِﻰ ﻭﺎﻡـﻨ َﻻﻳ ﻭﺎﻯـﻨﻴ ﻋﺎﻡﻞٍ ﺗَـﻨﻢِ َﻟﻴ ﻗﺂﺋﻰ ﻭ
ِ ﺑﺭ
18

Allah Teâlâ iki insana bir tecelli ile iki defa tecelli
etmez.
Yine bir insana dahi bir tecelli ile iki defa tecelli
eylemez.
İlâhî tecelli “O her gün yeni bir iştedir.” (Rah‐
man,29) âyetinde beyan edildiği üzere Allah Teâlâ
her an ve zaman her şeyi yenilemekte olup her şeye
ve zamanda ayrı ayrı tecelli etmektedir. Bu husus
şuradan bilinir. Gerek insan ve gerek canlı olan ve
olmayan bütün mahlûkâtta kalben ve şeklen yekdi‐
ğerine farksız benzerliği olmaz. Muhakkak bir farkı
olacaktır. Ancak bazılarının aralarında fark olduğu
anlaşılması da çok zordur.
19
Heyula: Eski felsefede; Eşyanın aslı ve gerçek olan
kısmı. Madde Zihinde tasarlanan korkunç hayal. *
Gösteriş ve iriliği olduğu halde hiçbir te'siri ve değeri
olmayan şey. *

32 Salât‐ı Fevziye ve Açıklaması

ﻭﺙﺪ ﺍْﻟﺤﺍﺑِ َﻄﺔ ﺭﻴ َﺎﻥِ ﻭْﻠَﺘﻘﻦِﻳﻳﺮﺤ ﺍْﻟﺒﺝﺮﻡِ ﻣﺪﺍْﻟﻌ ﻭﻮﺩﺟﺍْﻟﻮ
ِﺮﺍْﻵﺧﻝِ ﻭ ْﺍ َﻷﻭﻓْـَﺘﺮ ﺩﻚﻴ َﺎﻥِ َﻓ َﺬﺍﻟﻐﺒ َﺯ ٌﺥ َﻻﻳﺮﺎﺑﻤﻬـﻨﻴﻳﻢِﺑﺑِﺎْﻟ َﻘﺪ
ِﺮ ﺍﻟﻈﱠﺎﻫﻦِ ﻭﺎﻃﺎ َﻃ ُﺔ ْﺍﻟﺒﺣﺍ َﻛﺰﺮﻣﻭ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki, olması im‐
kânsız ve mevcut olmayan, yok olan her şeyi
çevreleyen Kur’ân‐ı Kerim’i toplayan ve Sonra‐
dan olan şey ile başlangıcı olmayandır.20 O ön‐
cesi bilinmeyen hâl ve keyfiyet arasında fasıl
yanı ayırıcı olan Furkânü'l‐Fark'tır21.
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki "Şüphesiz
ben Rabbim katında terbiye edildim"22 gündü‐
zünün oruçlusu (hata ve kusur yapmayanı ve
"gözlerim uyur ama kalbim uyumaz" 23gecesi‐
nin ibadet edenidir. “İki denizin birleştiği yer"24
âyet‐i ile varlık ve yokluk arasında vâsıta, "Fa‐
20

Yani yaratılışı evrimleşme ve tekâmülden uzak
olarak yaratıldı.
21
Furkânü'l‐Fark: Hakkaniyetle iyi ile kötüyü, doğru
ile yanlışı farkedip ayırandır.
22
“Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti.”
(Münâvî, Feyzu’l‐Kadîr, 1/224‐225; Aclûnî, Keşfü’l‐
Hafâ 1/72)
23
Buhari, Teheccüd; 16.
24
Rahman, 19
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kat aralarında bir berzah (perde) vardır, ka‐
rışmazlar"25 âyetince yokluğun varlığa çıkışında
ezeliyetle ilgisinde bağ ve bitiştirendir. O, Evvel
ve âhir defterinin hülâsası özü, bâtın ve zahir‐
deki kuşatmanın da merkezidir.”

ﺔﺼﻨ ﻣﻠﻰ ﻋﻚﺎ َﻝ ﺫَﺍﺗﻤ ﺟ ﺑِﻪﺖﻠَـﺒـَﺘﺠﻯ ﺍﺳ ﺍﱠﻟﺬﻚﺒِﻴـﺒﺣ
ﻚﺎﺗّـﻴﻠَﺗﺠ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki ilâhî zât‐ı
cemâlinin tecelliyât makamın üzerindeki gö‐
rünmesine sebep olan ilâhî sevgilin ve bütün
tecellilerde ilâhî teveccühlerin kıblesidir.”26
25

Rahman, 20
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin yaratılışı
kendine has bir özellikte oldu ki, benzeri bir daha
tecelli etmedi. Diğer yaratılan bütün nesneler O´nun
nurundan dağılanlar olmakla hayat buldular. Fakat
bu yaratılışta bir patlamaya benzeyen uzaklaşmalar
oldu. Bu neden merkezden uzağa düşenlerde ayrılık
ve başkalık meydana getirdi. Böylece imânî ve ruhî
yönden farklılıklar oldu.
Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Ruhlar toplu ordulardır. Onlardan ezelde Allah
Teâlâ yolunda birbiriyle tanışanlar anlaşır, Allah
Teâlâ uğrunda tanışmayanlar ise dünyada zıtlaşır‐
lar” (Buhari)
Bu sebeple çok kere İslam´a davet ettiği halde
26
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ِ ﺑِﺘَﺎﺝَﺘﻪﺟَﺗﻮ ﻭﻤۤﺎﺀْﺍ َﻷﺳ ﻭﻔَﺎﺕّ َﺔ ﺍﻟﺼْﻠﻌ ﺧﻪَﻠﻴ ﻋﺖَﻠﻌﺧﻭ
ﻈْﻤﻰ ﺍْﻟﻌَﻓﺔﻼﺍْﻟﺨ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki Sıfat ve esma
kaftanı kendisine giydirdin ve en büyük hilâfet
tacıyla taçlandırdın.”27

ﱃﺍﻡِ ﺍﺮ ﺍْﻟﺤﺠِﺪﺴ ﺍْﻟﻤﻦ ﻣﻼ ﻟَــﻴﻩﺪﺴ ﺑِﺠﺖﻳﺮ َﺍﺳﻭ
ﺎ ﻭـَﺘﻬﻨ ﺍْﻟﻤﺭﺓﺪ ﺳﱃﺍ ﺍﻧْـﺘَﻬﻰﺘﻰ ﺣ ْﺍ َﻻﻗْﺼﻰﺠِﺪﺴﺍْﻟﻤ
tabii olmayanlar o zamanda O´ndan uzakta olmala‐
rıdır. Bu onların teveccühlerinde zayıflık meydana
getirmiş, ayrılığa benzer hal almıştır.
27
Allah Teâlâ yeryüzünde halife yaratacağım derken
burada kastedilen hakikat Rasûlüllah sallallâhü
aleyhi ve sellemdir. Halifeden maksat, aslın maka‐
mına bakabilen demektir. Allah Teâlâ’nın yerine
vekil olacak yoktur. Buradaki mana Allah Teâlâ’nın
esrarını müşahede kabiliyetine sahip olmak demek‐
tir.
Sonuç olarak Allah Teâlâ, zat‐ı, isimleri ve sıfat‐
ları ile Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem tam
olarak tecelli etti.
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 َﻙﻮﺩـﻬ ﺑِﺸﻩﺁﺩ ﻓُـﺆﺮ َﻓ َﺄﺳﻧﻰ َﺍﺩﻦِ َﺍﻭﻴﺳ َﻗﻮﱃ َ ﻗَﺎﺏ ﺍﻗﻰَﺗﺮ
ﺮ ُﺍﻗَﺃﻯٰ ﻭﺎ ﺭﻣﺁﺩ ﺍْﻟﻔُــﺆﺎ َﻛ َﺬﺏﻣﺴۤﺎﺀ َﻻﻣ ﻭﺎﺡﺒ َﻻ ﺻﺚﻴﺣ
ﺎ ﻣ ﻭﺮﺼﺎ ﺯَﺍ َﻍ ﺍْﻟﺒ ﻣﻼ َﻻ ﻣ ﻭﻼ َﻻ ﺧﺚﻴ َﻙ ﺣﻮﺩﺟ ﺑِﻮﻩﺮﺼﺑ
ٰﻃَﻐﻰ
“Ey Allah’ım! O Muhammed ki mübarek ce‐
sediyle Mescid‐i Haram'dan Mescid‐i Aksâ'ya,
oradan uyanık hâlde İsrâ olunarak Sidretü'l‐
Müntehâ'ya ulaştırıp, “Kâbe kavseyni ev ednâ”
sırrına yükselttiğindir. Gündüz ve gecesi olma‐
yan bir yerde zât‐ı ilâhîni gösterdiğinde O’nun
kalbinde sevinç hâsıl olmuş, gönlü bu görüşün
tecellilerinde hatâya düşmemiştir.28 "lâ‐halâ ve
28

“Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem, insanoğlu‐
nun yükselebileceği son mertebeye vardıktan sonra,
tekrar bu noksanlıklar ve ıstıraplar dünyasına dön‐
müştür. Mi'rac'dan bu dönüş, bütün nebiler ve veli‐
lere nazaran Hz. Muhammed'e bir fevkaladelik ka‐
zandırıyor. Böyle bir dönüşün ifade edeceği ilk ma‐
na, Hz. Muhammed'in kendini ve elde ettiği bütün
mertebeleri hemcinsleri uğruna feda ettiği keyfiye‐
tidir. Ve bu keyfiyet hem velayetle nübüvvet arasın‐
daki farkı, hem de öteki nebilerle son Resûl'ün far‐
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lâ‐melâ" (Boş ta değildir, dolu da değildir) deni‐
len birliğinin şehrinde gözü aydın olmuş, gö‐
zünde kayma ve gönlünde bir değişme olma‐
mıştır.”29
kını bariz bir şekilde ortaya koyar. Büyük İslâm Sûfisi
Gengûhî'yi dinleyelim:
“Hz, Muhammed Mustafa Mî'rac esnasında semala‐
rın en yükseğine erişmiş, manevî ilerlemelerin, ru‐
hanî tekâmüllerin en ulvî mertebelerine varmış,
sonra da yeryüzüne dönmüştür. Yemin ederim ki
ben o şahikalara ulaşmış olsaydım, asla geri dön‐
mezdim. (Bkz. Muhammed İkbal, Dinî Tefekkürün
yeniden Teşekkülü, 142. Tercüme eden: Sofi Huri.)
29
Mahlûkların kavrayışları hakikate yol bulmuş de‐
ğil: Hakikatin yaratılmışla, yaradılışla alâkası yok. İç
âlemimizden yükselen sesler, gerçi, hakikate yönel‐
miş tırmanışlardır; lâkin yaratılmışın ürpertileri haki‐
kate götürmüyor.
Hakikat ilmine akıl erdirmek çok zor. Nerde kaldı
hakikatin hakikati… Oysaki Hakk, hakikat denenin de
ötesinde. Ve Hakk hakikatten başka bir şey.
Pervane ışığın etrafında sabaha kadar uçar da bu
hâli en tatlı sözlerle hikâye etmek için şekillere dö‐
ner. Sonra nazlanıp övünür de vuslatta kemâle öze‐
nerek gururlanır.
Kandilin ışığı hakikatin ilmi; sıcaklığı hakikatin
hakikati. Alevin içine dalmaksa hakikatin hakkı.
Ve pervane doymadı ışıkla, hararetle, attı kendi‐
ni alevlere. Şekiller hâlâ beklemede: Haber verecek
“nazar” yoluyla pervane.
Pervane uçtu, döndü, eritti kendini ve yok oldu
ortalardan. Resimsiz, cisimsiz, isimsiz, unvansız hâle
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geldi. Artık ne için dönecekti şekillere? Vuslattan
sonra hangi “Hal” vardı ki döne?.. “Nazar” a ulaşan
kulak vermez “Haber” e. Ve “Manzûr”a kavuşan
aldırmaz “nazar” a.
Tembel ve boş vermişe göre değil bu sırlar. An‐
lamaz bu manaları fâni, cânî: Onlar ki emelleri sade‐
ce emânî...
Sanki ben, sanki ben...
Ben sanki O'yum.
Yahut O sanki Ben'dir.
Benden çekinme eğer sen Ben'sen!
Ey zanlara esir olan, beni ben sanma!
Ben, ben değilim.
Ben, ben olmadım; ben olmayacağım.
Eğer ben yalnız deriyi biliyor, tanıyorsam ve be‐
nim “Hâl” im buysa, bu hal temiz değil. Fakat eğer
ben Oysam, işte o zaman temizim. Lâkin ben O deği‐
lim ki...
Anladınsa anla!
Anlayamazsın ki...
Ahmed'den gayrısına açılmadı bu sırlar.
Ahmed ki “Sekaleyn” den gizlendi. Görmedi gö‐
zü “eyn”. Öyle ki önünde ne “reyn” kaldı, ne
“meyn”. “Fekâne Kâbe Kavseyn”. Hakikat ilmi
geçidi'ne varınca gönlünün derinliklerinden haberler
saçtı. Hakikatin Hakk'ına erince de boş verdi mura‐
da. Ve iyice teslim oldu Cevâd'a. Hakk'a ulaşınca da
kalmadı orada. Döndü geri ve şöyle dedi:
“Sana secde etti gözbebeğim
Sana iman etti yüreğimi”
Gayelerin gayesine varınca şöyle konuştu: “Seni,
Zatın'a lâyık bir övgüyle övmekten âcizim.” Ve
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ﺓﻠﻮ ﺻﻪَﻠﻴ ﻋﻢ ّﻞِ ﺍﻟﱠﻠﻬﺻ
“Ey Allah’ım! Yukarda zikrettiğim güzel ve
yüksek vasıfları olan Rasûlüllah sallallâhü aleyhi
ve selleme salavâtını ulaştır.”

ﺪﺘَـﱠﺘﺤ ُﻛّﻠﻰِ ﻟ َﱃﻀﻰِﺍﻌ ُﻞﺑﺼﻳﻠﻰِ ﻭ َﺍﺻﱃﻋﻰِﺍﺎ َﻓﺮ ّﻞِﺑِﻬُﺗﺼ
ﺮﻔﻳﻦِ ﻭﻴ ﺑِﺎْﻟﻌﻦﻴ ﺍْﻟﻌﺮﺗُـﻘ ﻭﻪﻔَﺎﺗﻔَﺎﺗﻰِ ﺑِﺼﺻ ﻭﻪﺫَﺍﺗﻰِ ﺑِﺬَﺍﺗ
ِﻦﻴ ﺍْﻟﺒﻦﻣﻦﻴﺍْﻟﺒ
“Ey Allah’ım! Muhammed'ine öyle bir salât
ile salât et ki o salât sayesinde benim cüz’üm
aslıma, cüz'üm bütünlüğüme birleşmiş olarak
hakikatin hakikatine vasıl olunca da “Sen, kendi
Zatına nasıl övmüşsen, öylesin.” diye boynunu
büktü.
Heva ve hevesi kaldırıp attı da gayeye ulaştı. Ve
gördüğünü kalbi yalana çıkarmadı.”(Necm,11) Ve
Sidre‐i münteha... Bakmadı orada hakikatin hakika‐
tine, sola; hakikate, sağa… “Onun gözü hedefini
şaşmadı” (Necm,17), sapmadı sola‐sağa. (Fehm
Tâsini; Hallac‐ı Mansur trc: Yaşar Nuri ÖZTÜRK
Tavasin [Kitap]. ‐ İstanbul : Fatih, 1976, s.79‐81)
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zâtım, zât‐ı Muhammed'le sıfatım sıfât‐ı Mu‐
hammed'le ulaşıp bitişme halimi kazanıp ve
zâtıyla kendim gayeme kavuşup aramızda bir
ayrılık kalmamasını diliyorum"

ِ ﻓﻰ ﻭﺨﱡﻠﻒ
َ  ﺍﻟﱠﺘﻦﻣﻪﺘﺘَﺎﺑِﻌ ﻓﻰِﻣ ﺑِﻪَﻠﻢﻣ ًﺎ َﺍﺳﻼ ﺳﻪَﻠﻴ ﻋﻢّﻠﺳﻭ
ﺎﻯﻳ ﺍﻚﺘـﺒﺤ ﻣﺎﺏﺑﺢ ِ َﻻﻓْـَﺘﺘﻒﺴ ﺍﻟﱠﺘﻌﻦ ﻣﻪﺘﺮِﻳﻌَﻃﺮِﻳﻖِ ﺷ
ﻦﻀۤﺎﺋﻲِ ﻣ َﺍﻋﻰ ﻭ
ِ ﺍﺳﻮ َﻙ ﻓﻰِ ﺣﺪﻬَﺍﺷ ﻭﻪﺘﺮِﻳﻌﻔْﺘ َﺎﺡِ ﺷﺑِﻤ
 ﱠﻻﺍﻟۤﻪﻦِ ﻵﺍﺼ ﺣﺭۤﺍﺀ َﻞ ﻭﺧ َﺍﺩ ﻭﻪﺘ ﻃَﺎﻋ ﻭﻪﻋﺮ ﺷﻜَﺎﺓﺸﻣ
 َﻟﻢﻦﻯ ﻣ ﺍﱠﻟﺬﻚﺎﺑﺑﻮ ْﺫ ﻫِﺍ ﺍﻊ ﻣ ُﺔ ﱃْﻠﻌ ﺧﺮِﻩ ﻓﻰِ ﺍَﺛـﺍ!ُ ﻭ
ﺎﺓﺼ ﺑِﻌﺩﺭ ﻭﺍﺏﻮْﺍ َﻷﺑ ُﻕ ﻭ ﺍﻟ ﱡﻄﺮﻪَﻠﻴ ﻋﺕﺪ ﺳﻪﻨ َﻙ ﻣﺪ ْﻘﺼﻳ
ِﺏ
ّ ﺍﻭﻞِ ﺍﻟﺪﻄَـﺒ ﺍﺻﱃﺏِﺍْﺍ َﻷﺩ
“Ey Allah’ım! Muhammed'ine öyle bir selâm
et ki bu selâm ve emniyetiyle ona tabi olanlar
muhalefet etmekten emin olsunlar, şeriatını
bozup yoldan çıkmayıp muhabbet kapıları üzer‐
lerine açılsın. Bu şekilde şeriat ve itaat aynasın‐
da duyguları, azaları ve varlıkları hakikatinde
Senin yüzünü müşahede edebilsinler.
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Yine bu selâm ile eseri olan “Li ma’a Al‐
lah”30 kaftanını giyip Lâilâhe illâ’llâh kalesine
girebilsinler. Çünkü Muhammed sallallâhü
aleyhi ve sellemden hususi kapındır. Bu yüzden
onun şeriatı ve edebi ile hayvanî özellikleri red‐
dettin ondan başka kapıları kapattığın gibi,
başka yolları istemedin..”31

30

“Benim Allah Teâlâ ile beraber olduğum öyle
bir vakit vardır ki, benimle birlikte o vakit içine ne
bir mukarreb melek ne de bir mürsel nebi sığar."
(Muteber hadis kitaplarında olmayan bu rivayete ilk
olarak Kuşeyri’nin Risalesi'nde rastlanmaktadır.
Zayıf ve mevzuat kitaplarında zayıf ve mevzu olduğu
belirtilir. Bkz. Sehavî, 565; Aclunî, 1/173, 174; Aliyu'l
Kari. 291)

ﺮﺳﻞﱯ ﻣ
 ﺏ ﻭﻻ ﻧﱄ ﻣﻊ ﺍﷲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺮ
Seyr Maa'llah: Arapça, Allah Teâlâ ile seyretmek
demektir. Dört basamaklı seyr‐ü sülûk'un üçüncü
basamağı. Buna "sefer‐i sâlis" veya "fark ba'de'l‐
cem" denir. Bu mertebede ikilik kalkar. Buna,
"makâm‐ı Kabe kavseyni ev ednâ" adı verilmiştir.
Seyr maallah'ın sonu velayettir.
31
Ali el‐Havvas kaddese’llâhü sırrahu’l azîze sordu‐
lar:
“Bir ayette: “Şüphesiz Rabb’ım dosdoğru bir yol
üzeredir.” (Hud, 56) buyuruyor. Allah'ın izlediği bu
yol hangi yoldur?”
Cevap verdi:
“Muhammed Mustafa'nın yolu. İnsan bu yola
girince kendisine Allah Teâlâ'yı rehber edinmiş
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 ﱠﻻ ﺍﻔ َﺎﻩ َﻻ ﺧ ﻭﻮﺭ ﱠﻻ ﺍّﻟﻨ ﺍﻪﺎﺑﺠ ﺣﺲ ﻟَـﻴﻦﺎ ﻣﺏِﻳ
ّ ﺎ ﺭﻳﻢَﺍﻟﱠﻠﻬ
ِﻮﺭ ﺍﻟ ﱡﻈﻬﺓﺪﺷ
“Ey her şeyin Rabbi olan Allah’ım! Ey şiddetli
zuhurunda yaratılmışlardan gizleyen kendisine
nuru perde olan Allah’ım!”

 ُﻞ َﺍﻟﱠﺘﻰِ َﺗ ْﻔﻌ ُﻛ ّﻞِ َﺗ ْﻘﻴِﻴﺪﻦ ﻋﻚﻗ ْﻃﻼﺍﺔﺗَـﺒﺮ ﻓﻰِﻣ ﺑِﻚ َﺄُﻟﻚَﺍﺳ
ﻮﺭِ ِّﻱْﻠﻢِ ﺍﻟﻨ ﺑِْﻠﻌﻚ ﺫَﺍﺗﻦ ﻋﻚﻔ ﺑِ َﻜﺸ ﻭﺎ ُﺗﺮِﻳﺪﻣ ﻭﺎ َﺗﺸۤﺎﺀﺎﻣﻴﻬﻓ
ﻮﺩﺟ ﺑِْﻠﻮﻚﻔَﺎﺗ ﺻ ﻭﻚﻤۤﺎﺋﺭِ َﺍﺳﻮ ﺻﺕﻀﺮ
ْ  ﻓﻰِ ﺣﻚﻟـﻮَﺗﺤﻭ
ِﺭِ ّﻱﻮﺍﻟﺼ
“Ey Allah’ım! Bağıntıların ve kayıtların olma‐
dığı makamda bütün suretlerde zâtının isim,
sıfat ve fiillerin, nurlu ezelî ilimin, keşfettirmen‐
olur.” (Hallac‐ı Mansur trc: Yaşar Nuri ÖZTÜRK
Tavasin [Kitap]. ‐ İstanbul: Fatih, 1976, s.72)
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le, isim, sıfat, fiil hallerinde Senin istediğin şey‐
leri yapmayı ve Senden, yine Seninle istiyo‐
rum.”

ِﺗﻰﲑﺼ ُﻞ ﺑِﻬ َﺎﺑ َﺗ ْﻜﺤﺓﻼ ﺻﺪﻤﺤﻧَﺎ ﻣـّﻴِﺪ ﺳﻠﻰ ﻋﻰّﻠ ُﺗﺼَﺍﻥ
ﻘۤﺎﺀﺑ ﻭ ُﻜﻦﻳﺎ َﻟﻢ ﻣ ﻓَﻨﺂﺀﺪﻬﻮﺵِ ﻓﻰِ ْﺍ َﻷ َﺯﻝِ ِ َﻷﺷﺷﺮﻮﺭِ ﺍْﻟﻤﺑِﺎﻟﻨ
 ْﻝﺰﻳَﻟﻢﻦﻣ
“Ey Allah’ım! Muhammed'ine öyle bir salât
ile salât et ki, o salât ile ezelde saçılmış olan
nurla gönül gözüme sürmesi çekilmiş olarak
varlığa çıkamayan fânî şeylerin yokluğuna ve
zeval bulmayacak bakânı görmeye ve müşahe‐
de etmeye kudretim olsun.”

ﺓ ْﻔﻘُﻮﺩ ًﺔﻣﻭﻣﺪﻌﻬ َﺎﻣﻠ ﻓﻰِ َﺍﺻﻰﺎ ﻫ َﻛﻤﻴ َﺎﺀﻯ ْﺍ َﻷﺷ َﺃﺭﻭ
“Ey Allah’ım! Bu şekilde eşyayı aslı ile yoklu‐
ğunda, kaybolduğunda, varlığa çıkışındaki vasıf‐
larını göreyim”

ﺓﻮﺩﺟﻮـﻬ َﺎﻣﻧ َﻛﻮﻦ ﻋﻀﻼ
ْ  َﻓﻮﺩﺟ َﺔ ﺍْﻟﻮﺍﻳِﺤ ﺭﻢ َﺗﺸﻬ َﺎ َﻟﻢﻧ َﻛﻮﻭ
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ِﻨﻰﺮِﺟ َﺍﺧﻭ
“Ve bunun yanı sıra eşyanın varlık kokusu
olmadığında varlığa çıkışında O’nun faziletini
göreyim”32

ِﺮ ﻗَـﺒﻦﻭﻣ ِﻮﺭ ﺍﻟﻨﱃﺘﻰِﺍـﻴ َﺃﻧ َﺎﻧﺔ ُﻇْﻠﻤﻦ ﻣﻪَﻠﻴ ﻋﺓﻼ ﺑِﺎﻟﺼﻢﺍﻟﱠﻠﻬ
ِﻮﺭﺸ ﺍﻟﻨﻕ َﻓﺮﺮِ ﻭﺸﻴﻊِ ﺍْﻟﺤﻤ ﺟﱃﺘﻰِﺍـﻴﻤ َﺎﻧﺟِﺴ
“Ey Allah’ım! Muhammed'ine bu salâtın be‐
reketini, benliğimin karanlığından kurtularak
nuruna ve kabir olan cismimden kurtulmuş
olarak, ölülerin canlanıp ayrıştığı haşir yeri ve
yayıldığı zamana kadar isterim.”

ﻦﻧﻰِ ﻣﺎ ُﺗ َﻄ ّﻬِﺮﺎ َﻙ ﻣﻳ َﻙ ﺍﻴﺪﺣ َﺗﻮﻤۤﺎﺀ ﺳﻦ ﻣَﻠﻰ ﻋﺾَﺍﻓﻭ
32

Âleme değer veren insanını varlığıdır. Her insan
eşi olmayan biricik mucizedir, fakat Rasûlüllah
sallallâhü aleyhi ve sellemin yaratılışı bu mucizenin
tamamlandığı cevherdir. Yoksa kâinatın varlığı Allah
Teâlâ katında yok sayılacak kadar küçük bir şeydir.
Bu nedenle O´nun hakikatini keşfetmek mümkün
değildir.
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 ْﺍﻻُﻭﱃَﺗﺔﻮﻨﻰِ ﺑِﺎْﻟﻤﺸ َﺍْﻧـﻌ ﻭﺍﻙﺮ ْﺍﻹِﺷ ﻭﻙﺮّﺲِ ﺍﻟﺸﺭِﺟ
ﻧﻴ َﺎ ﺍﻟﺪﻩ ﻓﻰِ ﻫۤﺬﺔﻴ ﺍﻟْﺒ َﺎﻗﻴ َﺎﺓﻴِﻨﻰِ ﺑِﺎْﻟﺤ َﺍﺣ ﻭﺔﻴ ﺍﻟّﺜ َﺎﻧﺓﺍْﻟﻮِ َﻻﺩﻭ
ﺔﻴﺍﻟْﻔ َﺎﻧ
“Ey Allah’ım! Senin tevhid semandan üzeri‐
me bereketler ve feyzler indir ki, şirkin ve tu‐
zaklarının pis hallerine düşmekten temiz kala‐
yım. Bana birinci ölümden sonra ikinci doğumu
yaşat ki fâni dünya hayatından kurtulup bâki
hayata geçip diri kalayım.”33
33

Muhittin Uysal “ tasavvuf kültüründe yalnız
İmam Rabbânî kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin
Mektûbât’ında hadis formuyla geçen bu söz Hz. İsa
aleyhisselâma ait bir sözdür” demektedir. bkz.
Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Tasav‐
vuf Kaynaklarındaki Tartışmalı Rivâyetler, Konya
2001, s.261
“Ey tâlib‐i irfan‐ı Muhammedi olan âşıklar! Bu
sözleri anlayabilmeleri için tabiat‐ı esfelînden mele‐
kût semâlarına vülûc (sokulma) etmeleri yani iki
kere doğmaları ile mümkün olur. Birisi anadan diğeri
kendinden doğmasıdır. Nitekim Hz. İsâ aleyhisselâm
“Men lem yûled merreteyni len yelice
melekûtissemâvâti ve‐l arz”. Yani “İki kere doğma‐
dan eşyanın cevherini anlayamaz.” buyurmuştur.
(Niyazi‐i Mısri, Risale‐i eşrat‐ı saat [Kitap]. ‐ Atatürk
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ﺎﻤﻨ َﺍﻳﻚﻬﺟ ﻭﻯ ﺑِﻪﺱ َﻓ َﺄﺭ
ِ  َﺎ ﻓﻰِ ﺍﻟﻨـﺸﻰِ ﺑِﻪﺍ َﺍﻣ ﻧُﻮﺭ ْﻞ ﱃﻌﺍﺟﻭ
ﻊِ ﻭﻤﻨﻰِ ﺍْﻟﺠﻴﺍ ﺑِﻌﺮﺒ َﺎﺱٍ ﻧ َﺎﻇْﻟﺘ َﻻﺍ ﻭﺒ َﺎﻩﺘﺷﻭﻥِﺍ ﺑِﺪﺖﱠﻟﻴَﺗﻮ
ﺎﻳﻫ َﺎﺩ ﻭﻚَﻠﻴ ﻋ ﺑِﻚﺍﻻ ّﻖِ ﺩ ﺍْﻟﺤﻞِ ﻭ ﺍﻟْﺒ َﺎﻃﻦﻴﺑﻼ ﻓ َﺎﺻﻕﺍْﻟ َﻔﺮ
ﲔﻤﺮَﺍﺣ  ﺍﻟﻢﺣ ﻳ َﺎ َﺍﺭﻚَﻟﻴﺍﻚ ْﺫﻧﺑِﺎ
“Ey merhametlilerin en merhametlisi Al‐
lah’ım! Bana nur ver ki 34 insanlar arasında yü‐
rüyeyim. Yine bu nur ile tereddüde ve şüpheye
düşmeden ne tarafa dönersem cem’ ve fark

Kitaplığı, İstanbul : [s.n.]. ‐ Cilt 297.453 NİY‐BEL_Yz_
K.000502/02; 297‐7 MC_Yz_K.000339/06.
Niyâzî‐i Mısrî Sadeleştiren: Erdem MEMİŞOĞLU,
Risâle‐i Eşrât‐ı Saat [Kitap Bölümü] // Ehlibeyt Aşkı
ve Niyâzî‐i Mısrî. ‐ Ankara : İmaj, 2003, s.71‐74)
34

“Allah, mahlûkatı zulmette yarattı, sonra onların
üzerine nurundan saçtı. O nurdan kime isabet
ederse hidâyet bulur. Her kime isâbet etmezse
delâlette kalır.” (Müslim, Münâfikun, 27; Ahmed b.
Hanbel, II, 327)
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gözüyle yüzünü göreyim.35 Batıl ve hakkı birbi‐
rinden ayırayım. Seni, senin kılavuzluğun ile
bulup hidayete kavuşayım.”

ِﻋ َﺎﺋﻰ ُﻞ ﺑِﻬ َﺎ ﺩ ﺗَـَﺘﻘَـﺒﺓﻼ ﺻﺪﻤﺤﻧَﺎ ﻣـّﻴِﺪ ﺳﻠﻰ ﻋﻢّﻠ ﺳ ّﻞِ ﻭﺻ
ِﺟۤﺎﺋﻰﺑِﻬ َﺎ ﺭﻖّﻘ ُﺗﺤﻭ
“Ey Allah’ım! Salât 36 ve selâmın O Muham‐
med’e olsun ki; bu salât ile dualarımız kabul
olsun, isteklerimize kavuşalım.”

ِﺤ َﺎﺏ َﺍﺻﺤ َﺎﺑِﻪ َﺍﺻﻓ َﺎﻥِ ﻭﺮ ﺍْﻟﻌ ﻭﻮﺩﻬ َﺍﻝِ ﺍﻟﺸﻪ َﺍﻟﻠﻰ ﻋﻭ
ﻴ َﺎﻥِ ﻭﻞِ ﺍْﻟﻜ َﻟﻴﺓ ُﻃﺮﺕﺮﺎ ﺍﻧْـَﺘﺸﺍﻥِ ﻣﺪ ﺍْﻟ ِﻮﺟ ﻭﻕﺍﻟ ﱠﺬﻭ
ِﻴ َﺎﻥ ﺍْﻟﻌﺒِﲔ ﺟـﺘَـﻔَـﺮﺍﺳ
35

“Muhakkak sizler Rabbinizi göreceksiniz.”

Ebû Hacer, Muhammed es‐Saîd, Mevzûatü etrâfi’l‐
hadîsi’n‐nebeviyyi’s‐şerîf, Beyrut, 1989, Dâru’l‐Fikr,
I, 498
36
“Salât; Allah Teâlâ’dan rahmet, meleklerden
duâ ve istigfâr, müminlerden ise duâ” manasında‐
dır.
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“Ey Allah’ım! Yine müşahede ve irfan ehli,
zevk aldığı ashâbına ve vicdan sahibi ailesine de
tabiatımızdaki huyların karanlığı dağılıp açıkça
sırların görünüp yüzümüzün parlamasına kadar
salât ve selam etmeni diliyoruz.”

ﲔﺏِ ﺍﻟْﻌﺎَﻟﻤ
ّ ِ ﺭ ﺪﻤ ﺍْﻟﺤ ﻭﲔﻠﺳﺮ ﺍْﻟﻤﻠﻰ ﻋﻡﻼ ﺳ ﻭﲔﺁﻣ
“Ey Allah’ım! Duamızı kabul buyurmanı, se‐
lamın diğer Rasüllerine ve nebilerine de olma‐
sını diliyoruz.”
“Hamd âlemlerin Rabbi’nedir.

