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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
milyondan fazla müridi, padişahlar yanındaki
nüfûzu, tasavvuf, fıkıh ve hadise dair eserleri ve
dünyanın çeşitli bölgelerine gönderdiği 116
halifesiyle günümüzde 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.
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ﺻﻠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ
ﺑِﺴـــﻢِ ﺍ ِﺍﻟﺮﺣﻤﻦِ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢِ

ﺨُﻠﻮَﻗﺎﺗﻚ
َﺍﻟﱠﻠﻬﻢ ﺻّ ﻞِ ﻭ ﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﺳّﻴِﺪﻧَﺎ ﻣﺤﻤﺪَ ﺃ ْﻛﻤﻞِ ﻣْ 
.ﻭﺳّﻴِﺪَ ﺃﻫﻞِ َﺃﺭﺿﻚ ﻭَﺃﻫﻞِ ﲰَ ﺎﻭﺍﺗﻚ ﺍﻟﻨﻮﺭِ ْﺍ َﻷﻋَ ﻈﻢِ
ﺴّ ﺮِ ﺍْﻟﻤﻤَﺘ ّﺪ ، ﺍﱠﻟﺬﻱ
ﻭﺍْﻟ َﻜﻨـﺰِ ْﺍ ُﳌ َﻄْﻠﺴﻢِ ﻭﺍْﻟﺠﻮﻫﺮِ ْﺍﻟ َﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟ ّ
ﺨُﻠﻮﻕ ﻭﺍﺭﺽ ﻋﻦ ﺧﻠﻴ َﻔﺘﻪ
َﻟﻴﺲَ ﻟﻪ ﻣْﺜ ُﻞ ﻣﻨُ ﻄﻮﻕ ﻭَ ﻻ ﺷﺒﻪ ﻣْ 
ﻓﻲ ﻫَ ﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥِﻣﻦ ﺟِﻨﺲِ ﻋﺎَِﱂ ْﺍﻹِْﻧﺴﺎﻥِ َ ،ﺍﻟﺮﻭﺡِ ْﺍ ُﳌﺘﺠﺴﺪ
ﻭْﺍَﻟ َﻔﺮﺩْ ﺍ ُﳌَﺘﻌﺪﺩ ﺣﺠﺖْ ﺍ ِﰲِ ْﺍ َﻷْﻗﻀﻴﺔ ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍ ِﻓﻲ
ْﺍ َﻷﻣﻀﻴﺔ ، ﻣﺤّ ﻞَِﻧ َﻈﺮِ ﺍ ِﻣﻦ ﺧْﻠﻘﻪ ، ﻣﻨ ﱠﻔﺬَ ﺃﺣَ ﻜﺎﻣﻪﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺑِﺼﺪﻗﻪْ ، ﺍ ُﳌﻤﺪﺩِﻟْﻠﻌﻮﺍﻟﻢِ ﺑِﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺘﻪ ﺍْﻟﻤﻔﻴﺾِ ﻋَﻠﻴﻬِﻢﻣﻦُ ﻧﻮﺭِ

 ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭَﺃﺷﻬﺪﻩَ ﺃﺭﻭﺍﺡ
ُﻧﻮﺭﺍﻧﻴﺘﻪ ، ﻣﻦ ﺧَﻠ َﻘﻪ ﺍ ُ
ﻣﻼﺋَ ﻜﺘﻪ ، ﻭﺧﺼﺼﻪﻓﻲ ﻫَ ﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥِﻟﻴُ ﻜﻮﻥﻟْﻠﻌﺎَﻟﻤﲔَ ﺃﻣ َﺎﻥ
َﻓﻬﻮُ ﻗ ْﻄﺐِ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍْﻟﻮﺟﻮﺩ ، ﻭﻣﺤّ ﻞِ ﺍﻟﺴﻤﻊِ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩَ ، ﻓﻼ
َﺗَﺘﺤﺮُ ﻙ َﺫﺭﺓﻓﻲ ْﺍﻟ َﻜﻮﻥِ ﺇِ ﱠﻻ ﺑِﻌْﻠﻤﻪ ﻭَ ﻻ َﺗﺴُ ﻜﻦ ﺇِ ﱠﻻ ﺑِﺤْ ﻜﻤﻪ، 
ﺼﺪﻕَ.ﺍﻟﱠﻠﻬﻢﺑّﻠْ ﻎ ﺳﻼﻣﻲ ﺇَِﻟﻴﻪ
ِ َﻷﱠﻧﻪ ﻣْ ﻈﻬﺮ ﺍْﻟﺤّ ﻖِ ﻭﻣﻌﺪﻥِ ﺍﻟ ّ
ﻭَﺃﻭﻗْ ﻔﻨﻲﺑﻴﻦﻳﺪﻳﻪ ، ﻭَﺃﻓﺾ ﻋَﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﺩﻩ ﻭﺍﺣﺮِﺳﻨﻲ
ﺑِﻌﺪﺩﻩ ﻭﺍْﻧ َﻔﺦِ ﰲ ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻪَ ، ﻛﻲَ ﺃﺣﻴﺎ ﺑِﺮﻭﺣﻪَ ﻭِ َﻷﺷﻬﺪ
ﺣﻘﻴ َﻘﺘﻲ ﻋَﻠﻲ ﺍﻟﱠﺘ ْﻔﺼﻴﻞِ َ ،ﻓ َﺎﻋَﻠﻢ ﺑِ َﺬﻟﻚ ﺍْﻟ َﻜﺜﲑ ﻭْﺍﻟ َﻘﻠﻴﻞِ ،
ﻭَﺍﺭﻱ ﻋﻮﺍﻟﻤﻪْ ﺍﻟ َﻐﻴﺒِﻴﺔَ ﺗَﺘﺠّﻠﻲ ﺑِﺼﻮﺭِﻩ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺔ ﻋَﻠﻲ
ﺍﺧﺘﻼﻑْ ﺍ َﳌ َﻈﺎﻫﺮِ َ ِ ،ﻷﺟﻤﻊﺑﻴﻦْ ﺍ َﻷﻭﻝِ ﻭْﺍﻵﺧﺮِ ﻭﺍْﻟﺒﺎﻃﻦِ
ﻭﺍﻟ ﱠﻈﺎﻫﺮِ َ ،ﻓ َﺄ ُﻛﻮﻥﻣﻊ ﺍِﺁﻟﻪﺑﻴﻦ ﺻَ ﻔﺎﺗﻪ ﻭَﺃْﻓﻌﺎﻟﻪَ ، ﻟﻴﺲﻟﻲ
ﻣﻦْ ﺍ َﻷﻣﺮِ ﺷـﺊ ﻣﻌُﻠﻮﻡ ﻭَ ﻻ ﺟﺰﺀ ﻣْ ﻘﺴﻮﻡ

َﻓ َﺎﻋﺒﺪﻩ ﺑِﻪﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊِ ْﺍ َﻷﺣﻮﺍﻝِ ،ﺑْ ﻞ ﺑِﺤﻮﻝٍ ﻭُ ﻗﻮﺓُ ﺫﻭ ْﺍ َﳉﻼﻝِ
ﻭْﺍﻹِ ْﻛﺮﺍﻡِ َﺍﻟﱠﻠﻬﻢﻳﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱِﻟﻴﻮﻡٍ َﻻ ﺭﻳﺐﻓﻴﻪ. ﺍﺟﻤﻌﻨﻲﺑِﻪ
ﻭﻋَﻠﻴﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰَ ﻻ ُﺃﻓ َﺎﺭَِﻗﻪ ﰲِ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦِ  ،ﻭَ ﻻ ﺍْﻧﻔﺼ ﱠﻞ ﻋﻨﻪﻓﻲ
ﻲِ ﺇِﻳ ﱠﺎﻩ ، ﻓﻲ ُﻛ ّﻞِ َﺃﻣﺮٍ َﺗﻮ ﱠﻻﻩ ﻣﻦَ ﻃﺮِﻳﻖِ
ﺍْﻟﺤﺎَﻟﻴﻦِﺑْ ﻞ َﺃ ُﻛﻮﻥَ ﻛ َﺄﻧ ّ
ْﺍﻹِّﺗﺒﺎﻉِ ﻭْﺍﻻْﻧﺘَ ﻔﺎﻉِ َ ،ﻻ ﻣﻦَ ﻃﺮِﻳﻖِ ْﺍ ُﳌﻤﺎَﺛَﻠﺔ ﺇَِﻟﻴﻪ ﻭْﺍﻻﺭﺗَ ﻔﺎﻉِ
ﻭَﺍﺳَ ﺄُﻟﻚ ﺑِ َﺄﺳﻤﺎﺋﻚ ﺍْﻟﺤﺴﻨﻲ ْﺍ ُﳌﺴَﺘﺠﺎﺑَ ﺔ َ .ﺃﻥُ ﺗﺒّﻠَ ﻐﻨﻲ َﺫﻟﻚ
ﻣﻨً ﺔﻣﺴَﺘ َﻄﺎﺑً ﺔ  .ﻭَ ﻻ َﺗﺮﺩﻧﻲﻣﻨﻚ ﺧﺎﺋﺐ ﻭَ ﻻﻣﻤﻦَ ﻟﻚَ ﻧﺎﺋﺐ

َ ،ﻓﺈِﱠﻧﻚْ ﺍﻟﻮﺍﺟِﺪ ﺍْﻟ َﻜﺮِﻳﻢ ﻭﺃَﻧﺎ ْﺍﻟﻌﺒﺪْ ﺍﻟﻌﺪﻳﻢ ﻭﺻﱠﻠﻲ ﺍ ُ
ﺳّﻴِﺪَﻧﺎﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋَﻠﻲ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒِﻪَ ﺃﺟﻤﻌﲔ
ﺏِ ﺍﻟْﻌﺎَﻟﻤﲔ
! ﺭّ 
ﻭ ﺍْﻟﺤﻤﺪِ 

SALÂT‐I NÛR

VE
TERCÜMESİ

ِﻴﻢﺣﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺣِ ﺍﻟﺮـــﻢِ ﺍﺑِﺴ

ﻚﺨﻠُﻮﻗَﺎﺗ
ْ ﻞِﻣ َﺃ ْﻛﻤﺪﻤﺤﻧَﺎﻣّﻴِﺪ ﺳﻠﻰ ﻋﻢّﻠ ﺳ ّﻞِ ﻭ ﺻﻢَﺍﻟﱠﻠﻬ
"Ey Allah’ım! Salât3 ve selâmın yaratılmış
varlıkların
en
mükemmeli
Efendimiz
Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellemin
üzerine olsun

ﻚﺍﺗ َﺎﻭﻞِ ﲰَﺃﻫ ﻭﻚﺿﻞِ َﺃﺭ َﺃﻫّﻴِﺪﺳﻭ
“O, yer ve gök ehlinin Efendisidir.”
3

“Salât; Allah Teâlâ’dan rahmet, meleklerden duâ
ve istigfâr, müminlerden ise yalnızca duâ”
manasındadır.

İbnü’l Arabî 11

ِ َﻈﻢﻮﺭِ ْﺍ َﻷﻋﺍﻟﻨ
“O, büyük bir nurdur.”

ِﻢـﺰِ ْﺍ ُﳌ َﻄْﻠﺴﺍْﻟ َﻜﻨﻭ
“O, gizli hazinedir. ”

ﺩﺮِ ْﺍﻟ َﻔﺮﻫﻮﺍْﻟﺠﻭ
“O, eşi ve benzeri olmayan cevherdir. ”

َﺘ ّﺪﻤ ّﺮِ ﺍْﻟﻤّﺍﻟﺴﻭ
“O, Celâl ve cemal sıfatlarında zuhur
yeridir.”

ﻄُﻮﻕﻨْﺜ ُﻞﻣﻣَﻟﻪﺲﻱَﻟﻴﺍﱠﻟﺬ
“Geçmişte ve gelecekte O’nun gibi Allah
Teâlâ ile ve sırlar hakkında konuşan
olmayacaktır ”
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ﺨﻠُﻮﻕ
ْ ﻣﻪﺒ َﻻ ﺷﻭ
“O’nun benzeri yaratılmamıştır. ”

ِﺎﻥﺎَِﱂ ْﺍﻹِْﻧﺴﺲِ ﻋ ﺟِﻨﻦﺎﻥِﻣﻣﺬَﺍ ﺍﻟﺰﻲ ﻫﻓﻪﻴ َﻔﺘﻠ ﺧﻦ ﻋﺽﺍﺭﻭ
“Zaman (geçmiş ve gelecek )içinde insanlık
âlemi ve her şey O’nun vekilliğinden razıdır. ”

ﺪﺴﻭﺡِ ْﺍﳌُﺘﺠَﺍﻟﺮ
“Batınî âlemde ruhundan, cismânî âlemde
bedeninden de her şey razıdır ”

ﺩﺪ ْﺍ ُﳌَﺘﻌﺩْﺍَﻟ َﻔﺮﻭ
“O, (aslında) çoğunluğun göründüğü zuhur
ettiği tekil ferttir. ”

ﺔﻴِ ﰲِ ْﺍ َﻷْﻗﻀ ْﺍﺖﺠﺣ
“O,
Allah
Teâlâ’nın
hükümlerindeki
hüccettir.” (Hükümler O’nunla tayin edilir.)

İbnü’l Arabî 13

ﺔﻴﻀﻲ ْﺍ َﻷﻣِﻓ ﺍﺓﺪﻤﻋﻭ
“O, hükümlerde Allah Teâlâ’nın dayandırdığı
temel delildir.”

ﻪْﻠﻘ ﺧﻦِﻣ ّﻞَِﻧ َﻈﺮِ ﺍﺤﻣ
“O, Allah Teâlâ’nın yarattıklarına baktığı
(pencere olan) insân‐ı kâmilidir. ”4

ﻪﻗﺪﺑِﺼﻢﻬﻨﻴﺑﻪﻜَﺎﻣ َﺃﺣ ﱠﻔﺬﻨﻣ
“O, muamelesi ve teveccühü ile insanların
arasında hükümlerin çıkış yeri olmuştur.”5

ﻪﺘﻴﺎﻧﻭﺣﻢِﺑِﺮﺍﻟﻮِﻟْﻠﻌﺩﺪْﺍ ُﳌﻤ
“O, ruhaniyeti ile âlemlerin de meded ve
yardım yeridir. ”
4

Allah Teâlâ âleme nazar ederken kâmil insanlar
vasıtasıyla nazar eder. Dünyanın Allah Teâlâ katında
değeri yoktur. Bu nedenle kâmil insanlar diğer
yaratılmışlara suret olarak perde olur. Çünkü Allah
Teâlâ’nın celâl nazarı ile illâki helak olurlar.
5
“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla
beraber olun.” Tevbe, 119
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ﻪﺘﻴﺍﻧ ﻧُﻮﺭِ ﻧُﻮﺭﻦﻣِﻬﻢَﻠﻴﻴﺾِ ﻋﻔﺍْﻟﻤ
“O, nurâniyetinin
nurlandırmıştır.”

nuru

ile

âlemleri

ﻪﺗﻮﺭ ﺻﻠﻲ ﻋ
ُ  ﺍَﻠ َﻘﻪ ﺧﻦﻣ
“O’nu, Allah
yaratmıştır.”

Teâlâ

kendi

suretinde

ﻪ َﻜﺘﺋﻼﻣﺍﺡﻭ َﺃﺭﻩﺪﻬَﺃﺷﻭ
“O’nun bu durumuna meleklerin ruhâniyeti
şahittir. ”

 ﺃَﻣ َﺎﻥﲔﺎَﻟﻤْﻠﻌﻟﻜُﻮﻥﻴﺎﻥِﻟﻣﺬَﺍ ﺍﻟﺰﻲ ﻫﻓﻪﺼﺼﺧﻭ
“O’nu, Allah Teâlâ (geçmiş ve gelecek)
zaman içinde âlemlerin emniyetini ona has
kılmıştır. ”

ﻮﺩﺟ ﺍْﻟﻮﺓﺮﺍﺋ ُﻗ ْﻄﺐِ ﺩﻮَﻓﻬ

İbnü’l Arabî 15

“O, varlık dairesinin merkezidir. ”

ﻮﺩﻬﺍﻟﺸﻊِ ﻭﻤ ّﻞِ ﺍﻟﺴﺤﻣﻭ
“O, işitme ve müşahede yeridir.”

ﻪْﻠﻤﻥِ ﺇِ ﱠﻻﺑِﻌﻲ ْﺍﻟ َﻜﻮﻓﺭﺓ ُﻙ َﺫﺮ َﺗَﺘﺤَﻓﻼ
“Öyle ki; O’nun bilgisi dâhilinde âlemdeki
her şey hareket etmiş,”

ﻪ ْﻜﻤ ﺇِ ﱠﻻﺑِﺤ ُﻜﻦ َﻻ َﺗﺴﻭ
“O’nun hükmü ve emri ile âlemdeki her şey
sâkin kalabilmiştir.”

ِ ّﻖ ﺍْﻟﺤﺮ ْﻈﻬﻣِ َﻷﱠﻧﻪ
“O, Allah Teâlâ’nın (zât‐sıfat‐fiil) zuhur ettiği
zâttır”

ﻕﺪّﻥِ ﺍﻟﺼﺪﻌﻣﻭ
“O, sıdk madenidir.”
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ﻪﻲ ﺇَِﻟﻴﻣﻼﻎْ ﺳّﻠﺑﻢَﺍﻟﱠﻠﻬ
Bu özelliklerini anlattığım Rasûlüllah
sallallâhü aleyhi ve selleme;
“Ey
Allah’ım
selâmımı
ulaştırmanı
diliyorum.”

ﻪﻳﺪﻳﻦﻴﻲﺑ ْﻔﻨﻗَﺃﻭﻭ
“O’nunla saklanmış cemalini görebileyim ”

ﻩﺩﺪﻣﻦﻣَﻠﻲ ﻋﺾَﺃﻓﻭ
“O’nunla yardımının üzerime alabileyim ”

ﻩﺩﺪﻲﺑِﻌﻨﺮِﺳﺍﺣﻭ
“O’nunla özelliklerini ömrümce muhafaza
edebileyim”

ﻪﻭﺣﺎﺑِﺮﻴ َﺃﺣ َﻛﻲﻪﻭﺣ ﺭﻦﻣِﰲﺍْﻧ َﻔﺦﻭ
“O’nunla ruhundan bana üflenen ruh ile
hayat bulabileyim ”
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ِﻴﻞﻠَﻲ ﺍﻟﱠﺘ ْﻔﺼﻲ ﻋﻴ َﻘﺘﻘ ﺣﺪﻬَﻭِ َﻷﺷ
“O’nunla hakikatin sırlarını çeşitli yönlerle
müşahede edebileyim ”

ِﻴﻞْﺍﻟ َﻘﻠ ﻭﲑ ﺍْﻟ َﻜﺜﻚﺑِ َﺬﻟَﻠﻢَﻓ َﺎﻋ
“Bu sebeple azlığı çokluğu bileyim ”

ﻠَﻲ ﻋﺔﻴﺎﻧﻭﺣ ﺍﻟﺮﺭِﻩﻮّﻲ ﺑِﺼﻠ َﺗَﺘﺠﺔﺒِﻴ ْﺍﻟ َﻐﻴﻪﻤﺍﻟﻮﻱ ﻋَﺍﺭﻭ
ِﺮ ْﺍ َﳌﻈَﺎﻫﻑﻼﺘﺍﺧ
“O’nunla âlemlerde çeşitli şekillerde tecelli
etmiş olan ruhânî suretlerin gizliliğini
görebileyim”

ِﺮﺍﻟﻈﱠﺎﻫﻦِ ﻭﺎﻃﺍْﻟﺒﺮِ ﻭﻭﺍْﻵﺧ ِﻝ ْﺍ َﻷﻭﻦﻴﺑﻊﻤِ َﻷﺟ
“O’nunla Evvel, Âhir, Batın ve Zâhir’de bütün
(cem’) olarak müşahede edebileyim.”

ﻪﺎﻟَﺃْﻓﻌ ﻭﻪﻔَﺎﺗ ﺻﻦﻴﺑﻪِﺁﻟ ﺍﻊﻣَﻓ َﺄﻛُﻮﻥ
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“Bu şekilde sıfatı ve fiilleri arasında O’nun
âlinden olursam Allah Teâlâ ile beraber
olabilirim. ”

ﻠُﻮﻡﻌﻣﺊـﺮِ ﺷ ْﺍ َﻷﻣﻦﻲﻣﻟﺲَﻟﻴ
“O’nun durumu (Rasûlüllah sallallâhü aleyhi
ve sellem) aslında benim için bilinen bir şeyde
olmamıştır. ”

ﻮﻡ ْﻘﺴﻣﺀﺰ َﻻ ﺟﻭ
“O’nun vücudu taksim edilmiş bir şeyde
değildir ”

ِﻝ ﺫُﻭ ْﺍ َﳉﻼﺓ ُﻗﻮﻝٍ ﻭﻮ ْﻞ ﺑِﺤﺍﻝِﺑﻮﻴﻊِ ْﺍ َﻷﺣﻤﻲ ﺟ ﻓ ﺑِﻪﻩﺪﺒَﻓ َﺎﻋ
ِﺍﻡْﺍﻹِ ْﻛﺮﻭ
“Öyle olsa da zahir ve batınî hallerde İkram
ve celâl sahibi olan güç ve kudret sahibi Allah
Teâlâ’ya O’nunla kulluk edeyim. ”

ﻴﻪﻓﺐﻳﻮﻡٍ َﻻ ﺭﻴﺎﺱِﻟ ﺍﻟﻨﻊﺎﻣﺎ ﺟﻳﻢَﺍﻟﱠﻠﻬ
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“Ey Allah’ım geleceği kesin olan kıyamet
günü insanları topladığında ”

ﻴﻪﻓ ﻭﻪَﻠﻴﻋ ﻭﻲﺑِﻪﻨﻌﻤﺟﺍ
“Beni O’nun ışığında, O’nun sevgisinde ve
onunla izinde kıl ki;” (onunla, onu ve onun
yanında)

ِﻦﻳﺍﺭ ﰲِ ﺍﻟﺪ َﻻ ﺃُﻓ َﺎﺭَِﻗﻪﺘﻰﺣ
“Tâki dünya ve ahirette ayrı kalmayayım ”

ِﻦﺎَﻟﻴﻲ ﺍْﻟﺤﻓﻪﻨ ﱠﻞ ﻋﺼ َﻻ ﺍْﻧﻔﻭ
“Ve yakınlık ve uzaklık hallerinde O’ndan
ayrılık olmasın ”

 ﱠﻻﻩﺮٍ َﺗﻮﻲ ُﻛ ّﻞِ َﺃﻣﻓ، ﻲِ ﺇِﻳ ﱠﺎﻩ
ّ  َﻛ َﺄﻧ ْﻞ َﺃﻛُﻮﻥﺑ
“Aksine benimle O’nun arasında her işte (bu
salât ile) bir bağ arkadaşlık olsun ”
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ِﻔَﺎﻉْﻧﺘْﺍﻻﺎﻉِ ﻭﺒّ َﻃﺮِﻳﻖِ ْﺍﻹِﺗﻦﻣ
“Bu tabi olmak
bulunmak içindir ”

ve

menfaat

yolunu

ِﻔَﺎﻉﺗﺭْﺍﻻ ﻭﻪ ﺇَِﻟﻴﺎَﺛَﻠﺔ َﻃﺮِﻳﻖِ ْﺍ ُﳌﻤﻦَﻻﻣ
“Yoksa O’na benzemek ve O’ndan üstün
olmak yolunu istemek için değildir ”

 َﺔﺎﺑَﺘﺠﻲ ْﺍ ُﳌﺴﻨﺴ ﺍْﻟﺤﻚﺎﺋﻤﺑِ َﺄﺳ َﺄُﻟﻚَﺍﺳﻭ
“Ey Allah’ım güzel ve kabul edilen isimlerinle
istiyorum. ”

 ًﺔَﺘﻄَﺎﺑﺴ ًﺔﻣﻨﻣﻚﻲ َﺫﻟ َﻐﻨّﻠ ُﺗﺒَﺃﻥ
“İyi güzelliğe
kavuşturmanı; ”

minnet

ve

şükrü

ile

ﺐﺎﺋ ﺧﻚﻨﻲﻣﻧﺩ َﻻ َﺗﺮﻭ
“Hayal
kırıklığına
olmamasını; ”

düşme

korkusu
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ﺐَﻧﺎﺋَﻟﻚﻦﻤ َﻻﻣﻭ
“Kimseyi araya koymadan istiyorum ”

 ﺍْﻟ َﻜﺮِﻳﻢﺍﺟِﺪ ْﺍﻟﻮَﻓﺈِﱠﻧﻚ
“Ey Allah Teâlâ’m Sen Vacid ve Kerim’sin. ”

ﻳﻢﺪ ْﺍﻟﻌﺪﺒَﺃﻧَﺎ ْﺍﻟﻌﻭ
“Ben ise zayıf bir şeyi olmayan kulum ”

ﲔﻌﻤ َﺃﺟﺒِﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠَﻲﺁﻟﻋ ﻭﺪﻤﺤﻧَﺎﻣّﻴِﺪ ﺳ
ُ ﻠﱠﻲ ﺍﺻﻭ
“Ey Allah’ım! Salât ın Muhammed’e âline ve
arkadaşlarına hepsine birden olsun.”

ﲔﺏِ ﺍﻟْﻌﺎَﻟﻤ
ّ ِ ﺭ ﺪﻤ ﺍْﻟﺤِ ﻭ
“Hamd âlemlerin Rabbi’nedir.
***
**
*

