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0ِ%/6ْ7ُ89َِ*ْ#ا ِتا%4#ا 1َ2َ3 0ُ%/ِ.اَ-ْ,ِ*ْ#ا ُةَ&%$#َا

 
)ُ&%$#َا

)
8(5َ6َ7 3َ4ْ 2َ$1َ ْ)ِّ$َ/َو ِّ+َ* 

َ
5َDَE)(َ 3ِ4ْ /ِ8َو ،ِراَ:Bْ9َْا Aُ@ِ?َ< ۪هِرُ:9 3ِ4ْ 

ّ
Bْ/َْ8ا Aُ@ِ?َ< ۪هِ

َ
 ،ِرا

8ـFََو
َ

 Tَ$ْYَJَُ< 3َ4ْ ؛PَWَMِNِْ#ا 2َ#ِإ PَL#ِNِْ#ا 3ِ4َ ُم:ُ$Tُْ#ا R)#َSْ FِJِـQَـ5ََو ،PَL#ِNُْ#ا JِـFِ َف1ُ8َِو ،KَDَLMِNُْ#ا JِـFِ ْتَز
Fِ8 َزJُ ^َLـ3ِQْ َك5ََLأ L5ِ\َ، ^َ?َ4َْ[:ُ$3َPْ 4َْ@ـFََو َ\Qَْ@ـFَ َ]Zَِ/اَ:ْ#ا

َ
aْ?َYِ\َ، 1َْ8أ 3َ4َْو

َ
 7ْ4ِِ/ 2َ#ِإ (دُر 1َQْJُ َض

dَeَfِ\ََا ؛#)gِ9َ يiَfْYَJُ ]ِـfْ$َ[ً #ِYَ:َ>k&َLَو ،َ\5ِاَذ ِتmَTْfَ[ً #ِYَ7َ$ِّ@َLأ ِت/َْ?َLMِ\َ 6َِ*َوL5ِ\َ8َْ/أ 3َ4ْ ؛
َ

nْSَ 
Fِ7َEَoِا ِه#ْ?ُpَ8

)
Kَ8ْ#ا Eْ7ِoَِ?ْ#ا 3ِ4َ ِم

َ
ِتاَوLَ?(E#ا Tَ$ْSََ<َو ،ِ)(Tَqُ?ْ#ا Bْ]َْiَ2ا Eْ7ِoَِ?ْ#ا 2َ#ِإ ِ)Bْ1َْqَا ِما

Tَ8ْ#اَو
ْ

9ْYَ&َ2 /َ@ْ8ا اَذِإ sًL، aَY)2َْرأ Jَُ# َش
ُ

8ـ5ََو ،Yَ&َ2ـQُْ?ْ#ا ِةَرoِْ/ 2َ#ِإ ُه
َ

])2 3ِQْ&َL 2َ#ِإ ]َLَْوأ 4ِْ@َ/ْ:َ[ َب 
8ـَ[ ،9َ2َْدأ

)
fَiَ8ْ#ا َغاَز zَ 3َWَ 3َLَو zَ {َWَ َكQِ\َ، aَ@ْxُ yُQَLـْ@QJُُ FِTَْ@1َ ْت

ُ
ُ)� ،3َL }َ~َ2َو 

)
nْSَ 3َLََرأ 

fْ8ـpُْ#ا ِ]ـBْٰnَا Jُ 3ِ4َـYَـnََْرأ
َ

 َحaَ@ْxُ yُQَL#ِ\َ zَ *َfَL َكِد:ُ<ُ:Fِ ٍنQَLـÑِْ?ْ{ا َقْ:َ^ QَL9ًLـÑِْ?ْ{ا fُJُْ$َ[ (َنÇَ?ْ{اَو ،ى
ُ)� ،َىأَر 3َL ُدا6ُâَْ#ا َب3َL mَgَ َءzَ 3َEَLَو

)
yِäَو YِJ۪(3ُأ 2َ#ِإ ٍ](9َْRَ#ْYَJُ Fِ&َoِnأ 

َ
 Tَ$ْSََ<َو ،Pَ?ْãُْ#ا ُتاَ:َ$(i#ا 

Dُ8ْ#ا
ْ

L، ^َpَ@ْçَ ^ِä ^َ8َ&ِ$ِ^اَ:FِQَ 5ََ2أ 5ُKِåk 3َ4ْ َ\(9ِإ Sَْ$ُ[َو ،َ\َ# Lَ&@ِ^ يgِ(#ا ِد:FِL#Ek7َُو Fِ&َL َب
َ

 Mِeِ&َLا
èَ&َ8 3َ4ْ ُل(َوأ ؛q)Lyِ8ِ#اَو 4ِِ{fَLْ#ا ُ]َ{aَLِإَو ،8ِِ}Bْٰاَو ِل(َوBْا ُ]َ*Wَُ} ؛َ\5ِاYِä #ِgَ(#ا

َ
 Fِgَ5ِاJ۪ 8ِ}ٰأَو

ُ
 3َ4ْ Fَ8ـ

َ
 َز

Fِ7ِEْ?ِJ۪ 6َِ*َوL5ِJَ۪ا ؛#q)Lyِ8
ُ

 Fِêَ8ِnTَYِJ۪، اَو#ْfَL}ِ4ُ FِKَDِ@DَYِJ۪3َ4ْ ؛ /َ?ِAَ mَWََر َمFِّJ۪ FِWَ اَو/ِZَ[ٍ 3ِ4ْ {َ$ْDِJ۪، 
Fَْiَ8أَو

َ
 >َ?َLَر َلFِّJ۪ FِWَ aِ7َLٍب Fَـ@ْQَJُ َوFََر 4َْ@ـFِّJ۪  ^َiَ+ِّ ا#$%&ُ(

)
 1َ$َ@ْJِ *َWَـ5َ ًةpُ:ُن #ِä Fِ&َL *ِ$َ[ً ِإ#َ@ْJِ، 

aَeْ8 2َ#ِإ ً]9ِEْfََو
َ

5ِJ۪، ْذِإ yُ:َ FَLَر ُبaْ?َYِ\َ ا#)Yِä zَ 5َfِ@oُ، 1ِ 4ُْ@1ََوQَLnَـYِ\َ ا#)Yِä 3َL 1َ$َ@ْ&َL 3ِ4ْ 3َRِnoٍ؛ 
1َ8َو

ّ
ِ^ْQِä FِL#i)Wَ1َ ِة$َ@ْJِ  aَN) aَDِّJ۪ aَY)2 َم:َُ[أ FِKَDِّJ۪، اَو>ْTَ$ْQِä nَL 5َ 4ْ(?3ِ ِّبَر?َE)\َ Fِêَ8ِnTَYِJ۪، 

 ä 3ِ4ِْ&ٰ#ِإ DِQِäْ/اَو ،َ\ْ@َ#ِإ ä 3ِ4ْ ìَ6َL1َYِJِ۪&ٰ#ِإ zَ 5َKْ8ِ3ْQِäَو ،َ\5ِJ۪ 3ِQْاَذ ِ]mْêِçْ #ِä FِJ۪ 1َ4ْ aَDِ@Dَاَو
aَ:ْsِJ۪ ìَ8

ْ
Fَ[ً zَ أèَْ?َÇ ُFَTْoَyَL أFََoً3ِ4ْ ا ^َeْ$ِ\َ َكِد:ُ<َو  ا ِ)ِّ$َ/َو ِّ+َ*َو#$%&ُ(

)
 1َ$َ2 3َ4ْ ]َLَم Fِ\َ ^ِä 

{َ$ْDِ\َ، 1ِاَد@ًL 1َ$َ2 َْرأsِ\َ، 5َ6َ8َو
)

1َ8َو َ\5ِاَوLَ?َ/ َقْ:َ̂ َ\Fِ َد
ْ

ìِ\َ، َنوُد {َ$ْDِ\َ7َْ#َا ؛:ْyَ8
َ

 ُ]pْQ:ُ9ََ?ْ#ا ُة
^ِä dَ@ْåِ اَو ،َ\5ِاَذ#okا ُة(ر#ْ?َiُ:9َ[ُ ِ̂ä FَKْ8ِ أ/َْ?َLMِ\َ 6َِ*َوL5ِ\َ، َا#ْDَLMِ(

ُ
 Fِ\َ #َ\َ FِL#o)1ْ:َ2َ#ِإ ِة {َ$ْDِ\َ؛ 
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@ـِ# َ\9َْRَ#ْSَ 1َ$َ@ْJِ mِYَLFَأ 3َ4ْ
ُ
3َْ8أ J۪ـFِ 4َِّ@ـfَـ

َ
 ا:Dُ:3َُ@ـَ^ ،َ\J۪ aَN) aَDِّـFِ ا:ُ^Tْ8َِ@ـِ# ،َكِد1ِfَL 2َ#ِإ َ\َ@ْ&9ََو َك

FِTِfَLَو َ\5َِد}َL1َYِ\ََا ؛#)gِأ يèَْ&َ8
ْ

J۪ /ِ8ـFِ َت
)

@ـFُ:Fُِر 
)
ِتFِYَ7َ$ِّ@َL َمLَ[ 3َ4ْ ؛َكاَ:ِ/ J۪ 3َLـ6َeْSَ Fَِ}َو ،َ\Yِـ

yُ:َ Fِpْ8 3َ4ْ ؛َ\6َL5ِِ*َو َ\LMَِ?َْ/أ
ُ

1َ8َو ،َ\ِ#ََزأ 
ُ

9َqَ8 ؛َكFََoِأ ُسو
ُ

Qْq8ُـ5َ يgِ(#ا َ\Dِْ$َ} 3ِ4ْ َك
ُ

 FِJ۪ 2َ#ِإ 
1ِfَLَر ،َكِدaْ?َYُ\َ 3َ 2َ#ِإPْ$ُ:]َL5ِ\َ، 6َ8ْ#َا

ْ
fـ3َKَ 4ُْ@ـpَL3ِ+ُ FِKُfِّ\َ، 1َْ#ا ُد

)
1َْ8أ ،َ\Yِـ

َ
ُنDِ\َ Fِ\َ، /ُ$ْZَLْ$َ} ُف

"#َ:ْzََك"، *َLaِåُ #ِ:َِءا aَ?ْoَِك nَ:ْ5َ7ْ َم?َAُ 3َPْ$ُ:]َL5ِ\َ؛ yُ:َ 6َُ?ْ#اEِّ8
ُ

 #ِpِYَLFِ\َ، Bِ9َ)ـJُ Fِpْ8
ٌ

 nَÇْ5ِä ِإ#َ@ْ\َ، 
Jُ dَ@ْ8($nَKُ ْ)َ#َو

ُ
ä aَeْ8ِ^ ُه

َ
)ِ#q)L#ا Tَñkَ@ـَ^ ،َ\5ِ

ُ
 1َ$َ2 nَoَnْJِ 3ِ?)L /َ?ِAَ 3ِ4ْ mَWَ3ِ\َ، َوnَEْYَـfْêِ8

ُ
 âْ3ِ4ُُ?ْ#ا 

qْ&َ8َ@ـَ^ ،َ\L1َYَِ{َو FِZَL1َYِJ۪ َمLَ[ يgِ(#ا
ُ

 >َWَ#\َُ #ِ?َ4ْ 1َْ8أ
َ

 J۪ #َ\َ ـFِ َمL#\َُ #ِ?َ4ْ ]َLَ?َ<َو ،JُـQْـ1َ َض
8ـFِ\َ 3ِ4ْ ìَ ُذ:1َُأَو ،َ\َ# J۪ـFِ ِءاzِْ]ْYِoَا äِ^ َبََدBْاَو ،ىoَُ&ْ#اَو َر:Qk#ا Jِ ْ@َ$1َ ِةTَ+ْ #ِä FِL#i)Wَْ<اَو

ّ
ِ 

6ْEِäـ9َ
َ

ìَ8 3ِ4َْو ،ِء:FِL#Ek ِةَرBْ3َ)Lا 
ّ
ِ mُ+ِّ ]َL}ِAٍ nَـDْZَTُQِä 1َQْ\َ  ـَْ/أَوÇ#َ\َُ FِL#i)Wَ1َ ِة$َ@ْJِ  ـ5ُ َْنأDَoَِّس 

Yِä zَ 5ُ8(#ا ِتêkfُ&َL#ا 6ْEِä 3ِ4َـ9َ
ْ

sِ@\َ، اَوBْ{َْWَا ِق#E)@ِّـÑَLا ِت#)Yِä 5َ8
ُ

 ِت6َWََ~ْ#اَو ِظُ:Kُqْ#اَو ،َ\k9ِä 1َQْد
 َ\َ# َم:َُ[أ aَY)2 ِتKَLzَْ#ا 3ُZِ@TًL #َ\َ ^ِä >َ?ِ@Aِ اä 1َfْoًِ&ٰ#ِإ Tَ$ْQِäْ<اَو  َ\ْ@َ#ِإ ِل:ُ*ُ:ْ#ا 1َ4ِ ِ]L9ِTََ?ْ#ا
FِKَNِّ 1ِfَLاَو ،َ\5َِد>ْTَ+ْ 1َoَ3ِä Fِ\َ َوzَ 5َ7ْTَ+ْ 1َoَ3ِä 3َTَ\َ، اَوmْêِçْ FِL#i)Wَ1َ ِة$َ@ْJِ  mَQْRًا #ِä، 
Yُ8ْ/اَو

ْ
 FِL#i)Wَ1َ ِة$َ@ْJِ  1َ@ْfِä، اَوdْ6ِ8

ْ
 FِL#i)Wَ1َ ِة$َ@ْJِ  9َْذfِä، أَو]َِ(ْ FِL#i)Wَ1َ ِة$َ@ْJِ  mَEْ8ِي، 

fُ8ْ<اَو
ْ

 FِL#i)Wَ1َ ِة$َ@ْJِ  ]َ$ْfِä zô ِإ#ٰJَ ِإz)ۤ 9َْأSَ /ُfْKَL9َ\َ۠ 9ِّإ ِä mُQْSُ 3ِ4َ ا#q)L#ِ?ِ@4َ ^َLْرaَ?ْQِä nَـL 
8#ا َ)aََْرأ

)
)ُ&%$#ا ِ)ِّ$َ/َو ِّ+َ*َو aِ?ِ@4َ ا

)
 1َ$َ2 /َ@ِّoِ9َL 3ُKَ?)oٍ ـِ#ٰأَوJ۪ أَو*َْKَLFِJ۪ *َWَُرُ:9 ًةyَL nَ?ْúَُ

 3َL ^ِ@&َL َد1َoََو ،ْ)ِ&mَ$ِ?َL5َِو ْ)ِ&6َLèَِْ#أَو ْ)ِ&ـِ/6َLـ9َْأَو َ\ـ3َL ^ِ@&َL 3ِ4ْ 3َPْ$ُ:]َL5ِ َدoَـ1ََو ،َءLَ?ـ(E#اَو َضَْرBْا
3ِ4ْ 3َiْQ:ُ1َL5ِ\َ، 1ََوoَأ َدyَْ+ِ ا#E)?َLاَو ِتاَوBْ1ََو ،ِضَْرoَ9َْ6َأ َدL/ِ&ِ(ْ 6ََْ#أَوLèِ&ِ(ْ َوmَ$ِ?َL5ِ&ِ(ْ َو#~َُL5ِ&ِ(ْ، 
3َeْ8 َ\ِ#ٰذ mُ+kَو

ُ
zَ nKُْiَ8َو ،ُهُدYَ&ِä 1َoَـQْـzَ nَ ٍدFِTَoَ ٌبو

ُ
 3َoَُهُد  َو/َWَ8ُ?ْ#ا 2َ$1َ ٌم

ْ
 Kَ?ْoُْ#اَو  4َ@ِ$َ/

ûِِ ا ِّبَر#ْTَL#َ?ِ@4َ، 4َ@3ِٰأ، nَL 3ُTِ@4ُ  
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Peygamber Efendimiz’in Sevgiye Mazhar Zatı Üzerine Salât-ı Mi’raciye 

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla 
Allahım! Nurundan bütün nurların fışkırdığı, cihanların nurlandığı, varlığın çehresindeki 

zâhirî sis ve dumanların silindiği.. sırrından bütün sırların saçıldığı.. ilahî esrâr hazinelerinin 
anahtarını elinde tutan.. hakâikin Kendisiyle ortaya çıktığı.. esrâr-ı ulûhiyetin bütün vuzuhuyla 
Kendisiyle bilinir olduğu.. yine Kendisiyle ilimlerin Hâlık-ı Zülcemâl’den mahlûkata nüzûl 
ettiği, Âdem nebîye icmalen bildirilen her şeyin Kendisiyle tam tafsile ulaştığı.. Senin, Yüce 
Zâtınla mahlûkatın arasında gayeye yakın vasıta kıldığın.. O’nun yolundan Sana gelenlerin 
Senin rahmetinle felaha erdiği.. O’na itaati Kendine itaat kabul ettiğin.. Peygamber yolundan 
yüz çevirenlerin Senin gazabının mahkumu olduğu.. Zâtını, Zâtî teveccühlerine kıble 
nasbettiğin.. esmâ ve sıfâtının tecellilerini kâbesi kıldığın.. bir mucizeyle, gecenin bir 
vaktinde, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede, beden-i mükerremini, Mescid-i 
Haram-ı A’zam’dan, Mescid-i Aksa-yı Muazzam’a götürdüğün.. semavât ve arşı, mübarek 
ayaklarının altına serdiğin.. bu seyahati gidip tâ Sidre-i Müntehâ’ya dayanan ve oradan “Kâbe 
Kavseyni ev Ednâ” mertebesine terakkî eden.. halâ ve melânın olmadığı, imkan-vücub arası 
sözcüğüyle ifade edebileceğimiz o noktada gözü Seninle aydın olan.. “gözü kaymadı, asla 
şaşmadı/şaşırmadı ve haddini aşmadı” beyan-ı mübecceliyle taltif buyurduğun.. orada Senin 
en büyük burhanlarını müşahede ettirdiğin.. sabah ve akşam gibi kayıtların olmadığı o 
noktada, Senin vücudunla itmi’nan üstü itmi’nana ulaşan.. sonra beş vakit namaz gibi eşsiz bir 
hediyeyle ümmetinin arasına yeniden gönderdiğin.. O’nun vasıtasıyla kullarına hediye ettiğin o 
namazı ve özellikle namaz içindeki secdeyi Kendine en büyük yakınlık vesilesi saydığın.. 
nafile namazlarla bile huzuruna gelenleri muhabbetine mazhar kılacağını ifade buyurduğun.. 
-hele farzlar, hele farzlar-.. evvel ve âhirin hulâsası.. bâtın ve zâhirin ihatası.. taayyünü bütün 
varlığın ilki ve öncüsü, varlığı bir ilk nur ve nüve, Hazreti Zât’ın ilk mir’ât-ı mücellâsı.. cismi ve 
sıfatlarıyla varlığın sonuncusu ve meyvesi, gaybın son habercisi.. bir yönüyle ilk ve Hakk’a en 
yakın, diğer yönüyle de son, fakat en emin bir kurbet rehberi.. evvelden evvel ilk nur O’nun nuru, 
son ışık tufanı ise O’nun hâricî âlemdeki zuhuru olan.. şeriatı ve elindeki mesajıyla zâhir, apaçık 
bir burhan.. derûnundaki hakikatiyle bir bâtın.. yarattıkları içerisinde Rabbinin kelâmını 
vasıtasız duyma, cemâlini hicapsız görme payesiyle serfiraz olan müstesna nebî... Efendiler 
Efendisi Hazreti Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) salât ve selâm eyle.  

Allahım! Benim O, İnsanlığın En Hayırlısı’na vuslatıma vesile olacak, O en yüce kâmet ile 
ümmetinin bir ferdi olarak aramda bir münasebet, bir bağ kuracak bir sâlât ile Efendimiz’e salât 
eyle. Eyle ki, O, Senin insanlığa mücessem rahmet hediyendir, sonsuz nurundur. İnayet ve 
ihtimamının göz bebeği O’dur. Sana yakınlıkta O’ndan daha önde bir kimse yoktur. Bu salât ü 
selâm vesilesiyle, O Nebîler Serveri’ni bana hakkıyla tanıt Allahım; tanıt ki, O’nun hakkını tam 
îfâ edebileyim. Beni O’nun kudsî mesajlarına sımsıkı sarılan kullarından eyle. O salât ü selâmla, 
Efendimiz’in Senin nezdindeki hakikat-i zâtiyesini bana apaçık göster. Ne olur Allahım! O’nun, 
Senin nezdindeki şefaatinden beni mahrum bırakma. Ya Rabbî! Kupkuru çölleri nefesiyle 
cennete çeviren O şanı yüce Nebînin havzından, bir daha susamayacak şekilde içmeyi bana 
müyesser kıl. Bunları Senin fazl u kereminden dileniyorum Allahım; lütfen ve keremen, beni 
kapından boş geri çevirme.  
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Allahım! Arzda Senin kayyûmiyetinle insanların arasında bulunan.. semavat ve arşın 
ötesinde, başka hiç kimseye müyesser olmayan bir noktada Seninle mülâkî olan.. Senin gayb-ı 
Zâtındaki gizli cevher.. esmâ ve sıfât deryasının müstesna ve mûtena incisi.. yine Senin 
kayyûmiyetinle bütün ins ve cinnin davetçisi.. Kendisine Senin emir ve nehiylerini kullarına 
açıklaması ve onların Seni tanıyıp bilmelerine, Senin marifetine ermelerine ve Sana 
hakkıyla ibadet ü taatta bulunmalarına vesile olması için Yüce Kur’ân’ı indirdiğin.. 
başkalarından gizlediğin sırr-ı rubûbiyetini Kendisiyle izhar ettiğin.. esma ve sıfât tecellîleriyle 
kâim.. ezelin bize paha biçilmez armağanı.. ebedlerin bağbânı.. Senin, mahlûkatına O’nun 
nazarıyla baktığın biricik nazargâhın.. bütün âlemlere gönderdiğin mücessem rahmetin.. 
Senin sevgi gölgen altında olan insan-ı kâmillerin en kâmili.. muhabbet-i İlâhiyenin en 
parlak aynası, mir’ât-ı mücellâsı.. kulların arasında Seni en iyi bilip tanıyan.. sultan-ı “levlâk”, 
“Levlâke lemâ halaktü’l-eflâk. (Sen olmasaydın, şu âlemleri yaratmazdım)” kudsî beyanının 
biricik muhatabı.. kullarını biraraya cem’ ettiğin mahşer gününde livâü’l-hamd ile müsemma 
sancağın sahibi.. huzurunla müşerref olan yegane kulun olması itibariyle kitabındaki künhü 
nâkâbil-i idrak hakikatlerin müfessiri.. zalimlerin, Senin, O’na vahyettiğin kelâmını işittikleri 
zaman öfkelerinden parmaklarını ısırdıkları.. Sana ve Senin emrinle O Kutlu Elçi’ne itaat eden 
müminlerin ise, o vahy-i İlahîyi dinlediklerinde pek çok sevindikleri.. O’ndan yüz çevirenlere 
celâlinle, Senin için O’na ittiba edenlere de cemâlinle muamele edeceğin Efendimiz Hazreti 
Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) salât ve selâm eyle.  

Allahım! Bu salât ü selâm hürmetine bana nur ile hidayet lütfet. Senin şanı yüce nebîne iktidâ 
hususunda, O’nun hakkı olan edebi gözetmeye beni muvaffak kıl. Hep kötü düşünce ve amelleri 
emredip duran nefs-i emmâremin ve beni Senden uzaklaştıran her şeyin şerrinden Sana 
sığınıyorum Allahım! Efendimiz’e olan salât ve selâmlar hürmetine, Senden, nefsimi Senin razı 
olmadığın şüphelerden, Senden uzaklaştıran kötü huylardan ve Sana vuslata mâni olan 
gafletlerden ve nefsânî hazlardan tamamen arındırmanı diliyorum. Ey Yüce Rabbim! Beni her 
halimde Sana itaat eden bir kul eyle, eyle ki, Sana ibadetin hakkını vermeye muvaffak 
olabileyim.  

Allahım! Bütün varlığımı Sende fâni kıl. Senin maiyetinde kendi varlığımı hissederek beni 
yokluğa maruz bırakma. Zira isneyniyette in’idam, Senin sonsuz lütuflarından mahrumiyetten 
başka bir şey değildir. Bu salât hürmetine gizli ve sürpriz hazinelerini keşfetmeyi benim için 
kolaylaştır. Ayıplarımı setret. Günahlarımı bağışla. Kırık-döküklerimi tamir buyur. Yaralı ve 
mahzun gönlümü sarıp sarmala. “Ya Rabbî! Sensin İlah, Senden başka yoktur ilah. Sübhansın, 
bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını 
bekliyorum Rabbim!” Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım! Ne olur, bana rahmetinle 
muamele buyur!  

Ey Yüce Rabbim! Hazreti Muhammed (aleyhi ekmelüssalavât ve etemmütteslîmât) 
Efendimiz’e, âl ve ashâbına, nuru yeryüzünü ve gökkubbeyi dolduracak bir salât ile, mahlûkatın 
adedince, onların hepsinin nefesleri, lafızları ve kelimeleri adedince, yine masnûatın sayısınca, 
semavat ve arz sakinleri sayısınca, onların nefesleri, lafızları, kelimeleri ve dilleri sayısınca, 
ayrıca bunların sonsuzla çarpımından ortaya çıkan sonuç sayısınca salât ve selâm eyle. “Selâm 
bütün elçilere ve hamd ü sena Âlemlerin Rabbi Allah’a.” Âmîn, ya Muîn! 




