
Mazhar-ı aff-ı Rahman olmak isteyen, 
affetmesini öğrenmelidir.

DUA, NİYAZ VE TEMENNİ

 BU BÖLÜMDE:

 • Bahşeyleyip günahımı mesrûr eder misin?
 • Hakk te’âlâ seni güzîde ide
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Bahşeyleyip günahımı mesrûr eder misin?

199. Af eyle günahım Gaffar-üz-zünub  
 Setreyle uyubum Settar-ül uyup
                                 Çankırılı Talât

Ey bağışlaması bol olan (Rabbim, beni de bağışla) 
günahları mı affet; ey ayıpları örten (Allahım), benim de 
ayıplarımı ört!

Tövbe etmek güzel, Allah’tan af dilemek büyük nimet… 
Ama “beni affet” demek kolay, zor olan başkasını affetmektir! 
“Allah’ım ben affettim, sen de affet!” diyebiliyor muyuz? 
İyiliğe iyilik kolay, zor olan iyiliği ilk yapan olmak, iyiliğimizin 
karşılıksız kalmasına içerlenmemek ve kötülüğe iyilikle 
karşılık vermektir. Tasavvuf “incitmemeyi” değil, ondan çok 
daha ötesini, “incinmemeyi” hakiki olgunluk sayar. Ayağımıza 
basan birine “ayağıma niye bastın” demek yerine, “affedersin, 
ayağına bastım” diyebiliyor muyuz? Ve hangisi daha yapıcı?

200. Bahşeyleyip günahımı mesrûr eder misin  
 Ya Rab harâb kalbimi ma’mûr eder misin 
                    Enderunlu Vâsıf

Günahımı affedip beni mutlu eder misin; ya Rab harabeye 
dönmüş kalbime yeniden hayat bahşeder misin?

201. Çok vartadan halas olur âdem du’a ile  
                                               Necâtî

“Ya Gaffar”
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İnsan, çok bela ve musibetten dua ile kurtulur. Dua insanı 
çok bela ve musibetten korur.

202. Gönlümde talep inâyet eyle  
 Hâhişte edep inâyet eyle 
                  Şeyh Galib

Gönlümde istek ateşini yak; isteklerimde edebe uymamı 
nasip et!

203. Kimsesiz hiç kimse yok var herkesin bir kimsesi  
 Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi 
                                           Rûşenî

204. Maksûdumu cümle hâsıl eyle  
 Maksûd-ı kadîme vâsıl eyle  
                     Şeyh Galib

(Ey Rabbim!) Bütün dileklerimi yerine getir; beni, ezeli 
gayeme ulaştır! “Maksûd-ı kadîm.” Şeyh Galib, çok güzel 
isimlendirmiş isteğini. Mevlâ herkesi maksûd-ı kadîme vâsıl 
eyleye…

205. Yâ Rab, beni sen bu hâbdan bidâr et  
 Mest-i mey-i gaflet olmuşam hüsyâr et 
      Hâletî

Gaflet şarabının sarhoşu olmuşum, ya Rab; Sen aklımı 
ba şıma getir ve beni bu uykudan uyandır! Gaflet, ah gaflet 
uykusu! Allah kimseyi gaflet kuyusuna düşürmesin! Yusuf’un 
kuyusundan çıkmak mı zor, yoksa gaflet uykusundan 
uyanmak mı!? Bereket, şair gaflet uykusunda olduğunun 
farkına varmış! MEDET YA RAB!

206. Yâ Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla  
 Endîşemi tezvîr ü riyâdan sakla 
                              Nef î
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Ya Rabbim, sen dilimi yanılıp (yönünü şaşırarak) yanlış 
yola sapmaktan koru. Gittiğim yolda (beni) ikiyüzlülük yap-
maktan, (yaptığım işte insanlar arasında) yalan dolanı yay-
maktan ve insanları birbirine düşürmüş olmaktan esirge. 
Âmîîîîîîîînnnn. Bin kere âmîîînnn. 

207. Ya ver bana mihnetimce tâkat  
 Ya tâkatım olduğunca mihnet  
                  Fuzûlî

Rabb’im! Ya verdiğin sıkıntılara katlanacak güç ver bana; 
ya da gücümün yettiği kadar sıkıntı...

Fuzulî, Rabbimizin vaadi kendisi için tecelli etsin diye duada 
bulunuyor... “Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla 
sorumlu tutarız.” (En’âm Sûresi: 152) Aynı anlamda bir ayet 
daha: “Ey Rabbimiz! Bize gücümü zün yetmediği şeyleri 
yükleme!”(Bakara Sûresi: 286) ÂMİİİN!...

Hakk Taâlâ seni güzîde ede 

208. Bir dâhiyedir ki düşdi nâgâh 
 Encâmını vuslat ede Allâh  
                      Şeyh Galib

Bu öyle bir belâ ki, ansızın gelip çattı; Allah, sonunu kavuş-
maya dönüştürsün! Duanın kısası ve güzeli: Encâmını vuslat 
ede Allâh!

209. Budur ahvâl-i tarîk eyle şekîb  
 Ede Hak hayırlısın sana nasîb 
      Nâbî

Gidişat böyledir, sen sabret; Allah sana hayırlısını nasip 
edecektir.

210. Edelim sıdk ile Mevlâya rica mevsimidir  
 Yeter ey hâme, ko tasdii, dua mevsimidir 
                 Ziya Paşa
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Şimdi yüce Allah’a dosdoğru ve sadakatle yalvarma ve 
(O’ndan) isteme vaktidir; ey kalem, şiirle baş ağrıtmayı 
(kullarla uğraşmayı, onlardan beklemeyi) bırak, şimdi 
Rabbine dua zamanıdır.   

211. Eser itmez nidelüm âh-ı sehergâh sana  
 Meğer insaf vire dostum Allah sana 
                    Necâtî 

Seher vakti çekilen âh bile (sana) tesir etmiyorsa elimden 
ne ge lir; “Allah sana insaf versin ey dostum,” diye dua 
etmekten başka bir şey kalmıyor bana. 

“Meğer insaf vere dostum Allah sana.” (Allah sana insaf 
versin ey dostum.) Güzel bir dua, çünkü “insaf dinin yarısı” 
demişler. Dinin bir yarısını elde eden, öteki yarısını da onunla 
bulur inşallah!

212. Her ne kim sana sanursun san anı kardaşına 
 Fi'l-hakîka sözümü gûş et müselmânlık budur 
                                                         Muhibbî

 Kendin için ne istiyorsan, (din) kardeşin için de onu 
iste; bu sözüme kulak ver ki hakiki Müslümanlık işte budur. 
(Cihan padişahı konuşuyor: Sözünü iyi dinle (sözünü gûş et), 
Müslümanlığını ilgilendirecek kadar önemlidir!) 

Hadisi Şerif: Kendisi için istediğini din kardeşi için de 
istemeyen olgun mümin sayılmaz. 

213. Mevlâ müyesser ede makâm-ı şefâati  
 Bitmiş ne çâre vade vü gelmişdi sâati 
          Şeyh Galib

Ömür bitmiş, ölüm anı gelip çatmıştır; Yüce Allah, Hz. 
Peygamber’in şefaatini nasip etsin. (Vadesi gelmiş olan 
için Peygamberin şefaati ile Allah’ın rahmetinden başka ne 
istenir? Yüce Mevlâ inayet eyleye!)
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214. Olasın ‘ilm ü ‘amelde mümtâz 
       Nâbî

Allah, seni ilim ve amelde seçkinlerden eylesin. Allah, seni 
bilgisi ve davranışlarıyla insanlara rehber olanlar arasına 
katsın! Söz imbiğinden geçirilmiş bir dua. “Âmin!” demekten 
başka söyleyecek söz var mı?

215. Allah’ın selamı ceddiniz ve dostları üzerine olsun 
 Allah selamı son sözlerin en hayırlısıdır çünkü13

                   Mevlȃnȃ Halidi Bağdȃdȋ

216. Sen Fuzulî yâr yolunda cân verirsen âkıbet  
 İşidenler diyeler “innâ ileyhi râciûn” 
              Fuzûlî

Ey Fuzulî, sen sevgili (Allah) yolunda can verirsen; (se-
nin, bunun için öldüğünü duyanlar), “....şüphesiz biz O’na dö-
neceğiz”^ desinler.

Açıklama: Fuzulî, burada Bakara Sûresi, 156. ayete işaret 
etmekte dir: “Onlar ki; kendilerine bir musibet isabet ettiği 
zaman: Biz muhakkak ki; Allah içiniz (O’nun için yaratıldık) 
ve mu hakkak O’na döneceğiz (ulaşacağız) dediler.” (Bakara 
Sûresi: 156)

217. Yeter ey hâme, ko tasdii, dua mevsimidir 
 Tut yüzün kıbleye, aç başını bâ saffet-i bâl 
        Ziya Paşa

Ey kalem! Artık kaside ile baş ağrıtmayı bırak; yüzünü 
kıbleye çevir ve tertemiz bir gönül ile aklını başka şeylerden 
boşalt, duaya başla.

13 Beytin aslı Arapçadır: Salȃtu’l-ilȃhi alȃ ceddikum/ Ve ahbȃbihi ve hiye hayru’l-hitȃme




