
Berâat Gecesi Duası 

 هلِل َكِثيًرا َفُسْبَحاَن اهلِل ُبْكَرًة َوَأِصياًل. َاهللُ َأْكبَ ُر َكِبيًرا َواْلَحْمدُ 
 ينَ هلِل َربِّ اْلَعاَلِميَن. َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعلَى َسيِِّدناَ َونَِبي َِّنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمعِ  اَْلَحْمدُ 

ََِياِء اَلل ُّٰهمَّ ِإْن ُكْنَت َكَتْبَت اْسِمي ِفي ِديَواِن السَُّعَداِء فَأَثِْبْتُه، َوِإْن ُكْنَت َكَتْبَت اْسِمي ِفي ِديَواِن اْلَ  ِقْْش
   فَاْمُحُه، فَِإنََّك قُ ْلَت ﴿يَْمُحو الل ُّٰه َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب﴾ 

ََاِبَك، َوَأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك، َجلَّ َوْجُهَك، الَ ُأْحِصي ثَ َناًء  َأُعوُذ ِبَعْفِوكَ  ِمْن ِع
   َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسَك 

نْ َعاِم، الَ ِإلَّٰه إالَّ أَْنَت، يَا اَلل ُّٰهمَّ يَا َذا اْلَمنِّ َوالَ يَُمنُّ َعَلْيَك، يَا َذا اْلَجاَلِل َواْْلِْكَراِم، يَا ذَ  ا الطَّْوِل َواْْلِ
َل َظِهيَر الرَّاِجيَن، َويَا َجاَر اْلُمْسَتِجيرِيَن، َويَا َصرِيَخ اْلُمْسَتْصرِِخيَن، َويَا َأَماَن اْلَخائِِفيَن، ويَا َدلِي

  اِحِميَن اْلُمَتَحيِّرِيَن، َويَا ِغَياَث اْلُمْسَتِغيِثيَن، َويَا َأْرَحَم الرَّ 
ََاَوِة، َوِإْن ُكْنَت كَ    َِي اً فَاْمُح َعنِّي اْسَم الشَّ َتْبَتِني ِعْنَدَك اَلل ُّٰهمَّ ِإْن ُكْنَت َكَتْبَتِني ِفي أُمِّ اْلِكَتاِب ِعْنَدَك ِقَْش

ََتَّراً َعَليَّ ِرْزِقي فَاْمُح َعنِّي َسِعيًدا َغِني اً فَأَثِْبْتُه، َوِإْن ُكْنَت َكَتْبَتِني ِفي أُمِّ اْلِكَتاِب ِعْنَدَك َمْحُرومً  ا ُم
ًَا لِْلَخْيِر، ُموَ  ِتيَر رِْزِقي َواْكتُْبِني ِعْنَدَك َغِني اً ُمَوف َّ َْ سَّعاً َعَليَّ ِرْزِقي، فَِإنََّك قُ ْلَت ِفي أُمِّ ِحْرَماِني َوتَ 

  ِكَتاِب﴾ اْلِكَتاِب ﴿َيْمُحوا الل ُّٰه َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ الْ 
َلِة النِّْصِف ِمْن ِقَْشْعَباَن اْلُمَكرَِّم الَِّتي ﴿ِفيَها يُ ْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر حَ    ِكيٍم﴾ ِإلِّٰهي بِالتََّجلِّي اْلَْعَظِم ِفي لَي ْ

َرُم، اِْكِشْف َعنِّي ِمَن اْلَباَلِء َما َأْعَلُم َوَما الَ َأْعَلْم، َواْغِفْر ِلي َما أَْنَت ِبِه َأعْ  َلُم، ِإنََّك أَْنَت اْلََعزُّ َويُ ب ْ
 اْلَْكَرمُ 

َأْصِدقَاِئي اَللَُّهمَّ اْجَمْع ِقَْشْمَلَنا أُمََّة ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَلِسيََّما ِقَْشْمَل ِإْخَواِني َوَأَخَواِتي وَ 
 َواِح اْلَحَياةِ َوَأْحَباِبي َوَأِحبَّاِئي ِفي ُكلِّ أَْنَحاِء اْلَعاَلِم، َوِفي ُكلِّ ن َ 

نَ َنا، َوأَيِّْدنَا ِبُروٍح ِمْن ِعْنِدكَ   اَللَُّهمَّ اْجَمْع ِقَْشْمَلَنا، َوأَلِّْف بَ ي ْ
َنا ِإَلى َما ُتِحبُّ َوتَ ْرَضى َْ  اَللَُّهمَّ َوف ِّ

 َوَصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعينَ 
 

Büyük Sensin Allahım. Her türlü hamd ü senâ Yüceler Yücesi Senin hakkındır ve sabah-

akşam tesbîh ile anılmaya layık yalnız Sensin. Âlemlerin Rabbi Yüce Allahım, Sana sonsuz 

hamd ve şükür, Kâinatın Medar-ı Fahri Efendimize, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam 

ederek Sana el açıyorum.  

Allahım, şayet benim ismimi da bahtiyar kullarının adlarını kaydettiğin Saidler Divanı’na 

yazmış isen, o yazıyı orada sabit eyle. Şayet, talihsiz zavallı kulların adlarının yazıldığı Şakîler 

Defteri’ne benim ismim de yazılmışsa, bahtına düştüm, kurban olayım, ismimi o bahtsızların 



arasından silip salih kullar zümresine dahil eyle. Çünkü Sen Kitab-ı Kerim’inde şöyle buyurdun: 

“Allah dilediğini siler, iptal eder, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun 

indindedir.” (Ra’d 19/39) 

Ya Rabbi, ikâbından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, Senden Sana sığınırım. 

Sen izzet ve celal sahibisin. Zatını sena ettiğin gibi Seni sena etmekten, ululuğuna yaraşır 

beyanlarla Sana kulluğumu sunmaktan ve Sana azametine yakışır sözlerle içimi dökmekten 

acizim.  

Ey bolca veren, fakat verdikleri ile minnet etmeyen ve başkalarından bir iyiliğe muhtaç 

olmayan, asla minnet altına girmeyen Allahım! Ey celal ve ikram sahibi! Ey kudret ve nimet 

sahibi! Hiçbir ilah yok, ancak Sen varsın! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, kemal sıfatlar 

ile de tavsif ederim. Ey ümit edenlerin yanıltmaz yardımcısı/dayanağı! Ey sığınmak isteyenlerin 

yegane barınağı! Ey çığlık çığlığa feryad edenlerin biricik teselli kaynağı! Ey korkanların 

güvencesi, yolunu şaşırmışların delili, medet isteyenlerin yardımcısı ve ey merhametlilerin en 

merhametlisi!..  

Allahım! Eğer ismimi Levh-i Mahv ve İsbat’ta şakîler (talihsizler, kötüler) defterine 

yazmış idiysen, ne olur, onu oradan silmeni bir kere daha istiyorum, benden kötülük ismini 

gidermeni diliyorum. Eğer ismimi saidler (mutlular, iyiler) divanına yazmış idiysen, onu da 

orada sabit kılmanı dileniyorum. Eğer ismimi katındaki Levh-i Mahv ve İsbat’ta mahrum 

bırakılan ve rızkı dar kılınan diye yazdın ise, onu sil ve rızkımı çoğalt, beni zengin/başkalarından 

müstağni yaz, hayra muvaffak kıl, rızkımı genişlet, artır. (Sen istersen bunları yaparsın). Çünkü 

beyanının şefaatine sığınarak tekrar ikrar ediyorum ki Sen Kitab-ı Kerim’inde şöyle buyurdun: 

“Allah dilediğini siler, iptal eder, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun 

indindedir.” (Ra’d 19/39)  

İlahî! Mükerrem Şaban ayının ortasında, “her türlü hikmetli işin belirlenip yazıldığı ve 

onaylandığı” şu Beraat gecesindeki büyük tecellin yüzüsuyu hürmetine, benim bildiğim veya 

bilmediğim bütün belâları üzerimden kaldır, def et! (Hata kabilinden olup) sadece Senin bildiğin 

şeyleri bana bağışla, beni affeyle. Zira yegane aziz ve yegane kerim Sensin!..  

Ümmet-i Muhammed’e dirlik ver! Fikrimizin, ruhumuzun, havl ve kuvvetimizin 

dağınıklığını Sana şikayet ediyor ve bizi bu durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin Sen 

olduğuna inanıyorum. Bizi bu durumdan kurtar Allah’ım! Özellikle de gerek cihanın dört bir 

yanında, gerekse hayatın her ünitesinde, insanlarla Senin arandaki engelleri kaldırmaya kendini 

adayan, sa’ylerine terettüb edecek semere itibariyle, Rıza ve rıdvânından başka hiç bir şey 

hedeflemeyen kardeşlerimin, bacılarımın, erkeğiyle kadınıyla dostlarım ve gönüldaşlarımın 

dağınıklığını gidermeni, yaralarını sarmanı, enis ve celîsleri olmanı, onları her türlü kem göz ve 

kötü niyetlilerin şerrinden muhafaza buyurmanı, onları kendi gözlerinde mahiyetlerinden daha 

küçük, ancak temsil ettikleri misyon itibariyle büyük mü büyük göstermeni diliyor ve 

dileniyorum. 

Ey her şeye gücü yeten Kâdir Rabbimiz! Bizi kesret dağdağasında boğulmaktan kurtaracak 

ve vahdet tecellileriyle dirliğimizi sağlayacak yegâne güç sahibi Sensin. Sırlı alem olan kalblerin 

anahtarı Senin elindedir. Dilediğin gibi kalbleri evirip çevirme kudretine sahipsin. N’olur, 

kalblerimizi te’lif buyur! Biliyoruz ki, yeryüzünde ne var ne yok, hepsini bu uğurda sarf etsek de 

iki gönlü te’lif etmeye muvaffak olamayız. İnsanı yaratan Sen.. Gönüllerin Efendisi de Sensin. 

Gönül aynamızı duru eyle ve gönüllerimizi te’lif buyur. Ta birbirimize karşı tevahhuş 

hissetmeyelim.. birbirimizin enis u celisi olalım.. birbirimizin ayıbını araştırmayalım.. kınayanın 

kınamasından müteessir olmayalım, övenin övgüsünü üzerimize almayalım. Ey iyilik ve ikramda 

bulunan Kerîm Rabbimiz! Bizleri katından bir güçle te’yid buyur.. 

Ey kullarının dualarına icabet eden Mucîb Allah’ım! Bizleri, sevdiğin ve râzı olduğun 

işlere muttali kıl, onları bize sevdir, onları hayata taşımaya ve başkalarına duyurmaya bizleri 

muvaffak eyle! 

Niyazımızın sonunda, dualarımızın kabul edilmesine en büyük vesile olarak gördüğümüz 

Efendiler Efendisi’ne, âl ve ashabına salat ü selam eylemeni dergâh-ı uluhiyetinden diliyoruz ya 

Rab! 
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