
SALÂT-I FEYZİYYE 

İbnü’l Arabî 

Kaddese’llahü sırrahu’l azîz 

 

Ey Allah'ım Muhammed s.a.v  için salâtlarını ve övgülerini bolca yağdırdığın gibi 

selamını da emniyetinle üzerine indir. O Muhammed s.a.v ki; Senin yalnız olduğun 

zamanda halketmeye niyetlendiğinde ve herşeyin öncesinde belirlediğindir. O , 

insanlığın özellikleriyle ulaşabileceği son mertebede olandır. 

 

Ey Allahım, O Muhammed ki; "Allah vardı ve onunla beraber başka birşey yoktu" 

Mekke'sinden "O hâlâ da o hal üzeredir" Medine'sine hicret etmiştir.  

 

Ey Allah'ım  O Muhammed ki; "Biz herşeyi imam-ı mübin'de zikrettik" ayeti 

gereğince vücudundaki hazarat-ı hamse alemlerini toplamaya ve saymaya gücü 

yeten vakıf olandır. 

 

Ey Allahım, O Muhammed ki;"Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" 

ayeti kerimesi ile varlığındaki merhamet hakikatiyle hazarât-ı hamse tavırlarını 

anlamaya istekli olanlara cömert davranır. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; olmuş ve olacağı çevirmiş olan besmelenin sırrını 

toplayankudsi nokta ve varlığa çıkacak şeylerin olmasındaki "Ol" lafzındaki sırlı 

emrindir. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; Herşeyde bulunduğu gibi ve herşeyden mücerred ayrı 

ve üstün olan sırr-ı hüviyettir. Yani zâtının göründüğü yerdir. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; ilahi hazinelerinin faziletlerinin emanet edildiği yer ve bu 

hazinelerin kabiliyet ve istidatlara göre taksim edildiği ve dağıtıldığı yerdir. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; ism-i âzam kelimesi tılsımlanıp esrarengiz hale gelmiş 

olan fatiha hazinesi, kulluğun ve rabliğin noksansız toplanmış olan zuhûr yeri, imkan 

ve ilahi varlık alemini çevreleyen umumi kaynak, sebep, tecellilerin kendisini 

sarsmadığı ve etkilemediği kuvvetli dağın, sana olan yakınlığına gaflet leşleri 

bulandıramayan büyük okyanusundur. 

 

Ey Allahım O Muhammed’in  ki; Yüce harflerin mürekkebi kendisinden akmakta olan 

nur ile ilgili kalemin kelimeleri büyük kıyamete kadar söylenecek maddelere ulaşan 

rahmani nefestir 

 



Ey Allahım O Muhammed ki; mutlak mukaddes zattır. Zâtı ilahi ilminde eşyanın 

ezelden beri sabit olan sûret ve hakikatleri ile beşeri alemde bulunan muhtelif 

kabiliyetlerde zâtının güneşinden çıkan isimler ve sıfatların isimler sebebi olandır. O 

nurların çıktığı bahçelerde nisbet ve medet ve yardım istemelerin meydana geldiği 

mutlak ve mukaddes ihsan fazilet kerem sıfatındır. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; Ehâdiyyet  (Birlik) ve Vâhidiyyet (Herşey ile birlik) 

kavisleri arasında birlik, yalnızlık ve teklik çizgisi ve ezeliyyet semasından ebediyet 

yurduna olacak olan ilahi iniş ve çıkışlar vasıtasıdır. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; nüshâ-i kübrâ’nın (büyük alemlerin) yeniden doğmasına 

sebep olan kırmızı yakuttan maddi âleme inmiş olan parlayan incidir. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; hareket ve sükûndan hali olmayan havâdis-i 

imkâniyye’nin (dünyevi ve beşeri) asli cevheridir. “Ol” perdesinden “Ve Olur” 

şehâdetinde var olmaya sebep olan manevi kelimenin asıl maddesidir. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; her şahıs için iki defa zuhûruna imkan olmayıp belki her 

insan için bir defa tecelli eden suretin “heyula”sıdır. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; olması imkansız ve mevcut olmayan, yok olan herşeyi 

çevreleyen Kurân-ı Kerim’i toplayan ve sonradan olan şey ile başlangıcı olmayandır. 

O öncesi bilinmeyen hâl ve keyfiyet arasında fasıl yani ayırıcı olan Furkânü’l-Fark’ 

tır. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; “Şüphesiz ben Rabbim katında terbiye edildim” 

gündüzünün oruçlusu(hata ve kusur yapmayanı) ve “gözlerim uyur ama kalbim 

uyumaz” gecesinin ibadet edenidir. “iki denizin birleştiği yer” ayeti ile varlık ve 

yokluk arasında vasıta, “Fakat aralarında bir berzah (perde) vardır, karışmazlar” 

ayetince yokluğun varlığa çıkışında ezeliyetle ilgisinde bağ ve bitiştirendir. O evvel ve 

ahir defterinin hülâsası özü , batın ve zahirdeki kuşatmanın da merkezidir. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; ilâhi zât-ı cemâlinin tecelliyat makamın üzerindeki 

görünmesine sebep olan ilahi sevgilin ve bütün tecellilerde ilahi teveccühlerin 

kıblesidir. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; sıfat ve esma kaftanını kendisine giydirdin ve enbüyük 

hilafet tacıyla taçlandırdın. 

 

Ey Allahım O Muhammed ki; mübarek cesediyle Mescid-i Haram’dan Mescid-i 

Aksâ’ya, oradan uyanık halde İsrâ olunarak Sidretü’l Müntehâ ya ulaştırıp, “Kâbe 



kavseyni ev ednâ” sırrına yükselttiğindir. Gündüz ve gecesi olmayan bir yerde zât-ı 

ilahini gösterdiğinde O’nun kalbinde sevinç hâsıl olmuş, gönlü bu görüşün 

tecellilerinde hataya düşmemiştir. “lâ-halâ ve lâ-melâ (boş ta değildir, dolu da değildir) 

denilen birliğinin şehrinde gözü aydın olmuş gözünde kayma ve  gönlünde bir 

değişme olmamıştır. 

 

Ey Allah’ım yukarıda zikrettiğim güzel ve yüksek vasıfları olan Rasûlüllah sallallahü 

aleyhi ve selleme salavâtını ulaştır. 

  

Ey Allah’ım Muhammed’ine öyle bir salat ile salat et ki; o salat sayesinde benim 

cüzüm aslıma, cüz’üm bütünlüğüme birleşmiş olarak zâtım, zât-ı Muhammed’le 

sıfatım sıfat-ı Muhammed”le ulaşıp bitişme halimi kazanıp ve zâtıyla kendim gayeme 

kavuşup aramızda bir ayrılık kalmamasını diliyorum. 

 

Ey Allah’ım Muhammed’ine öyle bir selam et ki, bu selam ve emniyetiyle ona tabi 

olanlar muhalefet etmekten emin olsunlar, şeriatını bozup yoldan çıkmayıp muhabbet 

kapıları üzerlerine açılsın. Bu şekilde şeriat ve itaat aynasında duyguları, azaları ve 

varlıkları hakikatinde Senin yüzünü müşahede edebilsinler. 

  

Yine bu selam ile eseri olan “Lima’a Allah” kaftanını giyip “La ilahe illallah” kalesine 

girebilsinler. Çünkü  Muhammed sallallahü aleyhi ve sellemden hususi kapındır. Bu 

yüzden O nun şeriatı ve edebi ile hayvani özellikleri reddettin ondan başka kapıları 

kapattığın gibi, başka yolları istemedin. 

 

Ey herşeyin Rabbi olan Allah’ım! Ey şiddeti zuhurunda yaratılmışlardan gizleyen 

kendisine nuru perde olan Allah’ım! 

 

Ey Allah”ım! Bağıntıların ve kayıtların olmadığı makamda bütün suretlerde zâtının 

isim, sıfat ve fiillerin, nurlu ezeli ilimin, keşfettirmenle, isim , sıfat , fiil hallerinde Senin 

istediğin şeyleri yapmayı ve Senden, yine seninle istiyorum. 

 

Ey Allah”ım! Muhammed’ine öyle bir salat ile salât et ki, o salât ile ezelde saçılmış 

olan nurla gönül gözüne sürmesi çekilmiş olarak varlığa çıkamayan fani şeylerin 

yokluğuna ve zevâl bulmayacak bekânı görmeye ve müşahede etmeye kudretim 

olsun. 

 

Ey Allah”ım! Bu şekilde eşyayı aslı ile yokluğunda, kaybolduğunda, varlığa 

çıkışındaki vasıflarını göreyim. 

 

Ve bunun yanı sıra eşyanın varlık kokusu olmadığında varlığa çıkışında O’nun 

faziletini göreyim. 



 

Ey Allah”ım! Muhammed’ine bu salatın bereketini, benliğimin karanlığından kurtularak 

nuruna ve kabir olan cisminden kurtulmuş olarak, ölülerin canlanıp ayrıştığı haşir yeri 

ve yayıldığı zamana kadar isterim. 

 

Ey Allah”ım! Senin tevhid semâ’ndan üzerime bereketler ve feyzler indir ki, şirkin ve 

tuzaklarının pis hallerine düşmekten temiz kalayım. Bana birinci ölümden sonra ikinci 

doğumu yaşat ki, fâni dünya hayatından kurtulup bâki hayata geçip diri kalayım. 

 

Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım! Bana nur ver ki, insanlar arasında 

yürüyeyim. Yine bu nur ile tereddüte ve şüpheye düşmeden ne tarafa dönersem cem 

ve fark gözüyle yüzünü göreyim. Batıl ve Hakkı birbirinden ayırayım. Seni senin 

kılavuzluğun ile bulup hidayete kavuşayım. 

 

Ey Allah’ım! Salat ve Selamın O Muhammed’e olsun ki, bu salât ile dularımız kabul 

olsun, isteklerimize kavuşalım. 

 

Ey Allah’ım! Yine müşahede ve irfan ehli, zevk aldığı ashâbına ve vicdan sahibi 

ailesine de tabîatımızdaki huyların karanlığı dağılıp açıkca sırların görünüp 

yüzümüzün parlamasına kadar salât ve selam etmeni istiyoruz. 

 

Ey Allah’ım! Duamızı kabul buyurmanı, selâmın diğer Rasüllerine ve nebilerine de 

olmasını diliyoruz. 

 

Hamd âlemlerin Rabbi’nedir. 
 


