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 ".-ِ+*()ا" ُءאَ#ُد

 = َ>;ِرْدِإ 7ْ8ِ 4ْ5َ6ََأ ِمא1َِْ/ِ)

 
  1 )ة1A ١٢٩ د#6( !ُ.-ِ+َ) אَ;

 

 ،ُ.-ِ+َ) אَ; ❁ ُهאKََכ 7ِWِ ُُ.+ْ(Mَ 1َ8ْ يUِ*)ا TِAِא*S)اَو PَKِLِّْ)ا َכNِL 7ِ)ُ+ْKِْכَراH+ْ.ِ، Mَ6َ()ا *JَKِL אَ; ،ِ.ْ+H()ا 1ِGَאَכ אَ; *CDُE()َا
 ِماAَْכgِْاَو ِلdَeَْ)ا اَذ אَ; אJِAَMِNَآَو אَ[אَ-ْ[ُدَو אNَِ[ا7َْ6َأَو אNِNَ;ِد YِL אNَِ`َْرأَو MَAْ`َaَو Mُِ̂_H א5ََכ אDَِّ(ُכ אَ[ِر\1ُُأ ِ]-YِL Zَ5ِ א7ِNَ ُْ.+ُْ)ا

 ،َكِرoَ6ََو َכqِאYِL oَpَ א7ِNَ ُْ.+ُْ)ا ،1ُِّWِأ dَNِ-8ِ YِL 7َ+ْ8ِْ)אKْhَ 7َِ+َ)َو ِضَْرmْاَو ِتاَ\j*5ٰ)ا iِْ(Kْhَ 7ِPََ+َ) ،ُ.-ِ+َ) אَ; *CDُE()َا ❁
 

 z { ;|wA-4 18 ،ّي\5wN)او ّيدא5)ا W[אَ-ــِכـMvw)i 7 א;א+# َنאg]jا ُ_t ;َDَا نأ a(# ل6; ).-+()ا( tا sEا 1
7W T\. و;َwNL أ]W Mwא(a ;w+-W 18 4-z { ;^vj_، Y)A75א M}^\ أ]h وMvKאZ~ 7|Lو ،כ7א7 مא1أ ]`ُو ءMَdِ6 

]Kjمא1أ כ �Lء (E M8כ Mv\owW و(E Mَ^jِ_ْ (W 4jو .א7אTUא1 ا T\ 1א ;|-A إ(-W اsE اt: )و .).-+()اo6 او�_ 
 YwG اذإ W[أ نوwv�6;و ،d5G)ا بאYW 7^jو4A د7w6 כ)ذو ،ة1A ١٢٩ ).-+()ا( sE}ا اTU راAכt #)a Mا TGأ
�W 7-(# t ;58ا ن�Y כ)ذ 5�18)اw� اg1و ،تא[אכ;v)+. #)-W 7�w� اm(+ا فא(j� .�-g(Dا/�-[א^

*** 
  .هدא�t (+-. 7wا نإ
 .م\; Gכ ة1A ١٢٩ sE}ا اTU ددA[ אp;أ 8^[و
 :o-G א1 َ.+)أ א1و

 ْلَ�َ[ אYِL 1َ א7ِNَ ُْ.+ُْ)ا * ْلَ�َ; Eَْ) אKً-ِ+َ) אَ;

 Gَْ(Pَْ)ا َمْ\َ; َكoَDْAِ #َ8ْ * אH ]َdِّNَيِ\َ�ْ)ا hََْ[أ
 vL TL YL 1NvDa)ا MDEאZאw)E Z5-[ 4;و ،هدא�W 7w[א4jإو YWא+)أ ]+�E MN) يU)ا ،.-+()ا א7Nر א; يأ

 18 אM^KSN نأ כYNAZ\ 1N ،ةر�6)او ة\�)ا _4א� כ[إ ،כK+(7 א[�5ُAْا ؛هء}آو هءאDE ]w5-(# Hر6ُِ;و ،ءאPK)ا
oDAك YL ;\ا م\-)ا כ)ذ ،�1א-�)ا م(Uي ;vwAض Y-W כG �Lء ()P)G رא61)او. 

Y)U(ل\�[ כ: )َاt ُ(َ+ِ-.ٌ 7ِwِ� אN-(# *5ُ8; نأ a)אMwو W[א^�d5-G، 1NvSِA;8 1NW s)ا .�\)ا اA TUכU[و )ِهِدאَ
 .�-PK)ا YWא+)~7

 8)\כ tا �Yv .م ذאmsvا
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(+ُْKًא ;َ)ِ-iُ 7ِdَeَ(َِכَو َכAَ1ِ4ََْرأ אَ; ،َכEَ ا(A*ا *بَر אَ; ،8َ-4ِ5ِا(ْwَאَ; ❁ 5ِ-8ََ)א (َ+ِ-.ُ (َEْ Mَ�َ7ِ ُْ.+ُْ)ا ،ْلNَא Yِ-5َא (َEْ ;َNْ�ِْل 
 َכKِْ+ُ(7ِ אNَْכَراH+ْ.ِ، Mَ6َ()ا qِEَاَد אَ; ،ِ.ْ+H()ا 1ِGَאَכ אَ; ،ِ.ْ+H()ا *JَKِL אَ; ،ُ.-ِ+َ) אَ; ،ْلEْ Mَ�ََ) ُ.-ِ+*()ا hََْ[أ ،َلَ�َ[ אYِ-5ََو

 ❁ ُهאKََכ 7ِWِ ُُ.+ْ(Mَ 1َ8ْ يUِ*)ا TِAِא*S)اَو PَKِLِّْ)ا

*** 
 

Ahmed ibn İdrîs Hazretlerine Ait “İsm-i Latîf” Duası 
 

Ya Latîf! (129 defa)2 
 

Ey lütufları tastamam olan ve ey sürpriz ihsanları bulunan Allahım! Gizli ve açık lütuflarınla 
bu kulunu da sarıp sarmala. Sarmala ki, Sen kime bir ihsanda bulunsan o kulunu başka her şeyden 
müstağni kılarsın. Ey en ince noktalara kadar ihtiyaçları görüp gözeten Latîf! Sevip razı olacağın 
şekilde bütün işlerimizde bize lütufta bulun ve ey celâl ve ikram sahibi, din ve dünya hayatımızda, 

 
2 Cenab-ı Hakk’ın Latîf ismi, insanın fark edemeyeceği şekilde onun maddi ve manevi yapısı 

üzerinde bir kısım atâyâda bulunması demektir. O kuluna sürprizlerle teveccühü demektir. 
Kalkacaksın, kapının önünde sürpriz bir şey göreceksin. Bir şeye bakacaksın, sürpriz bir şeyle 
karşılaşacaksın. Latîf ismi buna bakıyor. Onun için ehlullah –Latîf isminin ebcedi yüz yirmi 
dokuzdur- “Cenab-ı Hakk’ın size bir kısım imkanlar bahşetmesi için yüz yirmi dokuz defa Latîf 
ismini çekerseniz Allah dediğinizi size lütfeder” demişlerdir.  

*** 
Allah, Latîf’tir, lütfeder. Biz de o ismi çekiyoruz; her gün, 129 defa, “Yâ Latîf” diye. 

 َلَ�َ[ אYِL 1َ א7ِNَ ُْ.+ُْ)ا * ْلَ�َ; Eَْ) אKً-ِ+َ) אَ;

 Gَِ(Pَْ)ا َمْ\َ; َكoَDْAِ #َ8ْ * אH ]َdِّNَيِ\َ�ْ)ا hََْ[أ
“Ey lütf u ihsanları hiçbir zaman kesilmeyen ve kullarının en gizli ihtiyaçlarını bilerek onlara 

nimetler yağdıran Latîf Rabbimiz! Başımızdan aşağı boşalttığın her nimeti hakkımızda hakiki 
ihsan kıl ve bize bolca lütufta bulun. Sen ki Kavî’sin; güç, kuvvet ve kudret sahibisin; her şeyin 
bozulup dağılacağı ve herkesin telafisi bulunmayan bir zararla karşı karşıya kalacağı kıyamet 
gününde bizi kahrına maruz kalmaktan kurtar.” َاt ُ(َ+ِ-.ٌ 7ِwِ� ”.Allah kullarına çok lütufkârdır“ ِهِدאَ

diyoruz. O’nu öyle yâd ediyoruz; eltâf-ı Sübhâniyesinin dahasını beklemeye duruyoruz. 
(https://www.herkul.org/tag/latif/) 
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bedenimizde ve ahiretimizde bizi mesut ve hoşnut edeceğin şekilde ihsanlarda bulun. Bizi de Senin 
icraat-ı sübhaniyenden razı eyle.  

Ey Latîf Allahım! Yerde ve göklerde bütün mahlûkatına lütuflarda bulunan yalnız Sensin. 
Annesinin karnındaki cenine lütufta bulunan da Sensin. Takdir buyurup hükmettiğin her hususta 
biz bendelerini de Senin büyüklük ve cömertliğine yaraşır lütfunla kuşat, ey Merhametliler 
Merhametlisi, ey Âlemlerin Rabbi! Ey kesintisiz ihsan sahibi Zat-ı Ezelî! Henüz gerçekleşmemiş 
olanda da, gerçekleşmiş olanda da bize lütfunla muamele buyur. Lütfunla bizi nevazilden 
(belalardan) koru. Koru ki, Sen lütufları kesintisiz olansın. Ey sürpriz lütuflar sahibi! Ey lütufları 
mükemmel olan! Ey lütufları devamlı olan! Gizli ve açık lütuflarınla bizi de kuşat. Kuşat ki, Sen 
kime ihsanda bulunursan, o ihsanın o kulun için kâfi olur. Âmin. 


