
 

 

 

 

SANA YALVARIYORUM: İbrahim Ali BUDEYVİ 

1. Sana yalvarıyorum, yoktur senden gayri yalvaracak / Koru zayıf (kullarını), yoktur senden gayrı koruyacak 

2. Ben zayıf bir (kulum), bağışla günahlarımı  / Masiyetim dağlar kadar, seninse gücün her şeye yeter… 

3. Ey Rabbim, günah işledim, hırpaladı beni günahlarım / Yoktur mağfiret edici, senden başka… 

4. Oyaladı beni dünya, tutundum hoş gürüne / Ne etsem, neylesem, kaldım ikisi arasında! 

5. Eğer şüphe duysaydım, mümin olmazdım /  Rahmetinin genişliğidir, sebeb-i dalaletim ve isyanım 

6. Pişmanım… Sana geldim ağlayarak Ey Rabbim /  Ellerimle işlediğim günahlara, ağlamaklı değil. 

7. Amellerin sana arz edildiği andan korkuyorum / Ey Allahım! Korkuyorum zatınla karşılaşmaya… 

8. Döndüm hoş gürüne tövbekâr olarak /  Sımsıkı sarılmış olarak, teslimiyet içinde yoluna. 

9. Hayatta ne kadar sığınak varsa denedim / Görmedim rahmetinden başka şereflisini… 

10. Bir çıkış yolu aradı durdu nefsim /  Lakin bir yol bulamadı senin yolundan gayrısını 

11. Sırrını aradım huzurun biteviye dönerek / Buldum azabından korkmada bu sırrı  

12. İster razı olsun, ister kızsın insanlar bana / Rızandan başka bir şey için koşmam asla! 

13. Rabb-i Teâlâ’nın ayetleri vardır ufuklarda / En küçüğü, seni hidayet ettiğidir herhalde   

14.İnsan (hayatın)daki ayetleri ise pek çoktur… / Dehşet! Büyüleyici! Keşke görseydi gözlerin! 

15.Kâinatın sırları pek çoktur / Eğer, anlamaya çalışırsan biraz, aciz bırakır seni! 

16.Kendisine ölüm gelen tabibe sor: / Ey hastalıkları tedavi eden kişi, seni öldüren kim?   

17. Sor ki, şifa bulup kurtulanda hastaya: / Aciz kalmışken tıp, seni iyileştiren kim! 

18. Bir hastalığı yokken ölen sapasağlama sor : / Ey sapasağlam kişi, seni öldüren kim? 

19. Gözü görene sor, ki sakınırdı çukurdan: / Düştüğünde oraya, seni düşüren kim!? 

20. Birde, kalabalıklar arasında dolaşan ama’ya : / Hiçbir şeye çarpmadan...seni gezdiren kim !? 

21. Sor, tek başına, yapayalnız yaşayan cenin’e: / Çobansız, otlaksız… Kim otlatıyor seni kim !? 

22. Hıçkırarak ağlayan şu bebeğe sor; / Daha doğduğunda; Nedir ağlatan seni!? 

23. Gördüğünde yılanın kustuğunu zehrini / Sor ki ona; ona bu zehiri dolduran kim ? 

24. Ölü bir varlıktan çıkan bir canlı gördüğünde / Sor ona, onu dirilten kim !? 

25. Dolunayı gördüğünde, yayarak nurunu / Onu (gökyüzünde) yürüten kim !? 

26. Çekirdeği çatlamış hurmayı görürsen / Sor ki, ey hurma! çekirdeğini çatlatan kim !? 

27. Gökdelenler gibi yüksek dağları görürsen / Bulutlara kafa tutan, sor; onu sabit kılan kim !? 

28. Denizleri gördüğünde tuzlu suyuyla / Sahillerini aşan… Sor ki, ona bunu bahşeden kim !? 

29. Karanlığı her yeri kaplayan geceyi gördüğünde / Sor ki, ey gece! ilmek ilmek karanlığını ören kim !? 

30. Güneşiyle aydınlatan sabahı gördüğünde / Sor ki, Ey sabah! Sana bunu bahşeden kim !? 

31. İşte bunlar (bazı) mucizeler... Gördüğünde / Gözlerin… Ve kulaklarını açtığında… 



 

 

 

 

 

32. Ey insanoğlu! Dur ve düşün! /  Allah (rızası için) seni aldatan kim !? 

33. Rabbim! Sana yalvarıyorum, bağışla nefsimi / Yardım et, rızıklardır hidayetinle sen beni! 

34. Kabul eyle duamı… İcabet eyle niyazıma / Kaybetmez hiçbir zaman dua ve niyaz eden sana!   


