
1 HA E AMAZI v 1 

Bu kapının adetindendir ki, tarikata girmek veya 
her han i bir iş yapmaya niyetlenen kişi önce 
i tihareye müracaat eder. istihare, kişi hakkında bir 
işin hayırh olup olmaması için yapıhr. Kişi, istihare 
yapacağı zaman yeni bir abdest ahr. O esnada 
dünya kelamı konuşmaz. Allahü Teala (Celle Celalühü) 

nzası için iki rekat istihare namazı kılar. Birinci 
rekatta Fatiha Suresi ile birlikte Kafirun Suresi'ni 
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ikinci rekatta ise Fatiha Suresi ile birlikte İhlas 
Suresi'ni okur. Namaz bittikten sonra istihare 

duasını okur. Daha sonra abdestli olarak kıbleye 

yönelerek yatar. O esnada uyuyuncaya kadar 
istiğfar ve salavat-ı şerife ile meşgul olur. O gece 
görmüş olduğu rüyayı mürşidine veya mürşidinin 

vazifelendirmiş olduğu kişiye anlatır. Eğer iyi netice 

almazsa yedi akşam devam eder. Sonra kendisine 
veriten talimata göre hareket eder. 
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"Ey Allah'ım ! İl minle bana hayrı bildirmeni, kud
retinle de bana kudret vermeni ve haynn nerede 
o lduğunu bana göstermeni Senin büyük fazlından 
ve ihsanından niyaz ederim. Sen her şeye gücü ye
tensin, benim ise gücüm yoktur. Sen bütün bilinme
yen şeyleri en iyi bilensin. Ey Allah'ım ! Yapmak iste
d iğim bu işin benim için dinim, hayatım ve sonum 
bakımından hay1rlt olduğunu biliyorsan-ki biliyor
sun, onu yapmamı nasip et ve kolaylaştır. Sonra o 
işte bana bereket ihsan et. Şayet o iş Sen'in ilminle 
dinim, dünyam ve sonum bakımından benim için 
zararlı ise o işi tlenden beni de o işten uzaklaştır ve 
haynn buluneluğu şeyleri bana nasip et. Beni de 
hayra razı olanlardan kıl." 
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