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Dünyanın dört bir
yanındaki mazlum
kardeşlerimizin acısına
ortak olmanın bir yolu da
dua dua yalvarmak.
Büyüğümüz, özellikle
teheccüdleri ve sâir
nafileleri hâcet namazı
niyetiyle kılıp özellikle
Abdülkadir Geylanî ve
İmam Şâzilî'nin Hizbü'nNasr duaları ile
muhtevasınca niyazda
bulunmayı tavsiye ediyor.
Duanın meâli:
"Allahım! Senin
kahreden güç ve
kuvvetine, süratle yetişen
yardım ve nusretine,
çizdiğin sınırların
aşılması karşısındaki
mukaddes gayretine ve
talep edenleri içine
aldığın himayene
sıığınıyoruz.Allahım! Her
şeyi işiten, her nidaya
icabet eden, her şeye her
şeyden daha yakın olan,
fermanlarını süratle
gerçekleştiren, intikam ve
kahrı şiddetli, derdest
edip yakalaması çabuk ve
güçlü olan yalnız Sensin.
Zorbaların kaba
kuvvetleri Senin takdirini
asla engelleyemez ve
ister kral, ister kisra,
isterse zulme saplanmış
başka herhangi bir zorba
olsun, o mütemerritlerden
hiçbirinin helaki Sana
katiyen ağır gelmez.
Rabbimiz! Bize tuzak
hazırlayanları,
arkamızdan düzen kuran
komplocuları, bize çukur
kazmak ya da başka bir
yolla bizi aldatmak
isteyen art niyetli
insanları Sana havale
ediyoruz. Tuzaklarını
kendi başlarına dola,
onları kazdıkları
çukurlara düşür ve
attıkları ağlara kendi
ayaklarını bağla.

﴾٠﴿

زحز ب ال دبنص زر لز يس زدي زد نبا أببزى ال بح يس زن دب
الشا زذ لز دزي

Sesli dinlemek için tıklayınız

﴾٠﴿

muhafaza buyur. Onları
gerisin geriye döndür.

وت بقه زر بك‘ بوبزسر بع زة زإ بغاث ب زة نبص زر بك‘ بوبز زع دبز تز بك
لال نلدح دبم بز يسط بو زة بجببر ز

 نبسأب ل بك يبا لا ندل،باك حر بم زت بك‘ بو زب زحمب ايب زت بك لزمب زن احتبمب ي زبـ نأيباتزـ بك
زلن زته ز

،باش زدي بد الببط زش
باس زريع يبامنتب زقم يبا بق دبحار‘ ي ي
باس زميع يبام زجيب يبا بق زريب ي ي
ي ي
 زمنب، بو بليبعظم بعلبي زه ه ببل ك المتبمب زدر بدةز، يبامبن بل يع زجزه بقهرال بجببا زب بر زة

 أبن تبجـع ببل بكـي بد بم ـن بكـا بدنزي زفي،  بولبعـ بدءز ال بف زج بر زة،وك الب بكا زس بر ةز
المل ز
 وبحف بر بة مبن بح بف بر لبنبا وبا زقعاا ه بو، بومبك بر مبن بم بك بر زبنبا عبا زئداا زإلبيى زه، نبح زر زه

ب لبنبا يش ـبب بك بة ال زخ بدا زع’ جاجعبله يبا يس زدي زدي بمسو ق اا زإلبيهبا
بص ي
 بومبن ن ي،زفيهبا
﴾ لال نلده دبم زبح ز دبق ﴿كهن ينعص ﴾ جاك زفنبا به دبم٠﴿ بصيداا زفي بها وبأ ب زسراا لب بد ي بها
بوح ز

 و يبس زلدط بعلبي زهم، وباجعبلهم لزك دزل بح زبيب زف بدا، ال زع بدي ‚ بولب زدق زهم ال دبردبي
۞

عبا زج بل ال زدنـقمب ـةز زفي الـ بيـو زم بو بغـداا

جبمعبهم ۞ لال نلده دبم ف دبل بح دبد هم بو بق زلدل بع دبدهم ۞ لال نلده دبم اجع زبل ال دبدا زئ بر بة

لال نلده دبم أبخ زر جهم زمن دبا زئ بر زة

۞

اب زإلبي زهم
لال نلده دبم أبر زس زل ال بع بذ ي

۞

بعلبي زهم

 وباسلبهم م بد بد ز،ال زحل زم وبللدط زف
،  وبغ دبل أبي زديبهم زإلبي أبعنبا زق زهم، بال
ال مه ز
ال م ب
 و ببل ت بب زلدغهم ن، بواربزط بعلبي قلو بزـ زهم
بال زفينبا ۞ لال نلده دبم بم د زز قهم ك دبل

صاراا زلبو لزيبا زئ بك وبأبن زبيبا زئ بك وبرس زل بك ۞ لال نلده دبم
ممب دبزق بكمب ا بم دبز قتبهم جان زت ي
EL KULUBUDARİA
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BİRLEŞEN GÖNÜLLER

Sâd] hakkı için,
düşmanlık besleyenlerin
art niyetlerinden bizi

ب ـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ند ز
يم
ۚال ال دبرحمن زن ال دبر يح ز

لال نلده دبم بب زددد يشملبهم ۞ لال نلده دبم بف زدرق

Allahım! [Kâf Hâ Yâ Ayn

Hepsi Senin sevdiklerine
feda olsun. Gazabını
acilen onlara musallat
eyle. Allahım, birliklerini
boz.Allahım,
topluluklarını parça
parçaet. Allahım,
kılıçlarını körelt
(mühimmatlarını
kullanılamaz hale getir)
ve sayılarını azalt.
Allahım, başlarına
musibet yağdır. Allahım,
üzerlerine azabını gönder.
Allahım, onları hilm ve
lütuf sahandan çıkar,
onlara verdiğin süreyi
sonlandır, ellerini
boyunlarına bağla ve
kalplerine rapteyle.
Bizim için planladıkları
kirli emellerine
ulaşmalarına müsaade
etme.Allahım, geçmiş
dönemlerde
peygamberlerine ve diğer
dostlarına yardım
ederken yaptığın gibi,
bugün de bize yardım et
ve bu çaresiz kullarına
düşmanlık besleyenleri
paramparça eyle. Sana
düşmanlık edenlere karşı
sevdiklerini tutup
kaldırdığın gibi bizi de
tutup kaldır.Allahım,
düşmanca tavır
sergileyenlere, Senin
kapının kıtmirlerine zarar
verebilecekleri güç ve
kuvveti verme ve onları o
konumlara getirme.
Günahlarımızdan dolayı
onları bize musallat etme
Allahım!
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[Hâ Mîm] İş tamam
olmuş ve Hakk’ın nusreti
gelip bizi bulmuştur.
Daha bize hiçbir şey
yapamazlar. [Hâ Mîm.
Ayn Sîn Kâf] bizi
korktuklarımızdan masûn
ve mahfuz eyler.
Allahım! Bizi
kötülüklerden ve belalara
dûçar olmaktan sıyanet
buyur. Reca
duygularımızı dirilt ve
umduklarımızın üstünde
sürprizlerinle bizi
sevindir. [Ya Hû! (3
defa)] İmdadımıza âcilen,
âcilen, âcilen yetiş ya
Rabbî! Dileklerimize
icabet buyur, icabet
buyur, icabet buyur ya
Rabbî! Ey Nuh
(aleyhisselam)’ın, kavmi
hakkındaki duasına icabet
eden, düşmanlarına karşı
İbrahim (aleyhisselam)’a
yardımda bulunan,
Hazreti Yusuf’u babası
Yakub Peygamber’e
kavuşturan, Hazreti
Eyyub’a dokunan zararı
kaldıran, Zekeriya
(aleyhisselam)’ın duasına
kabul mührü vuran,
Yunus ibn
Metta(aleyhisselam)’ın
tesbîhini makbul sayan
Rabbim! Dualarına icabet
ettiğin bu peygamberân-ı
izam hürmetine bizim
dualarımızı da kabul eyle.
İstediklerimizi bize lutfet.
Mümin kullarına yapmış
olduğun vaad-i Sübhanîyi
bizim için de gerçekleştir.
[Ya Rabbî! Sensin İlah,
Senden başka yoktur
ilah.Sübhansın, bütün
noksanlardan
münezzehsin, Yücesin.
Doğrusu kendime
zulmettim, yazık ettim.
Affını bekliyorum
Rabbim!]

صار ببك زلب زح دببا زئ بك بعلبي أبع بدا زئ بك* لال نلده دبم بلتمب زدك زن البع بدا بء
انت زبصرلبنباان زت ي

([ ح دبم الب مر7 )﴾  بو بلت يس زلدطهم بعلبينبا بزذنوبزـنبا *]﴿ حنم،زفينباو ببل زم دبنا
ون ﴿ محم۞ع۞س ۞ق﴾حماي نت انا زم دبمانبخباف
الن ـص نر اف اع ال ـي انا الين ـن اص نر ا
بو اج ااء ص
۞ ۞
ا ا
* لال نلده دبم زقنبا الب سوبا بء و ببل تبجعبلنبا بمح دابل لزلببلوبى لال نلده دبم أبع زطنبا أبم ببل

۞

نبسأب ل بك، يبامبن زب بفض زل زه لز بفض زل زه نبسابل، [ ( 3) ]يبا هوب،ال دبرجباءز بو بفو بق البم زبل

الجبا بب بة ز
الجبابب بة ز
( [! زإ نل زهي ز3) زإ نل زهي ] ال بعج ببل
باب
الجبابب بة ! يبامبن أبج ي
 يبامبن بر دبد يو س ي، بص بر زإب برا زهي بم علبي أبع بدا زئـ زه
ف زإلبي
 يبامبن ن ي،نوحاا زفي بقو زم زه
ش ي
،باب دبع بو بة بز بك زر ديبا
ف د
 يبامبن أبج ي، وب
الض دبر عبن أ ب دي ي
 يبامبن بك ي، وب
يبعق ي
باب
يبامبن تب بق دبب بل ت بس زبيحب يون ي
 نبسأب ل بك ال نلده دبم زبأب س برا زر أبصح ز،س ب زن بمتدبى

 أبن ت ب بق دبب بل زم دبنامبابز زه بد عبون ب،بات
 وبأبن تع زط بينبا،باك
بات المستبجباب ز
هن زذ زه ال دبد بعو ز
مبا زب زه يسأبلن ب
 وبأبن تن زج بز لبنبا وبع بد بك ا دلب زذي بوعبدتبـه لز زعببا زد بك المؤ زم زنينب، باك

﴿ بل زإ نل به زإ دبل أبن ي
ت سبحبا ن ببك زإ ي دني كنت زمنب ال دظبالز يمينب ﴾ ا ـن اق اط اع ـت مأ امالن انا

اب برجباؤنبا بوحبا زدق بك زإ دبل زف ب
، يك
 بو بخ ي،بو زع دبزتز بك زإ دبل زمن بك

طأبت بغا ربة الب
زإن أبب ب
بام وبابتب بع بدت بفـأبقـ ـ بر ب دب
الشـيءز زمـ دبنا بغـاربة ند ز
ال
ح
ر
ز
ـ
بال ح زدثي دب
 يبــا بغــا بر بة ند ز،السي بر مس زر بع اة زفـي بح ـ دزل عـقـ بدتز ـ بنـا
يبا بغارة ند ز
ال

ال بولز دايا بو بك نفىى زب ند ز
باال م زجيراا ]﴿ بو بك نفى زب ند ز
ال
 بو برجبون ند ب،بع بدا العبادو بن بوجباروا

([ ] و ببل حبو بل و ببل ق دبو بة7)﴾ ال بونزع بم الو يبكيل
 ([ ]﴿ حبسبنبا ند10)﴾ ن يبصيراا
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Sonsuz izzetine yemin
olsun ki Allahım, sen
gerçekleştirmezsen hiçbir
emelimiz gerçekleşmez
ve yüce hakkın için ya
Rab, sen nasip etmezsen,
biz recalarımızda hep
haybet yaşarız.
-Eğer yakınlarımızın
yardımı yavaş ve uzak
olursa,
-Biliriz ki, Allah’ın bize
olan yardımı hızlı ve çok
yakındır;

-Ey Rabbimin yardımı,
çabuk yetiş imdadımıza,

-Ey Rabbimin yardımı,
yetiş ki çözülsün ukdeler
bir bir.

Düşmanlar saldırganlaştı,
cevrü cefaları arttıkça
arttı; biz de koruyup
kollayan Rabbimize
sığındık. [Dost olarak
Allah yeter, yardımcı
olarak da Allah yeter. (10
defa)] [Allah bize yeter.
O ne güzel vekildir! (7
defa)] [Gerçek güç ve
kuvvet sahibi sadece
Allah’tır. (3 defa)] [Bütün
milletler içinden Nûh’a
selam olsun!] Allahım!
Dileklerimize icabet
buyur. Amîn! Amîn!
Amîn!, ey sevdiği
kullarını yardımsız
bırakmayan Muîn!
Nebîler Serveri
Efendimiz’e ve bütün âlü ashabına salât eyle ve o
salevât hürmetine
dualarımıza kabul mührü
vur.
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-Güven ve itimadım
Sanadır ey celâl
sahibi,
-Hâl-i pürmelâlimi
ve maksudumu Sen
;bilirsin
-O şer düşünenleri
her işlerinde hüsrana
uğrat,
-Sen dilersen onları
bir an önce
mahvedersin.
-Kutup ve bütün
ebdâl kulların
hürmetine,
-Ricâlü’l-gayb
yanındaki korunan
sur,
-Ve kahreden
isimlerin hürmetine,
-Rabbim, Sen de
silleni bu zalimlere
vur.
•••
-Bu Hizbü’n-Nasr’ın
nice üstün sırları
vardır,
-Rahman’ın nice
gizli lütufları olduğu
;gibi
-Mevlâmız, bizim
dualarımıza icabet
vaad etmiştir,
-Öyleyse, Rabb-i
Rahîm’den
istememek de ne
"!ki

زإ دبل زب ند ز
يم ) ﴿ [(3يس بل م بعلبي نوح زفي العبالب يمين﴾ جاست زبجب
ال ال بع زلي الع زبظ ز

لبنبا نأ زمينب نأ زمينب نأ زمينب يبا م زعين ،بو بعلبي يس زدي زدنبا مح دببمد زفي المر يس زلينب ،

ت تبعلبم أبع بدا بءنبا بع بدداا ،بف بب زددد
لال نلده دبم أبن ي

بو بعلبي نألز زه و يبصح زب زه أبجمب زعينب ۞

ت الببا زقي يسر بمداا﴿ بو بم بكروا
يشملبهم بب بدداا ،و ببل تب زق زمنهم أ ب بحداا ،زإ دنب بك أبن ي
مبكراا بو بم بكرنبا مبكراا وبهم بل يبشعرو بن* بفانظر بكي ي
ف بكا بن عبا زقببة مبك زر زهم ۙ

أ ب دنبا بد دبمرنباهم بو بقو مبهم أبجمب يعينب * بف زتل بك بيوتهم خبا زويب اة بزمب ا بظلب نموا ﴾

﴿ ت بد زدمر ك دبل يشيء زبأبم زر بر زبدهبا بفأب صببح ب
بسا زكنهم ﴾﴿ بفهبل
والي نري زإ دبل م ي
ـ
وشهبا﴾﴿ بفق زط بع دبابزر ال بقو زم
ت نبر لبهم زمن ببا زق بي زة﴾﴿ بو زه اي خبا زويبة بع نلي عر ز
ا دلب يذينب بظلبموا وبالحبمد ز ند ز
ال بعلبي يس زدي زد نبا
بصلدبي ند
ل ر زدبب ال بعلب يمينب ﴾ * و ي
بصح زب زح ال زك بر زام ال بب بر برةز أبجمب زعينب ،
مح دببم زد بو بعلبي نألز زه ال دطب زدي زبينب ال دطبا زه زرينب و ي

بو بعلبي ج زبم زيع البن زبيباءز وبالمر يس زلين ،وبالحبمد ز دب زل ر زدبب العبالب زمينب ۞

بوتبعلبم مبق زص زدي بم بع زض زيق حبالزي

بعلبي بك م بع دبو لزي يبا بذا الج ببل زل

بـال
بو بعـ ـ ز دج ـل أبخ ـ بذ هـم زفي يش زدرح ز

بف بخ زديب بقص بد هم زفي ك دزل أبم زر

بزجبا زه الـقـطـ زب وبالب ب بد زال ط دارا

Allahım! Düşmanlık
yapanların sayılarını
en iyi Sen bilirsin.
Onların birliklerini
boz ve hiçbirini
yeryüzünde bırakma.
Bâkî vesermedî olan
yalnız Sensin.
[Onlar bir tuzak
kurdular, ama
tuzaklarına karşı Biz
de tuzak kurduk,
kendileri farkında
olmadan onların
tuzaklarını bozduk,
onların planlarını
altüst ettik. Bak işte
onların tuzaklarının
!akıbeti nasıl oldu
Biz onları da
kendilerine uyan
toplumlarını da imha
ettik! İşte onların,
zulümleri sebebiyle
ıssız kalmış, çökmüş
evleri...] [Şimdi
onlardan geri kalan
bir şey görebilir
misin?] [Şehrin altı
üstüne gelmiş,
]ıpıssız yatıyordu.
[Âlemlerin Rabbi
Allah’a hamd olsun
ki böylece, zulmedip
duran o gürûhun
arkası kesildi.] Salât
ü selam Efendimiz
Hazreti
Muhammed’in,
tertemiz ehl-i
beytinin, kerem
sahibi ashabının ve
bütün enbiya ve
mürselînin üzerine
olsun. Hamd sadece
ve sadece âlemlerin
Rabbi Allah’a
mahsustur.

ـال
ون لبـ ـ بدي ل زدر بجـ ز
بو بزالسد ـ زر الــمب ـص ز

ات ال بقـه زر بعـ ز دجـل زبــمب ا بقد ر متـه يبـ ــا بذا ال ـ ـ بج ـ بـل زل
بو زبالب سـمب اءز بذ ز
لز ـ زح ـز زب ال دبنـص زر أبسـ برار يسـ زنـ دبيـة
بو زإ دنبا زب ز
ال بج ـاببــ ـةز بق ـ ــ د و زع ـ ـ ـدنبا
28– Mart 2015

HASAN BASRİ

*

*

*

بولزلـ دبر حـ ـمن زن أ ب لـ ـ ب
طا ف خبــ زفــ دبيـ ـــة

بوت ب ــرك ســ بؤ زال مبــ ب
ـطــ دبيــة
ـول نبــا بخـ ز
DAKTİLO
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El-kulûbü’d-dâria’dan bilgiler
İmam Şâzilî (rahmetullahi aleyh) hazretleri’nin evrâd ü ezkârı hakkında özet bir bilgi sunmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Evvela, bilindiği üzere İmam Şâzilî hazretleri tasavvuf ve tarîkatlar tarihinde ismi en çok zikredilen üç-beş büyük zâttan birisidir; mürşid-i
kâmil bir tarîkat piridir. Gerek Arap, gerek Batı, gerekse Türk dünyasında hayatını anlatan, sözlerini ve menkıbelerini nakleden yüzlerce
çalışma yapılmış ve eser meydana getirilmiştir.(1) Bu kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, İmam Şâzilî 593/1196 tarihinde dünyayı
teşrif etmiş ve 63 yıl çok bereketli bir ömür sürmüştür. Atmışüç yıllık bu bereketli ömrünü Hac seferleri ve seyahetleri hariç, Mağrib, Tunus
ve Mısır topraklarında geçirmiştir. Namı daha ziyade Tunus yakınlarındaki Şâzile beldesinde iştihar ettiğinden dolayı da “Şazilî” (Şazelî
denmesi galat-ı meşhurdur) ünvanıyla meşhur olmuştur. Ismarlama bir insandır; zaten nesli itibariyle bir Peygamber evladıdır. Yümün ve
berekete vesile olacağı ümidiyle bu Allah dostunun şeceresini burada zikretmek isteriz:
Ebu’l-Hasan Ali eş-Şâzilî b. Abdullah b. Abdülcebbâr b. Temîm b. Hürmüz b. Hâtim b. Kusay b. Yusuf b. Yûşa’ b. Verd b. Ebî Battal Ali b.
Ahmed b. Muhammed b. Îsâ b. İdrîs b. Ömer b. İdrîs (el-mübâya’ lehû bi- bilâdi’l-Mağrib) İbn Abdullah b. el-Hasan el-Müsennâ b. elHasan b. Ali İbn Ebî Tâlib ve İbn Fâtımete binti’r-Rasûl (sallallahü aleyhi vesellem)
Ebu’l-Hasan Şâzilî’nin hilyesi hakkında bilgi veren kaynaklar, onun uzuz boylu, zayıf, ince yüzlü ve hafif esmer tenli bir fiziğe sahip
olduğunu belirtmişlerdir. Yine aynı kaynaklar tarafından nakledildiğine göre İmam Şâzilî, tatlı dilli, çok güzel ve fasîh bir konuşmaya sahip
idi. Konuşurken kendisini dinleyenler ona hayran kalırlardı.
Erken yaşlardan itibaren tasavvufî bir arayış içine giren İmam Şâzilî hazretleri çok kıymetli hocalardan dersler almış ve bu dersler
neticesinde dînî ilimlerde uzman hale gelmiştir. Aynı zamanda çok güçlü bir ediptir. Hem şer’î hem de fennî ilimlerde münazara
yapabilecek bir derinlik ve enginliğe ulaştıktan sonra tarîkat yoluna sülûk etmiş ve işte tam bu dönemde daha çok dağ başlarındaki
mağaralarda münzevî bir hayat yaşayan ve ona hayatının en büyük dersini veren kıymetli hocası Ebû Muhammed Abdüsselâm b. Meşîş
(İbn-i Beşîş diye meşhur olmuştur) karşısına çıkmıştır. Daha doğru bir ifade ile İmam Şâzilî hazretleri arayışları neticesinde gidip o büyük
zâtı bulmuştur.
Hazreti İmam’ın kendisinin anlattığına göre İbn Meşîş’e intisâb etmek için onun yaşadığı yerdeki dağın eteğine gelerek önce oradan çıkan
kaynak suyu ile gusül abdesti alır. Sonra tevbe ve istiğfarda bulunur. İnsanlar arasında değer ölçüsü kabul edilen ilim ve amel gibi maddîmanevî rütbelerin hepsini kendisi için yük sayarak kalbinden atar. Böylece kendi engin mülahazalarına göre cismen ve ruhen temizlenmiş
olur. Arkasından dağa tırmanmaya başlar. Tırmanırken Şeyh Absüsselâm b. Meşîş tarafından karşılanır. Sonra ona intisap eder ve dağ
başındaki mağarada şeyhinin yanında kalarak seyr u sülûka başlar. Bu sırada yaklaşık olarak yirmi altı yaş civarında bulunmaktadır.
İbn Meşîş, sağlam Kitap ve Sünnet bilgisiyle onu doyurup, velâyet ve kerâmet feyzinden sirâyet ettirerek tasavvufî yönden yetişmesini
sağlamıştır. Şeyhinin yanından ayrıldıktan sonra da irşada başlamıştır. İmam Şâzilî’nin irşad faaliyetlerinin ana unsurlarını umuma açık
yaptığı vaazlar, müderrislik hizmetleri (talebe yetiştirmesi) ve hususî tasavvuf ve tarikat dersleri teşkil etmiştir.
Ebu’l-Hasan Şâzilî’nin tasavvufî şahsiyetini ortaya koyan unsurlardan birisi, onun dua ve zikir konusundaki hassasiyetidir.Çünkü İmam
Şâzilî çok dua eder, gecenin ilerleyen vakitlerine kadar evrâd ve ezkâr ile meşgul olurdu. Vefat ettiği gece bile bu âdetini terk etmemişti.
Evet O’nun tasavvufî hayâtında dua ve zikrin önemi büyüktür. Günün değişik vakitleri için tahsîs edilmiş duaları vardı. Evrâd, ezkâr ve
dualarının büyük bir bölümünü kendisi tertîb etmiştir. Özel durumlar için tertîp edilmiş müstakil dua ve zikirleri de mevcuttur.
Kaynaklarda, Şâzilî’nin hizb adı altında veya başka ünvan ile ismi belli otuzdokuz, ismi konmamış da elliden fazla duâsı vardır. Hepsinin
toplamı yüz civârındadır. El-Kulûbü’d-Dâria’da bunların pek çoğu yer almıştır.
Ebu’l-Hasan Şâzilî, sadece kendi tertîb ettiği hizipleri okumakla yetinmemiş, aynı zamanda kendisinden önce yaşamış sûfîlerden, ashâbdan
ve Peygamber Efendimiz’den nakledilen dualara da büyük önem vermiştir. İmam Şâzilî’nin bu şekilde okuduğu duâlardan başlıcaları
Cevşen-i kebîr, Hazreti Ali (radiyallahü anh)’ın duaları ve İmam Gazzâlî’nin hizibleridir.
İmam Şâzilî hazretlerinin en önemli hizbi aşağıda içinden üç kısa bölümü vereceğimiz Hizbü’l-Kebîr’dir. Hazreti Şâzilî’nin sağlığında
sadece “hizb” diye bilinen bu duası onun en önemli hizbi olduğu için daha sonraları “el-Hizbü’l-Kebîr” diye anılır olmuş ve öylece şöhret
bulmuştur. El-Hizbü’l-kebîr, Hazreti Şâzilî’nin, “Kim bizim hizbimizi okursa, bize olan lütuflar ona da olur.” dediği hizbidir. Ayrıca İmam
Şâzilî hazretleri bu hizbinin önemini anlatmak için, “Allah ve Rasûlünün izni olmadan ondan bir harf bile yazılmadı. Bunda yazdıklarımın
hepsini Allah ve Rasûlüne arzederek yazdım.”buyurmuştur. El-Hizbü’l-kebîr, bazılarına göre sabah namazından sonra, bazılarına göre ise
ikindi namazından sonra dünya kelam ve meşgalesinden hâlî olarak okunan/okunması gereken bir virddir.
İmam Şâzilî’nin tertîb ettiği Hizbü’l-kebîr’in terkîbinde daha çok Kur’ân-ı Kerîm’den seçilmiş âyetler kullanılmıştır. Âyetler arasındaki
irtibat, sünnetten seçilmiş hadis ve duaların yanısıra, Şâzilî’nin kendisine ait dua cümleleriyle sağlanmıştır. Bu tesbitler bize, Hizbü’lkebîr’in câmî bir özelliğe sâhip olduğunu göstermektedir. Bu sebeple Hizbü’l-kebîr’in bir çok şerhi yapılmıştır.
Ebu’l-Hasan Şâzilî’nin hizblerinden birisi de yine aşağıda zikredecek olduğumuz “Hizbü’l-hamd”dır. Bu hizbe “Hizbü’n-nûr”da
denilmiştir. Umumiyetle Yatsı namazından sonra okunagelmiş bir virddir. Murâd edilen her türlü maddî ve manevî iyiliklerden faydalanmak
ve ma’rifeti celb etmek niyetiyle okunur.
Özetle ifade edecek olursak, kâmil bir mürşid olan Ebu’l-Hasan Şâzilî, bedenen insanların arasından ayrılmış olsa bile hizmetleri ve
ma’neviyâtıyla ölümsüzleşmiştir. Fânî ömrünü bâkileştirip dünyadaki hizmetlerini âhiret yurduna taşıyanlardan olmuştur. Daha sonraları bu
büyük zâtın etrafında hâlelenen insanların Allah’a ulaşma yol ve sistemleri diyebileceğimiz Şâziliyye tarîkatı da belli başlı büyük birkaç
tarîkat içerisinde yer almıştır. Şâziliyye’nin usûlü, tarihçesi ve kolları ile ilgili dünyanın değişik yerlerinde hazırlanan kaynaklara göre
Afrika başta, Anadolu da dahil olmak üzere çok geniş bir alana yayılan tarîkatın daha sonraki dönemlerde yüze yakın kolu oluşmuştur. Bu
kollar vasıtasıyla ve tabîî Allah’ın izni ve inayetiyle belki milyonlarca insanın hidayetine ve marifetinin ziyadeleşmesine vesile olunmuştur.
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