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Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
Mallarını ve canlarını Rabbilerinin yoluna adayan muhabbet fedailerini hiçbir zaman yalnız 
bırakmayan Kudreti Sonsuz Rabbimiz! Hayatını Dine hizmete vakfetmiş masum insanlara 
karşı kinle, nefretle, hasetle, adavetle diş bileyen amansız zalimlerin yapmak istedikleri 
şerlere karşı Senin inayetine sığınıyoruz. Ehl-i iman hakkında kötülük düşünen ne kadar şerîr 
insan varsa, Sen bizi onların şerlerinden ve tuzaklarından koru. Zararları bize ulaşabilecek 
tahrip temsilcilerinin oyunlarını boz ve emellerini gerçekleştirmelerine fırsat verme. 
Sağlamlardan daha sağlam himayene bizi de al ve bütün şerîrlerin şerlerinden, 
komplocuların komplolarından sıyanet buyur. Kâfirlerin, fâcirlerin ve zalimlerin entrikalarını 
başlarına geçir ve bütün inananları ebedlere kadar devam edecek ve başka hiçbir 
korumaya muhtaç bırakmayacak olan hıfzınla muhafaza et! 
*** 
Ey güç ve kuvvetin yegâne sahibi olan Yüce Allahımız! Sen Kavîyy’sin, biz ise Senin zayıf, 
aciz ve muhtaç kapıkullarınız. Zayıf ve acizleri Senden başka kim koruyup kollayabilir ve 
ihtiyaçlarını is’af edebilir! Ne olur, salih kullarını sevindirdiğin gibi bizi de sürpriz lütuflarınla 
sevindir ve üzerimizdeki nimetlerini tamamla! 
Ey her şeye gücü yeten Rabbimiz! Bize ve yeryüzünün değişik yerlerindeki bütün 
inananlara, özellikle de gadre, zulme ve haksızlığa uğratılmış mazlumlara dünyada ve 
ukbada tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et! 
 
Servetine ve şefkatine hudut olmayan Ğaniy-yi Mutlak yüce Mevlâmız! Şayet Sen bizi sevip 
de muhabbetini gönüllerimize atmasaydın, biz Seni asla sevemezdik. -İnşaallah, yüce 
Zâtını ve hikmetli icrâatını sevilmesi gerektiği ölçüde sevebiliyoruzdur. - Senden işte o, 
kalblerimize vaz’ettiğin ilk sevgi hürmetine mukaddes muhabbetini ve muazzez sevgini 
şiarımız hâline getirmeni ve bir daha da o sevginin gönüllerimizden kayıp gitmesine izin 
vermemeni diliyoruz. Allahım! Duamıza icabet buyur, merhametini sinelerimize duyur; 
servetinin ve şefkatinin tatlı tecellîleriyle de gönüllerimizi doyur! 
*** 
Allahım! Şayet Sen rahmetinle sarıp sarmalamasaydın biz çoktan helak olurduk ve re’fet 
ve şefkatinle muamele etmeseydin muhakkak hüsrana uğrardık. 
Allahım! Bendelerin olan bizler şayet Sana eksik-gedik de olsa kullukta bulunabiliyorsak bu 
tamamen Senin iznin, inayetin ve lütfunla olmaktadır. İsyanlarımıza gelince onlar da yine 
Senin takdirindir ve Sen onların hepsini bilir, görür, duyar ve nezdinde muhafaza edersin. 
Ya Rab! Sen de biliyorsun ki, -başta bu aciz benden olmak üzere- irtikâp ettiğimiz bir kısım 
günahları, cür’etimizden yahut ulu Zâtının ve yüce dininin hukukunu hafife aldığımızdan 
dolayı işlemedik. Ne çare ki şeytan ayaklarımızı kaydırdı, şeytanın içimizdeki santrali gibi 
çalışan nefs-i emmare de bize hep kötülük pompalayıp durdu. 
Ya Rab! Sen affetmeyi seven bir kerem Sahibisin, bir Keremkânî’sin. İşte nedamet hisleri 
içinde kapına geldik ve günahlarımızdan tevbe ediyor, “tevbeler olsun” diyoruz. Ne olur, 
dualarımızı kabul buyur ve içine düştüğümüz günah ve hatalardan dolayı bizi azaba 
maruz bırakma. 
** 
Ey Yüce Allahım! Huzurunda boyun büküyor ve Senden afv ü âfiyet diliyoruz. 
Hoşnutluğunu, teveccühünü, ilahî nefhalarını, dostluğunu, yakınlığını, muhabbetini, 
maiyyetini, hıfz u sıyanetini, koruyup kollamanı, yardımınla zaferler nasip etmeni, 
düşmanların acımasızlığına bırakmamanı, himaye etmeni, gözetmeni ve bize de 
raiyyetinden has kullarına yaptığın muameleyle muamele etmeni, hastalıklarımıza şifa 
vermeni, dertlerimize devalar lutfetmeni, bizi içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtarmanı ve 



yürüdüğümüz yolda başarılı kılmanı, maddî-manevî her türlü esaretten zincirlerimizi 
çözmeni, muvaffakiyet ve düşmanlık besleyen hainlere karşı zaferler nasip etmeni, onların 
şerrinden, tuzaklarından, komplolarından, fesat düşüncelerinden, fitne ve nifaklarından 
korumanı diliyoruz. “Allahım! Bize, İslâm’a ve bütün Müslümanlara yardım et. (3 defa)” 
Bizim ve Müslüman kardeşlerimizin perişaniyetini isteyenleri de perişan hale getir.” 
** 
Ey bütün nurlar Kendi nurunun gölgesi olan Nurların Nuru ve sinelerde saklı duranlara kadar 
açık-gizli her şeyi bilen Alîm Rabbimiz! Bizi, sevip hoşnut olduğun güzellikleri işlemeye ve 
gerçekleştirmeye muvaffak kıl. Gökçek yüzlülere bahşettiğin marifet lütuflarını bizim 
üzerimizden de sağanak sağanak yağdır. Bize elbiselerin en güzeli olan takva elbisesini 
giydir ve nezd-i Ulûhiyetinden göndereceğin bol ve daimî feyizlerle bizi de has kullarından 
eyle. 
 
Allahım! İçimizi ve dışımızı nifak, şikak, fısk u fücur gibi hastalıkların zulümâtından arındır. 
Kalblerimizi ve ruhlarımızı marifet nurlarınla ışıklandır. Bizi en çok sevdiğin işlerde istihdam et. 
Hem bizim, hem de kadın-erkek bütün kardeşlerimizin hallerini en güzel hâle tebdil eyle ve 
bizi yolların en doğrusuna, nimetlerin de en mükemmeline eriştir! 
*** 
Allahım! Kalblerimizi muhabbet, mehâfet ve Sana ve yüce katındaki güzelliklere karşı şevk 
u iştiyak hisleriyle doldur. Bizi Habîbin Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve 
sellem) ve ulu Zâtına yakınlıkla payelendirdiğin diğer kurbet kahramanlarının maiyyetiyle 
şereflendir. Fazlından ve rahmetinden dileniyoruz; takvaya sarılan seçkin ve hayırlı kullarınla 
beraber, Firdevs cennetlerini, bizim de menzilimiz, makarrımız ve ikâmetgâhımız eyle! 
 
Kullarını bağışlamayı, onların günahlarını setretmeyi, onları hep rahmet ve iyiliklerle 
sevindirmeyi Zâtına layık bir şekilde çok seven Yüceler Yücesi Rabbimiz! Lütf u kereminle, 
bizim gözyaşlarımıza da merhamet buyurup, dualarımıza icabet etmeni, sürçmelerimizi, 
tökezlemelerimizi, hatta kapaklanıp düşmelerimizi mağfiret buyurmanı, kusurlarımızı 
yarlığamanı ve hatalarımızı görmezden gelmeni diliyoruz. Rabbimiz! İzzet ve hikmet sahibi, 
Azîz ü Hakîm Sensin! Şayet azap edecek olursan biz Senin kullarınız; bir de lutfeder 
merhametinle muamelede bulunursan, doğrusu o daSenin şanına pek çok yaraşır. 
*** 
Ey Yüce Allahımız! Gönüllerimizi sıdk, emanet, ihlas ve yakîn hisleriyle buluştur ve bizi kalbleri 
rikkatle çarpan huşû ve hudû sahibi, murâkabe, heybet ve marifet-i tâmme ehli 
insanlardan eyle! Destekleyenimiz, yardım edenimiz ve koruyup kollayanımız Sen ol! Ne 
olur, biz aciz ve muhtaç kullarını hüsrana uğramış zavallıların düştükleri acıklı durumlara 
maruz bırakma. Kalblerimizin üzerinden perdeleri kaldır; kaldır ki hakkı hak olarak görüp 
bilebilelim. 
 
Ey Yüceler Yücesi Rabbimiz! Senden bize nezdindeki nurlardan bir nur göndermeni ve 
onunla zâhir-bâtın bütün hislerimizi nurlandırmanı, gönüllerimizi ağyar ve masiva 
karanlıklarından arındırmanı ve yürüyeceğimiz yolları, insanlığa en mümtaz rehber olarak 
seçip vazifelendirdiğin Habîbin Muhammed Mustafa’nın nuruyla ışıklandırmanı diliyoruz. 
Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz! 
 
Ey Yüceler Yücesi Mevlâmız, Biricik İlahımız! Cismaniyetin ve hayvaniyetin zulümatlı 
dehlizlerinde şaşkın ve âvare dolaşan bu aciz kullarınınla beraber bütün ümmet-i 
Muhammed’in gönüllerini lutfedip marifetinin ziyasıyla ışıklandır. İrfan güneşin kalblerimizin 
ve akıllarımızın üzerine doğsun; doğsun ki, onun nuruyla yümn ü eman içinde Sana 
ulaşabilelim. 
 



Ey bize her şeyden daha yakın olan Sultanlar Sultanı Rabbimiz! Ne olur, bir kısım evham 
perdeleri yüzünden kalb gözlerimizin hakkı-hakikati göremez hâle gelmesine müsaade 
etme. Bize, yakınlığının hakkını vermeyi müyesser kıl ve bizi Senden uzaklığın insanı yakıp kül 
eden azabıyla cezalandırma. 
Ya Rahîm ü ya Rahman, ya Hannân ü ya Mennân! Ayaklarımızı her zaman istikamet üzere 
sabit eyle ve bizi selâm ve esenlik yurdu olan Cennet’inle şereflendir! 
*** 
 
Allahım! Yüce nezdinden göndereceğin burhanlarla bizi de destekle. Hakkı-hakikati, selim 
ve sâlim aklı ve apaçık beyanı her zaman bizim yol arkadaşımız eyle. Ulu katındaki ulvî 
sırların perdesini bizim için de arala. Ne olur, gözlerimizin nuru muhlis ve muhlas kullarına 
gösterdiğin güzellikleri bize de göster. Rahmet hazinelerini bizim için de aç, aç ve bizi 
bırakma başkalarına muhtaç! 
 
Ey bütün mülkün sahibi olan ve keremine hudut olmayan rahmeti engin Rabbimiz! Yüce 
Zâtına yakınlıkla serfiraz kıldığın kulların için nezdinde tuttuğun lütuflarla biz aciz ve muhtaç 
kullarını da sevindir ve bizi mahrum ve ümitsiz bîçarelerden eyleme! Ya Rab! Mevhibe 
sağanaklarınla bizi de sırılsıklam hâle getir. Ulûhiyetinin ve Rubûbiyetinin sırlarını bize de aç 
ve yüce katından göndereceğin inayet, sıyanet ve kilâetle bizi de te’yîd buyur. 
*** 
Ey merhameti her şeyi kuşatan Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden ve kabir azabından 
muhafaza buyur; özü ve sözüyle sadakate kilitlenmiş ebrâr kullarınla ve kurbetine mazhar 
kıldığın mukarrebînle beraber bizi de Cennet’e dâhil eyle; Nebiyy-i Ekrem’in rü’yetiyle 
gönüllerimizi nura ve sürura kavuştur ve ulvî hakikatleri, oldukları gibi görüp idrak 
edebilmemiz için gözlerimizdeki perdeleri kaldır. 
 
Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı! Zâtına has korumanla şu hıfzına muhtaç 
kullarını muhafaza et; riâyet-i hâssânla bizi de gözet! Şüphesiz Sen, kendisinden istekte 
bulunulacak yegâne Zât ve her konuda yardımı ümit edilecek ve dergâhına koşulacak 
biricik mercîsin. Senden diliyor ve istirham ediyoruz; dünya ve âhiret umuru karşısında her 
zaman yardımcımız ol. Rahmetine bel bağlayan şu kullarına merhametinle muamele 
edeceğin konusunda, Senin hakkında beslediğimiz hüsn-ü zanlarımızda bizi yanıltma; zira 
Sen yegâne İlahımız ve şeksiz şüphesiz tek sığınağımızsın. 
*** 
Ey acizlerin güç kaynağı ve kimsesizlerin yegâne sığınağı olan Yüce Rabbimiz! Bize ihsan 
buyurduğun imkân, istidat ve kabiliyetleri, maddî-manevî nimetleri, Din-i Mübîn’i 
hayatımıza hayat kılma ve onu herkese duyurma istikametinde kullanabilmemiz için bize 
yardım et. Nezd-i Ulûhiyetinden fazlınla inayet buyurup bizi ölüm ötesinin sıkıntılarından 
kurtar. Bizi âhiret saadetine kavuştur ve ekstra bir lütufla biz biçare kullarına da Cemâl-i 
Bâkemâlini müşahede ufkunu tuttur.” 
 
Amin, Amin, Amin 


