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 ًالیَِصاَوً ةَرُْكبِ $ َناَحْبَُسف اًریِثَكِ ِ$ُ دْمَحْلاَو اًریِبَك َُربَْكاُ َ$ا

  َنیِعَمَْجا ِھِبْحَصَو ِھِلآ َىلَعَو ٍدَّمَحُم َانِّیَِبنَو َانِدِّیَس َىلَع ُمَالَّسلاَوُ ةَالَّصلاَو  َنیَِملَاعْلا ِّبَرِ ِ$ُ دْمَحَْلا

َّثب وُكَْشا اَمَّنِا  نیِمِحاَّرلا ُمَحَْرا َتَْناَو ُّرُّضلا َيِنَّسَم يِّنِا ِّبَر  َنیِمِلاَّظلا َنِم ُتْنُك يِّنِا ََكناَحْبُس َتَْنا َِّالاَ َھلِا َال ِ هللا َىلِا يِنْزُحَو يِ

  َكِتَرِفْغَم َِمئاَزَعَو  َكِتَمْحَر ِتَابِجوُم َُكَلأَْسأ َنیَِملَاعْلا ِّبَرِ ِ$ُ دْمَحَْلا ِمیَِظعلا ِشَْرعلا ِّبَرِ هللا َناَحْبُس  ُمیِرَكلا ُمیِلَحْلاُ هللا َِّالإَ َھلِإ َال

  َيِھً ةَجاَح َالَو ُ َھتْجََّرف َِّالإً اّمَھ َالَو ُ َھتَْرفَغ َِّالإً ابَْنذ يِل َْعَدت َال  ٍْمثِإ ِّلَك ْنِمَ ةَمَالَّسلاَو  ٍِّرب ِّلُك ْنِمَ ةَمیَِنغْلاَو  بَْنذ ِّلُك ْنِمَ ةَمْصِعْلاَو

 َنیِمِحاَّرلا َمَحَْرأ َای اََھتْیََضق َِّالإ ىًضِر ََكل

 ِ عْبَّسلا ِتاَوَمَّسلا ِّبَر َناَحْبُس  ُمیِرَكْلا ُمیِلحْلاُ vَّ َِّالإَ َھلِإ َال  ُمیَِظعْلا ُّيِلعْلاُ vَّ َِّالإَ َھلِإ َال  َنُوفَِلتَْخی ِھیِف اُوناَك اَمیِف َكِدَابِع َنَْیب ُمُكَْحت َتَْنأ َّمُھَّلَلا

 َنیَِملَاعْلا ِّبَرِ xَُِّ دْمَحَْلا ِمیَِظعْلا ِشَْرعْلا ِّبَرَو

  اَھِحاََجنَو اَھِئاََضِقب ِهِذَھ يِتَجاَح يِف يِنْمَحْرَاف اَمُھَمیِحَرَو ِةَرَِخالاَو َایْنُّدلا َنَمْحَر َكْوََعد َاذِا َنیِّرَطْضُمْلا ِةَوَْعد َبیِجُم ِّمَھْلا َجَِّرفُم َِّمغْلا َفِشاَك َّمُھَّلَلا

 َكاَوِس ْنَم ِةَمْحَر ْنَع اَھِب يِنیِنُْغتً ةَمْحَر

ِيَِبن ٍدَّمَحُم َِكـّیَِبنِب َكَْیلِإُ ھَّجََوَتأَو َُكَلأَْسأ ّيِنِإ َّمُّھلَلا  َّيِفُ ھِْعـّفََشف َّمُّھلَلا يِل ىَضُْقتِل ِهِذَھ يِتَجاَح يِف ّيِبَر َىلِإ َكِبُ ھَّجََوَتأ ّيِنِإُ دَّمَحُم َای ِةَمْحَّرلا ّ

  ِناَسْحِْالاَو ِمَالْسِْالاَو ِناَمیِْالا َىلِا َِملَاعْلا ءاَحَْنا ِّلُك يِف َكِدَابِع َرُودُصَو َانَرُودُص ْحَرْشاَو  َِملَاعْلا ِءاَحَْنا ِّلُك يِف ِّقَحْلاَ ةَمِلَكَوِ $َ ةَمِلَك ِلَْعا َّمُھَّلَلا

  َنیِبُوبْحَمْلا َنیِّبِحُمْلا َنیِّیِضْرَمْلا َنیِضاَّرلا َنیِبَِّرقُمْلا َنیِدِھاَّزلا َنیِعِرَوْلا َنیِقَّتُمْلا َنیَِصلْخُمْلا َنیِصِلْخُمْلا َكِدَابِع ْنِم َانَْلعْجاَو َانِتَمْدِخ َىلِاَو ِنآُْرقْلاَو

 َانِئاَّبَِحأَو َانِبَابَْحأَو َانِِقئَادَصَو َانِئَاقِدَْصأَو َانِتاَوََخأَو َانِناَوِْخإ َلاَوَْحأَو َایِكُْرت يِمِلْسُم اَمَّیِسَال َنیِمِلْسُمْلاِ عیِمَج َلاَوَْحأَو َاَنلاَوَْحأ ْحِلَْصأ َّمُھَّلَلا

 ْمَُھلَاعَْفأَو َاَنلَاعَْفأَو ْمُھَّساَوَحَو َانَّساَوَحَو ْمِھِتاَّیِنَو َانِتاَّیِنَو ْمُھَراَكَْفأَو َانَراَكَْفأَو ْمَُھلُوقُعَو َاَنلُوقُع ْحِلَْصأ َّمُھَّللا

  َّمُھَّلَلا  َانَھوُجُو ْضَِّیب َّمُھَّللا  َانَروُُمأ ْرَِّسی َّمُھَّللا  َاَنبُویُع ُْرتْسا َّمُھَّللا  َانَرُودُص ْحَرْشا َّمُھَّللا  َاَنبُوُلق ْرَِّون َّمُھَّللا  َاَنبُوُلق َْحتْفا َّمُھَّللا

  َاَندوُصْقَمَو َاَنداَرُم ْلِّصَح َّمُھَّللا  َاَنبُوُلق َْظفْحا َّمُھَّلَلا  َاَنبُوُنذ ْرِفْغا َّمُھَّلَلا  َانَرُوُبق ْرَِّون َّمُھَّللا  َاَنبُوُلق ْرِّھَط

  اًجَرْخَمَو اًجََرف َانِرَْمأ ْنِم َاَنل َْلعِْجإ ًادَشَر َانِرَْمأ ْنِم َاَنل ِْءّيَھَوً ةَمْحَر َكُْنَدل ْنِم َانِتآ َانَّبَر  ُفاََخن اَّمِم َانَِّجن ِفاَطَْلْألا َّيِفَح َای َّمُھَّللا

 ِ حاََون ِّلُك يِفَو ،َِملَاعْلا ِءاَحَْنأ ِّلُك يِف يِئاَّبَِحأَو يِبَابَْحأَو يِئَاقِدَْصأَو يِتاَوََخأَو يِناَوِْخإ َلْمَش اَمَّیَِسال ،َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص ٍدَّمَحُمَ ةَُّمأ َاَنلْمَش ْعَمْجا َّمُھَّلَلا

َّلأَو ،َاَنلْمَش ْعَمْجا َّمُھَّللا ِةَایَحْلا   َكِدْنِع ْنِمٍ حوُِرب َانْدَِّیأَو ،َاَننَْیب ْفِ

ّلَسَو ِّلَصَو ىَضَْرتَو ُّبُِحت اَم َىلِإ َانِْقّفَو َّمُھَّللا  َنیِعَمَْجأ ِھِبْحَصَو ِھِلآ َىلَعَو ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس َىلَع ْمِ

*** 



Büyük Allah’tır, her türlü hamd ü senâ O Yüceler Yücesi’nin 
hakkıdır ve sabah-akşam tesbîh ile anılmaya layık yalnız 
O’dur. 
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür, 
Kâinatın Medar-ı Fahri Efendimiz (aleyhisselam)’a, âline ve 
ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun. 
Hüznümü ve kederimi başkasına değil, yalnızca sana şikâyet 
ediyorum. Rabbim! Yegâne ilah Sensin, Senden başka hakiki 
ma’bud yoktur. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, 
Yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını 
bekliyorum Allah’ım! Ya Rab! Bana ciddî bir zarar dokundu, 
Sen merhametlilerin en merhametlisisin. 
Bir kere daha ikrar ediyorum ki, Halîm ü Kerîm Allah'tan 
başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim. 
Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rabbim, Senden, 
rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek vesileleri, 
gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan 
korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da 
selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir 
günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup 
da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma ya Erhamerrâhimîn. 
Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm 
verirsin. “Yüce ve Azim Allah'tan başka ilah yoktur. Halîm 
ve Kerîm Allah yegâne ilahtır.” hakikatini tasdik ederek sana 
yöneliyorum. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah’ım, 
Seni tesbih ve eksik sıfatlardan tenzih ederim. “Hamd 
âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.” imanıyla Sana hamd ü 
senada bulunuyorum. Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, 
dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allah’ım.. ey 
dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın 
giderilmesi ve tamamlanması hususunda -başkalarının 
merhametinden müstağni kılacak bir şekilde- bana merhamet 
et. Allah’ım Sen'den diliyor ve dileniyorum, Rahmet 
Peygamberi Hazreti Muhammed'i vesile edinerek Sana 
teveccüh ediyorum. Ya Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm), 
ey efendim, şu hacetimin yerine getirilmesi için seni vesile 
yaparak Rabbime yöneliyorum. Allahım, Rasûl-ü Ekrem 
(sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz'i hakkımda şefaatçi 
eyle. 
Allah’ım, zatında yüce olan dinini bugün de dünyanın her bir 
köşesinde bir kere daha yücelt; hakkı-hakikati bütün 
gönüllere duyur.. bizim ve bütün kullarının sinelerini imana, 
İslam’a, ihsan duygusuna, Kur’an’a ve Hakk’a hizmete aç ve 
bizi ihlasın özüne ermiş, hep takva hatta onun da ötesinde 
vera’ duygusuyla hareket eden, zühdü bir hayat tarzı olarak 
benimsemiş, yüce nezdinde kurbete mazhar olmuş, Sen’i 
sevmiş, icraat-ı sübhaniyenin hepsinden razı ve hoşnut olmuş 
ve Sen’in sevdiğin, hoşnut olduğun kullarından eyle!. 
Allahım! Her türlü halimizi ve bütün mü’minlerin hallerini, 
özellikle Türkiye Müslümanlarının, kadınıyla erkeğiyle 
kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ve dostlarımızın hallerini 
ıslah eyle. Allah’ım, akıllarımızı ve onların akıllarını, 
fikirlerimizi ve onların fikirlerini, niyetlerimizi ve onların 
niyetlerini, duygularımızı/latifelerimizi ve onların 
hislerini/latifelerini, fiillerimizi ve onların yapıp ettiklerini 
ıslah buyur. 
Senden bizim, inanan kardeşlerimizin ve topyekün insanların 
kalblerini, imana, İslam’a, Kur’an’a, ihsan duygusuna ve 
Peygamberimiz vasıtasıyla bize gönderdiğin bütün 
hakîkatlere tastamam açmanı diliyoruz. Rabbimiz! Nezd-i 

ulûhiyetinden göndereceğin nurlarla gönüllerimizi aydınlat.. 
sadırlarımıza, sînelerimize inşirah sal.. Sen Settâru’l-
uyûbsun; hata, kusur, günah ve isyan olarak bizden ne sâdır 
olmuşsa Sen onları da setreyle. 
Rabbimiz! Aczimizi, fakrımızı şefaatçi yapıp yüce dergâhına 
iltica ediyoruz; ne olur, merhamet et ve işlerimizi kolay hale 
getir.. dostlarına karşı olan muameleni bizden de esirgeme ve 
bizim sîmalarımızı da ağart.. kalblerimizi topyekün islerden, 
paslardan, küçük-büyük bütün virüs ve mikroplardan arındır.. 
kabirlerimizi Cennet bahçeleri gibi pür-nur eyle.. bilerek ya 
da bilmeyerek içine düştüğümüz hatalarımızı, günahlarımızı 
mağfiret buyur ve tekrar onlara bulaşmak sûretiyle içimizin 
kirlenmesine müsaade etme!. Senden hayr u hasenât 
istikametindeki bütün dilek ve maksatlarımızı 
gerçekleştirmeni niyaz ediyoruz. 
Ey sürpriz lütufların sahibi, Ulu Sultanımız! Bizi endişe edip 
korktuğumuz hususlardan emîn eyle! 
Rabbimiz! Katından bir rahmet ver, şu dert ve dâvamızda 
bize doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle; biz aciz kullarına 
nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip 
et!.. 
Ey her şeyin biricik mâliki, yegâne sahibi ve tek efendisi 
Mâlikü’l-Mülk Rabbimiz! Ne olur, biz Ümmet-i 
Muhammed’e dirlik ver! Fikrimizin, ruhumuzun, havl ve 
kuvvetimizin dağınıklığını Sana şikâyet ediyor ve bizi bu 
durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin Sen olduğuna 
inanıyoruz. Bizi bu durumdan kurtar Allah’ım! Özellikle de 
gerek cihanın dört bir yanında, gerekse hayatın her 
ünitesinde, insanlarla Senin arandaki engelleri kaldırmaya 
kendini adayan, sa’ylerine terettüb edecek semere itibariyle, 
Rıza ve rıdvânından başka hiç bir şey hedeflemeyen 
kardeşlerimin, bacılarımın, erkeğiyle kadınıyla dostlarımın ve 
gönüldaşlarımın dağınıklığını gidermeni, yaralarını sarmanı, 
enis ve celîsleri olmanı, onları her türlü kem göz ve kötü 
niyetlilerin şerlerinden muhafaza buyurmanı diliyor ve 
dileniyoruz. 
Ey her şeye gücü yeten Kâdir Rabbimiz! Bizi kesret 
dağdağasında boğulmaktan kurtaracak ve vahdet tecellileriyle 
dirliğimizi sağlayacak yegâne güç sahibi Sensin. Dilediğin 
gibi kalbleri evirip çevirme kudretine sahipsin.. N’olur, 
kalblerimizi te’lif buyur! Biliyoruz ki, yeryüzünde ne var ne 
yok, hepsini bu uğurda sarfetsek de, iki gönlü telif etmeye 
muvaffak olamayız. İnsanı yaratan Sen.. onda her türlü 
tasarrufa kâdir olan da Sensin.. gönül aynamızı duru eyle ve 
gönüllerimizi te’lif buyur.. ta birbirimize karşı tevahhuş 
hissetmeyelim.. birbirimizin enîs u celîsi olalım.. birbirimizin 
ayıbını araştırmayalım. İyilik ve ikramda bulunan Kerîm 
Rabbimiz, bizleri katından bir güçle te’yid buyur!.. 
Ey kullarının dualarına icabet eden Mucîb Allah’ım! Bizleri, 
sevdiğin ve râzı olduğun işlere muttali kıl, onları bize sevdir, 
onları hayata taşımaya ve başkalarına duyurmaya bizleri 
muvaffak kıl! 
Niyazımızın sonunda, dualarımızın kabul edilmesine en 
büyük vesile bilerek Gönüllerin Sultanı aleyhissalâtu 
vesselâm Efendimize, âl ve ashabına salat-ü selam eylemeni 
dergâh-ı uluhiyetinden diliyoruz ya Rab! 


