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Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
Büyük Allah’tır. Sabah-akşam tesbihlerle anılmaya layık yegâne Zât O’dur. Bütün hamd ü 
senalar O’na mahsus ve O’nun hakkıdır. Gerçek güç ve kuvvet de Yüceler Yücesi Allah’a 
aittir. Bütün hamd ü senalar Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Peygamber Efendimiz 
Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ve bütün âl ü ashâbına olsun. 
Allahım! Senin hak kelimen olan yüce dinin İslâm’ı, dünyanın her bir köşesinde ve hayatın 
bütün ünitelerinde bugün de bir kez daha yücelt. Bizim ve dünyanın değişik yerlerindeki, 
hayatın muhtelif ünitelerindeki bütün kullarının sinelerini imana, İslâm’a, ihsana, Kur’ân’a 
ve iman hizmetine aç. Bizleri bu kudsî iman hizmetinde istihdam eyle. Yerde ve gökte, 
bütün kulların arasında bizim için vüdd/sevgi vaz’et. Bizi âlim, ârif, halîm, çok tevbe, evbe 
ve inâbede bulunan, âh u enînlerle hep kapının tokmağına dokunan, mütevazi, huşû ile iki 
büklüm, Kur’ân ahlakıyla ahlaklanmış, vakûr, ciddi, heybet sahibi, salih, ihlasın özüne ermiş 
ve erdirilmiş muhlis ve muhlas, Senden razı ve Senin hoşnutluğuna mazhar, Seni seven ve 
nezdinde muhabbetle serfiraz kılınan ve huzurunda sürekli el açıp dua eden bahtiyar 
kullarından eyle. 
 
Allahım! Biz ümmet-i Muhammed’in (aleyhi ekmelüssalavât ve etemmütteslîmât) 
dağınıklığını gider. Özellikle erkeği ve kadınıyla bütün kardeşlerimizi, bütün arkadaşlarımızı 
her zaman ittifak ve ittihat içinde tut. 
 
Allahım! Sana, biz kullarına, Senin dinin olan İslâm’a, yüce kitabın Kur’ân-ı Azîmüşşân’a ve 
hizmet-i imaniyeye ısrar ve inatla düşmanlık yapanları Sana havale ediyoruz. 
Allahım! Sen şayet onların hidayetlerini ve Senin yoluna, istikamet, adalet, insaf ve iz’ana 
hidayetlerini murad buyuruyorsan, en yakın, en yakın bir zamanda onları sırat-ı müstakîme 
hidayet eyle. Yok muradın böyle değil de başka türlü ise, onların ağızlarına gem vur, 
ellerine zincir, ayaklarına da prangalar tak. Karşı konulamaz gücünle onları ez. Kalemleriyle 
düşmanlık yapanların kalemlerini, dilleriyle haklarımıza tecavüz edenlerin dillerini, kaba 
kuvvetle iş yapmaya çalışanların güç kaynaklarını daha kullanılamaz hâle getir ve hepsinin 
ama hepsinin kuvvetlerini, aşırılıklarını, dalâletlerini, güçlerini, birliklerini, şer ve zulüm 
istikametinde kullandıkları malzemelerini, ittihat ve ittifaklarını paramparça et; zîr ü zeber 
eyle! 
 
Allahım! Hayatlarını adavete bağlamış o din düşmanlarını bütün teşebbüslerinde hezimete 
uğrat. Onları sarsıntı üstüne sarsıntıya maruz bırak. Birlik ve düzenlerini boz. Cemiyetlerini 
paramparça hâle getir. Hepsini bölük pörçük et. Birbirlerine düşür. Kirli emellerine 
ulaşmalarına müsaade etme ve onlara karşı biz kullarını her zaman nusretinle te’yîd buyur. 
Allahım! Yüce Zâtın, ulvî sıfatların, güzel isimlerin hakkı için, ism-i a’zamın hürmetine, 
Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) şefaatine ve kardeşleri 
olan bütün nebî ve resûller hürmetine dualarımızı kabul buyur. Âmîn! 
*** 
Allahım! Ululuğun karşısında ürperen ve tir tir titreyen mahzun bir gönülle işte yine kapına 
geldik. Senden bizleri salâha ve iyiliğe kilitlenmiş kullarından eylemeni, ebrâr ve 
mukarrebînin hayatına denk bir hayatla bize canlılık bahşetmeni, mükerrem ibâdına 
lütufta bulunduğun gibi bizleri de nimetlerinle donatmanı, muhlisîn (ihlasa ermiş) ve 
muhlasîn (ihlasa erdirilmiş) kullarına nasip ettiğin güzellikte bir ölümle hayatımızı hitama 
erdirmeni, sonra da bizi katında makbul kullarınla beraber haşretmeni ve Senin yoluna baş 
koymuş “ilkler”in içinde Cennet’ine almanı dileniyoruz. 



Allahım! Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve Senin emirlerine karşı isyan kokan 
tavır ve davranışlardan arındır. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut 
olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalblerimizi gösterişten ve ikiyüzlülükten muhafaza 
buyur. Gözlerimizi bakmamaları gereken şeylere bakıp da hıyanet etmekten koru. 
Yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve 
bize lütfettiğin bütün şeylerde bereket ihsan eyle. 
 
Ey bizatihî var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekâsı kendisine 
muhtaç bulunan Hayy u Kayyûm! Her hâl ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Göz açıp 
kapayıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi ve 
dünyanın dört bir yanındaki kadın-erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı 
başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur! 
*** 
Allahım! Senden güzel isimlerin ve ulvî sıfatların hürmetine bizi affetmeni, nefislerimizi 
dizginleyip ruhumuzun emrine vermeni, işlerimizi kolaylaştırmanı ve insanlardan ve 
cinlerden bize düşmanlık besleyenleri bertaraf etmeni diliyoruz. 
Ey bütün mülk ve melekût kabza-ı tasarrufunda bulunan Mâlikü’l-Mülk! Ey hayat sahibi 
Hayy! Ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan Kadîm! Ey ölüm Kendisi için katiyen söz 
konusu olmayan Bâkî! İhtiyaçlarımızı gider. Bize lütfunla muamelede bulun. Başımızdaki 
bütün belaları def ü ref’ eyle. Bizim yanımızda ol, bizi yardımsız bırakma. Dînî ve dünyevî 
her türlü musibetten bizi koru. Dünyayı en büyük derdimiz, tasamız ve kendisi için en fazla 
gayreti sarf ettiğimiz bir meta’ kılma, kılma ki bizim en büyük işimiz Senin rızanı kovalamak 
olsun. Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl, Ey Yüce Rabbimiz! 
*** 
Ey ellerini açtıkları zaman darda kalmışların duasına icabet eden Yüce Allahım! İçimizden 
yükselen şu nida mahzun ve münkesir kalblerin nidasıdır; o nidaya icabet edecek yegâne 
Zât da Sensin. Kusurlarla âlûde olsak da, gaflet denilen illetten bir türlü kurtulamasak da 
işte yine Sana el açtık. Vaad-i İlahîni gerçekleştir ve dualarımıza icabet buyur. Bizi dalâlete 
saplananların ve gazabına uğramışların mahrumiyetine dûçar kılma. Sen bizim 
Mevlâmızsın; teveccühünle bizleri serfiraz kılacağını ümit ediyor ve kereminle muamelede 
bulunacağını umuyoruz, ey rahmet dalgalarıyla kâinatı kuşatan ve ey mağfiretine had-
hudud olmayan! 
*** 
Allahım! Dualarımızı kabul buyur. Acizliğimize, zayıflığımıza, düşmüşlüğümüze ve muhtaç 
oluşumuza merhametinle mukabelede bulun. Aşılmaz gibi görünen zorlukları bizim için 
kolay hale getir. Gaye-i hayallerimize hakikat urbası giydir ve bizi dünyada ve âhirette 
utanılacak durumlara düşmekten muhafaza eyle! Allahım! Kalblerimizi ve bütün kullarının 
kalblerini imana, İslâm’a ve Kur’ân yolunda hizmete tevcîh buyur. Sineleri bize karşı 
düşmanlıkla köpürüp duranlara karşı yardımcımız ol ve bizi sevip hoşnut olduğun amelleri 
işlemeye muvaffak kıl. Bütün bunları Senden, yine Senin güzel isimlerinin hakkı için ve 
Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) hürmetine dileniyoruz. 
Dileklerimizi kabul buyur Rabbimiz! 
*** 
Allahım! Ümmet-i Muhammed’in başında dönüp duran kara bulutları kaldır. İçinde 
bulunduğumuz elîm durumdan bizi halâs eyle. Şu aciz kullarını gam, keder, zillet, tembellik, 
çaresizlik ve ye’s musibetlerinden muhafaza buyur. 
Allahım! Bizi zâhir-bâtın nimetlerinle donat. Kurbiyetin kahramanı salih kullarını o üstün 
payeyle şereflendirdiğin gibi bizi de dünya ve ukba hayatında mesut eyle. Dünyada sevip 
hoşnut olmadığın işlerden, âhirette de azabına ve ikabına maruz kalmaktan bizleri uzak 
tut. Bizleri ebedî hayatın gerçek yurdu olan Cennet’ine al. Cemâlini müşahede ile 
lütuflandır ve Sana muhatap olma payesiyle şereflendir! 
*** 



Ey inayetleri sonsuz Rabbimiz! Ey yegâne koruyucumuz! Senden bizi her zaman koruyup 
kollamanı ve sıyanet etmeni dileniyoruz. Sen bütün mahlûkatını lütuflarınla sevindiren, 
özellikle de iyilik duygusuna kilitlenmiş kullarını gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve 
insan tasavvurunu aşkın hususî iltifat ve hususî pâyelerle şereflendiren sonsuz lütuf Sahibisin! 
Ey sevdiği kullarını hiç yalnız bırakmayan Mevlâmız! Sen bizim için lütufkâr namına layık 
yegâne Zâtsın. Riayet ve inayetinle biz muhtaç kullarını insî ve cinnî şeytanların asla 
ulaşamayacağı sıyanet kalene al. Etrafımızı muhafaza surlarınla kuşat ve düşmanlıkla 
oturup kalkan kötü niyetli kimselerin şerlerinden bizi muhafaza buyur, ey koruyup 
gözetenlerin en güzeli, ey celâl ve ikram sahibi Rabbimiz!” 
*** 
Allahım! Şayet Senin hıfzın ve riayetin olmasaydı biz mutlaka helak olurduk. Tenezzül 
buyurup da bizi nimetlerinle donatmasaydın o zaman da hüsrana uğrardık. 
Ey bütün eksik sıfatlardan berî, yüceler yücesi Rab! Biz kapıkulların eğer Sana itaat 
edebilme gibi bir paye ile müşerrefsek, bu tamamen Senin lütuf ve inayetinin eseridir. 
Bütün verdiklerinden dolayı minnet Sana; iman ve İslâm nimetinden dolayı hamd ve 
şükran da yine Sanadır. Rabbimiz! Senden, bundan sonra da her zaman yar ve 
yardımcımız olmanı istirham ediyor, bizi yolların en sağlam ve en şaşırtmaz olanına hidayet 
buyurmanı diliyoruz. Sen bizim hem velîmiz, hem de biricik vekîlimizsin. Sen ne güzel 
Vekîl’sin! 
*** 
Rabbimiz! Senden, bize masivadan arınmış dupduru kalbler, sürekli Senin yâdınla meşgul 
diller, yaratıldıkları gayeler karşısında boyun büküp her zaman kemerbeste-i ubudiyet 
içerisinde emre âmâde duran his ve latîfeler, iman esaslarını aksine ihtimal vermeyecek 
şekilde bilip kabullenebileceğimiz, duyup hissedebileceğimiz ve onu kendi özümüzle 
bütünleştirip irfan ufkuna ulaşabileceğimiz kıvamda bir yakîn-i tam ve bizi asla 
terketmeyecek âfiyet-i dâime istiyoruz. Rabbimiz! Günahlarla âlûde bir hâlimiz var; bizi fevt 
ettiğimiz şeyleri telafi edip yeniden toparlanabileceğimiz kâmil ve nasûh bir tevbeye 
muvaffak kıl ve bütün günahlarımızı eritecek mağfiret havuzlarına al. Gırtlaklarımıza kadar 
kabahatlerle kirlenmiş olsak da Sen seyyiatımızı, meâsî ve mesâvîmizi affet. Sevmediğin ve 
hoşnut olmadığın şeylerin muhabbet ve meyillerini kalblerimizden söküp at. Bizi Kendi 
nezdindeki hazinelerinle te’yîd buyur, Kendi kuvvetinle destekle, destekle ki şu geçici 
dünyadan ancak Senin yardımınla emniyet ve selâmet içinde çıkabiliriz. 
*** 
Bizi sıyanet buyur ey yegâne Koruyanımız! Dinimize ve dünyaya müteallik bütün işlerimizde 
insî ve cinnî şeytanların, sürekli kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin vereceği 
zararlardan, inanan kullarına karşı kalbleri kin ve nefret duygularıyla dopdolu düşmanların 
saldırgan davranışlarından bizi muhafaza et, ey her zaman inayetiyle bizimle beraber olan 
Rabbimiz! Onların tuzaklarından, komplolarından bizi ve gönlünü Senin dinine vermiş bütün 
inananları himaye eyle. Hile ve hud’alarını başlarına çevir ve onları mağlup bir vaziyette 
gerisin geriye döndür. Bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı bu 
hak-hukuk tanımaz insafsızları başımıza musallat eyleme. Onların kirli emellerini 
gerçekleştirmelerine müsaade etme ve bize, ihsan çeşmenin tatlı bir suyu olan, “gel ve 
endişe etme, çünkü sen güven içinde olanlardansın” hakikatini tattır!” 
 
Amin, Amin, Amin 


