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Rabbimiz! Biz yoktuk; Sen var ettin. Fakat biz kendimize zulmettik, zulmettik de olmadık 
günahlar irtikâp ettik, mesavîye girdik, Senin asla hoşnut olmayacağın vadilerde 
dolaştık. Ey Rab! Şimdi bütün bunları yüce huzurunda itiraf ediyoruz. Şayet bizi affeder ve 
bağışlarsan -Sen de biliyorsun ki- Senin mülkünden hiçbir şey eksilmeyecektir. Bize azap 
edersen, o zaman da saltanatında bir ziyade olmayacaktır. 
*** 
Ey Kendini her kelâmının evvelinde Rahman ve Rahîm diye tavsif buyuran Merhametliler 
Merhametlisi Rab! Sen dilersen bizden başka azap edecek kullar da bulabilirsin. Ya biz! 
Senden başka merhamet edecek kimi bulabiliriz! Öyleyse, ne olur rahmetinle 
muamelede bulun ve bize merhamet buyur, ey Rahîm ü Vedûd! 
*** 
Allahım! Lütfen ve keremen günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bize azap etme! 
Senin azabına uğrayarak helak olma endişesinden dolayı tir tir titriyoruz; bahtına düştük, 
ne olur, bizi azabından koru ve bize dünyada ve âhirette afv u âfiyet ver. 
Ey Yüceler Yücesi Allahımız! Senin kapından başka sığınacak yerleri olmayan biz muhtaç 
kullarını içine düştüğümüz bir takım yakışıksız amellerden dolayı muâhaze etme. Dönüp 
dolaşıp Sana gönül bağlamış kullarına musallat olmak isteyen vatan, millet, insanlık ve 
din düşmanlarına fırsat verme. Bizi hem Senin hem de yüce Habîbin Hazreti 
Muhammed’in (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) asla dokunulamayan ve 
zarar verilemeyen himayesine dâhil eyle ve yürüdüğümüz yolumuzu her biri birer takva 
âbidesi hâline gelmiş müttakî önderlerin yollarıyla birleştir. 
Ey ihsan ve mevhibeleri hazinelerinden hiçbir şey eksiltmeyen Yüce Rabbimiz. “Bizi de 
günahların zarar veremeyeceği sağlamlıkta bir sadakat, yüzünü sadece Sana 
çevirmekle huzur bulan bir kalb ve yalnızca Cemâl-i bâ-kemâline ulaşmakla itmi’nana 
erecek bir sır ile donatmanı istiyoruz. Ne olur, dileklerimizi kabul eyle. 
*** 
Ey yüceler yücesi Rab! İşte yine Senin kalblere inşirah salan huzuruna geldik. Sana 
teveccüh ediyor, mukaddes iklimine sığınıyor ve teveccühümüze teveccühle hem de 
teveccüh-ü tâm ile mukabelede bulunmanı diliyoruz. Bize aksine ihtimal verilmeyecek 
kadar güçlü ve olgun bir iman ve hiçbir şirk şâibesiyle bulanmamış berrak bir tevhîd 
telakkisi lütuf buyur. Kalblerimizi, Senin için sevilenler dışında, zerresi bile Senden 
başkasına tahsis edilmemiş dupduru bir sevgiyle donat. Vicdanlarımızı Senin kusursuz, 
pak ve her hususta noksansız bulunduğun mülahazasına bağlanmış ve Zât-ı Zülcelâl’ine 
isnat edilmesinden hoşnut olmayacağın sıfatlardan âzâde kalmış bir takdis düşüncesiyle 
mamur kıl. İyilik mülahazasına kilitlenmiş mukarreb kullarına ihsanda bulunduğun gibi 
bize de topyekün günahlardan, hatalardan, mâsiyetlerden, bâtıl mülahazalardan ve 
hiçbir sağlam esasa dayanmayan kuruntulardan kurtulma yolları ihsan et! 
*** 
Ya Rab! Senin kudretin her şeye yetecek kadar büyük, nimetlerin de bütün varlığı 
kuşatacak kadar umumîdir. Senden bizi de Rubûbiyetinin nurları ve Ulûhiyetinin esrarıyla 
çepeçevre sarmalamanı dileniyoruz. Rahman ve Rahîm isimlerinin hürmetine bu muhtaç 
kullarını Rahmaniyet ve Rahîmiyetinle te’yîd buyur. Senin dostluğuna her şeyden daha 
fazla ihtiyacı olan bendelerini üns ikliminin re’fet ve nurundan mahrum eyleme; eyleme 
ki, Sübuhât-ı esmaiye ve sıfâtiyende biz de eriyip tükenelim. Varlığını vicdanlarımıza 
duyur ve gönüllerimizi marifet-i tâmme ile öyle doyur ki, Seni daha iyi tanımaya vesile 
olabilecek ne kadar malumat varsa hepsinin inceliklerine ve derinliklerine biz de muttali 
olabilelim. Ya Rab! Sen cömertliğine hudut olmayan yegâne Cevâd-ı Kerîm ve 



rahmetinin sınırları hayal bile edilemeyecek kadar engin bir Rabb-i Rahîm’sin! Ne olur, 
ihsanlarından bu kapı kullarını mahrum etme ve nimetlerinle bizi de şâd mesrûr eyle! 
*** 
Allahım! Bütün eşyadan önce var olan Evvel Sensin; Senden önce hiçbir şey yoktu. Her 
şey göçüp gittikten sonra bâkî kalacak Âhir Sensin; Senden sonra hiçbir şey 
kalmayacaktır. Sayısız açık delillerle varlığı meydanda olan Zâhir Sensin; Senden ayan 
hiçbir nesne olamaz. Varlığının keyfiyeti gözlerden ve idrakten uzak olan Bâtın da yine 
Sensin; Senden başka hiçbir şey bizzat mevcut değildir. 
Allahım! Seninle aramıza, göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa hiçbir engelin girmesine 
fırsat verme ve bizi hiçbir zaman huzurundan kovma! Bize, bizim istihkakımıza göre değil 
de Senin keremine yakışır bir şekilde muamelede bulun. Ne olur, işlediğimiz günahlardan 
dolayı da bizi azaba uğratma! 
“Ya Rab! Bu muhtaç ve müştak kullarına muhabbetinin halâvetini tattır da, sinelerimiz 
inşiraha ersin. Marifetinin nurlarıyla zâhir-bâtın bütün latîfelerimizi öyle aydınlat ki, 
kalblerimiz bir kez daha hayat bulsun. 
Allahım! Gönüllerimizi esmâ-i hüsnânın ve sıfât-ı sübhâniyenin ziyasıyla tenvir buyur ve bizi 
Yüce Nebi’nin sünnetini ihya edebileceğimiz kıvamda faydalı bir ilimle rızıklandır! 
Rabbimiz! Bütün bunlara mazhar olabilmek için Senin rahmet ve merhametine iltica 
ediyor, havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Senin yüce dinine ve sevgili kullarına karşı kin ve 
gayzla köpürüp duran insafsız ve vicdansızları da yine Sana havale ediyoruz. 
** 
Yâ İlahenâ ve Ya Rabbenâ! Kalb gözü açık olanların bütün eşyada ayan-beyan 
görebileceği Zâhir Sen, gayblar gaybı Bâtın Sen, dillerde vird ü zeban Sen, esmâ-i 
hüsnasıyla malum, sıfât-ı ulyâsıyla maruf da yine Sensin. Senden zâhirimizi tertemiz hâle 
getirmeni ve bâtınımızı da nûrânîlerin iç dünyalarını nurlandırdığın gibi tenvîr buyurmanı 
diliyoruz. Bizim yanımızda ol, aleyhimizde olma. İşlerimizi yoluna koy. Sevip “hoşnut 
olmadığın ne kadar kötü haslet ve ne kadar çirkin davranış varsa onların hepsiyle bizim 
aramızı doğu batı arası kadar uzak tut! 
Ey yücelerden yüce ve kullarına onların şah damarlarından daha yakın Rabbimiz! Bizim 
Senden uzaklığımızı düşünüp Sana avazımız çıktığı kadar yüksek sesle nida ediyor ve 
yine Senin bize yakınlığını mülahazaya alarak da kısık seslerimizle münacaatta 
bulunuyoruz. Ne olur, bahtına düştük, bizi salih ameller işlemeye muvaffak kıl; nebîleri, 
sıddıkları, şehitleri ve daha başka mukarreb kullarını yakınlığınla serfiraz kıldığın gibi biz 
aciz ve muhtaç kullarını da serfiraz kıl! 
*** 
Ey hem kudretine hem de merhametine hudut olmayan biricik Rabbimiz! Senden, nezd-i 
ulûhiyetinden göndereceğin mukaddes bir ruhla sinelerimizi tertemiz hâle getirmeni, 
basiretlerimizi keskinleştirmeni ve Seninle aramızdaki perdeleri kaldırarak mükâşefe 
yollarını bizim için de açmanı diliyoruz. Ne olur, Senin büyüklüğüne layık feth-i mübînleri 
bizim için de müyesser kıl ve yüce katından lütuf buyuracağın ilm-i ledün ve rahmanî 
tecellîlerle bizim kalb kâselerimizi de doldur! 
Ey sevip hoşnut olduğu kullarını her zaman koruyup kollayan Sultanlar Sultanı! Senin hıfz u 
inayetinden başka sığınacak melce’ ve dayanağı olmayan bu zayıf ve garip kullarını 
da, önümüzden ve arkamızdan gelebilecek tehlikelerden sıyanet buyur; buyur ki Senin 
saîd kullarından olalım ve şekavet derelerine düşmekten kurtulalım. 
** 
“Ey zikrinden aciz olduğumuz biricik Mezkûr ve şükrüne tâkat getiremediğimiz yegâne 
Meşkûr! Bize Seni anma hususunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, muradını 
anlamaya muktedir gönüller, sağanak sağanak gönderdiğin nimetlerine karşı hamd ve 



şükür duygusuyla gerilmiş akıl ve zihinler ver. Sinelerimizi ilmine muvafık bilgi ve hikmet 
damlacıklarıyla doldur. Günahlarımızı yarlığa. Bizi, kadın erkek bütün kardeşlerimizi, 
Habîbinin yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun 
için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi gönüllerde birer yâd-ı cemîl hâline getir ve 
hepimizi Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!” 
*** 
Allahım! Nezdinde kurbet kahramanlığını ihraz etmiş ve makbul kulların arasına girmiş 
seçkinlerin evsaf-ı hasenesiyle bizim ruhlarımızı da güzelleştir. Sevip hoşnut olduğun salih 
amelleri işlemeye bizleri de muvaffak kıl. Bu bendelerini de, sürekli Senin kapının önünde, 
o kapının aralanmasını bekleyen, yüzü yerde, tevazu, mahviyet ve hacâlet 
kahramanlarından eyle. Sadakatle Senin ulu dergâhının önünde bekleyip duran 
sıddıkları doyurduğun gibi, bu marifete muhtaç kullarını da marifet tecellilerin ile doyur! 
*** 
Ey Yüce Rabbimiz! Bizi nezdinden öyle bir inayetle te’yîd buyur ki, gönüllerimiz ve 
ruhlarımız gerçek hayatın içlere inşirah salan nefesleriyle dolup taşsın. Bize imanın 
hakikatini göster. Bizi yakîn zirveleriyle tanıştır; tanıştır da ihlas ve samimiyet, fıtratlarının bir 
derinliği hâline gelmiş salih kullarının teveccühleri ölçüsünde bir teveccühle yüzlerimizi 
Sana çevirebilelim; Senin kapından başka hiçbir kapının dilencisi olmayalım ve Senden 
gayrı hiçbir şeye gizli-açık kullukta bulunmayalım. 
Yâ Rab! Bütün maksutların ve mahbupların ötesinde yegâne matlup Sensin! Kalbler de, 
perçemler de Senin elindedir. Bütün her şeyin, önünde-sonunda varıp dayanacağı 
biricik mercî’ de yine Sensin! 
*** 
Ey bütün mevcûdâtın yaratıcısı ve yaşatıcısı olan Yüce Allahımız! Sen Zât-ı Ecell ü 
A’lâsına hiçbir arazın ârız olamadığı, gücünü, kuvvetini hiçbir çerçevenin kuşatamadığı 
ve hiçbir beyanın Kendisini hakkıyla ifade edemediği yegâne Zâtsın! Bütün âleme 
yerleştirdiği alâmetlerle seyyarelerden zerrelere kadar topyekün mahlûkat tarafından 
eksiksiz bilinip tanınan ve varlığı kendinden olan Mevcûd-u Hakîkî de yine Sensin! Hiçbir 
delil ve hiçbir burhan Senin mevcudiyetini ispata kâfî gelemez. Varlığını, kullarının 
kalblerine yerleştirdiğin imanla duyuran ve varlık âlemindeki her şeyden daha ayan olan 
Sensin! Biz, Senin kapıkulların, varlığımızı Sana borçlu olduğumuz gibi, varlığımızın devamı 
da yine Senin devam ettirmenle mümkün olmaktadır. İşte bu hislerle Sana yöneliyor, 
Sana tevekkül ediyor, kudretinin azametine, ilminin ihatasına, iradenin şümûlüne, sem’ 
ve basarının nüfûzuna dayanarak, bize de Vahdaniyetinin esrârını duyurmanı istirham 
ediyoruz. Ruhlarımızı sıfât-ı Sübhaniyenin tecellîleri ile pırıl pırıl hâle getir ve kalblerimizi 
marifetinin nurları ile bütün kirlerden, paslardan ve ahlâk-ı zemîmeden arındır! 
*** 
Ey engin rahmet ve merhamet sahibi Rahman ve Rahîm Rabbimiz! Senden başka 
dertlerimize derman olabilecek, hastalıklarımıza şifa verebilecek, keder ve tasalarımızı 
izale buyurup kalblerimizi imar edebilecek bir güç ve kuvvet yoktur. İstirham ediyor, el 
açıp dileniyoruz; içimizi Senin hoşnutluğuna zıt bütün şâibelerden ve ağyar 
mülahazalarından arındır. Ne kalbimizde ne de dilimizde, küçük ya da büyük, iddia 
kokan hiçbir duygu ve düşünce bırakma. Bütün latîfelerimizi nezdinden lütfedeceğin 
esintilerle lebâleb doldur. Bizim gibi kendi uzaklığının vadilerinde âvâre dolaşanlara 
kurbet yamaçlarında tenezzüh etme imkânları ihsan et. Bahşettiğin nimetlerin lezzetlerini 
vicdanlarımıza duyur ve içimizdeki şükür hislerini coştur. Zâhirimizi ve bâtınımızı, Senin 
yüce huzurundan uzaklaşmamıza ve Senden uzaklığın karanlık çukurlarına düşmemize 
sebep olabilecek her türlü isten, pastan, kirden ve sisten arındır! Amin, Amin, Amin 


