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Kadir Gecesi Duası (21 Haziran 2017) 
ِن الرَّح ِه الرَّْحمّٰ هلِل َربِّ  اَْلَحْمدُ  اهلِل بُْكَرًة َوَأِصياًل.هلِل َكِثيًرا َفُسْبَحاَن  َاهللُ َأْكبَ ُر َكِبيًرا َواْلَحْمدُ  ُقدُّوس   َعْدل   َحَكم   قَ يُّوم   َحي   فَ ْرد    يمِ ِبْسِم الل ّٰ

َنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعينَ   اْلَعاَلِميَن. َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعلَى َسيِِّدناَ َونَِبي ِّ
َنا يَا َمْولّٰ  َنآ ِإنََّك َأْنَت التَّ  وَّاُب ال *يُم َأللَّّٰ ُهمَّ رَبَّ َنا يَا رَبَّ َنا تَ َق بَّ ْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَّميُع اْلَعل َواْهِدنَا َوَوف ِّْق َنآ ِإَلى اْلَحقِّ َوِإلّٰى  *رَّحيُم َوُتْب َعَلي ْ

َواْغِفْر لَ َنا  *َواْعُف َع نَّا يَا َرحيُم  *ريُم  نَّا يَا كَ َواْعُف عَ  *َوِبُحْرَم ِة َمْن َأْرَسْل تَ ُه َرْحَمًة ِلْلَعاَلميَن  *بِ بَ رََك ِة اْلُقْرأِّٰن اْلَعظيِم  *َطريٍق ُمْستَ قيٍم 
َوَأْلِبْسَنا  *ُقْرأِّٰن َوَشرِّفْ َنا ِبَشَراَفِة الْ  *ُقْرأِّٰن َوَأْكرِْمَنا ِبَكَراَمِة الْ  *َأللَّّٰ ُهمَّ زَيِّ نَّا ِبزي نَ ِة اْلُقْرأِّٰن  *ُذنُ وبَ َنا بَِفْضِلَك َوُجوِدَك وََكَرِمَك يَآَأْكَرَم اْْلَْكَرميَن 

نْ َيا َوَعَذاِب اْْلِّٰخَرِة ِبُحْرَمِة اْلُقْرأّٰنِ  *َوَأْدِخ ْل َنا اْلَج نَّ َة ِبَشَفاَعِة اْلُقْرأِّٰن  *بِ ِخْلَعِة اْلُقْرأِّٰن  ِء الدُّ َواْرَحْم َجميَع ُأمَّ ِة ُمَحمٍَّد يَا  * َوَعاِف َنا ِمْن ُكلِّ َبالّٰ
نُ  نْ َيا َقريًنا  * رَحيُم يَا َرْحمّٰ َوِفي اْلَج نَّ ِة  *َوَعَلى الصَِّراِط نُ ورًا  *ا َوِفي اْلِقَياَم ِة َشفيعً  *َوِفي اْلَق ْب ِر ُموِنًسا  *َأللَّّٰ ُهمَّ اْجَعِل اْلُقْرأَّٰن لَ َنا ِفي الدُّ

 ْكَرميَن َويَآ َأْرَحَم الرَّاِحميَن.بَِفْضِلَك َوُجوِدَك وََكَرِمَك يَآ َأْكَرَم اْلَْ  *َوِإلَى اْلَخ ْي َراِت ُك لِّ َها َدلياًل َوِإَماًما  *َوِمَن النَّاِر ِسْت ًرا َوِحَجابًا  *رَفيًقا 
ََرَّ ِاَذا يَا مَ . بُ ْر َكْسَرنَا، َواْجبُ ْر َكْسَرنَاُاْجبُ ْر َكْسَرنَا، َواجْ  اْلُقُلوِب!.. وَها َنْحُن ُمْنَكِسرُ  يَا َمْن ُهَو ِعْنَد اْلُمْنَكِسَرِة قُ ُلو بُ ُهْم! ْن ُيِجيُب اْلُمْض

َنا اْْلَْرُض ِبَما رَُحَبتْ  َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء! ََرُّوَن َقْد َضاَقْت َعَلي ْ َنا اَنْ ُفُسَنا!.. َها َنْحُن ُمْض َوِشَكايَ تَ َنا َما َنْشُكوا بَ ثَّناَ َوُحْزنَ َنا ِإنَّ  َوَضاَقْت َعَلي ْ
اَللَُّهمَّ َرْحَمًة ِمْن َلُدْنَك تُ ْغِنيَنا  ون!َما َتَشاُء ِمْن َأْمٍر فَ َيكُ َوَعلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير   َوُمَسبُِّب اْْلَْسَبابِ  اَللَُّهمَّ ِإنََّك َمِليك  ُمْقَتِدر   !..ِإلَْيكَ  وََكَمَدناَ 

اْجَعْل لََنا ِمْن ُكلِّ َهمٍّ َوَغمٍّ َنْحُن ِفيِه فَ َرجاً َوَمْخَرجاً ِمْن  اَلل ُهمَّ . ِعَنايًَة َكاِمَلًة تُ ْغِنيَنا ِبَها َعْن ِعَنايَِة َمْن ِسَواكَ  اَللَُّهمَّ . ِبَها َعْن رَْحَمِة َمْن ِسَواكَ 
 َلُدْنكَ 

، يَا قَاِضَي اْلُمَنايَا، يَا َساِمَع اْلَعََايَا، يَا َواِسَع اْلَهَدايَا، يَا رَاِزَق اْلبَ َرايَايَا َغاِفَر اْلَخََايَا، يَا َكاِشَف اْلَبالَيَا، يَا ُمْنتَ َها الرََّجايَا، يَا ُمْجِزَل 
َِْلَق ْاأُلَساَرى،  يَا ، الشََّكايَا، يَا بَاِعَث السََّرايَا ََ ُم رِّيَن َواْلَمْغُدورِيَن اَللَُّهمَّ ِإْطاَلقًا ِلَسَراِح ِإْخَوانَِنا اْلَمْسُجونِيَن َواْلَمْوُقوِفيَن َواْلُمْض

َِْلَق ْاأُلَساَرى، َأْطِلْقُهْم َسَراًحا َواْلَمْظُلوِميَن، تُ ْغِنيَنا ِبِه َعْن ِإْطاَلِق َمْن ِسَواكَ  َِْلَق ْاأُلَساَرى * يَا ُم َِْلَق ْاأُلَساَرى ْطِلْقُهْم َسَراًحا أَ  يَا ُم يَا ُم
 ا،َرْغًما َعَلى َأْعَدائِنَ  َأْطِلْقُهْم َسَراًحا

ِِ اأْلَْحَياِن َوُنِشيُر ِإلَْيِهْم َوُنَسمِّي  َأْسَماَء َأْمِكَنتِ اَلل ُّٰهمَّ َعَلْيَك بَِأْعَداِئَك َوَأْعَدائَِنا َوَأْعَداِء ِخْدَمِتَنا ُكلِِّهْم َأْجَمِعيَن َْلِسيََّما الَِّذيَن نَْذُكرُ  ِهْم ِفي بَ ْع
ْستِ  بَ ْعَضُهْم َوُنَخصُِّص بَ ْعَضُهْم َونُ َعمِّمُ  ْنَصاِف بَ ْعَضُهْم. اَلل ُّٰهمَّ ِإْن ُكْنَت تُرِيُد ِهَدايَ تَ ُهْم َوَسْوقَ ُهْم ِإَلى َسِبيِلَك َوِإَلى اْْلِ َقاَمِة َواْلَعَداَلِة َواْْلِ

ْذَعاِن فَاْهِدِهْم َوُسْقُهْم ِفي َأقْ َرِب َأقْ َرِب زََماٍن َوِإْلَّ فَأَْلِجْم َأفْ َواَهُهْم َواْغُلْل  ْر َأْقاَلَمُهْم  َأْيِديَ ُهْم َوَأْرُجَلُهْم َواْشُددْ َواْْلِ َعَلْيِهْم َوْطأََتَك وََكسِّ
تَ ُهْم وَ  ِتظَاَمُهْم. اَلل ُّٰهمَّ اْهزِْمُهْم اَدُهْم وات َِّفاقَ ُهْم َونُظَُمُهْم َوانْ اتِّحَ َوَأْلِسَنتَ ُهْم َوَأْسِلَحتَ ُهْم َوقُ وَّتَ ُهْم َوطُْغَيانَ ُهْم َوَضالَلَتَ ُهْم َوَشوَْكتَ ُهْم َوَوْحَدتَ ُهْم َوُعدَّ

نَ ُهْم َوْلَ    ْاأَلَمَل َواْنُصْرنَا َعَلْيِهمْ تُ بَ لِّْغُهمُ َوزَْلزِْلُهْم َوَشتِّْت َشْمَلُهْم َوفَ رِّْق َجْمَعُهْم َوَمزِّقْ ُهْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق َواْجَعْل بَْأَسُهْم بَ ي ْ
نَا َعَلْيِهْم، َعَلْيِهْم َحاِب، َهازَِم ْاأَلْحَزاِب، ِاْهزِْمُهْم، َواْنُصْرنَا َعَلْيِهْم، ِاْهزِْم َأْعَداَءنَا ِفي ُكلِّ ْاأَلْحَزاِب، َواْنُصرْ اَللَُّهمَّ ُمْنِزَل اْلِكَتاِب، ُمْجِرَي السَّ 

َنا يَا َصاِحَب اْلُغَربَاَدائَِرُة السَّْوءِ   نَِناَم، َْلِسيََّما َشْمَل ِإْخَوا َعَلْيِه َوَسلَّ ْجَمْع َشْمَلَنا أُمََّة ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللُ اَللَُّهمَّ اء. . اَللَُّهمَّ ُكْن لََنا َوْلََتُكْن َعَلي ْ
نَ َنا، َوَأيِّْدنَا ِبُروٍح ِمْن ِعْنِدَك ِفي ُكلِّ َأْنَحاِء اْلَعاَلِم، َوِفي ُكلِّ نَ َواِح اْلَحَياِة اَللَُّهمَّ اْجَمْع َشْمَلَنا، َوَألِّ  َناَوَأِحبَّائِ  َناَوَأْحَبابِ  َناَوَأْصِدقَائِ  َناَوَأَخَواتِ  ْف بَ ي ْ

 اَللَُّهمَّ َوف ِّْقَنا ِإَلى َما ُتِحبُّ َوتَ ْرَضى
 

Ya Rabbenâ!.. Öncelikle, bugüne kadar okuduğumuz hatimlerden, salavatlardan, dualardan ve bu 

beraberliğimizden hâsıl olan sevabı evvelen ve bizzat Fahr-i Kâinat (aleyhissalâtü vesselam) Efendimiz’in 

mübarek, aziz, latif ruhuna hediye ediyor; “gedalardan küçücük bir armağan” mülahazasıyla, O’na karşı 
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medyuniyetimizi ve şefaatine ihtiyacımızı seslendiriyoruz; vâsıl eyle!.. Rabbimiz! Hazreti Âdem 

Aleyhisselam’dan günümüze kadar gelip ahirete intikal eden bütün enbiya, evliya ve asfiyanın ruhlarına.. ve 

Sahabe-i güzîn, tâbiîn, tebe-i tâbiîn ve selef-i sâlihîn efendilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz.  

Ya Rabbenâ!.. Üstadımızı, onun mübarek peder ve validesini, sadık talebelerini, hangi meşrepten olursa 

olsun, dünden bugüne hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeye samimi omuz vermiş kimseleri, hassaten Ramiz 

Hocaefendi ve Rafia Hocaanne başta olmak üzere, burada bulunan ve bulunmayan bütün kardeşlerimizin vefat 

etmiş olan yakınlarını ve sevdiklerini de okunan hatimlerin sevabından nasibdar eylemeni diliyoruz!.. 

Rabbimiz!.. Nam-ı celil-i Muhammedi’yi bayraklaştırma adına dünyanın dört bir tarafına açılıp hizmet 

ederken şehit düşmüş olan adanmış ruhların.. ayrıca, 15 Temmuz’un iç içe komploları arasında şehadet şerbeti 

içen masumların.. daha sonra intihar süsü verilerek işkence ve tuzaklarla şehit edilen mazlumların.. ve 

zalimlerden kaçarken yolda veya cebrî hicrette vefat eden mağdurların ruhlarını da meclisimizden haberdar 

eyle. Okumuş olduğumuz hatimlerin sevabıyla onları da nasiplendirip sevindir. Onların yaralı yüreklerini 

Efendimiz’in avuçlarından yudumlayacakları kevserle, aile ve yakınlarının yanık sinelerini de maiyyet ve 

rahmetinle serinlet. 

Ey çaresizler çaresi! Sebeplerin sukut ettiği, içtimaî ahvalin boz bulanık bir hâl aldığı, her yanda zâlimlerin 

hayhuyunun duyulduğu, yığınların çaresizlikle kâh sağa, kâh sola toslayıp durduğu şu karanlık günlerde, 

Ramazan-ı şerifi, şu mübarek geceyi, hatim duasını ve yeryüzünün dört bir yanından “amin”leriyle meclisimize 

iştirak eden samimi gönülleri vesile bilerek bir kere daha içimizi Sana dökmek ve halimizi arz etmek istiyoruz. 

Gerçi, hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz, asırlardan, 

hususiyle birkaç yıldan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman… İcâbet buyur ey Rahîm ü 

Rahmân! 

Ey Yüceler Yücesi Rabbimiz! İnsanlığın, Müslümanların ve Hizmet gönüllülerinin karşı karşıya kaldığı 

hadiseler bizi boğacak hale geldi. Kendi başımıza, bu yığın yığın problemlerin üstesinden gelebilecek gibi de 

değiliz. Şahit olduğumuz hemen her manzara gırtlağımızda yumruk gibi düğümleniyor. Müslümanların 

yaşadığı bütün coğrafyalarda zulümler, haksızlıklar irtikâp ediliyor; cinayetler, katliamlar işleniyor. Oluk oluk 

kan akıtılıyor. Bu dertlerimize en kısa zamanda bir fereç ve mahreç lütfet. Zalimlerin zulmünden, fitnecilerin 

ve münafıkların hile ve hud’alarından bizi ve bütün inananları muhafaza buyur. 

Ey talihsizlerin sığınağı ve ey âcizlerin güç kaynağı!.. Yıllar var ki, boş şeylerin arkasından koşup durduk; 

olmayacak hülyalara, hakiki tesiri bulunmayan esbâba gönül bağladık. Ümit ettiklerimiz yüzümüze bakmadı, 

bel bağladıklarımız asla bizi umursamadı. Bugüne kadar Senden başka sesimizi duyan, başımızı okşayan 

olmadı. Duygularımızla alay edildi; düşüncelerimiz cürüm sayıldı. Her yanda kundaklamalar yaşandı, her 

tarafta fitne ateşleri körüklendi, yananlar ocaklar gibi yandı ve artık yapılanlar ismet-i dine dayandı. 

Ey kalbi kırılmışlara sahip çıkıp onların inkisarlarını gideren!.. İşte biz de münkesir kalbleriz; bizim de 

yanımızda ol!.. Kırıklarımızı sarıp sarmala.. yaralarımızı iyileştir.. ve kırık döküklerimizi gider!.. Dua edenlere 

cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen, çatlayıp 

kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de Sensin! Bizi Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın nefehâtıyla yeniden dirilişe 

erdir.. yakınlığınla gözlerimizi aydınlat ve bizi uzaklığımızın zulmetlerinden kurtar. 

Ey kolu kanadı kırılmış ve yapacak hiçbir şeyi kalmamış çaresizler niyaz ettiği zaman, onların duasına 

icâbet buyuran ve başlarındaki sıkıntıyı/kötülüğü gideren!.. İşte bizler de muztarrız; öyle ki, yeryüzü bütün 

genişliğine rağmen başımıza dar geliyor ve vicdanlarımız da bizi sıktıkça sıkıyor. Bizim yakarışlarımıza da 

icabet buyur ve üzerimizdeki belaları def eyle!..) 

Ey çaresizler çaresi, kimsesizler kimsesi Rabbimiz! Üzüntü, tasa, şikâyet, keder ve kalb kırıklığımızı Sana 

şikayet ediyoruz. Rabbimiz, şüphesiz Sen, her şeyin sahibi yegâne Melîk ve kudretine nihayet olmayan 

Muktedir’sin; Sen Müsebbibü’l-Esbab’sın, her şeye kadîrsin; Sen murad edersen, sebeplerini bir anda yaratır 

ve dilediğini vücuda getirirsin. Allah’ım! Nezd-i Ulûhiyetinden bizleri öyle bir rahmetle serfiraz eyle ki, 

Sen’den gayrısının merhametinden bizleri müstağnî kılsın! Allahım! İnayetinle teveccüh buyur; içinde 

bulunduğumuz her türlü dert, endişe ve tasadan kurtulmamız için tarafından sürpriz bir çıkış yolu lütfeyle. 
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Ey esaret hayatı yaşayanları hürriyetlerine kavuşturan Kadîr-i Zülcelal! Kadını erkeği, yaşlısı genciyle 

bizim kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı ve dostlarımızı da hürriyetlerine kavuştur. Hangi birinin adını sayalım ya 

Rabbenâ! Hangi birinin sıfatını analım? Kurtar Allahım, Sen hepsini biliyorsun; bütün dostlarımızı, 

arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kurtar Allahım!.. İradî veya cebrî hicrete teşebbüs edenlere kolaylık ver; güzel 

vatanımızda kalanlara emniyet ve huzur lütfet. Bütün mazlum ve mağdurların, ailelerinin ve yakınlarının 

üzerine sekine yağdır; hepsini rahmetinle kuşat; kalblerini sabır, itminan ve rıza duygusuyla donat. Her birini 

sürpriz nimetlerinle sevindir, helal rızıklarını bereketlendir. Dostlarımıza necât vermekle beraber, diktatörlüğe 

dönüşmüş bir sistemin paletleri altında ezilen, -hangi inançtan, hangi anlayıştan olursa olsun- bütün insanlara 

bir çare göster ve hepsini selamete erdir. Yeryüzündeki bütün masumları iki yüzlü tiranların sultasından kurtar 

Allahım!.. 

“O zalimlerin yaptıklarından Allâh’ı habersiz zannetme sakın. O, onları dehşetten gözlerin belereceği, 

donup kalacağı bir güne ertelemektedir.” buyuran Azîz ü Cebbâr!.. Birer şakî gibi elleri kelepçelenen kadın 

erkek, yaşlı-genç hayırseverleri görüyorsun!.. Mesleği elinden alınan, bütün kazanımları gasb edilip onuruyla 

oynanan, sorguda-hapiste işkenceye uğratılan masumları görüyorsun!.. Öğrencilerine/okuluna hasret bırakılan, 

alın teriyle rızkını kazanmasına dahi fırsat tanınmayan öğretmenleri görüyorsun!.. Firavunların bile 

yapmadığını yapan günümüzün tiranlarınca, binlerce masum kadının da tutuklandığını görüyorsun. 

Doğumhanede, yaralı bereli haliyle gözaltına alınan, hatta hapse atılan anneleri; dünyaya gözünü zindanda açan 

bebekleri; aylardır anne-baba yolu gözleyen, valideyninin elbisesine ya da resmine sarılıp ancak uyuyabilen on 

binlerce çocuğu görüyorsun. Dahası, dinin-diyanetin nasıl tahrip edildiğini, bir ülkenin nasıl bitirildiğini 

görüyorsun. Mazlumları rahmet ve inayetine; zalimleri kahır ve adaletine havale ediyoruz ey Azîz ü Züntikâm.  

Ey Rabb-i Rahîm! Biz güçsüz, hasımlarımız azgın; şeytan ve avenesi bir cephe oluşturmuş ki, Sen inayet 

etmezsen bunlarla baş etmemiz mümkün değil; her yanda düşmanlarımız gayzla köpürüyor; dostlarsa suskun 

ve temkin murâkabesinde. Sadece o kadar mı? Hayır, bir sürü de dost kılığında düşman var ve hepsi de tam 

tekmil taarruz vaziyetinde. Hâdiseler acımasız cereyan ediyor; hicranla geçen zaman bir türlü bitmiyor.. mekan 

da zamanın rengine bürünüyor. 

Ey yegane merhametli!.. Yeis ümitlerimize çelme takma peşinde; yalnız bırakılmışlık hicranı 

yüreklerimizde. Belki de -ubudiyetin hakkını veremesek bile- Sen’den gayrısına secde etmediğimiz ve hiçbir 

beşerî güce boyun eğmediğimiz için, etrafımızdakiler dilsiz şeytan kesilmiş vaziyette; “Bana dokunmayan 

yılan bin yıl yaşasın!” düşüncesi zihinlerde. Bir yönüyle, esbaba bel bağlayıp Sen’den ayrı düştüğümüz meş’um 

dönemde, hiç kimse imdadımıza koşmadı; feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı; hep hicranla inledik 

ve hasretle yutkunup durduk. Yıllardır zulmün prangaları altında inlesek de sesimizi duyan olmadı. Zulme karşı 

hakperest bir ses neredeyse hiç duyulmadı. Her şeye rağmen, “Kimsemiz yok” diyemeyiz; çünkü Sen varsın; 

tamamen nâçar kaldığımızı söyleyemeyiz; zira Sen çaresizlerin çaresisin. Aslında, Sen varken başkalarından 

yardım beklemek, şirk.. ve şuna-buna el açmak da bir saygısızlıktır. Yaralarımızı saracak Sen, ızdıraplarımızı 

dindirecek de Sensin. Sensin kin ve nefretle atan kaskatı kalbleri yumuşatacak; Sensin nifak gel-gitleri içinde 

bocalayıp duranlara istikamet üfleyecek ve Sensin zalimlere hadlerini bildirecek!.. 

Ruhlarımıza, Zâtına sığınma ihtiyacını tam duyur, gönüllerimizi yakarış hissiyle coştur; solgun ve tadı-tuzu 

kalmamış dualarımızı hususî teveccühlerinle renklendirerek onları kabul ufkuna ulaştır. Âcizlere, fakirlere, 

muhtaçlara ve ihtiyaçları zaruret çizgisinde bulunanlara iltifatın türünden bizleri de teveccühlerinle sevindir. 

Ve bu bîçarelere çare ol. Kurtuluşumuz Senin hususî iltifatına kalmış; ümidimiz Sensin, beklentilerimiz de 

Sendendir. 

Yegâne güç ve kuvvet sahibi, Sultanlar Sultanı Rabbimiz! Canlarımız gırtlağımıza dayandığı için 

huzurunda zaman zaman isimlerini, mekânlarını hususi ya da umumi tasrih ettiklerimiz başta olmak üzere bize 

düşmanlık besleyen ne kadar insafsız gaddar ve zalim varsa, hepsini Sana havale ediyoruz. Rabbenâ, kimse 

hakkında kötü akıbet dilemedik/dilemiyoruz; hele hiç kimsenin cehennemle cezalandırılmasını 

istemedik/istemiyoruz. Zalimleri Sana havale ederken bile bunu bir şarta bağlıyoruz. Allah’ım! Vereceğin 

hükme karşı her zaman boynumuz kıldan ince; şayet Sen onların hidayetlerini murad buyuruyorsan, en kısa 

zamanda onları hidayete erdir; yok muradın bu değilse, ey Kahhâr u Cebbâr, o hak-hukuk tanımaz, insanlıktan 
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nasipsiz, tiran bozması azgın ve taşkınların ağızlarına gem vur.. ellerini, ayaklarını bağla..  o azgınlar güruhuna 

karşı gücünün ve kuvvetinin büyüklüğünü göster.. kalemleriyle düşmanlık yapanların kalemlerini, dilleriyle 

hakkımızı ihlal edenlerin dillerini.. kaba kuvvete başvuranların kollarını-ellerini daha kullanılamaz hale getir 

ve hepsinin ama hepsinin kuvvetlerini, aşırılıklarını, dalaletlerini, güçlerini, birliklerini, şer ve zulüm 

istikametinde kullandıkları malzemelerini, ittihat ve ittifaklarını paramparça hale getir!. Kirli emellerine 

ulaşmalarına müsaade etme ve o insanlık mahrumu zavallılara karşı her zaman biz kullarını nusretinle te’yîd 

buyur!.. 

Ey yolda kalmışların hâdîsi ve yol göstereni! Menfaat tutkusu, makam sevdası, ikbal endişesi veya can 

korkusuyla sükût duranları, zulme ortak olanları.. ve kendini kurtaracağını zannederek itirafçı kılığıyla 

masumlara iftira atanları da Sana havale ediyoruz. Şayet böyleleri kısa bir dönem de olsa Senin yolunda samimi 

hizmet etmişlerse, o “hey gidi günler” hürmetine onları bu büyük günahlarından tevbeye muvaffak eyle; şayet 

buna istidatları kalmamışsa, Sen bilirsin!.. 

Ey Merhametliler Merhametlisi, hâlimizi sadece Sana açıyor, içimizi yalnız Sana döküyor ve son bir kere 

daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısını tıklatıyoruz; tıklatıyor ve “Meded!” diyoruz. Meded ey gizli 

açık her hâlimizi bilen!.. Meded ey hayat ve kaderimize hükmeden!.. Meded ey ilk kapı ve ilk ve son merci!..  

Allahım, biz Sen’den razıyız; Peygamber Efendimiz’den razıyız; dinimizden ve yolumuzdan razıyız; 

Hocamızdan ve Hizmet’e adanmış ruhlardan razıyız. Gönüllerimize ektiğin bu rıza nüvesiyle şimdiye kadar 

Senden gayrısına asla secde etmedik; kimimiz az, kimimiz çok bedel ödedik ama zalimlere hiç boyun eğmedik. 

Sen bizi ihlas ve rızandan ayırma; kalblerimizi Sana ve likâna aşk u iştiyakla doldur. Allahım, şu anda 

yeryüzünün en ücra köşelerinde adını bayraklaştırmaya çalışan, Sibirya’dan Afrika’ya, Çin’den Amerika’ya 

kadar her yanda bizimle beraber el açıp Sana yakaran kardeşlerimiz var. Onların yürek atışlarını yanımızda, 

kalblerimizin çırpınışını da onlarla hissediyoruz. Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenûpta, 

birimiz şimâlde, hatta birimiz âhirette, birimiz dünyada da olsak, biz yine bir ve beraber olduğumuza 

inanıyoruz. Bütün kardeşlerimizi ve yetiştirdikleri rengârenk çiçekleri Sana emanet ediyoruz; Sen onları 

şerirlerden ve her türlü şerden muhafaza buyur. Hepimizi ötede Rasûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) 

Efendimiz’in livâ-i hamd’i altında bir araya getir!.. 

Dergâh-ı Zat-ı uluhiyyetinde dualarımızın birini bin eyle yâ Rabbenâ! Şu mübarek zaman dilimi hürmetine, 

Sana yönelmiş temiz kalbler hatırına bir dileğimize bin lütufta bulun yâ Rabbenâ! Bir arpa boyu hizmetiyle 

Senin yoluna hizmet edenleri azîz ve şerîf eyle yâ Rabbenâ! Vatanımızı, milletimizi ve topyekûn insanlığı da 

güldür; kan düşünen, kan konuşan, kanlı planlar yapan cânilerin ümitlerini söndür yâ Rabbenâ! Beşerin 

gönlünü kavgasız bir dünya ufkuna yönlendir; herkesi insaniyet-i kübra marifetiyle şereflendir!.. 

Ey ışığın ve karanlığın tek Rabbi! / Ne olur düşman şamatasını bitir. / Leyl-i yeldâmızı artık nehâr eyle!.. 

Ey kışın ve yazın şeriksiz Sahibi! / Eşrâra rağmen gül günlerini getir / Mevsimimizi gayrı nevbahâr eyle! 

Ya Rabb! Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa 

bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ 

ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını, ilimde kibr u gururdan, ibadette riya ve 

gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, 

kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acı! Sen bizi 

kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten koru. Hepimizi istikamet üzere yaşat ve 

hayatımızı i’la-i kelimetullah yolunda değerlendirmeye muvaffak eyle. 

 ن اَ عَ  فَاْعفُ  اْلَعْفوَ  ُتِحبُّ  َكرِيم    ُعُفو   ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ -ن اَ عَ  َفاْعفُ  اْلَعْفوَ  ُتِحبُّ  َكرِيم    ُعُفو   ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ -َعن اَ  َفاْعفُ  اْلَعْفوَ  ُتِحبُّ  َكرِيم    ُعُفو   ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ 
يَداِن، َواْستَ ْقَبَل اْلَفْرَقَداِن، ، وََكرََّر اْلَجدِ ْلَعْصَرانِ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد، ُكلََّما اْختَ َلَف اْلَمَلَواُن، َوتَ َعاَقَب ا

ْصِفَياِء، َوبَاِرْك َوَسلِّْم َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم، َوَعَلى َجِميِع اأْلَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِليَن، َوَعَلى اأْلَْولَِياِء، َواأْلَ  َوبَ لِّْغ ُروَحُه َوَأْرَواَح َأْهِل بَ ْيِتِه ِمنَّا التَِّحيََّة َوالسَّاَلمَ 
اِهرِيَن آِميَن َوالْ    اْلكراميا ذالجالل و ُمَقرَّبِيَن، بَِعَدِد ِعْلِم اهلِل، َوِبَعَدِد َمْعُلوَماِت اهلِل، َأبََد اْْلِبِديَن، َوَدْهَر الدَّ


