
 

  ً�يَِصأَو ًةَرُْكب ِّٰ�ا َناَحْبُسَف اًريِثَك ِ ِّٰ�  ُدْمَحْلاَو اًريِبَك ُرَبَْكأ  ُّٰ� َا

 َةَمِلَك ِلَْعأ  َّمُهّٰلَلا . َنيِعَمَْجأ ِهِبْحَصَو ِهِلآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم اَنِّيِبَنَو َانِدِّيَس ى َلَع َُم�َّسلاَو َُة�َّصلاَو . َنيِمَلاَعْلا ِّبَر  ِِّٰ�  ُدْمَحَْلا 

 ِيف َكِداَبِع َروُدُصَو اَنَروُدُص ْحَرْشاَو ،ِةاَيَحْلا ِحاَوَن ِّلُك يِفَو ِمَلاَعْلا ِءاَحَْنأ ِّلُك ِيف ِمَ�ْسِْ�ا َنيِدَو  ِّقَحْلا َةَمِلَكَو ِّٰ�ا

 اَذَه يِف اَنْمِدْخَتْساَو اَنِتَمْدِخ ىَلِإَو ِنآْرُقْلاَو ِناَسْح ِْ�اَو َِم�ْس ِ�اَو ِناَميِْ�ا ىَل ِإ ِةاَيَحْلا ِحاَوَن ِّلُك يِفَو ِمَلاَعْلا ِءاَحَْنأ ِّلُك

 َنيِعِرَوْلا َنيِقَّتُمْلا َنيِصَلْخُمْلا َنيِصِلْخُمْلا َكِداَبِع ْنِم اَنْلَعْجاَو ِضْر َ� ْاَو ِءاَمَّسلا ي ِف َكِداَبِع َنْيَب َّدُوْلا اَنَل ْعَضَو  ِنْأَّشلا

ّيِضْرَمْلا َنيِضاَّرلا  َنِيبَّرَقُمْلا  َنيِدِهاَّزلا  َِق�َْخأِب َنيِقِّلَخَتُمْلاَو  َنيِعِشاَخْلا َنيِعِضاَوَتُمْلا  َنيِبوُبْحَمْلا َنيِّبِحُمْلا  َني ِفاَّصلا  َنيِ

 .يِقِئاَدَصَو يِئاَقِدَْصأَو ي ِتاَوََخأَو ي ِناَوْخِإ َلْمَش اَمَّيَِس� َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ ّٰ�ا ىَّلَص ٍدَّمَحُم َةَُّمأ َانَلْمَش ْعَمْجا َّمُهّٰلَلا . ِنآْرُقْلا

 ِضْعَب يِف  ْمِهِتَنِكَْمأ َءاَمَْسأ ُرُكْذَن َنيِذَّلا اَمَّيَِس� َنيِعَمَْجأ ْمِهِّلُك َانِتَمْدِخ ِءاَدَْعأَو اَنِئاَدَْعأَو َكِئاَدَْعأِب َكْيَلَع  َّمُهّٰلَلا

  ْم ُه َق ْو َس َو  ْمُهَتَياَدِه ُديُِرت َتْنُك ْنِإ َّمُه ّٰلَلا . ْمُهَضْعَب ُمِّمَُعنَو ْمُهَضْعَب ُصِّصَُخنَو ْمُهَضْعَب يِّمَُسنَو ْمِهْيَلِإ ُريُِشنَو ِناَيْح َْ�ا

 ٍقيِرَط ىَلِإ  ٍناَمَز ِبَرَْقأ ِبَرَْقأ يِف  ْمُهْقُسَو  ْمِهِدْهاَف  ِنا َع ْذ ِْ�ا َو  ِفا َص ْن ِْ�ا َو  ِة َلا َد َع ْلا َو  ِة َما َق ِت ْس ِْ�ا ى َل ِإ َو  َك ِلي ِب َس ى َل ِإ

 ْمُهَتَحِلَْسأَو ْمُهَتَنِسَْلأَو ْمُهََم�َْقأ ْر ِّس َكَو َكَت َأْطَو ْمِهْيَلَع ْدُدْشاَو ْمُه َلُجَْرأَو ْمُهَيِدَْيأ ْلُلْغاَو ْمُهَهاَوَْفأ ْمِجَْلأَف َّ�ِإَو  ٍمي ِق َت ْس ُم

ّتاَو ْمُهَتَّدُعَو ْمُهَتَدْحَوَو ْمُهَتَكْوَشَو ْمُهَتََل�َضَو ْمُهَناَيُْغطَو ْمُهَتَّوُقَو ّتاو ْمُهَداَحِ  ْمُهْمِزْها  َّمُهّٰلَلا . ْمُهَماَظِتْناَو ْمُهَُمُظنَو  ْمُهَقاَفِ

ّتَشَو ْمُهْلِزْلَزَو   ْمِهْيَلَع اَنْرُصْناَو َلََم�ْا ُمُهْغِّلَُبت َ�َو ْمُهَنْيَب ْمُهَسْأَب ْلَعْجاَو ٍقَّزَمُم َّلُك ْمُهْقِّزَمَو ْمُهَعْمَج ْقِّرَفَو ْمُهَلْمَش ْتِ

ّيَس  ِة َعا َف َش َو  ِة َم ْر ُح ِب َو ِميِظَعْلا َكِمْسا  ِة َم ْر ُح َو  ِّق َح ِب َو ى ٰن ْس ُح ْلا  َك ِئا َم ْس َأ  ِّق َح ِب َو  َك ِتا َف ِص  ِّق َح ِب  َو  َك ِتا َذ  ِّق َح ِب   ٍدَّمَحُم اَنِدِ

 ىَلَعَو ٍدَّمَحُم اَنِدِّيَس ىَلَع َّمُهَّلَلا ِّلَصَو . ْنيِمآ  َنيِلَسْرُمْلاَو َنيِّيِبَّنلا َنِم ِهِناَوْخِإ ىَلَع َو  َم َّل َس َو  ِه ْي َل َع  ُّٰ�ا ى َّل َص ى ٰف َط ْص ُم ْلا

 . َنيِعَمَْجأ ِهِبْحَصَو ِهِلآ



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, Kainatın Medar-ı Fahri Efendimiz (aleyhisselam)’a, 

âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun.  
 
Allah’ım, zatında yüce olan dinini bugün de dünyanın her bir köşesinde ve hayatın her ünitesinde 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, bizi bu işte istihdam eyle ve gökteki ve yerdeki kulların arasında bize 
karşı bir sevgi vaz et. Bizi ihlasa erme yolunda ilerleyen ve senin ihlasa erdirdiklerinden,  hep takva hatta onun da 
ötesinde vera’ duygusuyla hareket eden, zühdü bir hayat tarzı olarak benimsemiş, yüce nezdinde kurbete mazhar 
olmuş, icraat-ı sübhaniyenin hepsinden razı olmuş ve seninde kendisinden razı olduğun, saffet ve duruluğu 
tabiatının bir buudu haline getirmiş, Sen’i sevmiş ve Sen’in sevdiğin, hoşnut olduğun, hem senin hem de senin 
yarattıkların karşısında tevazu kanatlarını indirmiş, kalblerindeki huşuun bedenlerinde de tezahür ettiği ve indirmiş 
olduğun Kur’anın emirlerine sımsıkı sarılıp;  yasaklarından da fersah fersah uzak durmayı hayatlarının felsefesi 
haline getirmiş kullarından eyle!. 

 
Allahım Ümmet-i Muhammed’in  (sallallahu aleyhi ve sellem) –özellikle de dünyanın dört bir yanında iman, 

İslam ve Kur’an hizmetinde koşuşturan kardeş ve bacılarımın, kadını ve erkeğiyle dostlarımın ve sevdiklerimin- 
birlik ve düzenini temin eyle! Allah’ım! bize dirlik ver! 

 
Ey Merhameti Sonsuz Yüce Rabbimiz! Yeryüzünde sulhtan, barıştan, sevgiden, hoşgörüden, insanlıktan ve 

inandığı gibi yaşamadan başka bir arzusu olmayan kapının bu bendelerine kötülük ve düşmanlık yapmaktan bıkıp 
usanmayan ve menfur emellerini gerçekleştirmek için plan üstüne plan, entrika üstüne entrika, komplo üstüne 
komplo kurup duran hak ve hakikat düşmanlarından, zalimlerden çekmediğimiz kalmadı. Biz de nâçâr bir kez daha 
kapına geldik, dergahına iltica ettik; rahmet, şefkat ve merhametini dileniyoruz. 

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

zaman zaman isimlerini, mekanlarını hususi ya da umumi tasrih ettiklerimiz başta olmak üzere bize düşmanlık 
besleyen ne kadar insafsız gaddar ve zalim varsa hepsini Sana havale ediyoruz.  

 
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 Rabbim, o hak-hukuk tanımaz, 
insanlıktan 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 kuvvetle iş yapmaya çalışanların cephanelerini 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; zîr ü zeber eyle!. 

 
Yüce Rabbimiz! Hayatlarını Sen’in masum kullarına adavet etmeye bağlamış din ve diyanet düşmanlarını 

bütün teşebbüslerinde hezimete uğrat.. onları sarsıntı üstüne sarsıntıya maruz bırak.. birlik ve düzenlerini boz.. 



cemiyetlerini paramparça hale getir.. hepsini bölük-pörçük et.. birbirlerine düşür.. kirli emellerine ulaşmalarına 
müsaade etme ve o insanlık mahrumu zavallılara karşı her zaman biz kullarını nusretinle te’yîd buyur! Bütün 
bunları Senden; Zâtın, güzel isimlerin, ismi a’zamın, ulvî sıfatların hakkı için ve Efendimiz Muhammed 
Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) indindeki şefaati hürmetine diliyor ve dileniyoruz.  

 
Biricik önderimiz, mihmandarımız, kılavuzumuz, dünya ve ahiret saadetimizin vesilesi Efendimiz’i, âlini ve 

ashabını duamızın sonunda bir kere daha salât ü selamlarla yâd etmek istiyoruz, Rabbimiz. Ne olur, bahtına 
düştük, güzel isimlerin, yüce sıfatların, Peygamberimiz ve Kur’an hakkı için dualarımızı kabul buyur; yolda 
bulunmanın hakkını veremiyor olsak da yolunun bu muhtaç yolcularını yollarda bırakma, kapından eli boş geri 
çevirme, haybet ve hüsrana maruz bırakma! Amin!..    
 


