
َالّٰلُه َأْكَبُر َكِبًيا َواْلَحْمُد ِلّٰلِه َكِثًيا َفُسْبَحاَن الّٰلِه ُبْكَرًة َوَأِصيًلا

َرّب اْلَعاَلِمَي َوالّصَلُة َوالّسَلُم َعَلى َسّيِدنَا َوَنِبّيَنا ُمَحّمٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعَي ِلّٰلِه َاْلَحْمُد

 َالّٰلُهّم َأْعِل َكِلَمَة الّٰلِه َوَكِلَمَة اْلَحّق َوِديَن اْلِإْسَلاِم ِف ُكّل َأْنَحاِء اْلَعاَلِم َوِفي ُكّل َنَواِح اْلَحَياِة، َواْشَرْح ُصُدوَرَنا َوُصُدوَر

 ِعَباِدَك ِف ُكّل َأْنَحاِء اْلَعاَلِم َوِفي ُكّل َنَواِح اْلَحَياِة ِإَلى اْلِإَياِن َواِلْسَلِم َواْلِإْحَساِن َواْلُقْرآِن َوِإَلى ِخْدَمِتَنا َواْسَتْخِدْمَنا ِفي

َواْجَعْلَنا ِمْن ِعَباِدَك اْلُمْخِلِصَي اْلُمْخَلِصَي اْلُمّتِقَي اْلَوِرِعَيَوَضْع َلَنا اْلُوّد َبْيَن ِعَباِدَك ِفي الّسَماِء َوْاَلْرِض َهَذا الّشْأِن   

اْلُمَتَواِضِعَي اْلَخاِشِعَي َواْلُمَتَخّلِقَي ِبَأْخَلِق اْلُقْرآِنالّزاِهِديَن اْلُمَقّربِيَن الّراِضَي اْلَمْرِضّيَي الّصاّفَي اْلُمِحّبَي اْلَمْحُبوِبَي   

 َالّٰلُهّم اْجَمْع َشْمَلنَا ُأّمَة ُمَحّمٍد َصّلى الّٰلُه َعَلْيِه َوَسّلَم َلِسّيَما َشْمَل ِإْخَواِني َوَأَخَواِتي َوَأْصِدَقاِئي َوَصَداِئِقي َالّٰلُهّم َعَلْيَك

 ِبَأْعَداِئَك َوَأْعَداِئَنا َوَأْعَداِء ِخْدَمِتَنا ُكّلِهْم َأْجَمِعَي َلِسّيَما اّلِذيَن َنْذُكُر َأْسَماَء َأْمِكَنِتِهْم ِفي َبْعِض اْلَأْحَياِن َوُنِشُي ِإَلْيِهْم

ُهّم ِإْن ُكْنَت ُتِريُد ِهَداَيَتُهْم َوَسْوَقُهْم ِإَلى َسِبيِلَك َوِإَلى اْلِإْسِتَقاَمِةَٰوُنَسّمي َبْعَضُهْم َوُنَخّصُص َبْعَضُهْم َوُنَعّمُم َبْعَضُهْم َالّل  

 َواْلَعَداَلِة َواْلِإْنَصاِف َواْلِإْذَعاِن َفاْهِدِهْم َوُسْقُهْم ِفي َأْقَرِب َأْقَرِب َزَماٍن ِإَلى َطِريٍق ُمْسَتِقيٍم َوِإّل َفَأْلِجْم َأْفَواَهُهْم َواْغُلْل

 َأْيِدَيُهْم َوَأْرُجَلُهْم َواْشُدْد َعَلْيِهْم َوْطَأَتَك َوَكّسْر َأْقَلَمُهْم َوَأْلِسَنَتُهْم َوَأْسِلَحَتُهْم َوُقّوَتُهْم َوُطْغَياَنُهْم َوَضَلَلَتُهْم َوَشْوَكَتُهْم

 َوَوْحَدَتُهْم َوُعّدَتُهْم َواّتَحاَدُهْم واّتَفاَقُهْم َوُنُظَمُهْم َواْنِتَظاَمُهْم َالّٰلُهّم اْهِزْمُهْم َوَزْلِزْلُهْم َوَشّتْت َشْمَلُهْم َوَفّرْق َجْمَعُهْم

  َأْسَماِئَكّ ِصَفاِتَك َوِبَحقّ َذاِتَك َو ِبَحقِّبَحقَوَمّزْقُهْم ُكّل ُمَمّزٍق َواْجَعْل َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم َوَل ُتَبّلْغُهُم ْاَلَمَل َواْنُصْرَنا َعَلْيِهْم 

َوَعَلى ِإْخَواِنِه ِمَنَصّلى الّٰلُه َعَلْيِه َوَسّلَم  اْلُمْصَطٰفى َسّيِدَنا ُمَحّمٍد َوُحْرَمِة اْسِمَك اْلَعِظيِم َوِبُحْرَمِة َوَشَفاَعِة ّاْلُحْسٰنى َوِبَحق  

الّنِبّيَي َواْلُمْرَسِلَي آِمْي

َوَصّل َالّلُهّم َعَلى َسّيِدَنا ُمَحّمٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعَي



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 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!.

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.  Allahım  bütün  ümmet-i 
Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselam), bilhassa kadını erkeğiyle kardeşlerimize ve arkadaşlarımıza vifak ve ittifak, 
birlik ve düzen, güç ve kuvvet nasip eyle.

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! Sen de biliyorsun ki  bizim derdimiz onların  perişaniyeti  değildir;  biz kimseye  karşı  düşmanlık 
beslemiyor ve hiç kimse hakkında kahriye okumayı tasvip etmiyoruz; sadece, kötülük düşüncesiyle yatıp kalkan 
kimselerin şerlerinden emin olmayı diliyoruz. 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 maddi güçlerini 
daha kullanılamaz hale getir ve hepsinin ama hepsinin kuvvetlerini, aşırılıklarını, dalaletlerini, güçlerini, birliklerini, 
şer ve zulüm istikametinde kullandıkları malzemelerini, ittihat ve ittifaklarını paramparça et; 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! Amin!..

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!..   


