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Ya erhamerrahimin, ya erhamerrahimin, ya 
erhamerrahimin. 

Acizane fakat halisane yaptığımız ibadetlerimizi, 
taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı sohbetlerimizi 
dergahı ulOhiyetinde kabul eyleyip nza-i şerifine ve 
liga-i şerifine kavuşmamıza vesile eyle. İmanlanmızı 
kamil, amellerimizi daimi ve makbul eyle. Amel-i 
salihleri yapmaya bizleri muvaffak eyle. Amel-i sey
yielerden beri ve mahfuz eyle. Sa'yımızı meşkur, 

zenbimizi mağfur yoluna da bizleri ehil eyle. 

Dünya ticaret ve allşverişlerimizi hayırh ve İs
lam'a uygun eyle. Kazancımızı bol, nzkımızı hazine-i 
gaybiyenden ihsan eyle. Müesseselerimizin müşte
risini bol eyle. Her türlü afatlardan muhafaza eyle. 
Maddi ve manevi darllklanmızı izale eyle. Haram 
kazanç ve ticaretlerden bizleri ve bütün ehl-i iman 
ve ehl-i Kur'anı muhafaza eyle. 

Her birerimizin aile yaşantısını İslami eyle. Evli 
olan çiftler arasında sevgi, muhabbet ve ülfet bağla-

47 



nnı e' id yle Kırgı n ve dargın olan aileler arasında 
s vgi, banş ve beraberlik ihsan eyle. Her birerinin 

arasında i ülfet ve muhabbeti Allah Rasulü (Sallallahü 

Aleyhi ve Sellem) ve Hatice (Radwallahü Anha) validemiz ara

sındaki ülfet ve muhabbet gibi eyle. Aileler arasında 
olan sihir, nazar, göz, büyü gibi her türlü sıkıntılan 
izale eyle. Sihir, büyü yapan, teşvik eden ve vesile 
olanlara hakiki hidayetler nasib eyle. 

Bekar olanlara hayırh evlilik, İslami yuvalar nasib 
eyle. Haramlara düşmekten muhafaza eyle. Evladı 

olmayanlara hay1rh evlatlar ihsan eyle. Evlatlanmızı 
salih ve saliha eyle. Onlan da abdestli, namazlı, 

Kur'an'll, sohbetli eyle. Analanna ve babalanna ita
atli eyle. Vatanlanna ve bayraklanna saygıh eyle. 
İslama ve Kur'an'a hadim eyle. Yanhş yolda alanlan 
hak yoluna tebdil eyle. Sevdiğin kullann arasına da
hil eyle. Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyye üzerine 
sabit eyle. Kaymaktan, sapmaktan, nefse ve şeytana 
esir olmaktan muhafaza eyle. 

Hasta olanlanmıza acil şifa ihsan eyle. Günah 
hastahklanna ve belalanna yakalananlan acilen ha
las eyle. Sigara içme, televizyon seyretme hastahk
lanndan, içki, zina, kumar, faiz ve her türlü günah
lardan acilen halas eyle. Vakitlerini gıybetle, 

malayani ile geçirmekten muhafaza eyle. Sevdiğin 
ve razı olduğun şekilde yaşamaya muvaffak eyle. 
Yoluna bizleri ehil eyle. Her birerimizi affeyle. Mağ
furun zümresine dahil eyle. Amin diyen kullannı ce-
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a e inden azad yle . Düny vi v uhr vi 

ızi alli asan eyle. Düny v hir timizi 
a u e le. i i cihanda da her birerimizi ziz yl . 

O u an alebelerimize keskin zeka, ulum-u n fia, 
a 1 -ı hamide, ihlas-ı kesir ihsan eyle. Sayıl a nnı çok 

ı . Her birerinin ayak lann ı bu yolda sabit eyle. Ta
l b y , hocaya, medreseye yardım edenlere ya rdım 
yl . Onlan da dünyada ve ahirette makbul kulla

rından eyle. İslam'ı öğreten ilim meclislerini, sohbet 
meclislerini, medreseleri muhafaza eyle. 

Kur'an'ımızı bütün dünyaya hakim eyle. Ümmet-i 
Muhammed'in derdini Kur'an- ı Az i müşşan eyle. 
Maddi ve manevi olarak Kur'an- ı Azimüşşan'a yar
dım edenlerden eyle. Kur'an'ınla her birerimizi amil 
eyle. Bütün İslam i cemaatlere yardım eyle. Her bire
rinin arasındaki tefrikayı, kırgın hğı, dargı n lı ğı iza le 
eyle. Aralanndaki sevgiyi ve din kardeş l i k bağını gün 

be gün müzdad eyle. Bizleri bir bedenin aza lan gibi 
eyle. Dünya Müslümanlannı Kur'an ve İ s l am yolun
da aziz eyle.-Onlara da yardım eyle. 

Ölmüşlerimize rahmet eyle. Ehli hukuku bizden 

razı eyle. Ana ve babalanmızdan ölenlere rahmet 
eyle. Kalanlara sağhk ve afiyet ihsan eyle. Her bire

rin i İslami yaşantı üzere daim eyle. Dualanmızı ka

bul eyle. Tevbelerimizi nasuha eyle. Her birerimizin 

adımlanna hac ve umre sevabı ihsan eyle. 

Büyüklerimize, özellikle mürşidimiz, gönül kıb-
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lem iz Efendi Hazretlerim ize (Kuddise S1rruhü) acil şifalar, 
afiyet ve hayırll uzun ömürler ihsan eyle. Hizmetle

rini makbul, merzi, müteessir eyle. Elleri altında 

seyr-i sülükümüzü tamamlamaya bizleri muvaffak 

eyle. Bizi onlardan, anlan bizden, cümlemizi Habib-i 

Edib'inden ay1rma. Habibinin şefaati uzmasına biz

leri nail eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. 

Son nefesimizde kelime-i şehadet getirerek çene 
kapamaya bizleri muvaffak eyle. Şehit olarak huzu

runa varmayı nasib eyle. Dualanmızı dostlann hür

metine kabul eyle. 

"(<Jlasu{üm!) <De {i: lEAer 
tfuanız oCmasa, CRJı66im si.ze ne tfi.ye 

tfeAerversi.n?" (Furkan/ 77) 
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