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ÖNSÖZ 

Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ 

Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. 
Aziz Kardeşlerim!    

Cenab-ı Hakk’ın has kulları, sadık dostları, gerçek âşıkları 

ve hakiki muhipleri sayısızdır. Bu müstesna zatların tek gayeleri,  

marifetullah, muhabbetullah ve amel-i salih ile Allah’ın rızasına 

mazhariyettir. Başta Peygamber Efendimiz (s.a.v.) olmak üzere 

yüz yirmi dört bin enbiya-i izam hazretleri, yüz yirmi dört milyon 

evliya-i kiram hazretleri, binlerce asfiya, milyonlarca mürşit ve 

müceddit ve milyarlarca müminlerdir. 

Evliyanın bir kısmı herkes tarafından bilinen Abdülkadir 

Geylani (k.s), Ahmed-i Rufai(k.s), Şah-ı Nakşibend(k.s), Bayezid-i 

Bistâmi(k.s), İmam-ı Gazali(k.s), İmamı Şarani(k.s), İmamı 

Şazeli(k.s),Mevlana(k.s) İmam-ı Rabbani(k.s) v.s gibi zatlardır. Bu 

müstesna zatlar, Kur’an’dan aldıkları feyiz ile milyonlarca insanın 

irşadına vesile olmuşlardır. 

Diğer kısım evliyalar ise, bilinmeyenlerdir. Hak Tealanın 

perde-i izzetinde mestur nice âşık ve sadık dostları vardır ki, 

onları Allah’tan başka kimse bilemez. Bu Allah dostları ezelde 

aşk-ı ilahinin şarabını içmiş, muhabbet ve marifet-i ilahiye ye 

mazhar olmuş kimselerdir. Evliyaları hakkıyla tarif ve tavsif 

mümkün değildir. Onlar ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanmış ve 

Kur’an’ın hakikatlerini hayatlarına tatbik etmiş ve ömürlerini 

Allah rızası dairesinde geçirmişlerdir. Allah’ın en sevgili dostları 

olan bu zatlar,  insanlık için birer manevi tabiptirler. Bunları 

yalnız Cenab-ı Hak bilir. Nitekim bir hadis-i kutside şöyle 

buyrulur: “Birçok evliya vardır ki, onları benden başka bilen 

yoktur. Onlar benim hususi ve sevgili dostlarımdır.” 

İbrahim Hakkı (k.s)Hazretleri de; 

 "Harabat ehline hor bakma Şakir, 

 Defineye malik viraneler var." 

 Beyti ile bu hakikate işaret etmiş, bilinmeyen nice Allah 

dostunun ve evliyanın olduğunu ifade etmiştir.      
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Cenab-ı Hak evliyaları kendi muhabbeti için seçmiş, 

onlara kâmil manada ibadetin zevkini tattırmış, onlardan gaflet 

perdesini kaldırmış, basiretlerini açmış, kalplerini tenvir etmiş, 

nice nice esrara ve envara mazhar etmiştir. Onları kem gözlerden 

setrederek, hakikat âleminin telli duvaklı gelini yapmıştır.  

İbrahim Hakkı Hazretlerinin dediği gibi; 

 "Vallahi güzel etmiş 

 Billahi güzel etmiş 

Tallahi güzel etmiş     

Allah görelim netmiş 

Netmişse güzel etmiş."  

Güneşten feyiz alan meyvelerin ve çiçeklerin renkleri ve 

letafetleri, kokuları ve tatları ayrı ayrı olduğu gibi, Kur’an 

güneşinin manevi meyveleri olan umum evliyaların da feyizleri, 

irfanları, meşrepleri, kerametleri ve manevi dereceleri muhteliftir. 

Onlar, o manevi güneşten aldıkları feyiz ile neşrettikleri nurlar,  

zamanın ve zeminin her tarafını ışıklandırmıştır. İnsan maddi ve 

manevi birçok ihtiyaçlara muhtaç olarak yaratılmıştır. Bunları 

temin edemediği takdirde huzur ve rahat içinde yaşaması 

mümkün değildir. Hususen iman, ibadet, marifet, ilim, zikir ve 

hikmet gibi manevi ihtiyaçlarını temin etmeden fikren sükûnete ve 

kalben inşiraha nail olamaz. Bunun için mürşitlere, mücedditlere 

ve evliyalara muhtaçtır.  

Evliyalar, esrar-ı ilahiye ve Kur’an iyeye vakıftırlar. 

Onlar, yaratılışın maksat ve esrarını anlamış mümtaz kimselerdir. 

Onlar, Cenab-ı Hakk’ın cemal ve kemalinin tezahürlerini daima 

temâşa ederler. Onların bu temâşadan aldıkları zevk ve lezzet, 

cennetteki zevk ve sefanın çok fevkindedir. Onlar Cenab-ı 

Hakk’ın cemâl ve kemâline muhtelif isim ve sıfatlarına en 

mükemmel manada ayna olmuşlardır. Hiç şüphesiz insanlar içinde 

Allah’a en güzel, en geniş ve en şaşaalı bir surette âyinedarlık eden 

Hz. Peygamber’( s.a.v) dir. Bu bakımdan Allah’ı en mükemmel 

manada tanıyan, seven, sevdiren, O’ndan korkan ve korkutan 

Efendimiz(s.a.v)dir. 

Daha sonra diğer peygamberler, mürşitler ve evliyalar 

gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cenab-ı Hakk’ın isimlerine 

okyanus gibi bir ayna iken, başka bir peygamber bir deniz, evliya 

bir göl ve başka biri de bir havuz mesabesindedir. 
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Evliyaların ekserisi, zahir ve batın ilimlerle tekâmül etmiş, 

cezb ve aşk-ı ilâhi ile kendilerinden geçmiş, hayatları boyunca 

zühd ve takva ile yaşamışlardır.Onların ekserisi müçtehid 

mesabesindedir.  Onlar keskin anlayış, mevzulara derin vukuf ve 

engin görüşleri ile asırlarının güneşi olmuşlardır. Onlar mülk ve 

melekût âleminin sırlarına ve nurlarına mazhardırlar.  

Evliyaların her birinde Cenab-ı Hakk’ın bazı esması 

hâkimdir. Bundan dolayı bazısında heybet ve celâl, kiminde şevk 

ve zevk, başka birinde marifet ve fazilet, bir kısmında vakar ve 

sükûn, bir diğerinde de ibâdet ve taat ve bir başkasında da şefkat 

ve merhamet galip gelmiştir. 

Allah’a, Resûlullah’a, hak ve hakikate âşık, Kur’an’ın 

sırlarına vakıf, istikamet dairesinden ayrılmayan, bu sayede nice 

ulvî makamlara yükselmiş olan Hak dostlarının ve evliyanın en 

önde gelenlerinden biri de hiç şüphesiz Abdülkadir-i Geylani(k.s) 

Hazretleri’dir. 

Büyük velî veliler sultanı Gavs-i A zam Şeyh Muhyiddîn 

Abdulkadir GEYLÂNÎ (kuddise sirruh) hazretlerine ait olduğu kabul 

edilen FÜYUZÂT-İ RABBANİYYE adlı bu eseri, Kadirîlerden 

Seyyid Muhammed Saîd Hazretlerinin oğlu Seyyid İSMAİL 

Hazretleri, Abdulkadir GEYLÂNÎ Hazretlerinin virdlerini; mâna 

âleminden kalbine dökülüp dilinde ifadesini bulan manzumelerini; 

Cenâb-ı Hakk’ın ona olan inâyetinin bir tezâhürü olarak gönlüne 

vâki olan ilhamlarının bir kısmını toplayıp bir araya getirmek 

suretiyle derlemiştir. Nitekim müellif, Gavs-i A’zam’a ait zikir, fikir, 

vird ve manzumelere, duâ ve niyazlara olan ehl-i tarikatın ihtiyacını ve 

bu hususta kendisine birçok defalar başvurulduğunu, böyle bir eserin 

hazırlanması için kendisini teşvîk edenlerin istek ve ısrarlarının 

kesilmediğini söyler ve buna bilhassa dikkatleri çekmek ister. 

Rahatlıkla diyebiliriz ki, Abdulkadir GEYLÂNÎ (k.s.) 

hazretleri gibi velâyet makamının en üst mertebesinde bulunan, kurb-i 

ilâhiyye, imdad-ı Muhammediyyeye (s.a.v.) mazhar olan kadri yüce 

bir velînin gönlüne ilham yollu inen FÜYUZAT, ciltlerle kitaplara 

sığmayacak ve kelimelerin dar kalıbında ifade edilemiyecek kadar 

geniştir. Ancak Seyyid İsmâil hazretleri (k.s.) halk arasında, sofiler 

katında daha çok meşhur ve anlaşılması kolay olanlarını seçip 

FÜYUZÂT-İ RABBANİYYE kitabını meydana getirebilmiştir. 

Maksadı, bu yolun yolcusu olan ehl-i tarîk, özellikle Kadirî Tarikatının 
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mânâ erleri için velâyetin üst makamından gelen İlâhî feyizlere bir 

pencere açmaya çalışmaktır. 

İslam’ın yüksek ahlâkını ve ulvî mâna perdesini işleyenler 

şüphesiz ki, nübüvvet mektebinde yetişen büyük zatlardır. Başta 

Resûlullah sallalahu teâlâ aleyhi ve sellem olmak üzere onun ashabı ve 

ashab-ı kirâma uyan bahtiyarlar bu perdeyi dokuyup kendilerinden 

sonrakilere emanet etmişlerdir. Cüneyd Bağdadî(k.s), Ma’ruf 

Kerhî(k.s), Abdulkadir Geylânî(k.s), Rabia el-Adeviyye(k.s) ve emsali 

büyük veliler Resûlullah (s.a.v) ile ashabından intikal eden perdeyi 

örnek edinerek birçok perdeler işlemiş ve böylece İslâm sarayını 

dokudukları perdelerle süslemişlerdir. 

Gelin hep beraber Gavs-ı Azam Abdülkâdir-i Geylânî 

Hazretlerinin Füyuzât-ı Rabbâniye fî Evrâd-ı Kâdiriyye İsimli 

Duasıyla Rabbimize yalvaralım:  

Allah’ım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce 

huzurunda hep sadâkatle kullukta bulunma payesini bize de lutfet!; 

lutfet ki Allah’ım, dillerimiz sürekli Sen’in zikrinle meşgul, bedenimiz 

bütün uzuvlarıyla Sen’in emrine mutî’, kalplerimiz de yalnız Sen’in 

marifetinle dolu olsun. Ruhlarımızı müşahedenle kanatlandır; kalb, sır 

gibi latifelerimizi de yakınlığınla taçlandır. Sen her şeye kâdirsin. 

Sen’den dünya hayatında zühdümüzü ve nezdindeki derecelerimizi 

artırmanı diliyoruz.  

Ey kalplerin ancak yakınlığıyla sükûna erdiği.. hayatın sadece 

lütf u ihsanıyla başladığı ve devam ettiği.. ünsüyle ve dergahının 

kapısını hep açık tutmakla, salih ve mukarreb kimselerin gönüllerine 

ferahlık salan.. ölümü ve hayatı yaratan.. uzaklaştıran ve yakınlaştıran.. 

saîd ve şakî kılan.. kalbî istidadını kaybetmişleri dalâlet çukurlarına 

atan ve temiz gönülleri sırat-ı müstakîme ulaştıran.. fakirliğe maruz 

bırakan ve zenginlikle serfiraz kılan.. kullarını imtihan eden.. dilerse 

affeden.. her şeyi takdir buyuran ve irade ettiklerini kazasıyla varlık 

sahasına çıkaran Yüceler Yücesi Allahımız! Biz katiyen inanıyoruz ki, 

olup biten her şey Sen’in ezelde takdir buyurduğun büyük planın birer 

parçası olarak meydana gelmektedir.  

Rabbim! Sen’in kapından başka hangi kapıya yönelebilir, 

Sen’den başka kime teveccüh edebilirim! Ululuk ve azamet tahtının 

yegâne sultanı Sen’sin; güç ve kuvvet de yalnız Sana aittir. Yüce 

Rabbim! Sen Maksûd-u Hakikî iken, ben başka kimi maksat ittihaz 

edebilirim! Sen yegâne ma’bûd iken, ben başka kime ubûdiyette 
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bulunabilirim! Bütün hazineler Sen’in tasarrufun altındayken benim 

ihtiyaçlarımı başka kim karşılayabilir!  

Ey kullarının Kendisine tevekkül ettiği.. korkanların dergahına 

sığındığı.. darda kalmışların ümitlerini ihsanlarına bağladığı.. ızdırar 

içerisinde kıvranan bîçarelerin güç ve kuvvetine, rahmetinin 

enginliğine sığındığı.. fazl u keremine ellerin açıldığı ve dileyenlerin 

kapısına yöneldiği Ulu Mevlâm! Hiçbir surette ve hiçbir sebeple Sana 

karşı şekvada bulunma hakkım yoktur; ben de salih kulların gibi 

rahmetini ümid ediyor ve inayetini diliyorum; beni tevekkül gibi yüce 

bir hasletin özüne varmış bahtiyarlardan eyle! Ey kullarına en yakın 

olan, onları işiten ve isteklerine icabet eden Rab! Bu nâçar kulunun 

dileklerine de cevap ver; onun endişe ve korkularını da gider ve 

umduklarında haybet ve hüsrana uğratma! 

Yüce Allah’ım! Bizler yürüyeceğimiz yolu tam olarak 

bulamamış bir kısım şaşkınlarız; yolların en müstakîmine Sen bizi 

hidayet et! Fakirliğimize, zayıflığımıza ve aczimize derman ol; 

günahlarımızı yarlığa, ey Nur, ey Hâdî, ey Ganiyy, ey Kaviyy, ey 

Gafûr u Rahîm! Allahım, nezdinden göndereceğin bir ruhla bizi te’yîd 

ve takviye ve ilm-i ledünden bize de ta’lim buyur.. Razı ve hoşnut 

olduğun yüce dinimiz üzerine ayaklarımızı sabitle ve bizi, haklarında 

ebedî saadet takdir buyurduğun, hoşnutluğunla sevindireceğin, 

cemâlinle gözlerini aydınlığa kavuşturacağın bahtiyar kullarından 

eyle!  

Allah’ım! Şu muvakkat dünya hayatında sadece Sana kullukta 

bulunmak ve masiyetlerden kaçmak istiyorum. Bu dileklerimi 

gerçekleştirmeyi benim için kolay kıl; neticede de beni Cennetine al, 

cemâlini müşahede ile mesrûr et ve ikaba uğramaktan sıyanet buyur!  

Allah’ım! Ömrümüzü hep tâat eksenli sürdürme, ölmeden 

evvel de tevbe kurnalarında küçük-büyük bütün günahlarımızdan 

arınıp öylece huzuruna gelme hususunda bizden yardımını esirgeme! 

Sorgu esnasında yalpalamaktan ve kaybetmekten koru ve bizi kitabını 

sağından alanlardan eyle.. mahşer gününün korku ve endişelerinden 

emin kıl.. sırat-ı müstakîminden ayırma.. rahmetinle, kereminle bizi 

naîm cennetlerine al.. Affınla, hilminle muamelede bulun; bulun ki 

dokunamasın bize o azab-ı elîm, ey Berr u Rahîm ve ey Halîm ü 

Kerîm!  

Ya Ekreme’l-ekremîn! Bizim bir faydayı celbedecek ya da 

bir zararı def’edecek güç ve kuvvetimiz yoktur. Hiçbir şeye sahip 

olmayan bir kısım fakirler, hiçbir şeye güç yetiremeyen bir kısım 
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zayıflarız. Hayır, bütünüyle Sen’in elindedir ve her iş encamı itibarıyla 

Sana rücû edecektir. 

 Allah’ım! Bizi emir buyurduğun hususları gerçekleştirmeye 

muvaffak kıl.. mükellef tuttuğun vazifelerimizi yerine getirebilmemiz 

için yardımcı ol.. fazl u rahmetinle bizi başka her şeyden müstağnî tut.. 

inâyât ü kereminle kırık döküklerimizi onar ve mâ fâtımızı 

(fevtettiğimiz şeyleri) telâfi imkânları sun!  

Allah’ım, merhameti sonsuz Allah’ım! Bizim idrak 

ufkumuzun kuşatamadığı ya da istemeyi bile bilemediğimiz, hayır 

olarak kullarından herhangi birisine vaad ya da ihsan ettiğin ne kadar 

güzellik varsa onların hepsini rahmetinden biz de diliyoruz.  

Allah’ım! Zayıflığımı, çaresizliğimi, insanlar arasındaki 

önemsizliğimi, değersizliğimi Sana şikâyet ediyorum. Sen 

Erhamürrâhimînsin; bütün çaresizlerin Rabbi de, bu çaresiz kulunun 

Rabbi de Sen’sin; beni, kötülük yapacak, düşmanlıkta bulunacak 

kimselerin insafsızlığına terk etmezsin. Ah, keşke bu mücrim kuluna 

karşı gazabın olmadığını bir bilebilseydim; o zaman başka hiçbir şeyi 

önemsemezdim. Affına layık değilim ama onu da dört gözle beklerim. 

Gazabının gelip beni bulmasından, hiddetine maruz kalmaktan, bütün 

karanlıkları ışığa kavuşturan ve dünya ve ahiret umûrunun salâhına 

vesile olan nuruna sığınıyorum. Benim halimi ıslah edecek güç ve 

kuvvet de yalnız Sen’dedir; Sana sonsuz hamdediyor ve hoşnutluğunu 

diliyorum.  

Ey emellerimi lütf u keremine ve ihsanlarının güzelliğine 

bağladığım.. Gizli-açık her hâlimi gören ve âkıbetimin nasıl olacağını 

bilen Yüce Rabbim! İnişli-çıkışlı hallerimi ve dilimin hâcâtıma 

tercüman olamayışını da yine Sana şikâyet ediyorum. Yegâne mâlikim 

Sen, yaptığım her işi neticeye erdirecek olan Rabbim de Sen’sin. 

Hiçbir halim Sana gizli kalmaz. Gamlarımı, kederlerimi görür, işitir ve 

bilirsin.  

Rabbim! Dûçar kaldığım musibetler büyüdü de büyüdü.. 

tasalarımın hadd ü hesabı yok.. gençliğim çoktan elden gitti.. duygu ve 

düşüncelerim duruluğunu kaybetti.. topyekün kederler üzerime 

çullandı. Bir mükafaata mı mazhar olacağım yoksa bir mücazaata mı 

maruz kalacağım, onu da kestiremiyorum, ey dönüşümün Kendisine 

olacağı, içimden geçenleri de, dışıma aksedenleri de, arzularımı da, 

sonumun nasıl olacağını da bilen Rabbim!  

Allah’ım! Aciz ve zayıf düştüm.. çaresiz kaldım.. fikrim herc 

ü merce uğradı.. durumum iyice zora girdi.. halim kötüleştikçe 
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kötüleşti.. hayallerimin gerçekleşme ihtimali iyice düştü.. hasretim 

büyüdükçe büyüdü.. âh u enînlerim semalara ulaştı.. sırlarım âşikâr 

oldu.. Gözyaşlarım sel olup aktı...  

Allah’ım, Sen benim yegâne melceimsin. Huzuruna gelebilmek için en 

büyük vesilem de yine Sen’sin, Sen’in rahmetindir; açığımı ve gizlimi 

bilen sadece Sen olduğun için acılarımı, ızdıraplarımı Sana arzediyor, 

başımda dönüp duran felaketleri def’etmeni diliyorum.  

Ulu Allah’ım! Sen’in kapın talebi olanlara her zaman açıktır 

ve Sen’in fazlın muhtaç olanlara mutlaka ulaşır. Arz-ı hal edilebilecek 

ve bir talepte bulunulabilecek en son merci yalnız Sen’sin. Ey duyan, 

gören, olup biten her şeyi manzar-ı âlâdan temâşâ eden; arzın ve 

semanın, esmâ-i hüsnanın sahibi; isimleri kâinatın devam ve bekasının 

vesilesi Yüce Rabbim! Sen’den, akan gözyaşıma, bitkin ve bîtap düşen 

bedenime, dermansız halime, sönüp gitmeye yüz tutmuş gençliğime 

merhamet etmeni diliyorum.  

Ya Rab! Bu nâçar kulunun önündeki yollar daraldıkça 

daraldı.. bütün kapılar yüzüne kapandı.. neticeye götüren yola girmesi 

de iyice zorlaştı.. üzüntüsü, tasası arttıkça arttı.. ömrü tükenmeye yüz 

tuttu da, hâlâ huzura, rahata ve gönül duruluğuna giden kapılardan 

hiçbiri açılmadı.. Günler geldi geçti de nefis gafletten ve aşağılık 

işlerden bir türlü elini eteğini çekmedi.  

Ey Kendisine el açıldığında cevap veren, dilediği hususu 

süratle gerçekleştirmeye muktedir olan, azametli, kerîm ve lütufkâr 

Rabbim! Benim içine düştüğüm musîbetleri de ancak Sen berteraf 

edebilirsin. Recâ hislerimi tamamıyla Sen’in inayetine, rahmetine, 

şefkatine bağladım; ne olur, bu bendeni haybet ve inkisara uğratma!  

Ey benim Yüce Rabbim! Dualarıma perde koyma, 

dileklerimi geri çevirme ve beni hicranımla, bir hiç hükmünde olan 

havl ve kuvvetimle başbaşa bırakma! Acziyetime, ihtiyacıma 

merhamet et! Sadrım daraldı, fikrim teşvişe uğradı; ne yapacağımı, 

nasıl davranacağımı şaşırmış bir halim var. Gizlimi de açığımı da bilen 

Sen, fayda temin edecek, zararı def’edecek Sen, yüce nezdinden 

sürpriz bir fereç ve mahreç gönderecek Sen, bütün zorlukları kolay 

hale getirecek de yine Sen’sin! 

 Rabbim! Rahatsızlığı arttıkça artan, şifa bulması zorlaştıkça 

zorlaşan, dertleri çoğaldıkça çoğalan, devaları iyice azalan, başındaki 

musibetler bütün bütün kabaran, onlardan kurtuluş çareleri hiç 

denilecek kadar zayıflayan bu bîçareye merhamet et, inayet elini uzat!  
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Ey teveccühleriyle mahzun kullarının kalblerini imar buyuran, 

cömertliği ve nimetleriyle bütün mevcûdatı kuşatan Merhametliler 

Merhametlisi! Çaresiz kalanların melcei, ümidi, yardım edeni ve şifa 

vereni yalnız Sen’sin. Ben de Sen’in kulunum.. Ben de Sen’in 

nezdindekilere muhtacım. Fakirim; sehavetinden fışkıran lütuflarını 

gözlüyorum. Günahkârım; günahlarımı silip süpürdüğün, beni de 

affınla sarıp sarmaladığın müjdesini bekliyorum. Çok korkuyorum; 

müsamaha ve emn ü eman diliyorum. İsyankârım; ettiğim tevbelerin, 

kötülük ve isyan kokan hatalarımı toz-duman edeceği ümidini 

taşıyorum. Kapında fakir ve aciz bir dilenciyim; ihsanlarının gelip beni 

de sürûra garkedeceği recasıyla yaşıyorum. Sayısız kayıtların mahpusu 

oldum; kulluğuma mani olan o bağların süratle çözüleceği ve 

müşahede ufkuyla sevindirileceğim ümidini besliyorum. Aç ve üryan 

bir vaziyette, dergâhının önünde, kurb kevserlerine kanacağım, iman 

libasıyla donatılacağım intizarı içindeyim. Susuzluktan dilim damağım 

kurudu, ciğerlerim kavruldu; elemli ateşlerimin ferahlatan bir serinliğe 

inkılâb edeceği, muhabbet oluklarından kana kana içeceğim, kurb 

kâselerinden yudumlar alacağım, sıkıntılarımın, elemlerimin, 

rahatsızlıklarımın ve hüzünlerimin bir bir dağılıp gideceği ve sürpriz 

sevinçlere dönüşeceği, bütün hastalıklarımdan şifa bulacağım anları 

gözlüyorum. İniltiler içinde huzuruna gelmiş garip bir yolcuyum. 

Vatanından, tanıdıklarından cüdâ düşmüş bir zavallıyım; dilerim ki bu 

gurbet, bu şekâvet ve bu talî’sizlik daha fazla sürüp gitmesin, gitmesin 

de bir an evvel gurbetim sıla olsun.. ruhum ve bedenim, ağaçların 

altında ılgıt ılgıt esen meltem rüzgarlarının serinliğiyle huzura doysun.. 

gönlüm lütf u ihsanla dolsun.. Kalbim rahmet ve rıdvan esintileriyle 

ferahlık bulsun, ya Azîm ü ya Mennân, ya Kerîm ü ya Rahman, ya 
Sâhibe’l-cûdi ve’l-ihsan ve’rrahmeti ve’l-gufran, ya Allah, ya Rab, ya Allah, 

ya Rab, ya Allah, ya Rab! 

 Kevn ü mekânın artık dar geldiği, varlığın bütünüyle kendisinden 

uzak durduğu, ünsiyete yanaşmadığı, gece-gündüz şaşkın şaşkın, hafakanlar 

içinde dolaşan, sılada bile gurbet yaşayan, hiçbir yere sığmayan, zaman geçse 

de dertleri, tasaları azalmayan, vahşîler gibi mahlûkatla bir türlü ünsiyet 

edemeyen bu kuluna merhamet et!  

Rabbim, Yüce Rabbim! Sen’den başka bir rab var mı ki, ona 

yalvarayım.. başka bir ilah mı var ki, ümitlerimi onun vereceklerine 

bağlayayım.. Sen’den gayrı bir kerem sahibi mi var ki, ondan atâ ve ihsan 

talebinde bulunayım.. cömertliğiyle maruf başka birisi mi var ki, onun fazlına 

bel bağlayayım.. Sen’den gayrı bir hâkim-i mutlak, el açılan, ihtiyaç arz 

edilen bir başkası mı var ki, şikayetlerimi ona ileteyim ya da işlerimi ona 
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havale edeyim!? Hayır ya Rabbi, hayır, Sen’den öte kerem ve cömertlik 

sahibi yoktur.  

Ey gazabından rahmetine sığındığımız, kullarını koruyup kollayan 

fakat Kendisi asla bir himayeye ihtiyaç duymayan Rabbim! Sen’den başka 

keremi ve ihsanı bol kerîm bir rab var mı ki, gidip ona el açayım!  

Allah’ım! Dost bildiklerim bana hep cefa ettiler.. tabîp 

zannettiklerim canımdan usandırdılar.. Yakın-uzak herkes hep şamataya 

aldılar; dertlerim de büyüdükçe büyüdü. Vedûd ü Karîb, Raûf u Mücîb bir tek 

Sen’sin; ne olur, merhametini esirgeme ve gidecek başka kapısı olmayan bu 

kulunun yalvarışlarına da icabet buyur!  

Rahmeti, şefkati, re’feti ve merhameti, zayıfların ve güçsüzlerin 

sığınağı olan Yüceler Yücesi Rab! Her şeyi bilen ve dilediği her şeyi 

gerçekleştirmeye muktedir olan yalnız Sen iken, kime gidip halimi arz 

edebilirim ben! Her halimi görüp bilen, dost ve yardımcı Sen olduğun halde, 

başka kimden yardım dilenebilirim! Kerem Sen’in şanın iken başka hangi 

kapıya iltica edebilirim! Hem, Sen’den başka benim yaralarımı kim tedavi 

edebilir, kırıklarımı kim sarabilir; dağlar cesametindeki günahlarımı kim 

affedebilir! 

Ey bütün sırlara nigehbân, sadırlarda saklanan her şeye muttali olan.. 

gücü, kuvveti elinde bulunduran ve varlığa hükmeden.. Her şeyin evveli ve 

her şeyin âhiri olan Rabbim! Sen’den, beni sorgusuz, sualsiz, meccanen 

affetmeni diliyorum.  

Ey her şeyin dizginlerini elinde tutan.. hiçbir şeyin Kendisine zarar 

ve fayda veremediği, galebe edemediği.. hiçbir şeyin ilminden ve nazarından 

kaçamadığı, Kendisine ağır gelmediği.. hiçbir yardıma ihtiyacı olmayan.. 

hiçbir şeyin meşgul edemediği.. aciz bırakamadığı.. Kendisine benzemediği.. 

her şeyin yegane mâliki olan ve anahtarlarını elinde bulunduran Yüce 

Rabbim! Üzerimde dönüp dolaşan bütün zararları uzaklaştır.. işlerimi 

kolaylaştır ve bereketlendir.. beni altından kalkamayacağım şekilde muhasebe 

ve muahazeye tâbî tutma.. mevhibelerini sağanak sağanak başımdan aşağıya 

yağdır.. her şeyin hayırlısını nasip et ve bütün muzır ve şerîr şeylerden sıyanet 

buyur!  

Ey her şeyin evveli, âhiri, zâhiri, bâtını olan.. her şeye hükmeden.. 

her şeyi sayıp ortaya döken.. başta yaratan, ölümden sonra tekrar hayat veren.. 

bilen.. kuşatan.. gören.. müşahede eden.. kim ne işlerse hepsini kaydeden.. 

küçük-büyük yapılan her şeyi gören, haberdar olan.. Kayyûm ismiyle varlığı 

ayakta tutan.. Görünür âlemin verasında, verâların da verasında tasarruf sahibi 

bir zat olan Yüce Rabbim! Sen her şeye kâdirsin, ne olur, benden bilerek ya 

da bilmeyerek sâdır olmuş ne kadar hata, günah ve isyan varsa onları da 

mağfiret buyur!.  

Allah’ım, Ulu Allah’ım! Zerrelerden seyyarelere kadar bütün varlık, 

Sen’in mehâbet ve mehâfetin karşısında hep iki büklümdür. Sen ise bütün 

korkulardan münezzeh ve müberrâsın. Sen’den bir daha sorgu-suale maruz 
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kalmayacağım şekilde beni affetmeni istirham ediyorum, ey kat kat perdeler 

ötesinden, verâların verâsından bütün varlığı evirip çeviren Allah’ım! Ey 

inanan kulların reca kaynağı, ümit ettiğim hususlarda beni hayal kırıklığına 

uğratma! Ey rahmet dileyenlere merhamet tecellîlerinde bulunan, bana da 

rahmetinle muamele eyle! Ey inanmış gönülleri inayetiyle koruyup kollayan, 

yardımınla beni de te’yîd buyur! Ey tevbe edip yeni bir teveccühle dergâhına 

dönenleri muhabbet tecellileriyle karşılayan Rab, Kâinatın Medar-ı İftiharı, 

Sen’in habîbin Muhammedü’l-Emîn hürmetine, benim ve topyekün 

Müslümanların tevbelerimizi kabul et!  

Âmin, Âmin ya Rabbe’l-âlemîn! Sen’in Kitab-ı Mübîn’indeki, “Ey 

müminler! Nebîler Serveri Hazreti Ahmed ü Mahmûd u Muhammed 

Mustafa’ya çok salât ve selam edin!” emrine ittibâen, o İnsanlığın 

Efendisi’ni, âlini ve bütün ashabını salât ü selamlarla anıyor, el açışlarımızın, 

yakarışlarımızın en güzel ve en hayırlı şekilde cevaplanacağını ümit ediyoruz! 

Bir kısım densizlerin yakıştırmalarından doğu ve batı arasındaki mesafeden 

kat kat daha uzak, insanlığı aydınlatmak için her zaman değişik elçiler 

gönderen, âlemlerin Rabbi Allah’ımız! Beklediğimiz hususlarda bizi inkisara 

uğratma, ne olur! Âmin  
    Ebubekir TANRIKULU Hoca

        Kadiriyye-i Halisiyye-i Hayriyyenin 

    Hadimül Fukarası 
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ABDULKADİR GEYLANİ (K.S) HAZRETLERİNİN 

VİRDLERİ 
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