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SEYYİD AHMED ER RUFÂİ (k.s.)

H. Recep 512 (21 Ekim 1118)’de Bağdat’la Basra arasın-
da kalan Batâih bölgesinde Ümmüabîde köyünde doğdu. 
Atalarından Rifâa el-Hasan el-Mekkî’den (ö.331/943) do-
layı Rifâî nisbesini aldı.
Ahmed er-Rifâî’nin Hz. Hüseyin soyundan gelen bir sey-
yid olduğunda bütün kaynaklar birleşirler. İmam Mûsâ 
el-Kâzım’ın oğlu İbrâhim el-Murtazâ neslinden olan ced-
di Rifâa el-Hasan el-Mekkî, Karmatîler’in sebep oldu-
ğu kargaşa ve isyanlar sırasında Mekke’den İspanya’ya 
hicret ederek İşbîliye’ye yerleşti. Torunlarından Seyyid 
Yahyâ, ailesiyle birlikte İşbîliye’den tekrar Hicaz’a dön-
müş (450/1058), daha sonra Basra’ya gitmişti. Ahmed 
er Rifâî’nin babası olan Seyyid Ali bu zatın oğludur; an-
nesi ise Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin soyundan Fâtıma el-
Ensârî’dir. Seyyid Ali, Batâih’e dönerken Bağdat yakın-
larında vefat etmiştir (519/1125).
Babası öldüğünde yedi yaşında olan Ahmed er-Rifâî’yi, 
devrin büyük sûfîlerinden dayısı Şeyh Mansûr el-
Batâihî, annesi ve kardeşleriyle birlikte himayesine aldı. 
Kur’an öğrenimini ve hıfzını tamamladıktan sonra, devrin 
âlim ve mutasavvıflarından Şeyh Ebü’l-FazlAli el-Vâsıtî 
ve diğer bazı âlimlerden İslâmî ilimleri öğrendi. Ebû İs-
hak eş-Şîrâzî’nin Şâfiî fıkhı ile ilgili Kitabü’t-Tenbîh’ini 
okudu. Bu kitaba yazdığı şerh Moğol istilâsı sırasında 
kaybolmuştur. Vâsıtî ona icâzet verdi (1144) ve hırkasını 
giydirdi. “Herkes üstadıyla ben ise talebem Rifâî ile if-
tihar ederim” diyen Vâsıtî, zâhir ve bâtın ilimlerine sa-
hip bir âlim ve sûfi olduğunu belirtmek üzere O’na Ebü’l 
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alemeyn (iki bayrak sahibi) unvanını verdi. 1147 yılında 
babasının tekkesinin bulunduğu Karye Hasan’a geldi. 
Şöhreti her tarafa yayılmıştı.  Ahmed er-Rifâî , Vâsıti’nin 
ölümünden sonra dayısı Şeyh Mansûr el Batâihî’nin ter-
biye ve irşad halkasına girdi. 1145’te Rifâî’ye hilafet ve 
şeyhü’ş şüyûh (şeyhler şeyhi) unvanını vererek kendisi-
ne bağlı bütün tekkelerin şeyhliğini de tevdi eden Batâihî, 
Ümmüabîde’deki tekkeye yerleşip müridlerin irşad ve 
terbiyesiyle meşgul olmasını istedi. Müridlerinin sayısı-
nın artması, o bölgede şeyhlerin haset ve kıskançlığına 
sebep oldu. Rufâi kaynakları müntesiplerinin sayısının 
100.000’i aştığını, vefatında cenazesine 900.000’i erkek 
ve 600.000’i kadının katıldığını yazmaktadır. Ancak bir-
çok iftira, itham ve hakaretlerle karşılaşmasına rağmen, 
büyük bir sabır ve tevâzu göstererek irşad vazifesine de-
vam etti. Kendisini çekemeyenler Halife Müktefi’ye erkek 
ve kadın müridlerini aynı zikir meclisinde bir arada bulun-
durduğu iddiasıyla şikâyet ettiler (1155). Durumu yerinde 
araştırmakla görevlendirilen memur, kanaatlerini halifeye, 
“Bu seyyid ve müridleri sünnet yolunda değillerse yeryü-
zünde sünnet üzere hareket eden hiç kimse kalmamış de-
mektir” şeklinde açıkladı. Bunun üzerine Halife, Ahmed 
er-Rifâî’ye, yaptırdığı tahkikattan dolayı özür dileyen bir 
mektup gönderdi.

1160’ta bazı yakınları ve müridleriyle birlikte hacca gitti. 
Dönüşte Medine’yi ziyaret etti. Medine uzaktan görünün-
ce devesinden inip yürüyerek Ravza-i Mutahhara’ya girdi. 
Rifâî’nin bu ziyaret sırasında zuhur ettiği ileri sürülen bir 
kerametiyle ilgili menkıbe oldukça meşhurdur. Rivayete 
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göre, Hz. Peygamber’in kabri önüne gelince “es-Selâmü 
aleyke yâ ceddî!” (Selam sana olsun Ey Dedem!) diyerek 
selam vermiş, orada bulunanlar Hz. Peygamber’in “Aley-
ke’s-selâm ya veledî!” (Selam sana olsun Ey Evladım!) 
sözüyle selâma karşılık verdiğini duymuşlar; cezbeye ge-
len Rifâî diz çöküp;

“Fî hâleti’l bu’di rûhi küntü ursilühâ
Tukabbilü’l - erda annî ve hiye nâibetî
Ve hêzihi devletü’l - eşbâhı kad hadarat
Femdüd yemîneke key tehzâ bihê şefetî”

“Uzaktayken gönderirdim ruhumu,
Öperdi O. Benim yerime, mübârek yeri.
Şimdi ise, mukaddes varlığının görüldüğü andır.
Uzat, mübârek elini de, dudağım onu öpme şerefine ersin !...”
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mânasına gelen meşhur şiirini okumuş; bunun üzerine Hz. 
Peygamber’in kabrinden dışarıya nûrânî bir el uzanmış ve 
Rifâî bu eli öpmüş; aralarında Hayyât b. Kays el-Harrânî 
ve Adî b. Müsâfir gibi zatların da bulunduğu büyük bir 
topluluk hadiseye şahit olmuşlardır. 
Abbâsî Halifesi Müstencid, Ahmed er-Rifâî’ye bir mek-
tup göndererek kendisine nasihat ve tavsiyelerde bulun-
masını istedi. Rifâî’nin cevabî mektubunu beğenen ha-
life ona ve dervişlerine birçok hediye gönderdi, bir sene 
sonra da sarayına davet etti. Halife, maiyetindekiler ve 
Bağdat şeyhleri ona büyük bir saygı ve ilgi gösterdiler. 
İrşâdü’l-müslimîn müellifi Fârusî, halifenin onu ikinci ve 
üçüncü gün yalnız başına saraya davet ettiğini, babasının 
kabri civarında icra ettiği zikir meclisine kendisinin de 
katıldığını anlatır. Bu ve benzeri kayıtlardan onun Abbâsî 
halifelerinden hürmet gören, devrinin tanınmış ve itibarlı 
bir sûfisi olduğu anlaşılmaktadır.
Ahmed er-Rifâî, şiddetli bir ishal hastalığı sonunda 22 
Cemâziyelevvel 578 (23 Eylül 1182) tarihinde vefat 
etti. Türbesi Bağdat’ın güneyinde Vâsıt yakınlarındadır. 
Ahmed er Rifâî, hem baba hem de anne tarafından sûfî 
ve Abbasi devletinde “nakiplik” yapan seçkin bir aileye 
mensuptu. Baba ve dedesinin Batınî ve Şiî gruplara karşı 
sünniliği korumakla görevli olmaları, O’nun sünni bir or-
tamda yetiştiğini göstermektedir. 
Kaynaklar onu âlim, muhaddis, Şâfiî fakihi ve müfessir 
bir sûfi olarak tanıtırlar. Ahmed er-Rifâî’nin menkıbe ve 
eserlerinde görülen tasavvuf ve tarikat anlayışı Kitap ve 
Sünnet’e tamamen uygundur. Buna göre İslâm, “zâhir” ve 
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“bâtın”ı ile bir bütündür. Bâtın zâhirin özü, zâhir bâtının 
zarfıdır; zâhir olmasa bâtın da olmazdı. Kalp cesetsiz ol-
maz, kalbi olmayan  ceset ise çürür. Tasavvuf bâtın ilmi-
dir. Tarikat şeriat demektir. Derviş olmak için toplumdan 
uzaklaşmak gerekmez. Müridler dünyevî meşguliyetlerini 
terketmeksizin, helâl ve harama dikkat ederek ve gafletten 
uzak kalmak suretiyle hak yolunda ilerleyebilirler. Tasav-
vuf baştan sona “edep”ten ibarettir ve bütün edepler Hz. 
Peygamber’in sünnetine tâbi olarak elde edilebilir.
 

Hz. Pîr Seyyid Ahmed er Rufâi türbesi
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RUFÂİ DERVİŞ ÇEYİZİTopuz

Keşkül

Teber
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RUFÂİ ZİKİR USÛLÜ
1- Destur şeyhim Hacı Hasan Küçük Efendi,
Büyük  Şeyh  Efendilerimiz;
Hacı Mustafa BOYRAZ Efendi, Hacı Yakub Efendi, 
Seyyid Muhammed Mâlikî,
Hacı Mustafa Çorumî, Hacı Ali Efendi, Hacı Bekir Baba
Destur pîrim Seyyid Ahmed er Rufâi
Destur yâ Hazreti Ali (k.v.)
Destur yâ Rasulallah (s.a.v.)
Destur yâ Allah (c.c.)

2- Bağışlar yapılır

3- Vestağfirû rabbeküm sümme tûbû ileyh. İnne rabbî 
rahîmün vedûd.
“Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra da O’na tevbe edin. 
Doğrusu Rabbim çok merhametlidir, (müminleri) ve çok 
sever.” Hûd sûresi 90. Âyet

4- “Yâ Mâlikel mülki’l-Kadîm
    “Estağfirullah el azîm.’’
Ey! Mâlik’el mülk olan 
Ey Azim (olan Allah’ım)! Sana istiğfar ederim.
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5- “Estağfirullah emân yâ Rabbi
Min külli zenbin tevbe yâ Rabbi.’’
Günahlarımdan istiğfar ediyorum Ey Rabbim!
Bütün günahlarımdan tevbe ediyorum ey Rabbim!

6-  “Estağfirullah tubtü illallah
Ve neheytü kalbi an-mâsivAllah.’’
Allah’a tevbe ve istiğfar ederim.
Allah’tan başka her nehy (kötülük)den kalbimi uzaklaş-
tırdım.

7- İnnehu min Süleymane ve innehu
    Bismillahirrahmanirrahîm
“O (mektup), Süleyman’dan (geliyor) ve Rahmân ve 
Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlamakta)dır.”
Neml sûresi 30. Âyet
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8- “Yâ Rahmân yâ Rahîm yâ Allah’’

9- “Yâ Settar Yâ Ğaffar Yâ Allah”

10- Yâ Hannân! Yâ Mennân! nes’elükel emân, el emân 
min zevâlil îman.
Ve min şerriş-şeytan. Yâ Ğafuru yâ ğufran.

Ey çok merhametli ve çok ihsan edici (Allah’ım)! Senden 
emân diliyoruz.
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İmanımı zevalden, şeytanın şerrinden, sonsuz ihsanınla 
bizleri muhafaza eyle!
Ey bağışlaması sonsuz (Rabbim!)

11- Yâ Mustafa şey’enlillah. Yâ sırren min sırrîllah.
Yâ Mustafa şey’enlillah. Yâ feyzen min feyzillah.
Yâ Mustafa şey’enlillah. Yâ nuren min nurîllah. (3 defa)
Ey (Muhammed) Mustafa! Allah’ın sırrından bir sırsın. 
(N’olur) Bu sırdan azıcık da bize ver!
Ey (Muhammed) Mustafa! Allah’ın Feyzinden bir feyiz-
sin. (N’olur) Bu feyizden azıcık da bize ver!     
Ey (Muhammed) Mustafa! Allah’ın Nurundan bir nursun 
(N’olur) Bu nurdan azıcık da bize ver!
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12- Ya Mütecelli irham züllî
       Ya Müteâli aslıh hâlî.
Ey tecelli eden (Rabbim)! Düşüklüğüme merhamet eyle!
Ey Yüce ve Kudret sahibi (Rabbim)! Kötü hallerimi ıslah 
eyle!

13- Yâ Rasullallah ğavsan ve meded.
       Yâ Habiballah aleykel mu’temed.
       Yâ Nebiyyallah künlena şâfian entevallahi şefiün      
       lâ türed.,
Ey Allah’ın Resulu ! Bize yardım eyle!
Ey Allah’ın Habibi ! Sana güvenimiz tamdır.
Ey Allah’ın Nebisi! Bize şefaat eyle! Vallahi! Sen şefaati 
red olmayansın!
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Yâ Rabbi ente Allah (3 defa)
Yâ Hasbi ente Allah.
Allah’ım sen Rabbimizsin.
Allah’ım sen her şeye yetensin.

Yessirlenâ ilme lâ ilahe illallah, Muhammedün 
Resulullah.
“La ilahe illallah Muhammedün Resulullah’’ ilmini bize 
kolaylaştır.

Yâ erhamerrahimîn irhamnâ
Yâ erhamerrahimîn veffiknâ.
Yâ erhamerrahimîn aslıhnâ.
Ey esirgeyen, bağışlayan (Rabbim)! Bize rahmetinle 
muamele eyle!
Ey esirgeyen, bağışlayan (Rabbim)! Bize muvaffak eyle!
Ey esirgeyen, bağışlayan (Rabbim)! Bizi ıslah eyle!
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Rahmetullahi ve berekâtühu aleyküm ehlel beyt. 
İnnehu Hamid’ün Mecîd
Allah’ın rahmeti ve bereketi Ehl-i Beyt üzerine olsun. O 
(Allah) öven ve övülen, azamet ve güç sahibidir.

 
14- İnnemâ yürîdüllahü liyüzhibe ankümür ricse ehle’l 
beyti ve yütahhîraküm tethîra.

“Ey Ehl-i Beyt! (Ey Peygamberin ev halkı)Allah sizden, 
sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” 
Ahzâb sûresi 33. Âyet

15- İnnellâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy.
Yâ eyyuhellezine âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ
“Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salevât getirirler. 
Ey Müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir tesli-
miyetle selâm verin. Ahzâb sûresi 56. Âyet
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16- Salavat-ı Seb’a 
Allahümme Salli ve Sellim ve Barik alâ Seyyidina 
Muhammedin ve alâ âlihi adede kemâ lillahi ve kemâ 
yeligu bikemâlihi.
“Seyyidina, Mürşidinâ, Es’adinâ, Hayrül verâ, 
Şemsud-duhâ, Bedrüddücâ, Nurul hüdâ”  

Ey Allah’ım Salat, selam ve bereket Peygamber 
Efendimizin ve Ehlibeytinin  üzerine Allahın istediği 
sayıda ve ona yaraşır mükemmellikte olsun.

Seyyidinâ : Efendimiz
Mürşidinâ : Mürşidimiz
Es’adinâ : En saadetlimiz, en mutlumuz
Hayrul verâ : Âlemlerin hayırlısı
Şemsüd’duhâ : Duha (kuşluk) vaktinin güneşi
Bedrüd’dücâ : Karanlığın Ay ışığı
Nurül hüdâ : Allah’ın nûru
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17- Lâ ilahe illallah 
      Muhammedün Resulullah
      Fî külli lemhatin ve nefesin
      Adede mâ vesiahü ilmullah.
     “Allah’ın ilminin kapsadığı şeyler adedince ve yaratılan 
her varlığın her nefes adedince her an
LÂ İLÂHE İLLALLAH, MUHAMMEDEN 
RESULALLAH.’’ 

18- Elhamdulillahi adede halgike ve zînete arşike ve 
midâde kelimâtike küllemâ zekerekez zâkirun ve 
gafele an zikrikel gâfilûn.
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Yarattıklarının sayısınca, 
Arşının ağırlığınca, 
Sayısı bitip, tükenmeyen kelimelerin adedince 
Seni zikredenler zikrettikleri
Senden gafil olanlar gaflet ettikleri sürece Hamdolsun.) 
(Müslim, Ebu Davut)             

19-  Fa’lem ennehu Lâ İlâhe İllallah.
“Bil ki, Allah’tan başka ilâh yoktur.”
Muhammed sûresi 19. Âyet

***

Allahümme salli ve sellim ve bârik
alâ eşrefi nûri cemîıl enbiyâi vel mürselîn
Velhamdülillahi rabbil âlemin, el Fatiha.
“Ey Allah’ım! Bütün enbiyâ ve resullerin en şerefli nûruna 
rahmet et, selâm et ve Onları bereketli kıl. Hamd, Âlemle-
rin Rabbi olan Allah içindir.”

20- Kelime-i şehadet getirilir.
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21- Hasbî rabbi cellallah
     Mâfi kalbi gayrullah
     Yuhyî kalbî zikrullah
     Lâ ilâhe illâllah
     Benim Rabbim bana yeter
     Kalbimde Allah’tan başkası yoktur
     Allah’ı zikretmek kalbi ihya eder
     Allahtan başka ilah yoktur.

22- Kelime-i Tevhid okunur.

23- İsbât’ı “illallah’’
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24- El Evvel’ü Allah. vel Âhîr’u Allah. 
     vez Zâhîr’u Allah. vel Bâtın’u Allah.
     Hayrihi ve şerrihi min Allah
     Men kâne fî kalbihi Allah
     Femuinuhu fiddâreyni Allah
     Ve men kâne fî kalbihi gayrullah
     Fe hasmuhu fiddâreyni Allah
     Kimin kalbinde Allah varsa
     Allah, iki cihanda onun yardımcısıdır
     Kimin kalbinde Allah’tan gayrısı varsa
     Allah iki cihanda onun düşmanıdır.

25- Lafza-i Celâl “Allah’’

26- Elif Lâm Mîm.Allahü lâ ilâhe illâ Hüvel Hayyül 

19



Kayyum.
“Elif lam mîm. Hayy ve Kayyûm olan Allah’tan başka ilâh 
yoktur.” Âl-i İmran sûresi 1-2. Âyet

  27- “Hayy’’

28- Hüvallâhullezî Lâ ilâhe illâ hû.
“O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilâh yoktur.”
Haşr sûresi 22. Âyet

29- Ente’l Hâdi ente’l Hakk
      Leyse’l Hâdi illâ Hû!
      Yâ hû yâ hû  yâ men hû
       Lâ ilâhe illâ hû.
      Sen hidâyet edensin.
      Sen Hakk’sın.
      Hiçbir hidâyet eden yoktur, ancak O vardır.

Hû
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30- “Hakk’’

31- “Hayyu’l- Kayyum ya Allah’’

32- “Yâ zel Celâli vel ikram’’

33- “Yâ Kahhâr yâ Cebbâr yâ Allah 

34- “Yâ Rahmân yâ Rahîm yâ Allah’’

35- “Yâ Mâlîkü yâ Kuddûs yâ Allah’’

36- “Yâ Lâtif yâ Azîz yâ Allah’’
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37- “Yâ Sabur yâ Selâm yâ Allah’’

38- “Yâ Kerîm yâ Vedûd  yâ Allah’’

39- “Yâ Berru yâ Nûr yâ Allah’’

40- “Allah Vâhid Ehâd Samed’’

41-  Kur’an okunur.                        Zikrullah duası yapılır.
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VEDÂ GÜLBANKI
Hû ! Allahümme salli ve sellim ale’l Mustafa
Hû ! Nebiyyü’r Risâlet ve’l bahr-u safâ
Hû ! Çerağ-ı Mescid-i, Mihrab-ı, Minber
Hû ! Ebubekir, Ömer, Osman yâ Haydar hû(3 kere)
     
Allah’ım ! Salat ve selam’ın Mustafa (s.a.v.)’nın üzerine 
olsun.
O risâletin Peygamberi, Safâ’nın denizidir.
O, minberin mihrabın mescidin ışığıdır.
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ِعِ اهللِدِ ِرِ كِ ذِ  ِىاس 
ِ ِدِ مِ حِ لِ ا ِ ِرِ ِهلل  ِ.ينِ مِ الِ عِ الِ ِب  

ِوِ  ِالص  ِالس ِوِ ِةِ ل  ِانِ دِ ي ِ ىِس ِلِ عِ ِمِ ل 

ِوِ ِهِ لِ ىِاِ لِ عِ وِ ِدِ مِ حِ مِ  ِ.ينِ عِ مِ جِ ا ِِهِ بِ حِ ص 

ِ.ينِ قِ تِ مِ لِ لِ ِةِ بِ اقِ عِ الِ وِ 

ِوِ  ِِانِ وِ دِ ِعِ ل  ِ.ينِ مِ الِ ىِالظ ِلِ عِ ِإ ل 
ِ ِدِ مِ حِ لِ ا ِ ِ.يمِ رِ كِ الِ ِهِ ابِ تِ ىِكِ فِ ِال ِقِ ىِذِ ال ِِهلل 

ِِهِ ن ِا ِِمِ لِ اعِ فِ  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِوِ  ِالص  ِالس ِوِ ِةِ ل  ِانِ دِ ي ِ ىِس ِلِ عِ ِمِ ل 

ِ.هِ ـ ِيثدِ ىِحِ فِ ِال ِىِقِ ذِ ال ِِنِ ِدِ مِ حِ مِ 
ِفِ ا ِ ِِرِ كِ الذ ِ ِل ِض  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِرِ غِ ا ِِمِ هِ للِ ا ِ ِِةِ رِ جِ ىِش ِبِ لِ ىِقِ فِ ِس  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِِةِ مِ كِ حِ ِيعِ ابِ نِ ىِيِ انِ س ِىِلِ لِ عِ ِرِ هِ ظِ ا ِوِ  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِِورِ ن ِِعِ قِ رِ ىِب ِهِ جِ ىِوِ لِ عِ ِرِ شِ انِ وِ  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِرِ غِ ا ِوِ  ِِةِ فِ رِ عِ مِ ِرِ حِ ىِبِ ىِفِ وحِ رِ ِق  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِاِرِ اِيِ نِ ظِ فِ احِ وِ  ِ كِ ِنِ مِ ِب   ِش ِِل  ِرِ فِ كِ وِ ِك  

ِينِ رِ اكِ مِ الِ ِرِ كِ مِ ِنِ مِ وِ ِاءِ يِ رِ وِ 

ِينِ اد ِ عِ مِ الِ ِةِ اوِ دِ عِ وِ ِينِ دِ اس ِحِ الِ ِدِ س ِحِ وِ 

ِئِ وِ هِ وِ ِاى ِيِ نِ دِ ىِوِ انِ طِ يِ ش ِىِوِ س ِفِ نِ ِر ِ ش ِِنِ مِ وِ 

ِِظِ فِ حِ ِةِ ايِ قِ وِ وِ ِةِ ايِ نِ عِ بِ  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِا ِ ِلِ جِ ِول  ِولِ طِ مِ وِ ِانِ رِ اكِ ذِ ِيس  ِعِ ِب  ِانِ قِ اش 

ِا ِ ِنِ جِ ِنِ ول  ِ.نِ مِ حِ رِ ِاب 

ِيلِ جِ مِ وِب ِ ِهدِ نِ ق ِ حِ ِيزِ مِ ِهلِ مِ جِ ِس 

ِشِ عِ ِةِ رِ ثِ كِ ِث ِاعِ بِ  ِةِ بِ حِ مِ وِ ِق 

ِبِ س ِوِ  ةِ مِ ِب  ر  ف  ِاِ وِ ِغ  ِارِ غِ تِ س  ِرِ يِ خِ وِ ِق  ِه.يِ ِهلِ يِ ا ِِات 
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ِعِ اهللِدِ ِرِ كِ ذِ  ِىاس 
ِ ِدِ مِ حِ لِ ا ِ ِرِ ِهلل  ِ.ينِ مِ الِ عِ الِ ِب  

ِوِ  ِالص  ِالس ِوِ ِةِ ل  ِانِ دِ ي ِ ىِس ِلِ عِ ِمِ ل 

ِوِ ِهِ لِ ىِاِ لِ عِ وِ ِدِ مِ حِ مِ  ِ.ينِ عِ مِ جِ ا ِِهِ بِ حِ ص 

ِ.ينِ قِ تِ مِ لِ لِ ِةِ بِ اقِ عِ الِ وِ 

ِوِ  ِِانِ وِ دِ ِعِ ل  ِ.ينِ مِ الِ ىِالظ ِلِ عِ ِإ ل 
ِ ِدِ مِ حِ لِ ا ِ ِ.يمِ رِ كِ الِ ِهِ ابِ تِ ىِكِ فِ ِال ِقِ ىِذِ ال ِِهلل 

ِِهِ ن ِا ِِمِ لِ اعِ فِ  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِوِ  ِالص  ِالس ِوِ ِةِ ل  ِانِ دِ ي ِ ىِس ِلِ عِ ِمِ ل 

ِ.هِ ـ ِيثدِ ىِحِ فِ ِال ِىِقِ ذِ ال ِِنِ ِدِ مِ حِ مِ 
ِفِ ا ِ ِِرِ كِ الذ ِ ِل ِض  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِرِ غِ ا ِِمِ هِ للِ ا ِ ِِةِ رِ جِ ىِش ِبِ لِ ىِقِ فِ ِس  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِِةِ مِ كِ حِ ِيعِ ابِ نِ ىِيِ انِ س ِىِلِ لِ عِ ِرِ هِ ظِ ا ِوِ  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِِورِ ن ِِعِ قِ رِ ىِب ِهِ جِ ىِوِ لِ عِ ِرِ شِ انِ وِ  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِرِ غِ ا ِوِ  ِِةِ فِ رِ عِ مِ ِرِ حِ ىِبِ ىِفِ وحِ رِ ِق  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِاِرِ اِيِ نِ ظِ فِ احِ وِ  ِ كِ ِنِ مِ ِب   ِش ِِل  ِرِ فِ كِ وِ ِك  

ِينِ رِ اكِ مِ الِ ِرِ كِ مِ ِنِ مِ وِ ِاءِ يِ رِ وِ 

ِينِ اد ِ عِ مِ الِ ِةِ اوِ دِ عِ وِ ِينِ دِ اس ِحِ الِ ِدِ س ِحِ وِ 

ِئِ وِ هِ وِ ِاى ِيِ نِ دِ ىِوِ انِ طِ يِ ش ِىِوِ س ِفِ نِ ِر ِ ش ِِنِ مِ وِ 

ِِظِ فِ حِ ِةِ ايِ قِ وِ وِ ِةِ ايِ نِ عِ بِ  ۤ ِا ِِهِ لِ ِاِ ل  ِ.ِاهلل ِل 

ِا ِ ِلِ جِ ِول  ِولِ طِ مِ وِ ِانِ رِ اكِ ذِ ِيس  ِعِ ِب  ِانِ قِ اش 

ِا ِ ِنِ جِ ِنِ ول  ِ.نِ مِ حِ رِ ِاب 

ِيلِ جِ مِ وِب ِ ِهدِ نِ ق ِ حِ ِيزِ مِ ِهلِ مِ جِ ِس 

ِشِ عِ ِةِ رِ ثِ كِ ِث ِاعِ بِ  ِةِ بِ حِ مِ وِ ِق 

ِبِ س ِوِ  ةِ مِ ِب  ر  ف  ِاِ وِ ِغ  ِارِ غِ تِ س  ِرِ يِ خِ وِ ِق  ِه.يِ ِهلِ يِ ا ِِات 
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رِ كِ ذِ ِيمِ رِ كِ ِآنِ رِ قِ ِانِ ونِ قِ ا ِ
ِىرِ لِ يدِ حِ وِ تِ ِمِ تِ خِ ِيمِ ظِ عِ ِاهللِ 

ِهيفِ رِ ىِش ِارِ فِ غِ تِ س ِىِاِ رِ لِ ِآنِ رِ قِ ِمِ تِ خِ 
ِ ِوِ لِ ص  ِهِقِ يفِ رِ ش ِِات  ِىرِ لِ ِهيفِ رِ ش ِِئِ يدِ ص 

ِهيِ ِهِ يلِ ا ِِينِ رِ ىِقِ ولِ بِ قِ هِدِ گِ تِ زِ عِ ِاهِ كِ رِ دِ 

ِحِ  ِاص  ِا ِِل  ِىِ...ابِ وِ ثِ ِرِ جِ ا ِِنِ ول 
ِ.ارِ فِ اِغِ يِ ِيزِ زِ اِعِ يِ ِ.ارِ تِ اِس ِيِ ِارِ تِ اِس ِيِ ِمِ هِ للِ ا ِ

ِل ِ قِ اِمِ يِ ِ.ارِ بِ اِجِ يِ ِيل ِلِ اِجِ يِ  ِلِ قِ الِ ِب  ِبِ ال  ِوِ ِوب  ِ.ارِ ص 

ِ.ارِ هِ الن ِوِ ِلِ يِ اللِ ِرِ ب ِ دِ اِمِ يِ وِ 

ِل ِ خِ  ِذِ عِ ِنِ اِمِ نِ ص  ِ.ارِ الن ِوِ ِرِ بِ قِ الِ ِاب 
ِى.هِ لِ اِ 

ِا ِ ِا.نِ وبِ ن ِذِ ِرِ فِ اغِ ا.ِوِ نِ وبِ يِ عِ ِرِ تِ س 

ِا.نِ وبِ لِ قِ ِرِ ه ِ طِ وِ 

ِِحِ رِ اش ِا.ِوِ نِ ورِ بِ قِ ِرِ و ِ نِ وِ  ِا.نِ ورِ دِ ص 

ِ.ارِ رِ بِ ال  ِِعِ اِمِ نِ فِ وِ تِ اِوِ نِ اتِ ئِ ي ِ اِس ِن ِعِ ِرِ ف ِ كِ وِ 

ب ود . ع  ِي اِم  ت ك  اد  ب  ِع  ق  ِح  ن اك  د  ب  اِع  ِم  ان ك  ح  ب  ِس 

ِ ق  ِح  ن اك  ف  ر  اِع  ِم  ان ك  ح  ب  ِس  ت ك  ف  ر  ع  .ِم  وف  ر  ع  ِي اِم 

ِ ق  ِح  ن اك  ر  ك  اِذ  ِم  ان ك  ح  ب  كِ س  ر  ك  .ِذ  ك ور  ذ  ِي اِم 

ِ ق  ِح  ن اك  ر  ك  اِش  ِم  ان ك  ح  ب  كِ س  ر  ك  .ِش  ك ور  ش  ِي اِم 

ِفِ  ِ.ةًِمِ عِ نِ وِ ِاهللِ ِنِ اِمِ رًِكِ .ِشِ ةًِمِ حِ رِ وِ ِاهللِ ِنِ ِمِ ًلِض 

ِ ِدِ مِ حِ لِ ا ِ ِفِ وِ التِ وِ ِةِ اعِ ىِالطِ لِ عِ ِهلل   ِيق 

ِنِ وِ  ِ.يمِ ظِ عِ الِ ِاهللِ ِرِ فِ غِ تِ س 

ِ كِ ِنِ مِ  ِنِ ذِ ِل  ِنِ وِ ِوِ هِ س ِوِ ِب  ِانِ يِ س 

ِقِ ن ِوِ  ِقِ التِ وِ ِانِ ص  ِ.يرِ ص 

ب ِ  ِر  ان  ح  ب  ِس  ِِك  ب   ِِر  ون  ف  اِي ص  م  ِع  ة  ز  ِال ع 

مِ  ل  س  لِ ِو  س  ر  ل ىِال م  ِع  ِين 

دِ  م  ال ح  ِ ِو  ال مِ هلل  ِال ع  ب   ةِ ِر  ات ح  ف  .ِا ل  ِ.ين 
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رِ كِ ذِ ِيمِ رِ كِ ِآنِ رِ قِ ِانِ ونِ قِ ا ِ
ِىرِ لِ يدِ حِ وِ تِ ِمِ تِ خِ ِيمِ ظِ عِ ِاهللِ 

ِهيفِ رِ ىِش ِارِ فِ غِ تِ س ِىِاِ رِ لِ ِآنِ رِ قِ ِمِ تِ خِ 
ِ ِوِ لِ ص  ِهِقِ يفِ رِ ش ِِات  ِىرِ لِ ِهيفِ رِ ش ِِئِ يدِ ص 

ِهيِ ِهِ يلِ ا ِِينِ رِ ىِقِ ولِ بِ قِ هِدِ گِ تِ زِ عِ ِاهِ كِ رِ دِ 

ِحِ  ِاص  ِا ِِل  ِىِ...ابِ وِ ثِ ِرِ جِ ا ِِنِ ول 
ِ.ارِ فِ اِغِ يِ ِيزِ زِ اِعِ يِ ِ.ارِ تِ اِس ِيِ ِارِ تِ اِس ِيِ ِمِ هِ للِ ا ِ

ِل ِ قِ اِمِ يِ ِ.ارِ بِ اِجِ يِ ِيل ِلِ اِجِ يِ  ِلِ قِ الِ ِب  ِبِ ال  ِوِ ِوب  ِ.ارِ ص 

ِ.ارِ هِ الن ِوِ ِلِ يِ اللِ ِرِ ب ِ دِ اِمِ يِ وِ 

ِل ِ خِ  ِذِ عِ ِنِ اِمِ نِ ص  ِ.ارِ الن ِوِ ِرِ بِ قِ الِ ِاب 
ِى.هِ لِ اِ 

ِا ِ ِا.نِ وبِ ن ِذِ ِرِ فِ اغِ ا.ِوِ نِ وبِ يِ عِ ِرِ تِ س 

ِا.نِ وبِ لِ قِ ِرِ ه ِ طِ وِ 

ِِحِ رِ اش ِا.ِوِ نِ ورِ بِ قِ ِرِ و ِ نِ وِ  ِا.نِ ورِ دِ ص 

ِ.ارِ رِ بِ ال  ِِعِ اِمِ نِ فِ وِ تِ اِوِ نِ اتِ ئِ ي ِ اِس ِن ِعِ ِرِ ف ِ كِ وِ 

ب ود . ع  ِي اِم  ت ك  اد  ب  ِع  ق  ِح  ن اك  د  ب  اِع  ِم  ان ك  ح  ب  ِس 

ِ ق  ِح  ن اك  ف  ر  اِع  ِم  ان ك  ح  ب  ِس  ت ك  ف  ر  ع  .ِم  وف  ر  ع  ِي اِم 

ِ ق  ِح  ن اك  ر  ك  اِذ  ِم  ان ك  ح  ب  كِ س  ر  ك  .ِذ  ك ور  ذ  ِي اِم 

ِ ق  ِح  ن اك  ر  ك  اِش  ِم  ان ك  ح  ب  كِ س  ر  ك  .ِش  ك ور  ش  ِي اِم 

ِفِ  ِ.ةًِمِ عِ نِ وِ ِاهللِ ِنِ اِمِ رًِكِ .ِشِ ةًِمِ حِ رِ وِ ِاهللِ ِنِ ِمِ ًلِض 

ِ ِدِ مِ حِ لِ ا ِ ِفِ وِ التِ وِ ِةِ اعِ ىِالطِ لِ عِ ِهلل   ِيق 

ِنِ وِ  ِ.يمِ ظِ عِ الِ ِاهللِ ِرِ فِ غِ تِ س 

ِ كِ ِنِ مِ  ِنِ ذِ ِل  ِنِ وِ ِوِ هِ س ِوِ ِب  ِانِ يِ س 

ِقِ ن ِوِ  ِقِ التِ وِ ِانِ ص  ِ.يرِ ص 

ب ِ  ِر  ان  ح  ب  ِس  ِِك  ب   ِِر  ون  ف  اِي ص  م  ِع  ة  ز  ِال ع 

مِ  ل  س  لِ ِو  س  ر  ل ىِال م  ِع  ِين 

دِ  م  ال ح  ِ ِو  ال مِ هلل  ِال ع  ب   ةِ ِر  ات ح  ف  .ِا ل  ِ.ين 
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ZİKRULLÂH DUASI
Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin
Vesselâtü vesselâmü alâ Resûlina Muhammedin

ve alâ âlihî vesahbihî ecmaîn.
Vel âkibetü lil müttekîn. Velâ udvâne illâ alezzâlimîn.

Elhamdülillâhillezî gâle fî kitâbihil kerîm: 
“Fa’lem ennehû Lâ ilâhe illallâh”

Vesselâtü vesselâmü alâ Muhammedinillezî gâle fî hadîsihî:
“Efdalü’z zikri Lâ ilahe illallah”

Allâhümme ağris fî kalbî şecerete Lâ ilâhe illallâh.
Ve azhir alâ lisânî yenâbîi hikmete Lâ ilâhe illallâh.

Venşur alâ vechî burgaa nûri Lâ ilâhe illallâh. 
Ve ağrik ruhî fî bahri ma’rifete Lâ ilâhe illallâh.

Min külli şekkin ve küfrin ve riyâin
Ve min mekril mâkirîn ve hasedil hâsidîn

Ve adevetil müâddîn.
Ve min şerrin nefsî ve şeytânî ve dünyâye ve hevâî

Biinâyeti ve vikâyeti hıfzi
Lâ ilâhe illallâh.

Ol celîsü zâkirân ve matlûbi âşikân olan
Cenâb-ı Rahmân.

Bu meclisi cümlemîz hakkında bâis-ü kesreti aşk ve 
muhabbet

Ve sebeb-i mağfiret ve istiğrak ve hayrât eyleye!
***

Okunan Kur’ân-ı Kerîm’i, Zikrullâhı azîmi, Hatm-i tevhidleri,
Hatm-i Kur’ânları, İstiğfârı şerîfe, Kasîde-i şerifleri

dergâh-ı izzetinde kabûl-i karîn eyleye.

Hasıl olan ecir ve sevabı;…
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Allâhümme Yâ Settârü Yâ Settâr
Yâ Azîzü Yâ Gaffâr
Yâ Celîlü Yâ Cebbâr

Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâr.
Ve Yâ müdebbiral leyli vennehâr.
Hallisnâ min azâbil kabri vennâr.

İlâhi!
Üstur uyûbenâ

Vağfir zünûbenâ
Ve tahhir kulûbenâ
Ve nevvir kubûrenâ

Veşrah sudûrenâ
Ve keffir annâseyyiâtinâ ve tevaffenâ maalebrâr.

Sübhâneke mâ abednâke Hakka ibâdetike Yâ Ma’bûd.
Sübhâneke mâ arafnâke Hakka ma’rifetike Yâ Ma’rûf.
Sübhâneke mâ zekernâke Hakka zikrike Yâ Mezkûr.
Sübhaneke mâ şekernâke Hakka şükrike Yâ Meşkûr.

fazlen minallâhi ve rahmeten,
şükran minallâhi ve ni’meten,

Elhamdülillâhi alattâti vettevfîk.
Ve nestağfirullâhel azîm

Min külli zenbin ve sehvin ve nisyânin ve nuksânin vettaksîr.

Sübhâne Rabbinâ Rabbil izzeti amma yasifûn.
Ve selâmün alelmürselîn.

Velhamdü lillâhi Rabbil Âlemin.

El Fâtiha
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ُىمُ تُ ىُخُ اعُ فُ ر ُُرفَاِعى َخْتِمى
ُرُ كُ الُ ُةُ آيُ ُُ دفعه3ُُةُ حُ تُ افُ الُ ُةُ ورُ سُ  ُدفعه3ُُُُُُىس 

ُ ُةُ ورُ سُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ» 3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاحُ رُ ش ُنُ ال 

ُعُ الُ ُةُ ورُ سُ ُُ»  3ُُُرُ دُ قُ الُ ُةُ ورُ سُ  ُ»  3ُُُُُُُُرُ ص 

ُالن ُُةُ ورُ سُ  ُ ُةُ ورُ سُ ُُ»  3ُُُرُ ص  ُخُ ال  ُل  ُ»  3ُُُُُص 

ُلُ فُ الُ ُةُ ورُ سُ  ُاالن ُُةُ ورُ سُ ُُ»  3ُُُق  ُ»  3ُُُُُُُس 
ُ» 3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُةُ حُ تُ افُ الُ ُةُ ورُ سُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُس ُُُُُُُُُُُُُ ُرُ ُنُ مُ ًُلُوُ قُ ُمُ ل  ُ»12ُُُيمُ حُ رُ ُب  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ۤ ُا ُُٰلهُ ُاُ ل  ُ» 212ُُُُال ُل 

ًدا ش  ن اُر  ر  ُا م  ن  ُل ن اُم  ي  ئ  ه  ًةُو  م  ح  ُر  ن ك  ُل د  ن  َٓاُٰات ن اُم  ب ن  ُ»ُ 12ُر 
ُ» 212ُُُُُلُ ا ُُُلُ ا ُُُلُ اُ ُُلُ ا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالُ  م  ُب س  ل  ُو  ُف ءُاَأ  ر    ء    ُش  ه  م  ُاس  ُم    رم ُي ر  لُل  ُُال ي 
يمُ ُُُُُُُُُُُُُ ل  ُال ع  ي   م  ُالس  و  ه  ُو  ا   م  ُ» 12ُُف ءُالس 

ُا ُ ُالسُ وُ ُوةُ لُٰلص  ُيُ لُ عُ ُمُ ل  ُلُ قُ ُدُ مُ حُ ا ُاُيُ ُالُ ُول ُسُ اُرُ ىُيُ دُ ي ُ س ُاُيُ ُك  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُت 
ُن ُا ُىُوُ تُ يلُ حُ ُُُُُُُُُُُُُ ُوُ ُت  ُ» 12ُُىُنُ كُ رُ دُ ا ُىُفُ تُ يلُ س 

ُ» 3ُُُىُونُ يث ُغُ ا ُُالُ ُادُ بُ اُعُ يُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُبُ حُ اُمُ يُ  ُ» 2ُُدُ دُ مُ لُ ىُا ُاعُ فُ الرُمُدُ مُ حُ ا ُُدُ ي ُ اُس ُيُ ُنُ يُ لُ قُ الث ُُولُ سُ الرُ ُوب 
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RUFÂİ HATMİ
BAĞIŞLAR VE İSTİĞFARLARDAN SONRA;
3 Defa - FATİHA SURESİ
3 Defa - ÂYETEL KÜRSİ
3 Defa – İNŞİRÂH SURESİ (Elem neşrahleke)
3 Defa - KADİR SURESİ (inna enzelnahu)
3 Defa - ASR SURESİ (vel asri)
3 Defa - NASR SURESİ (izâ câe)
3 Defa - İHLÂS SURESİ
3 Defa - FELÂK SURESİ
3 Defa - NAS SURESİ
3 Defa - FATİHA SURESİ
21 Defa - SELÂMÜN KAVLEN MİN RABBİRRAHÎM
121 Defa - KELİME-İ TEVHİD
21 Defa - RABBENÂ ÂTİNA MİN LEDÜNKE 
RAHMETEN VE HEYYİ’LENA MİN EMRİNA 
REŞEDÂ
121 Defa - LAFZAİ CELÂL
21 Defa - BİSMİLLAHİLLEZÎ LÂ YEDURRU ME’A 
İSMİHİ ŞEY’ÜN FİL-ARDI VE LÂ FİS-SEMÂİ VE 
HÜVES-SEMÎ-UL ALÎM
21 Defa - ESSELÂTÜ VESSELÂMÜ ALEYKE YA 
SEYYİDİ YA RESULALLAH. YA AHMED GALLET 
HÎLETİ VE ENTE VESÎLETİ FE EDRİKNÎ
3 Defa - YA İBADALLAH AĞUSUNA
1 Defa - YA MAHBUBERRESÛLÜ’S SAKALEYN
YÂ SEYYİD el AHMED er RUFAİ el MEDED
KUR’AN OKUNUR. DUÂ EDİLİR.
Rufâi hatminin özellikle buhranlı, sıkıntılı zamanlarda 
okunması tavsiye edilmiştir.
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SEYYİD ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ’NİN

SEHER MÜNÂCÂTI

İlâhî! Ğallegatil mülûkü ebvâbehüm ve bâbüke 
meftûhun lissâilîn.

İlâhî! Ğâratin - nucûmü ve nâmetil-uyûnü ve ente’l 
hayy’ul kayyûm’üllezî lâ te’huzuhü sinetün velâ nevm.

İlâhî! Fürişetil-fürûşü ve halâ küllü habîbin bi habîbihî 
ve ente habîbül-müctehidîn ve enîs’ül müstevhışîn.

İlâhî! İn taradtenî an bâbike feilâ bâbi men eltecî.
İlâhî! İn kata’tenî an cenâbike febi cenâbi men ertecî.
İlâhî! İn azzebtenî fe innî müstehakkun lil-azâbi ven 

nigâmi, ve in afevte annî fe ente ehlü’l cûdi vel keremi.
Yâ Seyyidî leke ahlesal ârifûn ve bi fazlike neciyyis 

sâlihûn ve bi gufrânike enâbel mukassirûn.
Yâ Cemilel-afvi ezıgnî berde afvike ve halâvete 

ma’rifetike ve in lem ekun lizâlike ehlen fe inneke ehlü’t 
takvâ ve ehlü’l mağfirah.

Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesıfûn, ve 
selâmün alel mürselîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. 
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SEHER MÜNÂCÂTI ANLAMI
Allahım! Hükümdarlar kapılarını kapatmışlardır. Oysa 

Senin kapın isteyenlere her zaman açıktır.
Allahım! Yıldızlar battı, gözler uyudu. Sen ise kendisini 

hiçbir uyuklama ve uykunun tutmadığı, daima diri ve 
yarattıklarını koruyan, idare edensin.

Allahım! Yaygılar döşendi, her sevgili sevgilisiyle 
başbaşa kaldı. Bütün gücüyle hak yolunda çalışanların 
sevgilisi ve ıssızda kalanların yoldaşısın.

Allahım! Sen beni kapından kovarsan, ya ben kimin 
kapısına sığınayım!?

Allahım! Sen beni huzurundan ayırırsan, ya ben kimin 
huzuruna varayım!?

Allahım! Eğer Sen bana azab edersen, muhakkak bu, 
benim azabı ve cezalandırılmayı haketmiş olduğumdandır. 
Şayet beni afv edersen, şüphesiz ki bu da Senin 
cömertliğinden ve keremindendir.

Ey Mevlâm! Ârifler ancak Senin rızân için riyâyı 
terketmişler. Sâlihler, ancak Senin lütfunla kurtuluşa 
ermişler ve günahkarlar ancak Senin bağışlaman sebebiyle 
tevbe etmişlerdir.

Ey affı güzel Allahım! Bana affın serinliğini ve ma’rifetin 
tadını tatdır. Her ne kadar ben buna lâyık değilsem de 
muhakkak ki, Sen kullarını korumaya bağışlamaya 
muktedirsin.

Galebe sahibi Rabbim, onların isnat etmekte oldukları 
vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen (bütün) 
peygamberlere selâm ve âlemlerin rabbi olan Allah’a 
hamdolsun…
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SEHER ZİKRİ

Makamlara bağışlar yapıldıktan sonra;
1- “TEVBE ESTAĞFİRULLAH
     RABBİM ESTAĞFİRULLAH’’
2- “RABBİM ESTAĞFİRULLAH
     DÂİM ESTAĞFİRULLAH”
3- “YA MÂLİK-EL MÜLK’İL KÂDİM
     ESTAĞFİRULLAH EL ÂZİM”
4- “ESTAĞFİRULLAH TUBTÜ İLALLAH
     VE NEHEYTÜ KALBİ AN MÂSİVALLAH’’
5- SALAVÂT-I ŞERÎFE
6- YÂ ERHAMER RÂHİMÎN ( İRHAMNÂ)
7- YÂ EKREM-EL EKREMÎN  UYÛB (İKRAMNÂ)
8- YÂ SETTÂR-EL UYÛB
9- YÂ GAFFÂR-EZ ZÜNÛB
10- YÂ MUCÎB-ES SÂİLÎN
11- YÂ HÂDİ-YEL MUDİLLÎ
12- DEREM YÂ HAYY’U YÂ KAYYÛM
13- KELİME-İ TEVHÎD (LA İLAHE İLLALLAH)
14- LAFZÂ-İ CELÂL (ALLAH)
15- KUR’AN-I KERÎM OKUNUR.
16- DUÂ EDİLİR

Seher Zikrine Sabah Namazından
1 saat önce başlanır. Zikir Duası bittiğinde
Sabah Namazı cemaatle kılınır.

Resimdeki MÜTTEKÂ, Ebubekir Sıddık Çorumî
Hz.’lerinin gece ibadetinde kullandığı derviş çeyizidir.
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Yâ Hazreti Pîr Seyyid Ahmed er Rufâi Ebu’l Alemeyn
Kuddise Sırrahu 

Hattat: Hamid Aytaç (1891-1982)


