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“Nurumuzu tamamla ve bizi ba¤›ﬂla…”
abbim, Seninle nas›l söyleﬂece¤imizi
bilemiyoruz. Ellerimizi ümitle aç›yoruz. Dilimiz söyleyece¤i kelâm› ﬂaﬂ›r›yor. Kalbimizi Sana yöneltiyoruz.
Kendimizi Sana teslim ediyoruz. Düﬂlerimizi
de, yüre¤imizi de, bizi de bizden daha iyi bildi¤ini biliyoruz. Bizim için ne dilediysen hay›r
umuyoruz. Biliyoruz ki Sen bizim için hay›rl›
olan› bilensin. Bizim için hayr› var edensin.
Biz karanl›klarday›z. Çöl ortas›nday›z. Kat›ndan bir rahmet bekliyoruz. Güneﬂinden içimize ayd›nl›klar diliyoruz. Hz. Musa gibi yalvar›yoruz Sana. “Bize indirece¤in her hayra
muhtac›z.” Hz. Eyüp gibi sesleniyoruz. “Rabbim Sen merhametli ve ﬂefkatlisin.” Hz. ‹brahim gibi yöneliyoruz Sana… “Nurumuzu tamamla ve bizi ba¤›ﬂla…” ‹brahim’i yakmad›¤›n ateﬂlere bizleri salma… Bizi b›rakma. B›rak›rsan nefsimizin karanl›klar›na hapsoluruz. B›rak›rsan nefsimizin kurulu tuzaklar›nda mahvoluruz. Sen bize yetiyorsun. Senin merhametinin gazab›n›n önünde oldu¤unu biliyoruz.
Biz her iﬂimizi Sana b›rak›yoruz. Haks›zl›klar›
affetmemizi emretti¤inden beri kalplerimizi
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karartmaman için, içimizdeki kirleri ar›nd›rman için yalvar›yoruz Sana…
Hz. Muhammed gibi yalvar›yoruz Sana…
“Kat›ndan bizi destekleyecek bir kuvvet ver.”
Rabbim, içimize düﬂen ateﬂler ekinsiz bir
vadiye döndürdü bizi… Gökyüzündeki y›ld›zlar›n ﬂahit olsun, aff›n› ve merhametini diliyoruz. Yapt›¤›m›z hatalardan piﬂman ve Sana
muhtac›z. Üzerimize gelen belâlar›, üstümüze
yürüyen, gecelerimizi çalan günahlar›m›z› Sen
affetmezsen, kim affeder? Rahmetine ümitle
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Hz. Yunus gibi,
Hz. Yusuf gibi,
Hz. ‹brahim gibi, Hz. Muhammed gibi
yalvar›yoruz
Sana… Annelerimize, babalar›m›za hay›rl›
evlâtlar olabilmeyi diliyoruz
Senden. Ve hay›rl› evlâtlara
eriﬂebilmeyi…
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koﬂtu¤umuz zamanlarda bizi Senden
ayr› b›rakma! Hz. Muhammed “kavmimi
ba¤›ﬂla, çünkü onlar bilmiyorlar.” Diyordu. Biz de bilmiyoruz nas›l yalvaraca¤›m›z›… Seninle nas›l söyleﬂece¤imizi…
Sana yürüdü¤ümüzde koﬂtu¤unu söylüyorsun. Secdede bize en yak›n oluyorsun. Aln›m›z› secdenin serinli¤inden
ay›rma! Bizi miraca ç›karman›, rahmetinle içimizin yang›nlar›n› söndürmeni diliyoruz. Yusuf gibi kurtar bizi dünyan›n
kuyular›ndan…
“Dualar›n›z olmasa ne ehemmiyetiniz var” diyorsun. “Dua edin icabet edeyim” buyuruyorsun.
Yarabbi, kalbimizin hüznünü biliyorsun. ﬁeytanlar› sevindirme! Bizi yalandan, talandan koru ve kurtar. Senden
baﬂkas›n› bu kalbe sokmaman için yalvar›yoruz Sana…
Hz. Yunus gibi, Hz. Yusuf gibi, Hz. ‹brahim gibi, Hz. Muhammed gibi yalvar›yoruz Sana… Annelerimize, babalar›m›za hay›rl› evlâtlar olabilmeyi diliyoruz
Senden. Ve hay›rl› evlâtlara eriﬂebilmeyi… Senden ümidimizi hiç kesmedik.
Dostlar›nla dost olabilmeyi, düﬂmanlar›ndan uzak durabilmeyi diliyoruz. Dertler dilimize ve bedenimize dokundu¤unda biliyoruz ki, ﬁâfî isminle imdad›m›za yetiﬂeceksin. Kalbimizi sevginden
mahrum b›rakma! Ve bizleri baﬂkalar›na
havale etme!
Hz. ‹smail’in tevekkülü ile, Hz. Hatice’nin sadakatiyle, Hz. Ayﬂe’nin iffetiyle,
Hz. Eyüp’ün sabr›yla kuﬂat bizi… Rahmetinden rahmet gönder. Ve bizlere ne
verirsen rahmetinden ver. Aff›na ve cömertli¤ine s›¤›n›yoruz. Ellerimizi b›rakma, amin...

