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Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun ki, bu hayatı bize nasip eyledi. Nasip etti, 
kalbimizi mutmain etti, rızadade eyledi, rızasına da mazhar eylesin. Nasip ettiği bir şeyi 
İsa as’a ayetinde ifade ettiğine de mazhar eylesin yani “Verilene verilecektir.” Kim o 
verilenler? “İsteyene verilecektir.” Verilmişse, ya Rabbi, şöyle bir vaadin var: “Verilene 
verilecektir.” Bu vaadini yerine getirmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Vermişsin, vermeyi 
nasip et, Ya Rabbi! Beşeriyetimizin iktizasıyla yapmış olduğumuz gerek bilerek gerek 
bilmeyerek, bazen kasten, bazen şuursuz, bazen şeytan ve nefis ve toplumun, 
cemiyetin itmesiyle işlediğimiz günahlardan dolayı, vermiş olduğun şu nimet-i İlahiyeyi 
elimizden alma ya Rabb-el Alemin!  
 
Peygamberlerin ve evliya-i izamların en çok korktuğu şey vermemesi değil, verdiğini 
geri almasındandır. Ya Rabb-el Alemin! Allahlığın hatırına, Muhammed asm’ın senin 
makamında, senin yanındaki değeri hatırına, iman edenlerin imanlarının kudsiyetinin 
hatırına, beşeriyetimizin iktizasıyla işlediğimiz günahlardan dolayı bu hakikat-ı ulviye-i 
imaniye ve Kur’aniyeyi elimizden alma ya Rabbi! Hizmet-i imaniyede Risale-i Nur 
talebesi unvanı olarak, Peygamber asm ümmeti ve sana kul olarak son nefesimizde 
girmeyi nasip eyle ya Rab!  
 
Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, 
bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi! İmtihanların en 
çetininden bir tanesi iman ve küfür, o imanımızdan emin eyle ya Rabbi!  
 
İkincisi evlad-u iyalimizledir. Allah’ım, evlad-ü iyalimizle bizi imtihan etme! İmtihan 
olacaksak bize onu asan eyle, kolay eyle ya Rabbi! Evladımızdan, evlad-ü iyalimizden 
ve alakadar olduğumuz kişilerden, mesul olduğumuz kişilerden İslam’a ve Kur’an’a 
hadimler yetiştir ya Rabbi! Onları deccalların, nemrudların, şeddadların türevleri ve 
mümessilleri olanların şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi! Onlara da maide-i 
Kur’aniye olan bu sofradan hissesini azim eyle ya Rabbi!  
 
Bize kim dua ediyorsa, biz kime dua ediyorsak, biz kimi seviyorsak, kimleri seviyorsak, 
bizleri kimler seviyorsa, hayat-ı imaniye ve Kur’aniyeye kimin zerre kadar emeği varsa, 
hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede kimin emeği, hizmeti varsa, üzerimizde maddî manevî 
kimlerin hakları varsa, usul ve fürularımızdan her kimler ahirete geçmişlerse, Ya Rabbi 
onlara da merhamet eyle! Onların taksiratlarını affeyle! “Yubedilullahi seyyiatihim 
hasenat” sırrına mazhar eyle ya Rabbi!  
 
Ve ahiru da’vahum enilhamdülillahi rabbilalemin! Ya Rabbi, riyakârane sarf ettiğimiz şu 
duayı dergâh-ı izzetinde Musa as’ın, İbrahim as’ın, Davud as’ın, Süleyman as’ın, İsa 
as’ın, Muhammed asm’ın etmiş ve makbul olmuş dualarının hürmetine ve zümresine 
nail eyle ya Rabbi! El-Fatiha! 
 

Hasan Akar 


