
 
 



Çocuk   dilinden 
Cenabı Allaha dua 

Her   Ümmet   İçin 

Rabbim Allahım seni bütün fikrimle tanır, sana 
tam bir kanaatla inanır, sana bütün ruhumla güvenir, 
seni bütün kalbimle sever, sana bütün mevcudiyetim- 
le sarılırım. 

Her muamelesi güzel Allahım, bu küçük kulu- 
nun ilticasını kulluğunu yalvarırım kabul buyur. 
Beni muhabbetli kucağında sevgili çocuklar arasında 
sakla. Anneme, babama ve bana bakanlara hakkım- 
da hayırlı fikirler, emeller ilham et ve onları mükâfat- 
la, onların gayretlerini ve o gayrete liyakatimi arttır, 
onların sabırlarını ve o sabrı sui istimal etmiyecek su- 
rette itaatimi arttır. Onların emekleri ve benim kıy- 
metli günlerim boşa gitmesin. 

Her zayıf sesi işiten, her biçare dileği dinleyen, 
her küçük niyeti kıymetlendiren Büyük Allahım, sa- 
na söylemek, seninle söyleşmek istiyorum. Bu vesile 
ile senin yüksek şanını anmak, minnetlerimi, alâka- 
larımı, sana olan ihtiyacımı, düşkünlüğümü arzetmek, 
sana bütün kalbimle, hissimle, teslimiyetimle ibadet 
etmek ve ancak bu suretle vicdanımı doyurmak, kal- 
bimi    kuvvetlendirmek,    boşluklarımı    doldurmak    ve    ru-
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humu dindirmek istiyorum ve ancak bu suretle ferah- 
laşmak, rahatlanmak istiyorum. Hem de önünde va- 
zifelerimi ikrar etmek ve sana küçük kalbimi de oldu- 
ğu gibi açmak istiyorum. İlk vazifem ve emelim, sa- 
na şükretmek ve senden af dilemektir. Sayısız nimet- 
lerinin şükrünü aczim kadar kabul et, bilir bilmez iş- 
lediğim günahlarımı affet. 

Her yarattığını seven, yetiştiren, kemâllendiren, 
koruyan, doyuran hatta nazlandıran sensin. 

Cömertsin her histen evvel, acıman vardır ve 
acılarımızı sana duyuran alâkaların vardır. Her ya- 
rattığına hiç ayırt etmeksizin (rahmaniyetle) acırsın, 
rahmet edersin, nimetlerini esirgemezsin ve her zerre 
iyiliği (rahimiyetle) karşılayıp büyük mükâfatlarla 
kıymetlendirirsin. 

Bütün kullarını seversin, yaradılmamıza sebeb 
de bu sevgidir. Güzel Allahım bizi de daima bu mu- 
habbetine lâyık halde bulundur. 

Bize bizden yakınsın, her yakınımızın yakınlığı 
sendendir, herkeste tecelli eden alâka senindir. Yüzü- 
me gülen her yüzdeki tatlılık senindir. Etrafımda uza- 
nan şefkatli eller sendendir. Sen istemedikçe kimse 
uzanmaz, sen vermedikçe kimse vermez, sen sevme- 
dikçe kimse sevmez, sen bakmadıkça kimse bakmaz, 
herkeste tecelli eden yardım ve her koruyuş sendendir. 

Bizi bizden çok seversin, hele çocuklara, acizle- 
re,     biçarelere     olan     yakınlığın,     hepsinden      üstündür, 
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elin üstlerinden hiç çekilmez. Onlara yardımı aleme 
ganimet kılarsın, annemizden, babamızdan, kardeşle- 
rimizden tecelli eden muhabbet senin muhabbetindir, 
onların muhabbeti, senin deryayı muhabbetinden bi- 
rer damladır. Bizim onlara olan meclubiyetimiz de 
senin muhabbetini onlarda gördüğümüzden, senin gü- 
zel kokunu onlarda bulduğumuzdandır. 

Senin muhabbetin sönmez, bitmez, azalmaz. Bi- 
zi ezelî ebedî bir muhabbetle seven, bizden bıkmayan 
usanmayan eli, elimizi hiç bırakmayan sensin. An- 
nemiz uyur sen uyumazsın, annemiz yorulur sen yo- 
rulmazsın, annemiz şaşırır sen şaşırmazsın... Anne- 
miz gider sen kalırsın, her şey fenaya erer sen kalır- 
sın, her varlık biter sen kalırsın, her ümit söner sen ka- 
lırsın. 

Bizi bekleyen gözlerdeki alâka senindir. Bizi 
okşayan ellerdeki hararet senindir... Bizi yetiştiren, 
terbiye eden itina senindir. Bizi yaşatan, tekâmül etti- 
ren ruh senindir... İçimizi, dışımızı ihata eden, aydın- 
latan nur senindir. Biz senin deryayı nurunda: biten, 
büyüyen yaşayan birer zerreyiz. Yetişmemiz için et- 
rafımızda yükselen gayret de senindir.. 

Ya Rabbi bizi ana ve baba ve kardeşlerimize, 
bütün akraba ve taallukatımıza, konu komşumuza ha- 
yırlı et... 

(Sevişelim,    yaranalım)    diye     birleştirdiğin     mille- 
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timize faydalı et... Ve her milleti birbirile böyle seviş- 
tir ve yardım ettir... 

(Barınalım ve bakalım) diye verdiğin yerimize, 
yurdumuza bütün kulların ile beraber bizi de liya- 
katli et... 

Ya Rabbi, komşumu kendim gibi sevecek kadar 
temiz bir his ver ve her insanı komşu sayacak kadar 
yüksek bir alâka ver.... Sen yalnız kendini düşüneni 
değil herkesi kendi gibi düşüneni benimsersin. Egoist 
(Hodkâm nefsine tapan) sana yaklaşmaz, yalnız nef- 
sini seven seni sevemez, nefsi için sana bakan sana va- 
ramaz, yolunun her adımı feragat ister. 

Mahlûkunu inciten seni incitir, mahlukuna hor 
bakan sana hor bakar. Sen her yaradılanı yaradandan 
dolayı aziz sayanı benimsersin. Yerde, gökte ne varsa 
hepsi senin öz malındır. Sevgili aziz şeylerindir. Bü- 
tün mevcudatın varı ve varlığı da yalnız ve yalnız sen- 
sin. 

Sevgilerim senden ve sevgilerim sanadır. Bu 
sevgiyi her şeyden üstün tutmanı emrettiğin gibi mü- 
yesser de eyle. Her sevdiğim şeyi senin eşsiz sevgin 
yoluna vakfedebileyim. Her şeyden aziz olanı, rıza- 
nı, hiç bir şeye değişmeyeyim. Senin için yaşayayım, 
senin için çalışayım. 

Ya Rabbi beni gayrıendiş (diğergâm-gayrıse- 
ven-altruist)   mert   bir   uzuv   kıl,   beni   cömert   ve   fazilet- 
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te fedakâr bir insan kıl. Sana güvenen, kendini unu- 
tur, düşüncesi hep gayrı olur. 

Ya Rabbi hayatta sevdiğin yolu tercih edeyim, 
dürüst olayım, temiz, nezih hareket edeyim, sevdiğin 
işleri işleyeyim. 

Ya Rabbi beni hayatta hayra alet et, şerden şe- 
rirden koru, zilletten hicabdan koru: 

İman ederim ki a'malimin hesabını görecek sen- 
sin, dogruların yardımcısı sensin. İman ederim ki 
dünyada da, ahrette de beni bahtiyar edecek yalnız 
sensin. Ancak sana kulluk ederim ve ancak senden 
yardım  dilerim. 

Senin verdiğini kimse alamaz ve sen vermedikçe 
kimse veremez, senin yükselttiğini kimse alçaltamaz, 
senin alçalttığını kimse yükseltemez. 

Hiç bir emek boşa gitmez, hiç bir iztirap nimet- 
siz kalmaz, her muztarip nefes sana erişir. Sana 
uzanan el boş dönmez. Her kulunun ezasından, ele- 
minden eza duyarsın her kulunun saadetinden haz 
alırsın. Her mahlûkunla doğru birer yolun vardır, 
her kalpte sana bir yol vardır her kalpte söyleyen sen- 
sin her kalpte dinleyen sensin, her kalpte yaşayan, her 
kalbi yaşatan sensin, her fikri aydınlatan, her kalbi 
feyizleyen sensin. 

Ya Rabbi anama, babama ve her anaya ve ba- 
baya kuvvet ver, saadet ver, selâmet ver, her türlü iyi- 
likler ver. 
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Beni ve her çocuğu sağlam bir vücut, temiz bir 
vicdan, açık bir alın ile yükselt.... Şerefli, hayırlı bir 
insan olarak cemiyete kat. 

Ya Rabbi her adımımızı doğruya çevir, her fik- 
rimizi hakikate çevir, her niyetimizi iyiliğe çevir, her 
teşebbüsümüzü hayırla neticelendir. 

Ya Rabbi gazabına uğramışların yolundan, şaş- 
kınların akibetinden bizi sakla. 

ALLAHIM, hamdolsun duamı ettim, hamdol- 
sun kendimi sana teslim ettim. SAHİBİM, RAB- 
BİM, VELİM ve DOSTUM, her kıymetli şey sen- 
sin   ve   sen  bana  kâfisin,  ilticamı  kabul  et,  kulluğumu 

kabul    et,   ikrarımı   kabul   et,    duamı    kabul    et........ 
Âmin. 

______ 

 

 


