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Hocaefendi’nin Duaları (3)
“Allahım! Yüce nezdinden göndereceğin bir nurla simalarımızı pırıl pırıl hâle getir.
Sadrımızı, sinemizi, kâmil imana, tastamam ihsana aç ve bizi, sevip razı olduğun
amelleri işlemeye muvaffak kıl!
Allahım! İhlasa erdirdiğin ve nezdinde makbûliyet payesiyle şereflendirdiğin
kullarının kalblerindeki kilitleri çözdüğün gibi bizim kalblerimizin kapılarını da Senin
marifetine ve muhabbetine aç. Sinelerimizde paslanmaya yüz tutmuş kilitleri çöz.
Bizi kapının eşiğine yüz sürmekten mahrum etme ve o ulu dergâhına yüz sürüp bir
dilekte bulunduktan sonra da talebimizi reddetmek suretiyle bizi cezalandırma!
Ya Rab! Sana sığınıyor, isteyeceğimizi sadece Senden istiyor ve yalnızca Sana
teveccühte bulunuyoruz. Sen de biliyorsun ki, başka bir şey değil, Senden sadece
Seni istiyoruz. Zaten Rab olarak da bir tek Senden razı olabiliriz. Ne olur, bahtına
düştük, bizi cismaniyetin ve bedene kulluğun derekelerinden, alt basamaklarından,
kalbin, ruhun ve sırrın derecelerine, üst basamaklarına çıkar. Çıkaracağına
inancımız tamdır, zira bizi ve işlerimizi koruyup kollayan yegâne Zât Sensin. Biz
dostluğun gereklerini ortaya koyamasak, ahdimize sadık ve vefalı olamasak da Sen
bizi ümit ettiğimiz hususlarda haybet ve hüsrana uğratma!
***
“Ya Ekrame’l-ekramîn ve ya Erhame’r-râhimîn! Sen bizim yegâne Mevlâmız’sın. Biz
de derdimizi Sana şerh ediyor, hâl-i pürmelâlimizi, kullukla asla
bağdaştırılamayacak nâhoş hâllerimizi Sana şikâyet ediyoruz. Bilerek ya da
bilmeyerek içine düştüğümüz günahlardan dolayı bizi azaba maruz bırakma, ikâba
uğratma. İnsî ve cinnî şeytanların gelip gelip inananların tepesine binmelerine ve
musallat olmalarına müsaade etme. Enbiyâ-i izâmı ve rusül-ü kirâmı koruyup
kurtardığın gibi bizleri de din ve diyanet düşmanlarının şerlerinden, tuzaklarından,
hilelerinden kurtar ve her zaman sıyanet buyur! O sevgili kullarının bazılarına
dokunan zararı def ü ref’ etmiş, bazılarını içinde bulundukları sıkıntılardan çekip
çıkarmış, diğer bazılarını da kefere ve fecerenin verebilecekleri zararlar karşısında
hıfz u inayet seralarına almıştın.
Yâ Rabberrahîm! Bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları da kaldır.
Gaflet, heva ve heves gayyalarından bizi de kurtar. Hata işlemekten, mâsiyetlere
düşmekten, küfrün ve dalâletin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan bizi de
muhafaza buyur. Marifet basamaklarındaki derecelerimizi yükselt. Kurbiyetinin
halâvetini ve üns esintilerini gönüllerimize tattır. Bütün hâl, hareket, tavır ve
davranışlarımızda ruhumuzun heykelini ikâme etmeyi bize müyesser kıl. Dünyada ve
âhirette sağanak sağanak yağdırdığın ve yağdıracağın lütuflarının kadr ü kıymetini
bilmeyi de nasip eyle!
***”
“Azameti ve ululuğu bütün izafî büyüklüklerin kıyas kabul etmeyecek kadar üstünde
olan Yüceler Yücesi Rabbimiz! Senin kulun olmak ve Sana kullukta bulunmak bizim
için en büyük şeref, en büyük payedir ve iftihar vesilesi olarak da kâfî ve vâfîdir. Acz
ü fakrımızı itiraf ederek çaresizlik içinde bir kez daha kapına geldik; rahmetinle
muamelede bulunup bizi yüce dergâhından eli boş, haybet ve hüsrana maruz
kalmış bahtsızlar olarak geri çevirmemeni diliyor ve dileniyoruz.”

**
“Ya Rab! And olsun ki, Sen bizleri huzurundan boş çevirirsen, sığınacak başka hiçbir
melceimiz ve necâtımıza vesile olabilecek hiçbir çaremiz yoktur. Ey fazlı ve lütfu bir
nehir gibi sürekli çağlayıp duran ve ey kullarının günahları ne kadar büyük olursa
olsun onları mağfiret buyuran merhameti sonsuz Rabbimiz! Ğaffâr ism-i celîlin yüzü
suyu hürmetine bizi de günahlarımızdan arındırıp tertemiz, arı-duru bir kıvama
erdirmeni, Kerîm ve Latîf isimlerinin hatırına bu kapıkullarını da ihsan ve atâ
sağanaklarıyla sırılsıklam hâle getirmeni, kurb-u huzurundan uzak kalmaya sebep
olabilecek her türlü mâni ve engeli Seninle aramızdan kaldırıp uzaklaştırmanı, nezd-i
Ulûhiyetinden göndereceğin tecellî dalgalarıyla, beşeriyetimizden kaynaklanan
karanlık noktaları ve boşlukları aydınlatıp kapatmanı, zâhir ve bâtın hislerimizi istîlâ
eden nâhoş huyları, kaba ve çirkin sıfatları bir daha geri dönmelerine imkan
kalmayacak şekilde silip süpürmeni ve bizi dünya ve âhirette perişan bir duruma
düşmekten korumanı diliyoruz. Ne olur, dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!”
**
“Ey hiç açılmaz gibi görünen kapıları bile ardına kadar açmaya muktedir olan
yüce Rabbimiz! Senden, arkasında hayır ve güzellik olan bütün kapıları en yakın
zamanda bizim için de açmanı diliyoruz. Ey bütün sebepleri yaratan ve onlara
hükmeden ulu Sultanımız! Nezdinden göndereceğin inayet sürprizleriyle, bize de,
ümitlerimizin ve hayallerimizin ötesinde maksûdumuza, matlûbumuza,
mahbûbumuza ulaşacağımız imkanlar lutfet!
Nezdinde makbul ve mukarreb kullar gibi, bizleri de emredilen hususlarla meşgul
olup tamamını hakkıyla yerine getiren, yasaklanan hususlardan yüz çevirip
hepsinden uzak duran, hedefinde hep Senin hoşnutluğun olan, insanların
ellerindeki şeylere tamah etmeyen, peygamberâne bir iffet, peygamberâne bir
ismet ve peygamberâne bir fetanet peşinde olup, her zaman Senin sâdık u
masdûk elçilerinin yürüdükleri caddelerden yürüme gayreti içinde bulunan, gözügönlü sürekli Sana müteveccih ve hiç ara vermeden hep ölüm ötesi hayat için
hazırlık yapan salih kimselerden eyle!”
**
“Ya Rab! Bizi dünyada da ukbâda da utanılacak, başımızı aşağıya eğdirecek ve
rezil rüsvay hâle düşürecek işlerden uzak tut ve öyle fecî durumlarla karşı karşıya
bırakma! Senden, dostlarının yüzüne baktığın, ellerinden tutup kaldırdığın gibi, bizim
yüzümüze de bakmanı, bizi de tutup kaldırmanı diliyoruz. Sana düşmanlıkta
bulunanların içine düştükleri, insanı yerin dibine batıracak, utanılası hâllere
düşmekten de yine Senin hıfz u sıyanetine sığınıyoruz. “Ya Rabbenâ ve ya İlâhenâ!
Sen de biliyorsun ki, bilerek hiçbir zaman Senden başkasına kullukta bulunmadık;
bulunmayız da. Biz sadece ve sadece Senin kullarınız. Senden başka hiçbir Rab
tanımadık; zaten Senden başka hiçbir Rab da yoktur. İşte onun için Senin huzuruna
geldik, kapının eşiğine başımızı koyduk, ulûhiyetinin ve rubûbiyetinin ululuğu
karşısında boyunlarımızı büküp yüz yere sürdük. Her zaman el-pençe divan
durmaya da âmâde bulunuyoruz; ne olur, biz aciz, zayıf, garip ve muhtaç
kullarından merhametini esirgeme ve bizi ellerimiz boş geriye çevirme.”
**
“Ya İlâhelâlemîn! “Kullarım Benden bir şey dileyecek olurlarsa Ben onlara
yakınlardan daha yakınım ve dualarına mutlaka icabet ederim” buyuran Sensin ve
Senin buyruklarının hak ve hakikat olduğu hususunda asla şüphe edilemez. İşte zayıf

ve aciz kulların olarak yüce dergâhının eşiğine başlarımızı koyduk; kendimize
yaptığımız zulmü ve diğer günahlarımızı itiraf ediyor ve “tevbeler olsun ya Rabbenâ!
Tevbeler olsun!” diyoruz. Evet, Senin hoşnut olmadığın ne kadar çok günaha
bulaşmışsak hepsi için bağışlanma diliyor, bunun için de yüce dergâhına iltica
ediyoruz. Ğaffâr ism-i cemîlinin hakkı için, ne olur, günahlarımızı ört ve bizi onların
kirinden, isinden, pasından, tozundan, dumanından arındırarak zâhir ve bâtın
latîfeleri dupduru insanlar hâline getir! Şayet kusur, hata, günah ve isyanlarımızdan
dolayı isimlerimiz şakîler defterine kaydolmuşsa, ne olur bahtına düştük, onları
oradan kaldır ve iyilerin, makbul ve mukarreb kulların isimlerinin kayıtlı olduğu
kütüğe yazdır.”
***
“Ey merhametine, şefkatine, keremine, ihsan ve lütuflarına nihayet olmayan
Rahmet Sultanı Rabbimiz! Senden, bize de, dostlarına bulunduğun gibi muamele
etmeni diliyor ve hoşnutluğunun şerbetiyle bizi de ferahlandırmanı dileniyoruz.”
“Rabbimiz! Haddimizi aşarak bütün bunları Senden isteme cür’etinde bulunuyoruz,
zira gidecek başka hiçbir kapımız yok ve Sen de bizim yegâne Mevlâmız’sın! Hem
ne güzel Mevlâ ve ne güzel Dost’sun! Ne olur, eksik gedik de olsa teveccühlerimizi
kabul buyur ve utanç sebebi olabilecek durumlara düşmemize müsaade etme!”
“Ey Yücelerden Yüce Rabbimiz! Biz her ne kadar Senin rahmetine ve keremine layık
olmasak da, şüphesiz Senin rahmetin, bizim gibi hayatının çoğu düşüp kalkmakla
geçmiş mücrimlere bile ulaşacak kadar geniş ve boldur. Ya Rab! Bizi de o
enginlerden engin rahmetinden hissedâr kıl. İmanımızı kemâle ulaştırmak sûretiyle
kalblerimizi itmi’nanla doldur. Lütfunla yakînimizi de etemmiyet vasfıyla zenginleştir!
Ya İlâhenâ ve ya Mevlânâ! Hata, kusur ve günahlarımız çok olsa da asla Senden
başkasına teveccühte bulunmadık ve Senin cemâl ve kemâlinden başka hiçbir sûrî
güzellik için gönüllerimizde şevk u iştiyak duymadık. -İnşaallah öyleyizdir.Ey yoluna gönülden baş koyanları her zaman vuslat neş’esiyle serfiraz kılan ve
adanmış ruhlardan merhametini hiçbir zaman esirgemeyen ve onları katiyen yalnız
bırakmayan Rabbimiz! Dünyanın geçici ve zevâle mahkûm güzelliklerine aldanıp
da Rabbilerini unutanlardan olmaktan bizi muhafaza buyur. Gözlere aydınlık,
gönüllere de sürûr veren sürpriz lütuflarınla bu muhtaç kullarını da sevindir. Tasamızı,
gamımızı, kederimizi izâle eyle. Her türlü musîbet ve belalardan koru ve salih
ibâdının kalblerine yerleştirdiğin gibi bizim kalblerimize de Seni delicesine sevme
duygusunu yerleştir!”
***
“Ey celâl ve ikram sahibi Rabbimiz! İhsan ve keremine sığınarak bize dünyada da
ukbâda da afv u âfiyet vermeni diliyoruz. Hiçbir şeyi gerçekleştirmek Senin için zor
değildir; ne olur, başka gidecek kapıları olmayan zayıf ve aciz kullarının bu
taleplerini kabul buyur!”
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