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Beﬂ Esmâ
Beﬂ Dua
Senai Demirci

smâ-i hüsnâ duam›z›n ekseni, yakar›ﬂ›m›z›n yörüngesidir. Rabbimize muhatap olurken, hâlimize göre isteyeceklerimiz, ihtiyac›m›za göre dileyeceklerimiz,
O’nun hâlimize ve ihtiyac›m›za karﬂ›l›k esmâs›n›n
gölgesinde olmal›d›r.
Bu yaz› vesilesiyle, beﬂ güzel ismin âlemimize
düﬂen izlerini sürerken ald›¤›m notlar›, o izlerde
yürürken dilime ve gönlüme derledi¤im dua çiçeklerini paylaﬂ›yorum. Her daim, esmâ-i hüsnân›n tad›yla dilimizin duaya de¤mesi duas›yla.

E
Âhir

“O’dur … Âhir…”

(Hadîd, 3)

Sensin sonralar›n sonras›.
Her ﬂeyin sonu Senin yan›nda.
Her iﬂin meyvesi Senin lûtfunla.
Nihayetin yok Senin.
Sana olmaz hitam.
Yoklu¤umuzu varl›¤a erdiren Sensin,
Sensin k›r›lgan varl›¤›m›za veren devam.
Varl›k Senin var etmenle beka bulur.
Seninle sona erer bütün hasretler.
Sende son bulur bütün beklemeler.
Sensin güzel eyleyen bütün sonlar›.
Sensin sona saklayan umutlar›.
Seninle sonsuzlaﬂ›r an.

Senin müjdenle y›k›l›r zaman›n darac›k zindan›.
Seninle gelir yar›nlar.
Seninle var olur sonralar.
Seninle sonsuzlaﬂ›r âlem.
Senin veçhine yönelerek bekâ bulur yokluk.
Senin nazar›na de¤erek varl›¤a tutunur yokluk.
Sensin sonumuzu nur eyleyen.
Sensin ak›betimizi hay›rla süsleyen.
Bütün zevallerin sonunda Senin h›fz›n var.
Bütün unutulmuﬂlar› en sonunda Sen anars›n.
Bütün iﬂlerin sonu Seninle hayra eriﬂir.
Kap›ndan baﬂka varaca¤›m›z yer yok.
Âhir Sanad›r var›ﬂ›m›z.
Sonunda Sanad›r dönüﬂümüz.
Sende baﬂlar sonsuzlu¤umuz.
***
Senin lûtfunla varl›k evine konuk olduk.
Bugün var, yar›n yokuz.
Varl›¤›m›z›n baﬂ› Senin taltifin.
Varl›¤›m›z›n sonu Senin takdirin.
Senden gayr› yalvaraca¤›m›z yok.
Ölüm vaktinde elimizi tut.
Sonumuzu sonsuzluk eyle.
Ak›betimizi hoﬂ eyle.
Kabrimizi gülizâr eyle.
Ecel geldi¤inde müjdeni söyle.
Gönlümüze fikrini sal.
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Ruhumuzu zikrinle al.
Son an›m›zda vesveseye yol verme.
Son demde gönle yaramaz ﬂeyler gösterme.
Ömürden bir an kald›¤›nda kutlu nazar›na
konuk eyle her birimizi.
Ahrete bir ad›m kald›¤›nda cennetin yoluna
al bizi.
Nefeslerden bir nefes kald›¤›nda müjdeni f›s›lda ruhumuza.
Can kuﬂu kafesten kanatland›¤›nda cennetin
göklerinde a¤›rla bizi.
Son anda ﬂeytan›n aldatmas›ndan uzak eyle
hepimizi.
Son nefeste nefsimin aldatmalar›ndan halâs
eyle beni.
Nefes kesilirken geniﬂlik ver ruhumuza.
Sonumuzu sonsuzluk eyle lûtfunla.
Sonumuzun sonras›nda lûtfunu yoldaﬂ eyle
hepimize.

Nûr
“Allah, semâvât ve arz›n Nûrudur.”(Nur, 35)
Sendendir her çehrede parlayan nur.
Sendendir gözlere bak›ﬂ veren s›r.
Sendendir gönüllere ayd›nl›k veren sürûr.
Senin nûrunla gamzelenir y›ld›zlar›n yüzleri.
Senin nûrunla nurlan›r ufuklar ve öteleri.
Senin nûrunla kamaﬂ›r ›ﬂ›klar›n gözleri.
Senin nûrundan bir cilvedir yaz.
Senin nûrundan bir hecedir beyaz.
Senin nûruna penceredir her pervâz.
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Senin nûrunu anlat›nca yüzleri k›zar›r güneﬂlerin.
Senin nazar›n de¤ince gözlerinin içi güler
meleklerin.
Güneﬂi günümüze lamba;
ay› gecemize kandil eyleyen Sensin.
Senden biliriz göz ayd›nl›¤›m›z›.
Seninle nurlan›r kalplerimiz.
Seninle ayd›nlan›r ak›llar›m›z.
....
Nuruna kand›r bizi.
Nuruna dald›r bizi.
Nurunu ya¤d›r bize.
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Afuvv
“Muhakkak Allah
Afuvv ve Gafûr.”(Hacc, 60)
Sen ki affedicisin, Sen ki affetmeyi seversin;
Senin aff›nd›r biz isyankârlar›n umudu.
Sen ki gizli ve aç›k piﬂmanl›klar›m›za âﬂinas›n, Sen ki dergâh›na dönenlere nihayetsiz aff›nla kerem eylersin, Sen ki kusurlar›m›z› bilirsin, yap›p ettiklerimizden haberdars›n; Senin
ba¤›ﬂlamanla aklan›r yüzümüz. Senin aff›nla
temizlenir kalplerimiz. Senin aff›nla silinir
utanc›m›z. Sen ki, günahlar›m›zdan piﬂmanl›k
duymam›zdan hoﬂnut olursun, dönüp kap›na gelen kullar›na af kap›lar›n› sonuna kadar
açars›n, Sen ki isyanlar›m›za ra¤men hayat ve
r›z›k bahﬂedersin bize, Sen ki inkâr›m›za ra¤men af ve ma¤firetinle beklersin piﬂman olmam›z›, Sen ki gaflet ve unutkanl›¤›m›z› rahmetinin tebessümüyle seyredersin; Senin aff›nd›r s›¤›nd›¤›m›z, Senin aff›nd›r güvendi¤imiz, Senin aff›nd›r ümidimiz. Senin rahmetinle temizlenir nefislerimizdeki zillet karanl›klar›.
Senin kereminle silinir kalplerimizdeki gaflet
paslar›.
***
Hatal›y›z; itiraf ediyoruz.
Kusurluyuz, kabul ediyoruz.
‹syan›m›z çoktur; biliyoruz.
Çok unuttuk; utan›yoruz.
Unuttu¤umuzu unuttuk; hep geç hat›rl›yoruz.
Aldand›k; aff›n› umuyoruz.
Günah›m›z› ba¤›ﬂla.
‹syan›m›z› affeyle.
Rahmetinin dergâh›na dönüyoruz.
Hatam›zdan döndür bizi.
Unutkanl›¤›m›z›n kuyusundan kurtar bizi.
Senin aff›n fazl›ndand›r.
Senin gufran›n lûtfundand›r.
Bir tek Sensin bizi affedecek olan.
Senin kap›n kapan›r m› biz günahkârlara?
Piﬂmanl›klar›m›z› kime arzederiz yoksa?
Kime tövbe edebiliriz Senden baﬂka?
Senin aff›n›n kuca¤›na dökeriz göz yaﬂlar›m›z›.
Yüzümüzü kara ç›karma ey Afuvv.
Günahlar›m›z› bir Sen bilirsin.
Hatalar›m›z› bir Sen silersin.
Ba¤›ﬂlamanla sevindir bizi.
Gufran›n›n gölgesinde a¤›rla bizi.
Raz› olduklar›ndan eyle bizi.
Ve Senden raz› eyle hepimizi.
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Âdil
“Ve semâya irtifa verdi ve mizan› vaz’ eyledi.
Mizandan taﬂmayas›n›z [diye].
Do¤ru tutas›n›z adaletle tart›y› da,
aksatmayas›n›z mizan› [diye].” (Rahmân, 7-9)
Sen ki her ﬂeye zarif oranlarla, hassas ölçülerle
bedenler giydirirsin. Sen ki her ﬂeye lây›k oldu¤u
sureti verirsin. Sen ki her ﬂeye ihtiyaç duydu¤u yetenekleri bahﬂedersin. Sen ki her varl›¤a, varl›¤› ve
hayat› için gerekli her duyguyu, her organ› hikmetlice verirsin. Sen ki her canl›ya hayat›n› sürdürecek en uygun, en güzel bedeni verirsin.
Sen ki yerinde ve hakl›ca yap›lan bütün isteklere
mutlaka cevap verirsin. Sen ki gerçek ihtiyaçlar›
seslendiren her yakar›ﬂa karﬂ›l›k verirsin. Sen ki
zorda kalm›ﬂlar›n imdad›na, çaresiz kalm›ﬂlar›n feryad›na, sonsuz adaletinin gere¤ince yetiﬂirsin.
Sen ki adalet ve hikmetinle her ﬂeye hayat hakk› verirsin, yoklu¤a varl›k hakk› tan›rs›n. Sen ki her
varl›¤›, ona zarar verebileceklerin ﬂerrinden ve sald›r›s›ndan koruyans›n. Sen ki mahﬂerde zerre kadar iyili¤i, zerre kadar kötülü¤ü hiç ﬂaﬂmadan tartars›n.
Sen ki zalimleri zulmüyle b›rakmazs›n; ebedî cehenneminde hakk›n› al›rs›n mazlumlar›n. Sen ki
mazlumlar› mazlumiyetiyle b›rakmazs›n; ebedî
cennetinde sonsuz lûtuflara bo¤ars›n hepsini.
***
Sensin zulme u¤rayanlar›n dayana¤›.
Sensin mahzun kalplerin s›¤›na¤›.
Sensin mazlumun âh›n› iﬂiten.
Sensin zalimin zulmünü bilen.
Senin adaletindir s›¤›nd›¤›m›z.
Senin mizan›nd›r güvendi¤imiz.
Senin hesab›nd›r tesellimiz.
Nefsimize zulmetmekten al›koy bizi.
Senin adaletine raz› olanlardan eyle bizi.
Senin adaletinin korkusuyla terbiye et hepimizi.
Adaletinin korkusuyla yumuﬂat kalplerimizi.
Amellerimizin tart›ld›¤› ‘mizan’da güzel eyle akibetimizi.
Mizan›nda a¤›rl›¤› olanlardan eyle bizi.
Kolaylaﬂt›r sorgu sualimizi.
Sana hesap verme inceli¤iyle yaﬂat bizi.
Hükmüne raz› eyle bizi.
Zulmetmekten ve zulme u¤ramaktan uzak eyle
hepimizi.

Âlî
“O’nun kürsîsi semâvât ve arz› kuﬂatm›ﬂt›r.
Onlar› korumak O’na a¤›r gelmez.
Alî O, Azîm O.” (Bakara, 255)
Sen ki bütün s›fatlardan âlâs›n,
Bütün güzel s›fatlar, bütün mükemmel vas›flar Senin lûtfundur.
Sen ki her türlü tasavvurun ötesindesin,
Hayaller eriﬂemez, ak›l s›r ermez Senin s›fatlar›na.
Her ﬂey Senin lûtfunla ulviyet kazan›r,
Sensin biricik ulviyet sahibi.
Sen ki kudretinin icras›nda pek yücesin,
Kudretini de ulvîyetle icra edersin.
Acz ve kusur Senin hakk›nda muhaldir.
Zulüm ve çirkinlik Senden nihayetsiz uzakt›r.
Sen ki nihayetsiz ulviyetinle birlikte sonsuz yak›ns›n
bize,
Senin yak›nl›¤›n ulviyetine engel de¤il,
Senin ulviyetin yak›nl›¤›na engel de¤ildir.
Sen ki yücelik mertebelerinin en yücesindesin,
En yüce mertebemiz Sana kullu¤umuzdur.
Sen ki mümkün bütün makamlar›n üzerindesin,
En yüksek makam›m›z Sana secdemizdir.
***
Sensin yüceler yücesi,
Sensin biricik ulviyet sahibi,
Aczimize yüce kudretinle medet eyle.
Fakr›m›za ulvî yak›nl›¤›nla imdat eyle.
Nihayetsiz ulviyetinle birlikte ﬂah damar›m›zdan
da yak›ns›n bize.
Sana yak›nl›kla ﬂereflendir bizi.
Sana kul olmakla yücelt bizi.
Sen ki bütün tasavvurlar›n ötesindesin; bizi Senden
baﬂkas›na tezellül ettirme.
Kat›nda yüce makamlar ve kudsî mertebeler ihsan
eyle.
Senin huzurunda küçüklü¤ümüz en büyük izzetimizdir.
Sana muhtaçl›¤›m›z ve fakr›m›z en büyük övüncümüzdür.
Sen ki her ﬂey üzerinde görünen mükemmel s›fatlar›n ve eﬂsiz güzelliklerin gerçek sahibisin; bize kusurumuzu ö¤ret, eksi¤imizi bilmekle güzelleﬂtir bizi.
Bize güzelliklerini görecek güzel bak›ﬂlar ver.
En güzel s›fatlarla, en yüce vas›flarla vas›fland›r hepimizi.
Senin ilmin bütün ilimlerden yücedir; bilmedi¤ini
bilenlerden eyle bizi.
Senin kudretin her kuvvetten üstündür; aczini ve
fakr›n› bilip kudret ve rahmetinin dergâh›na koﬂanlardan eyle bizi.
Senin hükmün bütün hükümlerin üzerindedir;
emirlerine râm eyle nefsimizi.
‹limle yükselt, hikmetle terfi eyle bizi.
Kudretine teslim olanlardan eyle bizi.
Hükmüne boyun e¤enlerden eyle hepimizi.
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