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ÖNSÖZ 

 

 

Dua; Kul ile sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Allah arasında kurulan manevi 

bir bağdır. Dua kulluğun göstergesi, Peygamberimizin ifadesi ile ibadetin özüdür. Dua 

ile kul, kendine verilmiş akıl, irade, üstün yeteneklere rağmen, üstesinden gelemediği 

dertlerini, aciz kaldığı durumunu Allah’a açar. Çünkü kulların ihtiyaçlarını, isteklerini 

en iyi bilen, her şeye gücü yeten sadece Allah’tır. Bu bilinç içindeki mü’min için tek 

çare Allah’a yönelmek, O’nun korumasına sığınmak, O’ndan yardım talep etmek iken, 

bir kısım insanlar; cahillikle tekkeye, türbeye, cinciye, medyuma giderler. Talep 

ettikleri şeyleri için fiili olarak çalışıp Allah’tan da istemek yerine, ancak kendileri gibi 

aciz insana sığındıklarının, bunların dertlerine çare olamayacağının farkında değillerdir. 

Ya da sadece kendi yaptıklarının kendine yeteceğini zanneden, bununla birlikte duaya 

ihtiyacının olmadığını düşünen insan ise, Rabbinden ve kendi nefsinden gafil hale 

gelmekte, mustağnileşmektedir.  

Duaya her zaman ihtiyacı olan biz mü’minlere, her konuda insanlara rehberlik 

eden yüce Allah, hidayet kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’de, dua konusunda da bize 

rehberlik etmektedir. Allah Teala Yüce Kitabı’nda, nasıl, ne zaman, hangi konularda 

dua edebileceğimizi, Peygamber-lerin, salih insanların, mü’minlerin, meleklerin… Dua 

örnekleriyle ya da direkt kendi öğretisiyle dua konusunda bizi eğitmektedir. 

.Genel olarak dualar konusunda çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, yapmış 

olduğumuz bu çalışmanın Kur’an’daki dua ayetlerini tek tek inceleyerek konularına 

göre tasnif etmesi ve konuyu fazla dağıtmadan, özellikle Kur’an’dan beslenmesi gibi 

sebepler dolayısıyla, farklılık arz edeceğini ummaktayım. Varlığı hissedilebilecek 

eksiklerine rağmen, Kur’an’ın bize öğrettiği dua eğitimine az da olsa katkısı olabileceği 

beni cesaretlendirmiştir.  

Çalışmamız esnasında bize yol gösteren danışman hocam Fethi Ahmet Polat 

Bey’e teşekkürlerimi sunarım. 

Cenab-ı Hak çalışmamızı faydalı, dualarımızı makbul, mesailerimizi meşkûr, hata 

ve günahlarımızı mağfur buyursun. Gayret bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır. 

                                                                                

 

                                                                                             SALİHA BİLGİÇ 

                                                                               Konya, 2008 
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KISALTMALAR 
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a.s. : Aleyhisselam 
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GİRİŞ 

 

 

 

1.KONUNUN SEÇİLMESİ 

 

 

                   İnsan dua eden bir varlıktır. İnsanın kalbi Allah ile insan arasında bir telefon 

görevi yapar. Hem Allah’tan gelen ilhamlara bir alıcı, insanın halini Allah’a arz 

etmesine vesile bir verici durumundadır. Güçlü bir imana sahip olanlar, bu kalp 

telefonunu sık sık kullanırlar. Allah’a muhatap olmanın lezzetiyle sıkıntı ve stresten 

kurtulur, huzur ve itminana ulaşırlar.  

  

 Allah’a zayıf bir imanla inananlar ise, derde düştüklerinde Allah’ı kendilerine 

daha yakın hissederler. Yaratanına dua ve niyazda bulunmaktan imtina eden günlük 

hayatında unuttuğu rabbini sadece başı sıkıştığında hatırlayan, duanın bereketinden 

mahrum kalan bir kulun Allah Katında bir değeri olamaz. 

 

 Allah katında Kulun değeri dua ile ölçülür ve anlam kazanır. Allah’ı hayatının 

merkezine yerleştiren, onun sonsuz güç ve kudreti karşısında aciz, yoksul ve yoksun 

olduğunun fakına varan kulun yaptığı zikir dua ve ibadet onun hayatını, kişiliğini 

değerli kılar.  

 

 Duanın insan hayatında bu denli önemli olması ve onun duaya muhtaç olması, 

hidayet kitabımız olan Kur’an-ı Kerimde dua ayetlerinin oldukça yekûn tutması, bizi 

böyle bir araştırma yapmaya sevk etti. Her konuda olduğu gibi, hayatımızda en çok 

muhtaç olduğumuz dua konusunda Allah’ın biz Kullarından nasıl bir dua yapmamızı 

istediği, bize sunduğu dua örneklerinin özellikle hangi konularda olduğu, bunlardan 

karşılık bulanların ya da bulmayanların kimlerin, hangi dualarının olduğu, Allah’ın 

özellikle bizden yapmamızı istediği duaların neler olabileceği, aynı şekilde yapmamızı 

istemediği dualar hangi konularda olabileceği ..vb dua konusundaki sorular, 

Çalışmamızda konu seçiminin sebebi olmuştur.  
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    2.KONUNUN AMACI 

 

  

 Bu çalışma ile Ku’anı Kerimin “Dua”ile ilgili eğitimini ortaya koymak 

hedeflenmiştir. Konu gerek Kur’anı Kerimden, gerekse hadislerden menbaasının çok 

olması tezimizin konusunun sınırlandırılmasını gerektirmiştir. Çalışmamızın salahiyeti 

açısından “Konuları İtibariyle Kur’an’da Dua” başlığı altında sınırlandırılmaya 

çalışmak,  konuların çok detaylı bir şekilde incelenmesi ve tasnif edilmesine de imkân 

vermiştir.  

 

  Zaten bizi böyle bir çalışma yapmaya sevk eden temel sorular ki, özellikle Allah 

kimlerin dualarını mesaj almamız için bize örnek olarak vermiş? Bu dua örneklerindeki 

şahısların genel olarak ya da özelde ne gibi talepleri olmuş? Özellikle bu dualar 

arasından kabul edilenler veya edilmeyenler hangi konularda olmuş? Bizi bu konular 

nekadar ilgilendiriyor? Bu konuları araştırıp dünyamız ve ahiretimiz adına öncelikli 

kaygılarımızın ne olması gerektiğini ortaya koyabilir miyiz? Özellikle icabet edilen 

dualarda icabet konuları ne olmuş? Bu konuları hayatımızda önceleyerek Rabbimize 

yaklaşabilir miyiz? Kur’anın dua eğitiminde özellikle bizden istediği usul ve adab 

nedir? Bu usul ve adaba sahip olmak duamızı icabete yaklaştırır mı? Peygamberlerin, 

salihlerin Allah’a yakarışta usulü ne olmuştur? Duada fiil ile kavlin uyumunu gösteren 

örnekler ve alacağımız sonuçlar neler olmalıdır? …gibi kanaatimizce pek çok önemli 

soruya cevap aramak bu tezin en önemli amacı olmuştur.  

 

    

   3.KONUNUN MUHTEVASI VE USLUBU  

 

  

 Çalışmamız muhteva açısından başlığa bağlı kalmak ve konuyu sınırlı tutarak 

hedefimize ulaşmak için oldukça daraltılmaya çalışılmıştır. Ama buna rağmen 

çalışmamızı tefsir alanında ve özellikle de Kur’an-ı Kerim üzerinde yapmamız, 

Kur’an’daki “dua” kelimeleri, geçtiği yerler, anlamları ve dua kavramımın yerinede 

kullanılan kelimeleri de incelememizi gerekli kılmıştır. Ama bütün bunlara rağmen 

çalışmanın amacından sapmaması için konumuzun içinde gerektiği kadar ele alınmasına 

azami ölçüde dikkat edilmiştir.  
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 Duada usul ve adaba da önelidir. Kur’an’da duanın usul ve adabına da yer 

verildiği için ve bu konuda Rasulullah efendimizin uygulamaları hakkında pek çok 

rivayetin olması çalışmamızda usul ve adaba da yer vermemizi gerekli kılmıştır. Fakat 

biz çalışmamızda belirlenen başlıktan uzaklaşmamak için oldukça kısa ama olması 

gereken kadar usul ve adaba da yer verdik. Tabiî ki bu konuda da ilk önce Kur’an’dan 

hareket etmemiz, hadislerden de kısa kısa örneklendirmemiz çalışmanın hacmini 

düşürdü. 

 

 Konuya benzer çalışmalar, akademik alanda çok olmasa da, yapılmıştır. Fakat 

bunların ekseriyeti bizim belirlediğimiz muhteva ile birebir örtüşmemektedir. Mesela; 

‘Ergenlik Dönemi Dini Gelişimde Dua’, ‘Hasta ve Dua’, ‘Dini İnanç İbadet ve Duanın 

Umutsuzlukla ilişkisi’, ‘Halk Dilindeki Duanın Hadislerle İlişkisi,’ Duanın Psikolojik 

ve Psikoterapik Etkileri’ gibi çalışmalar yapılmıştır. Fakat bu çalışmaların ana 

konularının dua olmasına rağmen, bizim yapmak istediğimiz çalışmayla doğrudan 

ilişkisi yoktur. Tespit edebildiğimiz kadarıyla, Temel İslami Bilimlerden Tefsir alanında 

konumuza yakın olarak sadece bir tane çalışma bulunmaktadır. 1987’de Muhammed 

Çelik tarafından ‘Kur’an_ı Kerime Göre Dua’ adında bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. 

Teze ulaşarak incelememiz sonucunda, tezin özellikle Kur’an’daki dua ayetlerinin 

konularının detayı değil de, dua kavramı ve dua ile ilgili kavramlar üzerinde detaylı 

çalışması, konularını ise bizim düşündüğümüz kadar açmaması, bu konuların 

hayatımızdaki ehemmiyeti sebebiyle, amaçladığımız çalışma ile farklılık oluşturacağı 

kanaatini kuvvetlendirmiştir. Ayrıca 1996’da Kelam dalında Ahmet Övündür tarafından 

‘Kur’an’ı Kerim’de Dua’adında başlığı ve konusu itibariyle en yakın diyebileceğimiz 

bir başka tez çalışması tespit edilmiş, teze ulaşıp, incelememiz sonunda, tezin Kur’ 

andaki Dua ayetlerinden ziyade, dua usulü, adabı, duacının durumları… gibi konular tez 

çalışmasına hakim olmuş, hadislerden ve menkıbelerden çok yararlanılmasına rağmen, 

bizim hedeflediğimiz dua konularına, detaylı girilmemiştir. Hatta konusunun Kur’an’da 

Dua olmasına rağmen, Kur’an’dan çok az dua örnekleriyle yetinilmiştir. Başta da 

belirttiğimiz gibi, bizim tezimizin özellikle dua konularını detaylı incelemesi, bu 

çalışma ile farklılıklarının olduğunu ortaya koymaktadır. 
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4.KONUDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE KAYNAKLAR 

 

 

 Çalışmamız Kur’an-ı Kerim’in Dua ile ilgili eğitimini ve özellikle örnek verilen 

dua konuları üzerine olduğu için,  Kur’an’ı Kerim başlı başına birinci müracaat 

kaynağımız olmuştur. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin bazı duaları, uslubu ve 

tavsiyeleri çalışmamızda ikinci derece de referans alınmıştır. Dua ayetlerin meallerinin 

yanı sıra, Arapça metinleri de yazılmış, çoğunlukla temel İslami tefsir kaynaklarının 

yanı sıra, hadis kaynaklarına da müracaat edilmiştir. Bunlarla birlikte, araştırmamızla 

ilgili başka eserlere de müracaat edilmiştir. Ayet mealleri yazılırken genel olarak, DİBY 

meali tercih edilmiştir. 

 

 Çalışmamız, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, tez konusunun 

seçimi, tezin amacı, muhteva ve üslubu, kullanılan yöntemler ve kaynaklar ile birlikte, 

duanın anlamı ile ilgili genel meseleler ve insanın duaya olan ihtiyaç sebepleri üzerinde 

durulmuştur. 

 

Birinci bölümde,  dua ve anlamı, dua ile ilgili kavramlar ve anlamları ve duanın 

semantik alanı üzerinde durulmuştur. 

 

İkinci bölümde, (konunun bizce en çarpıcı ve geniş bölümüdür), Kur’an’da dua 

ayetlerinin konularına göre tasnifi yapılarak, bu tasnifte dua edenlere göre, kabul edilip 

edilmemesine ve dua ediş şekillerine göre, peygamberlerin, salihlerin, kâfirlerin, 

meleklerin… duaları ya da bedduaları, konularına göre incelenerek, alabileceğimiz me-

sajlar açısından değerlendirilmiştir. 

 

Üçüncü ve son bölümde ise, Kur’an’da ve sünnette duanın, usul, adab, zaman ve 

mekânını ortaya koyan deliller incelenerek, icabeti yaklaştıran durumlar, müstecap 

duada olması gereken özellikler üzerinde durulmuştur. Yine bu bölümde 

Peygamberlerin ve salihlerin hayatlarıyla dualarının paralelliğine değinilerek, sonuçta, 

genel bir özetle fiili duanın önemine vurgu yapılarak, çarpık dua anlayışı eleştirilmiş, 

gerçek duanın insana kazandırdıkları incelenmiştir. 
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5.DUA İLE İLGİLİ GENEL MESELELER 

 

5.1.Dua nedir? 

5.2.Lugat Anlamı 

 

Dua, Arapça bir kelime olup lugat itibariyle mazisi muzarisi (dea-yed’u) sözle-

rinden alınan “nida etmek, çağırmak, davet etmek, Allah‘dan inayet, nusret, rahmet, 

selamet, istemek, rızık ve afiyet talep etmek gibi manalara gelir. Arapçada kullanıldığı 

edatlara göre, bir kimse için hayır dua etmek, bir kimse için beddua etmek anlamına da 

gelir. Örneğin: “dea lehu”   دعي له  denildiğinde bir kimse için “hayır dua etmek”,  “dea 

aleyhi” دعي عليه   denildiğinde “beddua etmek” anlamına gelir. 1 

 

Dua: Çağırmak, davet etmek, Allah’tan inayet, rahmet, nusret, selamet ve rızık 

taleb etmek için bu maksatla okunan veya söylenen sözler, hudu ve acz ile olan taleb ve 

niyaz şeklinde tarif edildiği gibi yalvarmak, yakarmak, niyaz etmek, dert ve ihtiyaçları 

barigah-ı izzet’e arz etmek, kulun acz ve zaafını beyan ve itiraf etmesi2 diye de tarif 

edilmiştir. 

 

Dua aslında çağırmak manasındadır.3 “Lisanı kal ve lisanı hal ile yapılır.”4 Kü-

çükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, vaki olan talep ve niyaz anlamında isim5 olarak da 

kullanılır. 

 

Bütün bu tarifleri özetleyecek olursak, dua; Allah-u Tela’ya yalvarmak, dertlerini, 

ızdıraplarını ona arz ederek, Allah karşısında acziyetini itiraf edip, lisanı hal ve lisanı 

kal ile ondan yardım talep etmektir. 

 

 

                                                 
1 Rağıb el-Isfahani, Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredat fi Garibi’l-Kur’ana, (nşr. Muh. Seyyid Geylani), 
Kahire–1961, s.244–245 
2 Kuşeyri, Ebu’l-Kasım, Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risale, Haz.: Süleyman Uludağ, İst-Tarihsiz, s.37 
3 Kufralı, Kasım, İslam Ansiklopedisi Dua md. M.E. B. Yay. İst–1963, c.3, s.652 vd. 
4 Kuşeyri, Risale.  
5 Cilacı, Osman,  “Dua”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDVY, İst.1994, c.9, s.529 
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5.3. Istılah Anlamı 

 

Hz. Peygamber aleyhi’s-selam: “Dua, ibadetin özüdür”6 buyurarak duayı mahiyet 

olarak tarif etmiştir. Bunun yanında duanın pek çok tarifi de yapılmıştır. 

 

Bir şeyin yapılması ya da yapılmaması Allah’ı -celle celaluh- övme ve yüceltme 

yoluyla kulun zillet ve ihtiyacını ifade eden bir dille istemesi, takip etmesi demektir. 

 

Dua ihtiyaç anahtarıdır. İhtiyaç sahiplerinin istirahat mahallidir. Sıkıntıda kalan-

ların sığındığı yerdir. Dert ve hacet sahiplerinin nefes aldıkları alandır. Dua sevgiliye 

sunulan iştiyak lisanıdır.7 

 

Dua; yalvara yakara Allah’tan bir şey istemektir.8 

 

İslam Ansiklobedisinde ise dua; “bir şeyin yapılması ya da yapılmaması için, 

Allah’ı medh ya da sena yollu ve kulun zillet ve ihtiyacını ifade eden bir dil ile 

istemekten ibarettir.”9 

 

İslam edebiyatında dua, Allah’ın yüceliği karşısında kulun acziyetini itiraf etme-

sini, sevgi ve tazim duyguları içerisinde lütuf ve yardım dilemesini ifade eder.10 

 

Dua ruhun Allah’a yükselişi, kalbin Allah ile konuşmasıdır. Dua şu dünya haya-

tında olayların dağlar gibi dalgaların arasında boğulma derecesine gelen insana bir can-

kurtaran simididir.11 

 

Şemseddin Sami duayı şöyle tarif eder: “Cenab-ı Hakka yalvarmak, birinin iyiliği 

için Allah’a yalvarmak, Hayır dua birinin lehinde olan dua, beddua birinin aleyhinde 

olan duadır.”12 

 

                                                 
6 Tirmizi, “Dua”,1, İbn. Mace, “Dua”,1, Ahmed b.Hanbel,    267, 271, 276. 
7 Kuşeyri, Risale, s.431.  
8 et-Tehanevi, Muhammed b.Ali b. Ali, Keşşafu Istılahati’l- funun, Kelkte, 1982’den ofset, İst-1984  
9 İslam Ansiklobedisi, Marifet Matbaası, İst-1994, c.2, s.650  
10 Cilacı, “Dua”, c.9, s.529. 
11 Eren, Şadi, Kur’anda Dua İklimi, s.13, Akademi Yay, İst–2007. 
12 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, (nşr.Ahmet Cevdet), İkdam Matbaası, İst-1317, c.1, s.610 
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Batılı yazar ve sosyolog Alexis Carrel de, duanın umumiyetle bir şikâyet ve 

ızdırab halindeyken yardım dilemek olduğunu, bu halin insanı Allah’a yükselttiğini 

söyler.13 

 

Duanın en kapsamlı tarifini Toshihiko İzutsu yapmıştır ki, duayı anlamamızda en 

faydalı gördüğümüz tarif diyebiliriz: 

 

İzutsu şöyle der: 

 

“Vahiy Allah ile insan arasında cereyan eden, yukarıdan aşağıya, Allah’dan insana 

doğru olan bir çeşit özel konuşmadır. Allah kendi kelimelerini insana yöneltir. 

Doğrudan peygambere ve dolaylı olarak da insanlığa tercih eder. Fakat Allah ile insan 

arasındaki bu lisanî münasebet tek taraflı değildir. Başka bir deyimle insan bu 

münasebette daima pasif kalmaz. Bazen o da Allah ile sözlü bir ilişki başlatır ve onunla 

dilsel işaretler kullanmak suretiyle konuşmak ister. İşte bu isteğin neticesinde öyle bir 

olay doğar ki, bu, yapı bakımından vahye benzer, ancak bunda konuşma doğrultusu 

yukardan aşağıya değil aşağıdan yukarıyadır. Vahiy gibi bu da olağan üstü şartlar 

altında ve özel bir biçimde meydana gelir. Normalde insan doğrudan Allah’a hitap etme 

vasıtasına sahip değildir. Normal kelime alışverişi için iki taraf arasında ontolojik eşitlik 

olmalıdır. Bu, dilin temel prensibidir. İşte bu prensibi bozacak bir hal vuku bulduğu 

zaman, insan Allah’la konuşabilir, O’na hitap edebilir. O’nunla konuşma yeteneğine 

sahip olur.14 

 

Bu öyle olağan üstü bir haldir ki, bu halde insan kendi kafasını günlük durumun 

üstünde bulur. Böyle bir hal vuku bulunca insan kafası gerilir, kırılma derecesine varır. 

İşte bu raddeye gelince insan, Tanrıya doğrudan doğruya söz söyleme noktasına varmış 

olur. Böyle bir durumda insan normal manada insan değildir. Kendi benliğinden üstün 

bir varlığa dönüşmüştür. İşte olağan üstü durum içinde geçen böyle bir konuşma olayına 

dua denir ki, İngilizce tercümesi “prayer”dir.15 Semantik olarak şöyle gösterilebilir: 

 

      

                                                 
13 Alex, Carrel, Dua, Çev. Kerim Güney, Bir Yay., İst- 1983, s.22 
14 Toshihiko İzutsu, Kur’anda Allah ve İnsan, (tr. Süleyman Ateş), Kevser Yay., Ank-Tarihsiz, s.182 
15 İzutsu, Kur’anda Allah ve İnsan, s. 182. 
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                                                  Allah 

 

   Vahiy                                      Dua 

 

     İnsan  

 

İnsanı bu duruma getiren, dili bu şekilde kullanmaya elverişli kılan sebepler 

değişik olabilir: “Allah’a karşı duyulan derin sevgi olabilir, ölüm tehlikesi olabilir.”16 

Kur’anda müşrik Arapların dahi bir tehlike anında halisane Allah’a yalvardıklarını 

görüyoruz. 

 

 َأْو َقآِئًما َفَلمَّا َآَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َآَأن لَّْم َيْدُعَنا ِإَلى ُضرٍّ َوِإَذا َمسَّ اِإلنَساَن الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجنِبِه َأْو َقاِعًدا

  مَّسَُّه

 

“İnsana bir zarar dokunduğu zaman, yan yatarken, otururken ayakta iken bize 

yalvarıp yakarır,) biz darlığını giderince, başına gelen darlıktan ötürü hiç 

yalvarmamışa döner”17 

 

َجاءْتَها ِريٌح َعاِصٌف َوَجاءُهُم اْلَمْوُج ِمن ُآلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوْا َأنَُّهْم ُأِحيَط ِبِهْم َدَعُوْا الّلَه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن َلِئنْ 

 َأنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننِّ ِمَن الشَّاِآِريَن

 

“...Bir fırtına çıkıp ta onları her taraftan dalgaların sardığı ve çepeçevre kuşatıl-

dıklarını sandıkları an, Allah’ın dinine sarılarak “bizi bu tehlikeden kurtarırsan 

andolsun ki şükredenlerden oluruz” diye O’na yalvarırlar.”18 

 

  “Görülüyor ki bu çeşit dilsel bir hareket tarzı, insanı normal düşünce tarzından 

çıkaran hallerde oluyor. Dua kalbin Allah ile konuşmasıdır. Ancak insan yüksek bir 

duruma geldiği zaman dua olabilir.”19 Aşağıdaki ayet duanın üstün bir durumla ilişkisini 

her şeyden daha iyi anlatır:20 

 

                                                 
16 İzutsu, Kur’anda Allah ve İnsan. s.183. 
17 Yunus 10/12 
18 Yunus 10/22 
19 İzutsu, Kur’anda Allah ve İnsan, s.183 
20 İzutsu, Kur’andsa Allah ve insan, s.183 
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ُآْم َعَذاُب الّلِه َأْو َأَتْتُكُم السَّاَعُة َأَغْيَر الّلِه َتْدُعوَن ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَنُقْل َأَرَأْيُتُكم ِإْن َأَتا  

 

“De ki: Eğer size Allah’ın azabı gelirse yahut size kıyamet gelirse Allah’tan 

başkasına mı yalvaracaksınız? Eğer doğru iseniz(söyleyin).”21 

 

6.İNSANIN DUAYA İHTİYAÇ SEBEPLERİ 

 

6.1.İnsanın Fıtri Olarak Duaya İhtiyacı 

İnsan yaratılışı gereği inanma ve dua etme ihtiyacı duyar. Tabiatında sularda 

yüzmek özelliği olan ördek yavrusu, daha dünyaya gelir gelmez yüzecek su arar. Temiz 

sular bulamadığında çamurlu su birikintilerinde oyalanır. Onun gibi, fıtraten Allah’ı 

arayan ve ona dua etme ihtiyacı duyan insan, Allah’ı bulamadığında bu ihtiyacını başka 

şeylerle karşılamaya çalışır. Ya Mekke müşrikleri gibi putlara tapar, ya Hz. İbrahim ‘in 

kavmi gibi gök cisimlerinden medet umar.22 

 

İnsanın yaratılıştan gelen bu ihtiyacı, inanç yönünden doğru olursa talep yönünden 

de doğru olabilir. Allah’tan başkasına tapan ve onlardan medet umanlar hakkında 

Kur’an şöyle der: 

 

ْسَتِجيُبوَن َلُهم ِبَشْيٍء ِإالَّ َآَباِسِط َآفَّْيِه ِإَلى اْلَماء ِلَيْبُلَغ َفاُه َوَما َلُه َدْعَوُة اْلَحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال َي

 ُهَو ِبَباِلِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكاِفِريَن ِإالَّ ِفي َضَالٍل

 

“Hak dua ancak Allah’a yapılandır. Ondan başka çağırdıkları şeyler, hiçbir 

şekilde onların istediklerini karşılayamaz. Onların hali kuyu başında durup ta ağzına su 

gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimseye benzer, hâlbuki o su onun ağzına 

gelecek değildir. Kâfirlerin duası asla bir işe yaramaz.”23 

 

Bu konuda Muhammed İkbal şöyle der: 

 

                                                 
21 En’am 6/40 
22 Eren, Şadi, Kur’an’da Dua İklimi, s.28 
23 Rad 13/14 
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“…dua ve ibadet ise kişisel ister toplumsal olsun, kainatın dehşet verici sessizliği 

içinde insanoğlunun kendisine, bir cevap bulmak için hissettiği derin hasret ve şiddetli 

arzunun ifadesidir. Bu öyle bir buluşun eşsiz sürecidir ki, onunla gerçeği arayan kendi 

zatını inkâr ettiği sırada kendi zatını ispatlamış olur. Böylece kâinatın hayatında 

dinamik ve faal bir unsur olarak, kendi değerini keşfeder.”24 İkbal şu görüşe de yer 

verir: 

 

“Bilim ve teknoloji ne derse desin, bana öyle geliyor ki, dünyanız var olduğu 

sürece insanlar, dua ve ibadet etmeye devem edecektir. Meğerki onların zihin yapısı 

aklın kestiği her türlü imanın bize kabul ettiremeyeceği bir şekilde bir değişikliğe 

uğrasın.(…) Ancak aynı zamanda şuna da inanıyoruz ki, bu hislerin varlığını inkâr 

edenler bizzat kendilerini inkâr ederler.25 

  

Allah ‘a iman etmiş insan ise inancı gereği sadece ona kul olur ve bu fıtrî ihtiyacı 

olan duada da sadece ona yönelir ondan yardım ister. Nitekim her namazımızda 

okuduğumuz Fatiha suresinde, Allah Teala  bize bunu öğretmektedir. 

 

 ِإيَّاَك َنْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعيُن

 

“... (Allahım!)Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”26 

 

İnsan muhtaç olduğu zor durumda kaldığı zamanlarda acziyetinden dolayı Allahın 

yakınlığına ihtiyaç hisseder. Zaten Allah’ta Kuran’da insana çok yakın olduğunu ifade 

eder. 

 َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد

 

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biliriz. Çünkü 

biz, ona şah damarından daha yakınız.”27 

 

 

6.2. İnsanın Ruhi (Manevi ) Olarak Duaya İhtiyacı 
                                                 
24 Muhammed İkbal, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, (tr. N. Ahmed Asrar), İst–1984, s.129 
25 M. İkbal, İsamda Dini Düşüncenin Yenden Doğuşu, s.126 
26Fatiha 1/5  
27 Kaf 50/16 
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İnsan zorluklarla karşılaştığı zaman Allah’a yönelir. Durumunun düzelmesi için 

O’na niyaz eder. Zira insan hayattaki olaylar karşısında zayıftır. Bazen duadan başka 

çare bulamaz. 

 

Dua birçok ruhi hastalıklar için ilaçtır. İnsan tabiatı icabı karşılaştığı zorlukları 

yenmek durumundadır. Bunun için ruhuna nüfuz edecek, gam ve kederlerini hissedecek 

samimi bir dosta muhtaçtır. 

 

Üzüntülü insan, karşılaştığı zorluğu yaratıcısına arz edip yardım etmesi için dua 

edince, kendisini ızdırap ve zorluktan kurtaran ruhi huzur ve sükûna kavuşur. Çünkü 

Allah’ın insana gerçekten yakın olduğuna inanmak, O’nun dualarını kabul edeceği 

neticesini ortaya koyar.28 Nitekim Kur’an’da şöyle buyrulur: 

 

َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَنَوِإ  

 

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki ), gerçekten ben (onlara çok) 

yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu 

bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.”29 

 

Hayatta insanların etrafı bin bir türlü tehlikelerle doludur. Bunlarla karşılaşmak an 

meselesi olur. Ticaretle uğraşan bir insan için zarar ve iflas tehlikesi, trafik kazaları, 

hastalıklar, başarısızlıklar insanları durmadan tehdit eden tehlikelerdir. Bu tehdit ve 

tehlikeler insanların sinirlerini bozar. Maneviyatını sarsar, cesaretini kırar. Bu tıpkı 

karanlıkta korkular içerisinde yaşayan çocuğun durumuna benzer. Fakat bu çocuk 

yanında ve arkasında kendisini koruyacak bir büyüğünün olduğunu bilirse cesareti artar, 

maneviyatı kuvvetlenir. Dua eden mü’minin durumu da böyledir. Mü’min kimse, 

Allah’ına güvenir, O’nun her türlü tehlike ve tehditlerden kendini koruyacağına inanır. 

Böylece ruhunda emniyet ve kuvvet artar, ruhu sükûnet bulur.30 

 

                                                 
28 Çelik, Muhammed, “Ku’ran’ı Kerim’de Dua”, (Yüksek Lisans), MÜ Sosyal Bilimler Enstutisü, İst–
1987, s.13 
29 Bakara 2/186 
30 Pazarlı, Osman, Din Psikolojisi, s.195,Remzi Kitabevi, İst–1982 
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Dua eden çehrelerde önceleri var olan vurdumduymazlık, eksiklik, kıskançlık ve 

kötülük duyguları, yerlerini iyiliğe başkalarına yardım yapmaya ve onların hayırlarını 

istemeye terk eder.31 Tabi ki böyle bir durum kişiyi ruhen huzurlu kılar. 

 

Dua eden insan kendini, hatalarını, ya da taleplerini yakinen tanıyacak, zaaflarını 

keşfedecektir. Bu sebeple ahlaken kendini düzelterek nefsini de hazırlayacaktır. Aynı 

zaman da bu kişi alçak gönüllü olur. Çünkü kendi acziyetinin farkına varır. Kendinin 

muhtaç olduğunu fark ettiği için ölüm gibi en zor anda bile metin olur. 

 

Tabi ki bu ruhi (manevi) değerleri yakalaya bilmek için de Ali Şeraiti’nin 

söylediği gibi “duada gerçek imanı ve aşkı yakalamak gerekir.” 

 

6.3.İnsanın Maddi Olarak İhtiyacı 

 

İnsan sıkıntı ve ihtiyaç anında dua ettiği zaman somut olarak talebinin 

gerçekleşmesini ister. Hasta olan biri, hastalığının iyileşmesi ümidiyle rabbine iltica 

eder. Çünkü bilir ki, Allah kuluna çok yakındır.32  Duasının bedeni üzerinde maddi 

olarak tesirini görmek ister.  

 

Duanın güçlü frekansının niteliğini, şiddet sınırına değin tanımak kolaydır. Fakat 

duanın keyfiyeti yeryüzünde henüz tanınmamıştır. Çünkü biz başkasının aşk ve imanını 

ölçecek bir araca sahip değiliz.33  

 

İlim bugüne kadar, duanın neticelerini hayranlıkla seyretmesine rağmen, henüz 

duayı izah edememiştir. Dua akıl üstü, ilim üstü esrarlı bir nitelik olarak durumunu 

korumaktadır. Ve beşer ilk günde beri gerekçesi ne olursa olsun dua etmektedir. 

 

Duanın tedavideki etkileri her dönemde insanların dikkatlerini çeken konu 

olmuştur. Bugünde duanın gündelik hayatta iç içe olduğu yerlerde, Allah’a yöneliş ve 

yalvarışlar sonucunda elde edilen şifadan çok sık söz edilmektedir.  Buna karşın kendi 

                                                 
31 Şeriati, Ali, Dua, Tr. Kerim Güney, s.45, 3. bsk., Bir Yayıncılık, İst.-1990 
32 Bakara 2/186 
33Şeraiti, Dua, s.45  
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kendine ya da yapay bir ilacı sürekli kullanarak iyileşen hastalarda, sağlığa kavuşmanın 

gerçek etkilerinin imkânsızlaştığı hastalarda duanın etkisi gerçekçi ve kolay bir araş-

tırmayla görülebilir.34 

 

Bu hususta Dr. Alexis Carrel şöyle der: 

 

“Tıp ilmi duanın fizyolojik etkileri üzerinde çok önemli bulgular sunmaktadır. 

Dua infilakı bir tesire sahiptir. Bu yolla kanser böbrek iltihapları, ülser, akciğer karın 

zarı veremi gibi hastalıkların süratle iyileştikleri görülmüştür. Hadise hemen hemen 

tamamıyla aynı vuku bulmaktadır. Evvela büyük bir ızdırab sonra iyi olduğunu his-

setmek...”35 

 

Duanın etkisi toplumda zayıflamaya ve unutulmaya yüz tutarsa bu toplumun ya da 

ulusun çöküşüne dirençsiz kalmasına zemin hazırlamış olur.36 

 

“İnsan Allah’a hava kadar su kadar muhtaçtır.” Bir milletin en faal unsurlarının 

çoğunda din ve ahlak gibi duygularının sönmesi, o milletin düşmesini, yabancıların esiri 

olmasını zorunlu kılar.”37 Tespitinde bulunmuştur. Gerçekten bir milletin eğitim 

ekonomi, adalet, askeri vb. en faal unsurları bu gibi duygudan yoksun kalırsa o milletin 

zayıf düşmesi de kaçınılmaz olacaktır.  

 

 Bütün bunları söylerken sadece dua etmekle yetinilmemelidir. Örneğin; hastalık 

gibi bir problemle karşılaşmadan önce kişi, Allah’ın kendine verdiği sıhhat nimetinin 

kıymetini bilmeli, elinden geldiğince onu iç ve dış etkilerden korumalıdır. Sıhhatine 

özen gösterdiği halde hastalığa yakalandıysa, iyileşmeye bir sebep olarak doktora 

gitmelidir. Bir hastanın tıbbi tedavilere başvurmaması ve bunu gereksiz görerek sadece 

duaya başvurması doğru bir davranış değildir. Aynı zamanda hem doktora gitmeli, hem 

de dua etmelidir. Aksi takdirde tedbirlere başvurmadan başına gelebilecek olumsuz 

sonuçlardan kendisi sorumlu olacaktır. Sorumluluğu üstlenmeyen baziı insanların 

“Kadercilik” anlayışı içinde, suçu dolaylı yoldan Allah’a isnat ettikleride görülmektedir. 

 
                                                 
34 Şeriati, Dua, s. 47   
35 Carrel, Alexis, Dua, s.35, tr. M. Alper Yücetürk, İst- 1981   
36 Carrel, Dua 
37 Carrel, Dua 



 24

Böyle bir durumu İlhami Güler kendi sorumluluğunu yerine getirmeden, başına 

gelen kötü bir durum karşısında sonuçları, Allah’a atfederek yükümlülükten kurtulmak 

için sarf edilen,  hatta inanç haline gelmiş şu sözleri eleştirerek:  

“Alın yazısı. 

Mukadderata boyun eğmek lazım. 

Kadere karşı gelinmez. 

Kaderin cilvesi, kader kurbanı, kader mahkûmu. 

Keder olmayınca kader bilinmez. 

Ayağına taş değse Allah’tan bileceksin. 

Hayırve şer Allahın takdirindendir (Amentünün altıncı ilkesi) 

El-Mukadder la yuğayyir (Önceden tayin edilmiş değişmez) 

(…) gibi  Ehli Sünnetin resmi öğretisini yansıtan bu tür deyim ve meseller, halkın 

şuurunda ve dilinde hazır bulunmaktadır”38der. 

 

7. DUADA ALLAH’IN YAKINLIĞINI HİSSETMEK 

 

Ashaptan bazı kimselerin “Ya Rasulallah! Rabbimiz bize yakın ise gizli dua ede-

lim, eğer uzak ise büyük seda ile çağıralım (dua edelim)”  demeleri üzerine Cenab-ı Hak 

şu ayeti indirir:39 

ِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَنَوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َف  

 

“Kullarım sana benden sorduklarında, muhakkak ben çok yakınım. Dua edenin 

duasına cevap veririm. Artık onlar bana icabet etsinler, bana inansınlar. Ta ki, maksat-

larına nail olsunlar.”40 

 

Başka bir görüşe göre ise yukarıdaki ayeti keriminin iniş sebebi şu olaydır: 

Yahudilerin, “Ya Muhammed! Sen yerle gök arasını pek uzak haber veriyorsun. 

Rabbimiz duamızı nasıl işitir” demeleri üzerine ayetin nazil olduğu söylenmiştir.41 

 

 َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد 

                                                 
38 Güler, Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, s.22 
39 Taberi, Ebu Cağfer Muhammed bin Cerir, Cami’ul-Beyan fit-Tefsiri’l-Kur’an, nşr. Daru’l Fikr, Beyrut-
tarihsiz, c.2, s.158 
40 Bakara 2/186 
41 Konyalı Mehmet Vehbi Efendi, Hülasatü’l Beyan Fi tefsiril Kur’an, Üçdal Nşr. İst–1966, c.1, s.315 
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Yine başka bir ayeti kerimede: “Biz ona şah damarından daha yakınız” buyur-

maktadır.42 Aynı mana içinde başka bir ayet-i kerimede; 

 

“Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli 

konuştuğu yerde, dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı 

mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar,  

mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber 

verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.43 

 

Ayetleri mana olarak toparlayacak olursak; “siz beni görüp hissetmeseniz de siz-

den çok uzak olduğumu sanmamalısınız.  Bilakis ben kullarıma o denli yakınım ki beni 

çağırabilir ve nerede olursa olsun,  benden dilekte bulunabilirsiniz. Hatta ben, kelime 

olarak ifade edilemeyen ve kalpte olan istekleri dahi duyarım”.44 

 

“Kullarım sana benden sorduklarında, muhakkak ben onlara çok yakınım...” 

ayetiyle benzer ayetleri karşılaştırdığımızda şunu görürüz. Peygamber Efendimize 

zaman zaman zorular sorulmuş ve bunlarla ilgili ayetler indiğinde  “Ey Peygamber!  De 

ki....” denilip cevapları bildirilmiştir. Mesela; 

 

  مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًالَوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتم

 

“Sana Ruhu soruyorlar, de ki....”45 

 

 َوَيْسَأُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكم مِّْنُه ِذْآًرا

 

“Sana Zülkarneyni soruyorlar, de ki …”46 

 

Kul ile Allah arasından vasıta kaldırılmış ve yakınlık duaya icabetle açıklanmıştır. 

Yakın olan Allah’tır. Yoksa kullar değil. Mesela,  güneş ile insanların durumuna 

                                                 
42 Kaf, 50/16 
43 Mücadele, 58/7 
44 Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, İnsan Yay. İst–1991, c.1, s.129 
45 İsra 17/85 
46 Kehf 18/83 
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bakalım. Güneş bize çok yakındır. Isısıyla ışığıyla bizde tasarrufta bulunur. Biz ise 

ondan çok uzağız. 

 

Allah’ın yakınlığı zatı itibariyle değildir. İlim, Kudret gibi sıfatları yönündendir. 

Mesela şu ayetlere bakalım: 

 

 َوَال ُتْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقِريٌب مَِّن اْلُمْحِسِنيَن

 

“Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a 

(azabından) korkarak Allah’ın (rahmetini), umarak dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti 

muhsinlere çok yakındır.”47 

 

 َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد

“Biz insana şah damarından daha yakınız.”48 

Onun kudret eli her şeye ulaşır. Onun rahmet eli her muhtaca yetişir. O, dua 

edenlerin hallerini görür, seslerini işitir. Kalplerin en derinlerinden geçen şeyleri bilir, 

gördüğü işittiği, bildiği için onların isteklerini nazara alır, dua dilekçelerine cevap 

verir.49 

 

Dua eden kimsenin gönlü Allahtan başkasıyla meşgul olduğu müddetçe, gerçekten 

dua etmiş olmaz. Allahtan başka şeylerin hepsinden uzak olduğu vakitte, Hakkın 

birliğinin marifetine dalar. Bu makamda kaldıkça kendi hakkını düşünme ve insanlık 

nasibini talepten kaçınır. Bütün vasıtalar kaldırılır. Ve o zaman Allah’ın yakınlığı hâsıl 

olur.50 

 

Ayetlerdeki yakınlıktan murad, yön ve mekân itibariyle değil, aksine bilgisinin 

herşeyi kuşatması anlamındadır.51 

 

Fahreddin er-Razi, Allahın yakınlığını izah ederken iki önemli hususu belirtir: 

 
                                                 
47 Araf 7/56 
48 Kaf 50/16 
49 Eren Şadi, Kur’anda Dua İklimi, Akademi Yay. Ank–2006, s.16, 17 
50 Yazır, Tefsir, c. 2, s. 11 
51 İbni Kesir, İmamud-Din Ebil-Fida İsmail b. Kesir, Çev., Bekir Karlıağa, Bedreddin Çetiner, Tefsirul-
Kuranil-Azim, c.3, s. 722, Çağrı yay, İst. 1990 
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Birincisi, Allah’ın kula yakındığı mekân bakımından değildir. Çünkü Cenab-ı Al-

lah bir mekânda bulunsaydı, herkese yakın olamaz, aksine Arş’ı taşıyan meleklere 

yakın, diğer varlıklardan ise uzak olurdu. 

 

Bu duruma göre ayetteki yakınlıktan maksadın cihet itibariyle yakınlık olması, 

batıl olunca, gerçek mananın, “Allah Teala’nın onların dualarını işitmesi veya yalvarıp 

yakarmalarını görmesi manasında” bir yakınlı olduğu veyahut ta bu yakınlıktan maska-

dın Cenab-ı Allah’ın ilmi ve görüp gözetmesi bakımından bir yakınlığı almış olduğu 

ortaya çıkmış olur. 

 

İkincisi; Ayet, Allahın icabetinin ancak dua edenin isteğine uygulu bir biçimde bu 

tür şeylerin meydana gelmesiyle bilindiğine delalet eder. Böylece bu onu onun dualarını 

işiten ve arzularını boşa çıkarmayıp karşılayan bir müdebbir ve âlemin yöneticisi 

olmasıyla, o anda bu maksadının meydana gelmemesi gerekirdi sonucuna götürür.52 

 

Sonuç olarak, dua eden kişi zaman, mekân, yön cisim ifade etmeden, her yaşta, 

her dönemde, her zamanda, her mekânda her konumda, gizli de olsa açık da olsa, güçlü 

de olsa, zayıf da olsa Allah’ın kendine çok yakın olduğunu bilir. Bu bilgisi derecesinde 

kişi duaya yönelir. Yani sıkıntı anında onun yakınlığını en derin bir şekilde hissettiği an 

duasının kabul edildiği inancı içinde ruhen huzur duyar ve kendisini icabet noktasında 

hisseder. 

 

8. ALLAH’IN DUAYA İCABET ETMESİ 

 

İnsan yapmış olduğu duada sıkıntılarının gitmesini, korkularının ondan kay-

bolmasını, günah işlemişse affedilmeyi yani kısaca dünya ve ahiret için dilemiş olduğu 

şeylerin yerine getirilmesini ister. Allah Teala da dua edenin duasına muhakkak icabet 

edeceğini söyler.  Buna rağmen bazen, dualarımızın kabul edilmediğini düşünürüz. O 

sebepten Kur’an’da icabet konusunun detaylıca işlenmesi gerekmektedir. Allah Teala 

Kur’an-ı Kerim’de: 

 

 َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن

                                                 
52 Razi, Tefsir, c.4, s. 371 
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“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti 

bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak Cehenneme gireceklerdir.”53 

 

Allah Teala ayetlerini indirdiği zaman insanların bunlara ya “tasdik” veya “tekzip” 

şeklinde cevap vermesini ister. Tıpkı bunun gibi insanın dua hareketleri de Allah 

tarafından cevaplandırılmak ister. Başka bir deyişle insan duasının kabul edilmesi 

amacıyla Allah’a yalvarır. Allah’ın, insanın yaptığı duaya cevap verişine Kur’an’da 

isticabe denmiştir ki, tam “cevap verme”,  “cevaba hazır olma”  demektir.54 

 

Dua kavramı isticabe ile karşılıklı ilişki halindedir. Yalnız dua, sözlüdür, isticabe 

ise sözlü değil fiilidir.55 

 

Allah’ın Esmau’l-Husnası içinde “el-Mucib” ismi de vardır. el- Mucib: Kullarının 

duasını kabul edip icabet eden zat demektir.56 Kur’an’da Allah’ın (celle celaluh.) gerek 

el-Mucib ismine, gerekse dualara icabet edeceğine dair fiillerine örnek olarak şu ayetleri 

görmekteyiz: 

 

 َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن

 

“Şayet kullarım beni senden soracak olurlarsa gerçekten Ben çok yakınım. Bana 

dua edince dua edene icabet ederim (duasını kabul ederim)…”57 

 

َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغْيُرُه ُهَو َأنَشَأُآم مَِّن اَألْرضِ 

ُروُه ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّي َقِريٌب مُِّجيٌبَواْسَتْعَمَرُآْم ِفيَها َفاْسَتْغِف  

 

“Semud kavmine de kardeşleri Salih’i (elçi gönderdik.) Dedi ki: “Ey kavmim! Al-

lah’a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı. Ve 

                                                 
53 Mu,min 40\60 
54  İzutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan, s.184 
55 İzutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan, s.184 
56 Canan İbrahim, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, c.7, s.12, Akçağ Yay. Ank–1988 
57 Bakara 2/186 



 29

sizi orada yaşattı.  O halde Ondan mağfiret isteyin. Sonrada ona tevbe edin. Çünkü 

Rabbin kullarına çok yakındır, muciptir (dualarına icabet edendir.)”58 

 

َنَوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِري  

 

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana yalvarın ki, size icabet edeyim (karşılık vereyim.) 

Çünkü bana ibadet etmeyi kibrine yediremeyenler, yarın hor, hakir cehenneme 

gireceklerdir.”59 

 

ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِمَوَنجَّْيَناُه َوَأْهَلُه  َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح َفَلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن  

 

“Celalim hakkı için, Nuh bize nida etmişti, biz de ne güzel mücübiz (duaya karşılık 

veren)60; hem onu ve ehlini büyük sıkıntıdan kurtardık.”61 

 

 

9. DUAYA  İCABET ŞEKİLLERİNE YÖNELİK YORUMLAR 

 

Allah Teala: 

 

ي َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَنَوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِن  

 

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.”62 

 

Bu teklif hem dünyaya hem ahireti yöneliktir. Bu teklifin karşılığı hem dünyada 

hem ahirettedir. Eğer bir müminin dünyada duasına icabet edilip, karşılığı verilmezse, 

ahirette duasının karşılığını mutlaka alır.63 

 

Dua edenin duasının kabul edileceğini bildiren ayetlerin yorumu şu şekilde yapıl-

mıştır. 

                                                 
58 Hud 11/61 
59 Bakara 2/186 
60 Yazır, Elmalılı Hamdi, Kur’anı Kerim ve Meali Şerifi, s.447, Saffat,75–76, Gerçek hayat Yay. İst–2002 
61 Saffat 37/75,76 
62 Mümin 40/60 
63 Taberi, Ebi Cafer Muhammed b. Cerir, Camiül- Beyan An-Te’vili Ayil-Kur (Taberi Tefsiri), C.2, s. 109, 
Nşr.Darul Fikr Beyrut/Tarihsiz 
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1. Dua eden kimsenin, duasına bir karşılık bulması gerekir. Bu karşılıkta dua 

ederek dua ettiği şeyi elde etmektir. Dua ile istenilen şey kadere uygunsa olur. Eğer 

istenilen şey ilahi kaza ve kadere uygun değilse, Cenab-ı Allah o kimsenin kalbine bir 

huzur ve rahatlık, göğsüne bir genişlik ve mevcut belaya tahammülünü kolaylaştırarak 

bir sabır verir. Bu icabet çeşitlerinden bir çeşittir. Yani duasının her halükarda bir 

faydası vardır. 

2. Allah Teala müslümanın duasına günah işlememesi ya da sıla-i rahmi 

koparmamamı şartı ile icabette bulunur. Yani dünyada onun istediği hemen verilir. 

Veya duanın mükâfatı ahirete saklanır. Ya da yaptığı dua sebebiyle kendisinden bir bela 

ya da bir kötülük giderilir.64 

 

3. Eğer, (استجيب لكم ) ibarenin anlamı “cevap vereyim” şeklinde alınacak olursa, 

cevap vermekle kabul etmek ayrı şeylerdir. Her dua için cevap vermek vardır. Fakat ka-

bul etmek ve aynen isteklerini vermek, Cenab-ı Allah’ın hikmetine tabidir.  Mesela has-

ta bir kimse, “Ya hekim bana bakar mısın der” hekim de buyurur: “Ne istiyorsunuz?” 

diye cevap verir. Hasta şu ilacı bana yazar mısın der. Hekim de ya onun isteğinin aynı-

sını verir, ya da daha değişik iyi bir ilaç verir,  ya da hiç vermez.65 Yani yaptığımız 

dualar ya aynen kabul edilir veya daha güzeli ile kabul edilir veya bizim hayrımıza 

olmadığı için verilmez. Veyahut ta ahiret hayatımıza faydalı olacağı için geciktirilir,  

orası için kabul edilir. 

 

4. Kur’an’da bizzat Allah, insan kendisine dua ettiği zaman onun duasına cevap 

vereceğini açıklamaktadır. 

 

ِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَنَوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَّ  

 

“Rabbiniz: “Bana dua edin size cevap vereyim” dedi.”66 

 

Bu ayet her ne kadar mutlak manada ise de, bir başka ayette mukayyed olarak 

gelmiştir. 

                                                 
64 Razi, Tefsirul Kebir, c.4, s. 478–479 
65 Saidi Nursi, Sözler, s. 294–295, Tenvir nşr, Ank.-1988 
66 Mümin 40/60 
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ا َتْدُعوَن ِإَلْيِه ِإْن َشاء َوَتنَسْوَن َما ُتْشِرُآوَنَبْل ِإيَّاُه َتْدُعوَن َفَيْكِشُف َم  

 

“Bilakis yalnız Allah’a yalvarırsanız o da (kaldırılması için) kendisine yalvar-

dığınız belayı dilerse kaldırır. Ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz”67 

 

Bu ayette icabet Allah’ın dilemesiyle kayıtlanmıştır. Bir konuda mutlak olanın 

mukayyet olana hamledildiğinde şüphe yoktur.68 

 

5. Kurtubi dua eden kişinin duasının kesinlikle kabul olacağını söyler. Ve bu 

görüşünü teyit etmek için, Allah Teala’nın şeytanın duasını bile kabul ettiğini söyler.69 

 

10. DUAYA İCABET EDEMEYEN SAHTE TANRILAR 

 

Kur’an’da isticabe fikrine o kadar önem verilir ki duaya cevap vermemeyi sahte 

tanrılığın en belirgin işareti sayar. Kâfirlerin Allah’tan başka taptıkları tanrılar, onların 

dualarına cevap veremezler, ibadet edenleri kendilerine ne kadar yalvarsalar da onlara 

karşılıkta bulunamazlar. Onlar kâfirlerin dualarını işitmezler.  İşitseler bile cevap 

vermekten acizdirler.70 İnanmayanların duaları sadece boşa gider.  Takdim edeceğimiz 

ayetler bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır: 

 

 ِإن َتْدُعوُهْم َلا َيْسَمُعوا ُدَعاءُآْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشْرِآُكْم َوَلا ُيَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبير

 “Eğer onlara (putlara) dua etseniz sizin duanızı işitmezler. Faraza işitseler bile 

size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmalarınızı ret ederler. (Bu 

gerçeği) sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez.”71 

 

َباِسِط َآفَّْيِه ِإَلى اْلَماء ِلَيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهوَ َلُه َدْعَوُة اْلَحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال َيْسَتِجيُبوَن َلُهم ِبَشْيٍء ِإالَّ َآ

 ِبَباِلِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكاِفِريَن ِإالَّ ِفي َضَالٍل

 

                                                 
67 Enam 6/41 
68 Razi, Tefsiru’l-Kebir, c.4, s.378 
69 Kurtubi, Tefsir 
70 İzutsu, age, s184 
71 Fatır 35/14 
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“Gerçek duaya  (el açıp yalvarmaya) layık olan ancak odur. Onun dışında el açıp 

dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar.   Onlar ancak ağzına 

gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki suyu ağzına 

götürmedikçe, su onun ağzına girecek değildir.  Kâfirlerin duası, kuşkusuz hedefini 

şaşırmıştır.”72 

 

Elmalılı Hamdi Yazır bu ayetin tefsirinde şu noktaya dikkat çeker “ve onların, 

yani o kâfirlerin, Allah’tan başka davet ettikleri veya dua ettikleri yani namlarına 

propaganda yaptıkları kimseler, adak yapıp ihtiyaç arz ettikleri putlar, uğur saydıkları, 

adak adadıkları, yardım diledikleri ve imdada çağırdıkları kişiler, onlara hiçbir şekilde 

karşılık veremez, hiçbir dileklerini yerine getiremezler. 

 

Genellikle taştan, ağaçtan, yapılmış putların duaya cevap veremeyecekleri zaten 

aşikârdır. Fakat ayette kullanılan “vellezine” edatı, daha çok akıllı varlıklar için 

kullanılır. Bu ayetteki manayı yalnızca şuursuz putların değil Allah’ın dışında 

putlaştırılan birçok liderler veya şahıslarında o cansız putlar gibi, hiçbir duaya icabet 

edemeyecekleri gibi, Allah’ın iradesi olmadan hiçbir isteği yerine getiremeyecekleri söz 

konusu ediliyor demektir.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Rad 13/14 
73 Yazır Tefsir, c.5, s.133 
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11. DUADA ALLAH’IN ESMAU’L-HUSNASI  

 

 َوِلّلِه اَألْسَماء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُروْا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَمآِئِه َسُيْجَزْوَن َما َآاُنوْا َيْعَمُلون

 

“İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin...”74 

 

Allah’ın Esmau’l-Husna’sının bulunduğu, kendisine bunlarla dua edilmesi ifade 

edilmektedir. Onun isimlerinde ilhada düşenlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulan-

maktadır. 

 

O’nu Esmau’l-Husna’sı ile anın, O’nu onlarla tanıyın, O’ndan sıfat ve isimlerle 

isteyin. O’nun kullanmadığı bir takım şeyleri O’na izafe etmeye kalkmayın. Yani 

Allah’ı kendi tanıttığı gibi tanıyın. Allah’ın sıfatlarını Ondan başkasına yakıştıranlar, 

başkasının sıfatlarını da O’na yakıştırırlar. Bu hakikatin ters yüz edilmesini doğurur.75  

 

 اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َلُه اْلَأْسَماء اْلُحْسَنى

 

“Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler o’nundur.”76 şeklinde 

buyrularak tevhid akidesi vurgulanmaktadır. 

 

İslam’dan önce Arabistan’da rahman kelimesinin tanrının ismi olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Bu nedenle Hz. Peygamberin dua niyaz ve ibadetlerinde rahman ismini 

kullanması müşrikler tarafından yadırganmış Hz. Peygamber’in benimsediği ilke ve 

inancına ters düştüğü ileri sürülmüştür77 

 

        اْدُعوْا الّلَه َأِو اْدُعوْا الرَّْحَمَن َأيًّا مَّا َتْدُعوْا َفَلُه اَألْسَماء اْلُحْسَنىُقِل

                                 

“Deki ister Allah diye dua edin, ister rahman diye dua edin. Hangisiyle dua 

etseniz en güzel isimler onundur.”78 

                                                 
74 Araf7/180   
75 İslamoğlu, Mustafa, Tefsir’ul-Kur’an Te’vilu’l-Furkan,  Adım İletişim, İst–2002, 57,58. Ders 2.CD 
76 Taha 20/8 
77 Topaloğlu, Bekir, İslam Ansiklopedisi, DİBY, İst–1989, c.11, s.404 
78 İsra17/110 
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Bu ayet indirilerek Allah adına veya Rahman adına dua edilmesinin neticeyi 

değiştirmeyeceği,  çünkü onun, birden fazla ismi bulunduğu vurgulanmıştır. 

 

“O yaratan, var eden şekil veren Allah’tır.  En güzel isimler onundur. Göklerde ve 

yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedir. O galiptir. Hikmet sahibidir.”79 

 

Yukarıdaki ayette de Allah’ın isimleri sayılarak bir defa daha O’nun Esmau’l- 

Husnası bulunduğu belirtilmiştir. 

 

İlahi isimlerin güzellikle nitelendirilmesinin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz.  

 

1. Esma-i Hüsna Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder,  kullara saygı hissi 

uyandırır. 

 

2. Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır. 

 

3. Kalplere huzur ve sükûn verir. Lütuf ve rahmet ümidini telkin eder. 

 

4. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de 

Allah olduğu için Esma-i Hüsna bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref 

kazandırır. 

 

5. Esma-i Hüsna Allah için vacip, caiz, mümteni olan sıfatları içermesi sebebiyle, 

onun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir.80 

 

6. Dua eden kişi Esmaü-l Hüsnayı bildiği ve Allah’ı bunlarla tanıdığı oranda, 

tevhit akidesini yakalayacak ve Allah’ın kudretinin ne kadar geniş olduğunu 

anlayacaktır. Akabinde yapmış olduğu dualarda da daha bilinçli olacaktır. 

 

Allah (celle celaluh), kendisine en güzel isimleriyle hitap edilmeye layık yegâne 

varlıktır. Dolayısıyla Allah’ın kullarının,  O’nu bütün isimleri ve sıfatlarıyla, bütün 

yönleri ve özellikleriyle bilip tanımaları ve hatırlamaları açısından dualar Allah’ın güzel 

                                                 
79Haşır 59/24 
80 Topaloğlu,  İslam Ansiklopedisi, c. 11, s. 404–405 
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isimleriyle yapılmalıdır. Kur’anda ve hadislerde zikredilen güzel isimleriyle Allah’a 

iman eden bir mümin O’nun kâinatın mutlak anlamda maliki ve hâkimi olduğunun, 

hayatın bütün alanlarına müdahale ve tasarruf etme yetkisine sahip bulunduğunun 

bilincinde olduğundan dualarında yalnızca ona yönelir ve kendisine icabet edebilecek 

yegâne merciinde O olduğunu bilir.81 

 

Allah Teala’ya güzel isimleriyle yapılan dua tevhit akidesine bütün kapsamıyla 

iman etmek ve bu kuşatıcı inanca her seferinde tekrar etmekle tevhidin sürekli tevdidi 

demek olur. 

 

Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: Rasulullah. (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular: 

“Allah’ın 99 ismi var. Kim bunları ezberlerse Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına iman 

ederse cennete girer.  Allah tekdir. Tek olanı sever. Onlar şunlardır: O Allah ki, O’ndan 

başka ...”82 

 

Yukarıdaki hadiste zikredildiği ve halk arasında yaygın olarak bilindiği üzere 

Allah’ın güzel isimleri 99’dan ibaret zannedilmemelidir. Kur’an’da ve diğer hadislerde 

geçen Allah’ı isim ve sıfatları çok daha fazladır.83 Bu isim ve sıfatlar bir bütün olarak 

müminin inancını şekillendirir. 

 

Allah’ın güzel isimleri ve sıfatlarından her biri, duanın içeriğine göre tercih edi-

lebilir. Mesela; Allah’tan hayırlı rızık isterken ‘Rezzak ismi,  günahların bağışlanması-

nı isterken Gafur ya da Gaffar ismi, hidayet isterken, Hadi ismi, O’na sığınırken Vekil 

ismi... Zikredilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Yıldız, Abdullah, Söylemden Eyleme Dua, S. 58 Pınar Yay, İst. 2006 
82 Buhari, “Daavat”, 68, Müslim, “Zikr”, 5 (2677), Tirmizi, “Davat”, 87 (3502) 
83 Yıldırım Suat, Kur’anda Ulûhiyet, Kayhan Yay. İst-tarihsiz 



 36

12.  FİİLİ DUANIN ÖNEMİ 

 

Fiili dua; insanın sözlü olarak Allah’tan istediği şeyin zeminini hazırlaması ve 

Allah’ın koyduğu kanunlara (dine ve sünnetullaha) uyması demektir. Sözgelimi, çocuk 

sahibi olmak isteyen birisinin evlenmesi, sağlık ve afiyet isteyen birisinin yemesine 

içmesine, sıcağa, soğuğa ve sağlık kurallarına dikkat etmesi; zengin olmak isteyen 

kimsenin çok çalışması, bir sınavda başarılı olmak isteyen birisinin sınava iyi 

hazırlanması, tarlasından bağından ve bahçesinden bol ürün almak isteyen kişinin, 

bağına bahçesine iyi bakması gerekir. Evlenmeden çocuk sahibi olmayı, sağlık 

kurallarına uymadan, sağlıklı kalmayı, çalışmadan zengin olmayı, sınava iyi 

hazırlanmadan başarılı olmayı, gerekli emeği harcamadan bol ürün almayı istemek 

sünnetullaha aykırıdır.84 

 

  َتْكُفُروِنَفاْذُآُروِني َأْذُآْرُآْم َواْشُكُروْا ِلي َوَال

“…Beni anın, Ben de sizi anayım; Bana şükredin, nankörlük etmeyin.”85 

 

َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعلَُّهمْ 

 َيْرُشُدوَن

 

“ …Dua eden Bana dua ettiğinde onun duasına icabet ederim. O halde onlarda 

benim çağrıma icabet etsinler. Bana iman etsinler ki, doğru yolu bulalar.”86 

 

Bu ve benzeri ayetlerde, Rabbimiz; kullarının dualarına vereceği cevabı, doğrudan 

kullarının kendi vahyi talimatlarına uyup uymaması ile ilişkilendirir. Kul, Rabbinin 

peygamberi yoluyla kendisine ulaştırdığı vahyi hakikatlere olumlu cevap verirse, rabbi 

de ona olumlu cevap verir ve doğru yolu bulmuş olur. 

 

Demek ki, duanın cevaplanması ve kabul olması için, sadece isteklerimizi 

dillendirmek, hatta büyük bir içtenlikle ifade etmek yeterli olmamaktadır. Duanın 

kabulü için dilden kalbe, kalpten akla, akıldan iradeye, iradeden fiile/amele, yani kısaca 

                                                 
84 Kurul, Dualars.52 
85 Bakara 2/152 
86 Bakara 2/186 
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söylemden eyleme uzanan bir sürecin sağlıklı olarak kat edilmesi demektir. Biz bu 

sürecin katledilmesine fiili dua diyoruz.87 

 

Duaya ihtiyaç duyan çoğu insan da “duanın hakikatinden” habersiz; Kur’an’ın 

tanımlayıp, Rasulullah’ın uyguladığı fiili dua yerine, kavli duayı tercih ediyor. Oysa 

İslam’ın dua anlayışı; hiçbir eylem, hiçbir cehd u gayret ortaya koymadan, yalnız 

ellerini Allah’a açıp O’na naz-u niyaz ederek, “ armut piş, ağzıma düş” yaklaşımıyla 

birtakım arzu ve istekleri dillendirmekten ibaret değildir. İnsanın kendisini, hayatını ve 

çevresini değiştirmek için ciddi bir çaba göstermeden, kararlı ve ısrarlı bir mücadele 

vermeden, sadece basmakalıp kişisel dua cümlelerini tekrarlayarak, Cenab-ı Allah’tan, 

kötülükleri defetmesini, iyilikleri fethetmesini, düşmanları kahretmesini… Hiç değil. 88 

 

Ali Şeraiti’nin de tespit ettiği gibi “düşünce ve pratikteki zorluk ve meşakkatlere 

katlanma yerine, bireysel ve toplumsal sorumluluğu kabul etmek yerine, kestirme 

yoldan dua edilir.” Yine Şeriati’ye göre; “ Müslümanlar arasında kelimenin yaygın 

anlamıyla dua; dua eden bireyin, kendi çabasıyla zorluk ve çalışmasıyla kazanabileceği 

şeyleri tembellik ve zayıflıktan ötürü, Allah’tan istemesi”89 olarak algılanır 

 

 Bu konuda mutedil bir düşünceye sahip olmak gerekir. Kul bütün işlerinde 

olduğu gibi duasında da fiili olarak iyi bildiği şeyleri elinden geldiğince yapar, gerisini 

Allah’ın takdirine bırakır. Sonuçta kulun beklediğinin çok ötesinde (daha iyi) ya da 

gerisinde (daha kötü) olabilir. Burada önemli olan insanın sorumluluk alanı içerisinde 

en iyisi için çalışması, Allahtan yardım dilemesi ve sonucun kendisinin beklentisinin 

dışında olsa bile, Allah’ın yarattığına razı olması, onun için en ideal davranıştır. 

 

İlhami Güler insanın iyi-kötü, doğru-yanlışı göremeyeceği düşüncesini son derece 

yanlış bulur ve iyiyi arayışın sorumluluğun yarısı olduğunu ifade ederek ahlak ile 

ilintilemektedir. Bu konuda şunları söylemektedir: 

 

                                                 
87 Yıldız, a.g.e.s.12 
88 Yıldız, a.g.e. s.12 
89 Alexis Carel-Ali Şeraiti, Dua, Çev. Kerim Güney, Bir Yay. İst–1983, s.66 
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“İnsan beklentisinin zıddı bir durumla karşılaşınca, bu durumu şerrine olarak 

değerlendirebilir. Kur’an, insanın tabiatının yanlış değerlendirmeler yaparak relatifliğe 

düşebileceğini kabul eder.90 

 

“…Bazen size itici sevimsiz gelen bir şey (kurh), hakkınızda iyi olabilir ve 

hoşunuza giden bir şey de, hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir siz bilemezsiniz.”91 

 

Burada Allah’ın bildiği, insanın da o anda bilmediği, söz konusu olayın gelecekte 

doğuracağı sonuçlardır. Ayette dikkat edilmesi gereken şey, olayın insanlar tarafından 

ahlaki anlamda doğru-yanlış, iyi-kötü olarak nitelenmediği; psikolojik ve içgüdüsel 

olarak “itici” veya “çekici” bulunduğudur. Diğer bir hususta bunun bazen olduğudur. 

Buna benzer bir durum da Nisa suresinin 19. ayetinde geçmektedir. Bu örneklerden 

insanın karşılaştığı, ahlaki muhteva taşıyan her tekil olay ve ilişkide, doğruyu-yanlışı, 

iyiyi- kötüyü göremeyeceğini çıkarmak son derece yanlıştır. Aslında denenmenin 

(sorumluluğun yarısı) insanın doğruyu iyiyi görebilmesi, bunun için gayret gösterip 

göstermemesidir. Bundan dolayı, Kur’an Allah’ın ahirette insanın işitme (sem’i), görme 

(basar) ve düşünme (fuad) aktlarını sorumlu tutacağını söylüyor.92  Denenmenin diğer 

yarısı da “yapma” (fiil) ile ilgilidir.93 .  

 

“Biz kelamda Mutezile-Maturudilik, hukukta ise “Rey” ekolü çizgisinin Kur’an’a 

daha yakın olduğuna inanıyoruz” diyerek ahlaki çerçevede tartışmaktadır. Bu görüş ise 

aşağıda yorumlanması gereken problemle birlikte verilmiştir.   

 

Kulların fiillerinin sorumluluklarını taşıması gerekir. Fakat bu iyi düşünceyi duada 

olduğu gibi genel olarak kulların bütün fiilleri hakkındaki görüşlerde, daha da ileriye 

götürenler olmuştur. “Genelde Mutezili kabule göre kullar, işledikleri fiilleri kendileri 

irade eder ve kendileri yaratırlar. Allah’ın bu açıdan kula dahli yoktur. Özgür bir 

iradeye sahip olan insan, fiillerini de kendisi meydana getirir.”94 Allah Teala muhtelif 

                                                 
90 Güler, İlhami, Allah’ın Ahlakliği Sorunu, Ankara Okulu Yay, Ank–2007,s.36 
91 Bakara 2/216 
92 İsra 17/36 
93 Güler, Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, s. 36 
94 Polat, Fethi Ahmet, Mutezili Tefsirin Eleştirisi, s.231 
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ayetlerde çok açık bir şekilde, beşere ait bazı fiilleri kendisinin takdir ettiğini belirt-

mektedir.95  Bu da böyle düşünceye sahip olanlarda yorum problemi doğurmaktadır. 

 

 Bu bilgilerden hareketle, yukarda değindiğimiz gibi sınırlı kul kudretimiz ile 

gayret göstererek, sınırsız Allah Kudretinden yardım dilemek, O’na muhtaç 

olduğumuzun ifadesi olan dualarımızla O’na yönelmek, bir mü’min için böyle bir 

problemin en güzel cevabı olacaktır. Bunun aksine kaderde her şeyin belli olduğu duaya 

gerek olmadığı, ya da sadece sözle dua edip çalışmaya ve gayret etmeye gerek 

olmadığını düşünenler için Allah Rasulü’nün şu sözü çok önemlidir: 

 

Sahabeyi Kiram, Hz. Peygambere soru sorarak şöyle demişler; “Ya Rasulullah, bi-

zim şu amellerimiz bitirilmiş midir, yoksa kişinin kendi başına yaptığı bir şey midir? 

Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.); “Tam aksine olup bitmiş bir şeydir” deyince on-

lar; “ o zaman hangi şeyden dolayı çalışıyoruz? dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, 

“Çalışınız çünkü herkes ne için yaratılmışsa o şey kendisine kolaylaştırılır” dedi.96 

 

Hz. Peygamber, kendisine soru soranları iki durum arasında bırakmış, onları önce 

kesinleşmiş ve bitirilmiş kader ile korkutmuş, sonra da onlara, ibadetin basamağı olan 

çalışmayı gerekli kılmıştır. Böylece Hz Peygamber kaza ve kaderden dolayı çalışmayı 

bıraktırmamış, iki durumdan birisi için diğerini terk etmemiştir.97 Sadece dilde kalan, 

kesin bir irade, karar ve cehde dönüşmeyen, duaların karşılık bulması beklenemez. 

Kadir-i mutlak dilde kalan dualara değil, kendi rızası doğrultusunda gayret gösterenlere 

karşılık verir: 

 

  َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَنَوالَِّذيَن

 

“ Bizim uğrumuzda cihad edenleri (gerçek gayretlerini ortaya koyanları) Elbette 

kendi yolarımıza hidayet ederiz. Kuşkusuz Allah güzel davrananlarla beraberdir.”98 

 

Kur’an ve hadisler dikkatle incelendiğinde, Allah Teala’nın kullarının dualarına 

icabet etmeyi bir takım şartlara bağladığı görülür. Bu şartlar hem duanın bizzat 
                                                 
95 Polat, a.g.e. s.232 
96 Buhari, “Kader”, 2,4 
97 Razi, Tefsir-i Kebir, c.4, s.477 
98 Ankebut 29/69 



 40

kendisine, mahiyetine ve özüne ilişkindir, hem de bu duayı dillendirenin yerine 

getirmesi gereken görev ve sorumluluklara yani fiili duruma ilişkindir.99 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
                                                 
99 Yıldız, a.g.e. s.169 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

DUA İLE İGİLİ KAVRAMLAR VE ANLAMLARI 

 

Kuran’ı Kerimde ( دعا ) fiilinden gelen dua kelimesinin çeşitli anlamlarda 

kullanıldığını görmekteyiz. Bunları şöyle sıralaya biliriz 

 

1.KURAN’DA DUA KAVRAMININ KULLANILDIĞI ANLAMLAR 

 

1.1.Nida etmek- Çağırmak1 

 

Çağırıcının Allah olduğunu ifade eden ayet örneği: 

 

 َيْوَم َيْدُعوُآْم َفَتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظنُّوَن ِإن لَِّبْثُتْم ِإالَّ َقِليًال

 

“Allah’ın sizi (kabirlerinizden) çağıracağı, sizin de O’na hamd ederek emirlerine 

hemen uyacağınız ve (kabirlerinizde) pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla!”2 

 

Çağırıcının kul olduğunu ifade eden âyet örneği: 

 

ا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء َوِنَداء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْعِقُلوَنَوَمَثُل الَِّذيَن َآَفُروْا َآَمَثِل الَِّذي َيْنِعُق ِبَم  

 

“İnkâr edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkâr edenlerin durumu, bağırıp 

çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların 

durumu gibidir. Onlar sağırdırlar dilsizdirler; kördürler, bundan dolayı bir şey 

anlamazlar.”3 

 

 

 

 

                                                           
1 el-Isfahani, el-Müfredat fi Garibil Kur’an., “Dua” md. Da’rul-Marife, Beyrut-Tarihsiz s.170, İbn. 
Manzur, Lisanül-Arab, c.16, s.257 
2 İsra 17/52 
3 Bakara 2/171 
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1.2.Davet Etmek 

 

Allah’ın davet etmesini ifade eden ayet örneği4: 

َشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍمَوالّلُه َيْدُعو ِإَلى َداِر السََّالِم َوَيْهِدي َمن َي  

 

“Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.”5 

 

Peygamberin davet-çağırısını ifade eden ayet örneği: 

 

 َقاَل َربِّ ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْيًلا َوَنَهاًرا

 

“Nuh, şöyle dedi. “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) 

davet ettim.”6 

 

1.3. Tesmiye 

 

Tesmiye; adlandırma ad verme7: 

 

   َلا َتْجَعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل َبْيَنُكْم َآُدَعاء َبْعِضُكم َبْعًضا

 

“(Ey inananlar!) Peygamberi (sizi) çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız 

gibi tutmayın.”8 

 

“Yani birbirinizi isimlerinizle çağırdığınız gibi, Hz. Peygamberide ‘ya 

Muhammed’ şeklinde çağırmayın. Bilakis ‘Ya Nebiyyallah’ ve ‘Ya Rasulullah’ diye 

vakar ve tazimle çağırın” demektir.9 

 

 

 

 
                                                           

4 El- Isfehani, El-Müfredat, s.257 
5 Yunus 10/25 
6 Nuh 71/5 
7 El-Isfehani, Müfredat elfazı’l-Kur’an, (tr. Yusuf Türker), Pınar Yay. İst–2007, s.549 
8 Nur 24/63 
9 En-Nesefi, Medarik’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Te’vil, İst–1984, c.2, s.156 
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1.4. İstiğase 

 

İstiğase; yardım istemek,10 bir nesneyi maksat edinmeye ona yönelmeye teşvik 

etmek.11 

 

َك ُيَبيِّن ّلَنا َما ِهَيَ ُع َلَنا َربََّقاُلوْا اْد  

 

“Bizim için rabbine dua et de nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın” dediler12 

 

 

1.5. İddia 

 

Bu kelimede “dua” kelimesinden türemiş olup Ku’ran’da “bir şeyin kendine ait 

olduğunu ileri sürmek” anlamında kullanılmıştır.13 

 

  َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي َأنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَن

 

“Orada canlarınızın çektiği şeyler umduğunuz şeyler sizindir.”14 

 

“Da’vâ” kelimesi hem iddia anlamına gelir, hem de dua anlamına gelir.15 “İddia” 

anlamında ayet örneği: 

 

َما َآاَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاءُهْم َبْأُسَنا ِإالَّ َأن َقاُلوْا ِإنَّا ُآنَّا َظاِلِميَنَف  

 

“Azabımız kendilerine geldiği zaman “gerçekten biz zalimlerden idik” demele-

rinden başka bir iddiaları kalmadı.”16 

 

                                                           
10 İslam Ansiklobedisi,”Dua” md. Marifet Matbaası, c.2, s.650 
11 El-Isfehani, el-Müfredat 
12 Bakara 2/68 
13 El-Isfehani, el- Müfredat, Suyuti, el-Itkan, c.2,s.155 
14 Fussilet 41/31 
15 El-Isfehani, el-Müfredat, Suyuti,el-Itkan. 
16 A’raf 7/5 
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Nihayet Allah’ın emir ve hükmüne karşı gelinmeyeceğini anladılar, davalarındaki 

haksızlıklarını zulümlerini vicdanlarında itiraf ile yaptıklarına pişmanlık duyup, 

kurtuluş için yalvardılar ama iş işten geçmiş, azap gelip çatmış bulunuyordu.17 

 

1.6. Dua etmek 

 

“Dua” anlamında18 ayet örneği: 

 

اُهْم َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َوآِخُر َدْعَو  

 

“Dualarının sonu da âlemlerin Rabbi Allah’a hamddır.”19 

 

1.7. Talep Etmek –İstemek 

 

Ondan bir şey istedim, ondan yardım istedim anlamında20 

İnsanlar içinde bulundukları duruma göre Allah’tan talepte bulunurlar. Öyle ki 

hayrı talep ettiği gibi, şerri de talep edebilmektedir. 

 

 َوَيْدُع اِإلنَساُن ِبالشَّرِّ ُدَعاءُه ِباْلَخْيِر َوَآاَن اِإلنَساُن َعُجوًال

  

“İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. Gerçekten insan çok acelecidir.”21 

 

Duanın talep manasında kullanıldığı yerlerden birisi de şu ayettir: 

 

 َلا َتْدُعوا اْلَيْوَم ُثُبوًرا َواِحًدا َواْدُعوا ُثُبوًرا َآِثيًرا

 

“Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin 

denilir.”22 

 

                                                           
17 Yazır, Hak Dini Ku’ran Dili, c.4, s.11, Azim Dağıtım, İst-Tarihsiz 
18 el-Isfehani, Müfredat 
19 Yunus 10/10 
20 El-Isfehani, Müfredat 
21 İsra 17/11 
22 Furkan 25/14 
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1.8. İbadet Etmek 

 

Duanın aslını teşkil eden ( ءدعا ) kelimesi bazen “ibadet etmek” anlamına da gel-

mektedir. Allah Teâla, tek ve ortağı olmaksızın zatına ibadeti emredip, ortak koşanlara 

azap edeceğini haber verir.23 

 

ِبيَنَفَلا َتْدُع َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َفَتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَّ  

 

“O halde sakın Allah ile beraber, başka bir ilaha kulluk etme/yalvarma, sonra 

azaba uğratılanlardan olursun.”24 

 

Sadece tek olan Allah’a bir muvahhid olarak ibadet et. Şirkten ayrıl yüz çevir.25 

 

 َقاُلوْا َأْيَن َما ُآنُتْم َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه 

 

“... Hani Allah’ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeyler nerede derler?”26 

 

Yine aşağıdaki ayetteki dua kelimesini, ibadet anlamında da kullananlar olmuştur: 

 

“Sizin duanız (ve ibadetiniz) olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?...”27 

 

“Yardım ve himaye için Allah’a dua etmez ve O’na ibadette bulunmazsanız, 

O’nun yanında hiçbir değer ve öneminiz olmayacak ve sizden müstağni olduğu, hiçbir 

şekilde yardımınıza muhtaç bulunmadığı için, kendisine dua etme fırsatı tanıması, 

şüphesiz kendi yararınızadır. Bunu da yapmazsanız diğer yaratıklardan farkınız 

kalmaz.”28 

 

 

 
                                                           

23 İbn Kesir, ,Tefsiu-l Kur’an’i-l Azim, Daru-l Marife, 2.bs. Beyrut–1407, c.3, s.326 
24 Şuara 26/213 
25 El-Isfehani, Müfredat, s.550 
26 A’raf 7/37 
27 Furkan 25/77 
28 Mevdudi, Tefhim, c.3, s.608 
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1.9. Yalvarmak 

 

Yalvarma29, kişinin halini Allah’a arz etmesi, O’na niyazda bulunmasıdır. Allah’a 

yalvarma hususu ayette şöyle ifade edilir: 

 

ْم ِإَلى اْلَبرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشِرُآوَنَفِإَذا َرِآُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن َفَلمَّا َنجَّاُه  

 

“Gemiye bindikleri zaman dini Allah’a has kılarak O’na yalvarırlar onları 

kurtarıp karaya çıkardığı zaman birde bakarsın ki Allah’a ortak koşuyorlar.”30 

 

اَن ُضرٌّ َدَعاَنا  َفِإَذا َمسَّ اْلِإنَس  

 

“İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır...”31 

 

Allah Teala insanın durumundan haber vererek insana bir zarar anında, Allah 

Azze ve Celleye yalvarır, O’ndan yardım diler, O’na dua eder, nimeti çevirince de 

azar.32 

 

اُقْل ِإنََّما َأْدُعو َربِّي َوَلا ُأْشِرُك ِبِه َأَحًد  

 

“De ki: “Şüphesiz ben ancak Rabbime yalvarırım ve o’na hiçbir şeyi ortak 

koşmam.”33 

 

1.10. Yüceltmek 

 

Dua ederken ister Allah’a bir ihtiyacımızı belirtme anında O’nu yüceltelim isterse 

herhangi bir talebimiz olmadan içinde bulunduğumuz durumlara şükran için O’na sena 

edelim, her ikisi de Allah’ın razı olacağı davranıştır. Bu bakımdan dua kelimesi bazı 

yerlerde “Sena” anlamında kullanılmıştır. 

 

                                                           
29 İbn Kesir, Tefsir, c.3, s.326  
30 Ankebut 29/65 
31 Zümer 39/49 
32 İbn Kesir, Tefsir, c.3, s.326 
33 Cin 72/20 
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 ُقِل اْدُعوْا الّلَه َأِو اْدُعوْا الرَّْحَمَن َأيًّا مَّا َتْدُعوْا َفَلُه اَألْسَماء اْلُحْسَنى 

 

“De ki “İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisiyle 

çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur...”34 

 

Bu isimlerden hangisi ile dua edersen güzele delalet eder. Her ikiside esma-ü 

husnadandır. Tirmizide geçen hadisteki “ Allah ki ondan başka ilah yok, O rahmandır, 

rahimdir, her şeyin sahibidir…” en güzel isimlerdendir.35 

 

1.11. İsnat etmek 

 

Birinin kendi babası olmayan olmayan bir şahsın babası olduğunu iddia 

etmesidi36, Allah Teala, Hıristiyanların kendisine karşı yaptıkları çirkin isnatları 

anlatırken, “dua” kelimesini “isnat” anlamında kullanmıştır.  

 

“Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer 

yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir.”37 

 

Yine nisbet edilen Manasında olup; bununla evlatlık murad edilir38 bu anlam 

dahilinde başka ayetler de mevcuttur.39 

 

Sonuç olarak Kuran’ı Kerim’de “dua” kelimesi, nida etme, çağırma, isimlendirme, 

istiğase, iddia, talep, ibadet etme, dua etmek, yalvarma, yüceltme, isnat etme gibi 

anlamlarda kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

34 İsra 17/110 
35 Celaleyn, Tefsiru-l Celaleyn,  Eser Nşr. İst-Tarihsiz, s.236 
36 El-Isfehani, Müfredat, s.551  
37 Meryem 19/90–91 
38 Mu’cemu’l-Müfehres, s.186  
39 Bkz.Ahzab 33/4, 33/37 
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1.12. İman etmek 

 

“De ki, Duanız olmasaydı Rabbim size değer verirmiydi?...”40 

 

İbn abbas’dan rivayetle Ali b. Ebu Talha, “De ki; Duanız olmasaydı, Rabbim size 

değer verir miydi” ayetinde şöyle buyrulduğunu söyler: “Şayet imanınız olmasaydı 

Rabbim size değer verir miydi?” onlara ihtiyacının olmadığını haber vermiştir. Şayet 

onlara ihtiyacı olsaydı mü’minlere imanı sevdirdiği gibi sevdirirdi.41  

 

Taberi de bu ayeti iman anlamında almış “imanınız olmasa rabbiniz size niye 

değer versin”42 şeklinde çevirmiştir. 

 

 

2. KUR’ANDA DUA ANLAMINDA KULLANILAN KAVRAMLAR 

 

2.1. İbadet 

 

Lügatte ibadet; 

 İbn Manzur şunları kaydeder; “köle olmak ve kulluk, her ikisinin lügat manası, 

itaat etmek, tevazu göstermek, daha açık bir ifadeyle kişinin bir kimseye, ona isyan 

etmeden, ondan yüz çevirmeksizin, mukavemet göstermeksizin itaatı ve boyun 

eğmesidir; o kadar ki, kendisine boyun eğilen kişi, boyun eğeni istediği gibi hizetçi 

kılar.”43 İbadet, itaat boyun eğme, bağlılıktır.44 

 

 Kökünden gelen ibadet kelimesi; “kişinin yüksek ve galebe sahibi birisine (عبد)

karşı baş eğmesi, itaat etmesi, sonra kendi hürriyet ve bağımsızlığından feragat etmesi, 

onun karşısında her türlü mukavemet ve isyanı terk etmesi ve tam bir bağlılıkla ona 

boyun eğmesidir. İşte bu kullukla itaat etmenin ta kendisidir. Bu düşünce, kulun 

                                                           
40 Furkan 25/77 
41 İbn Kesir, Tefsir, c.3, s.343  
42 Taberi, Tefsir, c.21–18, Mısır–1954  
43 İbn Manzur, Lİsanu’l-Arab, c.3, s.270  
44 Ez-Zebidi,Tacu’l-Arus, c.2, s.410, İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, s.271 
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efendisine sadece başını eğmesi ile değil, bilakis başı ile beraber kalbini de ona meylet-

tirdiği takdirde kulluğun manalarını ifade eder.”45 

 

Allah’a iltica eden kul, kulluğunun sınırları içerisinde Allah’ın kudretinin idrakiy-

le dua etmek için Rabbine yönelir. İşte o vakit hakiki tevhit addedilecek en iyi bir ibadet 

şeklini sergilemiş olur. 

 

Nitekim peygamber efendimiz (a.s.) “duanın bir ibadet, hatta ibadetin özü”46 oldu-

ğunu dile getirmiştir. Bu sebepten dua ibadetin en faziletlisidir. 

 

Dua eden bir kimse Cenab-ı hakkın varlığını, azametini, her şeye kadir olduğunu 

bilip itiraf etmiştir. Kendisinin hakkında takdiri ilahinin bir rahmet olarak gelecekte 

tecellisini temenni ederek, Allah Teâlâ’ya kulluk görevinde bulunmuş olur.47 

 

Allah Teala, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: 

 

  اْدُعونى َاْسَتِجْب َلُكْم ِانَّ الَّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدتى َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخريَن

 

“Rabbimiz dedi ki: Bana dua edin size icabet edeyim. Çünkü bana ibadetten 

büyüklük taslayanlar, hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.”48 

 

Burada hem dua hem de ibadetin aynı anda zikredilmesi sebebiyle, tefsir âlimleri 

ya ibadetin duayla, ya da duanın ibadetle tefsir edilmesi gerektiği yönünde iki şekilde 

görüş beyan etmişlerdir: 

 

Birincisi: Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde olduğu üzere duayı ibadet manasına 

alarak “bana ibadet ve kulluk edin ki, size sevap ve mükâfat vereyim” demek olur. İbn 

Abbas, Dahhak ve Mücahit’ten rivayet edilen bu tefsire göre “isteme” dil ile değil, 

bunun yanında “fiilen talep” şart edilmiş demektir. 

 

                                                           
45 Mevdudi, Kur’an’a Göre Dört Terim, (tr. Osman Cilacı, İsmail Kaya), s.91/92,İst. 1986 
46 Canan, İbrahim, a.g.e. c.6, s.513 H. No 1750  
47 Bilmen, Ö. Nasuhi, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, c. 2, s. 1031, Bilmen Yay. İst.-
tarihsiz. 
48 Mü’min  40/60 
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İkincisi: “yalvarın bana ki, karşılık vereyim” demek, “isteyin benden vereyim 

size” demektir. İlk bakışta anlaşılan da budur. Fakat bana göre de ibadetin dua ile tefsir 

edilmesi gerekir.49 

 

Bunu böyle iki şekilli olarak ifade etmedeki incelik, ibadetin duayı, duanın ibadeti 

gerektirdiğini ifade içindir. Bir taraftan dua ibadetin özü mesabesinde olduğu gibi, 

ibadette duanın kabulünün şartlarındandır.50 

 

Yukardaki ayet hakkında Taberi, “duadan maksat Allah’a samimi bir şekilde 

ibadet yapmaktır. Kişi yalnız Allah’a dua ettiği takdirde Allah onun duanı karşılıksız 

bırakmaz” demektedir.51 

 

Ancak Allah’a kul olduğuna inanan kişi, O’na el açıp dua eder. Hacetini O’na arz 

edip yakarır. O nedenle, Kurtubi (v. 671/ 1273) “bana dua edin” cümlesinde, “bana 

ibadet edin” olarak yorumlamıştır.52 

 

Taberi de “davetimi kabul edin” ibaresini açıklarken bundan murat, “bana itaat 

edin” yani ibadet edimdir Abdullah b. Mübarek ve Mücahidin de aynı görüşte olduğunu 

beyan eder.53 

 

 

2.2. Zikir 

 

Lügatte Zikir: 

 Unutmanın zıttı olan zikir kelimesi “bir şeyi hatırlamak” demektir. Ayrıca (ذآر)

yücelik ve şeref anlamına da gelir. “Zikir, hıfz gibidir. Ancak hıfz, hafızada bulunanı 

korumaktan ibarettir” şeklinde tarif edildiği gibi “bir şeyi kalpte düşünmek veya dile 

getirmek” diye de tarif edilir.54 

 

                                                           
49 Yazır, Tefsir,  c.6, s.534–535,  
50 Yazır, Tefsir, c.6, s. 535 
51 Taberi, Cami’ul-Beyan, Mustafa Elbab’i-l Halebî Mat. 3.bs. Mısır–1954.c.22, s.78,  
52 Yıldırım, Celal, Asrın Kur’an Tefsiri, c.10, s. 5358 
53 Taberi, Tefsir, c. 2, s.160 
54 El-İsfahani, el-Müfredat, “ zkr”, md. s. 179 
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Istılahta zikir, Allah için namaz kılmak ona dua etmek ve senada bulunmaktır.55 

 

Kitap ve sünnette zikir şu manalara gelmektedir: 

 

1. Genel manada zikir, insanın Allah rızası için yaptığı her iş demektir. 

 

2. Farz ve sünnet namazlarını eksiksiz kılmak. 

 

3. Belli zaman ve mekânlarda okunan dua virtleridir.56 

 

Zikir, anmak ve hatırlamak manasınadır. Yüce Allah’ın kutsal isimlerini anmak 

vacip olan bir görevdir, en faziletli bir görevdir. Yüce Allah’ı zikretmek ya büyüklü-

ğünü düşünmekle olur ki, bundan yüceltmek ve tazim meydana gelir. Ya da Allah’ın 

sonsuz kudretini düşünmekle olur. Bundan da korku ve hüzün doğar. Bir de nimetlerini 

anmakla olur ki bundan da hamd meydana gelir. Yahut pek acaib ve üstün olan nimetle-

rini düşünmekle olur, bundan da uyanma ve ibret alma yüz gösterir.57 

 

Bütün bu tariflerden sonra şöyle diyebiliriz: 

 

Zikir, Allah’ı -gerek dil ile gerek kalp ile olsun- anmak, isim ve sıfatlarını 

zikretmek, O’na senada bulunmak, kendisine yakışmayan sıfatlardan tenzih ve takdis 

etmektir. O’na duada bulunmak, yalvarmak sadece O’na güvenmek her yerde O’nu 

gözetmek, Kur’an-ı Kerim’i okumak düşünmek diğer ibadetleri de gereği gibi yerine 

getirmektir. 

 

Allah’ı zikretmenin faziletini anlatan pek çok ayet vardır. Ama zikrin duaya 

hamledildiği en çarpıcı ayet: 

 

 َفاْذُآُروِني َأْذُآْرُآْم َواْشُكُروْا ِلي َوَال َتْكُفُروِن

 

                                                           
55 El- İsfehani, Müfredat, ZKR md. s.179, İbn Manzur, Lisanul Arab, c.4, s.308, et-Tehavi, Keşşafü 
Istılahati’l-Funun, c.1, s.512  
56 Havva Said, Allah Erinin Ahlak ve Kültürü, tr. Ramazan Nazlı, s. 237/238, Hilal Yay. İst–1980 
57 Bilmen, Ö.Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, s.497, Sadeleştiren, A. Fikri Yavuz, Bilmen Yay. İst–1980 
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“Beni anın (zikredin),ben de sizi anayım(zikredeyim), bana nankörlük etmeyin.”58 

 

Bu ayet çeşitli şekillerde tefsir edilmiştir: 

 

— Beni taatım ile zikredin, ben de sizi icabet ve ihsan ile zikredeyim.59 

 

— Beni sena ve taat ile zikredin, ben de sizi sena ve nimet ile zikredeyim.60 

 

— Beni tenhalarda zikredin, ben de sizi sahralarda zikredeyim.61 

 

— Beni refah zamanında zikredin, ben de sizi bela ve musibet zamanında 

zikredeyim.62 

 

— Beni ibadetle zikredin, ben de sizi yardımla zikredeyim. 

 

— Beni sıdk ve ihlâsla zikredin, ben de sizi kurtuluş ile zikredeyim. 

 

— Beni ibadetle ve rububiyyetle zikredin, ben de sizi nihayetle ve rahmetle 

zikredeyim. Hâsılı ubudiyetin başlangıcı zikir sonu ise şükürdür.63 

 

Dua ile iç içe olan zikir, başka bir ayet-i kerimede ise zikrin nasıl yapıldığını 

ortaya koyuyor: 

 

 الَِّذيَن َيْذُآُروَن الّلَه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهذا

ا َعَذاَب النَّاِرَباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَن  

 

“Onlar ayakta iken otururken yan yatarken, Allah’ı zikrederler. Göklerin ve yerin 

yaratılışını düşünüler. Rabbimiz sen unu boşuna yaratmadın, sen münezzehsin, bizi 

ateşin azabından koru.” 64 

                                                           
58 Bakara 2/152 
59 El-Cassas, Ahkamu’l-Kur’an, c.1, s.114, Ez-Zamahşeri, el-Keşşaf, c.1, s.446 
60 Er-Razi, Tefsir, c.5, s.186, el-Cassas, age 
61 el-Cassas, Ahkamu’l-Kur’an, c.1, s.115 
62El-Cassas, Ahkamu’l-Kur’an, c.1, s.115  
63 Yazır, Tefsir, c.1,s. 446 
64 Al-i İmran 3/191 
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Görüldüğü üzeri zikir ayeti içerisinde dua cümleleri de kullanılmıştır. Burada yüce 

Allah’ın varlığını sıfatlarını ve gayeleri düşünen bu kişilerin ayakta iken, otururken ve 

yan yatarken Allah’ı zikrettiklerine, O’nu andıklarına işaret edilmektedir. Çünkü burada 

işaret edilen ayakta durmak, oturmak ve yatmak insanın bütün hal ve durumlarını ifade 

eder. İnsan hayatta genel olarak bu hallerden uzak değil, iç içedir.65 Böylece insanlar 

gerek meşgul olurken gerek oturup istirahat ederken gerekse yatıp uyumaya 

hazırlanırken bile yüce Allah’ı zikredebilmekte ve ona duada bulunabilmektedir. 

 

2.3. Salât 

 

Lügatte; ( صالة ) Kelime olarak mastar olup66, mazisi ( صلى ), muzarisi (يصلي )dir. 

 denilir ki, “ona hayır duada bulundu” anlamı verir.67 (صالة)

 

Salât; Allah’tan rahmet, meleklerden istiğfar, cinler ve diğer mahlûkattan kıyam, 

kırat sucud, dua ve tesbihtir.  Salât; dua, temcid ve tebrik manalarına gelir.68 

 

Bütün bu tariflerden şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: Salât; dua, Allah Tealayı, tespih, 

takdis, ondan rahmet ve mağfiret dilemek, meleklerden istiğfar ve müminlerden duadır. 

 

Istılahta “salat” Peygamberimiz (Aleyhisselam)’dan görüp geldiği üzeri kalbi, li-

sanı ve bedeni fiillerde, kendine has rükünlerden meydana gelen gayet muntazam kamil 

ibadetinin ismidir,69 ki, Hz. Peygamber (Aleyhisselam), “dinin direği”70 diye tavsif et-

miştir. 

 

Salâtın tariflerinde görüldüğü üzeri hem namaz, hem de dua anlamında kul-

lanılmaktadır. Namaza, salât denmesinin sebebi aslının dua olmasındandır.71  

 

Bu konuda Muhammed Hamidullah şöyle der: 
                                                           

65 Bursevi, İsmail Hakkı, Tefsiri Ruhu-l Beyan, c.2, s.245, Eser Nşr. İst-Tarihsiz 
66 Ez-Zamahşeri, el-Keşşaf, c.1, s.25, et- Tahanevi, Keşşafu Istılahatı’l-Funun, c.2, s.859 
67 Mucemu’l-Vasıt, İst-tarihsiz, c.1, s.522 
68 El-Isfahanı, el-Müfredat, “SLA” md. s.285, ibn Manzur, Lisanul Arab, c.14, s.465, et- Tahanevi, 
Keşşafu Istılahatı’l-Funun, c.2, s.859 
69 Yazır, Tefsir, c.1, s.178–179,  Ez-Zamahşeri, el-Keşşaf, c.1, s.24,  el-Acluni, Keşfu’l-Hafa, c.2,s.39 
70 Yazır, Tefsir, s. 175 
71 El-Isfehani, el-Müfredat, “SLA” md. s.285 
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“Her şeyden önce dua ile namaz arasında açık bir ayırma yapmak gerekir. Namaz 

dışındaki dualarda mü’minin ihtiyaçlarını ve dileklerini Rabbine istediği dilde 

bildirmesi yasak değildir. Bu şahsi bir meseledir ve kulun Rabbine vasıtasız münasebeti 

ile ilgilidir. Buna mukabil namaz kolektif, umumi bir ibadettir ve namaza iştirak eden 

diğer mü’minlerin ihtiyaçları da nazarı itibara alınmalıdır. Namaz prensip olarak ve 

tercihen cemaatle kılınır, tek başına ferdi olarak kılınan namaza da müsaade vardır, 

fakat asla tercih edilmez tercih cemaatle kılınan namazadır.”72 

 

Suyuti’ye göre73, din anlamında74, rahmet ve istiğfar anlamında75, kullanılmıştır. 

Bu hususta örnekleri artırmak mümkündür. Konumuza salâtın dua anlamına geldiği 

örneklerle devam edeceğiz. 

 

Kur’an’da salât kelimesi birbirine yakın pek çok anlamda kullanılmıştır. Örneğin; 

beş vakit namaz anlamında76, ikindi namazı anlamında77, Cuma namazı anlamında78, 

cenaze namazı anlamında79 kullanılmıştır. 80 

 

Kur’anı Kerimde salât, “dua” anlamında da kullanılmıştır.81 Örneğin: 

 

َواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزآِّيِهم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن لَُّهْم َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌمُخْذ ِمْن َأْم  

 

“Onların mallarından, kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin sadaka(zekât) 

al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onların kalplerini 

yatıştırır.) Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”82 

 

                                                           
72 Hamidullah Muhammed, Kur’an-ı Kerim Tarihi, tr. Macid Yaşaroğlu, s.60 vd.  İst–1965 
73 Suyuti, el-Itkan Fi Ulumi’l-Kur’an, c.2, s.148, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, nşr. Radi-Beydar-
Azizi,1343, 2. baskı   
74 Hud 11/87 
75 Ahzab 33/56 
76 Bakara 2/3 
77 Maide 5/106 
78 Cum’a, 62/9 
79 Tevbe,9/84 
80 Suyuti, el-Itkan Fi Ulumi’l-Kur’an, c.2, s.148, 
81 El-İsfehani, Müfredat, SLMmd, s.235, İbn Kesir, Tefsir, c.2, s.386, Ebussuud, Tefsir, c.4, s.99 
82 Tevbe 9/103 
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Kur’an’ın İlk tebliğcisi ve tatbikçisi olan Peygamber Efendimiz, hadislerinde 

de,”salât” hem dua, hem namaz anlamında kullanılmıştır. Her iki anlama da birer misal 

verecek olursak: 

Ebu Hureyre (r.a)’dan Rasulullah (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri bir yemeğe 

davet edildiği zaman icabet etsin. Eğer oruçlu ise, ona salât etsin(dua) etsin.”83 

Namaz anlamında kullanılmasına misal: 

 

Abdullah b. Mes’ud şöyle söyledi “Müşrikler Hendek günü Peygamber (aleyhi’s-

selam)’ın dört vakit namazını engelledi, ta ki geceden Allah’ın dilediği kadar gitti. 

Sonra Bilal’e emretti Ezan okudu, kamet getirdi ve öğleyi kıldırdı. Sonra tekrar kamet 

getirdi ve ikindiyi kıldırdı, tekrar kamet getirdi akşamı kıldı, tekrar kamet getirdi yatsıyı 

kıldı.”84 

 

Görüldüğü gibi salât kelimesi, hem dua, hem de namaz anlamlarında, Kur’an’da 

kullanıldığı gibi hadislerde de kullanılmıştır. Namaz dua ile iç içedir. Namaz kılan kişi 

namazın içinde olduğu gibi namazın dışında da dua ve istiğfarda bulunur. Dualarında 

kendisine talepte bulunduğu gibi başkalarını da duasına katar. Örneğin her namazında 

“bizi doğru yola ilet kendilerine nimet verdiklerinin yoluna...”85 Diye dua ettiği gibi, 

“selam bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun” diye de duasına devam eder. 

 

2.4. Tevbe 

 

Lügatte; (  kelimesinden türemiş olup, masiyetten taata rucu ve dönüş ( تاب

anlamına gelmektedir.86 

 

Istılahta ise; Çirkinliğinden dolayı günahı terk edip, ondan doğan sonuçtan pişman 

olmak, tekrar aynı günaha dönmemeye azmetmek ve dönüşe zemin hazırlayacak 

amelleri telafi etmeye çalışmaktır.87 

 

                                                           
83 Tirmizi,”Savm”, 64 
84 Tirmizi, Ebu Davud,  “Salât”, 132–179 
85 Fatiha 1/6 
86 Et-Tahanevi, Keşşafu Istılahatı’l-Funun, c.1, s.162 
87 El- Isfehani, el-Müfredat, “TVB” md. s.76 
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Yine Gazali’nin; Allah’a uzak şeytana yakın olan yoldan geri dönmek diye tarif 

ettiği tevbe88, Allah’ın nimet ve lutuflarından faydalanma sebebi ve kaynağıdır. 

 

Günahtan sonra tevbeye dönen kişi Hz. Âdemden bu yana devam eden bu zincire 

bir halka gibi bitişmektedir. Hz. Musa bile hatasını anlayınca,    “seni noksan sıfatlardan 

tenzih ederim. Sana tövbe ettim, ben inananların ilkiyim”89 demiş, Hz. Muhammed 

(aleyhi’s-selam.) “Kalbim bazen dumanlanırda gece ve gündüz Allah’a yetmiş defa 

tevbe ederim”90   derse artık hiç kimse kendisini tevbeden müstağni addedemez.91 

 

Hatayı anlayıp kendini düzeltmek ameli olan tevbe sık sık dualarda dile gelir ve 

gelmesi istenir. Bir bakıma (Allah celle celaluh) Kur’an’da bize örnek olarak gösterdiği 

dua ve tevbe ayetleri Kur’an’ın bizim için bir tevbe kitabı olduğunu da ifade eder. 

 

Nitekim Hud suresinde şöyle buyrulmuştur; 

 

َوَأِن اْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيِه ُيَمتِّْعُكم مََّتاًعا َحَسًنا ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َوُيْؤِت ُآلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوِإن َتَولَّْواْ 

 َفِإنَِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َآِبيٍر

 

“(Deki; bu kitap) Allah’tan başkasına ibadet etmemeniz ve Rabbinizden mağfiret 

dilemiz sonra da ona tövbe etmeniz için indirildi.  Eğer bu emrolunanları yaparsanız,  

Allah sizi tayin edilmiş bir süreye kadar yaşatır, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin 

karşılığını verir.  Eğer yüz çevirirseniz ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün aza-

bından korkarın.”92 

 

Kur’an-ı Kerim’de tövbe ve istiğfarla ilgili dua ayetleri çoktur. Özellikle peygam-

berlerin tevbelerine yer verilmiştir.Yeri geldikçe ele alınacak bu tevbe duaları karşılık 

bulmuş kabul olmuştur. 

 

                                                           
88 Gazali, İhya-ı Ulumid-Din, c.4 s.11–12, tr. Ahmed Serdaroğlu, Bedir Yay. İst–1987 
89 Araf 7/143 
90 Müslim, zikir, 41, Ebu Davud,  Vitir, 26 
91 Gazali, İhya,  c.4, s.13 
92 Hud 11/3 
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Dikkat edilirse Peygamberler, gerek Hz. Yunus, gerek Hz. Musa, tevbelerinde 

tıpkı Hz. Âdemin tevbesinde olduğu gibi, suçlarını itiraf ediyorlar. Yaptıkları hata için 

bahane arayışı içine girmiyorlar. “Ya Rabbi’ Şu hatayı işledik bizi affet” diyorlar.93 

 

Kur’an’da yer alan bu tevbe örnekleri, mü’min kimseler ibret alsınlar diyedir. Ha-

tasını kabul etmeyen ferdin de, toplumların da hatalarını düzeltmeleri mümkün değil-

dir.94 

 

2.5. Selam 

 

Lügatte; ( سالم) Selam kelimesi yapı olarak mastar olup, mazisi  ( سلم ), muzarisi   

 ,dur. Açık veya gizli tüm afet ve belalardan beri olmak demektir.95 Selam;  dua ( يسلم)

barış ve güven manalarını da ihtiva etmektedir. Aynı kökten müştak olan (سالمة)  

kelimesi de emniyet ve güven manalarına gelir. Ancak hakiki selamet cennettedir.  

Çünkü sonu olmayan bir beka,  fakirliği olmayan bir zenginlik, zilleti olmayan şeref ve 

hiçbir rahatsızlığı olmayan sıhhat ancak orada bulunur.96 

 

Kısaca selam; emniyet, dua, barış, güven her türlü ızdırap ve sıkıntıdan beri olma 

ve huzur içinde bulunmak demektir. 

 

Istılahta; Araplar İslam’dan önce birbirleriyle karşılaştığında يطول عمرك   “Allah 

sana ömür-ler versin” diyorlardı. Onlarda selam böyle idi.  İslam bunu selama tebdil etti 

onlar da tahiyyeyi selama bir isim yaptılar.97 Tahiyye ise, lügatte, mülk ve beka 

anlamlarına gelir, ıstılahda, selam demektir.98 

 

“Allah ömürler versin” demek ola طول العمر bir dua olmakla beraber hayırlı bir dua 

değildir. Zira ömür, hayat, mülk behemahal selamet ve saadeti gerektirmez,  felaket 

içinde de geçebilir.  İnsan diri olunca selamet ve ahirette demek değildir. Hayat afetler 

                                                           
93 Şimşek, Yaratılış Olayı, Beyan Yay. İst–1998, s.150 
94 Şimşek, Yaratılış Olayı, s.150 
95 el-İsfehani, el-Müfredat, “SLM” md.  s.239 
96 El-İsfehani, Yaratılış Olayı, s.240 
97 Razi, Tefsirul Kebir, c. 10, s. 207, Akçağ Yay. Ank-tarihsiz, Yazır, a.g.e., c.2, s. 1407                                                          
98 , İbn Manzur, Lisanu’l Arab, c.14, s.216  



 59

ve belalarla dolu olabilir. Bunun için سالمة  sözü طول العمر  sözünden daha kâmildir.99 

Kur’anı Kerimde; 

 

 ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َسَلاًما َقاَل َسَلاٌم َقْوٌم مُّنَكُروَن

 

 “Onlar İbrahim’in yanına gitmişler selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış 

içinden “bunlar yabancılar”  demişti “100 

 

Ayetteki “selam” kelimesi bazı müfessirlerce dua anlamında tefsir edilmiştir. 

 

Rasullulah  (a.s.): “Aranızda selamı yayınız” buyurmuştur.101 

“Selam bir tahiyye ve iltifattır. Fakat her tahiyye ve iltifat selam değildir. İslam’da 

selam (dünyada ve ahirette her an ve her türlü selamet üstünüze olsun” şeklinde 

getirildi.  Ne muayyen birer vakit ve ne mahdut birer mana ifade eder.  “Sabahlar hayır 

olsun, akşamlar hayır olsun (hayırlı sabahlar,  hayırlı akşamlar) veya “günaydın, 

tünaydın” gibi sözler, ne de “bonjur, bonsoir” kabilinde alafranga kelimeler İslamcın bu 

selamında azamet ve şümulü ihata edemez.102 

 

İnsan selama  (duaya) her zaman muhtaçtır. Ancak en çok selama muhtaç olduğu 

vakitler vardır.  Bunlar doğunca, ölünce ve öldükten sonra.103 

 

Selam ve duanın anlam ilişkisi olması sebebiyle İslam âlimlerince kimlere selam 

verilip, verilmeyeceği üzerinde görüşler beyan edilmiştir. Rasullulah (Aleyhi’s-selam ): 

“Ehli kitaptan biri size selam verdiği zaman ve aleyküm:  sizin üzerinize olsun 

deyin.”104 Yani söylediğiniz sizin üzerinize olsun demektir.  Çünkü onlar: “Ölüm 

üzerinize olsun”  diyorlardı. Yahudilere de önce selam verilmeyeceği onlar selam 

verirlerse “ve aleyke” diye cevap verileceği söylenmiştir. 

Ebu Hanife (150/767) şöyle dedi: “İster ehli kitap,  ister başkası olsun, Müslüman-

dan başkasına selam verilmez”. Ebu Yusuf ise şöyle dedi; “Ne onlara selam ver, ne de 

onlarla musafaha et,  onların yanına girdiği zaman, “selam hidayete tabi olanlara”, de. 
                                                           

99 Razi, Tefsir, c.10, s. 209,  Yazır, Tefsir, c.2 s.1407 
100 Zariyat 51/25 
101 Müslim,”İman”, 93 
102 Çantay, Hasan Basri, Kur’an-ı Hâkim ve Meali Kerim, c. 1, s. 136, 7. Bsk, İst–1972 
103 Razi, Tefsir, c.10, s.210 
104 Buhari, “İsti’zan” 22, Müslim, “Selam”, 9, İbni Kesir, Tefsirul Kur’anil Azim, c.1, s.532 
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Selam aynı zamanda dua anlamında olduğu için, bazı İslam âlimlerince kâfirlere 

selam verilmeyeceği hükmü verilmiştir. Fakat Hasan-ı Basriye (110/728) göre “ve 

aleykes-selam” demek caizdir. Fakat  “ve rahmetullah” denilmez.105 

 

 

 

3. DUADA SEMANTİK ALAN 

 

Semantik kelimesi Yunan dilinden geçmiştir. Kelimelerin mamalarını ve manaları 

arasındaki benzerlik ve farklılıkları araştıran dil bilgisi dalıdır.106 Kur’an-ı Kerim’de dua 

kelimesi ile ilgili kelimeleri ve ifadeleri incelemediğimiz zaman doğanın kabulüne ya da 

kabul edilmemesine sebep olduğunu görürüz. Ya da içerisinde bu kavramların olduğu 

dualar methedilmiş veya zem edilmiştir.  Aynı zamanda bu kavramların öğrenilmesi 

bizim için Kur’an’da dua usulünün öğrenilmesi anlamına da gelmektedir. Kısaca bu 

kelime ve kavramlar üzerinde duralım: 

 

3.1. Allah 

 

Dua yalnız Allah’a yapılır. Allah’ın dışındakilere dua edenler şirke düşmüş,  yol-

dan çıkmış kişilerdir.  Duanın kabulü için sadece Allah’tan talep etmek gerekir. Duayı 

yalnız Allah’ın layık olduğunu şu ayet ifade etmektedir: 

 

َلُه َدْعَوُة اْلَحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال َيْسَتِجيُبوَن َلُهم ِبَشْيٍء ِإالَّ َآَباِسِط َآفَّْيِه ِإَلى اْلَماء ِلَيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهوَ 

ِفِريَن ِإالَّ ِفي َضَالٍلِبَباِلِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكا  

 

“El açıp yalvarmaya layık olan ancak O’dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri 

onların isteklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar.  Onlar ancak ağzına gelsin diye suya 

doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki (suya ağzını götürmedikçe) su onun 

ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır.”107 

                                                           
105 Es-Zamahşeri, el-Keşşaf, c.1, s.261, thk. Muhammed Musra Amir, Kahire–1977 
106 Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, s. 875, Ülke Yay, İst./1994 
107 Rad 13/14  
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Yukarıda aldığımız ayet-i kerimeye benzer örnekler insanın daraldığı anda sadece 

Allah’a yöneldiğine duasını, talebini ona bildirdiğine dair Kur’an’da benzer örnekler 

mevcuttur.108 

 

 

 

 

3.2. Tazarru 

 

 Tazarru yani yalvarmak kelimesi de dua kelimesi içinde mütalaa edilen تضرع

kelimelerdendir. Yukarıdaki örnek olarak vermiş olduğumuz ayette de dua sadece 

Allah’a yapıldığı gibi tazarruunun da sadece ona olması gerekir. Duanın kabulü için  

Allah’a yalvarılmalıdır. Kur’an’ın bize öğrettiği dua usulünce, Allah’tan nasıl isteyece-

ğimize, nasıl yalvaracağımızı şu ayeti kerime ifade etmektedir: 

 اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن

 

“Rabbinizden yalvara yakara isteyin ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi 

aşanları sevmez.”109 

 

Tazarru aynı zamanda dua eden kişinin muhtaçlığının, Allah’ın ise kudretinin 

kabulünün bir ifadesidir.  Duada bu adaba uygun olmalıdır.  Yalvara yakara istemek 

duanın adabındandır ve Allah’ın icabetine sebeptir. 

 

3.3. İhfa  

Duanın belli bir gizlilik içerisinde olması, dua kelimesi içerisinde ifade edilen 

“İhfa” kelimesini gündeme getirmektedir.  Kur’anda içtenlik ve gizlilik duanın usulü ve 

kabulü için bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda ifade ettiğimiz ayeti tekrar 

alacak olursak Rabbimiz dua ederken hangi hal üzeri olmamız gerektiğini bize irşad 

etmektedir 

 

                                                           
108 Furkan,  25/68, Ankebut, 26/65, Lokman 31/32 
109 Araf  7/55 



 62

 اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن

 

“Rabbinizden yalvara yakara gizlice dua edin, bilesiniz ki o haddi aşanları 

sevmez.”110 

 

Es-Suyuti, bu ayetin tefsirinde, şunları kaydeder; erkek olsun kadın olsun 

mü’minlere duada bulunmak, dua ederken bağırıp çağırmak, çığlık atmak ve sesini 

yükseltmekten mü’minler nehy edilmiştir.111 

 

Gizlilikte, riyada uzaklaşma vardır. Hafif ses bunu temin etmektedir.  Sesli 

duaların faydası yoktur.  Ya da bir mana içermez denilemez.  Toplum içerisinde tek 

başına dua ederken gizlilik güzeldir. Toplu halde yapılan duada da duaya katılıp 

sağlanması açısından duanın,  dua eden tarafından sesli yapılması kaçınılmazdır. 

 

3.4. İnabe 

 

“İnabe” Allah’a yönelmektir.  İnsanın ihtiyacı anında Allah’a yönelmesi gerekir.  

Duada Allah’a yönelme esastır. Sıkıntı ve darlık zamanlarında Allah’a yönelmek ve ona 

yalvarmak duanın usulüdür. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allah şöyle buyurmaktadır: 

 َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهم مُِّنيِبيَن ِإَلْيِه ُثمَّ ِإَذا َأَذاَقُهم مِّْنُه َرْحَمًة ِإَذا َفِريٌق مِّْنُهم ِبَربِِّهْم ُيْشِرُآوَن

 

“İnsanların başına bir sıkıntı gelince, Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra 

Allah katından onlara bir Rahmet (bir nimet ve bolluk) tattırınca bakarsınız ki tekrar 

Rab’lerine şirk koşuyorlar.”112 

 

Her ne kadar ayetin sonunda insanlardan bazılarının başlarındaki sıkıntı kalkınca 

doğru yoldan saparak Allah’a şirk koştukları söylenmese de inanan ya da inanmayan 

tüm insanların esasında dualarında Allah’a yöneldikleri bir gerçektir. 

3.5. Teşrik 

Dua ile ilgili olan kavramlardan biri de “teşrik”dir ki,  şirk koşmak anlamındadır. 

Dua öncesinde olabildiği gibi dua içerisinde ya da dua edip sıkıntı kalktıktan sonra da 
                                                           

110 Araf  7/55 
111 Es-Suyuti, , Ed-Durru’l-Mensur, c.3, s.213 
112 Rum 30/33 
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olabilir. Gerçek bir duanın ne öncesinde ne sonrasında ne de içerisinde kavli ya da fiili 

olarak bulunmaması gerekir. Bu hususta pek çok ayeti kerime vardır.  Kur’anı kerimde 

duanın öncesinde ve içerisinde şirk olmaması gerektiği hususunda Allah Rahmanın 

kullarını örnek gösterir: 

 

 َوالَِّذيَن َلا َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَرا

 

“Onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka tanrıya yalvarmazlar. (Duada 

bulunmazlar)...”113 

 

Yine duadan sonraki şirke düşenleri tarif ederken: 

 

َوِإَذا َمسَّ اِإلنَساَن الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجنِبِه َأْو َقاِعًدا َأْو َقآِئًما َفَلمَّا َآَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َآَأن لَّْم َيْدُعَنا ِإَلى ُضرٍّ 

َما َآاُنوْا َيْعَمُلوَن مَّسَُّه َآَذِلَك ُزيَِّن ِلْلُمْسِرِفيَن   

 

“İnsana bir zarar (sıkıntı) dokunduğu zaman, yan yatarak oturarak, veya ayakta 

durarak, (bütün hallerde o zararın giderilmesi için) bize dua eder. Fakat biz ondan 

sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş 

gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şey süslü 

gösterildi.”114 

 Buna benzer örnekler yine Kur’an’da mevcuttur.115  

 

3.6. Hayır ve Şer 

 

Duada hayır ve şer olan şeyleri istemektir. Asıl olan hayır olanları Allah’tan talep 

etmek, şer olanlardan ise Allah’a sığınmaktır.  Akıllı bir müslüman bu şekilde davranır.  

Ama bazen düşünemediğinden, yanlış düşündüğünden ya da acele davrandığından 

dolayı şu ayeti kerimede olduğu gibi şerri de isteyebilir. 

 

ْيِر َوَآاَن اِإلنَساُن َعُجالشَّرِّ ُدَعاءُه ِباْلَخَوَيْدُع اِإلنَساُن ِب  

 

                                                           
113 Furkan 25/68 
114 Yunus 10/12 
115 Rum 30/33; Yunus10/22 
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                    “İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister, insan gerçekten pek                                  

acelecidir.”116                                  

Bu ayet insanın önemli bir psikolojik yönüne işaret etmektedir. Gerçekten biz in-

sanlar öfkelendiğimiz, sıkıldığımız ya da bir güçlükle karşılaştığımızda, öfkelendikle-

rimiz için beddua eder, güçlüklerden sabır ve metanetle kurtulmak için çaba harca-

yacağımız yerde acelecilik göstererek çabucak kurtulmak isteriz. Bu olmayınca da, ü-

mitsiz ve kötümser bir ruh haleti içinde  “Allah’ım, canımı al da beni bu sıkıntılardan 

kurtar!"”gibi sözlerle kendimiz için beddua ederiz ki, bunlar doğru değildir.117 Bazen 

insan sadece anlık ihtiyaçları için dua eder, oysa sonra yaşanan tecrübe gösterir ki,eğer 

Allah onun duasını kabul etmiş olsaydı, bu kendisi için daha kötü olurdu.118 

 

3.7. İsticabe 

 

Allah’ın insanın yaptığı duaya cevap vermesine Kur’an’da “isticabe” denmiştir ki,  

tam olarak “cevap verme”, “cevaba hazır olma” demektir. Dua kavramı isticabe ile kar-

şılıklı ilişki halindedir. Yalnız dua sözlü, isticabe ise sözlü değil fiilidir.119 

 

Duayı kabul etmek, ona icabet etmek Allah’ın gücü ve tasarrufu dâhilindedir.  

İsticabe kelimesi dua ile ilgili bir kelimedir. Allah Teala dua eden insanın duasına cevap 

vereceğini bazı ayetlerde belirtir: 

 

.َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن  

 

“Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): ben çok yakınım, bana dua ettiği 

vakit dua edenin duasına karşılık veririm o halde (kullarım da) benim davetime 

uysunlar ki ve bana inansınlar ki,  doğru yolu bulalar.”120 

 

Allah Teala başka bir ayette şöyle buyurur. “Bana dua edin, kabul edeyim”121 

 

                                                           
116 İsra 17/11 
117 Kurul, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, s.282, TDVY. Ank. /2000 
118 Mevdudi, Tefsir, c.3, s.96 
119 İzutsu,  Kur’an’da Allah ve İnsan,  s.184 
120 Bakara 2/186 
121 Bakara 2/186 
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İsticabenin nasıl olduğuna daha sonra geniş bir şekilde ana başlık altında girileceği 

için, burada sadece dua ile ilgili kavramlarda tekrar değinilmesini uygun gördük. 
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İsticabenin nasıl olduğuna daha sonra geniş bir şekilde ana başlık altında girileceği 

için, burada sadece dua ile ilgili kavramlarda tekrar değinilmesini uygun gördük. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

 

KUR’ANDAKİ DUA AYETLERİNİN KONULARINA GÖRE TASNİFİ 

 

 

1.PEYGAMBER DUALARI 

 

Yüce Allah bize örnek olsun diye, Kuran’da bazı peygamber ve mü’minlerin nasıl 

dua ettiklerini bildirmektedir. Kur’an’da hem isim bildirerek hem isim bildirmeden pey-

gamberlerin yaptığı dualara yer verilmiştir. Bu dua örnekleri biz mü’minlere hem nasıl 

dua etmemiz gerektiği noktasında, hem de hangi konularda dua etmemiz noktasında ışık 

tutmaktadır. 

 

1.1 Hz. Âdem’in ve Eşi Havva’nın Duası 

 

Âdem (a.s) ve eşi, cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten 

sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdir: 

 

َنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم َتْغِفْر َل  

 

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle 

muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!”1 

 

Bu duayı Âdem ve eşi, cennette kendilerine yasak edilen ağacın meyvesinden 

şeytana uyarak yedikten sonra yapmışlardır.2 

 

 َفَتَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َآِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم

 

                                                           
1 A’ raf 7/23 
 
2 A’ raf   7/19–22; Bakara 2/35–36 
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“Âdem (vahiy yoluyla) Rabbin’den bir takım kelimeler aldı, (bu kelimelerle amel 

edip Rabb’ine tevbe etti ve affı için yalvardı. (Allah da) bunun üzerine tevbesini kabul 

etti. Şüphesiz O, tevbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.”3 

 

Yüce Allah, Âdem (a.s.) ve eşinin dualarını kabul etmiş ve onları affetmiştir. 

İnsanların atası Âdem ve Havva’nın tevbe ve duası, nesli için örnek olmuştur. Bu duada 

yüce Allah, mü’minlere; insanın hata edebileceğini, yasak bir fiili işlediği zaman kendi 

nefsine zarar vermiş olacağını, bu durumda günahtan derhal tövbe edip affedilmesi için 

yalvarması gerektiğini, böyle yaparsa bağışlayacağını bildirmektedir. 

 

 

1.2. Hz. Nuh’un Duası 

 

      

 َربِّ ِإنَّ اُبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأنَت َأْحَكُم اْلَحاِآِميَن

َك ِبِه ِعْلٌم ِإنِّي َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمنَ َقاَل َيا ُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح َفَال َتْسَأْلِن َما َلْيَس َل

 اْلَجاِهِليَن

 

Nuh (a.s.) kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca4: 

“…Rabbim! Şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır, Sen 

hâkimler hâkimisin” diye Rabbine seslenmiş, bunun üzerine yüce Allah, “Ey Nuh! O, 

asla senin ailenden değildir, onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkımda hiç 

bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmamanı öğütlerim” 

buyurmuştur.5 

 

Bu uyarı sonunda Nuh (a.s.), Allah’a şöyle dua etmiştir: 

 

اَل َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوِإالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُآن مَِّن اْلَخاِسِريَنَق  

 

 “Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağış-

lamaz ve bana merhamet etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum!”6 

                                                           
3 Bakara 2/37 
4 Hud 11/43 
5 Hud 11/45–46 
6 Hud 11/47 
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Nuh (a.s.)’ın bu duasından, Allah’tan bir istekte bulunurken dikkat edilmesi 

gerektiğini, dinen uygun olmayan, Allah’ın razı olmayacağı şeyleri istemenin doğru 

olmadığını, bunun cahillik olduğunu, böyle bir istek için de af dilenmesi gerektiğini 

öğreniyoruz. 

 

Kuran’da Nuh (a.s.)’n şu duaları da zikredilmiştir: 

 

 َقاَل َربِّ انُصْرِني ِبَما َآذَُّبوِن

 

“Ey Rabbim! (kavmimin) beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!”7 

 

َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَلا َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإلَّا َتَباًراَربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمًنا   

 

“Ey Rabbim! Bana babama, anama, mü’min olarak evime girene ve bütün mü’min 

erkek ve kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.”8 

 

Nuh (a.s.),İslam düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini; kendisinin, anne-

babasına ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua 

etmektedir. Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi 

yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi,  insanlara zulmedenlere beddua 

edebileceğimizi öğreniyoruz.9 

 

1.3.Hz. Lut (a.s.)’ın Duası 

 

Lut kavmi, âlemde kendilerinden önce kimsenin yapmadığı ahlaksızlığa (homo-

seksüelliğe) düşmüştü.10 Lut (a.s.)’ın ikazına rağmen bu çirkin işlerinden vaz geç-

mediler, üstelik Peygamberi de yalanladılar. Kavminin bu tutumuna karşı Lut (a.s.) 

Allah’a şöyle dua etmiştir: 

 

 َربِّ َنجِِّني َوَأْهِلي ِممَّا َيْعَمُلوَن

                                                           
7 Mü’minun 23/26 
8 Nuh71/28 
9 Kurul, Dualar, s.339 
10 A’ raf 7/80–81 
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 “Rabbim! Beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar.”11 

  

Lut (a.s.), Allah’ın emir ve yasaklarını kavmine tebliğ etmiş, ahlaksızlığa saplanan 

kavmini bu bataklıktan kurtarmaya çalışmıştır. Ancak kavmi edepsizlikte ısrar 

edince,aynı toplumda yaşayan ailesini mü’minleri ve kendisini bu kötülüklerden 

korumasını, kavminin azgınlıklarına ve zulümlerine karşı yardım etmesini yüce 

Allah’tan istemiştir. Biz, bu duadan kötü ahlaktan, haramlardan ve zararlarından 

korunmamız için bu konuda Allah’tan yardım istememiz gerektiğini anlıyoruz.12 

 

1.4. Hz. İbrahim (a.s.)’ın Duası 

 

Azim sahibi peygamberlerden biri olan Hz. İbrahim (aleyhi’s-selam.); tanrı diye 

putlara tapan kavmini tevhide Allah’ın bir tek ilah olduğu inancına çağırmış, 

putperestlikle mücadele etmiştir. Bu mücadele sürecinde putperest hükümdar Nemrut 

tarafından ateşe atılmış, ancak ilahi lutfa mazhar olmuş, ateş onu yakmamış, günlük 

gülistanlık olmuştur. İşte bu ulu peygamberin Kur’an’da bize örnek olacak duaları 

zikredilmiştir. 

İbrahim Peygamberin beş ayrı duası şöyledir: 

 

 َربِّ َهْب ِلي ُحْكًما َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحيَن  

 “Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat.”13 

 

 َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحيَن

 

“Ey Rabbim! Bana salihlerden bir (bir oğul) ihsan et!”14 

 

 َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاء

 

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! 

Ey Rabbimiz! Duamı kabul et.”15 

                                                           
11 Şu’ara 26/16911 A’ raf 7/80–81 
12 Kurul, Dualar., s.340 
13 Şu’ara 26/83 
14 Saffat 37/100 
15 İbrahim14/40 
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 َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب

 

“Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve bütün mü-

minleri bağışla!”16 

 

 İbrahim (a.s.), oğlu İsmail (a.s.) ile Kâbe’yi inşa edince şöyle dua etmiştir: 

  

“Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur, hiç şüphesiz Sen işitensin, bilensin. Ey Rabbi-

miz! Hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen müslüman bir ümmet meydana 

getir ve bize ibadetlerimizin yollarını göster, tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz 

tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.”17 

 

Hz. İbrahim ve ona iman edenlerde müslümanlar için güzel örnekler bulunduğu 

bildirildikten sonra onların şöyle dua ettikleri bildirilmiştir: 

 

بََّنا َعَلْيَك َتَوآَّْلَنا َوِإَلْيَك َأَنْبَنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُررَّ  

 

“Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüşte 

sanadır."18                               

  

ا ِفْتَنًة لِّلَِّذيَن َآَفُروا َواْغِفْر َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُمَربََّنا َلا َتْجَعْلَن  

 

“Bizi o kâfirlerin fitnesi kılma! Ey Rabbimiz! Bizi bağışla! Şüphesiz sen azizsin. 

Hikmet sahibisin.”19 

 

 

İbrahim peygamberin dualarında Allah’tan şunlar istemiştir: Hikmet, salihler 

arasında olma, salih/müslüman evlat, ibadetlerinin kabul edilme-si, dualarının kabul 

edilmesi, neslinin müslüman olması, tövbesinin kabul edilmesi, af-fedilmesi, kâfirlere 

fitne konusu olmama. 

 

                                                           
16 İbrahim14/41 
17 Bakara21/28 
18  Mümtehine 60/4 
19 Mümtehine 60/5 
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İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi anne babası, nesli ve bütün 

mü’minler içinde dua  etmiş, kendisi gibi onların mü’mün olmalarını, imanda sebat 

etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir. Bu dualar Kur’an’da zikredilmek 

suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, duayı nasıl edeceğimiz duada neler 

isteyeceğimiz öğretilmiştir.20    

 

1.5. Hz. Yusuf (a.s.)’ın Duası 

 

Yusuf (a.s), kardeşleri tarafından kıskaçlık sebebiyle bir kuyuya atılmış, burada 

yolcular tarafından bulunmuş, Mısır’a götürülüp satılmıştır. Çok güzel ve sevimli olan 

Hz. Yusuf’u Mısır hazine bakanı almıştır. Bakanın evinde  yaşarken bakanın eşi Zeliha, 

Hz. Yusuf’a ahlaksız teklifte bulunur. Yusuf Peygamber kabul etmeyince de kendisine 

iftira eder.21 Bunun üzerine hapse girmesi söz konusu olunca şöyle dua eder. 

 

بِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي َآْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأُآن مَِّن اْلَجاِهِليَنَقاَل َر  

 

“Ey Rabbim! Zindan bana bunların bana davet ettikleri şeylerden daha 

sevimlidir. Eğer sen bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmasan ben onların 

sevdalarına düşer, cahillerden olurum.”22 

 

 Hapisten kurtulup Mısır’a hazine bakanı olunca şu duayı yapmıştır; 

 

ْرِض َأنَت َوِليِّي ِفي الدُُّنَيا َواآلِخَرةِ َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمن َتْأِويِل اَألَحاِديِث َفاِطَر السََّماَواِت َواَأل

 َتَوفَِّني ُمْسِلًما َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحيَن

 

“Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip ettin ve bana rüyaların tabirinden 

bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim 

canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!”23 

Yusuf peygamberin duasında şu hususların öne çıktığını görüyoruz: 

 

                                                           
 20Kurul, Dualar, s.342 
21 Yusuf 12/4–5 
22 Yusuf 12/33 
23 Yusuf12/101 
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Allah’ın haram kıldığı bir fiili işlememek için hapse girmeyi göze alan Hz.Yusuf 

aram fiilden ancak Allah’ın yardımı ile kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiriyor ve 

bu konuda Allah’tan yardım istiyor. Allah da onu bu kötülükten koruyor.24 

 

Mısır‘da hazine bakanı olduktan sonra, Allah’ın kendisine verdiği mülkü ve ilmi 

itiraf ediyor, kendisinin velisi ve yardımcısı olduğunu dile getiriyor ve Allah’tan 

müslüman olarak ölmeyi ve salihlerin arasına dâhil etmesini istiyor.25 

 

 

1.6. Hz. Şuayb (a.s.)’ın Duası 

 

 َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوَأنَت َخْيُر اْلَفاِتِحيَن

 

“Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en 

hayırlısısın.”26 

 

َ َما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالّلِه َعَلْيِه َتَوآَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب

 

“Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalızca O’na dayandım ve ancak 

o’na döneceğim .”27 

 

Şuayb (a.s.)’ın peygamber gönderildiği toplum (Medyen halkı) fesada uğramış, 

sosyal düzeni bozulmuş, insan hakları, ihlal edilir olmuştu. Özellikle tartı ve ölçüde, 

alım ve satımda hile ve sahtekârlık doruk noktaya çıkmıştı. Allah’a ortaklar 

koşuyorlardı, çoğu mütekebbir insanlardı; özellikle ileri gelenleri, toplumun azgınla 

peygamberlerin davetine icabet etmediler, peygamberi yalanladılar yalanlamakla 

kalmadılar kendi putperest dinlerine dönmedikleri takdirde, taşlayacaklarını ve 

ülkelerinde çıkaracaklarını söylediler. İşte böyle bir ortamda kavminin hidayete 

yanaşmadığını anlayan Şuayb (a.s) kavminin teklifini kabul etmedi. Allah’a güvendiğini 

ve ona yöneldiğini ve başarısının ancak Allah’ın yardımıyla mümkün olduğunu bildirdi, 

yüce Allah’a yalvardı, kavmini azgınlarını cezalandırması için dua etti, Allah da 

                                                           
24 Yusuf 12/24 
25Kurul, Dualar, s.343, DİBY, Ankara–2006 
26 Araf 7/89 
27 Hud 11/88 
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peygamberinin duasını kabul etti ve Meyden halkını korkunç bir gürültü ve deprem ile 

helak etti28 

 

1.7. Hz. Musa (a.s.)’ın Duası 

 

Musa (a.s.),azim sahibi, ulu peygamberlerden biridir. Firavunların idaresindeki 

İsraillilerin doğan erkek çocuklarının öldürüldüğü bir zamanda Mısır’da doğmuş, 

Allah’ın lütfu ile Firavunun sarayında annesi büyümüştür. İsrail oğullarına peygamber 

olarak gönderilmiştir, kendisine Tevrat verilmiştir Asa ve yed-i beyza mucizeleri vardır. 

Allah’ın kendisi ile konuştuğu bir peygamberdir. Henüz peygamberlikle görevlendi-

rilmeden önce Mısır’da bir İsrailli’yi savunmak için bir kıptiye bir tokat vurmuş, kıptiye 

de bu tokat ile ölüvermiş.29  Bunun üzerine şu duayı yapmıştır: 

 

اْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُمَقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َف  

 

“Ey Rabbim Ben nefsime zulmettim, beni bağışla! Dedi (Allah) onu bağışladı. 

Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”30 

 

Musa (a.s.), bu duasında istemeyerek ölümüne sebep olduğu bir kimseden dolayı 

kendisine zulmettiğini itiraf etmekte ve bu kusurun bağışlanmasını Allah’tan istemek-

tedir. Yüce Allah da onu bağışladığını, kendisinin çok bağışlayan ve çok merhamet 

eden olduğunu bildirmektedir. Bir kıptinin ölümüne sebep olduğundan, cezalandırıl-

maktan korktuğu için Mısır’dan gizli kaçmış ve Allah’a şöyle dua etmiştir: 

 

ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَقاَل َربِّ َنجِّ  

“Ey Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.”31 

Allah’da duasını kabul etmiş ve onu korumuştur. 

 

Musa (a.s.) Tur dağından döndüğünde kavminin Samiri’nin yaptığı buzağıya 

taptıklarını gördü. Kendisi ile birlikte peygamber olan kardeşi Harun ‘a kızdı. Harun 

                                                           
28 A’raf 7/85–93, Hud 11/84–95 
29 Kasas 28/3–42  
30 Kasas 28/16 
31 Kasas 28/21 
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(a.s.) kavminin söz dinlemediğini, nerede ise kendini öldüreceklerini söyledi, bunun 

üzerine Musa (a.s.) şöyle dua etti: 

 

  اْغِفْر ِلي َوَألِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَنَقاَل َربِّ

 

“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla! Bizi rahmetinin içine al. Sen 

merhametlilerin en merhametlisisin.”32 

 

İsrailoğullarına peygamber olarak görevlendirildiği süreçte kavminin Samiri’nin 

buzağıya tapmalarından sonra yüce Allah kendisi ile Tur dağında buluşma vaad etti. 

Kavminden yetmiş kişi ile Tur‘a gitti. Allah ile konuştu, seçtiği kimseler buna muttali 

oldukları halde, Allah’ı açıkça görmeden inanmayız dediler. Yüce Allah’ta onları 

şiddetli bir sarsıntı ile sarstı, bayıldılar. Bunun üzerine Musa (a.s.) Allah’a şöyle dua 

etti: 

 

ْن َتَشاُء َوَتْهِدي َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َوِإيَّاَي َأُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل السَُّفَهاُء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َم

َواْآُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنا  َمْن َتَشاُء َأْنَت َوِليَُّنا َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر اْلَغاِفِري

 ِإَلْيَك

 

 “Rabbim! Dileseydin daha önce beni ve onları yok ederdin, aramızdaki 

beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok mu edeceksin? Bu senin imtihanından başka 

bir şey değildir, bununla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin; bizim 

dostumuz Sensin bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu 

dünya da iyilik, güzellik ve nimet yaz, ahirette de. Biz sana yöneldik.”33 

 

Yüce Allah Musa (a.s.)’a kendisini ilah yerine koyan Firavuna gidip onu imana 

davet etmesini emretti. Musa (a.s.), bu görev üzerine şöyle dua etti: 

 

ْح ِلي َصْدِري َوَيسِّْر ِلي َأْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني  َيْفَقُهوا َقْوِلي  َواْجَعْل ِلي َوِزيرًا ِمْن َأْهِلي َقاَل َربِّ اْشَر

  ِبَنا َبِصيرًا َهاُروَن َأِخي اْشُدْد ِبِه َأْزِري  َوَأْشِرْآُه ِفي َأْمِري  َآْي ُنَسبَِّحَك َآِثيرًا  َوَنْذُآَرَك َآِثيرًا  ِإنََّك ُآْنَت

 

                                                           
32 A’ raf 7/151 
33 A’ raf 7/155–156 
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“(Musa) dedi ki: “Rabbim! Göğsümü genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Çöz dilimden 

düğümü. Ki, anlasınlar sözümü. Bana ailemden bir vezir ver; Kardeşim Harun’u, 

onunla arkamı kuvvetlendir, onu da (elçilik) görevine ortak yap ki Seni çok tesbih 

edelim ve Seni çok analım. Şüphesiz Sen, bizi görensin.”34 

 

Musa (a.s.), Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ etmekle görevlendirildiği insanları 

iman ve ibadete davet etti, onları kötü davranışlardan sakındırdı. Sözüne kulak 

vermeyenlere; benim size söylediklerimi yakında anlayacak ve hatırlayacaksınız; dedi 35 

ve şöyle dua etti: 

 

 َوُأَفوُِّض َأْمِري ِإَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصيٌر ِباْلِعَباِد

 

“Ben, işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür, gözetir.”36 

 

Musa (a.s.)’ın dualarında şu unsurlar dikkatimizi çekiyor: 

Musa (a.s.); 

 

— İstemeyerek bir hata işleyince, hemen tövbe edip Allah’tan affını istemiştir. 

 

— İnsanların kendisine zarar vermemesi için Allah’a sığınmış ve kendisini 

korumasını talep etmiştir. 

 

— Kavminden bir takım azgınlıkların helak edilmesi için dua edilmiştir. 

 

— Dünya ve ahirette Allah’ın kendisine ve mü’minlere iyilik, güzellik ve (hasene) 

vermesini istemiştir. 

— İslam’ı tebliğ görevini yerine getirebilmesi için başarı, kolaylık ve konuşma 

yeteneği istemiştir. 

— İşlerini ve başarısını Allah’a havale etmiştir. 

 

— Dua ederken Allah’ın güzel isimlerini zikretmiştir37 

                                                           
34 Taha 20/25–35 
35 Mü’min 40/37–47 
36 Mü’min 40/44 
37 Karagöz İsmail, Kur’an’da Zikir Kavramı, DİBY, Ank–2005, 2. Baskı, s.348 
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1.8. Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın Duası 

 

Hz. Musa ile Hz. Harun’un babası olan İmran’ın hanımı hamile kalınca, “Rabbim! 

Karnımdakini sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et, şüphesizsen 

hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diye dua eder, çocuğu doğunca “Meryem” adını 

verir. Meryem’in teyzesinin kocası ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olan 

Zekeriyya (a.s.) Allah’ın emri ile Beyt-i Makdiste çocuğun bakımını üstlenir. Zekeriy-

ya, çocuğun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulur.  “Meryem, bu 

sana nereden geldi?” diye sorar. Daha sonra babasız olarak Hz. İsa’yı dünyaya getirecek 

olan Meryem de “Bu, Allah katından” diye cevap verir.38 

 

Zekeriyya, burada Allah’a şöyle dua eder: 

 

 َربِّ َلا َتَذْرِني َفْرًدا َوَأنَت َخْيُر اْلَواِرِثيَن

 

“Ey Rabbim! Beni yalnız başıma bırakma(bana çocuk ver), sen varislerin en 

hayırlısısın.”39 

 

Allah Teala Zekeriyya (a.s.)’ın kendisine yalnız kalma sıkıntısı dokunup, gerek 

dini gerekse dünyası hususunda onunla ünsiyet bulacak onu destekleyecek ve 

ölümünden sonra yerine gelecek birinin olmasını arzuladığı için her ne kadar hem 

kendisinin hem de hanımının durumunu, yaşlılık vb. şeyler sebebiyle adeta böylesi bir 

şeyden külliyen ümidi kesme noktasına dayanmış ise Allah’a, buna kadir olduğunu 

bilerek samimi bir şekilde dua ettiğini ve yalvarıp yakardığını beyan etmiştir. İbn Abbas 

(r.a.), Zekeriyya (a.s.)’ın yaşının yüz, hanımının yaşının ise 99 olduğunu söylemiştir.40 

 

بِّْح ِباْلَعِشيِّ َواِإلْبَكارَقاَل َربِّ اْجَعل لَِّي آَيًة َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَثَة َأيَّاٍم ِإالَّ َرْمًزا َواْذُآر رَّبََّك َآِثيًرا َوَس  

ُه ِإنَُّهْم َآاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَج

 َوَآاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن

                                                           
38 Al-i imran 3/35–37;Enbiya 21/89 
39 Enbiya 21/89 
40 Er-Razi Tefsir-i Kebir, c.16,s.222 



 

 

77

 

Yüce Allah, Zekeriyya (a.s.)’ın duasını kabul eder. Ve kendisine yaşlı olmasına 

rağmen Yahya’yı ihsan eder.41 

 

 

1.9. Hz. Süleyman (a.s.)’ın Duası 

 

Kuş ve karınca dilini bilen, hükümdar peygamberlerden biri olan cinlerden ve 

kuşlardan ordusu bulunan Davud peygamberin oğlu Süleyman (a.s.), ordusu ile karınca 

vadisine gelir, bir karıncanın “Ey karıncalar yuvanıza girin Süleyman ve orduları 

farkında olmadan sizi ezmesin”dediğini duyar, karıncanın sözüne güler42  ve Allaha 

şöyle dua eder: 

 

َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني 

اِلِحيَنِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ  

 

“Ey Rabbim! Bana ve ana-babama nimetlere şükretmemi ve hoşnut olacağın işler 

yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kulların arasına dâhil eyle.”43 

 

Süleyman (a.s.) Rabbinden bu duasıyla Rabbinden iki şey istedi: Birincisi kendi-

sini nefsine bırakmayıp doğrudan doğruya idare ederek nefsine düzen ve idare koyma-

sını istedi ve bunda iki gaye gözetti: birisi kendisine ve gerekse ana babasına olan ni-

metlere şükür, diğeri de gelecek için hoşnutluğa uygun olacak şekilde iyi hizmetler 

yapmaya muvaffak olmak ki, bunda ikisi dünyada ahiret sevabının vesilesini istemek; 

ikincisi de “İyi kullarının içinde ilahi rahmetine beni kat” diye ahiret sevabının 

kendisidir.44 

Hz. Süleyman’ın bu duası ile ortaya çıkan kutsal ruh hali, fazilet duygularının 

önderi olması gereken devlet adamlarına çok yüksek ilhamlar verecek dersleri içinde 

bulundurmaktadır.45 Süleyman (a,s) şiddetli hastalığa yakalanır, cansız ceset denecek 

hale gelir, sonra tekrar sağlığına kavuşur ve Allah’a şöyle dua eder: 

                                                           
41 Al-i İmran 3/39–41,Enbiya 21/90 
42 Neml 27/15–19 
43 Neml 27/19 
44 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.6,s.135 
45 Yazır., Hak Dini Ku’an Dili,c.6,s. 135-136 
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  ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا لَّا َينَبِغي ِلَأَحٍد مِّْن َبْعِدي ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّاُبَقاَل َربِّ اْغِفْر

 

“Ey Rabbim! Beni bağışla ve bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı 

hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın’ dedi .”46 

 

Yüce Allah. Onun duasını kabul eder, rüzgârı emrine verir, cinleri ona boyun 

eğdirir.47 

 

Süleyman (a.s) Duasında Yüce Allah’tan; 

 

— Nimetlere şükredebilmeyi nasip etmesini, 

 

— Salih ameller işleyebilmesini, 

 

— Salih kulları arasına dahil etmesini, 

 

— Bağışlamasını, 

 

— Mülk / saltanat vermesini istemiştir. 

 

Süleyman (a.s)’ın Allah’tan hem dünya, hem ahiret, hem maddi hem manevi 

isteklerde bulunduğunu ve duasında Allah’ın güzel isimlerini zikrettiğini öğreniyoruz. 

 

1.10. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)’ın Duası 

 

Miladi 571 yılında Mekke’de dünyaya gelen, 610 yılında peygamberlikle 

görevlendirilen,  13 yılı Mekke’de 10yılı Medine’de olmak üzere 23 yıl peygamberlik 

yapan H.z. Muhammed (s.a.s), diğer peygamberlerden farklı olarak bir topluma değil 

bütün toplumlara,  bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiş, kendisi ile 

peygamberlik sona ermiştir. O, her mü’minlere örnektir, âlemlere rahmettir. İlk 

muhatapları olan müşrik Mekke halkını, İslam’a, ancak dirençle karşılanmış, insanların 

                                                           
46 Sad 38/35 
47 Sad 38/36–38 
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Müslüman olması için her türlü gayreti sarf etmiş, halkı Müslüman olmuyorlar, diye 

çok üzülmüştür.48 

 

 Yüce Allah, peygamberlerini teselli etmiş, görevlerinin sadece tebliğ etmek 

olduğunu müteaddit defalar kendisine bildirmiş, iman etmekten yüz çevirirlerse şöyle 

dua etmesini buyurmuştur: 

 

َي الّلُه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوآَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِمَفُقْل َحْسِب  

 

“Bana Allah yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben Ona güvendim ve O, büyük 

Arş’ın Rabbidir’ de.”49 

 

َلى َما َتِصُفوَن َقاَل َربِّ اْحُكم ِباْلَحقِّ َوَربَُّنا الرَّْحَمُن اْلُمْسَتَعاُن َع  

 

“Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmandır ki, isnat 

ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınacak ancak O’dur’ dedi.50 

 

اِلِميَنَربِّ َفَلا َتْجَعْلِني ِفي اْلَقْوِم الظَّ  ُقل رَّبِّ ِإمَّا ُتِرَينِّي َما ُيوَعُدوَن  

 

“Rabbim! Eğer onlara vaad ettiğin azabı mutlaka bana göstereceksen, Rabbim! 

Bu durumda beni, o zalimlerden topluluğunda bulundurma’ de.”51 

 

َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأن َيْحُضُرون َوُقل رَّبِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطيِن  

 

“Rabbim! Şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda 

bulunmalarından da sana sığınırım’ de .”52 

الرَّاِحِميَنَوُقل رَّبِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَأنَت َخْيُر   

 

“Rabbim! Bağışla merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın’ de.”53 

 
                                                           

48 İsra 17/6; Şu’ara 26/3 
49 Tevbe 9/129 
50 Enbiya 21/112 
51 Mü’minun 23/93–94 
52 Mü’minun 23/97,98 
53 Mü’minun 23/118 
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Beş vakit namaz ve kendisine mahsus olan teheccüt namazı emrinin akabinde54 

şöyle dua etmesini istemiştir. 

 

 َوُقل رَّبِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطاًنا نَِّصيًرا

 

“ De ki: ‘Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmememi sağla, çıkacağım yerden 

de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet 

ver.”55 

 

Vahyedileni henüz tamamlanmadan Kuran’ı acele okumaması konusunda 

uyardıktan sonra şöyle dua etmesini istemiştir:  “Rabbim, ilmimi arttır.”  Peygamber 

Efendimize, Rabbini tazim ederek, O’na tevekkül ederek, O’na şükrederek işlerini O’na 

havale ederek şöyle dua etmesi bildirilmiştir:56 

 

 َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء ِبَيِدَك اْلَخْيرُ ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء َوُتِعزُّ

  ِإنََّك َعَلَى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌر

 

“De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin dilediğinden 

de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin hayır senin 

elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kadirsin.”57 

 

ُتوِلُج اللَّْيَل ِفي اْلنََّهاِر َوُتوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُتْخِرُج اَلَميََّت ِمَن اْلَحيِّ َوَتْرُزُق َمن 

 َتَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب 

 

“Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın; ölüden diri 

çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızk verirsin.”58 

Yukarıdaki ayet hakkında Vahidi, İbn Abbas ve Enes b. Malik’ten şunu rivayet 

eder: Rasulullah Mekke’yi fethedince ümmetine, İran ve Bizans mülkünü vaadetti. 

Münafıklar ve Yahudiler şöyle dedi: “ Heyhat, heyhat! Muhammed nerede İran ve Bi-

zans mülküne sahip olmak nerede? Onlar mülklerini herkesten çok korurlar ve güç-

                                                           
54 İsra, 17/78–79 
55 İsra 17/80 
56 İbn Kesir, Tefsir, c.3 s.1206 
57 Al-i İm’ran 3/26 
58 Al-i İmran 3/27 
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lüdürler. Muhammed’e Mekke ve Medine’nin mülkü yetmiyor mu ki, Bizans ve İran’ın 

mülküne göz dikiyor? Bunun üzerine Allah Bu ayeti kerimeyi nazil buyurdu.59 

 

Yüce Allah’ın peygamberlerimize emrettiği dualarda, dünyevi ve uhrevi 

isteklerini yardım ve ilim isteme, şeytan ve zalimlerden uzak kalma arzusunun öne 

çıktığını ve dualarda Allah’ın güzel ismi ve nitelikleri ile övüldüğünü görmekteyiz. 

 

Peygamber duaları, Allah’tan ne isteyeceğimiz ve nasıl dua edeceğimiz konusunda 

bizim için birer örnektir. 

 

 

2.PEYGAMBER DUALARINDAN KABUL EDİLENLER 

 

 

Peygamber dualarının kabul edilenlerini ya bizzat Kur’an haber vermekte60 veya 

dolaylı olarak bildirilmektedir61. 

 

Daha önce ele almış olduğumuz bölümde, bu duaları geniş bir şekilde hem metin 

hem de mealen genişçe yer verdiğimiz için burada, sadece işaret etmekle yetineceğiz. 

Hz. Âdem62, Lut63, İbrahim64, Yusuf65, Zekeriyya66,  Musa67, Süleyman68 ve Hz. 

Muhammed (a.s.)’ın69 Dualarının kabul edildiğini görüyoruz, bu dualar ya bizzat ken-

disi için veya inananlar içindir. Bazen de sadece inananlar için yapılmıştır. Bir kısmı 

dünya ile ilgili olmakla beraber diğer bir kısmı ahiretle alakalı olmaktadır. Hem dünya 

hem de ahirete ait dualarında yapıldığını görmekteyiz. Mü’minler için her konuda 

“üsse-i hasene” olan peygamberler70 dua etme hususunda bizim için en güzel örneği 

teşkil eder. 

                                                           
59 Said Havva, el-Esas fi’t-Tefsir, c.2, s.304, Şamil Yay. İst–1989 
60 Enbiya 21/90   
61 Kufralı Kasım, “Dua”, İslam Ansiklobedisi, c.3,s.650, MEB. Yay.,İst- 1963  
62 A’raf 7/23 
63 Ankebut 29/30 
64 Bakara 2/126; İbrahim 14/39 
65 Yusuf 12/11 
66 Meryem 19/8,Enbiya 21/90 
67 Meryem 19/53 
68 Sad 38/35 
69 Taha 20/114 
70 Mümtehine 60/6 
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Kabul edilen peygamber duaları içerisinde inkârcıların aleyhine yapılan dualar da 

mevcuttur ki, Nuh (a.s.)’ın inkârcıların aleyhine yaptığı duası Allah tarafından kabul 

edilmiştir.71 Ayrıca dolaylı olarak kabul edildiğini anladığımız dualar da vardır. Şuayb 

(a.s.)’ın kavminin azgınlarını cezalandırması için yapmış olduğu dua buna güzel bir 

örnektir. Allah peygamberinin duasını kabul etmiş ve Medyen halkını korkunç bir 

gürültü ile helak etmiştir.72 

 

Burada kabul edildiğinin açıkça ifade edildiği ya da, daha başka ayetlerden kabul 

edildiğini anladığımız peygamber dualarından kısaca örnekler verebiliriz: 

 

2.1 Hz. Âdem’in ve Eşi Havva’nın Tevbe Duasının Kabulü 

 

Âdem (a.s) ve eşi, cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten 

sonra cennetten yeryüzüne indirilince önlerinde iki yol vardı: Ya melekler gibi hata-

larından vaz geçerek tevbe edeceklerdi, ya da şeytan gibi yanlışlarda ısrar ederek kâ-

firlerden olacaklardı. Âdem ve Havva, Meleklerin yolunu tuttular ve tevbe ederek 

Allah’a bağlılıklarını yinelediler:73 

 

َنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَنَقاَال َربَّ  

 

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle 

muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!’ Dediler.”74 

 

Bu duayı Âdem ve eşi, cennette kendilerine yasak edilen ağacın meyvesinden 

şeytana uyarak yedikten sonra yapmışlardır.75 

 

 َفَتَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َآِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم

 

                                                           
71 İbn Kesir,Tefsiri-l Kuran-il Azim,(çev.Bekir Karlığa, Necmeddin Çetiner), c. 14, s. 8124, Çağrı Yay., 
İst.-1991 
72 A’raf 7/85–93, Hud 11/84–85 
73 Şimşek, M. Said, Yaratılış Olayı, Beyan Yay. İst- 1998, s.111 
74 A’raf 7/23 
75 A’raf 7/19–22; Bakara 2/35–36 



 

 

83

“Âdem (vahiy yoluyla) Rabbi’nden bir takım kelimeler aldı, (bu kelimelerle amel 

edip Rabbi’ne tövbe etti ve affı için yalvardı. Allah da)bunun üzerine tövbesini kabul 

etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.”76 

 

Yüce Allah, Âdem (a.s.) ve eşinin dualarını kabul etmiş ve onları affetmiştir. 

İnsanların atası Âdem ve Havva’nın tövbe ve duası, nesli için örnek olmuştur. 

 

Yüce Allah, atamız Âdemin bu tavrını aktarmakla bize de mesaj vermekte, bir 

günah işlediğinizde bilesiniz ki benim tevbe kapım açıktır, tevbelerinizi kabul ederim, 

demektedir. Hatta bazı âlimler, kişiyi Allah’a yaklaştıran amellerin başında tevbeyi 

zikretmiştir.77 

 

2.2. Hz. Nuh’un Helak Duasının Kabulü 

 

 َقاَل َربِّ انُصْرِني ِبَما َآذَُّبوِن

 

“(Nuh): “Rabbim! Dedi; beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol!” 

 

  َعمَّا َقِليٍل َلُيْصِبُحنَّ َناِدِميَنَقاَل

 

“Allah şöyle buyurdu: ‘pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar.” 

 

 َفَأَخَذْتُهُم الصَّْيَحُة ِباْلَحقِّ َفَجَعْلَناُهْم ُغَثاء َفُبْعًدا لِّْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

 

“Gerçekten onları bir çığlık yakaladı ve onları süprüntü haline getirdik. Haksızlık 

eden millet, rahmetten uzak olsun!”78 

 

Allah Teala onun bu duasını kabul ederek inkârcılardan yeryüzünde eser 

bırakmadığını şöyle bildirdi: 

 

                                                           
76 Bakara 2/37 
77 Şimşek, Yaratılış Olayı, s.111 
78 Mü’minun 23/39–41 
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ا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر َفاْسُلْك ِفيَها ِمن ُآلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْينِ َفَأْوَحْيَنا ِإَلْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َفِإَذ

 َوَأْهَلَك ِإلَّا َمن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمْنُهْم َوَلا ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن َظَلُموا ِإنَُّهم مُّْغَرُقوَن

 

“Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: “ Nezaretimiz altında, sana bildirdiğimiz 

gibi, gemiyi yap; buyruğumuz gelip tandırdan sular kaynayınca, her cinsten birer çifti 

ve aleyhine hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk çocuğunu alıp gemiye bindir. 

Haksızlık yapanlar için bana başvurma.”79 

 

Peygamberlerden, yalanlananların Allah’ın yardımına mazhar olduklarını, yalan-

layanların da kötü akıbete uğradıklarını bizzat Kur’an bildirmektedir.80 

 

 َوُنوًحا ِإْذ َناَدى ِمن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَنجَّْيَناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم

َن اْلَقْوِم الَِّذيَن َآذَُّبوا ِبآَياِتَنا ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوَم َسْوٍء َفَأْغَرْقَناُهْم َأْجَمِعيَنَوَنَصْرَناُه ِم  

 

“(Ey Muhammed!) Nuh’u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun 

duasını kabul ederek, kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi 

yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden 

biz de onları topyekûn suda boğduk.”81 

 

 

 

 

 

 

2.3. Hz. İbrahim’in Hayırlı Nesil Duasının Kabulü 

 

 َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحيَن

 

“Ey Rabbim! Bana salihlerden bir (bir oğul) ihsan et!”82 

 

                                                           
79 Mü’minun 23/27 
80 Bakara 2/39, Al-i İmran, 3/11 
81 Enbiya 21/76,77 
82 Saffat 37/100 
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İbrahim (a.s),yaşlanmış olmasına rağmen Allah’tan ümidini kesmemiş ve 

salihlerden bir evlat istemiştir. Allah onun bu güzel teslimiyet ve duasına, bir değil iki 

salih evlatla karşılık vermiştir.   

 

َهَب ِلي َعَلى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق ِإنَّ َربِّي َلَسِميُع الدَُّعاءاْلَحْمُد ِلّلِه الَِّذي َو  

 

“(İbrahim): “Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a 

mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.”83 

 

Yani İbrahim (a.s.) “ Allah kendisine dua edenin duasına muhakkak icabet eder.” 

Buyurmuştur.84 Duasının kabul edileceğine inanmaktadır. Zaten duası da karşılık 

bulmuştur. 

 

 

2.4.Hz. İbrahim’in Mekke’nin Güvenliği ve Halkının Rızıklanması Duasının 

Kabulü 

 

َلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َقاَل َوَمن َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هَََذا َب

 َآَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِليًال ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصيُر

 

“İbrahim: “Rabbim! Burasını emin bir şehir kıl, halkından Allah’a ve ahiret 

gününe inananları ürünlerle rızıklandır” demişti.” Allah da inkâr edeni de az bir 

müddet geçindirir sonrada onu ateşin azabına uğramak zorunda bırakırım ne kötü 

sonuç” buyurmuştu.”85 

Allah onun bu duasını kabul ederek, orada insan kanının akıtılmasını, zulmü ve 

avlanmayı yasakladı.86 Nitekim Allah şeran ve takdire bunu gerçekleştirmiştir. Ayette 

“kim oraya girerse emin olur” buyurmuştur. 

Bir başka ayette “onlar görmezler mi ki, biz orayı emin bir harem kıldık. 

Kendilerinin etrafındaki insanlar oraya üşüşürler”87 buyurmuştur. 

  

                                                           
83 İbrahim 14/39 
84 İbn Kesir, Tefsir, c.8, s.4349 
85 Bakara 2/126 
86 Ebu’s-Suud, İrşadül-Aklıs-Selim, c.1, s.158  
87 Ankebut 29/67 
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Mekke’de savaşmanın haram kılındığına dair hadisler mevcuttur. Müslim’in 

sahihinde Cabir’den nakledilir ki, Rasulullah şöyle buyurmuştur: 

 

“ Mekke’de hiçbir kimsenin silah taşıması helal olmaz.”88 

 

2.5. Hz. İbrahim’in Kavminden Bir Peygamber Duasının Kabulü 

 

 َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِّْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزآِّيِهْم ِإنََّك َأنَت الَعِزيُز الَحِكيُم

 

 “Rabbimiz! İçlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı hikmeti öğreten, 

onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder. Doğrusu güçlü ve hâkim olan 

sensin.”89 

 

Burada Allah’tan istenen peygamberin, son peygamber Hz. Muhammed (a.s.) 

olduğu apaçık bellidir. Çünkü İsmail zürriyeti içinde başka bir peygamber gelmiş 

değildir.90 Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadislerinde: 

 

“Ben, babam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın müjdesi, annemin rüyasıyım” 

buyurmuştur.91 

 

Hz. İbrahim’in bu duasına bir şükran olmak üzeredir ki, Muhammed ümmetine de 

namazlarda “Allahumme salli ve Allahumme barik” dualarını okumak talim buyrul-

muştur.92 Bu ayetler düşünüldüğü zaman, bu salâvatı şerifenin manası ve salâvat için-

deki benzetmenin sebebi iyice anlaşılır. 

 

İbrahim, memur olduğu kelimeleri eda edip, aday bulunduğu makama yükselmek 

için Kâbe’nin temellerini atarken, oğlu İsmail ile birlikte yaptıkları duada, o kelimelerin 

böylece tamama erdirilmesini dua etmiş ve kendine vaad olunan imametin, 

zürriyetinden bir Müslim ümmete de ihsan edilmesini, kendi içlerinden görevlendi-

rilecek bir peygamberle, onlara da verilmesini istemişler ve dualarının ahir zaman nebisi 
                                                           

88 İbn Kesir, Tefsir. c.2, s.550 
89 Bakara 2/129 
90 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.1, s.409 
91 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/262, Yazır, a.g.e. 
92 Buhari, “Enbiya”, 10; “Daavat”, 31,32; Müslim, “Salat”, 65,66,69; Ebu Davud, “Salat”, 179; Nesei, 
“Sehv”,49. 
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için de geçerli olmasını dilemişlerdir. Onların duaları Hz. Muhammed’in Peygamber 

olarak gönderilmesiyle tamam olmuştur.93 

 

“İmametten zalimlerin mahrum oluşu Kâbe ve Kâbe ile ilgili haller, Mekke 

İbrahim ve İsmail zürriyeti bu zürriyetten meydana gelecek müslüman ümmet ve 

içlerinden çıkacak şanlı peygamber, ayetlerin tilaveti, kitap ve hikmetin öğretilmesi, 

tezkiye ve taharet ile İslam kelimesinin çeşitli manaları iyice hatırlanır ve üzerinde 

derince düşünülürse, Hz. Muhammed’in peygamberliği ile İbrahim milleti demek olan, 

İslam dini hakkında kitap ehlinin hiçbir şüphesi kalmaz.94 

 

 

2.6.Hz. İsmail, İdris, Zülkifl’in Sabırlarının Karşılık Bulması 

 

  َوَذا اْلِكْفِل ُآلٌّ مَِّن الصَّاِبِرين َوَأْدَخْلَناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّهم مَِّن الصَّاِلِحيَنَوِإْسَماِعيَل َوِإْدِريَس

 َ

“ İsmail’i, İdris’i Zülkif’i de an; hepsi de sabredenlerdendi. Onları rahmetimize 

kabul ettik. Onlar hakikaten salih kimselerdendi.”95 

 

Ayette görüldüğü üzere İsmail İdris ve Zülkifl peygamberlerin sabırlarıyla 

yaptıkları fiili duaları, Allah’tan rahmetle icabet bulmuştur.  

 

 

2.7. Hz. Yusuf’un Duasının Kabul Edilmesi 

 

نَّ َوَأُآن مَِّن اْلَجاِهِليَعنِّي َآْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهَقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف   

 

“(Yusuf): ‘Ey Rabbim! Zindan bana, bunların bana davet ettiği şeyden daha 

sevimlidir. Onların tuzaklarına benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve 

cahillerden olurum.’ dedi.”96 

 

نَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِلي َلُه َربُُّه َفَصَرَف َعْنُه َآْيَدُهنَّ ِإَفاْسَتَجاَب  

                                                           
93 Yazır, a.g.e. c.1, s.410 
94 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,c.1, s.410 
95 Enbiya 23,/85–86 
96 Enbiy 21/84 
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“Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. 

Şüphesiz ki O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”97 

Yusuf (a.s)’ın insanın nefsine hoş gelen böyle bir durumdan kaçması ve Allah’tan 

içtenlikle yardım dilemesi, Allah’ın icabetine ulaşmıştır. Allah Teala bu samimi duaya 

icabetini açıkça ayetinde ifade etmiştir. 

 

 

2.8. Hz. Yunus’un Duasının Kabul Edilmesi 

 

ن لَّن نَّْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأن لَّا ِإَلَه ِإلَّا َأنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُآنُت ِمنَ َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأ

 الظَّاِلِميَن

 

“Zunnunu’da hatırla. Hani öfkelenerek(halkının arasından ayrılıp) gitmişti de 

kendini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Derken karanlıklar içinde, ‘senden başka 

hiçbir İlah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben nefsine zulmedenlerden 

oldum.’diye dua etti.”98 

 

 َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّْيَناُه ِمَن اْلَغمِّ َوَآَذِلَك ُننِجي اْلُمْؤِمِنيَن

 

“Biz de duasını kabul ettik. Ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü’minleri 

böyle kurtarırız”99 

 

Peygamberler açık yüreklidirler. Bir kusur işlemişlerse, bunu hemen itiraf ederler, 

kusurlarını başkasına yükleme yoluna gitmezler.100 

2.9. Hz. Eyyub’un Duasının Kabul Edilmesi 

 

َب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَنَوَأيُّو  

 

“Eyyub’u da hatırla. Hani O rabbine ‘ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin 

en merhametlisisin.’diye niyaz etmişti.”101 

                                                           
97 Yusuf 12/33–34 
98 Enbiya 21/87 
99 Enbiya 21/88 
100 Şimşek, Yaratılış Olayı, s.115 
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آَتْيَناُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهم مََّعُهْم َرْحَمًة مِّْن ِعنِدَنا َوِذْآَرى ِلْلَعاِبِديَنَفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ َو  

 

“Bizde onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. 

Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona 

ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.”102 

 

Yani “Onu bu konuda bir örnek kıldık ki, belaya düçar olanlar onlara bu belayı 

bizim katımızda hakir oldukları için verdiğimizi sanmasınlar ve Alla’ın takdirine 

kullarından dilediğini belaya düçar kılmasına sabrederek katlansınlar. Şüphesiz bu 

hususta en yüce hikmet Allah’ındır.103  

 

Yukarıdaki ayette açıkça görülmektedir ki, Eyyup (a.s)’ın başına gelen büyük 

belara ve hastalıklara karşı gösterdiği yüce sabrı neticesinde yaptığı duası, Allah’tan 

icabet görmüştür. Allah Teala onun sabrını ve duasını çağlara mesaj olarak taşımıştır.  

 

 

 

 

2.10. Hz. Şuayb’ın Duasının Kabul Edilmesi 

 

 َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوَأنَت َخْيُر اْلَفاِتِحيَن

 

“(Şuayb şöyle dua etti:) ‘ Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle 

hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”104 

 

َوَقاَل اْلَمأل الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َقْوِمِه َلِئْن اتََّبْعُتْم ُشَعْيبًا ِإنَُّكْم ِإذًا َلَخاِسُروَن   

 

“Şuayb’ın kavminden ileri gelenler dedi ki: ‘(Ey ahali!) Andolsun ki eğer siz 

Şuayb’a uyarsanız, o takdirde siz zarar edenlerden olursunuz.”105 

                                                                                                                                                                 
101 Enbiya, 21/83 
102 Enbiya 21/84 
103 İbn Kesir, Tefsir, c.10, s.5363 
104 Araf 7/89 
105 Araf 7/90 
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 َفَأَخَذْتُهُم الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِميَن

 

“Derken onları korkunç bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü ansızın çöke 

kaldılar.”106  

 

ُبوْا ُشَعْيًبا َآَأن لَّْم َيْغَنْوْا ِفيَها الَِّذيَن َآذَُّبوْا ُشَعْيًبا َآاُنوْا ُهُم اْلَخاِسِريَنالَِّذيَن َآذَّ  

 

“Şuayb’ı yalanlayanlar, sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb’ı yalanlayanlar 

var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu.”107 

 

 

2.11. Hz. Musa’nın Tevbe Duasının Kabulü 

 

İsrail oğullarından biri, Mısırlı biriyle kavgaya tutuşuyor. Mısır’lı gururlu, güçlü 

kuvvetli, hem de toplumdaki kuvvetine güvenmektedir. İsrailli ise güçsüzdür, ezilen 

sınıftan zavallı biridir. Mısır toplumunun kölelerindendir. Ancak bu kişi aynı zamanda 

Hz. Musa’nın da kavmindendir. Bu sebeple Hz. Musa’dan yardım istemiştir. Hz. Musa 

aralarına girer, Mısırlıya bir yumruk atar. Mısırlı yerde ve cansızdır. 

 

Hz. Musa onu öldürmeyi kastetmemiştir ama neticede adam ölmüştü. Cenazesi 

ortadaydı. Hz. Musa (a.s.) hissettiği derin pişmanlıkla Allah’a yönelir ve tevbe eder: 108 

َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُآونَ  

 َظِهيرًا ِلْلُمْجِرِميَن

“Musa Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla dedi. Allah’ta onu 

bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı çok esirgeyici olan ancak O’dur. Musa Rabbim bana 

lütfettiğin nimetlere and olsun ki, artık suçlulara asla arka olmayacağım dedi”109 

 

 

 

                                                           
106 Araf 7/91 
107 Araf 7/92 
108 Şimşek, Yaratılış Olayı, s.115,116 
109 Kasas 28/16-17 
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2.12. Hz. Musa’nın Harun’u Yardımcı İsteme Duasının Kabulü 

 

َواْجَعْل ِلي َوِزيرًا ِمْن َأْهِلي  َهاُروَن َأِخي  اْشُدْد ِبِه َأْزِري  َوَأْشِرْآُه ِفي َأْمِري  َآْي ُنَسبَِّحَك َآِثيراً  

 َوَنْذُآَرَك َآِثيرًا ِإنََّك ُآْنَت ِبَنا َبِصيرًا

 

“(Rabbim!) bana ehlimden kardeşim Harun’u yardımcı kıl. Ta ki Seni, çokça 

tesbih edelim. Seni çokça analım. Şüphesiz: Sen bizi görmektesin.”110 

 

Hz. Musa’nın bu duası kabul edilir. Allah kardeşi Harun’u da ona bir yardımcı 

olarak risaletle görevlendirmiştir. Artık kardeşi de bir peygamberdir: 

 

 َقاَل َقْد ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى

 

“Ey Musa! İstediğin sana verildi.”dedi.”111 

 

Her ikisi de karşılaşacakları zorluklara karşı durumlarını değerlendirirler ve şu 

şekilde Allah’a arz ederler: 

 

َلْيَنا َأْو َأن َيْطَغىَقاَلا َربََّنا ِإنََّنا َنَخاُف َأن َيْفُرَط َع  

 

“Ey Rabbimiz! Firavunun bize taşkınlıklarından veya azgın hareketlerinden 

korkuyoruz.”112 

 

Cenab-ı Hak onları şöyle teskin etti: 

 

 َقاَل َلا َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى

 

“Korkmayın ben sizinle beraberim. İşitir, görürüm.”113 

 

Firavun gibi zalim birisine Hakkı tebliğ etmek elbette kolay değildir. Fakat zor da 

olsa gitmek gerekmektedir. Nitekim Hz. Musa kardeşini yardımcı isteyerek onunla 

                                                           
110 Taha 20/29–35 
111 Taha 20/36  
112 Taha 20/45 
113 Taha 20/46 
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birlikte gitmiştir fakat Firavun Hakkı kabule yanaşmamıştır. Fakat buna rağmen, onlar 

vazifelerini yapmışlardır. 

 

2.13. Hz. Musa ve Hz. Harun’un Helak Dualarının Kabul Edilmesi 

 

َوَقاَل ُموَسى َربََّنا ِإنََّك آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه ِزيَنًة َوَأْمَواًال ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوْا َعن َسِبيِلَك َربََّنا اْطِمسْ 

َلى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِهْم َفَال ُيْؤِمُنوْا َحتَّى َيَرُوْا اْلَعَذاَب اَألِليَمَع  

 

“Musa, şöyle dedi:’Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavuna ve onun ileri 

gelenlerine, dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz! Yolundan 

saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine 

darlık ver, çünkü onlar elem dolu azabı görmedikçe iman etmezler.”114 

 

 َقاَل َقْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما َفاْسَتِقيَما َوَال َتتَِّبَعآنِّ َسِبيَل الَِّذيَن َال َيْعَلُموَن

“Allah’da  “ Her ikinizin duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin, 

sakın bilmeyenlerin yoluna gitmeyin” dedi.”115 

 

 َفَدَعا َربَُّه َأنَّ َهُؤَلاء َقْوٌم مُّْجِرُموَن

 

“ Sonra Musa Rabbine, ‘ Bunlar günahkâr bir toplumdur’ diye seslendi”116 

 

ِبِعَباِدي َلْيًلا ِإنَُّكم مُّتََّبُعوَنَفَأْسِر   

 

“Allah da şöyle dedi: “O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip 

edileceksiniz.”117 

 

 

  َواْتُرْك اْلَبْحَر َرْهًوا ِإنَُّهْم ُجنٌد مُّْغَرُقوَن

 

“Denizi yarıp, toplumu geçirdikten sonra olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar 

boğulacak bir ordudur.”118 

                                                           
114 Yunus 10/88 
115 Yunus 10/89 
116 Duhan 44/22 
117 Duhan 44/23 
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 َآْم َتَرُآوا ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن

 َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َآِريٍم

 َوَنْعَمٍة َآاُنوا ِفيَها َفاِآِهيَن

 

“Onlar geride nice şeyler bıraktılar, bahçeler, ekinler güzel konaklar ve zevkü 

safa sürdükleri nice nimetler!”119 

 

 َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماء َواْلَأْرُض َوَما َآاُنوا ُمنَظِريَن

 

“İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından 

ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.”120 

 

2.14. Hz. Musa’nın Kavminden İnananların Duasının Kabulü 

 

 َوَقاَل ُموَسى َيا َقْوِم ِإن ُآنُتْم آَمنُتم ِبالّلِه َفَعَلْيِه َتَوآَُّلوْا ِإن ُآنُتم مُّْسِلِميَن

 

 َفَقاُلوْا َعَلى الّلِه َتَوآَّْلَنا َربََّنا َال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة لِّْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

 

 َوَنجَِّنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن

 

“Musa: “Ey kavmim! Allah’a inanıyorsanız ona güvenin” dedi. “Allah’a 

güvendik; Ey Rabbimiz! Bizi zalimler için fitne yapma, rahmetinle bizi kâfirlerden 

kurtar” dediler.”121 

 

Cenab-ı hak onların duasını kabul ettiğini şöyle bildirdi: 

 

ى َوَأِخيِه َأن َتَبوََّءا ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُيوًتا َواْجَعُلوْا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َوَأِقيُموْا الصََّالَة َوَبشِّرِ َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَس

 اْلُمْؤِمِنيَن

 

“ Musa ve kardeşine: ‘ Mısırda milletinize evler hazırlayın; evlerinizi namazgâh 

edinin, namaz kılın’ diye vahyettik, inananlara müjde et.”122 

                                                                                                                                                                 
118 Duhan 44/24 
119 Duhan 44/25–27 
120 Duhan 44/29 
121 Yunus 10/84–86 
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Dünyada zafer ve dualarının kabulü ile ahirette de cennetle müjdelendiler.123 

 

2.15. Hz. Zekeriyya’nın Hayırlı Nesil Duasının Kabul Edilmesi 

 

َبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاءُهَناِلَك َدَعا َزَآِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة َطيِّ  

 

“Orada Zekeriyya Rabbine dua etti: ‘Rabbim! Bana katından temiz bir nesil 

bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin’ dedi.”124 

 

َيْحَيى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمٍة مَِّن الّلِه َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َفَناَدْتُه اْلَمآلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ الّلَه ُيَبشُِّرَك ِب

 َوَنِبيًّا مَِّن الصَّاِلِحيَن

 

“Zekeriyya mabedde namaz kılarken melekler ona, “Allah sana, kendisinden 

gelen bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve salihlerden bir 

peygamber olarak Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler.”125 

 

 َقاَل َربِّ َأنََّى َيُكوُن ِلي ُغَالٌم َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر َقاَل َآَذِلَك الّلُه َيْفَعُل َما َيَشاء

 

“Zekeriyya Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karımda kısır iken 

benim nasıl çocuğum olabilir? Dedi. Allah “Öyledir, ama Allah dilediğini yapar” 

dedi126 

 

 

 َوَزَآِريَّا ِإْذ َناَدى َربَُّه َربِّ َلا َتَذْرِني َفْرًدا َوَأنَت َخْيُر اْلَواِرِثيَن

 ِإنَُّهْم َآاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه

  َوَآاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن 

 

“Zekeriyya: ‘Rabbim! Beni tek başıma bırakma sen varislerin en hayırlısısın’ diye 

nida etmişti. Onun duasına icabet ettik. Kendisine Yahya’yı armağan ettik, eşini de 

                                                                                                                                                                 
122 Yunus 10/87 
123 Ebu’s-Suud, Muhammed b. Muhammed, İrşad’ul Akli’s-Selim, Beyrut-Tarihsiz, c.4 s.171  
124 Al-i İmran 3/38 
125 Al-i İmran 3/39 
126 Al-i İmran 3/40 Ayrıca bak: Meryem 19/1–9 
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doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı. Umarak ve 

korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi.”127 

 

1.16.  Hz. Süleyman (a.s)’ın Mülk ve Saltanat Duasının Kabulü 

 

ي ُمْلًكا لَّا َينَبِغي ِلَأَحٍد مِّْن َبْعِدي ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّاُبَقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِل  

 

“(Süleyman:) ‘Ey Rabbim! Beni bağışla, bana benden sonra hiç kimsenin 

ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Sen şüphesiz daima bağışta bulunansın’ dedi.”128 

 

Süleyman (a.s)’ın bu duasının kabul edildiğini görüyoruz. Bundan önce rüzgâr ve 

şeytanlar ona musahhar kılınmamıştı, ancak bu duası kabul olundu ve şeytanlarla rüzgâr 

onun emrine verildi.129  Nitekim yukarıdaki ayetin devamındaki ayetler de buna delalet 

etmektedir: 

 

رِّيَح َتْجِري ِبَأْمِرِه ُرَخاء َحْيُث َأَصاَبَفَسخَّْرَنا َلُه ال  

 َوالشََّياِطيَن ُآلَّ َبنَّاء َوَغوَّاٍص

 َوآَخِريَن ُمَقرَِّنيَن ِفي اْلَأْصَفاِد

 َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب

 َوِإنَّ َلُه ِعنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب

 

“Bunun üzerine biz rüzgârı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere 

yumuşacık akardı. Dalgıç ve yapı ustası şeytanları da ve daha diğerlerini de zincirlerle 

bağlı olarak (onun emrine verdik). ‘İşte bu, bizim ihsanımızdır. Artık sen dilersen 

başkalarına ver veya verme. Bundan hesaba çekilmeyeceksin.’ Dedik. Şüphesiz ki ona 

huzurumuzda bir yakınlık ve güzel bir makam vardır.”130 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Enbiya, 21/89–90 
128 Sad, 38/35 
129 Nesefi, Medarik, c. 4, s.42 
130 Sad 38/36–40 
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2.17. Rasululullah’ın (a.s.) Kendisi İçin ve Mü’minler İçin Makbul Duası 

 

Allah (celle celaluh), Peygamberine, hem kendisi için hem mü’minler için dua 

etmesini emretmiştir.131 

 

 َفاْعَلْم َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواللَُّه َيْعَلُم ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُآْم

 

“(Ey Muhammed!)  şunu bil ki, Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi 

günahın için hem de mü’min erkekler ve mü’min kadınlar için Allah’tan bağışlanma 

dile. Allah sizin gezip dolaştınız yeri de, duracağınız yeri de bilir.132 

 

Zira onun duası inanan insanlara, Allah’ın huzur ve sükûn bahşetmesine vesile 

olur. 

 

2.18. Rasulullah’ın Zalimlerin İçinde Bırakılmama Duasının Kabulü 

 

 ُقل رَّبِّ ِإمَّا ُتِرَينِّي َما ُيوَعُدوَن

 َربِّ َفَلا َتْجَعْلِني ِفي اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

 

“De ki: “Rabbim! Onların tehdit olundukları şeyi bana mutlaka göstereceksen, o 

zaman beni zalim milletin içinde bulundurma yarabbi.”133 

 

Hz. Peygamberin zalimlerle beraber bulunmaktan masum olduğu bilinen bir 

gerçektir. O halde bu duayla, ubudiyetini ve tevazusunu izhar etmek için emrolundu.134 

 

Rasulullah (a.s.)’ın bu duasının da kabul edildiğini de görüyoruz: 

 

ا َعَلى َأن نُِّرَيَك َما َنِعُدُهْم َلَقاِدُروَنَوِإنَّ  

 اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيِصُفوَن

 

                                                           
131 Yıldız, Abdullah, a.g.e. s.186 
132 Muhammed 47/ 19 
133 Mü’minun 23793,94 
134 Zamahşeri, Ebu’l Kasım Carullah Mahmut b. Ömer, el-Keşşaf, c.4, s.108 thk. Muhammed Mursa 
Amir, Kahire–1977 
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“Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. 

Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri 

daha iyi biliriz.”135 

 

2.19. Aklı Selim Sahiplerinin Dualarının Kabul Edilmesi 

 

Akıl sahiplerinin aşağıdaki dualarının kabul edildiğini Rabbimiz bildirmektedir. 

Onların dünyada iken yapmış oldukları salih ameller, Allah yolunda hicret, sabır, savaş 

gibi hareketleri sebebiyle dualarını kabul buyurduğunu beyan etmektedir. Bu ise ahlaki 

yapıları belirtilen şekilde olanların, akıl sahipleri olduklarına ve sadece bu kimselerin 

tezekkür ettiklerine, yüce Allah’ın da cennetteki nimetler onları mükâfatlandırdığına 

delalet etmektedir. 

 

 ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت لُِّأْوِلي األْلَباِب

 

“Göklerin ve Yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip 

gidişinde aklıselim sahipleri için elbette ibretler vardır.” 

 

الَِّذيَن َيْذُآُروَن الّلَه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهذا 

 َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر

 

“Onlar ayaktayken otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah’ı anarlar. 

Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere 

yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.” 

 

 

ا ُيَناِدي ِلِإليَماِن َأْن آِمُنوْا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَآفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمعَ رَّبََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًي

 األْبَراِر

 “Rabbimiz! Biz “Rabbinize iman edin diyen, imana çağıran bir davetçi işittik. 

Hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı 

iyilerle birlikte al.” 

 

 َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعدتََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك َال ُتْخِلُف اْلِميَعاَد
                                                           

135 Mü’minun, 23/95,96 
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“Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü 

bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.” 

 

َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم َأنِّي َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن َذَآٍر َأْو ُأنَثى َبْعُضُكم مِّن َبْعٍض َفالَِّذيَن َهاَجُرواْ 

وْا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا ُألَآفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوُألْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َوُأْخِرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوُأوُذ

 َتْحِتَها اَألْنَهاُر َثَواًبا مِّن ِعنِد الّلِه َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب

“Rableri, onlara şu karşılığı verdi(dualarına icabet etti):”Ben, erkek olsun, kadın 

olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret 

edenler, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de and olsun 

günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükâfat olmak üzere, onları 

içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükâfatın en güzeli Allah 

katındadır.”136 

 

3. DEĞERLENDİRME 

 

Kur’an’daki dua ayetlerinden bazılarına direk açıkça karşılığı verildiği söylenmiş. 

Bazılarına da dolaylı yoldan işaret edilmiştir. Bir bakıma icabeti Allah tarafından 

tescillenmiştir.  Bu duaları öğrenmek ve konuları üzerinde derin düşünmek biz mü’-

minler için bir hazine hükmündedir. “Rabbim hangi duaları kabul ettiğini açıkça ifade 

buyurduysa, ben de hayatımda o konulara yoğunlaşacağım. Duasını kabul ettiği 

kullarını kendime örnek alacağım. Onların özelliklerini bende edineceğim...” diyen bir 

mü’min, hem kendini bir kul olarak güzelleştirecek, hem de Rabbine yaklaşarak kabul 

makamına ulaşacaktır. 

 

4. PEYGAMBER DUALARINDAN KABUL EDİLMEYENLER 

 

Allah Teala va’dine muhalefet etmez.137 Kendisine şirk koşanı affetmez.138 

Peygamberler O’nun emirlerinin elçileridir.139 Allahın seçkin örnek kullarıdır fakat 

bilmeyerek de olsa onun emrine muhalefet söz konusu olduğu zaman, gelen talep, 

yapılan dua geri çevrilir, iltifat görmez hatta uyarılır. 

                                                           
136 Al-i İmran 3/190–195 
137 Al-i İmran, 3/9, Rad, 13/31, Zümer, 39/20 
138 Nisa, 4/165 
139 Nisa, 4/165 
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Peygamberlerin kabul edilmeyen dualarına yukarıdaki perspektiften bakmak 

gerekir. Şimdi bu duaları görelim. 

 

4.1. Hz. Nuh’un Kabul Edilmeyen Duası 

 

Nuh (a.s.) mü’min bir peygamber. Oğlu ise kendisine inanmayan müşrik biri... 

O’nun isminin Ken’an olduğu söylendi. Yam olduğunu da söyleyen oldu. O’nun 

hakkında oğlu da denildi, terbiye ettiği de denildi Ulemadan çoğu onun çocuğu 

olamayacağını, çünkü peygamber çocuğunun masum olduğu, kâfir olmaktan uzak 

olacağı görüşünü benimsedi. Çünkü Nuh’un sözü “oğlum benim ehlimdendır” olmuştur 

“bendendir” dememiştir dediler. Bazı hakikatli âlimlere göre de ki bunlar cumhuru 

oluşturur; “nasıl ki Âdem(a.s.)’in oğlu, peygamberlerin babalarından kâfir varsa 

İbrahim’in babası kâfirse, Nuh’un oğlu neden kâfir olmaktan uzak olsun. Allah diriden 

ölüyü, ölüden diriyi çıkarır” dediler...140 

 

Nuh (a.s.) şefkatli bir baba örneği olarak, oğlunun inkârcı olmasına rağmen onun 

kurtuluşu için dua etti. Hâlbuki Allah’ın emrinden kurtuluş –O’nun dilediklerinin 

dışında- yoktu.141 Böylece hak ile batılın birbirinden ayrılması gereken bir anda Nuh 

(a.s.)’ın yaptığı dua: 

نَُّه َلْيسَ َوَناَدى ُنوٌح َربَُّه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِآِميَن َقاَل َيا ُنوُح ِإ

 ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح َفال َتْسَأْلِني َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنِّي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمْن اْلَجاِهِليَن

 

 “Rabbim! Şüphesiz ki oğlumda ailemdendir. Senin vadin elbette haktır, Sen 

hâkimler Hâkimisin.” diye rabbine dua etmiş, bunun üzerine Allah,”Ey Nuh! O, asla 

senin ailenden değildir, onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir 

bilgin olmayan şeyi benden isteme! Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim.”142 

buyurdu, böylece duası kabul edilmedi. 

 

 

 

                                                           
140 Bursevi, İsmail Hakkı, Tefisiru Ruhu-l Beyan, c.4,s.131,Eser neşr, İst-tarihsiz 
141 Hud, 11/43 
142 Hud, 11/45–46 
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4.2. Hz. İbrahim’in Kabul Edilmeyen Duası 

 

İbrahim (a.s.) kavmini olduğu gibi babasını da putlara tapmaktan vazgeçirmek için 

her yolu denedi. Kur’an bu durumu şöyle haber vermektedir: 

 

 َوَعَدَها ِإيَّاُه َفَلمَّا َتَبيََّن َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ ِلّلِه َتَبرََّأ ِمْنُه ِإنَّ ِإْبَراِهيَم ألوَّاهٌ َوَما َآاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِهيَم ِلَأِبيِه ِإالَّ َعن مَّْوِعَدٍة

 َحِليٌم

 

“İbrahim’in babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürü 

idi. Allah’ın düşmanı olduğunu anlayınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok içli ve 

yumuşak huylu idi.”143 

 

 Demek ki, babası hakkındaki vaadi, onun hayatta olması ve imana gelmesinin 

Ümit edilmesi şartına bağlı idi.144 

 

 

4.3.Hz. Peygamberin Kabul Edilmeyen Duası 

Peygamber efendimizin amcası Ebu Talip için yapmış olduğu dua da müslüman 

olmadığı için kabul edilmedi. Sait bin Müseyyeb babasından naklediyor. Ebu talip ölüm 

döşeğinde iken yanında da Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Ümeyye olduğu halde, 

Rasulullah (a.s.) geldi ve kendisine şöyle söyledi. Ey amca “Allah’tan başka hiçbir ilah 

yoktur” de bu kelime ile ben Allah katında senin için bir delile sahip olayım, dedi. Ebu 

Cehil ve Abdullah bin Ebu Ümeyye: “Ey Ebu Talip! Abdulmüttalip’in dininden yüz mü 

çeviriyorsun dediler.” Hz. Peygamber (a.s.): “Sen dönmesende ben senin için yinede 

istiğfarda bulunacağım.” Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu:145  

َما َآاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِرِآيَن َوَلْو َآاُنوا ُأْوِلي ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهْم َأنَُّهمْ  

ِحيِمَأْصَحاُب اْلَج  

                                                           
143 Tevbe 9/114 
144 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.4, s.414 
145 İbn Kesir, Hadislerle Kur’an Tefsiri, c7, s3680  
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“Cehennem asabı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra akraba bile 

olsalar, müşrikler için marifet dilemek peygambere ve mü’minlere yaraşmaz.”146 

5. DEĞERLENDİRME 

Ayetlerde görülen bu yasaklanmalar, ifadelerden de anlaşılacağı gibi müşriklerden 

ölmüş bulunanlar, yani tövbe etmeden ölenler için geçerlidir.(Zamahşeri, Razi);henüz 

yaşanlar için değil. Çünkü henüz yaşayan birinin bir günahkârın bağışlanmasını 

dilemek, bunun için dua etmek... Allah’ın böyle bir kişiye hidayetini dilemektir ki bu 

caizdir.147 

Peygamberlerin kabul edilmeyen dualarından anlaşılan o ki, haklarında dua 

ettikleri kişilerin ya küfür üzeri öldükleri bilinmekte ya da Öyle ölecekleri hakkında 

vahiy gelmiş olmak şeklinde olabilir. Yine anlaşılan o ki, kâfir olarak öleceği hakkında 

vahiy gelmemiş ve henüz hayatta bulunan kâfirler için iman nasip olması 

umulduğundan, onlar için istiğfar her zaman caiz olabilecektir. Nitekim Hz. İbrahim’in 

babasına istiğfarı da bu bakımdan olmuştur148   

 

 

6. İNKÂRCILARIN DUALARI 

6.1. İnkârcıların Dünyada Yapmış Oldukları Dualar 

Kâfirler, Allah’a iman etmedikleri ya da onun dinini ve hükümlerini inkâr ettikleri 

halde, dünya nimetleri açısından çoğunun daha rahat olması, çoğumuzun dikkatinden 

kaçmaz. Hatta bazen, Allah onların dualarına daha mı çabuk cevap veriyor? diye 

düşünebiliriz, bu durum karşısında isyan edenler bile çıkabilir. 

Allah’ın kâfirlere dünyalık vermesi, onların dualarından dolayı değildir. İsyana 

devam eden kişiye Allah’ın nimetler vermesi, o kişi için bir istidracdır. Yani onu azaba 

                                                           
146 Tevbe 9/113 
147 Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, c.1, s.384, İşaret yay. İst–1999  
148 Yazır, a.g.e, c.4, s. 414, Zamahşeri, a.g.e,  c. 2, s.216 



 

 

102

ve helake sokmak içindir. Kâfirlerin dünyada nimetlenmesi Rahman ismi şerifinin bir 

tezahürüdür.149 

İnanç esaslarına ilave edilen hususlardan biriside kâfirlerin dualarının kabul 

olacağını söylemenin caiz olmayacağıdır.150 Çünkü Allah Teala şöyle buyurur: 

ْلَكاِفِريَن ِإالَّ ِفي َضالٍلَوَما ُدَعاُء ا  

“...Kâfirlerin duası boşunadır.”151 

İlahi mesaja karşı şüphe içinde lakayt kalıp, şüphe içinde zevki safa sürenler, yada 

onu açıkça reddedip Hakka karşı mücadele edenler, ölümle burun buruna geldiklerinde, 

yada bu dünya azabını veya kıyametin azabını gördüklerinde, “artık inanıyoruz” 

diyecekler; ama bu geçmiş iman, tövbe ve dua onlara bir fayda sağlamayacaktır. 

Nitekim ayette şöyle buyurulur:  

ُهْم اْلَمْوُت َقاَل ِإنِّي ُتْبُت اآلَن َوال الَِّذينَ َوَلْيَسْت التَّْوَبُة ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَد

 َيُموُتوَن َوُهْم ُآفَّاٌر

“Yoksa makbul tövbe, kötülükleri(günahları) yapıp yapıp da sonra kendilerine 

ölüm gelip çatınca “işte ben şimdi tövbe ettim” diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerin 

tövbesi de değildir...”152  

Firavunun son pişmanlığı da bu türdendir: 

َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغيًا َوَعْدوًا َحتَّى ِإَذا َأْدَرَآُه اْلَغَرُق َقاَل آَمْنُت َأنَُّه ال ِإَلهَ 

َأاآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُآْنَت ِمْن اْلُمْفِسِديَن َبُنو ِإْسَراِئيَل َوَأَنا ِمْن اْلُمْسِلِميَن ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه   

                                                           
149 Müftüoğlu, Âdem, Ehl-i Sünnet Ve’l- Cemaat’ Göre Kitab’ul Akaid, s.202, Seyda yay. Kırıkkale–1993 
150 Aliyyül-Kari, tr. Yunus Vehbi Yavuz, Şerhu Fıkhı’l-Ekber, s.256, 4. bsk. Çağrı yay, İst–1992 
151 Rad 13/14 
152 Nisa  4/18 
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 “Ve sonra İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun, düşmanca saldırmak için 

derhal adamları ve askerleri ile arkalarına düştü. Ta ki suda boğulmaya başlayınca : 

‘İnandım gerçektende İsrailoğullarının iman ettiğinden başka tanrı yoktur. Bende ona 

teslim olanlardanım.’dedi. Şimdi mi (iman ettin)? Oysa daha önce isyan etmiş, 

bozgunculardan olmuştun!”153 

 Dalgalar Firavun’un üstünde toplanıyordu. Nihayet sekarat-ı mevt kendini 

kapladığında bu durumdayken: “İsrailoğullarının iman ettiğinden başka tanrı 

olmadığına inandım artık bende müslümanım.”dedi. İmanın fayda vermeyeceği bir 

yerde iman etti.154 

Yine sünnetullah gereği inkârcı topluluklara dünyadayken Allah’ın azab ve 

helakiyle sarılıp kuşatıldıklarında: 

َفَلْم َيُك َيْنَفُعُهْم ِإيَماُنُهْم َلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنََّة اللَّهِ  َفَلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا َقاُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوْحَدُه َوَآَفْرَنا ِبَما ُآنَّا ِبِه ُمْشِرِآيَن 

  ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَنالَِّتي َقْد َخَلْت

“Ve sonra verdiğimiz cezayı (apaçık) görünce ‘Tek Allah’a inandık ve Allah’a 

ortak koştuğumuz şeylere inancımızı terk ettik!” dediler. Fakat azabımızı gördükleri 

zaman inanmaları, kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah’ın kulları hakkında eskiden 

beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkârcılar hüsrana uğradılar.”155 

 Yani bütün manevi ahlaki değerleri ısrarla reddetmelerinin bir sonucu olarak 

toplumlarının uygarlıklarının ilahi irade eseri çökmesini gördüklerinde156 ki inançları 

fayda vermedi.  

6.2. İnkârcıların Ahirette Yapmış Oldukları Beyhude Duaları 

Allah Teala kıyamet kopup da cehennem azabını veya dünya azabını 

gördüklerinde pişmanlık duyacak olan inkârcıların dualarının beyhude dualar olduğunu 
                                                           

153 Yunus, 10/90–91 
154 İbn Kesir, Tefsir, c.8, s.3875 
155 Mü’min 40/84–85 
156 Esed, Kur’an Mesajı, c. 3, s. 968 
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beyan eder.157 İnkârcıların âhirette azabı gördüklerinde yapmış oldukları kabul edilmesi 

muhal  (imkânsız)  dualarını konularına göre Kur’an’dan örnekler verebiliriz: 

6.2.1. İnkârcıların Azaptan Kurtulmak İstemeleri 

Cehennem azabını görünce inkârcılar aradan çıkmak için Allah’a duada 

bulunacak yalvaracaklar: 

َأَلمْ   َتْلَفُح ُوُجوَهُهْم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َآاِلُحوَن َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه َفُأْوَلِئَك الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم ِفي َجَهنََّم َخاِلُدوَن 

َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإنْ   ذُِّبوَن َقاُلوا َربََّنا َغَلَبْت َعَلْيَنا ِشْقَوُتَنا َوُآنَّا َقْومًا َضالِّيَنَتُكْن آَياِتي ُتْتَلى َعَلْيُكْم َفُكنُتْم ِبَها ُتَك

 ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموَن َقاَل اْخَسُئوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن

“Kimlerin tartıları hafif gelirse, artık bunlarda kendilerine yazık etmişler-

dir.(Çünkü onlar), ebedi cehennemdedirler. Ateş yüzlerini yakar, orada suratları çirkin 

ve gülünç bir haldedir.’(Onlara) Size ayetlerim okunurdu da siz alay ederdiniz değil 

mi?’ denilir. Derler ki; ‘Rabbimiz! Azgınlığımız bizi alt etti, biz bir sapıklar topluluğu 

idik. Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artık belli ki 

biz zalim insanlardanız.’ Buyurur ki alçaldıkça alçalın orada! Bana karşı konuşmayın 

artık!”158 

َوُهمْ   َضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوال ُيَخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعَذاِبَها َآَذِلَك َنْجِزي ُآلَّ َآُفوٍرَوالَِّذيَن َآَفُروا َلُهْم َناُر َجَهنََّم ال ُيْق

 َوَجاَءُآمْ َيْصَطِرُخوَن ِفيَها َربََّنا َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلحًا َغْيَر الَِّذي ُآنَّا َنْعَمُل َأَوَلْم ُنَعمِّْرُآْم َما َيَتَذآَُّر ِفيِه َمْن َتَذآََّر

 النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر

“İnkâr edenlere de cehennem azabı vardır. Öldürülmezler ki ölsünler; cehennem 

azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz bütün inkârcıları böyle cezalandırırız. 

Onlar orada: ‘Ey Rabbimiz! Bizi çıkar. Daha önce yaptıklarımızın aksine iyi işler 

yapalım’ diye feryat ederler. Kendilerine: ‘Size düşünecek kadar süre vermedik mi? 

Size uyarıcıda gelmedi mi? Şimdi tadın azabı! Zalimlerin yardımcısı yoktur’ denilir.”159 

                                                           
157 Yıldız, a.g. e. s.180 
158 Mü’minun 23/103–108 
159 Fatır 35/36–37 
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Ayette geçen ve bizim “feryat etmek” manasını verdiğimiz, “yestarihune” keli-

mesi şiddetli bağırmak, feryadı basmak ve yardım “istemek” anlamlarına gelen “sa-

raha” fiilinden türemiştir... Bu feryatlarında Allah’tan oradan çıkmak isteyecekler...160  

Bu konuda Kur’andan örnekleri çoğaltmak mümkün Fakat biz burada bu kadarla 

yetineceğiz.  

6.2.2. İnkârcıların Dünyaya Tekrar Dönmek İstemesi 

Kâfirlerin, azabı gördükten sonra dua ettiklerini Kur’an şöyle haber verir: 

دُّ َوال ُنَكذَِّب ِبآَياِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنيَنَوَلْو َتَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر َفَقاُلوا َيا َلْيَتَنا ُنَر   

 “Onların, ateşin kenarına getirilip durdurulduklarında, ‘keşke dünyaya tekrar 

döndürülseydik, rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve inananlardan olsaydık’ 

dediklerini bir görsen!”161 

O ne feci ne kötü bir sonuç olacaktır. Başlangıçta hakkı inkâr edip yalanlayanlar, 

yanlış yola gidenler, neticede böyle ateşe gider. Hatalarının cezalarını çekerler ve 

yaptıklarına ister istemez pişman olurlar da geri dönmek ve doğru gitmek arzusunda 

bulunurlar. Fakat zanneder misiniz ki, bu kâfirlerin o zamanki pişmanlıkları ve iman 

etme arzuları ciddi ve doğru bir iman eseridir?162                    

Ayette suçluların mahşerde duyacakları derin ve sineleri parçalayan pişmanlık ele 

alınmaktadır. Mahşerde onlar üç şeyi öne sürerek geri dönmek isteyecekler.                     

a. Gerçeği görecekler. Hâlbuki gözler onlara bu dünyada gerçeği görmek için 

verilmişti.163 Gözlerini bu amaca yönelik kullanmadılar... 

                                                           
160 Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, c.15, s.519, Bayraklı Yay. İst–2005  
161 En’am 6/27, Secde 32/12, Fatır 35/37 
162 Yazır, Hak Dini kur’an Dili,. c.3, s.410 
163 Secde 32/9 
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b. Gerçeği duyacaklar. Kendilerine verilen ve bu dünyada amacına yönelik 

kullanmadıkları kulakları orada çalışacak ve bu dünyada dünyada duymadıklarını ya da 

duymak istemediklerini, tıkadıkları kulakları ile ahirette duyacaklardır... 

c. Kesin olarak inanacaklar. Bu dünyada kendilerine verilen gönülleri164 

kullanmadıkları için orada işler hale gelmiş ve iman etmiş olacaktır. Bu dünyada ölü 

olan gönülleri orada gerçeği görünce ve duyunca canlanacak, asıl amacını yerine 

getirecektir ama bu son durum, kurtuluş veya cennete girmek için yeterli olmayacak. 

 

6.2.3. Azap Çekmelerine Sebep Olanlara Katmerli Azap İstemeleri 

Kâfirler, kendilerini küfre sürükleyen önderlerine kat kat azabın verilmesi için 

şöyle yalvarırlar: 

ٌة َلَعَنْت ُأْخَتَها َحتَّى ِإَذا ادَّاَرُآوا َقاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ِمْن اْلِجنِّ َواِإلنِس ِفي النَّاِر ُآلََّما َدَخَلْت ُأمَّ 

ِفيَها َجِميعًا َقاَلْت ُأْخَراُهْم ُألوالُهْم َربََّنا َهُؤالِء َأَضلُّوَنا َفآِتِهْم َعَذابًا ِضْعفًا ِمْن النَّاِر َقاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن ال 

 َتْعَلُموَن

“Allah,’sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla birlikte ateşe girin’ 

der. Her topluluk (arkasından gidip ateşe düştüğü) yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi 

orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler,  kendilerine öncülük edenler için, ‘Ey 

Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver’ derler. Allah, 

derki; ‘Her biriniz için bir kat daha ateş azabı var. Fakat bilmiyorsunuz.”165 

 Birincisi iki taraf sapıklıkta ortaktır. İkincisi öndekilerin sapıtması, sonrakilerinde 

bu sapıtmayı kabullenmeleri vardır. Uyan ile uyulan birbirinden karşılıklı kuvvet 

                                                           
164 Secde 32/9 
165 Araf 7/38 
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almıştır. Bu şekilde bir tarafın sapması ve sapıtması, diğer tarafın onları taklit ve 

küfürleri, birbirlerinin günahlarını ve azaplarını katlama artırır.166 

Bunu dinleyen önderleri şöyle cevap verir 

َذاَب ِبَما ُآنُتْم َتْكِسُبوُهْم َفَما َآاَن َلُكْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَوَقاَلْت ُأوالُهْم ُألْخَرا  

“Öncekiler sonrakilere, ‘sizin bize bir üstünlüğünüz yoktu, kazandığınıza karşılık 

tadın azabı’ derler.”167 

Fakat bu temenniler ve birbirlerini suçlamaları değişmeyecektir. Onların hiçbir 

duası da kabul edilmeyecektir.168 

6.2.4. İnkârcıların İntikam İstemeleri 

Kâfirler sapıtmalarına sebep olanları görmek ve onlardan intikam almak için şöyle 

yalvarırlar: 

ْن اْلِجنِّ َواِإلْنِس َنْجَعْلُهَما َتْحَت َأْقَداِمَنا ِلَيُكوَنا ِمْن اَألْسَفِليَنَوَقاَل الَِّذيَن َآَفُروا َربََّنا َأِرَنا الََّذْيِن َأَضالََّنا ِم  

 “İnkâr edenler: ‘Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan, bizi saptıranları göster, 

onları ayaklarımızın altına alalımda en altta kalanlardan olsunlar.’ derler.”169 

Yani, onlar dünyada liderlerinin, rehberlerinin kendilerini saptıran şeytanlarının 

işaretlerine göre hareket ediyorlardı. Kıyamet günü ellerine geçirebildikleri takdirde, 

kendilerinin cehenneme yuvarlanmalarına sebep oldukları için, onları ayaklarının altına 

almak isteyeceklerdir.170 

                                                           
166 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,c.4, s.38 
167 Araf 7/39 
168 Ebu’s-Suud, İrşadül-Aklıs’Selim, c.3, s.227 
169 Fussilet: 41/29 
170 Mevdudi, Tefhimul Kur’an, c.5, s. 190, İnsan Yay. İst-1991 
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Çaresiz bir şekilde, nefretleri fayda vermediği halde, sırat-ı müstakim’den 

saptıran ve delalete düşüren öncülerine olan nefretlerini dile getiriyorlar. 

6.2.5.İnkârcıların Mühlet İstemesi 

İnkârcıların bir diğer temennisi de peygamberlerin yaptığı davete icabet için 

mühlet istemeleridir. Kur’an-ı Kerim bunu şöyle haber verir: 

 

 َوَأنِذْر النَّاَس َيْوَم َيْأِتيِهْم اْلَعَذاُب َفَيُقوُل الَِّذيَن َظَلُموا َربََّنا َأخِّْرَنا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك َوَنتَِّبْع الرُُّسَل َأَوَلْم 

 َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل

 

“İnsanları kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Haksızlık edenler: 

‘Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlere 

uyalım’ derler. Siz daha önce, sonsuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş 

miydiniz?”171 

6.2.6. Değerlendirme 

Kâfirlerin her ne kadar dünyada iken dünyalık duaları hakkında kabul edilip 

edilmeyeceğine dair görüş farklılıkları varsa da, dünyada iken en son çaresizlik 

anındaki duaları ve ahirette azaptan kurtuluş için yapmış oldukları duaları kabul 

edilmeyecektir. 

Feryat ederek, Allah’tan Cehennemden çıkarmasını isteyecekler ve önce 

yaptıklarının tam tersi iyilikte bulunacaklarına dair söz verecekler, ama oradan 

çıkmalarına müsade edilmeyecek.  Öncelikle onların mazeretleri kabul edilmeyecek: 

                                                           
171 İbrahim 14/44 
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 َوال ُيْؤَذُن َلُهْم َفَيْعَتِذُروَن

“Onlara izin de verilmez ki mazeretlerini beyan etsinler.”172 

Yine onlar dünyaya gönderilip iyi işler yapmak istediğini söyleyecek, ama 

söylediği boş laf olacak: 

َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحًا ِفيَما َتَرْآُت َآالَّ ِإنََّها َآِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمنْ  ُهْم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَد

 َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن

“Nihayet müşriklerden birisine ölüm gelip çattığında:’Rabbim! Der, beni geri 

gönder. Taki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım.’ Hayır! Onun söylediği bu söz 

boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar sürecek olan 

bir berzah vardır.”173 

İnkârcıların bu istekleri de kabul edilmeyecek Böyle bir isteğe de, Allah’tan 

onların yalancı olduklarına dair cevap muhakkak gelecektir:  

َبْل َبَدا َلُهْم َما َآاُنوا ُيْخُفوَن ِمْن َقْبُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما ُنُهوا َعْنُه َوِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن   

“Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şey kendilerine göründü. Eğer dünyaya 

gönderilselerdi, yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdi. Zira onlar 

gerçekten yalancılardır.”174 

Aslında geriye dönüp iyi amel işleyeceklerinin, yalan olarak söylediklerini, geri 

döndüklerinde aynı inkâr ve günahları işleyeceklerini Allah bilmektedir.175 

Bu isteklerine cevap verilmemesinin sebebi, onlara düşünüp iman edecek, iyi 

ameller yapabilecekleri kadar süre verilmişti, Ayrıca, ilahi mesajın onlara ulaşması için 

amellerin ne olacağı ve ahiret hayatının bildirilmesi için peygamberde gönderilmişti: 

                                                           
172 Mürselat 77/36 
173 Mü’minun, 23/99, 100 
174 En’am, 6/28 
175 Bayraklı, a.g.e. c.15, s.520 



 

 

110

Nitekim bu konuda mazeretlerinin olamayacağını Kur’an beyan eder: 

َأَوَلْم ُنَعمِّْرُآْم َما َيَتَذآَُّر ِفيِه َمْن َتَذآََّر َوَجاَءُآْم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر   

“Kendilerine:’Size, düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir süre vermedik 

mi? Size uyarıcıda gelmedi mi? Şimdi tadın azabı! Zalimlerin yardımcısı yoktur.’ 

denilir.”176 

Zaten cehenneme atıldıklarında da Cehennem melekleriyle aralarında böyle bir 

diyalog geçecek, verilen imkânlara rağmen, ekletmediklerinin hakikate kulak 

vermediklerinin pişmanlığını itiraf edecekler:  

َتَكاُد َتَميَُّز ِمْن اْلَغْيِظ ُآلََّما ُأْلِقَي ِفيَها َفْوٌج َسَأَلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم َنِذيٌر َقاُلوا َبَلى َقْد َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّْبَنا َوُقْلَنا َما  

َل اللَُّه ِمْن َشْيٍء ِإْن َأْنُتْم ِإالَّ ِفي َضالٍل َآِبيٍر َوَقاُلوا َلْو ُآنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُآنَّا ِفي َأْصَحاِب السَِّعيِرَنزَّ  

“Neredeyse cehennem öfkesinden patlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk 

atılsa, oranın bekçileri onlara: ‘Size uyarıcı bir peygamber gelmemiş mi idi? diye 

sorarlar.(Bu soruya onların cevabı şu olacaktır:) ‘Evet doğrusu bize uyarıcı bir 

peygamber gelmişti, fakat biz onu yalan saymış ve: Allah hiçbir şey göndermemiştir, siz 

olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz ‘ demiştik ve:’şayet kulak vermiş veya aklımızı 

kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık! Diye 

cevap verirler.”177 

Netice olarak şunu söyleye biliriz ki, düşünce ile peygamberlerin uyarısı 

buluşturulmaktadır. Bu akıl ile vahyin buluşması demektir. Aklın ameliyesi olan 

düşünce ile peygamberlerin uyarısı insanları veya düşünenleri, hakkı takip edenleri aynı 

yere götürecektir. Aklını kullanıp düşünmeyip peygamberlerin uyarısına kulak 

vermeyenler ilahi yardımın iplerini koparmakta ve zalim ilan edilmektedirler. İşte bu 

                                                           
176 Fatır, 35/37 
177 Mülk, 67/8,9,10 
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zalim kimseler, yapmadıkları görevlerin dolayı ve işledikleri günahların azabını 

tadacaktır.178     

 

7. MÜ’MİNLERİN DUASI 

7.1. Kur’anın Salih Mü’minlere Tavsiye Ettiği Dualar 

  

Genel olarak Allah’ın (C.C) Kur’andan bize ulaştırdığı bütün dualar, duayı 

yapanın ismi zikredilsin ya da edilmesin, bizim için seçilmiş eğitici dualardır. Fakat 

bazı dualar vardır ki, bunlar isimleri, yaşadıkları zaman ve mekânları zikredilmeden 

mü’minlerin Kuran’da yaptığı dua örnekleri olarak zikredilmiştir. Bu dua örneklerini ki, 

özelliklede Fatihada görüldüğü üzeri kendisindeki söyleniş metodu, bir öğretim metodu 

ve bir telkin üslubu olmuştur.179 Şimdi de bunun konularıyla birlikte örneklerini 

görelim. 

 

7.1.1.Hidayet Nimet Verilenlerin Yolunda Olma  

Sapıtanlardan ve Gazaba Uğrayanlardan Olmama 

 

“Fatiha suresinin ilk ayetlerinde yüce Allah’ın nitelikleri bildirildikten sonra dua 

ayetleri gelmektedir şöyle ki: 

 

 الرَِّحيِم َمِلِك َيْوِم الدِّيِن ِإيَّاَك َنْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعيُن اهِدَنا ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن الرَّْحمِن

 الصَِّراَط الُمسَتِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّيَن

 

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” “Hamd (her türlü övgü), âlemlerin 

Rabbi olan Allah’a mahsustur.” “O, rahmandır ve rahimdir.” “Din (ceza ve mükâfat 

gününün sahibidir.” “Ya Rabbi! Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım 

dileriz.” “Bizi doğru yola ilet.” “Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazab 

edilmişlerin yoluna değil.”180 

                                                           
178 Bayraklı, Tefsir, c.15, s.521 
179 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.1, s. 70 
180 Fatiha 1/1–7 
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Fatiha suresi, sevap bakımından en büyük suredir.181 Fatihayı okuyan kişinin duası 

kabul olur. Bir kudsi hadiste Allah (cellecelaluh.) şöyle buyurur: 

 

“Fatiha’yı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm, yarısı benim yarısı da 

kulumundur. Kulumun istediği hakkıdır, kendisi verilecektir.” Hadisin devamında 

peygamberimiz şöyle demiştir: “ Bir kul ‘Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin’ dediği zaman 

yüce Allah; ‘ Kulum bana hamdetti’ der. Kul; “er-Rahmani’r-Rahim” dediği zaman 

yüce Allah; “kulum beni övdü” der. Kul, “ Maliki yevmi’d-din” dediğinde Allah; 

“Kulum beni yükseltti bana saygı gösterdi” der. Kul, “ İyyake na’budü ve iyyake 

nestte’in”dediğinde Allah; “bu benim ile kulum arasındadır ( ibadet eden kuluma 

yardım etmek, bana aittir) Kulumun istediği verilecektir.” der. Kul, “ ihdina’s-sıradal 

müstagım, sıratallezine enamte aleyhim ğayri’l-mağdubi aleyhim ve la’d-dallin” dediği 

zaman Allah, “ bu dilek kula aittir. İstediği verilecektir.” Bu dilek kula aittir, istediği 

verilecektir.”  buyurur.182 

 

Fatihayı bitirdikten sonra “âmin” demek sünnettir. Zira Ebu Meyseret şu hadisi 

nakletmektedir: 

“Cebrail Resulü Ekreme (aleyhi’s-salatu ve’s-selam) fatiha suresini okuttuktan 

sonra, ona “âmin de” buyurdu. Rasulullah (aleyhi’s-salatu ve’s-selam.) ona uyarak 

“âmin” dedi183 

 

Kuran’da resmi sıralamaya göre birinci sırada olan Fatiha suresinde, ilk surede ilk 

dua ayeti olarak Allah’ın bize hidayeti istemeyi, dalaletten sakınmayı öğretmesi ve bu 

dua ayetlerini günde kırk defa namazlarımızda okumamız bizim için çok önemli bir 

mesaj taşımaktadır. Demek ki Allah’tan ilk önce isteyeceğimiz  dua, hidayet duasıdır.  

 

 

 

 

 

                                                           
181 Buhari, “Tefsiru’l-Kur’an”, 1/146 
182 Müslim, “Salât”, 38 
183 Er-Razi, Fahreddin, Tefsir-i Kebir, Akçağ Yay. Ank–1993, c.16, s.414 
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7.1.2. Dünyada Âhirette İyilik ve Ateş Azabından Korunma 

 

Bakara suresinin 200. ayetinde “İnsanlardan kimi, ‘Rabbimiz! Bize dünyada nimet 

ver’ diye dua ederler. Onların ahirette bir nasibi olmaz”, denildikten sonra bir sonraki 

ayette, insanlardan kiminin de şöyle dua ettiği bildirilir: 

 

 ِوِمْنُهم مَّن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر 

 

 “Onlardan bazısı da şöyle der: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve 

nimet ver; ahirette de iyilik güzellik ve nimet ver ve bizi ateşin azabından koru.”184 

 

Bu duada dünyadaki bütün iyilikler birleştiriliyor ve bütün kötülükler reddediliyor. 

Çünkü dünyadaki her türlü iyilik içinde afiyet, bol ev, güzel kadın, geniş rızık, faydalı 

ilim, salih amel, rahat binek, güzel övgü vb. müfessirlerin ibarelerinde yer alan her şey 

görülmektedir. Bunların hiç birisi arasında çelişki yoktur. Ahiretteki iyiliklere gelince; 

bunun en üst derecesi cennete girmektir. Buna bağlı olarak arasatta büyük dehşetten 

kurtulmak, hesabı kolay vermek ve daha buna benzer ahiretteki iyi durumlar yer alır. 

Ateşten kurtulmak, dünyada onun için gerekli fiilleri yapmayı icap ettirir.185 

 

Peygamberimizin en çok yaptığı dualardan biridir.186 Her namazın sonunda 

selamdan önce bu dua okunur. 

 

7.1.3. Af Mağfiret ve Merhamet Duası 

 

Allah Teala, hata ve günah işlemeye meyyal olan insanı, en çok kendisinden 

mağfiret ve af dileme konusunda yönlendirmiş, peygamberleri de ümmetlerine aynı şeyi 

tavsiye etmiştir. 

 

7.1.3.1. Genel Olarak Mü’minlerin Af Mağfiret ve Merhamet Duası 

 

 َواْسَتْغِفُروْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيٌم 

                                                           
184 Bakara 2/201 
185 İbn Kesir,Tefsir,c.3,  s.799,800 
186 Buhari, “De’avat”, 55 
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“Allah’tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir.”187 

 

وا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َآَعْرِض السََّماء َواْلَأْرِض ُأِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه َذِلكَ َساِبُق

 َفْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم

“Rabbinizden bir mağfirete; Allah’a ve peygamberlerine inananlar için hazırlan-

mış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu, Allah’ın 

lütfüdür ki, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.”188 

 

َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأنَت َخْيُر الرَّاِحِميَنِإنَُّه َآاَن َفِريٌق مِّْن ِعَباِدي َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا   

 

“Kullarımdan bazısı da: ‘Rabbimiz! Biz iman ettik; öyle ise bizi affet; bize acı! 

Sen merhametlilerin en iyisisin’ der.”189 

 َوُقل رَّبِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَأنَت َخْيُر الرَّاِحِميَن

 

“Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin’de.”190 

 

 َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَآفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع األْبَراِر

 

“Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, 

ruhumuzu iyilerle beraber al.”191 

 

 َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِإيَماِن َوَلا َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغلًّا لِّلَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم

 

“Ey Rabbimiz bizleri ve önceden iman ederek bizleri geçmiş olan kardeşlerimizi 

bağışla ve gönüllerimizde iman etmiş olanlara karşı kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphe 

yok ki Sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.”192 

 

 

 

 
                                                           

187 Bakara 2/199 
188 Hadid 57/21 
189 Mü’minun 23/109 
190 Mü’minun 23/ 118 
191 Al-i İmran 3/193  
192 Haşr 59/10 
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7.1.3.2. Peygamberlerin ve Mücahitlerin Af Mağfiret ve Merhamet Duası 

 

Kur’anda en çok karşılaştığımız dua konusu olan, af, mağfiret ve rahmet 

Peygamber ve mücahitlerin yapmış olduğu dualar arasında yer almaktadır. 

 

Peygamber (a.s.) Efendimizin ve Mücahitlerin duası: 

 

ِم اْلَكاِفِريَنربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا وانُصْرَنا َعَلى اْلَقْو  

 

“Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla, 

ayaklarımızı sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”193 

 

Peygamber (a.s.) Efendimizle birlikte ilk savaş Bedir’e katılmayan nice insan, “ah 

biz de bulunsaydık” derler. Akabinde yapılan Uhud savaşında, savaşın dehşeti içinde 

sarsılırlar. Hele savaş esnasında, diğer tarafın “Muhammed öldürüldü” yaygarası 

üzerine perişan olurlar. 

 

Sahabeler, insanlık âlemi içerisinde peygamberlerden sonra en seçkin topluluk 

olmakla birlikte, neticede insandırlar. Peygamber gibi masum olmadıklarından, zaman 

zaman hata yapmaları mümkündür. 

 

Yukarıdaki duada Uhud’ta sahabenin durumu fark ettiklerinde yaptıkları dua 

zikredilmektedir. 

 

Hz. Nuh (a.s.)’ın duası: 

 

وا َربَُّكْم ِإنَُّه َآاَن َغفَّاًراَفُقْلُت اْسَتْغِفُر  

 

“(Nuh:) dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır.”194 

 

Hz. Nuh’un kendisi, Anne-babası ve inananlar için mağfiret duası: 

ُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَلا َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإلَّا َتَباًراَربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْل  

                                                           
193 Al-i İmran 3/147 
194 Nuh 71/10 
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“Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden 

erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini arttır.”195 

 

 

 

Hz. Âdem ve Havva annemizin af ve merhamet duası: 

 

 َقاَال َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن

 

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet 

etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.”196 

 

Hz. İbrahim’in (a.s.) mağfiret duası: 

 

 َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب

 

“Ey Rabbimiz! Hesabın başa dikileceği gün (görüleceği) gün, beni, anamı, 

babamı ve bütün mü’minleri bağışla!”197 

 

Hz. Musa’nın (a.s.) rahmet ve mağfiret duası: 

 

 َربِّ اْغِفْر ِلي َوَألِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن

 

“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen 

merhametlilerin en merhametlisisin.”198 

 

َتُهم مِّن َقْبُل َوِإيَّاَي َأُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل السَُّفَهاء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َمن َتَشاء َوَتْهِدي َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْك

 َمن َتَشاء َأنَت َوِليَُّنا َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأنَت َخْيُر اْلَغاِفِريَن

 

                                                           
195 Nuh 71/28 
196 Araf 7/23 
197 İbrahim 4/41 
198 Araf 7/151 
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“Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden 

bazı beyinsizlerin işledikleri (günah) yüzünden hepimizi helak edecek misin? Bu iş senin 

imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru 

yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen 

bağışlayanların en hayırlısısın.”199 

 

Yine Hz. Musa’nın ümmetine rahmet ve mağfiret duası: 

 

َنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَنَوَلمَّا ُسِقَط َفي َأْيِديِهْم َوَرَأْوْا َأنَُّهْم َقْد َضلُّوْا َقاُلوْا َلِئن لَّْم َيْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيْغِفْر َل  

 

“Başları ellerinin arasına düştüğü (yaptıklarına pişman oldukları) ve sapıtmış 

olduklarını gördükleri zaman; ‘Eğer Rabbimiz bize acımaz, bizi bağışlamaz ise, 

kesinlikle hüsrana uğrayanlardan, oluruz.’ dediler.”200 

 

7.1.3.3. Mü’minlerin Mü’minler İçin Bağışlanma Duası 

 

َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِإيَماِن َوَلا َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغلًّا لِّلَِّذينَ 

  يٌمآَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّح

 

“Onlardan sonra gelenler: “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan 

kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde mü’minlere karşı kin bırakma; Rabbimiz! Şüphesiz 

Sen şefkatlisin, merhametlisin” derler.”201 

 

7.1.3.4.Ashab-ı Kehf’in Rahmet Duası 

ْتَيُة ِإَلى اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربََّنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشدًاِإْذ َأَوى اْلِف   

“O yiğit gençler mağaraya sığınmışlar ve ‘Rabbimiz! Bize katından rahmet ver. 

Bizi işimizde başarıya ulaştır. Zira Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”202 

                                                           
199 Araf 7/155 
200 Araf 7/149 
201 Haşr 59/10 
202 Kehf 18/10 
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7.1.4. Değerlendirme 

Yukarıdaki ayetlerde “af, merhamet, bağışlanma” konu başlığı altında toparla-

maya çalıştığımız dua ayetleri, öncelememiz gereken dua konularında bize ışık 

tutmaktadır. Kur’an-ı Kerimde Rabbimizin bize öğrettiği, gerek peygamberlerin,  gerek 

salih kulların dualarında ya özellikle ya da diğer dilek ve taleplerinin yanı sıra af, 

merhamet ve bağış isteklerini dile getirmeleri dikkatimizi çekmektedir. 

Derece farkı gözetmeksizin Allah’ın bütün seçkin kulları bunu yapmış. Bizde her 

ne kadar gücümüz nispetinde Allah (c.c)’a, Onun emir ve yasaklarına itaat edersek 

edelim, hatadan ve günahtan ari kalamayacağımız için “Af, merhamet ve bağış” duası 

öncelikli dualarımızdan olmalıdır. Kula yakışanda hatalarının farkında olarak, 

günahkârlığının itirafıyla talep etmektir.  

7.2. Amener-Rasulü (Bakara 2/285, 286) Öğretilen Dua Konuları 

Bakara süresinin “amena’r-rasülü” diye başlayan son iki ayetinde Hz. 

Peygamberin ve mü’minlerin; iman esaslarına inanışları, itaat etmeyi beyanları, her 

insanın ancak gücünün yettiği ile sorumlu tutulacağı, iyi ve kötü amellerin herkesin 

kendi leh ve aleyhinde olduğu bildirilmiş ve mü’minlerin dua şekilleri hakkında Allah 

(c.c) bizi irşad ederek, müminlerin şöyle dua ettiği ettiğini bildirilmiştir: 

7.2.1. Mü’minler Allah’tan Bağışlanma Diler  

 َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر

 “Ey Rabbimiz! İşittik ve itaat ettik. Senden bağışlanma dileriz, dönüş ancak 

sanadır.”203 

Mü’minler işte böyle iman ettiler ve bu iman ile dediler ki “dinledik ve itaat ettik” 

Haktan gelene kulak verdik, iyice dinledik ve anladık; kerhen değil tav an kendi 

                                                           
203 Bakara 2/285 
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rızamızla söz tuttuk, emre uyduk “ğufranını (affını) niyaz ederiz ey Rabbimiz! Ne kadar 

itaat edersek edelim yinede kusurumuz çok hele nefse doğan ve içe doğan duygu 

düşüncelerden kurtuluş yok. “akıbet varılacak yer son durak ancak sensin.” Ölüm, 

ahiret, yeniden diriliş bunların hepsi hak ve gerçektir ya Rabbi! Öldükten sonra sana 

varılacak, sana hesap verilecek, sen de dilediğine mağfiret ihsan edip, dilediğine azap 

edeceksin; işte biz şimdiden sana sığınıyoruz ve senin bağışlamanı diliyoruz.204 

 

7.2.2. Unutulan veya Hata ile Yapılan Kusurların Bağışlanması İçin Dua 

 ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا

“Ey Rabbimiz, eğer unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!205 

 Yani kapasitemiz ölçüsünde teklif ettiğin vazifeleri en iyi şekilde eda etmeye, 

hatta gücümüz yettikçe daha fazla hayırlar kazanarak ileri gitmeye, yeni baştan bir 

iştiyak ve itaat duygusuyla azmettik; fakat farz kıldığın vazifelerden birisini beşeriyet 

icabı unutur veya iyi, meşru bir şey yapmak isterken yanlışlıkla haram kıldığın, 

yasakladığın şeylerden birine bilmeyerek düşerde hata edersek, buda hayrı terk etmek 

veya şer olan bir şeyi iktisap etmek cinsinden bir şey olabilecektir, aleyhte kazanç ise 

mutlak olduğundan bunlardan sorguya çekilmek ihtimal dâhilindedir. İşte bundan dolayı 

ne unutma ve hatanın kendisinden, ne bizi unutma ve hataya sürükleyen sebeplerden, ne 

de bunlardan biri sebebiyle iktisab etme durumunda olduğumuz hayrın terkinden veya 

şer fiilinin işlenmesinden biz Muhammed ümmetine dünyada ve ahirette ceza verme 

azap eyleme.206 

Nitekim Peygamber Efendimiz (a.s) “Hata ve unutmadan doğan sorumluluk 

ümmetimden kaldırılmıştır”207 buyurmuştur. 

  

                                                           
204 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c 2, s 273 
205 Bakara 2/286 
206 Yazır, a.g.e. c.2 s.278 
207 İbn Mace, “ Talak”, 16 
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7.2.3. Güç Yetirilemeyecek Şeylerle İmtihan Edilmemek İçin Dua 

 َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َآَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا

“Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!208 

Her ne kadar gücümüz yetse bile, bize önce geçen ümmetlere ağır yükler 

yüklediğin gibi bizi de zor amellerle mükellef tutma. Öyle zor ameller ki sen, Rahmet 

peygamberi olan, peygamberin Muhammed’i göndermiş olduğun kolay, hoş görülü, 

Hanif dini ile bunları kaldırmak üzere göndermiştin.209 

Hem Hz. Musa’nın İsrailoğulları’na yüklediği ibadetlerin ağırlığına, hem de Hz. 

İsa’nın kendi takipçilerine tavsiye ettiği terki dünyaya bir atıf vardır.210 

Bizim Kurallarımızda ve sosyal hayatımızda, zorluklar, zorlamalar, baskılar 

olmasın Rabbimiz! Hiç çekilmez, takat getirilmez, yükletilecek olursa yerine getirilmez, 

isyan ve ihlale sevk eder, mahveder helak eder, takat yetişmez belalar,sevdalar altında 

inletme Ey Kadir Rabbimiz!...211 

7.2.4. Merhamet Af ve Mağfiret Dua 

َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَناَربََّنا َوال ُتَحمِّْلَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا    

“(Ey Rabbimiz!) bizi affet, bizi bağışla bize merhamet et! Sen bizim 

Mevlasızsın...”212 

“İtiraf ederiz ki, biz senin koyduğun hükümlere itaat etmeyi bütün gücümüzle ve 

ihlâsımızla taahhüt etmiş olduğumuz halde yine de kusurdan günahtan uzak kalabilmiş 

değiliz, bütün çalışmalarımız esas itibariyle senin bir nimetini bile edaya yetmez. Sarf 

                                                           
208 Bakara 2/286 
209 İbn Kesir, Tefsir, c.3 s.1142 
210 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, Meal Tefsir, İşaret Yay. İst–1999, c. 1, s. 86 
211 Yazır, Hak dini Kuran Dili, c.2, s.280,281 
212 Bakara 2/286 
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ettiğimiz güç ve vüs’at esasen senin bize ihsan ettiğin bir nimettir. Onun kullanılmasın-

dan doğacak faydalarda yine bize bahşedilmiş olmasına rağmen, bizim de onu tamamen 

senin yolunda kullanmamız gerekirken biz tutuyoruz da onunla senin rızana aykırı 

olarak zarar bile verebiliyoruz... Bizden sadır olmuş günahlar, senin ilahi bilginde zaten 

bellidir. Onların oradan silinmesi imkânsızdır. Fakat sen yüce kudretinle onların bize 

yönelik sonuçlarını silebilirsin. Zira sebepleri yaratan ve gerçekleten, etki sahibi olan 

Sensin. Bizim kötü işlerimizle, onların doğuracakları sonuçları arasındaki ilişkiyi sen 

dilersen mahvedebilirsin. Bizden onları affet, bize mağfiret et! Ayıplarımızı ilahi 

ilminle gizle, örtbas eyle, eller içinde bizi rezil ve rüsvay eyleme! Ayrıca rahmetinle 

muamele eyle! Rahmetinle bize ihsanda bulun, Sen bizim Mevlamızsın! Sahibimiz, 

malikimiz, yardımcımız ve işlerimizin tedbircisisin.213 

7.2.5. Kâfirlere Karşı Yardım İçin Dua 

  َأْنَت َمْوالَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن 

“...Sensin bizim Mevlamız! Kâfirlere karşı bize yardım eyle!”214 

“Allah inananların dostudur buyurdun” işte bundan dolayıdır ki, ‘ Kâfirler 

güruhuna karşı bize yardım et! nusret ihsan eyle, maddeten ve manen hakkın 

savunulmasında ve Allah adının yüceltilmesinde bizi üstün getir ve zaferlere ulaştır, 

muzaffer eyle!... 

Hz. Peygamber bu dualarla duada bulunduğu zaman Allah tarafından “peki 

yaptım”buyrulmuştur.215 

Kütüb-ü Site’de Abdullah b. Mes’ud’dan rivayet olunan bir hadisi şerifte 

buyrulmuştur ki: 

“Her kim geceleyin Bakara suresinden bu iki ayeti okursa ona yeter.” 

                                                           
213 Yazır, Hak Dini Kuran Dili, c. 2, s. 282 
214 Bakara 2/286 
215 Müslim, “İman”, 199,200; Tirmizi, 2/38–40 
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Yine Ebu Zer’den gelen bir rivayetle, Fahr-i Risalet efendimiz buyurmuştur ki: 

“Allah Teala Bakara suresini iki ayetle sona erdirdi ki bunları bana arşın 

altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza öğretiniz. 

Çünkü bunlar hem salâttır, hem duadır, nem Kur’andır.”216 

Hz. Ömer ile Hz. Ali’den rivayet edilmiştir ki, her biri: “Aklı başında bir adam 

görmezdim ki,  Bakara suresinin sonundaki bu ayetleri okumadan uyusun”217demiştir. 

“Cibril Hz. Peygambere Bakara suresinin sonunda ‘âmin’ demeyi telkin etti” diye 

de Ebu Meysere’den gelen bir rivayet bulunmaktadır. Cenab-ı Allah biz kullarını daima 

bu duaların manalarını duyan, anlayan ve gereğini yerine getirerek, vaad ettiği 

icabetinin feyzinden büyük büyük nasiplerle pay alan kullarından eylesin.218 

7.3. Kur’anda Aklı Selim Sahiplerinin Duaları 

Kur’anda ancak aklıselim sahiplerinin yani özün kabuktan sıyrılıp kurtulması gibi, 

akılları da hevanın etkisinden kurtulmuş olan kimselerin özelliklerini ifade etmekte ve 

onların Kur’an’ın ayetlerini düşünüp anladığı ve bu kişilerin şöyle dua ettiği 

bildirilmektedir: 

7.3.1.Kalplerinin Saptırılmaması İçin Dua Ederler  

 َربََّنا ال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُب

 “Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, 

bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki Sen, bol ihsan sahibisin.”219 

 َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم ال َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه ال ُيْخِلُف اْلِميَعاَد

                                                           
216 Ahmed b. Hanbel, c.4, 147,151,158, c.5,180,383; Darimi, “Fedailül Kur’an”, 14 
217 Darimi, “Fedaiü’l-Kuran”, 14. 
218 Yazır,Hak dini Kuran Dili, c.2, s. 282 
219 Al-i İmran 3/8 
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 “Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan günde insanları toplaya-

caksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.”220 

 Bu dua örneğinde akl-ı selim sahibi, ilimde derinleşen mü’minler kalplerin 

hidayet üzere olup doğru yoldan sapmamasını her şeyden önemli ve öncelikli görürler 

ve bunun için dua ederler.221 Mü’minlerin iki özelliği daha zikredilmiştir. Bunlar 

Allah’tan imanda sebat etmeyi, merhamet lütfetmesini istemektedirler. Bu kimseler dua 

ederken Allah’ın çok bağışta bulunma (vehhab), insanları kıyamette bir araya toplama 

(cami’u’n-nas) ve sözünden dönmeme niteliklerini de zikretmişlerdir.222 

 İlimde derinleşmiş olanların hallerinden birisinin de, onların Allah’a kalplerini 

haktan saptırmaması için duada bulunmak olduğunu gördük. Rasulullah (a.s.) efendimiz 

de bu tür duaları çokça yapardı. Ümmü Seleme (r.anha), Rasulullah’ın şöyle dua ettiğini 

rivayet etmektedir: 

 “Ey kalpleri ve gözleri evirip çeviren (Allah’ım ) kalbimi dinin üzeri sabit kıl!” 

 Yine ondan gelen bir rivayete göre Rasulullah şu duayı çokça yaparmış: 

 “Kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzeri sabit kıl.” Ben ona: 

 —Ey Allah’ın Rasülü senin kalbinde mi evirilip çevriliyor? Diye sorunca şöyle 

buyurdu: 

“- Evet, Allah’ın yaratmış olduğu bütün âdemoğullarının kalpleri mutlaka kendi-

sinin iki parmağı arasındadır. Dilerse o kalbi dosdoğru bırakır, dilerse de meylettirir.”223 

 

                                                           
220 Al-i İmran 3/9 
221 Yıldız, Söylemden Eyleme Dua, s.103 
222 Kurul, Kulluğun Özü İbadetin Ruhu Dualar, s.362 
223 Said Havva, el-Esas Fi’t-Tefsir, c.2, s.358,359 
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7.3.2. Aklı Selim Sahiplerinin Allah’ı Her Şekilde Zikrederek Dua Ederler 

الَِّذيَن َيْذُآُروَن اللََّه ِقَيامًا َوُقُعوداً  ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّمَواِت َواَألْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت ُألوِلي اَألْلَباِب

 َوَعَلى ُجُنوِبِهْم

 “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde 

selim akıl sahipleri için ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzeri 

yatarken Allah’ı anarlar...”224 

Bu bölümün ilk ayetleri bizlere akıl sahiplerinin kimler olduğunu açıklamaktadır. 

Şanı Yüce Allah göklerle yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün değişip durmasında 

ayetler bulunduğunu açıklamıştır. Fakat bu ayetler, ancak akıl sahipleri tarafından 

görülüp anlaşılır. 

Daha sonra Rabbimiz bu akıl sahiplerinin hem fikir hem zikir özelliğini bir arada 

taşıdığını açıklamakta, onların fikir ve zikirlerinin bir sonuca ulaşarak, Şanı Yüce 

Allah’ı Celaline uygun şekilde tanıdıklarını ve bunun sonucu olarak da Allah’a iman ve 

hayra dair bütün meseleleri bir arada dile getiren dualarla yalvarıp yakardıklarını 

bildirmektedir. 

Daha sonra Rabbimiz Onların dünyada iken yapmış oldukları ameller, Allah 

Yolunda hicret, sabır, savaş gibi hareketleri sebebiyle dualarını kabul ettiğini beyan 

etmektedir. Bu ise ahlaki yapıları belirtilen şekilde onların, akıl sahipleri olduklarına ve 

sadece bu gibi kimselerin tezekkür ettiklerin, Yüce Allah’ın da cennet ve cennetteki 

nimetlerle onları mükâfatlandırdığına delalet etmektedir.225 

7.3.3. Aklı Selim Sahipleri Cehennem Azabından Korunmak İçin Dua 

Ederler 

َذا َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِرَربََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخْل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمنْ َربََّنا َما َخَلْقَت َه

 َأْنَصاٍر
                                                           

224 Al-i İmran 3/190,191 
225 Said Havva,Tefsir, c.2, s.556 
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“Ey Rabbimiz! Sen bu (gökleri ve yeri) boşuna yaratmadın, Seni noksan 

sıfatlardan tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen, kimi 

ateşe sokarsan onu kesinlikle rezil ve perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları 

yoktur.”226 

7.3.4. Aklı Selim Sahipleri Günahlarının Bağışlanması ve Müslüman Olarak 

Can Vermek İçin Dua Ederler 

ْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَآفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع اَألْبَراِرَربََّنا َفاْغِف  

“Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizlerin iyilerle 

beraber canını al.”227 

7.3.5. Aklı Selim Sahipleri Peygamberlere Vaad Edilenleri İsterler 

 

آِتَنا َما َوَعدتََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك َال ُتْخِلُف اْلِميَعاَدَربََّنا َو  

 

“Ey Rabbimiz! Peygamberinle bize vaad ettiklerini ver. Kıyamet gününde Yüzü-

müzü kara çıkarma. Şüphesiz sen sözünden dönmezsin”228 

 

7.3.6. Aklı Selim Sahipleri Kıyamet Günü Rezil Olmamak İçin Dua Ederler 

 

 َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعدتََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك َال ُتْخِلُف اْلِميَعاَد

 

“...Kıyamet gününde bizi rezil etme(yüzümüzü kara çıkarma), Şüphesiz sen 

sözünden dönmezsin.”229 

 

 

 

 

                                                           
226 Al-i İmran 3/191, 192 
227 Al-i İmran 3/193 
228 Al-i İmran 3/191–194 
229 Al-i İmran 3/194 
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7.3.7. Değerlendirme 

 

 

Al-i İmran suresinin 190. Ayetinde göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 

gündüzün ardı ardına gelişinde aklıselim sahipleri için ibretler olduğu bildirildikten 

sonra, 191–194. Ayetleri arasında aklıselim sahibi mü’minlerin nitelikleri zikredilmiştir. 

Bu niteliklerin birincisi bu kişilerin ayakta iken, otururken ve yanları üzeri iken Allah’ı 

anmaları, göklerin ve yerin yaratılması üzerinde düşünmeleridir. Şu konularda da 

Allah’a dua etmektedirler: 

 

— Hidayetten sonra, kalplerinin eğrilmemesi ve Allahın merhametini istemeleri 

 

— Cehennem azabından koruması 

 

— Günahlarını bağışlaması 

 

— Müslüman olarak canlarını alması 

 

— Peygambere vaat ettiği nimetleri kendilerine de ihsan etmesi 

 

 — Kıyamet günü rezil etmemesi 

 

Bu dualarda hem dünyaya, hem de ahirete yönelik istekler yer almıştır. Genel 

olarak Kur’an-ı Kerimde örnek olarak gördüğümüz dua konuları, başta hidayet olmak 

üzere, af, rahmet konuları burada da dikkatimizi çekmektedir. Allah (c.c.)’ın Akıl 

Sahibi Diye övdüğü kullarının öncelikli duaları da bu dualarsa, biz de aklımıza sahip 

olup, Allah’tan öncelikle bunları istemeliyiz. Ve bu konuların bizim dünyamız ve 

ahiretimiz için ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Bu Konularda derinleşmek için çaba 

harcamalıyız. 
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7.4. Hayırlı Mülk ve İzzet İçin Dua 

 

ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء ِبَيِدَك اْلَخْيرُ 

 ِإنََّك َعَلَى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌر

“Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu 

çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır, Senin elindedir. 

Muhakkak ki, Sen her şeye kadirsin de.”230 

Ayette geçen “mülk” kelimesi; “Peygamberlik, kudret, yönetme gücü, zafer, 

egemenlik, ilim, servet, akıl, sağlık gibi her türlü maddi ve manevi imkân” anlamlarına 

gelir.231 

 

Ayette Allah’ın mülkün sahibi olduğu, mülkü dilediğine verip dilediğinden aldığı, 

dilediğini aziz dilediğini aziz dilediğini zelil ettiği, bütün hayrın O’nun elinde olduğu ve 

Allah’ın her şeye gücünün yettiği ifade edilmektedir. Dua niyetiyle bu ayeti okuyan bir 

müslüman; “Allah’ım! Bana mülkünden ver, verdiğini alma, beni aziz et zelil etme”, 

diye niyazda bulunmuş olur. 

 

Bu ayetin ilk muhatabı Rasulullah (a.s.) olmasına rağmen, ayetin faziletlerine 

yönelik bir hayli haberler varid olmuştur. Bunlardan biri Ebu Eyyub el-Ensari ve Hz. 

Ali’den rivayet olunduğu üzere, Rasulullah buyurmuştur ki; Fatihatü’l –Kitab, Ayete’l-

Küresi, bir de Al-i İmran’daki “ Şehidallahu ennehu...”den “inned- dine ındellahil 

İslam”a kadar (3/17–18), “gulillahümme malikel mülkü...”den, “biğayri hısab”a 

(3/27–27) kadar iki ayet nazil oldukları zaman, Allah Teala ile aralarında hiçbir hicab 

bulunmaksızın Allah’ın arşına yapışarak, “Ya Rab! Bizi yeryüzüne ve sana isyankâr 

olanlara indiriyorsun.” dediler. Allah Teala da, “Ahdim olsun, sizi her namazın 

arkasından okuyan her kişinin kusurlarına bakmadan makamını cennet kılacağım, onu 

kutsal huzurda iskân edeceğim. Yetmiş türlü ihtiyacını gidereceğim ki, bunun en aşağısı 

mağfirettir. Ve onu her bir din düşmanlarından, hasetçinin şerrinden koruyacağım ve 

mağfiret edeceğim” buyurdu.232 

 

 

                                                           
230 Al-i İmran 3/26 
231Kurul, Kulluğun Özü İbadetlerin Ruhu Dualar, s.360 
232 Yazır, a.g.e. c.2, s.337,338’den, Darimi, “Fedailül-Kur’an”, 14; Tirmizi, “Sevabül Kur’an”, 2 
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7.5. Genel Olarak Günahların Bağışlanması ve Cehennem Azabından 

Korunma 

 

نَّا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِرالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا ِإنََّنا آَم  

 

“Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik; bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateş 

azabından koru.”233 

 

Mü’min muttaki kulların duası olarak Allah’dan af ve mağfiret dilemek, Allah’a 

sorumluluk bilincinde olan her kulun yapması gereken en önemli duadır. Muttaki 

Kulların bu şekilde dua etmelerinin yanı sıra, onların diğer özellikleri de 

sıralanmaktadır. Muttakiler; sabreden, özlerinde sözlerinde ve işlerinde dürüst olan, 

itaat eden, Allah yolunda malından harcayan ve seher vakitlerinde Allah’tan af ve 

mağfiret isteyen kimselerdir.234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233 Al-i İmran 3/16 
234 Al-i İmran 3/17 
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7.6. Rahmanın Kullarının Duaları 

 

Furkan suresinin 63–75. ayetlerinde “Rahmanın Kulları” olarak nitelenen mü’-

minlerin özellikleri zikredilmektedir ve bu kimselerin ahirette cennetle ödüllendirile-

cekleri bildirilmektedir. Rahmanın kulu olarak övülen bu kimselerin nitelikleri arasında 

şu şekilde dua ettikleri de zikredilmiştir: 

 

7.6.1. Rahmanın Kullarının Cehennemden Korunma Duası 

 

َنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذاَبَها َآاَن َغَرامًا ِإنََّها َساَءْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًاَوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ   

“Onlar (rahmanın kulları): Ey Rabbimiz! Bizden cehennemin azabını uzaklaştır, 

şüphesiz ki onun azabı sargındır. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir! 

Derler.”235 

 

7.6.2. Rahmanın Kullarının Takvalı ve Hayırlı Eş ve Çocuklar İçin Duası 

 

 َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما

 

“Onlar (rahmanın kulları) Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve 

zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önderler kıl.”236 

7.6.3. Değerlendirme 

 

Allah (c.c.) tarafından övülen bu kişilerin muhakkak yapmış oldukları duaları 

çoktur, ama özellikle cehennemden korunma, takva, hayırlı eş ve çocuklarla alakalı 

dualarının bize irşat edilmesi, duada neyi önceleyeceğimizin mesajını vermektedir. 

 

7.7. Zalimlere Karşı Allah’ın Koruması ve Yardımını İsteme 

 

 َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِليًّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصيًرا

 

“Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar. Bize katından bir 

koruyucu ver, bize katından bir yardımcı ver.”237 

                                                           
235 Furkan 25/65 
236 Furkan 25/74 
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Bu dua örneğinde içinde yaşadıkları azgın ve zalim insanlar tarafından zulme 

maruz kalan zayıf insanlar ve çocuklar Allah’tan; aşka bir beldeye gitme imkânı, bir 

koruyucu ve yardımcı vererek kurtarmasını istemektedir. 

 

Hz. Peygamber’e ve onun nazarında biz mü’minlere öğretilen zalimlerden uzak 

olma duası da şu şekildedir: 

 

َربِّ َفَلا َتْجَعْلِني ِفي اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن ُقل رَّبِّ ِإمَّا ُتِرَينِّي َما ُيوَعُدوَن   

 

“De ki: Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehdidi bana mutlaka göstereceksen, beni o 

zalim milletin içinde bulundurma.”238 

 

Rasulullah’ın zalimlerden hem düşünce olarak hem yaşantı olarak uzak olmasına 

rağmen ona bu şekilde dua ederek zalimlerden Allah’a sığınması öğretilmiştir. Onun 

nazarında vahyin diğer muhatapları olan bizler de, bu konuda zalimlerden uzak 

olduğumuz gibi, uzak yaşamak için de Allah’tan yardım dilemeli dua etmeliyiz. 

Gerek mü’minlerin gerekse Peygamberlerin zalimlerin zulmünden Allah’a 

sığındığını görmekteyiz. Zulüm, asıl itibariyle eksiltmek veya ziyadeleştirmek suretiyle 

bir şeyi uygun yerine koymamak239 manalarına gelen bu kelime, ahlaki yönden, hakkı 

çiğnemek sınırı aşmak, gayri adil olmak gibi anlamlara delalet eder. 

 

Zulüm, üç şeye taalluk ederek gerçekleşir: 

 

— Allah’ı ilgilendiren zulüm: Bunun en büyüğü küfür, şirk ve itikadı 

nifaktır.”...çünkü şirk en büyük zulümdür”240 ayetindeki zülüm, bu manadadır. 

 

— Diğer insanları ilgilendiren zulüm: “insanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız 

yere taşkınlık yapanlara karşı durulmalıdır. İşte can yakıcı azap bunlaradır.”241 

 

                                                                                                                                                                 
237 Nisa 4/75 
238 Mü’minun 23/93,94 
239 Isfahanı, el- Müfredat, “ZLM” md. s.315 
240 Lokman 31/13 
241 Şura 42/42 
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Burada zulüm; haksızlık yapma ve hak yeme anlamındadır. 

 

— Kişinin kendi nefsine yaptığı zulüm; “...onlar karşı gelmekle kendilerine 

zulme-diyorlardı.”242 Ayetinde olduğu gibi. 

 

7.8. Mü’minlere Karşı Kin Tutmama 

 

َن َسَبُقوَنا ِباْلِإيَماِن َوَلا َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغلًّا لِّلَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌمَربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذي  

“Ey Rabbimiz! Bizleri ve önceden iman ederek bizi geçmiş kardeşlerimizi bağışla 

ve gönüllerimizde iman etmiş olanlara karşı kin tutturma!”243 

 

7.9. Kâfirlerin Musallat Olmaması 

 

َربََّنا ال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِللَِّذيَن َآَفُروا َواْغِفْر َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيزُ  َربََّنا َعَلْيَك َتَوآَّْلَنا َوِإَلْيَك َأَنْبَنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر

 اْلَحِكيُم

 

“Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de 

ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi o kâfirlerin fitnesi kılma! Ey Rabbimiz! Bizi bağışla! 

Şüphesiz Sen azizsin, hikmet sahibisin. ”244 

7.10. Nurun Nimet ve güzelliklerin Artması İçin Dua 

 

ا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌرَربََّنا َأْتِمْم َلَن  

 

“Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü Sen her şeye 

kadirsin.”245 

Bu dua örneğinden müminlerin nimet ve güzelliklerinin çoğalması için ahirette de 

Allah’a dua edeceklerini öğreniyoruz. Yani diyecekler ki “Rabbimiz! Nurumuzu 

devamlı kıl. Asla söndürme ki, sıratı geçelim. Bizi bağışla, günahlarımızı lütuf ve 

kereminle ört, bizi rüsva etme. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin.” Mücahidi dedi ki; 

münafıkların nuru söndüğünde. mü’minler böyle söyleyecek. Hasan da şöyle söyledi; 
                                                           

242 A’raf 7/160 
243 Haşr 59/10 
244 Mümtehine 60/4,5 
245 Tahrim 66/8 
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mü’mine de münafığa da nur verilecek ancak münafığın nuru sönecek, mümin de kendi 

nurunun sönmesinden korkacak, bu yüzden yukarıdaki duayı yapacaktır.246     

 

İman ehli bu duayı nura gark oldukları günde yapacaklar, memnuniyetlerini 

açıklayacaklar ve son derece sevineceklerdir. Dünyada kazandıkları amel ışıkları 

önlerinden, arkalarından, sağ ve sol taraflarından görünecektir. Münafıkların ışıkları ise 

sönecek, onların ışıklarından faydalanmak isteyecekler fakat aralarına perde gerilecek 

zifiri karanlığın içinde kalacaklardır.247  

 

7.11. İlmin Artırılması 

 

 َفَتَعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقَضى ِإَلْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلمًا

“Gerçek hükümran olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce 

Kur’an’ı okumakta acele etme, “Rabbim ilmimi artır”de”248 

 

“Rabbim ilmimi artır” 

 

Bu dua Rasulullah’a öğretilen dualardan biridir dolaylı olarak vahyin muhatabı 

olan bizlerde ilmimizin artırılması için dua etmeliyiz. Allah Teala Hz. Peygambere 

ilminin artırılmasından başka bir şeyin artırılma talebinde bulunmasını emretmemiştir249 

 

Allah’a takva bilinci adına ilim talep edilmelidir. Kuranda ilme büyük yer verilmiş 

ve âlimler de övülmüştür: 

 

“İnsanlar, yerde yürüyenler ve davarlar da böyle türlü türlü renktedirler. Allah’ın 

kulları arasında O’ndan korkan ancak âlimlerdir. Doğrusu Allah güçlüdür, bağışla-

yandır.”250 

Peygamber (a.s)’ nin şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir: 

 

                                                           
246 Taberi, Taberi Tefsiri, c.6, s.2566,(Tr. Mehmet Keskin), Yeni nşr. İst–1995  
247 Soysaldı, Ku’an’da Dua, Şule Yay. İst–1999, s.109 
248 Taha 20/114 
249 Zamahşeri, el- Keşşaf, c.4, s.47 
250 Fatır 35/28 
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“ Allah’ım! Dört şeyden sana sığınırım; faydası olmayan ilimden, korkmayan 

kalpten, doymayan nefisten sana sığınırım, işitilmeyen ( kabul olunmayan duadan) sana 

sığınırım.”251 

 

7.12. Müslüman Olarak Ölmek İçin Dua 

 

َألْبَراِرَربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَآفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع ا  

 
“Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizlerin iyilerle 

beraber canını al.”252 
 

 

آلِخَرةِ َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمْن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتْأِويِل اَألَحاِديِث َفاِطَر السََّمَواِت َواَألْرِض َأْنَت َوِليِّ ِفي الدُّْنَيا َوا

 َتَوفَِّني ُمْسِلمًا َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحيَن 

“Rabbim! Bana hükümranlık verdin. Rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve 

yerin yaratanı! Dünya ve ahirette işlerimi yoluna koyan sensin. Benim canımı 

müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”253 

 

“Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat” 

 

Hz. Yusuf’un bu örnek duası, Rabbimizden hüsnü hatime yani güzel bir ölüm 

dilememiz konusunda bize örnektir. Kul müslüman olarak yaşamayı ve son nefesini de 

müslüman olarak vermeyi Allah’tan dilemelidir. Allah’ta bu şekilde ölmeyi emrediyor: 

 

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُمون

“Ey iman edenler! Allah’ karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece 

sakının ve ancak müslümanlar olarak ölün”254 

 

Hz. Yusuf’un üzerine nimet anne-babasının ve kardeşlerinin onunla bir araya gelip 

toplanması ile tamamlandığında ve Allah ona peygamberlik ve hükümranlık nimetini 

bahşettiğinde, Rabbine bu şekilde dua etmiş ve Rabbinden nasıl ki dünyada onun 

                                                           
251 İbn Mace “Dua” 2  
252 Al-i İmran, 3/193 
253 Yusuf 12/101 
254 Al-i İmran 3/102 
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üzerine nimetlerini tamamlamışsa bunları ahirette de sürdürmesini, öldüğü zaman 

Müslüman olarak vefaat ettirmesini istemiştir.255 

 

Nitekim Allah Teala’nın haber verdiğine göre; Firavun dinlerinden dolayı 

sihirbazların peşine düşüp onları tehdit zaman şöyle demişlerdi: 

 

 َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبرًا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن

“Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslümanlar olarak öldür.”256 

 

Karşılaşılan sorunlar ve sıkıntılardan dolayı ölümü temenni etmek doğru değildir. 

Rasulullah efendimiz bundan sahabesini ve ümmetini nehyetmiştir. Enes b. Malikten 

rivayetle Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: 

“Başına gelen zarardan dolayı hiç biriniz ölümü temenni etmesin.(Yaşadığı 

müddetçe) eğer iyi biri ise iyiliği artar, kötülük yapan biri ise belki özrü kabul edilir.”257 

 

 

7.13. Güzel Bir Zürriyet (Nesil) İçin Dua 

 

ُهَناِلَك َدَعا َزَآِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء   

 

“Orada Zekeriyya Rabbi’ne dua etti: “Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir 

zürriyyet bahşet, doğrusu Sen duayı hakkıyla işitensin.”258 

 

Âlimlerden ve müfessirlerden büyük çoğunluk şöyle demiştir: “Zekeriyya (a.s.), 

Allah Teala’nın, Hz. Meryem’i yazın kış meyveleriyle, kışında yaz meyveleriyle 

rızıklandığını görünce, bu harikulade durum karşısında;(ilerlemiş yaşına, gevşemiş 

kemiklerine, saçlarının ağarmasına rağmen ) Allah Teala’nın kendisi için de böyle 

harkülade haller vermesini ve ihtiyar, kısır hanımından bir çocukla kendini 

rızıklandırmasını arzu etti.”259 

 

                                                           
255 İbn Kesir, Tefsir, c.3, s.254 
256 Araf 7/126 
257 İbn Kesir, Tefsir, c.3,, s.255, İbn Hanbel’den rivayetle 
258 Al-i İmran 3/38 
259 Razi, Tefsir-i Kebir, c.6, s. 286 
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Örf ve adette bir çocuğun olabilmesi için belli sebepler vardır. Zekeryya (a.s.), bu 

sebepler kendinde olmadığı halde, bu şartlar altında bir çocuk istemesinin anlamı:” 

Allah’ım! Bu hadisedeki sebepleri ortadan kaldırmanı ve bu sebeplerden hiçbir vasıta 

olmaksızın sırf kudretinle bu çocuğu yaratmanı senden niyaz ediyorum."şeklinde 

olmuştur.260 

 

Bu örnek peygamber duasından da anlaşılan odur ki, kul amacına ulaşmak için 

bütün imkânları kullanmasına rağmen, şayet şartlar oluşmasa da Rabbine tevekkülden 

vazgeçmemeli ve O’ndan istemeye bütün yüreğiyle devam edilmelidir. Hangi şartlar 

içerisinde olursa olsun, O’ndan ümidini kesmemelidir. Genel olarak Allahın eşyaya 

koymuş olduğu ve aklın da onayladığı yasaların geçerli olduğu şu dünyada, eşyaya 

yasalarını koyan Allah’ın dilerse bu yasaları değiştirebileceğine duyulan büyük inançla 

Allah’tan yalvara yakara istemeye devam edilmelidir. 

 

Bu tür dua ayetleri örnek olarak verilmesi, özellikle çocuğu olmayıp ümitsizliğe 

düşenler için, bir ümit kapısı açmaktadır. O,halde dua sadece akıl gözüyle değil iman 

gözüzlede yapılmalıdır. Şartlar tamamen olumsuz olsa da,  “Hz. Meryem’e bekâr 

olduğu, hiç erkek eli dahi değmediği halde, bu iffetli kadına İsa (a.s)’ı veren Allah, Hz. 

Zekeriyya ve karısı çok yaşlı olduğu halde, bu beli bükülmüşleri Hz. Yahya ile 

müjdeleyen Allah, şartlar oluşmasa da bana evlat verir” diyerek dua edilmelidir. Sadece 

evlat talebi hususunda değil genel olarak bütün çıkmazlarda, olmazlarda Allah’ı 

güvenden ve onun her şeye kadir olduğundan zere kadar şüphe duyulmamalıdır. 

 

7.14. Adağın Kabulü İçin Dua  

 

ِإْذ َقاَلْت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّرًا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم   

 

“İmran’ın karısı: “Rabbim! Karnımdakini tam hür olarak sana adadım, benden 

kabul buyur. Doğrusu işiten ve bilen ancak sensin” demişti.”261 

 

Hz. Meryem’in annesi kendisine hamile iken, bu duayı yapmıştı. Burada 

zikredilen “hür olarak” sözünden maksat; sadece ibadet için adanmış ve ibadet 

                                                           
260 Razi, a.g. e. c. 6, s. 288 
261 Al-i İmran 3/35 
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maksadıyla her şeyden elini çekmiş demektir. Allah’a hizmet Beytülmakdis’e hizmettir. 

Buna göre; “ben onun üzerinde hiç kimsenin tasarruf salahiyetinde olmamasını, özel bir 

maksat ile kullanılıp istihdam edilmemesini adamış bulunuyorum.” Demek oluyor. 

Böyle bir adak o zaman için onlar hakkında meşru idi. Yani İmran’ın karısı şunu demiş 

oluyordu: “ Karnımda bulunan çocuğun, halisen Senin ibadetin ve Senin beytinin 

hizmeti için olmasını adamış, üzerime vacip kılmış bulunuyorum. Bu adağımı rıza ile 

kabul et.”262 

 

7.15. Davette Kolaylık İçin Dua  

 

َوَيسِّْر ِلي َأْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني َيْفَقُهوا َقْوِليَقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري   

“(Musa) dedi ki: “Rabbim! Yüreğime genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Çöz dilimden 

düğümü. Ki anlasınlar sözümü.”263 

 

Allah Teala Hz. Musa’yı Firavuna ilahi Çağrıyı ulaştırmak üzere görevlendirdiği 

zaman ki o iyice azmıştı264, Firavun gibi kendini halka ilah olarak kabul ettiren despot 

birisine gidip, hakka boyun eğmesini istemek kolay bir şey değildir. Fakat gitmek 

gerekir. Hz. Musa ve Hz. Hz. Harun gittiler, tebliğde bulundular. Firavun ise kabul 

etmedi. Ama onlar görevlerini yapmış oldular. Hz. Musa Rabbine yukarıdaki duayı 

yapmıştı. 

 Hz. Musa’nın küçükken ağzına aldığı ateş parçası yüzünden, dilinde bir ağırlık 

vardı.265 Bunun çözülmesini,davet işinde başarılı olmak için kardeşi Harun’u da 

yardımcı kılmasını istedi: 

 

  َواْجَعْل ِلي َوِزيرًا ِمْن َأْهِلي َهاُروَن َأِخي اْشُدْد ِبِه َأْزِري َوَأْشِرْآُه ِفي َأْمِري َآْي ُنَسبَِّحَك َآِثيرًا َوَنْذُآَرَك َآِثيرًا

 ِإنََّك ُآْنَت ِبَنا َبِصيرًا

 

“Bana ehlimden kardeşim Harun’u yardımcı kıl. Ta ki Seni çokça tespih edelim. 

Seni çokça analım. Şüphesiz Sen bizi görmektesin.”266 

                                                           
262 Said Havva, el- Esas fi’t- Tefsir, c.2, s. 320,321 
263 Taha 20/25–28 
264 Taha 20/24 
265 İbn Kesir, Tefsir, c.3, s.146, El-Kurtubi, El-Cami, c.11, s.192 
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Bu duada şu hususlar dikkati çekmektedir: 

—Hz. Musa önce kalbine inşirah istedi. Çünkü kalp insanda manevi hayatın 

merkezidir. Nasıl ki maddi kalp sağlıklı olduğunda beden sağlıklı olur, manevi kalpte 

çalıştığı zaman insan manevi yükselir ve yücelir. 

 

—Hz. Musa İkinci olarak işinde kolaylık istedi. Zira risalet yükü ağır bir yüktür. 

Bir insan aile reisi olduğunda ailesinin yükünü çeker. Bir peygamber ise, ümmetinin 

reisidir, onların manevi yükünü çekmektedir. 

 

—Hz. Musa dilinin düğümünü çözmesini istedi. Zira tebliğ dil ile olur. Tebliğin 

muhatap üzerindeki etkisi, düzdün bir şekilde anlatmaya bağlıdır. Anlatım iyi 

olmadığında muhataplar sıkılır, dinlemek istemezler.  

—Bu ağır görevde Kardeşi Harun’u kendisine yardımcı istedi. Kardeşi Harun 

daha fasih, daha akıcı konuşabiliyordu. İnsanların irşadı gibi zor bir görevde, Hz. Musa 

elbette fedakâr yardımcılara ihtiyaç duyacaktı. 

 

—Hz. Musa’nın bu duasında kardeşinin ismini zikretmesi, ismen yapılan duaya 

güzel bir örnektir. İnsanın yakın çevresiyle hatta tüm insanlık âlemiyle ilgisi vardır. 

Fakat bu arada bazıları için ismen dua etmesi gerekir. Peygamber efendimizde bu 

duanın makbul dua olduğunu söylemiştir. Hayatın kitabı olan Kur’an, mü’minlere, 

Allah’a kulluk ve ibadette bulunmanın yollarını, ekonomik sosyal ve siyasal işlerinde 

uymaları gereken hukuki ve ahlaki kuralları öğrettiği gibi, tevhit mücadelesinin ve 

hakka davetin bütün yol ve yöntemlerini, inceliklerini de öğretir. Hakka davetin en 

önemli kurallarından biri de insanları sadece Allah rızasını gözeterek, O’nun yoluna 

çağırmak ve bu konuda başarılı ve etkin olmak için de O’ndan yardım dilemektir.267 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
266 Taha 20/29–35 
267 Yıldız, Eylemden Söyleme Dua, s. 127 
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7.16. Yalanlayanlara Karşı Yardım İçin Dua 

 

ِلَك َفَصَبُروا َعَلى َما ُآذُِّبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتاُهْم َنْصُرَنا َوال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اللَِّه َوَلَقْد َجاَءكَ َوَلَقْد ُآذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن َقْب

 ِمْن َنَبِإ اْلُمْرَسِليَن

 

“Senden önce nice peygamberler yalanlandı ve kendilerine yardımımız gelene 

kadar, yalanlanmalarına ve sıkıştırılmalarına katlandılar. Allah’ın sözlerini değiştirebi-

lecek yoktur; and olsun ki, peygamberlerin haberi sana da geldi.”268 

 

Tekzip edilme (yalanlanma) her peygamber gibi Rasulullah’ın başına da geldi. 

Aslında onlar Hz. Peygamberin doğruluğundan şüphe etmiyorlardı. Fakat onlar Allah’ın 

ayetlerini yalanlıyorlardı. Hz. Ali (r.a.)‘ın rivayetine göre; Ebu Cehil, Rasulullah (a.s.)’e 

gelerek şöyle dedi: “Biz seni yalanlamıyoruz, senin getirdiklerini inkâr ediyoruz.”269 

 

Bu durumu Kur’an-ı Kerim şöyle bildirmektedir: 

 

 َقْد َنْعَلُم ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َفِإنَُّهْم ال ُيَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن ِبآَياِت اللَِّه َيْجَحُدوَن

“(Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz; doğru-

su onlar seni yalanlanmıyorlar, fakat zalimler Allah’ın ayetlerini bile bile inkâr edi-

yorlar.”270 

 

 İşte bu psikolojik baskıya genel olarak bütün peygamberler uğramışlardır. 

Peygamberimiz kavminin Allah’ın ayetlerine duyarsızlığına, yani Kur’an-ı yalanlama-

larını yine Allah’a şikâyet etmiş ve şöyle dua etmiştir: 

 

َوَقاَل الرَُّسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا   

 

“Ya Rabbi! Şüphesi ki kavmim bu Kur’an-ı mahcur bıraktılar.”271 

 

Ayette geçen “ mahcur” ifadesi, “terkedilmiş” anlamındadır. Müşrikler Kur’anı 

dinlemiyor, ona Kulak vermiyorlardı. Kur’an okunduğu zaman gürültü çıkarıyorlar, ve 
                                                           

268 En’am, 6/34, bkz;Şuara 26/139, Ankebut29/37, Saffat 37/127, Şems 91/14  
269 Yazır, Tefsir, c.3, s.414, Taberi, Cami’ul Beyan, c.7, s.116, İbn Kesir, Tefsir, c. 2, s.129   
270 Enam 6/33 
271 Furkan 25/30 
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başka konularda konuşuyorlardı ki, kuranı işitmesinler. İşte bütün bunlar Kur’anı terk 

etme kabilindendir.272 Bu terk müşriklerin onu yalanlamaları, ona inanmamaları, manası 

üzerinde düşünmemeleri veya bildikleriyle amel etmemeleri, Kur’an yerine boş sözlere, 

şiir vs.ye kulak vermeleri şeklinde olabilmektedir.  

 

Kuran’ın mahcur bırakılması, müşriklere bakan yönüyle Kuran’ı dinlememek, 

kabul etmemek şeklinde görülürken, Müslümanlara bakan yönüyle de ona gereken 

önemi vermemek, hükümlerini uygulamamak şeklinde olabilir.  

 

Günümüzde de nice Müslüman anne-babalar çocuklarının dünyevi geleceği için 

onlara özel öğretmenler tutarken, Kur’an eğitimini ihmal edebilmekte, onların ebedi 

geleceğini tehlikeye atabilmektedir.273  Hz. Peygamberin kavminin yalanlamasına karşı 

yaptığı dualardan birisi de şudur: 

 

 َقاَل َربِّ اْحُكْم      ِباْلَحقِّ َوَربَُّنا الرَّْحَمُن اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن  

 

“Ya Rabbi! Aramızda hak ile hüküm ver. Rabbiniz, vasfettiğiniz şeylere karşı 

kendinden yardım istenilen rahmandır.”274 

 

“Ey Muhammed şöyle söyle: Ey rabbim bizimle sana ortak koşanlar arasında hak 

ile hükmet, onları azaba uğrat. Yine de ki: Bizim Rabbimiz bütün kullarına merhamet 

edendir.”275 

 

Rasulullah’ın bu duası “O bir sihirbazdır, kâhindir, mecnundur, şairdir” türünden 

batıl iddialarına karşı olmuştur. Bu iddialara karşı Rabbine iltica etmiş, O’ndan yardım 

istemiştir.276 

 

Yine bu psikolojik baskıya uğrayan Nuh (a.s.)’ın yaptığı duayı Kur’an şöyle haber 

verir:  

 

                                                           
272 İbn Kesir, Tefsir, c.3, s.329 
273 Eren Şadi, Kur’anda Dua iklimi, s.95 
274 Enbiya 21/112 
275 Taberi, Tefsir, c.17, s.108 
276 Eren, Şadi, Kuranda Dua iklimi,s.96  
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َفَقاَل اْلَمأل الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيِريُد َأْن َيَتَفضََّل َعَلْيُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّه َألنَزَل َمالِئَكًة َما 

ٌة َفَتَربَُّصوا ِبِه َحتَّى ِحيٍن َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اَألوَِّليَن  ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل ِبِه ِجنَّ  

 

 “Milletinin inkârcı ileri gelenleri: “Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey 

değildir. Sizden üstün olmak istiyor.  Allah dilemiş olsaydı melekler indirirdi. İlk 

atalarımızdan beri böyle bir şey işitmedik. Bu adamda nedense biraz delilik var, bir 

süreye kadar onu gözetleyin” dediler. 

                                                                                             َقاَل َربِّ انُصْرِني ِبَما َآذَُّبوِن

 Nuh: “Rabbim! Beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et” dedi.”277 

 

Allah Teala da onun bu duasını kabul ederek, inkârcılardan yeryüzünde eser 

bırakmadığını söyledi. 

 

Peygamberlik kervanı, ileriden beri, Allah’a doğru yol almakta, her devirde doğru 

adımlarla sabit yürüyüşünü bozmadan yoluna devam etmektedir. Her asırda delalete 

düşenlerle onlara tabi olanlar bu akışa mukavemet etmeye çalışırlar. Bu arada dava 

sahiplerinden eziyet çekenler olur, kanlar akar, canlar verilir. Fakat kervan dönüş 

yapmadan ve yolundan sapmadan yoluna devam eder. Zaman ne kadar geçerse geçsin, 

yol ne kadar uzarsa uzasın netice değişmez. Allah’ın nusreti yolun sonunda muhakkak 

surette yetişir. 278 

 

Peygamberlerin karşılaştıkları eziyetlerden belki de ilki gönderildikleri 

toplumların kendilerini yalanlamaları olmuştur. Yalanlama olayı, peygamberlerin 

çoğunun başına gelmiştir. Bu gerçeği defalarca bizzat Kuran-ı Kerim haber 

vermektedir.279 

 

 

 

 

 

 

                                                           
277 Müminun 23/24–26 
278 Seyyid Kutub, Fi zilali’l Kur’an, c.5, s.171 
279 Şuara 26/139, Ankebut 29/37, Saffat 37/127, Şems 91/14,  
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7.17. Savaşta Düşmanla Karşılaşılınca Allah’tan Yardım İstemek İçin Dua  

 

َلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَنَربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبرًا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َع  

 

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kâfir topluluğa 

karşı bize yardım et.”280 

 

Talut’un ordusu, Calut’un ordusuyla karşılaşınca, mü’minler kendilerinin az, 

düşmanlarının ise kalabalık olduğunu görünce, hemen bu şekilde dua ve niyaza 

başladılar. Bunun bir benzeri de Allah Teala’nın, müşriklerle karşılaşınca şöyle dua 

eden kimselerden bahsettiği şu ayettir:281   

 

ي َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواللَّهُ َوَآَأيِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّيُّوَن َآِثيٌر َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصاَبُهْم ِف

ُيِحبُّ الصَّاِبِريَن َوَما َآاَن َقْوَلُهْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا 

 َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن

 

 “Nice peygamberlerle beraber birçok âlimler savaştılar ve Allah yolunda 

uğradıkları belalardan dolayı, ne bir gevşeklik ne de zaaf gösterdiler, ne de ( düşmana 

)boyun eğdiler. Allah sabredenleri sever. Onlar sadece şöyle söylediler: 

 

ا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَنَربََّنا اْغِفْر َلَن  

 

  “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve içimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımıza 

sebat ver ve kâfir topluluğa karşı bize yardım et.”282 

 

Hz. Peygamber  (a.s.), her savaş meydanında böyle dua ederdi. Onun Bedir savaşı 

esnasında devamlı dua ettiği, Cenab-ı Haktan vaadini yerine getirmesini istediği ve 

düşmanla karşılaştığında: 

 “Allah’ım! Onların şerrinden sana sığınıyorum ve onların mağlubiyetini sana 

havale ediyorum.” 

 

                                                           
280 Bakara 2/250 
281 Razi, Tefsiru-l Kebir, c.5, s.360 
282 Al-i İmran, 3/146, 147 



 

 

142

“Allah’ım! Senin adınla hücum eder, senin yardımınla harp meydanında 

dolaşırım”283 derdi.284  

Savaşta yenmek, kuru kalabalıklarla değil, askerin moral gücüyle yakından 

alakalıdır. Bu ise, askerin maneviyatına bağlıdır. Bedir, Malazgirt, Çanakkale gibi nice 

savaşlarda, sayıca az olanlar sayıca çok olanlara galip gelmişlerdir.  

 

Bu dualarda üç esas açıkça görülmektedir. “Sabır, sebat ve Allah’ın yardımı.” 

Allah’ın yardımı sabır ve sebat gösterenlere mutlaka ulaşacaktır.  

 

Ahir zamanın dehşetli fitneleri içinde, ehl-i küfre karşı mücahede edenler, üstteki 

duayı kendilerine, vird edinmelidir. Ta ki, sarsılmasınlar. Günah ve isyan seline 

kapılmasınlar, ayakları kaymadan tam bir metanetle ilerlesinler.285  

 

7.18. Sığınma Duaları (İsti’aze) 

 

“Allah’a sığınma” (isti’aze); dünyevi ve uhrevi, maddi ve manevi insana zarar 

veren şeylerden Allah’ın korumasını istemektir. 

 

İnsana düşmanı olan şeytan zarar verir, nefsanî arzuları zarar verir, kötü ve şer 

insanlar zarar verir; hastalıklar, musibetler ve belalar zarar verir. İnsan bunlardan her 

zaman kendi imkânları ile kurtulamaz, Allah’ın yardımına ihtiyaç duyar.286  

 

Kuran’ı Kerimde, şeytanın dürtü ve vesveseleri karşısında, insana manevi bir yol 

gösterilir. Böylece mümin şeytanın tehlikesini savuşturabilecektir. İstiaze adı verilen bu 

manevi yol, sığınma ve iltica manalarına gelir. 287 

 

Genel olarak ıstılahı mananın bahis konusu olduğu yerlerde, hep şeytandan 

kaçınılmaktadır. Buna rağmen Kur’an’da başlıca dört formunu ( عوذأ ) gördüğümüz 

kelime, aşağıda alacağımız bazı ayetlerde de görüleceği üzeri muhtelif eşyadan Allah’a 

sığınmayı göstermektedir. Buralarda kelimenin şeytanla irtibatlı1 olumsuz manası pek 

                                                           
283 Ebu Davud, “Cihad”, 99(3/42) 
284 Razi ,Tefsıir,c.4, s.361 
285 Eren, a.g.e. s. 110 
286 Kurul, Dualar, s. 403 
287 Isfahanı, el-Müfredat, “AVZ” md. s.352 



 

 

143

yoktur. Sadece Allah’ın Yardım ve terfikine sığınma, uygunsuz davranış ve fiillerden 

muaheze edilmeyi isteme konu edilmektedir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde, 

Peygamberimiz (a.s.) hadislerinde nelerden Allah’a sığınmamız gerektiği bildirilmekte 

ve bu konuda yol gösterilmektedir: 

 

7.18.1. Hesap Gününe İnanmayandan Allah’a Sığınma 

 

  َوَربُِّكْم ِمْن ُآلِّ ُمَتَكبٍِّر ال ُيْؤِمُن ِبَيْوِم اْلِحَساِبَوَقاَل ُموَسى ِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي 

 

“Musa’da, “Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benimde sizinde 

rabbiniz olan Allah’a sığınırım.” dedi.”288 

 

7.18.2. Günahkâr Kavim Tarafından Taşlanmaktan Allah’a Sığınma 

 

ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكْم َأْن َتْرُجُموِنَوِإنِّي   

 

“(Musa dedi ki:) Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benimde Rabbim, sizin de 

Rabbiniz olan Allah’a sığındım.”289 

 

 

 

7.18.3. Cahillikten Allah’a Sığınma 

 

 َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزوًا َقاَل َأُعوُذ ِباللَِّه َأْن َأُآوَن ِمنْ َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُآْم

 اْلَجاِهِليَن 

 

“Hani Musa kavmine, “ Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor” demişti. Onlar 

da “sen bizimle eğleniyor musun?” demişlerdi. Musa da “kendini bilmez cahillerden 

olmaktan Allah’a sığınırım.” demişti.”290 

 

 

                                                           
288 Mü’min 40/27 
289 Duhan 44/20 
290 Bakara 2/67 
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7.18.4. Allah’tan Uygunsuz İstekte Bulunmaktan Yine Allah’a Sığınma 

 

َخاِسِريَنَقاَل َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوِإالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُآْن ِمْن اْل  

 

“(Nuh), “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten 

sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana 

uğrayanlardan olurum” dedi”291 

 

 

7.18.5. Gayri Meşru İlişkiden Allah’a Sığınma 

 

ُعوُذ ِبالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُآنَت َتِقّيًاَقاَلْت ِإنِّي َأ  

 

“ Meryem, “ Senden Rahman’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana 

kötülük etme)” dedi.”292    

 

7.18.6. Şeytandan Allah’a Sığınma 

 

  ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌمَوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمْن الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه

 

“Sana şeytandan bir dürtü geldiğinde, Allah’a sığın. Doğrusu O işitir ve bilir.”293 

 

 َوُقْل َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطيِن َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن َيْحُضُروِن

 “De ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim! Yanımda 

bulunmalarından da sana sığınırım.”294 

 

Ayette geçen “Hemezat” kelimesi, “mehmuz” ile aynı kökten gelmektedir. 

Mehmuz, süratlendirmek için hayvanlara dürtüldüğü gibi, şeytanlar da insanları 

kötülüklere düşürmek için dürtüyorlar.295 

 

                                                           
291 Hud 11/47 
292 Meryem 19/18 
293 A’raf 7/200, Nahl16/98, Mü’minun 23.97.98, Fussilet 41/36, Felak 113/1, Nas 114/1 
294 Mü’minun 23/97,98 
295 Ebu’s-Suud, İrşadul-a’klıs-Selim, c, 6, s.150 
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Şeytanların hemezatı; vesvese verip tuzağa düşürmesidir. “Hemezat”, “hemze” 

kelimesinin çoğulu olup, “savuşturmak, defetmek, şiddetli hareket ettirmek” demektir. 

Bu tıpkı “hez” (sallamak) ve “ezz” (fıkır fıkır kaynamak) kelimeleri gibidir.  

 

Bu tuzak şeytandan Hz. Peygamber hakkında iki şekilde olabilir: 

 

1. Vesvese vermek suretiyle   

 

2-Peygamberin düşmanlarını ona eziyet etmeye teşvik etmek suretiyle. Bu 

mü’minler hakkında da böyledir. Çünkü şeytan mü’minleri de bu iki şekilde tuzağa 

düşürür. Allah’a yalvarıp yakaranı, kendisini şeytandan korumasını isteyenin, yaptığı ve 

yapmadığı şeyler hususunda uyanık olması ve bu düşünce içerisinde olması gerekir. 

Binaenaleyh Allah’a yalvarıp yakarmanın bizzat kendisi, taatlara sımsıkı sarılmaya 

teşvik edici ve günahlardan alıkoyucu olmuş olur.296 Hasan-ı Basri Şöyle der:  

 

“Hz. Peygamber (a.s) namaza başladıktan sonra, üç defa “Allahu Ekber” der, 

sonrada “Allah’ım şeytanın hemezatından, hemzinden, nefsinden ve nefhinden sana 

sığınırım.”297 derdi. Bunun üzerine: 

 

 “Ey Allah’ın Resulü, şeytanın hemzi ne demektir?” diye sorulduğunda 

“Âdemoğlunu yakalayan müvte yani cinnet(sa’ra) buyurdu. “onun nefsi ne?” diye 

sorulduğunda “o şiirdir” buyurdu. “Nefhi ne?”diye sorulduğunda, “o kibirdir” 

cevabını vermiştir.” 

 

Ayetteki “Ya Rabbi! Onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım” ifadesi ile 

anlatılan hususta şu iki izah yapılmıştır: 

 

1-Hatırlayabilmesi, tefekkür edebilmesi, yanılması az olması için, Kur’an okurken 

şeytanın kendi yanında bulunmasından Allah’a sığınmaktır. 

 

2-Hayır, Hz. Peygamber bizzat her zaman onların bulunmasından Allah’a 

sığınmıştır. Çünkü şeytanın bulunması vesveseye sebeptir. Bu tıpkı bir kimsenin “senin 

                                                           
296 Razi, Tefsir-i Kebir, c. 16, s. 457 
297 Tirmizi, “Mevakit” 66; İbn Mace, “İkame”, 2 
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düşmanlığından, hatta seninle yüz yüze gelmekten, seni görmekten Allah’a sığınırım” 

demesi gibidir.298 

 

Hz. Peygamber (a.s) kendisine uykusuzluktan şikâyet eden birisine şöyle dediği 

rivayet edilmiştir: 

 

“Uyumak istediğinde, gazabından ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların 

hemazatından ve benim yanımda bulunmalarından Allah’a ve O’nun tam kelimelerine 

sığınırım” de.”299 

 

Bu ayetle yapılacak dua çok tesirlidir. Yüce Allah, peygamberimize şeytanlardan 

sığınmasını istemiş ve dolayısıyla kullarının tümüne bunu bir örnek olarak açıklamıştır. 

Bunun en lüzumlu yeri yatağa yatarkendir. Bu duayı birkaç kere okumak şeytanların 

şerrinden korunmak için bulunmaz ilaçtır. Çünkü şeytanların insan üzerindeki tesirleri 

aşikardır. Çeşitli rüyaların görülmesi, korkulu yerlerde dolaştırılması hep şeytanların 

tesiriyledir. Abdestli yatmak ve bu duayı okumak en faydalı sebeplerden biridir.300 

 

Yine Ebu Saidi’l Huri’den (r.a) ; Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurdu: “Sizden biri, 

sevdiği bir rüya gördüğü zaman, bilsin ki o Allah’tandır. Buna karşılık Allah’a hamd 

etsin ve gördüğünü anlatsın. Bundan başka hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde 

muhakkak ki bu şeytandandır. Onun şerrinden Allah’a sığınsın. Gördüğü rüyayı 

kimseye anlatmasın, kendine bir zararı olmaz.”301   

 

Allah’a iltica yönündeki talebi doğrultusunda Hz. Peygamber (a.s) çokça istiazede 

bulunurdu. Mesela bir hadisi şeriflerinde şeytanın çarpmasından Allah’a sığınmaktadır: 

 

“Ey Allah’ım! Ölüm esnasında şeytanın çarpmasından Sana sığınırım.”302  

 

Yukarıdaki ayetlerde ve benzeri ayetlerde ‘İstiazenin’ bahis konusu olduğu 

yerlerde, hep şeytandan kaçınılmaktadır. Hz. Peygamberden sıkça, şeytandan ve 

                                                           
298 Razi Tefsir, c. 16, s.458 
299 Tirmizi, “Daavat”, 94 
300 Soysaldı, Kur’anda Dua,  s. 102 
301 Tirmizi, “Daavat”, 53 
302 Ebu Davud, “Vird”, 32, Nesei, “İstiaze”, 61 
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şeytanın emrindeki şer güçlerden Allah’a sığınması istenmektedir. Aynı şekilde 

İmran’ın karısı (Hz. Meryemin annesi de) onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan 

Allah’ın hıfzına emanet etmiştir: 

 

َثى َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّآُر َآاُألْنَثى َوِإنِّي َسمَّْيُتَها َمْرَيَم َفَلمَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأْن  

 

“Onu doğurunca, “Rabbim!” dedi, “onu kız doğurdum.” –Oysa Allah, onun ne 

doğurduğunu daha iyi bilir- “Erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. 

 

 َوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيََّتَها ِمْن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم

 

 Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum.”303 

 

7.18.7.Kuran Okumaya Başlamadan Önce Allah’a Sığınmak 

 

اِن الرَِّجيِم ِإنَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َربِِّهمْ َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِمْن الشَّْيَط 

 َيَتَوآَُّلوَن

 

“Kuran okumak istediğin zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın! Doğrusu 

şeytanın, inananlar ve yalnız Rablerine güvenenler üzerinde bir nüfuzu yoktur.”304 

 

Bu Allah Teala’nın, peygamberi diliyle kullarına olan emridir. Onlar Kur’an 

okumak istedikleri zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmakla emrolundular. Bu, 

vacip anlamında değil mendup anlamında bir emirdir. Bu hususta icma vardır. İstiazenin 

Kur’an okumaya başlamadan önce emredilmesinin sebebi şudur: Kur’an-ı Kerimin 

kıraatini karıştırmama ve düşünmeden onu alıkoymaması içindir. Bunun için cumhur, 

İstiazenin tilavetten önce getirilmesi gerektiği görüşündedir. Hamza ve ebi hatim es- 

Sicistani ise kıraatten sonra okunması gerektiğini bu ayeti delil gösterdiler.305Ancak 

cumhurun görüşü, ayetin zahirine daha uygundur. Zira istiaze ağza arız olan çeşitli hata 

ve çirkin sözlerden onu temizler ve güzelleştirir. Allah Teala’nın kelamını okumaya 

hazırlar.306   

                                                           
303 Al-i İmran 3/36 
304 Nahl 16/98,99 
305 İbn Kesir, Hadislerle Kur’an Tefsiri, c.9, s.4576 
306 Karaçam, İsmail, Kur’an-ı Kerimin Faziletleri ve Okuma Kaideleri, İst–1980, s.394  
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Cafer bin Sadık, “Kuran okumak istediğinde ve diğer ibadetlerden önce 

istihaze’nin emredilmesinin sebebi, dilini gıybet, yalan dedikodu gibi kötü işlerle 

kirleten insanın istihaze ile onu temizlemesi böylece her türlü noksanlıklardan uzak olan 

Rabb’inin kelamını temiz bir lisanla okumasıdır.”demiştir.307 

 

Yukarıdaki ayette yer alan emir, peygamber (a.s.)’in şahsında bütün 

Müslümanlaradır. Kendisine ne sağından ve ne solundan batılın ulaşamadığı Kuran’ı 

okumaya başlarken ihtiyaç söz konusu ise, diğer ameller, için elbette buna daha çok 

ihtiyaç vardır. Dolayısıyla mü’min, herhangi bir iş, ibadet, faaliyet yapmaya başlarken  

“kovulmuş şeytan”dan Allah’a sığınmalıdır.308 

 

7.18.8. Cinlerden ve İnsanlardan Gelen Sinsi Şerlerden Allah’a Sığınma 

 

الَِّذي ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدورِ  ِإَلِه النَّاِس ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس  ِس َمِلِك النَّاِس ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّا

ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس النَّاِس   

 

“De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine; insanların hükümdarına, insanların 

ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesvese fısıldar; 

gerek cinlerden, gerek insanlardan.”309  

 

7.18.9. Yaratılmışların Şerrinden Allah’a Sığınma 

 

 ِفي اْلُعَقِد َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب َوِمْن َشرِّ النَّفَّاَثاِت ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق ِمْن َشرِّ َما َخَلَق 
 َحَسَد 

 

“De ki: “ Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, 

düğünlere nefes eden büyücülerin şerrinden haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, 

sabahın Rabbine sığınırım.”310 

Yüce Allah, canlı cansız, cin ve insan görülen görülmeyen bütün varlıkların 

şerrinden Allah’a sığınılması gerektiğini Kur’anın son iki suresinde Yukarıda aldığımız 

şekilde bizlere bildirmiştir. Ayetlerdeki sığınma konularını incelediğimiz zaman, bu 
                                                           

307 Kalkan, Ahmet, İslam Akaidi, s.321–32 
308 Yıldız, Eylemden Söyleme Dua, s.105 
309 Nas 114/1–6 
310 Felak 113/1–5 
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konuların çok geniş kapsamlı olduklarını görmekteyiz. Demek ki Allah Teala’ya her 

konuda sığınmamız bize vaaz edilmektedir. 

 

Kuran’ın bu son iki suresine “Muavvizeteyn” denir. Peygamberimiz ashabına bu 

iki sureyi okumalarını tavsiye etmiş ve “insanlar bu iki sureden daha faziletli bir 

sığınma yapamazlar” buyurmuştur. 311 

 

Bazı rivayetlerde bu iki sure ile birlikte “İhlâs” suresi de zikredilmiş ve bu üç 

sureye “Muavezat” denilmiştir. Peygamberimiz bu üç süre hakkında; “İnsanlar bu 

surelerden daha iyi başka bir şeyle sığınamaz” buyurmuş ve sabah akşam üçer kere 

okunmasını tavsiye etmiştir.312     

 

7.18.10. Değerlendirme 

 

Kur’an-ı Kerim, şeytanın insana en büyük düşman olduğunu,313 ona vesvese 

verdiğini,314 fakirlikle korkutup cimriliği emrettiğini, 315 hilekâr olduğunu,316 

müslümanlar arasına düşmanlık tohumlarını atmak istediğini,317 insanların amellerini 

kendilerine süslü göstermek istediğini,318 hilesinin zayıf olduğunu,319 aldatıştan başka 

bir şey vaat etmeyeceğini,320 iman etmeyenlerin velisi olduğunu,321 bize haber 

vermektedir.  

 

İnsanlar için “apaçık bir düşman” ve “saptırıcı olan ve kıyamete kadar da bu 

misyonunu sürdürecek olan insanı aldatmak için her türlü sinsi yöntemini kullanır. Gizli 

açık her yola başvurur. Bu nedenle mü’minler, şeytana karşı daima uyanık olmalı, 

oyunlarına gelmemek için aklını basiretini kullanarak vahye sarılmalı, şeytanın vesvese, 

kışkırtma ve dürtüklemelerinden, her türlü kötülük ve şerrinden Allah’a sığınılmalıdır.  

 

                                                           
311 Nesei, “İstiaze”, 1 
312 Kurul, “Dualar”, s. 407 
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314 Araf 7/20 
315 Bakara 2/268 
316 Nisa 4/76 
317 Maide 5/91 
318 Nahl 16/63 
319 Nisa 4/76 
320 İsra 17/64 
321 Araf 7/20 
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Her konuda olduğu gibi dua konusunda da bize örnek olan Rasulullah efendimizin 

pek çok konuda Allah’a sığındığını görmekteyiz. Peygamberimiz (a.s), dünya fitnesi, 

yaşlılık, tembellik, acizlik, borç yükü, kabir azabı, cehennem azabı, fakirlik ve 

zenginliğin fitnesi, üzüntü, keder, korkaklık, cimrilik düşman istilası; dilinin, gözünün, 

kulağının kalbinin ve tenasül uzvunun şerri, zillete düşme, açlık, üzüntü ve keder, 

zulüm, kötü amel ve kötü ahlak, şirk, küfür, nifak, hainlik konularında Allah’a 

sığınmıştır. Yine Mesih deccalın fitnesinden, hastalıktan, sağırlıktan, dilsizlikten, 

nifaktan, riyadan, faydasız ilimden, imansız kalpten, doymayan nefisten ve benzeri pek 

çok konuda Allah’a sığınmış, mü’minlerin de sığınmalarını istemiştir.   

 

Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki, gerek Kur’andaki sığınma dualarındaki 

gerekse Rasulullah Efendimizin Allah’a sığınmak için Yapmış olduğu Dualardaki 

konulara Baktığımız zaman; Göreceğiz ki, Yüce Rabbimize her konuda sığınabiliriz. 

Ondan yardım bekleyebiliriz. İhtiyacımız olan konu, maddi ya da manevi, gizli ya da 

açık, insandan ya da insan dışındakilerden olsun değişmez. Rabbimize “meşru” olan her 

konuda sığınabiliriz. Hatta Hz. Nuh’un sığınma duasında gördüğümüz gibi, “O’nun 

hoşuna gitmeyen, yani meşru olmayan istekte” bulunmaktan dahi, yine Allah’a 

sığınabiliriz.   
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7.19. Bozgunculara Karşı Yardım 

 

7.19.1. Zalimler Konusunda 

 

َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلَمَأل َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمنْ 

ِميَنَفَخَرَج ِمْنَها َخاِئفًا َيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمْن اْلَقْوِم الظَّاِل النَّاِصِحيَن   

 

“Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi: “ Ey Musa! İleri gelenler, seni 

öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen uzaklaş. Doğrusu ben sana öğüt 

veriyorum” dedi. (Musa) korku içinde çevresini gözetleyerek oradan çıktı: 

 

 

                                                                                  ِمْن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَقاَل َربِّ َنجِِّني

 

 “ Rabbim! Beni zalim Milletten kurtar” dedi.”322 

 

Aynı duayı Firavunun mü’mine karısı Asiye annemizin de yaptığını görüyoruz: 

 

َثًال ِللَِّذيَن آَمُنوا ِاْمَرَأَة ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيتًا ِفي اْلَجنَِّة َوَنجِِّني ِمْن ِفْرَعْونَ َوَضَرَب اللَُّه َم 

 َوَعَمِلِه َوَنجِِّني ِمْن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

“Allah inananlara, Firavunun karısını misal gösterdi. O: “ Rabbim! Katından 

bana cennette bir ev yap, beni Firavundan ve onun işlediklerinden kurtar; beni zalim 

milletten kurtar” demişti.”323 

 

7.19.2. Müfsitler Konusunda 

 

 َقاَل َربِّ انُصْرِني َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن

“De ki: “Rabbim! Bozgunculara karşı bana yardım et”324 

 

Fesat; bir şeyin az veya çok itidalden çıkmasıdır.325 Zıddı salah’tır.326 

                                                           
322 Kasas 28/20,21 
323 Tahrim 66/11 
324 Ankebut 29/30 
325 Isfahanı, el-Müfredat, FSD md. s. 379 
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Lut (a.s)’ın yapmış olduğu bu dua ile fasitler konusunda da Allah’tan yardım 

dilememiz gerektiğini öğreniyoruz. Lut (a.s)’ın kavmi, fuhuş ihdas edip kendilerinden 

sonra gelenlere kötü bir adet bıraktıkları için Allah Teala onları böyle vasıflandırdı. 

Onlara acilen azabın indirileceğini ve azabı hak ettiklerini de bildirdi.327  

 

7.20. Mülk ve Saltanat İsteme 

 

َك َأْنَت اْلَوهَّاُبَقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلكًا ال َيْنَبِغي َألَحٍد ِمْن َبْعِدي ِإنَّ  

 

  “Rabbim! Beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir 

hükümranlık ver; Sen şüphesiz daima bağışta bulunansın” dedi.”328 

 

Hz. Süleyman kendi haline mahsus bir mucize olsun ya da onu hiç kimse çekip 

alamasın istedi. Razi buna şöyle mana da vermiştir. Yani bana öyle şanlı bir mülk ver 

ki, ben ona kavuşup öldükten sonra “dünya mülkünün bir vefası olsaydı Süleyman’a 

olurdu” denilsin de kimsenin dünya saltanatına rağbeti kalmasın. Buda güzel bir 

anlamdır fakat biz öyle anlıyoruz ki, Süleyman (a.s)’ın asıl maksadı dünya mülküne 

değil, ahiret mülkünü istemektir.329  

 

7.21.Aynı Anda Kendisi ve Başkaları İçin Dua Etmesi 

 

Mü’minler kendileri için dua ettikleri gibi, çocukları, sağ veya ölü anne-babaları, 

diğer yakınları, peygamberimiz ve diğer mü’minler için de dua ederler. Ayet ve 

hadislerde bu tür duaların örnekleri vardır. Mü’minler bencil değillerdir. Kendileri için 

istedikleri şeyi mü’min kardeşleri için de isterler, “ben” yerine “biz” diyerek dua etmeyi 

tercih ederler. Yüce Allah’ta Kur’an’ın ilk suresinde bize bu hususu açıkça bildirmekte 

ve biz diyerek dua etmemizi istemektedir:330 

 

 ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم

                                                                                                                                                                 
326 İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, c.3, s.336 
327 Zamahşeri, el-Keşşaf, c.4, s.246 
328 Sad 38/35 
329 Yazır, a.g.e. c.6, s.470,471  
330 Kurul, Kulluğun Özü İbadetin Ruhu Dualar, s. 36  
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“Ey Rabbimiz! Biz ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz! Bizi 

doğru yola ilet.”331   

 

Kur’an’da “biz” hitabıyla yapılan dua örnekleri çok fazladır. Bu dualar yeri 

geldikçe ifade edilecektir. Mü’minlerin yüzlerine ve gıyaplarında birbirlerine yaptıkları 

duaların makbul olduğunu Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: 

 

“Hiç şüphesiz en süratli kabul edilen dua, bir mü’minin bir mü’mine gıyabında 

yapmış olduğu duadır.”332 

Yine Peygamber Efendimiz Mü’min Kardeşine dua eden kişiye, Meleklerin de 

dua edeceğini şu hadiste buyurmuştur: 

 

“Bir kimse kardeşinin gıyabında dua ettiği zaman melekler “âmin aynısı sana da 

verilsin” diye dua ederler.”333 

 

Karşılaşan ve birbirine dua eden mü’minin dualarının kabul edileceğini 

Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur: 

 

“Birbiriyle karşılaşıp tokalaşan iki müslüman yoktur ki Allah dualarını kabul 

etmiş, ellerini bırakmadan onları bağışlamış olmasın.”334 

 

Hadislerden de gördüğümüz üzere kendi dışımızdakilere dua etmemiz duamızın 

kabulüne sebep olmaktadır. O halde dışımızdaki en yakınımız olan anne- babamıza, 

çocuklarımıza, ya da uzağımız olan tanıdığımız tanımadığımız Ölü veya diri tüm 

mü’minlere dua etmeli ve hayattakilerden dualar almalıyız. 

 

 

 

 

 
                                                           

331 Fatiha 2/5,6 
332 Ebu Davut, “Salât”, 364; Buhari, “Edebü’l-Müfred”, no: 623  
333 Ebu Davut, “Salât”, 362; Müslim, “Dua”, 86–88 
334 Ebu Yala, “Zikir ve Dua”, No:4139 
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7.21.1.Anne-Babaya Dua 

 

Anne-Baba için hayır duada bulanmak çocukların temel görevlerinden biri olup, 

Çocuklar onlara yapmış oldukları dualarıyla, onlara minnetlerini bir nebze de olsa, 

yerine getirmeye çalışmalıdır. 

 

 Çocuklarının yapmış olduğu dua ile anne-babaların cennetteki manevi dereceleri 

artar. Peygamberimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: 

“Mü’minin cennetteki derecesi yükseltilir. Bu kimse, “Ya Rabbi! Bu derece 

nereden kaynaklandı?” diye sorar. “Çocuğunun senin için af dilemesi sebebiyle” diye 

cevap verilir.”335    

 

7.21.1.1. Anne-Babanın Affı için Dua 

 َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب

 

“Rabbim! Hesabın görüleceği gün beni, anne-babamı ve mü’minleri bağışla!”336 

 

Kur’an’da Hz. İbrahim’in anne-babasının bağışlanması için yaptığı dua; bizim 

dışımızda, ama bize en yakın ve hakkı en büyük anne-babamıza öncelikle hangi konuda 

dua edeceğimize güzel bir örnektir. 

 

7.21.1.2. Anne-Babaya Allah’tan Merhamet Dileme 

 

 َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمْن الرَّْحَمِة َوُقْل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َآَما َربََّياِني َصِغيرًا

 

“Onlara acımandan dolayı, tevazu kanadını indir,(onlara karşı alçak gönüllü ol) 

ve: “Ey Rabbim! Onlar, beni küçükken nasıl (acıyıp) yetiştirdilerse sen de onlara (öyle) 

acı!” de”337  

Daha öncede belirttiğimiz gibi, Allah’tan Merhamet dilemek kulun öncelikli 

dualarından olmalı. Aynı duayı bizi merhametle ve büyük fedakârlıkla büyüten anne-
                                                           

335 İbn Ebi Şeybe, “Dua”, 111, No:29731 
336 İbrahim 14/41 
337 İsra 17/24 
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babamız için de yapmak evlatlık vazifemiz olmalıdır. “Anne-babama ne dua edeyim?” 

diyenlere, Kur’an’ın öncelikli duaları arasındaki “Merhamet” duasının öğretildiğini 

görmekteyiz. 

 

7.21.2. Çocuklara Dua 

 

Anne-baba, çocukların hayata gelme sebebidir. Çocuklarını her türlü zahmete 

katlanarak büyütmüşlerdir. Üzerlerinde hakları çoktur. Bu itibarla yaptıkları dua 

reddedilmez. O halde çocuklarının iyiliği için büyük emek harcamaktan çekinmeyen 

anne-babanın, endi elinden geleni yapmakla birlikte, Allah’a da dua edip ondan yardım 

dilemesi evladına yapacağı en güzel davranış olacaktır. Bu hususta Peygamber 

efendimiz (a.s) şöyle buyurmaktadır: 

“Hiç şüphe yok ki üç kişinin yaptığı dua kabul edilir: Anne-babanın çocuklarına 

yaptığı dua, misafirin duası ve zulme uğramış kimsenin duası.”338 

 

Anne-babanın çocuklarına öncelikli, olarak hangi duayı yapmaları gerektiği 

hususunda, Ku’andaki dualar ve konuları ışık tutmaktadır. Şüphesiz bir anne-baba 

çocuğuna dua ediyordur. Fakat Rabbimizin Kur’an’da peygamberlerin diliyle veya 

başkalarının diliyle öğrettiği dualar ve konuları bizim çocuklarımız için ilk önce neler 

istememiz gerektiği konusunda bizi eğitmektedir. Şimdi sırasıyla onların hayatında 

önem vermemiz ve istememiz gereken konuları görelim: 

 

7.21.2.1. Çocuklarımız ve Kendimizin Müslüman Olması İçin 

 

َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم   

 

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar (Müslüman) yap, neslimizden de sana teslim 

olan bir ümmet çıkar.”339   

 

Bu dua ayetinde görüldüğü üzeri Hz. İbrahim’in ve İsmail (a.s) ‘ın Duaları 

Allahtan kendilerini sadece Ona kul yapmasını, nesillerinden de sadece Allah’a tapan 

bir millet yaratmasını, kendilerine ibadet şekillerini göstermesini ve kusurlarını 

                                                           
338 Ebu Davut, “Salât”, 364; Tirmizi, “De’avat”, 48 
339 Bakara 2/128. 
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bağışlamasını istemişlerdir. Biz de bu konularda kendimiz ve gelecek nesillerimiz için 

dua etmeliyiz.           

 

7.21.2.2.Namaz Ehlinden Olma 

 

اِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقومُ َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَو َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ُذرِّيَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاء 

 اْلِحَسابُِ

 

“Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı kabul 

buyur.”340 

 

Allah Teala İbrahim (a.s)’ın yapmış olduğu bu dua ayetiyle bize, dua etme 

şekillerinden birini öğretmektedir. Namaza devamlı olmayı ve çocuklarımızın da 

namaza devamlı olmalarını istiyorsak, bu duayı çokça yapmalıyız. Sadece kendimiz için 

değil başkaları için de dua etmeliyiz. Rasulullah (a.s) da birini andığı zaman ona dua 

ederdi ve önce kendisinden başlardı.341  

 

7.21.2.3. Gözler Aydınlığı Muttakilerden Olma 

 

 َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَمامًا

“Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve çocuklar lutfeyle ve bizi takva 

sahiplerine önderler kıl.”342  

 

Burada kast edilen verilecek nesillerin Allah’a ibadet eden nesiller olmasıdır. 343 

Yoksa fizik güzelliği yakışıklılık ve parlaklık söz konusu değildir.344  

 

Elmalı’lı Hamdi Yazır da ayette geçen “imam” kelimesi hakkında şu açıklamada 

bulunur: “İmam; başkan, öncü, kendisine uyulan kimse demektir.” Yalnız muttaki 

olmak değil, muttakilerin öncüsü olmak ne büyük gaye, ne kutsal bir düşünce ve 

idealdir. Düşünülmeli ki Rahmanın Kullarının ruhlarındaki büyüklüğü gösteren bu 

                                                           
340 İbrahim 14/40,41 
341 Tirmizi, “Dua” 10 
342 Furkan 25/74 
343 Zamahşeri, el-Keşşaf, c.4, s.158 
344 İbn Kesir, Tefsir, c.11, s.6048 
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duanın içinde bulundurduğu mana ne yüksek, ne toparlayıcıdır! Bundan yüksek bir fikri 

ilerleme, yüce gayret düşünülemez.345 Hasan-ı Basri Şöyle der: “Bu müslüman kula 

zevcesinin, çocuğunun, kardeşinin ve dostlarının Allah’a itaatinin Allah tarafından 

gösterilmesidir. Allah’a yemin olsun ki, müslümanın çocuğunu yahut kardeşini veyahut 

ta dostunu, Allah’a itaat eden birisi olarak görmesinden daha fazla göz süruru olur 

mu?”.346 İbn Abbas, Hasan-ı Basri, Katade, Süddi şöyle söylerler:”Bizi öyle önderler 

yap ki, bize uyulsun.” Başkaları da burayı şöyle açıklar: “Bizi hayra erişenler ve hayra 

eriştirenler kıl.” Böylece kendi ibadetlerinin çocuklarının ve nesillerinin ibadetiyle 

bitişik olmasını hidayetlerinin faydasının kendilerinden başkasına geçmesine de sevinip, 

istemişlerdir. Zira bunun sevabı daha çok, akıbeti daha güzeldir. Bu sebepledir ki 

Müslimlin sahihinde Ebu Hureyre’den Allah Resulünün (a.s.) şöyle buyurmuş tır: 

 

“İnsan öldüğü zaman şu üçü dışında onun ameli kesilip sona erer: Sadaka-i 

cariye veya kendisinden faydalanılacak ilim veya kendisine dua eden salih bir 

çocuk.”347  

 

 

7.21.2.4. Çocukları İçin Allah’tan Bağışlamasını Dileme 

 

 َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِّي ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

“Yakup: “Allah’tan bağışlanmanızı dileyeceğim; şüphesiz O, bağışlar ve 

merhamet eder” dedi.”348  

 

Yakub (a.s.)’ın çocukları suçlarını itiraf edip bağışlanmaları için babalarından dua 

etmesini istediklerinde, o onlar için Allah’tan bağışlanmalarını dileyeceğini söyledi. 

 

Hz.Yakub’un, bu sözünü ne zaman gerçekleştirdiği hakkında Kuran-ı Kerim 

herhangi bir açıklama vermemektedir.   

 

 

 

                                                           
345 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.6, s.89 
346 İbn Kesir,Tefsir, c.11, s. 6048 
347 İbn Kesir, Tefsir, c.11, s.6049 
348 Yusuf, 12/98 
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7.22.Bozgunculara Fitne Konusu Olmama 

 

 َربََّنا ال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِللَِّذيَن َآَفُروا َواْغِفْر َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم

 

“Rabbimiz! Bizi küfredenler için bir fitne yapma; bizi bağışla, doğrusu sen güçlü 

olan, hâkim olansın.”349  

 

Hz. İbrahim ve onunla birlikte mücahede eden mü’minlerin yapmış olduğu bu 

duada önemlidir. Mücahid der ki: “Bu ayetin anlamı şöyledir: Ey Rabbimiz! Onların 

eliyle de bizi azablandırma, Senin katındakilerin vasıtasıyla da azablandırma. Çünkü 

onlar eğer bunlar hak yolda olsalardı bunlar başımıza gelmezdi derler. Katade derki:  

“Onları bize galip kılma. O takdirde bununla fitneye düşerler ve kendilerinin hak yolda 

oldukları için bize galip olduklarını sanırlar.”350  

 

Allah’ın dostu İbrahim Rabbine layık bir ibadetin imkânsızlığını anladığından 

hakkın azamet ve kibri yasına sığınıyor. Ve rabbinden mağfiret diliyor, ta ki düşünce ve 

istekleri itibariyle hem kendisiyle beraber olanlara ve hem de kendisinden sonra 

gelenlere örnek olsun.351 

 

Kur’an’da Rabbimizin bize bildirdiği başkasına fitne konusu olmamakla ilgili 

olarak, Hz. Musa’nın Kavminin duasının da aynı içerikte olduğunu görmekteyiz: 

 

ْنُتْم ُمْسِلِميَن َفَقاُلوا َعَلى اللَِّه َتَوآَّْلَنا َربََّنا ال َتْجَعْلَنا ِفْتَنةً َوَقاَل ُموَسى َيا َقْوِم ِإْن ُآْنُتْم آَمْنُتْم ِباللَِّه َفَعَلْيِه َتَوآَُّلوا ِإْن ُآ 

َوَنجَِّنا ِبَرْحَمِتَك ِمْن اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن ِلْلَقْوِم الظَّاِلِميَن   

 

“Musa: “Ey Milletim! Allah’a inanıyorsanız O’na güvenin.”dedi. “Allah’a 

güvendik; Ey Rabbimiz! Bizi zalimler için bir fitne yapma, rahmetinle bizi kâfirlerden 

kurtar” dediler.”352 

 

 

 
                                                           

349 Mümtehine, 60/5 
350 İbn Kesir, tefsir, c.14, s.7837 
351 Seyyid Kutub, Fi Zılal’il-Kur’an, Hikmet Yay. İst–1977, c.14, s.421 
352 Yunus 10/84–86 
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7.23. Mazlumların Allah’tan Bir İdareci İstemesine Dair Dua 

 

اْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َو
 َأْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِلّيًا

 

“Size ne oluyor ki, zulme maruz kalıp; “Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan şu 

beldeden çıkar. Kendi nezdinden bize bir veli (idareci) ver. Yine kendi nezdinden bize 

bir idareci yolla.” diyen erkekler kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz ?”353  

 

Ayet Medine’ye hicretten aciz kalan erkek, kadın ve çocukların içler acısı 

tablosunu ortaya koymaktadır. Öyle ki duadan başka yapacakları bir şeyleri 

kalmamıştır. 

 

Namaz, oruç farz olduğu gibi Allah yolunda malıyla canıyla cihat etmekte bir bir 

vazifedir. Cihadın gayesi, Allah’ın dinini hâkim kılmak, insanlığı putlar ve tağutlardan 

kurtarmak, yeryüzünde her türlü fitne ve kaosu kaldırıp, evrensel barışı sağlamaktır. 

Ayette, mazlumları zulümden kurtarmak için cihada teşvik vardır. Şu mesaj 

verilmektedir: “Cihadı terkte size hiçbir özür yoktur. Bir kısım din kardeşleriniz 

zalimlerin zulmü altında inlerken, siz rahat döşeğinizde yatamaz, keyfinize 

bakamazsınız.” 

 

Bütün müslümanlar bir vücudun azaları gibi birbiriyle alakadar ve birbiriyle 

münasebettardır. İman cevheri bunu gerektirir. Böyle bir iman, “başkalarının elemini 

ruhunda duymak, onların lezzetleriyle lezzetlenmek” gibi ulvi duygular kazandırır. Kişi, 

böyle bir ruh haliyle, bütün İslam âlemini kendi evi, bütün vatan çocuğunu kendi 

çocuğu gibi görür, onların saadetiyle mesut, elemleriyle müteellim olur.354       

 

 

 

 

                                                           
353 Nisa 4/75 
354 Eren, Kuranda Dua iklimi,. s.115, 116 
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8. KİŞİNİN BAŞKALARI İÇİN DUA ETMESİ 

Başkaları için yapılan dua örneklerinde görüyoruz ki, dua eden kişi dua ettikleriyle 

bir ilişkisi olmamasına rağmen, bir sorumluluk bilinci içerisin de dua etmektedir. Dua 

ettikleriyle doğrudan bir ilişkisi yoktur ya da gerçekte onlardan olmasına rağmen 

kendisini o guruptan saymamakta; tüm isteklerini doğrudan başkalarına has kılmakta, 

kendisini dışlamaktadır. Bu durumda genellikle üçüncü çoğul şahıs olan “onlar” 

kullanılmaktadır 

Başkaları için yapılan duaların sadece onlara iyilik dilemek için hayırlarına 

yapılmadığını, bazen aleyhlerine (beddua) de yapıldığını görüyoruz. O sebepten bu 

duaların lehde yapılanlar (hayır dua), aleyhde yapılanlar (beddua) şeklinde iki ayrı 

gurupta incelenmesi faydalı olacaktır. 

8.1. BAŞKALARININ LEHİNDE YAPILAN DUALAR (HAYIR DUALAR) 

Dua eden kişinin kendi dışında başkaları için yani, toplumu, milleti, salihler, 

mücahitler, askerler... Hatta ölmüşler için yapmış oldukları dualardır. Burada onlar için 

istenen hayır, bereket, izzet, şeref, af ve mağfiret, başarı başkaları içindir. Dua eden 

“görev sorumluluğu” taşıyan biri pozisyonundadır. Onlara hizmet ettiğine inandığından, 

faziletlerini itiraf eder ama kendisini bu isteklere dâhil etmez. 

8.1.1. Şehrin Emniyeti ve Halkının Rızıklanması İçin Dua 

اْرُزْق َأْهَلُه ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخرِ َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلدًا آِمنًا َو

 َقاَل َوَمْن َآَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِليًال ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصيُر

“İbrahim: “Rabbim! Burasını emin bir şehir kıl, halkından Allah’a ve ahiret 

gününe inananları ürünlerle rızıklandır.” Demişti. Allah da: “İnkâr edeni de az bir 
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müddet geçindirir, sonra da onu ateşin azabına uğramak zorunda bırakırım, “ne kötü 

sonuç” buyurmuştu.”355 

 İbrahim (a.s.) Mekke’nin güvenli bir yer olması ve orada yaşayanların da 

meyvelerle rızıklandırılmasını Allah Teala’dan yukarıdaki dua ile istedi. Allah onun bu 

duasını kabul ederek, orada insan kanının akıtılmasını, zulmü ve avlanmayı yasakladı. 

Nitekim Allah Teala Şer’an ve takdiren bunu gerçekleştirmiştir.356 “Ayeti 

kerimede  “kim de oraya girerse emin olur” buyurmuştur. 

Peygamber efendimiz de tıpkı İbrahim (a.s.) gibi onu örnek alarak, Medine ve 

halkı için dua etmiştir: “Allah’ım! İbrahim’in Mekke’yi haremgâh kıldığı gibi, bende bu 

şehrin iki dağının arasını haremgah kılıyorum. Allah’ım onların ölçülerini bereketlendir, 

Allah’ım onların ölçülerini bereketlendir.” “İbrahim nasıl Mekke için dua ettiyse bende 

Medine’nin ölçeği için dua ettim.”357  

İbrahim (a.s.) kendisi görmese bile başkaları için bu dualar ne kadar içten ve 

teslimiyetle yapılmış ki, Allah Teala en yüce kabul makamında kabul etmiş üstelik 

kıyamete kadar şer’ileştirmiştir. Peygamber efendimizin ve onun yapmış olduğu 

duaların bereketi hala oraya giden hacılarca da müşahede edilmektedir. Biz de sadece 

kendimiz görmek için değil, göremeyecek olsak bile bizim dışımızda ki inanan insanlar 

için hayır duamızı bir vazife bilmeliyiz. 

8.1.2. Kavminin Kurtuluşu İçin Kavminden Bir Peygamber Duası 

 

ِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزآِّيِهْم ِإنََّك َأنَت الَعِزيُز الَحِكيُم َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِّْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَيا  

“Rabbimiz! İçlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, 

onları her türlü kötülükten arıtan bir peygamber gönder. Doğrusu güçlü ve hâkim olan 

sensin.”358 

 

                                                           
355 Bakara 2/126 
356 İbn Kesir, Tefsir, c.2, s.550 
357 İbn Kesir,Tefsir, c.2, s.548 
358 Bakara 2/129 
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Hz. İbrahim kavminin Hanif dini üzerinde kalması gerektiğini bildiğinden onlara 

bu şekilde dua etti. 

 

Bu rasulden muradın Hz. Muhammed olduğu açıktır. Çünkü Hz. İsmail’in zürri-

yetinden başka bir peygamberin gelmediği hakkında ittifak vardır.359 Nitekim Rasulul-

lah Efendimiz (a.s.) bir hadis-i şeriflerinde: 

 

“Ben atam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın müjdesi ve annemin rüyasıyım.” 

buyurmuştur.360 

 

İbrahim (a.s.) ‘ın bu duasına bir şükran olmak üzeredir ki, Muhammed ümmetine 

namazlarda “ Allahümme salli” ve “Allahümme barik” dualarını okumak talim buyrul-

muştur.361 

 

8.1.3. Başkalarının Bağışlanması 

 

 ِإن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم

 

“Onlara azab edersen doğrusu onlar senin kullarındır; onları bağışlarsan, güçlü 

olan hâkim olan ancak sensin.”362 

 

Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İsa’nın ümmeti adına yapmış olduğu bu örnek duada, 

onlar için bağışlanma dilemektedir. Hz. Peygamber (a.s.)’e de ümmetinin bağışlanması 

için şu şekilde dua etmesi Allah Teala tarafından emredilmektedir: 

 

َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُآنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهمْ 

  الّلَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوآِِّليَنَوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوآَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ

 

“Allah’ın rahmetinden dolayı (Ey Muhammed), sen onlara karşı yumuşak 

davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. 

                                                           
359 Yazır, ,a.g.e., c.1, s.409 
360 Ahmet b. Hanbel, Müsned, 5/262, Yazır, a.g.e.  
361 Buhari, “Enbiya”, 10; “Daavat”, 31,31; Müslim “salat”, 65,66,69; Ebu Davud, “Salat”, 179; Nesei, 
“Sehv”, 49; Yazır, a.g.e. c.1, s.410 
362 Maide 5/118 
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Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi 

Allah’a güven, doğrusu Allah güvenlerini sever.”363 

 

Ahmed b. Hanbel, şöyle bir hadis nakleder: Ebu Zer (r.a.) şöyle dedi: Rasulullah 

(a.s.) bir gece sabaha kadar, rükû ve secdede; “onlara azab edersen, onlar senin 

kulların-dır...” (Maide 5/118) ayetini okuyarak namaz kıldı. Sabah olduğunda; “Ey 

Allah’ın Rasulu! Sabaha kadar bu ayeti okuyarak secde ve rukuya gittin” dedim. Hz. 

Peygamber (a.s.); Aziz ve Celil Rabbim’den ümmetim için şefaat diledim. Allah da bana 

verdi. Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmayan –Allah dilerse- şefaata nail olur” buyurdu.”364 

 

 

8.2. BAŞKALARININ ALEYHİNDE YAPILAN DUALAR 

 

Kur’an-ı Kerim’de, mü’minlerin aleyhine yapılmış herhangi bir duaya rastla-

mıyoruz. İslamiyet bir müslümanın kendisi ya da bir başka müslümanın aleyhinde bed-

dua ve lanet etmesini yasaklamıştır. Ancak buna rağmen, kâfirlerin aleyhine Hz. Nuh, 

Hz. Musa, Hz. Şuayb’ın Kahhariye olarak aleyhte dualarını görmekteyiz. 

 

8.2.1. Beddua Nedir? 

 

Farsça “ fena, çirkin, kötü, yaramaz” anlamlarına gelen “bed” kelimesiyle, Arapça 

“ dua” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen “beddua”; herhangi bir sebepten 

dolayı herhangi bir kimse hakkında kötü istek ve temennide bulunmaktır. Hayır duanın 

zıddıdır. İnsanın, kendisi veya başkaları aleyhinde “ Allah kahretsin, Allah belanı 

versin” gibi ifadelerle yaptığı dualardır.365 

İslamiyet bir müslümanın kendisi veya başkaları aleyhine beddua ve lanet 

etmesini yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz (a.s.): 

 

“Kendi aleyhinize evlatlarınızın ve mallarınızın aleyhine sakın beddua etmeyiniz 

ki; dualarınızın kabul olacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul olmuş olur.”366 

buyurmuştur. 

                                                           
363 Al-i İmran 3/159 
364 Ahmed b. Hanbel, 5/149  
365 Yıldız, Dua, s.151 
366Nevevi, Riyazu’s-Salihin Tercümesi, c.3, s.82 
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Peygamberimiz (a.s.) beddua ve lanet etmekten kaçınır; kendisinin rahmet 

peygamberi olduğunu söylerdi. Bütün peygamberler gibi tevhit mücadelesi esnasında 

sık sık tepkilerle karşılaşan, hakaretlere maruz kalan, saldırılara uğrayan, eza ve cefa 

gören Hz. Peygamber (a.s.), kendisine zulmeden, saldıran cahil insanlara beddua yerine 

dua etmiştir. Bunun en tipik örneklerinden biri, Taiflilere İslamı anlatmak için gittiği 

zaman, Taif eşrafı onun O’nun tebliğini reddetmekle kalmayıp, çocuklara ve ayak 

takımına Peygamberimizi taşlattıkların da ayakları kan içinde kaldığı halde, yaptığı dua 

idi.  Resul-ü Ekrem (a.s.), bu şartlar altında bile, bir rivayete göre, o sırada Allah 

tarafından kendisine “ onlar hakkında yapacağı bedduanın kabul edileceği, dilerse 

onları helak edeceği” bildirilmiş olmasına rağmen, onlara beddua etmeyip, “ Hayır, 

belki bunların sulbünden sana ibadet edecek çocuklar doğar Ya Rabb!” demişti. 

 

Peygamber Efendimiz (a.s.) Uhut’ta dişini kıran, yüzünü yaralayan düşmanları 

için: “Allah’ım! Kavmimi hidayete erdir, çünkü onlar yaptıklarını bilmiyorlar”367 diye 

dua etmiştir. 

Bütün çalışmalara rağmen, İslamiyeti kabul etmeyen Devs kabilesine beddua 

etmesi istenince: “Ya Rabbi! Devs kabilesine hidayet eyle de onları bizim saflarımıza 

kat”368 diye dua etmiştir. 

 

Bu bağlamda Peygamberimizin Taif’te taşlandığı zaman Rabbi’ne iltica ederek 

yaptığı dua, tarihin kaydettiği müstesna dualardan biridir:369 

 

“İlahi! Kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor 

görüldüğümü, ancak sana arz eder, sana şikâyet ederim. 

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüpte dalına bindiği 

biçarelerin Rabbi sensin. 

 

İlahi! Huysuz ve yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek hatta hayatımın 

dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar bana 

merhametlisin. 

 

                                                           
367 Zebidi, Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi, DİBY, Ank–1987, c.4, s.314 
368 Zebidi, a.g.e.., c.8, s.344 
369 Yıldız,Eylemden söyleme Dua, s.154 
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İlahi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnetlere belalara hiç 

aldırmam. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Sana 

sığınırım. Bütün karanlıkları parlatan dünya ve ahiret işlerinin ıslahının yalnız ona 

bağlı bulunduğu Nur’a sığınırım. 

 

İlahi! Sen razı oluncaya kadar affını diliyorum. Bütün kuvvet her kudret ancak 

sendendir.”370 

 

8.2.2. Lanet Nedir? 

 

Lanet; beddua371 anlamını içermekle birlikte, klasik Arapça’da “İb’ad” yani dışla-

mak yani sürgün etmek manasında kullanılır. Ayrıca hakaret, sövüp sayma, uzak-

laştırma, azab, Allah’ın rahmetinden uzaklaşma, gazap etme, buğz etme, uzak durma, 

muhalefet etme manalarına da gelir.372 

 

Lanet, Kur’an-ı Kerimde; genel olarak “Allah’ın rahmetinden kovulma; güzel olan 

her şeyden mahrum edilme anlamında kullanılmışsa da yukarıdaki anlamlarıyla da 

kullanılmıştır. Bu konuda çok fazla ayet olduğu için bazılarını vermekle yetineceğiz. 

 

—Aşağıdaki ayetde “beddua” anlamında: 

 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َواْلُهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك َيلَعُنُهُم الّلُه َوَيْلَعُنُهمُ 

 اللَّاِعُنوَن

 

“İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri insanlar için biz 

kitapta açıkladıkladıktan sonra gizleyenler varya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet 

edebilecek olanlar da lanet ederler.”373 

 

— Aşağıdaki ayette “hakaret, sövüp sayma” anlamında: 

 

“Her ümmet ateşe girdikçe yoldaşına lanet etti”374 

                                                           
370 Konropa Zekai, Peygamberimiz, s. 135, Fatih Yay, İst- 1968 
371 Sarı Mevlüt, el-Mevarid, “LAN” md. Bahar Yay. İst-Tarihsiz, s.1375 
372 Yıldız, a.g.e. s.152 
373 Bakara, 2/159 
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— Aşağıdaki ayette “Allah’ın rahmetinden uzaklaştırma ve gazap etme” anlamla-

rıyla kullanılmıştır: 

 

 َوَقاُلوْا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبل لََّعَنُهُم اللَّه ِبُكْفِرِهْم َفَقِليًال مَّا ُيْؤِمُنوَن

 

“ Kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır! Ama inkârlarından dolayı Allah onları 

lanetlemiştir.”375 

Şeytana “mel’un” denilme sebebi de Allah’ın rahmetinden kovulması, gazabına 

uğraması sebebiyledir. Kur’anda Allah şu guruptakilere lanet etmiştir: 

 

— İman ettikten sonra küfre sapanlara. Rasulün hak olduğunu gördükten 

sonra, inkar eden zalimlere376, 

— Allah’a verdikleri sözü bozanlara377, 

— Vahyi gerçeği bile bile inkar edenlere378 ve bu inkar üzeri ölenlere379, 

— Allah’ın ayetlerini inkar ederek her inatçı zorbanın emrine uyanlara380, 

— Allah’ın kitabındaki kelimeleri esas manasından kaydırıp, dillerini eğerek 

ve dine saldırarak “işittik ve isyan ettik…” diyen inkarcılara,381 

— Yeryüzünde fesat çıkaranlara382 vb Allah’ın lanet ettiklerine ait örnekler 

mevcuttur. 

   

8.2.3. Kahhariye Nedir? 

 

Yenmek, ezmek, hâkimiyet kurmak gibi anlamlara gelen “Kahr” da ilahi adaletin 

gerçekleşmesi için Allah’a yakarılır. Kahır’da adalet şartı aranır. 

 

Kahhariye duaları; onulmaz hatalar işledikleri halde, hiçbir kurtuluş gayreti 

göstermeyen kâfir ve zalim bir toplumun, sınır tanımaz ayartılarına karşı Allah’tan 

                                                                                                                                                                 
374 Araf, 7/38 
375 Bakara 2/88 
376Al-i İmran 3/87,88 
377 Maide 5/13 
378 Bakara 2/89 
379 Bakara 2/161; Ahzab 33/64 
380 Hud 11/59,60 
381 Nisa 4/46 
382 Ra’d 13/25 
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istenen bir tür yardım, görece başarısızlıkları itiraf edip, Allah’a tevekkül etmektir.383 

Müslüman bir başka müslümana –günahkâr da olsa- beddua etmekten sakınmalı, 

şuursuzca şirk, inkâr, isyan ve günah bataklığına saplanıp kalmış insan ve tokluluklara 

da beddua etmemelidir. Fakat gerektiğinde, açıkça İslam düşmanlığı yapan, Kur’an’a 

peygambere hakaret eden ve ıslahı umulmayan inatçı, müstekbir, müstağni kâfir ve 

müşriklerin kahrolması, tağuti otoritelerin köklerinin kesilip helak olması için dua 

etmeyi de dini bir görev bilmelidir. Zira Peygamber Efendimiz ve Kur’anda kıssalarına 

yer verilen peygamberlerden Hz. Nuh (a.s.) ve hz. Musa (a.s.) zülüm ve inkârdan 

bunaldıklarında Allah’ın düşmanları olan inkârcı zalimlerin kahrolup helak olmaları 

için, Allah’a yalvarmışlardır. 384 

 

8.2.3.1. Peygamberimizin Kahhariye Duaları 

 

Peygamber Efendimizin (a.s.) Bi’r-i Maune’de yetmiş İslam davetçisini şehit eden 

Rı’l, Zekvan, Lıhyan ve Usayya oğulları aleyhine bir ay sabah lanet okuyarak, 

kahrolmaları için dua ettiği bildirilir.385 

 

Yine Peygamberimiz Kabe’de namaz kılarken, deve eşini koyup  kendisiyle alay 

eden müşrikler aleyhine (Kureyş Kabilesi, Ebu Cehil, Utbe b. Rabia)’ya da aleyhlerinde 

dua etmiş “ Allah’ım!...’ın belasını ver ” demişti. Sonrada Bedir muharebesinde onların 

yere serildiklerini gözleriyle görmüştü. 386 

 

Hendek savaşında, Medine önlerinde toplanan düşmanın perişan olup dağılmaları 

için, dua etmiş, bunun üzerine geceleyin ansızın kopan fırtına düşmanın altını üstüne 

çevirmişti.387 

 

Peygamberimizin (a.s.)savaş anında yaptığı rivayet olunan dua şöyledir: “Ey 

Kitab’ı indiren, bulutu yürüten, toplulukları hezimete uğratan Allah’ım! (Düşman) 

toplulukları bozguna uğrat! Allah’ım! Onları hezimete uğrat ve onlara karşı bize 

yardım et!” 

                                                           
383 Zülaloğlu Fevzi, Kur’anda Dua, Ekin yay. İst–2005, s.122  
384 Yıldız, Eylemden Söyleme Duas.155 
385 El-Buti Ramazan, Fıkhus-Siyre, s.267, Gonca yay, İst-Tarihsiz.   
386 Tecrid-i Sarih Tercümesi, c.10, s.43,44 
387 A.g.e., c.8, s.342, 343 
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Ey Kitabı indiren hesabı çabuk gören Allah’ım! Onları hezimete uğrat ve onları 

darma dağın et!388 

Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de, iki peygamberin (Hz. Musa ve Hz. Nuh 

aleyhimu’s-selam) küfrün elebaşları aleyhinde yaptıkları helak dualarını nakleder; 

ayrıca Hz. Peygambere şiddetle ve inatla muhalefet eden inkârcı elebaşlarına ve 

özellikle de iki müşrik lidere (ismini zikrederek Ebu Leheb’e ismini zikretmeden Velid 

b. Muğıreye lanet/beddua eder. 

Kur’anda beddualarına yer verilen her iki peygamberin tevhid mücadelesini 

incelediğimizde; gerek Hz. Musa’nın, gerekse Hz. Nuh’un hemen işin başında değil de 

oldukça zorlu ve uzun bir mücadele döneminin sonunda bütün yol ve yöntemleri 

kullanıp bütün imkânları tükettikten sonra Allah’a yalvarıp inatçı ve inkârcı zalim 

kavimleri ve yöneticileri aleyhine helak duası ettiklerini görürüz.389 

 

8.2.3.2. Hz. Nuh’un (a.s.) Helak Duası 

 

Hz. Nuh (a.s.) duyarsız kavmini yola getirmek için tevhidi davetin bütün kuralları-

nı uygulamış; onları gece gündüz imana çağırmış, fakat onun bu çabaları karşısında yola 

gelmek şöyle dursun, inatla ayak direyen kavmi azgınlaştıkça azgınlaşmış ve nihayet 

asırlar süren mücadelesinde başarılı olamayacağını anlayan Hz. Nuh, Rabbinden onların 

kökünü kurutmasını istemek zorunda kalmıştı: 

 

ٌح رَّبِّ َلا َتَذْر َعَلى اْلَأْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّاًراَوَقاَل ُنو  

 ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوَلا َيِلُدوا ِإلَّا َفاِجًرا َآفَّاًرا

ا َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإلَّا َتَباًراَربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَل  

 

“Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma! Zira sen 

onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kâfir çocuklar 

doğururlar. Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girmiş olanları, iman 

eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini arttır.390 

 

                                                           
388 Nevevi, Muhyiddin, trc. A. Fikri Yavuz, el-Ezkar, Uysal Kitabevi, Konya–1993, s.304; Buhari, 
Müslim 
389 Yıldız, Eylemden söyleme Dua,, s,156,157 
390 Nuh 71/26–28 
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Nuh (a.s.) elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra, böylesi uzun soluklu bir 

mücadelenin sonunda rabbine böyle yakarmış, Allah’ta onu ve inananları kurtararak 

inkârcıları helak etmişti.391 

 

8.2.3.3. Hz. Musa’nın (a.s.) Helak Duası 

 

Hz. Musa (a.s)  da dünyanın en zalim ve en ceberut yönetimi olan Firavun 

rejimine karşı az sayıdaki mü’minlerle birlikte mücadele edip, onun vahşi işkence ve 

baskılarına karşı cesaretle direnirken; bu rejimin sahip olduğu olağan üstü maddi güç ve 

servet üstünlüğünün yönetici elitin küstahlık ve inkârcılığını daha da artırdığını görmüş 

ve baskılarına karşı cesaretle direnirken ve şartlar böyle devam ettiği sürece insanları bu 

saptırıcıların çekim alanından kurtaramayacağını anlayarak Rabbine sığınmıştı 

 

“ Ey Rabbimiz! Sen Firavun ve adamlarına şu dünya hayatında göz kamaştırıcı 

zenginlik ve bol bol servet verdin. Ey Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? 

Ey Rabbimiz! Onların mallarını sil süpür ve kalplerine sıkıntı düşür.  Çünkü onlar o 

acıklı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.”392 

 

Allah, Hz. Musa’nın bu duasını kabul ederek, Firavun ve ahalisinin başına türlü 

belalar vermişti.393 

 

8.2.3.4. Hz. Şuayb’ın (a.s.) Kavmi İçin Hüküm/ Ceza Duası 

 

Hz. Şuayb (a.s.), bir avuç mü’min arkadaşı ile birlikte yeryüzünde bozgunculuk 

yapan, insanların mallarını gasp eden, ölçü ve tartıda hile yapan, vurgun, soygun ve 

talanı yaşam biçimi haline getiren kavmini defalarca uyardı; etkili ve beliğ konuşması 

ile onları etkilemeye çalıştı, ama kavminin önde gelenlerinin şiddetli tepkisiyle 

karşılaştı. Kavmin azgın ve sapkın Liderlerinin “ taşlarız, linç ederiz, sürgün ederiz” 

gibi tehditleriyle karşılaşan Hz. Şuayb, net bir tavır koymuş ve büyük mücadeleden 

sonra kavminin yola gelmeyeceğini görünce, ihlâsla Rabbine niyaz etmişti: 

 

                                                           
391 Yıldız, a.g.e. s.157 
392 Yunus 10/ 88 
393 Yıldız, a.g.e. s. 158 
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 َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوَأنَت َخْيُر اْلَفاِتِحيَن 

 

“Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen 

hükmedenlerin en hayırlısısın.”394 

 

Kavminin ileri gelen kâfirleri hala diretiyorlar, hala tehditlerini sürdürüyorlardı: 

 

“Kavminden ileri gelen inkârcılar: “Eğer Şuayb’a uyarsanız o takdirde siz 

mutlaka ziyana uğrarsınız.” dediler. Derken o müthiş sarsıntı onları yakalıyı verdi, 

yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Şuayb’ı yalanlayanlar sanki orada hiç safa sürmemiş 

gibi oldular. Asıl zarara düşenler, Şuayb’ı yalanlayanlar olmuştu.”395 

 

Bunca uyarı, ikaz ve mücadeleden sonra Şuayb (a.s.) onlardan yüz çevirdi ve: 

 

  َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَساَالِت َربِّي َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آَسى َعَلى َقْوٍم َآاِفِريَنَوَقاَل َيا

 

“Ey Kavmim! Size Rabbimin mesajlarını ilettim. Size öğütte verdim; şimdi kâfir 

kavme nasıl acırım” dedi.”396 

 

8.2.3.5. Kur’an’da Müşrik Liderler Aleyhindeki Kahhariye ve Veyl İfadeleri 

 

Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamberin (a.s.) apaçık davetine şeytanca karşı koyan, ona 

olmadık hakaret ve eziyetlerde bulunan küfrün elebaşları ve inatçı müşrik lider aleyhine 

“ kahrolası/ canı çıkası”, “elleri kurusun”, “Veyl/ yazıklar olsun” ifadelerini kullanır. 

Rabbimiz Kur’anda, Hz. Peygamberin (a.s.) kutlu davetine şiddetle karşı koymayıp 

insanları İslam aleyhine yönlendirerek organize eden, hatta karısıyla birlikte odun 

taşıyarak Peygamberimizin yoluna dikenler atan Ebu Leheb’e lanet eder: 

 

َسَيْصَلى َناًرا َذاَت َلَهٍب َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطِب ِفي ِجيِدَها  َما َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َآَسَب َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ

 َحْبٌل مِّن مََّسٍد 

  

                                                           
394 Araf 7/ 89 
395 Araf 7/ 90–92 
396 Araf 7/93 
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“Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda ver-

medi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bü-

külmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek.”397 

 

Yine Kur’an-ı Kerim; Hz. Peygamberin dilinden dinlediği Kur’anın ayetlerinin 

gerçeğin ta kendisi olduğunu anlamayacak bir zekâya sahip olduğu halde, sırf sahip ol-

duğu konumdan dolayı hakkı inkâr eden ve Allah’ın ayetleri hakkında “o eskilerden ak-

tarılmış bir büyüdür. Görmüyor musunuz, karı ile kocayı, evlat ile babayı, köle ile 

efendiyi birbirinden ayırıyor” diyen Velid b. Muğire’ye “Kahrolası/ canı çıkası” diye 

hitap eder: 

 

ِإنَُّه َفكََّر َوَقدََّر  َفُقِتَل َآْيَف َقدََّر  ُثمَّ ُقِتَل َآْيَف َقدََّرً   َآالَّ ِإنَُّه َآاَن آلَياِتَنا َعِنيدًا  َسُأْرِهُقُه َصُعودا  

 

“O, bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sarp bir yokuşa 

sardıracağım! Zira o, düşündü taşındı, ölçtü, biçti. Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti! 

Sonra canı çıkasıca tekrar ölçtü biçti…”398 

 

Ayrıca Kur’an’da hümeze ve lümeze gurupları aleyhine “veyl/ yazıklar olsun” 

denilerek beddua edilir. Zira eliyle diliyle, malıyla mazlumları incitip kırmayı, itip 

kakmayı adet haline getiren zalim hümezeler ve kaş göz işareti yaparak mü’minlerle 

alay eden, onları ayıplayan kendini beğenmiş müstekbir lümezeler, İslam davetinin 

önündeki, en şirret engellerdir.399 

 

 َوَما َأْدَراَك َما اْلُحَطَمُة َآلَّا َلُينَبَذنَّ ِفي اْلُحَطَمِة َوْيٌل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة الَِّذي َجَمَع َماًلا َوَعدََّدُه َيْحَسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه

ِإنََّها َعَلْيِهم مُّْؤَصَدٌة ِفي َعَمٍد مَُّمدََّدٍة ِئَدِة الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى اْلَأْف َناُر اللَِّه اْلُموَقَدُة  

 

“Veyl olsun, her hümeze (iftira atıp eliyle-diliyle inciten) ve lümeze (kaş göz 

işareti yapıp alay eden) kimseye!...”400 

 

 

 
                                                           

397 Leheb 111/1–5 
398 Kalem 74/ 16–26 
399 Yıldız, a.g.e. s.159–160 
400 Hümeze 104/1–9 
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9. MELEKLERİN DUALARI 

 

Melekler nurdan yaratılmış mükerrem varlıklardır. Ne emredilse onu yaparlar. As-

la isyanları söz konusu değildir. Her biri fıtri ibadetleriyle meşguldür. Bir kısmının in-

sanoğlu ile de ilişkisi vardır. Bu ilişki iki taraflı bir ilişki olmayıp sadece meleklerden 

insanlar için Allah tarafına doğru cereyan eden bir münasebet ve taleptir. Meleklerin ba-

zısı insanı korur, bazısı onun amellerini kaydeder. Bazısı da, bilmediğimiz çok gö-

revlerin yanında, iman edenlere dua ve istiğfar eder.401 

 

9.1. Meleklerin İnananlar İçin Af ve Mağfiret Duası 

 

اُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ َواْلَمالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي اَألْرِض َأال ِإنَّ اللََّه ُهوَ َتَكاُد السََّمَو

 اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

 

“Melekler ise Rablerini överek tesbih eder. Ve yeryüzünde bulunanlar için O’ndan 

Bağışlanma dilerler. Gökler neredeyse (putperestlerin sözünden) çatlayacak. İyi bilin ki  

Allah şüphesiz bağışlayandır.”402 

 

Melekler yeryüzünde bulunan iman ehli olanlar için Rablerinden bağışlanmalarını 

niyaz ediyorlar.403 Aynı zamanda melekler, Şefaat, ilham ve itaate sevk eden sebepleri 

ortaya koyma gibi, araçlara koşarlar. İnançsızın iman etmesi, Fasıkın da tövbe etmesi 

ümidiyle cezanın te’hirini istemeleri yoluyla cereyan eder. Hatta gelmesi muhtemel 

nakısları savuşturmak söz konusu ise o zaman bütün canlılar, hatta cansızlar bile buna 

dâhildir.404 

 

 

 

9.2. Meleklerin İnananlar İçin Cehennem Azabından Korunma ve Adn 

Cenneti Duası 

 

  الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا 

                                                           
401 Eren Şadi, Kuran’da Dua İklimi, s.130 
402 Şura 42/5 
403 Taberi, Ebu Ca’fer Muhammed b. Cerir, Tefsir-i Taberi, Milli G. Yay. İst Tarihsiz, c.5, s.2118 
404 Yazır, Tefsir,c.7, s.109 
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“Hamele-i arş ve onun etrafında olan melekler hamd ile Rablerini tespih ederler. 

Ona inanırlar ve iman edenler için mağfiret talebinde bulunurlar:  

 

َربََّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاتِ  ِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم َربََّنا َوِسْعَت ُآلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلمًا َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيَلَك َوِق

َوِقِهْم السَّيَِّئاِت َوَمْن َتقِ  َعْدٍن الَِّتي َوَعْدَتُهم َوَمْن َصَلَح ِمْن آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِتِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 

ِحْمَتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُمالسَّيَِّئاِت َيْوَمِئٍذ َفَقْد َر  

“Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve 

senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları 

ve onların salih olan ecdat, eş ve nesillerini kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine 

koy. Şüphesiz Sen, Azizsin Hâkimsin. Onları günahlardan koru. O gün kimi 

günahlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılarsın.”405 

 

Derler ki: “Ey Rabbimiz! Yarattıklarından her şeyi rahmetin ve ilminle kuşattın. 

Hiçbir şey sana gizli kalmaz. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla: Şirkten tövbe 

edip senin tevhidine yönelen kimselerin cürmünü bağışla. Onlar ki; kendilerine 

emretmiş olduğun yola koyulmuşlardır. Ve onları cehennem azabından koru”: Kıyamet 

gününde cehennem azabını onlardan uzak tut.406 

 

Meleklerin bu duasında bir takım incelikler görmekteyiz:  

 

— Dualarına “Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır” diye başlamaları, 

duadan önce senanın yapılmasına bir işarettir. 

 

— Önce “ rahmeti” söylemeleri, asıl maksatları rahmet talebi olması sebebiyledir. 

 

— Dualarında ehli iman için Adn cennetleri istemeden önce, cehennem azabından 

korunmaları için dua ettiler. Çünkü zararın defi menfaatin celbinden önce gelir. 

 

— Adn cenneti, cennetin sekiz mertebesinden biridir. İnsanın asıl vatanı cennettir. 

Ve orası için yaratılmıştır. İnsanın gerçek mutluluğu orada mümkün olacaktır. Bu 

dünyadaki mutluluklar hem geçicidir, hem de elemlerle karışıktır. 
                                                           

405 Mü’min 40/7–9  
406 Taberi, Tefsir, s. 2050 
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— Ecdat, eş ve akrabalarla cennette beraber olmak, ayrı bir mutluluk sebebidir. 

İnsanın yakın çevresiyle ünsiyeti daha fazladır. 

 

— Melekler günahtan uzak oldukları gibi, insanlar için de aynı şeyi istediler. 

— Onların bu duası, gıyabi duaya da bir örnektir. B u tür dua,407 en makbul 

duadır. 

 

 

10. İBLİSİN ( ŞEYTANIN) DUASI 

 

َقاَل َفِإنََّك ِمْن اْلُمْنَظِريَن  ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم َقاَل َربِّ ِبَما َأْغَوْيَتِني  بِّ َفَأْنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن َقاَل َر

 ألَزيَِّننَّ َلُهْم ِفي اَألْرِض َوألْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعيَن  ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهْم اْلُمْخَلِصيَن 

 

“Ya Rabbi! İnsanları diriltileceği güne kadar bana mühlet ver. Allah da dedi: “ 

Belli vakte kadar mühlet verilenlerdensin. İblis dedi: “Beni saptırmana yemin ederim 

ki, onlara yeryüzünde fenalıkları süsleyeceğim. Halis kıldığın kulların dışında hepsini 

saptıracağım.”408 

 

Yüce Allah Hz. Âdemi yarattı ve O’nu meleklerle imtihan etti. Allah’ın talimi ile 

Hz. Âdem meleklere galip geldi. Bunun üzerine yüce Allah, meleklerin, Âdeme secde 

etmelerini emretti. Ancak iblis “Ya Rabbi! Beni ateşten O’nu ise topraktan yarattın. Ben 

ondan daha üstünüm” dedi ve secdeden kaçtı. Onun bu tavrı, kendisini ilahi rahmetten 

uzaklaştırdı. O zaman İblis Allah’tan yukarıdaki istekte bulundu. İblisin bu isteği 

konusunda bazı meselelere dikkati çekeceğiz: 

 

— İblise bu izin ve mühletin verilmesi, yeryüzünde imtihan olması içindir. Eğer 

İblis insanlara musallat olmasaydı insanların makamı melekler gibi sabit kalırdı, 

ilerleme olmazdı. Halbuki insan İblisle sınanarak, en alt mertebelere düşebildiği gibi, en 

yüksek makamlara da çıkabilir. 

 

                                                           
407 Eren, a.g.e., s. 132 
408 Hicri, 15/36–40 
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— İblis insanlara sadece iğva verir, kötülüklere sevk eder, ama zorla bir şey 

yaptıramaz. Eğer böyle bir gücü olsaydı, insanların kötülükler sebebiyle sorumlu olma-

ması gerekirdi. 

— Zehirin altın kaplarda sunulması gibi, İblis’te kötülülükleri iyiliklerde takdim 

eder. Mesela bir delikanlıya der: “Dini görevlerini yerine getirmek için daha çok genç-

sin. Şimdi hayatını yaşa. Gez, oyna...!” 

— Sabah namazına kalkmaya çalışana der: “Şimdi hava çok soğuk. Sen de biraz 

rahatsızsın, sonra kılıverirsin...!” 

 

— Allah yolunun erlerine der: “Canım bu milleti sen mi kurtaracaksın? Kendi 

dertle-rin bu kadar çokken, onları unutmuş milletle uğraşıyorsun. Boş ver...!” 

 

—İblis bu kadar dessaslığıyla bile Allah’ın “ muhlis” kullarına bir şey yapamaz. 

Onları doğru yoldan saptıramaz. Hatta onların derecelerinin yükselmesine sebep olur.409 

 

— İblisin ya da şeytan insana iğva vermekte, ayartmaya çalışmakta. Ama Allah’a 

karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara nüfuz edememesi, onların üzerinde etkili ola-

maması. Bununla Kur’an şunu açıklığa kavuşturmaktadır ki, yaratıcısına karşı görünüşte 

“baş kaldırması”na rağmen, şeytan, gerçekte, Allah’ın planında belli bir işlevi yerine 

getirmekte ve daimi bir ayartıcı olarak, insanın, iyi ile kötü arasında bir seçim yapması 

için kendisine Allah tarafından verilen serbestîyi kullanmasına ya da tecrübe etmesine 

vesile olmaktadır.410 

— İblisin vesvesesine karşı insana düşen “ euzü besmele” çekip Allah’a sığınmak, 

şayet bir günah işlese “istiğfar” etmektir. Teybe ve istiğfar insandaki kötü meyilleri 

kontrol imkânı sağlar. Dua ise insanın hayra olan meyillerini kuvvetlendirir.411 

 

 

 

 

 

 

                                                           
409 Eren, Kuranda Dua iklimi,s.133 
410 Esed, Kur’an Mesajı, c.2, s.520 
411 Eren, a.g.e. s.133 
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11. HAVARİLERİN DUASI 

 

 َربََّنا آَمنَّا ِبَما َأنَزَلْت َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل َفاْآُتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن 

 

“ Ey Rabbimiz! İndirdiklerine iman ettik. Peygambere tabi olduk. Artık bizi 

şahitlerle beraber yaz.”412 

 

Yani; “ Ey Rabbimiz! Biz senin indirdiğin emre inandık ve peygambere (yahut o 

resule) uyduk, şu halde bizi yalnız bir şahit olan İsa ile değil, birliğine şahitlik eden bü-

tün erbab-ı şuhud (şahadet ehli) ile beraber yaz. Yani melekler,  peygamberler, ilim 

sahipleri ve özellikle  “Siz insanlara şahit olasınız,  Peygamber de size şahit olsun”413 

ayeti gereğince ahirette bütün ümmetlere şahit olacak olan o peygamber ve ümmeti ile 

yaz. Hz. İsa havarilerin İslam’ına ve duasına şahit olduğu gibi Muhammed (a.s.) ve 

ümmeti de buna şahitlik eder. Havariler manevi bakımdan Muhammed ümmeti ile 

beraberdir. Muhammed (a.s.) ümmeti de; Hz. Muhammed’le birlikte peygamberlerin 

tümüne “ Peygamberlerden hiç birini ayırt etmeyiz”414  diye şahitlik yaptıklarından, Hz. 

Muhammed ve ümmeti, Hz. İsa’yı ve havarileri beraberine almışlardır.415 

 

Hz. İsa “Allah’a giden yolda yardımcılarım kimlerdir?” dediğinde, Havariler “Biz 

yardımcı oluruz” demişler ve yukarıdaki duayı yapmışlardı.  İşte havariler, ahir zaman 

nebisi ve onun seçkin ashabını gıyabi bir tarzda bildiklerinden, onlarla birlikte olmak, 

onların şereflerinden hisse almak istediler. Havarilerin bu duasının bir benzeri, bazı 

Hıristiyanlarca yapılmıştır. Şöyle ki: 

 

İslam’ın Mekke döneminde bazı sahabeler Habeşistan’a hicret eder. Habeş kralı 

Necaşi, bunların inanç durumlarını anlamak üzere bazı sorular sorar. Kur’an’ın onların 

hayatlarını nasıl değiştireceğini öğrenince Kur’an’dan okumalarını ister. Cafer-i Tayyar, 

Hz. İsa ve annesiyle ilgili ayetlerin yer aldığı Meryem suresinden bir parça okur. Necaşi 

ve etrafındakiler gözyaşları içinde ayetleri dinler ve şöyle dua ederler: 

                                                           
412 Al-i İmran 3/ 53 
413 Bakara 2/143 
414 Bakara 2/285 
415 Yazır,Tefsir, c.2, s.369 
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“Ya Rabbena, iman ettik. Bizi şahitlerle beraber yaz.” Keza Necaşi’nin Medine‘ye 

gönderdiği 70 kişilik heyette Allah Resulü’nden Yasin suresini dinlediklerinde 

gözyaşlarını tutamaz, aynı duayı yaparlar.416 

 

12. ASHAB-I KEHFİN DUASI 

 

 َربََّنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشدًا

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver. Ve işimizde bize çıkış yolu nasip 

et.”417 

Yukarıdaki duayı yapan Ashab-ı Kehf, Allah’a iman etmiş bazı gençlerdi. Za-

manın zalim hükümdarı onları inançlarından vazgeçirmek için çok çalıştı. Fakat onlar 

tam bir sebatla imanlarını savundular. Derken bir yolunu bulup mağaraya sığındılar. 

Burada üç yüz yıl uyudular. Sonra uykudan uyandırıldılar, şüphesiz onların bu hali, 

öldükten sonra dirilmenin somut bir örneğidir. 

 

 

13. BELKIS’IN DUASI 

 

 َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن 

 

“ Ya Rabbi! Ben gerçekten nefsime zulmettim. Süleyman’la beraber âlemlerin 

Rabbine teslim oldum.”418 

 

Belkıs, Hz. Süleyman döneminde yem en civarında yaşamıştır. O ve kavmi güneşe 

tapıyorlardı. Hz. Süleyman, gönderdiği mektuplarla onları Allah’ın dinine davet eder. 

Gelişen olaylar seyri içerisinde Belkıs hz. Süleyman’ın yanına gider iman eder ve 

yukarıdaki duayı yapar. Kıssanın anlatıldığı nüzul dönemi ve kıssanın baştan sona 

işlenişi, Kur’an’da anlatıldığına göre, Melikenin sonunda iman etmesi ve bu şekilde dua 

etmesi, güçlü bir kadın kraliçenin iman etmesi şeklinde, Hz. Peygamber’e ve ona iman 

etmiş kişilere teselli niteliğindedir. 419 

                                                           
416 Eren, a.g.e. s.111, 112 
417 Kehf 18/10 
418 Neml 27/44  
419 Fidan Hafsa, Kur’anda Kadın İmgesi, Vadi Yay. Ank-2006, s.127–130 
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Hak ve hakikati kabul etmeye bir takım engeller vardır. Dünyevi rütbeler ve 

makamlar, bunların en mühimlerindendir. Mesela, Ebu Cehil, Mekke’nin reisliği 

makamıyla gururlanıp Peygamberimize tabi olmamıştır. Belkıs ise hak ve hakikati 

görünce boyun eğmiş, teslim olmuştur. Bundandır ki, Kur’an-ı Kerimde bu hali 

zikredilmiş, başkalarına da model olması istenmiştir.420 

 

 

14. HZ. ASİYE’NİN DUASI 

 

 َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة َوَنجِِّني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

 

“Ya Rabbi! Lutfundan cennette benim için bir ev nasip et. Beni Firavun ve onun 

amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar.”421 

Firavunun hanımı olan Hz. Asiye kocası gibi Allah’a isyan edenlerden olmamış, 

kocasının yolundan gitmemiş, Hz. Musa’ya iman etmiştir. Firavun onun ellerini 

ayaklarını bağlatmış, kızgın güneş altında işkence etmiştir. 

 

Hz. Asiye, ruhunun Allah yolunda iman ile şehit olarak alınıp, bu sebeple Allah’ın 

yanında iman ile Şehit olarak alınıp, bu sebeple Allah’ın yanında rahmete erişmesini ve 

arşın en yakınında olan Sidre-i müntehanın yanında, Cennet’ül-Me’vada kendisine 

ebedi bir dinlenme yeri inşa edilmesini istemiş ve demişti ki: “Rabbim! Beni hem 

Firavundan hem de onun işinden koru.” Hem onun pis nefsinden ve hem kötü işinden; 

şirk ve zulümle icra ettiği hüküm ve sataşmalarından koru. “ Hem de beni zalimler 

kavminden koru.”Zulümde Fir’avna uyup onun ailesinden olmuş Kıptilerin zulmünden 

kurtarıp, ebedi olarak kurtuluşa çıkar.  Böyle dua edince ona cennetteki makamı keşf 

yoluyla gösterilmiş, hiçbir azap duymaksızın, ruhu alınmış, üzerine koyulan kaya, 

cesedinin üstüne düşmüştür. Bu da “Yasin” de Habib en-Neccar gibi, doğrudan doğruya 

cennetlik olarak, Allah’ın rahmetine ve rızasına kavuşmuştur.422 

 

                                                           
420 Eren, a.g.e. s.110 
421 Tahrim 66/11 
422 Yazır, Tefsir, c.8, s. 169 
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Hz. Nuh ve Hz. Lut’un hanımları, peygamber hanı olmalarına rağmen inkâr 

edenlerden olmuşlardı. Evet, onlarda dünyadan gitmiş, Asiye de gitmişti. Fakat arada ne 

büyük fark vardır! Onlar kavimlerini, cennete götürmek isteyen, iki peygamberin elinde, 

küfürleri yüzünden cehenneme, ateşe gittiler. Bu hanım ise kavimlerini ateşe 

sürükleyenlerin başı, şirk ve zulmün en büyük timsali olan,  Firavun’un elinde ateşe 

sürüklenmek istenirken, imanı ve ihlâsı sebebiyle cennetin en yüksek makamına, 

Rahmanın yanına uçmuştur.423 

 

Herkes kendi yaptığından sorumlu olduğu için, kötü koca eline düşmüş saliha (iyi) 

kadınlar, her tehlikeye rağmen Allah’a karşı iman ve samimiyetlerini korudukları 

müddetçe, kocalarının kötülüklerinden sorumlu olmazlar. Allah onları sonunda 

kurtarır.424 

 

15. İMAN EDEN SİHİRBAZLARIN DUASI 

 

 َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن

 

“ Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve bizleri müslüman (sana teslim olmuş 

kimseler) olarak, vefaat ettir.”425 

 

Hz. Musa Allah tarafından nübüvvetle görevlendirildiği zaman, Firavun ve 

taraftarlarının karşısına yine Allah’ın mucizeleriyle desteklenerek çıkmıştı. Elini 

koynuna koyup çıkardığında eli ışık saçıyor, elindeki bastonunu yere bıraktığında bir 

yılan oluyordu. Firavun bunları gördüğünde Allah’ın bir mucizesi olarak kabul etmek 

yerine, O’nun yaptığının bir sihir olduğunu ve onunda sihirbazlarının olduğunu söyledi. 

Ülkenin her tarafından sihirbazları topladı. Her iki tarafta halkın önünde sihirlerini 

gösterecekti. Önce sihirbazlar başladı. Ellerindeki değnek ve ipleri yere bıraktılar. 

Bunlar insanlara yılan gibi göründü. Hz. Musa, Allah’ın emriyle elindeki asayı yere 

bıraktı oda bir yılan oldu. Ama sihirbazların bütün yılanlarını yuttu. Sihirbazlar bunun 

bir sihir değil mucize olduğunu anlayıp, “Âlemlerin Rabbi Musa ve Harun’un Rabbine 

iman ettik” diyerek secdeye kapandılar. Firavun, onların imanı karşısında telaşa kapıldı. 

                                                           
423 Yazır, a.g. e. 
424 Yazır, a.g.e. 
425 Araf 7/125,126 
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“ Ben izin vermeden O’na inandınız ha... Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, 

hepinizi astıracağım” dedi. Onlar ise bu tehditlere aldırmadılar. “Biz Rabbimize 

döneceğiz” diyerek yukarıdaki duayı yaptılar.426 

 

“Küfre dönmemiz için, onun yaptığı tehditten dolayı bize sabır ver”427  diye dua 

ettiler. Yani su gibi her tarafımızı kaplayacak, bizi şirk, isyan, küfür, hile ve sihir 

günahlarından yıkayacak, paklayıp arındıracak büyük ve feyizli bir sabır ver.428 

 

“Ve canımızı müslüman olarak al” diye dua ettiler. İmanlarındaki ciddiyeti, 

kararlarındaki şiddet ve kuvveti ölümü bile hafife alarak, ispat ettiler. Bunun üzerine 

firavun tehdidini icra etti mi, etmedi mi? Bunda ayrı ayrı görüşler bildirilmiştir. 

Abdullah b. Abbas’tan bazıları “günün başında sihirbaz idiler, sonunda şehit oldular” 

diye nakletmiştir. Bazıları da bu tehdidin yerine getirildiği açıkça bildirilmediği için, 

bunun icra edilmediğine kail olmuşlardır. Lakin bizce ayetlerin siyakı bunun 

uygulandığını andırıyor. Bu insanlar imanlarına sebep göstererek ölmeyi cana minnet 

bilmişler ve hak yolunda şehit olmuşlardır.429 

 

16. TALUT VE ORDUSUNUN DUASI 

 

 َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن

 

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Kâfirler toplu-

luğuna karşı bize yardım et.”430 

 

Hz. Musa’dan sonra İsrailoğulları pek çok musibetlere maruz kalırlar. Yurtları 

işgal edilir, esir olarak çalışırlar. Böyle bir vasatta Allah’tan kendilerine kurtarıcı bir 

komutan isterler. Cenab-ı Hak onların arasından Talut isminde birini komutan yapar. 

Bununla o zamanın zorba hükümdarı Caluta karşı çıkacaklardır. Talut’un teşkil ettiği 

ordu yola çıkar. Bir nehir kenarına geldiklerinde Talut der: 

 

                                                           
426 Araf 7/   bkz 
427 El-İmameyni-l Celaleyn, Tefsir’u-l Kur’ani-l Azim, s.140, Haznedar Ofset Matbaası, İst- tarihsiz 
428 Yazır, Tefsir, c.4, s.111 
429 Yazır, a.g.e. 
430 Bakara 2/250 
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“Allah sizi bu nehirle deneyecek. Kim bu nehirden içerse benden değildir. Kim de 

içmezse bendendir. Ancak bir avuç içebilir.” 

 

Pek azı müstesna diğerleri bu sudan içerler. Karşı kıyıya geçip düşmanla karşı 

karşıya gelince, sudan içenler kendinde bir enerji bulamazlar. İçmeyenler ise sayıca az 

olmakla beraber, metanetlerini yitirmezler. “Nice az ordular, Allah’ın izniyle çok 

orduları yenmiştir.” Derler ve yukarıdaki duayı ederler.431 Ve yapılan savaşta Allah’ın 

izniyle galip gelirler. 432 

 

Talut’un ordusunun içinde bulunan âlim ve yiğit kişiler, az bir topluluğun Allah’ın 

izniyle çok bir topluluğa galip geleceğine inandırınca, Allah’n izniyle ve inayetiyle 

ancak muzafferiyetin olacağını izah edince, Talut’un ordusu, az olduklarını görünce 

hemen yukarıdaki şekilde dua ve niyaza başladılar.433 

 

 
 

                                                           
431 Eren, Kuranda Dua iklimi, s.109,110 
432 Bakara 2/246–250 
433 Razi, Tefsir-i Kebir, c.5, s.360 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

 

DUADA USUL ZAMAN VE MEKÂN 

 

 

1. DUADA USUL 

 

Dua basit bir iş değil, yüce Allah’a ibadet etme, O’nu anma ve O’na iman etme 

gereğidir. Bu sebeple duanın kabul edilmesi için, duada adaba riayet edilmesi gerekir. 

Dua hayatın her alanında ve her zaman yapıldığı ve yapılabileceği için, dua eden kişinin 

duasının kabulü için, hem hayatında hem duasında uyması gereken adap kuralları 

vardır. Duada adab ve usulü, Dua öncesi usul ve adap, dua esnasında usul ve adap, Dua 

sonrası usul ve adap olarak üç başlıkta inceleyebiliriz. 

 

1.1. KUR’AN’DA DUA USULU 

 

1.1.1.Duayı Yalnızca Allah’a Yapmak 

 

Dua sadece Allah Teala’ya yapılmalı, araya başka aracılar sokulmamalıdır. Her 

namazda Fatiha Suresinde; 

 ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن

 

“Sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım dileriz”1 diyerek bunu dile 

getiriyoruz.  

Yüce Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. 

 

  َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدَوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه

“Andolsun insanı biz yarattık Nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü 

biz ona şah damarından daha yakınız.” 2 

 

                                                 
1 Fatiha 1/4 
2 Kaf 50/16 
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Allah kulunun ihtiyacında, duasında ona yeterli olacağını buyurmuştur: 

 

للَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُهٍ َأَلْيَس ا  

 

“Allah, kuluna yeterli değil mi?”3 

 

Kur’an’da duanın sadece Allah’a yapılması önemle vurgulanmıştır. Allah’tan 

başkasına, putlara veya kendilerine mutlak nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua 

ve ibadet, Kur’an’da kesinlikle yasaklanmıştır. Konuyla ilgili ayetlerin bazıları şöyledir: 

 َفَلا َتْدُع َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َفَتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَِّبيَن

 

“Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba 

uğrayanlardan olursun.”4 

 

ِه َما َلا َيُضرُُّه َوَما َلا َينَفُعُه َذِلَك ُهَو الضََّلاُل اْلَبِعيُدَيْدُعو ِمن ُدوِن اللَّ  

 

“Allah’ı bırakıp da kendine ne zarar ne menfaat veremeyecek, şeylere yalvarır. 

İşte derin sapıklık budur.”5 

 

ْئَس اْلَعِشيُرَيْدُعو َلَمن َضرُُّه َأْقَرُب ِمن نَّْفِعِه َلِبْئَس اْلَمْوَلى َوَلِب  

 

“Zararı faydasından daha yakın olana yalvarır. (O) ne kötü bir yardımcı ve ne 

kötü bir arkadaştır!”6 

 

 َوَال َتْدُع ِمن ُدوِن الّلِه َما َال َينَفُعَك َوَال َيُضرَُّك َفِإن َفَعْلَت َفِإنََّك ِإًذا مَِّن الظَّاِلِميَن

 

“Allah’ı bırakıp ta sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu 

yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.”7 

 

 َوَمْن َأَضلُّ ِممَّن َيْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َمن لَّا َيْسَتِجيُب َلُه ِإَلى َيوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعن ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَن

                                                 
3 Zümer 39/36 
4 Şuara 26/213 
5 Hac 22/12 
6 Hac 22/13 
7 Yunuf 10/106 
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“Allah’ı bırakıp ta kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek şeylere dua 

edenlerden daha sapık kimdir: Oysa onlar (putlar) onların ettikleri duadan 

habersizdir.”8 

 

Kur’an’da duanın sadece Allah’a yapılmasını emredip, başkalarına dua etmeyi 

yasaklayan, yukarıda örneklerini aldığımız ayetlerin dışında, pek çok ayet mevcuttur.9 

Bu ayetlerde hem sadece Allah’a dua edilmesi gerektiğini, hem de Allah’tan başkasına 

yapılacak duaların günah olduğunu ve boşa gideceğini ifade etmektedir. 

 

1.1.2. Duada Allah’tan Korku ve Ümit İçinde İstemek 

 

 َوَال ُتْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقِريٌب مَِّن اْلُمْحِسِنيَن

 

“…Allah’a korku ve ümitle dua ediniz…”10 

 

“Beyne’l-havf ve’r-raca” yani korku ve ümit arasında olmak kişinin manevi hayatı 

için son derece önemlidir. Hamdi Yazır’ın ifadesiyle “bu iki hal, insanın seyru sulu-

kunda iki kanat gibidir.” Tek kanatlı kuş uçamadığı gibi, sadece korku veya sadece ümit 

kanadıyla hareket edenler de, kamalat semasına doğru uçamazlar.11 Beraber oldukların-

da ise daima insanı yükseltir. 

 

Allah ümit ve korku içinde kendisine dua edenleri övmektedir; 

 

 َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

“ Onlar (müminler); yanları yataklardan uzaklaşırlar (gece kalkarlar), korkarak 

ve umarak Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için 

harcarlar.”12 

 

                                                 
8 Ahkaf 46/5 
9Bkz, Enam 6/71, Rad 13/16, Kasas 28/88, Zümer 39/ 38, Mü’min 40/71, Ahkaf 46/5  
10 Araf 7/56 
11 Yazır, Tefsir, c. s. 
12 Secde 32/16 
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Yine iki seçkin peygamberin, Allah’ın rahmetini umarak ve azabından korkarak 

dua etmeleri övülmüş ve müminlerin onlar gibi dua etmeleri teşvik edildiği ayette şöyle 

buyrulur; 

  ِإنَُّهْم َآاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَآاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن

 

“ …Onlar ( Zekeriya ve Yahya peygamberler); gerçekten hayır işlerinde 

yarışırlar, (rahmetimizi) umarak, (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar 

bize derin saygı duyan kimselerdi.”13 

Allah’ın Celal ve azametini düşünmek, insana lezzetli bir korku verir. Annesinin 

merhametli tokadından korkup, yine annesinin şefkatli sinesine sığınan çocuk gibi 

Allah’tan korkan insan ona yönelir. Allah’ın cemal ve rahmetini düşünmek ise, insanı 

ümit içinde yaşatır.14 

 

Mümin, ilahi azaptan korku içinde bulunmakla birlikte yaptığı duayı Allah’ın 

kabul edeceği inancı ve düşüncesini taşımalıdır. Çünkü Yüce Allah Kur’an’da 

 

                        

َمِتي َوِسَعْت ُآلَّ َشْي َوَرْح                                                                                             

 

“…Rahmetim her şeyi kaplamıştır”15 buyurmuştur.   

 

Bir kutsi hadiste ise; 

 

“Rahmetim gazabımı geçmiştir” buyurmuştur.16 Peygamberimiz (a.s.) mü’min-

lerin Allah hakkında iyi zanda bulunmalarını tavsiye etmiştir: “ Ey İnsanlar! Âlemlerin 

Rabbi hakkında iyi zanda bulunun, çünkü Rabb kulunun zannı üzeridir.”17 

Bir Kutsi Hadiste; 

 

“ Ben kulumun bana olan zannı üzereyim, beni andığı zaman onunla birlikteyim” 
18 buyurmaktadır. Zaten Peygamber Efendimizin ifadesiyle; 
                                                 
13 Enbiya 21/90 
14 Eren, Kur’an’da Dua iklimi, s. 29 
15 A’raf 7/156 
16 Beyhaki, Şu’abu’l-İman, er-Rica Minallah, thk. Muhammed bin es-Said, Daru’l Kutübi’l-İlmiyye, 
Beyrut–1990, No:1037 
17 Beyhaki, a.g.e. No: 1013 
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“ İyi zanda bulunmak ibadetin güzelliğindendir.”19 

 

Bu itibarla mü’min dua ettiği zaman, Allah’ın duasını kabul edeceğini ve isteğini 

yerine getireceğini düşünmeli ve inanmalıdır. 

 

 

1.1.3. Duada Tazarru  (Yalvara Yakara) istemek 

 

 اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن 

 

“Rabbinize tazarru ile ve gizlice dua edin, çünkü Allah haddi aşanları sevmez.”20  

 

Yani yalvara yakara, samimi bir şekilde bütün benliğiniz ile O’na yönelin. Ondan 

isteyin. Başkalarına da duyurmayın ki, nefsin hissesi karışmasın. 

 

Tazarru hali insanın kendini duaya tam vermesini ifade eder. Bunu duaya tam 

konsantre olmak şeklinde anlayabiliriz. İnsan bazı durumlarda bunu yaşar. Hisleri 

uyanmış bir şekilde ruhunun en derinlerinden gelen bir içtihatla talep eder. Bu şekilde 

yapılan dualar genellikle kabul edilir. 

 

Bunun tersi tam bir gaflet göstergesidir. Hz. Peygamber: “Allah gafil, boş bir 

kalbin duasını kabul etmez” buyurmuştur.21 

 

 

1.1.4. Duada İhfa (Gizlice) İstemek 

 

 اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن

“Rabbinize yalvara, yakara gizlice dua edin. Çünkü Allah haddi aşanları 

sevmez.”22 

                                                                                                                                               
18 Müslim, “Zikr”, 19 
19 Beyhaki, a.g.e. No: 1018 
20 Araf 7/55 
21 Tirmizi, “Daavat”, 65 
22 Araf 7/55 
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  ِفي َنْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوَال َتُكن مَِّن اْلَغاِفِليَنَواْذُآر رَّبََّك

 

“ Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam 

an, gafillerden olma.”23 

َوَال ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيًالَوَال َتْجَهْر ِبَصَالِتَك   

 

“…Duada pek bağırma, pek de sesini gizleme, bu ikisinin arasında bir yol tut.”24 

 

Hz. Aişe validemiz bu ayetin, dua hakkında indiğini söylemiştir.25 Sahabeden Ebu 

Musa el-Eş’ari der ki: “Allah Rasulü ile bulunduğumuz bir seferde tepelere çıktıkça 

derelere indikçe yüksek sesle tekbir ve tehlil getiriyorduk. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber: “Ey insanlar! Kendinizi yormayınız. Çünkü sizler sağır ve u-zaktaki birine 

değil, her an sizinle olan, her şeyi duyan Allah’a dua ediyorsunuz” buyurarak bizi 

uyardı.26 

 

Duayı sessizce ve yalvararak yapmak, ihlâsın gereğidir. Yüksek sesle yapılan dua-

ya, riya karışabilir. Bu itibarla Hanefi bilginler, namazda fatiha sonunda “ âmin” ke-

limesini sessiz söylemenin daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Dualar, ibadet 

şuuruyla, dini vakar ve ölçülere uygun olarak yapılmalıdır. Gösterişe düşkün, dini şuur-

dan mahrum bir takım kişileri memnun etmek için, mana yavanlığı taşıyan, tumturaklı 

ifadelerle hüner göstermeye girişmek, duanın amacına ve ruhuna aykırıdır. Ku’ran ve 

Sünnet’te yer alan dualar, kapsamlı ve veciz sözler tercih edilmeli, tekellüf,  kafiye ve 

seci yapmaktan kaçınmalıdır.27 

 

Duada sesi ne çok yükseltmek ne çok alçaltmak, bu ikisi arasında yol tutmak 

gerekir.28 Duada haddi aşmak ise, sesi fazla yükseltmek, olmayacak şeyleri istemek gibi 

durumlardır. Mesela, kişinin; “Allah’ım beni peygamber yap” ya da “Allah’ım beni 

ölümsüz kıl” demesi gibi. 

 

                                                 
23 A’raf 7/205 
24 İsra 17/110 
25 Buhari, “De’avat”, 16 
26 Buhari, “Cihad”, 131; Müslim, “Zikir”, 44  
27 Kurul, Kulluğun Özü İbadetin Ruhu Dualar, s.86 
28 Yıldırım, Celal, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi, Konya–1980, c.2 s. 805 
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es-Suyuti (911/1505)  Bu ayetin yorumunda şunları kaydeder. Erkek olsun kadın 

olsun, müminlere bedduada bulunmak, dua ederken bağırıp çağırmak, çığlık atmak ve 

sesini yükseltmekten müminler nehyedilmişlerdir.29 

 

Abdullah b. Mugaffel (r.a) oğlunun “Allah’ım Cennete girdiğimde, cennetin 

sağından bana beyaz bir köşk vermesi is rim.” diye dua ettiğini işitince şöyle dedi; “Ey 

oğlum, Allah’tan cenneti iste ve ateşten ona sağın. Rasulullah’ın şöyle dediği işittim: 

Bir zaman gelecek ki, dua’da aşırı giden insanlar olacaktır.”30 

 

Yine bu konuda Allah şöyle buyurur: 

 

َال ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيًالَوَال َتْجَهْر ِبَصَالِتَك َو  

“Namazda yüksek sesle okuma, onda sesini fazla da kısma, ikisinin arasında bir yol 

tut.”31 

 ِإْذ َناَدى َربَُّه ِنَداء َخِفيًّا

 

Bu konuda Allah şöyle buyurur:  “Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti”32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Es-Suyuti, ed-Durru’l-Mensur, c.3, s. 93 
30 Ebu Davud, Taharet, 45, İbn. Mace Dua 16, es-Suyuti, age, c.3, s. 93 
31 İsra 17/110 
32 Meryem, 19/3 
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1.2.GENEL OLARAK USUL VE ADAB 

 

1.2.1.Dua Öncesi Usul ve Adab 

 

Her türlü ibadette olduğu gibi, dua ibadetine başlamadan önce de, dua öncesi 

hazırlık mahiyetinde bilinmesi ve uyulması gerekli dini ve ahlaki kurallar mevcuttur. 

Mesela, namaz ibadetine başlamadan öncede, yapılması gerekli dışındaki şartlar, oruca 

başlamadan önce sahura kalkmak, vs. gibi. Belki bir kısmı emir niteliğinde bazıları ise 

tavsiye niteliğinde olabilir. Önemli olan bunlar arasında bir ayırım yaparak, bazısını 

bazısından önemli görmeden, gücümüz nispetinde gereğini yapmaktır. 

 

1. Gıda, giyim, konut ve ticari konularda helal lokmayı arayıp bulmak: 

 

Haram lokmada kul ve millet hakkı vardır. Bu da büyük günahlardan ve 

affedilmesi pek umulmayan haksızlıklardandır. Kanında ve iliğinde kul hakkından yana 

haram lokmanın eseri olan bir kimsenin duası da makbul değildir.33 

 

Bu konuda peygamber (a.s.) şöyle buyurmaktadır: 

“ Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semaya 

kaldırarak, “Ya Rabbi!” diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği 

haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?”34 

 

Bir kimse ariflerden bir zata duasının kabul olunmamasının sebebini sorduğunda: 

 

— Helal lokma helal elbise olmayınca duada tesir yoktur, cevabını alır. Bunun 

üzerine: 

 

— Bu zamanda helal lokma yemek ve helal giysi giymek kolay mı? Diye inci bir 

soru sorduğunda: 

 

— Bütün elbiselerini çıkarıp, suya girersin, o su helaldir ve temizdir. Bir miktarda 

içersin ki bu da mubahtır, ondan sonra dua edersin,35 diye söyler. 

                                                 
33 Yıldırım, Celal, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, c.2, s. 804, Uysal Kitabevi, Konya–1980  
34 Müslim, “Zekât”, 19 
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Burada misalden maksat, helal lokma yemenin zorunluluğunu belirtmektir. Yoksa 

haram lokma yediğini bilen kimse bu şekilde dua yapacaktır, anlamı değildir. Eğer öyle 

olacak olsaydı, haram yemek normal görülür ve bu şekilde duada bulunabilirdi. 

 

 

 

2. Dua için uygun hal ve durumları seçmek: 

 

Bu hallere gelince, insanın genişlik hallerinde her türlü bedeni ve ruhi sıkıntılar-

dan uzak ve gerek tek başına gerekse samimi Müslümanların bir arada yaptıkları dua 

halidir. Kim musibet ve şiddet zamanlarında duasının kabul edilmesini isterse, genişlik 

zamanlarında çok dua etmelidir.36 

 

3. Duadan önce ibadetleri eksiksiz yapıyor olmak: 

 

Dua elbette bir ihtiyaç anahtarıdır. İhtiyacı karşılayana bir vefa ve bir şükran 

borcumuz olması gerekir. Borcumuzu ödemek için, maddiyata gerek yoktur. Kulluk 

görevimizi her zaman ve mekânda yerine getirmek gerekir. Kısacası ibadetlerimiz 

devamlı olmalıdır. 

 

4. Duadan önce tevbe etmek:37 

 

Günah işleyen, haramlardan uzak olmayan bir kulun, duası kabul edilmeye layık 

değildir. Buna rağmen, Beşer olarak hata ve günah işlemek, yapımızda mevcuttur. 

Bunların telafisini rabbimiz bize kendisi öğretiyor. Bu konuda Allah şöyle buyuruyor: 

 

“Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün umulur ki Rabbiniz sizin 

kötülüklerinizi örter.”38 

 
                                                                                                                                               
35 Seyyid Hasan Hulusi, Mecmua’l-Adab, , (Haz. Muzaffer Özak), s. 50–51, Salah Bilici Kitabevi, İst.–
1979. 
36 Nevevi, Muhyiddin, Peygamberimizden Dualar ve Zikirler, (tr. A. Fikri Yavuz), Uysal Kitabevi, 
Konya–1983  
37 Gazali, İhya, c.1, s.884, Nevevi, el-Ezkar, s.7 
38 Tahrim 66/8 
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5. Duadan önce gusletmek veya abdest almak:39 

 

Her duada gusletmek külfetli gelebilir. Ama güsl abdesti alındığında dua etmek 

güzel bir davranıştır. Her zaman abdestli olmaya gayret ederek duayı bu hal üzerinde 

yapmakta adab açısından güzeldir. Çünkü her iki abdest çeşidi de manevi temizlik 

çeşididir. 

 

6. Duada kıbleye yönelmek:40 

 

Kıble tevhit inancının merkezi, ilahi feyz ve rahmetin bolca tecelli ettiği ve 

yeryüzünde Allah’a ibadet için kurulan ilk mabettir. Bu bakımdan Allah’a el açıp dua 

ve niyazda bulunurken ibadet ve taat ederken bu merkeze yönelmemiz kadar tabii bir 

şey yoktur. 

 

7.Duada eller semaya açılmalı: 

 

Peygamber Efendimiz dua ettiği zaman koltuk altları görünecek kadar semaya 

kaldırmıştır. Sahabeden Ebu Musa-el Eşari:  

“Hz. Peygamber, dua açtı ve ellerini kaldırdı. Ben koltuk altlarının beyazlığını 

gördüm” demiştir.41 

 

Yine İbn Abbas (r.a.)’ tan Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: “Allah’a dua 

ettiğin zaman, avuçlarını açarak dua et. Ellerini ters çevirerek dua etme. Ellerini 

bitirdiğin zaman ellerinle yüzünü meshet.”42 

 

8. Duadan önce sadaka vermek: 

 

Sadaka insanı her türlü belalardan korur ve kişinin merhamet duygusunu geliştirir. 

Bu özelliği ile insandan bir musibeti kaldırır ve dua öncesi kişi merhameti artırarak 

yapılan duanın kendisine daha fayda sağlar. 

 
                                                 
39 Seyit Hasan Hulusi, Mecmau’l-Adab, s. 53 
40 Yıldırım, İslam Fıkhı, c.2, s.805 
41 Buhari, De’avat, 22 
42 İbn Mace, Dua 13 
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2.2.Dua Esnasında Usul ve Adab 

 

Dua eden kişinin dua öncesinde adaba uygun hareket ettiği gibi, dua esnasında da 

usul ve adaba uyması gerekir. Bu konuyu da Dua eden açısından dua esnasındaki usul 

ve adab ve edilen dua açısın usul ve adab olarak iki başlık halinde konu alabiliriz. 

 

 

1.2.2. Dua Esnasında Duacının Usul ve Adabı 

 

1. Dua eden kişinin, duada hudu ve huşu içinde olması gerekir:43 

 

Allah Teala şöyle buyurur: 

 

“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin…”44 

 

“ Onlar (bütün bu peygamberler) hayır işlerinde koşarlar, umarak ve korkarak 

bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler.”45 

 

2. Dua eden kişi duasını Allah’ın rahmeti umarak, azabından korkarak 

yapmalıdır: 

 

Bu ümit ve korku arasında orta bir yoldur. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 

 

“Allah’a korkarak ve umarak dua edin”46 

 

 

 

 

 

                                                 
43 İslam Kazımi, Ku’ran’da ve Sünnette Dua, (takdim Celal Ensari, nşr. Merkezüs-Sekafetil-Kur’anyye), 
Basım Yeri Yok–1993, c.1, s.201 
 
44 Araf, 7/55 
45 Enbiya 21/90 
46 Araf 7/56 
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3. Dua eden kişinin duasında çok samimi olması ve Allah’a bütün organla-

rıyla yönelmesi gerekir: 47 

 

İnsan beden ve ruh olarak bir bütünü teşkil eder. Bu ikisinin de duada canlı içten 

ve samimi olması gerekir. 

 

4. Dua eden kimse kalp huzuru içinde olması gerekir:48 

 

Dua kalp huzuru isteyen bir ibadettir. Dua ederken dikkatin başka tarafta olması, 

faziletini düşürür, hatta tam bir gaflet içinde yapılıyorsa, amacından saptırılmış olur.49 

 

5. Dua eden kişi duasında azimli olmalı ve Allah’a karşı hüsnü zanda 

bulunması gerekir:50 

 

Yani duacı iteğinde ısrarlı ve kararlı olmalı Allah’ın Duasına kesin karşılık 

vereceğine inanmalıdır. Hatta duasının karşılığı istediği gibi olmasa Allah’ın kendisi 

hakkında kesin bir hayır halk edeceğine inanarak, Allah hakkında iyi niyet beslemelidir. 

 

 6. Dua eden kişi duasında istediğine illaki ulaşmak için şerri de istememelidir: 

. 

Duacı iyiliğin hemen gelmesi için bazen şerre de dua eder.51 İnsan, duasının kabul 

olmadığında üzülebilir ve canı sıkılabilir. Bu halin verdiği rahatsızlık sebebiyle şerre de 

dua edebilir. Duası beklide kabul edilir ve sonunda pişman olabilir. Kur’an-ı Kerim bu 

durumu şöyle anlatıyor: 

  اِإلنَساُن َعُجوًالَوَيْدُع اِإلنَساُن ِبالشَّرِّ ُدَعاءُه ِباْلَخْيِر َوَآاَن

 

“İnsan hayra dua ettiği gibi şerri de dua ederi, insan pek acelecidir.”52 

 

 

 
                                                 
47 Kazımi, İslam, Ku’ran’da ve Sünnette Dua, c.1, s.202 
48 Yıldırım, İslam Fıkhı, c.2, s.207 
49 Yıldırım, a.g.e., c.4, s.1768 
50 Gazali, İhya, c.1, s.807 
51 Kazımi, Ku’ran’da ve Sünnette Dua, c. S.202 
52 İsra, 17/11 
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7. Dua eden kişi duasında acele etmemelidir: 

 

Duadan sonuç alabilmek için sabırlı olmak gerekir. Zira bazı duaların kabulünü 

asırlar sonra gerçekleşebilir. Hz. Peygamber (a.s.), acele etmemeyi, duanın kabul şartı 

olarak beyan eder: 

 

“Sizden biri acele etmedikçe, duası kabul edilir. “ Nasıl acele edilir? Ey Allah’ın 

Rasulü diye sorulunca şöyle cevap verdi: “Dua ettim fakat Allah duamı kabul etmedi, 

der.”53 

 

8. Dua eden kişi duasında ısrarlı olmalıdır:  

 

Mü’min, Allah’tan isteğinde ısrarlı olmalı, istediğim yerine gelmedi diye, duadan 

vazgeçmemelidir. Sahabeden Abdullah b. Mes’ud, Peygamberimizin (a.s.) : 

 

“Dua ettiği zaman üç sefer tekrar eder ve bir şey istediği zaman  yine üç sefer 

tekrar ederdi.” demiştir.54 

Yine Peygamber efendimiz (as): 

“Allah ısrarla dua edenleri sever.” buyurmuştur.55 

    

 9. Dua eden kişi meşru şeyler istemeli, ölçülü olmalı aşırı gitmemelidir: 

 

 İşlenmesi ve istenmesi dinimizce günah sayılan konularda dua edilmemelidir. 

Çünkü bu tür dualar kabule şayan değildir.56 Peygamber (a.s.) şöyle buyurmaktadır: 

 

 “Kul, günah talep etmedikçe veya sılayı rahmin kopmasını istemedikçe, duası 

kabul görmeye devam eder.”57 

 

                                                 
53 İbn Mace, Dua 7 
54 Müslim, “Cihad”, 107 
55 Beyhaki, “Şu’ubul İman”, Er-Rica Minallah, No: 1108 
56 Kurul, Kulluğun Özü Dualar, s.90  
57 Müslim, “Zikir”, 25 
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 Allah’ın haram kıldığı ve yapılması günah olan şeylerin elde edilmesini istemek, 

Allah’a saygısızlıktır. Allahın bizden yapılmasını istemediği şeyleri istemek, edep 

dışına çıkmak, haddi aşmak demektir. Allah haddi aşanları ve aşırı gidenleri sevmez.58 

 

 Rasulullah (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bazı toplumlar duada aşırı gidecekler 

(sınırı aşacaklar) siz onlardan olmayın.”59 

 

 Duada haddi aşmaya sebep olan konuları kısaca maddeleyecek olursak, duada 

haddi aşmak; 

 

  a. Duanın usul ve adabına uymamak, 

 

  b. Duada istenmeyecek şeyleri istemek dinen haram ve yasak olan şeyleri 

istemek, mesela oynayacağı kumarda, yapacağı hırsızlıkta, işleyeceği cinayette veya 

herhangi bir kötülükte Allah’ın yardım etmesini dilemek,  

 

 c. Yüksek sesle bağıra bağıra dua etmek, 

 

 d. Tekellüfte bulunmak şeklinde sözle olabilir, 

 

 e.İnsanlara zarar verecek şeyleri istemek, kıtlık yokluk gibi, 

 

 f. Sebeplere yapışmadan zaferi, çalışmadan kazanmayı istemek gibi, 

 g. Günah işlemeye devam ettiği halde, Allah’tan istemek gibi, duanın içeriğinde 

olabilir. 

 Hem söz hem de içerikte haddi aşmak dua adabına uygun değildir, duanın kabul 

edilmeme sebeplerindendir.60 

 

 

 

 

                                                 
58 Bakara 2/190 
59 Ebu Davud, “Salât”, 358 
60 Kurul,Kulluğun özü Dualar, s.91  
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 10. Dua eden kişi, duasının kabulünün gecikmesinden dolayı bıkkınlığa 

düşüp, duayı terk etmemesi gerekir:61 

 

Kul olarak bizlere düşen, sebepleri işlemektir. Duada da hedefe ulaşabilmek için 

bir sebeptir. Bunun sonucunu takdir edecek Allah’tır. O, ne yaparsa her şeyin en 

güzelini ve kulun hayrına olanını yapar. İnsanlar bu hayırları belki görürler belki de 

göremezler. Önemli olan duanın kabulünde acele etmemek ve kabul edilmemesinde 

üzüntüye düşmemektir. 

 

11. Dua eden kişi dua esnasında duasının kabul edilmesi için, Esma-i Hüsna, 

salih amel ve hayırlı işlerini vesile etmelidir: 

 

a. Mü’min, duasının kabul olması için Allah’ın güzel isimlerini, vesile etmelidir. 

Bunun örnekleri hadisler vardır. Mesela peygamberimiz (a.s.) Kızı Fatıma’ya akşam ve 

sabah şu duayı yapmasını tavsiye etmiştir: 

 

“Ey Yaşayan, diri, ezeli, ebedi ve zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine 

bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, kollayan ve 

ihtiyaçlarını üstlenen Allah’ım! Rahmetin sebebiyle senden yardım istiyorum. İşlerimin 

hepsini ıslah eyle, göz açıp kapayıncaya kadar, beni nefsime bırakma.”62 

 

b. Salih ameli duada vesile etmelidir. Buna Peygamber Efendimizin Şu hadisi 

örnek verilebilir: 

 

“Geçmiş ümmetlerden üç kişi yaya olarak yolculuğa çıkarlar. Yolda şiddetli bir 

yağmura yakalanırlar. Yağmurdan korunmak için, dağdaki bir mağaraya sığınırlar. 

Dağdan bir taş yuvarlanır ve gelip mağaranın girişini tamamen kapatır. Birbirlerine; 

çıkışımızı taş kapattı, izimiz kayboldu, burada olduğumuzu Allah’tan başka hiç kimse 

bilmiyor, kurtuluşumuz da ancak dua ile olur, bu sebeple en güvendiğimiz salih bir 

amelimizi vesile erek dua edelim, belki Allah’tan bir kurtuluş yolu olur derler. Kısaca 

birisi, anne babasına sırf Allah rızası için iyilikte bulunmuş olduğunu, diğeri, Çok 

                                                 
61 İslam Kazımi,Kuranda ve sünnette Dua., c.1, s.202 
62 Ebu Ya’la, Müsned, (nşr. Hüseyin Selim Esed), Dar’ul Me’mun Li’t-Turas, Beyrut–1989, “Zikir ve 
Dua”, 1117 
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sevdiği amcakızına, dokunmak istediğinde, sırf Allah korkusundan dolayı 

yaklaşmadığını, üçüncüsü de; çalıştırdığı işçisinin alamadığı ücretini, yıllar sonra 

fazlasıyla sadece Allah Korkusundan dolayı verdiğini, dualarında vesile kılarlar. Her 

birinin duasıyla mağara önüne düşen taş biraz daha açılır ve sonunda çıkarlar. ”63 

 

Vesile edilen her üç salih amelde kul hakkıyla ilgilidir. Biz bu hadisten, kabul 

olmasını istediğimiz bir duada sırf Allah için yaptığımız amelleri vesile ederek dua 

edebileceğimizi öğreniyoruz. Allah’ın güzel isimleri ve böyle salih ameller vesile 

edilebilir; ancak türbelere, çalılara bez bağlamak, mum yakmak, adakta bulunmak ve 

benzeri davranışlar dinen doğru olmadığı gibibir faydası da olmaz. Hatta bu tür 

davranışlar inanca bile zarar verebilir. 

 

c. Peygamber Efendimiz duada vesile edilebilir. Buna örnek olarak Hâkim’in 

Müstedrekinde geçen şöyle bir rivayet vardır: 

 

“ Görme özürlü biri gelip Peygamberimizden iyileşmesi için kendisine dua 

etmesini ister. Peygamberimiz bu kişiye güzelce abdest almasını ve iki rekât namaz 

kılmasını ve şöyle dua etmesini emreder: 

 

“Allah’ım! Senden bana (şifa vermeni) istiyorum, rahmet peygamberi olan elçin 

Muhammed (a.s.)’ı vesile ederek, sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Ben şu ihtiyacımı 

gidermesi için, seninle rabbime yöneliyorum. Allah’ım, onu peygamberini bize şefaaatçı 

kıl.64 

 

Bu hadiste Peygamberden bir şey istenmiyor, istekler doğrudan Allah’a arz 

ediliyor. Sadece Allah’ın en sevgili kulu olan Peygamberimiz, duanın kabulü için vesile 

ediliyor. Konuyla ilgili rivayetlerden ikisinde, Peygamberimizden bu duayı öğrenen 

kişinin dua ettiği ve iyileştiği bildirilmektedir.65 

 

10. Dua eden kişi duasında önce kendisinden başlamalı ve daha sonra anne-baba 

ve tüm müminler için dua etmelidir: 

                                                 
63 Müslim, “Zikir ve Dua”, 928; Buhari, “Muzaraa”,11  
64 Hâkim, “Deavaat”, 1929–1930,  
65 Kurul, a.g.e. s.101 
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Dua eden kişinin önce kendisinden başlayarak daha sonra anne-babası ve tüm 

mü’minleri duaya dâhil etmesi gerekir. Peygamber dualarında da bu usulün takip 

edildiğini görmekteyiz. Mesela Nuh (a.s.)’ın duası şöyle: 

 

 َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَلا َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإلَّا َتَباًرا 

 َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب

 “ Rabbim! Beni, anamı babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve 

kadınları bağışla; zalimlerin de helakini artır.”66 

 

 

12. Dua eden kişi aynı zamanda umuma yönelik bir niyetle dua etmelidir:67 

 

Eğer dua umumi olursa kabule daha layık olur. Bu itibarladır ki, duayı tahsis 

etmemek, bilakis bütün Müslümanlara teşmil etmek lazımdır. Tahsis edilen duanın 

kabul olunmama ihtimali vardır. Fakat dua umumi olur ve bütün Müslümanlara şamil 

kılınırsa, içlerinde elbette icabete layık birileri bulunur. Bunlardan biri hakkında duayı 

kabul buyuran Allah Teala diğerlerinin dualarını da kabul eder.68 

 

Peygamberimiz (a.s.) mü’minin mü’minlere gıyabında yaptığı duaların suratle 

kabul edileceğini söylemiştir: 

   

“Hiç şüphesiz en süratli kabul edilen dua, bir mü’minin bir mü’mine gıyabında 

yapmış olduğu duadır.”69 

 

“Bir kimse mümin kardeşine dua ettiği zaman, melekler de “âmin, aynısı sana da 

verilsin” diye dua ederler.”70 

 

Bu hadisler mü’minlerin birbirlerine dua etmelerini hem teşvik etmekte, hem de 

bu duaların kabul olacağını bildirmektedir. 

 
                                                 
66 Nuh 71/28. Ayrıca bkz. İbrahim 14/41  
67 Yıldırım Celal, Asrın Kur’an Tefsiri, c.1, s.495 
68 Ayıntabi, Mehmet Efendi, (Haz. Ahmet Davudoğlu), Tibyan Tefsiri, c.1, s.21, (Sadeleştiren, Süleyman 
Fahir) Akpınar Yay. İst–1981   
69 Ebu Davud, “Salât”, 364,    
70Ebu Davud, “salât”, 362, Müslim, “Dua”, 86–88  
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 13. Dua eden kişi sadece sıkıntı zamanlarında değil, her zaman dua 

etmelidir: 

 

Sıkıntılı zamanlarda genel olarak her insan Allah’a yönelir, O’na el açar, O’ndan 

medet umar, samimiyetle ve candan dua eder. Allah da bu duaları kabul eder. 

Peygamber Efendimiz bir hadiste şöyle buyurmaktadır: “İki dua reddedilmez ya da 

reddedildiği nadir olur: (Bunlar) ezan okunduğu esnada ve sıkıntı zamanlarında 

yapılan dualardır.”71 

 

Ancak sadece darlıkta, sıkıntıda veya bir korku, kaza ve felaketle karşı karşıya 

gelindiği zaman değil varlıklı ve sağlıklı zamanlarda, huzur ve rahatlığın hüküm 

sürdüğü zamanlarda, dua edilmelidir. Kişi sıkıntıya, darlığa ve zorluğa karşı, sabır ve 

dua ile ayakta kalmaya çalıştığı gibi, nimetler içindeyken de şükredip dua etmelidir.72 

 

Peygamberimiz (a.s.);“Sıkıntı ve musibetlere uğradığı zamanlarda Allah’ın 

duasını kabul etmesini isteyen kimse, rahat zamanlarında çok dua etsin.”73 

 

“Rahatlık zamanlarında Allah’a yönel, O’nu tanı ve O’na dua et ki, sıkıntılı 

zamanlarda da Allah sana yönelsin, seni tanısın ve sana yardım etsin.”74 buyurmuştur. 

 

Bu hususta Allah Teala Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: 

 

ا َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإلَّا َوِإَذا َغِشَيُهم مَّْوٌج َآالظَُّلِل َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن َفَلمَّا َنجَّاُهْم ِإَلى اْلَبرِّ َفِمْنُهم مُّْقَتِصٌد َوَم

 ُآلُّ َختَّاٍر َآُفوٍر

 “ İnsana bir zarar dokundu mu, hemen içtenlikle Rabbine yönelerek O’na dua 

eder. Sonra (Rabbi) ona kendisinden bir nimet verdi mi; önceden O’na yaptığı duayı 

unuturda, O’nun yolundan saptırmak için, Allah’a eşler koşmaya başlar…”75 

 

                                                 
71 Ebu Davud, “Edeb”, 41 
72 Kurul, “Dua”, s.92 
73 Tirmizi, “De’avat”, 9 
74 Beyhaki, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Şuabü’l-İman, No: 1139, (nşr. Muhammed b. Es-Said Biyuni 
Zağlül), Daru’l-Kütüb’il-İlmiyye, Beyrut- 1990 
75 Zümer 39/8; bkz. Zümer 39/49; Yunus 10/12; Ankebut 29/65; Rum 30/33, Lokman 31/32; v.b. 
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Yukarıdaki ayet ve benzeri anlamlardaki ayetlerde Rabbimiz, sadece sıkıntı 

anlarında O’nu hatırlayıp dua eden, sıkıntıdan kurtulunca da, O’nu unutuveren insanları 

kınamaktadır. 

 

 

1.2.3.Dua Esnasında Duanın Keyfiyet Açısından Usul ve Adabı 

 

Bu konuda yapılan duada uyulması gereken usul ve adab üzerinde durulacaktır. 

Duanın niteliği, hakkında tavsiyelerde bulunulacaktır: 

 

 

 

 

1. Duaya Euzü-Besmele, Allah’a Hamd, Peygambere Salât ve Selam ile 

Başlanmalı 

 

Her hayırlı işte olduğu gibi duaya da Euzü-besmele çekerek başlanmalıdır. Ayet 

ve hadislerde hayvanın Allah’ın adıyla kesilmesi,76 besmele ile yenilip içilmesi,77 

Allah’ın adı ile78 ve eüzü çekerek Kur’an okunması79 emredilmektedir. Duada bir ibadet 

olduğuna göre, duaya da euzü besmele çekerek başlanmalı, sonra Allah’a hamd ve 

peygamberimize salât ve selam getirilmelidir. Peygamberimiz duaya başlarken şöyle 

söylerdi: 

 

“Yücelerin yücesi ve bağışlayıcı olan Rabbimi, bütün noksanlıklardan tenzih 

ederim.”80 

 

Yine Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır: 

 

“Biriniz dua ettiği zaman, Allah’a hamd ve övgü ile başlasın, sonra peygambere 

salât etsin, sonra dilediği duayı yapsın”81 

                                                 
76 En’am 6/18 
77 Ebu Davud, “Et’ime”, 15 
78 Alak, 96/1 
79 Nahl, 16/98 
80 Hâkim, “Dua”, 1, 498 
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Sahabeden Hz. Ömer (r.a.): “ Peygambere salât getirinceye kadar dua, yer ile gök 

arasında durur, Hiçbir dua O’na yükselmez/ kabul olmaz” demiştir.82 

 

2. Duada sadece Allah’tan isteyerek başkasına el açılmamalı: 

 

Kur’an duanın sadece Allah’a yapılması gerektiğini önemle vurgulamıştır. 

Allah’tan başkasına, putlara veya kendilerine mutlak nitelikler izafe edilen başka 

yaratıklara dua ve ibadet edilmeli Kur’anda kesinlikle yasaklanmıştır.83 Peygamber 

Efendimiz de sadece Allah’tan istenilmesi konusunda şöyle buyurmuştur: 

 

“Bir şey istediğin zaman Allah’tan iste, bir yardım talebinde bulunduğun zaman 

da Allah’tan yardım talep et.”84 

 

 

 

3. Duada sesi ne çok yükseltmeli, ne de çok alçaltmalı kısık bir sesle 

yalvararak dua edilmeli: 

 

Bağırıp çağırarak, yüksek ses ve riya ile değil, kısık bir ses ile dua edilmeli, bu 

usul Allah’ın ve Hz. Peygamberin emridir: 

 

 اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن

 

“ Rabbinize yalvararak ve içten dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” 85 

 

Kuran’dan ve Allah Resulünün hadislerinden bu konudaki ayet ve hadisleri, 

çalışmamızın Kur’anda dua usulü konusunda vermiştik. Burada kısaca değinmekle 

yetineceğiz. 

 

                                                                                                                                               
81 Tirmizi, “Deavat”, 66; Ebu Davut,”Salât”, 358 
82 Tirmizi, “Salât”, 347 
83 Şuara 26/213; bkz. En’am 6/71, Araf 7/197; Rad 13/16, vb. 
84 Beyhaki, Şuabül-İman, er- Rica Minallah, No: 1075 
85 A’raf 7/55 
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4. Duada kapsamlı ve veciz sözler tercih edilmeli tekellüf, kafiye ve seci 

yapmaktan sakınılmalıdır. 

 

Duayı kısa özlü cümlelerle yapmak duanın usulü açısından uygundur. Aksi 

takdirde talebi çeşitli uzun cümlelerle tekellüfte bulunarak bildirmek pek uygun 

değildir. Kur’an’da peygamber dualarına ya da Allahın bize örnek olarak sunduğu 

dualara baktığımız zaman bunu açıkça görebiliriz. 

 

Örneğin şu kısa fakat anlamlı dua ile Allah Teala bize Kur’anda bu konudaki 

adabı da öğretmektedir: 

 

 ِوِمْنُهم مَّن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر

 

“ Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de 

iyilik ver, bizi cehennem azabından koru! Derler.”86 

 

Aynı duayı kapsamlı ve veciz bir şekilde, anlam kuşatıcılığı içerisinde Rasulüllah 

efendimizin de yaptığını görmekteyiz.87 

 

Duanın maksadına uygun şekilde az kelimeyle çok mana taşıyan sözlerle duya 

etmek, sünnete daha uygundur. Hz. Aişe validemiz Rasulullah’ın dua üslubunu 

anlatırken; 

“Allah’ın Resulü (a.s.) dualarda veciz ve kapsamlı sözlerle dua etmeyi tercih eder, 

bunların dışındakileri terk ederdi.”88 Ve yine; 

 

“Secili / kafiyeli sözlerle dua etmekten sakının” demiş, ashap ve peygamberin 

bunu kerih gördüğünü bildirmiştir.89 

 

 

 

                                                 
86 Bakara 2/201 
87 Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, el- Mu’cemu’s-Sahih, “Kitabü’d-Deavat”, Bab.55, c.7, 
s.163, Çağrı Yay. İst. 1992  
88 Ebu Davud, “Salât”, 358 
89 Buhari, “Dua”, 19 



 204

5. Dua esnasında kabul edilmesini kesin isteyerek ve inanarak dua etmelidir. 

 

İnsan dua ederken, Allah’a karşı saygı ve azabından korku içinde olmalı, aynı 

zamanda istekli ve ümit içinde bulunmalıdır. Duanın kabul olacağına inanarak ve bu 

ölçüde düşünerek yapılan bir dua makbuldür. “ Benim duam kabul olmaz ” diyen 

birisinin, dua ve dileği nasıl muteber değilse, “ Allah’ım! Dilersen duamı kabul buyur ” 

demesi de makbul değildir.90 Kişi ümit ve korku içinde fakat duasının muhakkak kabul 

edileceğine inanarak dua etmelidir. Yüce Allah; 

 

 َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقِريٌب مَِّن اْلُمْحِسِنيَن

“ …Korkarak ve umarak O’na dua edin. Muhakkak ki Allah’ın rahmeti, sözünü ve 

işini en iyi bir şekilde yapan mü’minlere yakındır.91 

 

Bir kudsi hadiste; “Ben kulumun bana olan zannı üzereyim ve beni andığı zaman 

ben onunla beraberim”92 buyurmaktadır. 

 

Bu hadis veçhiyle, kul isteğinde kararlı olmalı duasının muhakkak surette kabul 

edileceğine inanmalıdır. Bu konuda daha önce geniş ele alınmıştır. 

 

6. Duada Allahın ismi azamıda söylenmeli 

 

Peygamber Efendimiz’den gelen rivayetlerle Allah’ın İsm-i Azamı’yla dua etmek 

de duanın kabulüne sebeptir. 

 

Büreyre (r.a) anlatıyor: “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), bir adamın şöyle 

söylediğini işitti. “Allah’ım şahadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyo-

rum. Sen, kendinden başka ilah olmayan Allah’sın. Birsin Sametsin,  (Hiçbir şeye 

ihtiyacın yok, her şey sana muhtaç) doğurmadın, doğmadın, bir eşin ve benzerin yok.” 

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdular: “Nefsimi Kudret elinde tutan Allah’a 

yemin olsun ki, bu kimse Allah’tan İsm-i Azamı adına talepte bulundu. Şunu bilsin ki 

                                                 
90 Yıldırım Celal, İslam Fıkhı, c.2, s. 811 
91 A’raf 7/56 
92 Müslim, “Zikr”, 19 
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kim İsm-i Azam’la dua ederse, Allah ona icabet eder.  Kim onunla talepte bulunursa, 

(Allah ona dilediğini) verir.93 

 

Esma bintu, Yezid (r.a) anlatıyor; “Rasululallah (sallallahu aleyhi ve sellem) 

buyurdular ki; Allah’ın ismi Azamı şu iki ayettedir: 

ُن الرَِّحيُمَوِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْحَم .  

 

1. “İlahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O rahman ve Rahimdir.” 94 

 

)الّلُه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوم  الم (

 

2. “Elif Lam Mim, O Allah ki O’ndan başka ilah yoktur. O Hayy ve Kayyumdur”. 
95 demiştir.”96 

 

 

 

7. Dua sonunda Allah’a hamd, peygamber (a.s.) ‘e salât ve selam getirilerek 

“Âmin” (duamı kabul et) denilmeli ve Fatiha suresi okunmalıdır: 

 

“Âmin”  Dua ifade eden bir kelimedir. Kur’anda olmadığı konusunda icmaya 

varılmıştır. Kur’anda yazılmayışı da bunu göstermektedir. Manası “Ya Rabbi! Duamızı 

kabul et” demektir.97 

 

“Biriniz ‘âmin’ dediği zaman gökteki bir melek de ‘Âmin’ der. İkisinden biri 

diğerinin ‘âmin’ demesine denk gelirse geçmiş günahları bağışlanır.”98 

 

“Fatiha suresinin ilk ayetlerinde yüce Allah’ın nitelikleri bildirildikten sonra dua 

ayetleri gelmektedir şöyle ki: 

 

                                                 
93 Tirmizi, “Daavat”, 65 (3471) 
94 Bakara 2/163 
95 Ali İmran 3/1–2 
96 Ebu Davut, “Salât” 358, (1496), Tirmizi, “Daavat”, 65, (3472) 
97 Sabuni, M. Ali, Ahkâm Tefsiri, (tr. Mazhar Taşkesenlioğlu), Şamil yay. İst-tarihsiz, s.23 
98 Nesei, “Salât” 
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  َمِلِك َيْوِم الدِّيِن ِإيَّاَك َنْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعين الرَّْحمِن الرَِّحيِم  اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِمين ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

يَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّيَناهِدَنا الصَِّراَط الُمسَتِقيَمِصَراَط الَِّذ  

 

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” “Hamd (her türlü övgü), âlemlerin 

Rabbi olan Allah’a mahsustur.” “O, rahmandır ve rahimdir.” “Din (ceza ve mükâfat 

gününün sahibidir.” “Ya Rabbi! Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım 

dileriz.”  “Bizi doğru yola ilet.” “ Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazab 

edilmişlerin yoluna değil.”99 

 

Fatiha suresi, sevap bakımından en büyük suredir.100 Fatihayı okuyan kişinin duası 

kabul olur. Bir kutsi hadiste Allah (c.c.) şöyle buyurur: 

 

“Fatiha’yı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm, yarısı benim yarısı da 

kulumundur. Kulumun istediği hakkıdır, kendisi verilecektir.” 

 

Hadisin devamında peygamberimiz şöyle demiştir: “Bir kul ‘Elhamdülillahi 

Rabbi’l-âlemin’ dediği zaman yüce Allah; ‘ Kulum bana hamdetti’ der. Kul; “er-

Rahmani’r-Rahim” dediği zaman yüce Allah; “kulum beni övdü” der. Kul, “ Maliki 

yevmi’d-din” dediğinde Allah; “Kulum beni yükseltti bana saygı gösterdi” der. Kul, “ 

İyyake na’budü ve iyyake nestte’in”dediğinde Allah; “bu benim ile kulum arasındadır ( 

ibadet eden kuluma yardım etmek, bana aittir) Kulumun istediği verilecektir.” Der. Kul, 

“ ihdina’s-sıradal müstagım, sıradellezine en amte aleyhim ğayri’l-meğdubi aleyhim ve 

ladd-dallin” dediği zaman Allah, “ bu dilek kula aittir. İstediği verilecektir.” Bu dilek 

kula aittir, istediği verilecektir.”  buyurur. 101 

 

2.2.4. Dua Sonunda Usul ve Adab 

 

1. Duanın sonunda Allah’a hamdetmek 

 

Dua sonrasında duamıza icabet olunsa da olunmasa da Allah’a hamdetmemiz 

gerekir. Çünkü isteğimize hemen cevap veren ya da daha sonra cevap verecek olan 

                                                 
99 Fatiha 1/1–7 
100 Buhari, “Tefsiru’l-Kur’an”, 1/146 
101 Müslim, “Salât”, 38 
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Allah’a her an muhtacız. Eğer duamız kabul edilmedi ise bile, bizim bilmediğimiz 

birtakım hayırları Allah hakkımızda bilmektedir. Ya da duamızı kabul etmedi 

zannettiğimiz zamanda belki bizi, bilmediğimiz şerlerden uzaklaştırmış olabilir. Bu 

düşünce içerisinde kul, duasının sonunda Allah’tan her türlü sonuca razı olacağı 

anlamında, duasının sonunda Rabbine hamda bulunmalıdır. 

 

Dua eden için, duasında sonuç itibariyle, Allah’a hamdetmesini gerektirecek 

kazanımlar mutlaka olacaktır. Sahabeden Enes (r.a.)’in bildirdiğine göre; 

 

“Dua eden mü’minin en az üç kazanımı olur: İstediği hemen verilir veya günahı 

bağışlanır veya sevabı ahirete bırakılır.”102 

 

Peygamber (a.s.)’da şöyle buyurmuştur: “Dua eden bir mü’minin; günah olan bir 

şeyi istemedikçe veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmedikçe, Allah ya onun 

duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kötülüğü uzaklaştırır veya onun 

duası kadar günahlarını siler.”103 

 

2. Duaya icabet edildiğinde Allah’a hamdetmeyi unutmamak: 

 

Dualarımıza Allah tarafından icabet edildiği istediğimize kavuştuğumuz zaman da 

hemen Allah’a hamd etmeli,  nimetin ondan geldiğinin farkında olarak, teşekkürlerimizi 

bildirmeliyiz. 

 

Peygamber efendimiz bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Sizden birisi Rabbinden 

bir şey istediğinde, icabet edildiğini anladığı vakit desin ki; “O Allah’a hamdolsun ki, 

bütün iyilikler O’nun nimeti ile tamamlanır.” İcabetin geciktirildiği kişi de desin ki; “ 

Elhamdü lillahi ala külli hal (her zamanda Allah’a hamdolsun )”104 

 

3. Dua ile sıkıntıdan kurtulduktan sonra Allah’ı unutmamak: 

 

                                                 
102 Abdürrezzak b. Hemmam, Ebubekir es-San’ani, el-Musannaf, thk. Hubeyburrahman el-Azami, c. 11, 
Dua, 18649, Pakistan–1970   
103 Abdürrezzak, Dua,18650 
104 Gümüşhanevi, Ahmet Ziyaeddin, Terc. Abdülaziz Bekine, Ramuz el-Ehadis, Nşr. Lütfi Doğan, M. 
Cevat Akşit, c. 1, s.49, H.no. 10, İst–1982 
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Dua edip sıkıntılar geçtikten sonra duayı ve sıkıntıları unutmak, iman ve ibadetten 

yüz çevirmek doğru değildir. Nimete kavuştuktan sonra, nimeti vereni unutmak, Allah’a 

nankörlüktür. Bazen sıkıntıdan kurtulan kişinin Allah’a şükrü unutması O’na karşı 

gelmesi anlamında değil, gafillikten, cehaletten gelen bir unutma olabilir. Durum bu 

şekilde de olsa doğru değildir. Allah Teala bu konuda şöy6le buyurmaktadır: 

 

َوِإَذا َغِشَيُهم مَّْوٌج َآالظَُّلِل َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن َفَلمَّا َنجَّاُهْم ِإَلى اْلَبرِّ َفِمْنُهم مُّْقَتِصٌد َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإلَّا 

 ُآلُّ َختَّاٍر َآُفوٍر

 

“(Denizde) onları, gölgeler gibi dalgalar sardığı zaman, dini yalnız kendisine has 

kılarak Allah’a dua ederler. Fakat O onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir 

kısmı Allah’a yönelmeye iktisad eder(kısar, gevşetir); zaten bizim ayetlerimizi öyle 

nankör gaddarlardan başkası inkâr etmez.”105 

 

Allah Teala, insanların bu tür davranışlarının biraz daha ileri vararak şirk 

noktasına ulaşacağını söyler: 

 

ِريَنُقِل الّلهُ ُقْل َمن ُيَنجِّيُكم مِّن ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة لَِّئْن َأنَجاَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِآ

َآْرٍب ُثمَّ َأنُتْم ُتْشِرُآونُيَنجِّيُكم مِّْنَها َوِمن ُآلِّ   

“De ki: Karanın ve denizin karanlıklarından (tehlikelerden) sizi kim kurtarır 

ki?(O zaman) O’na gizli gizli yalvararak: “Eğer bizi bundan kurtarırsan andolsun 

şükreden-lerden olacağız” diye dua edersiniz. 

 

De ki: Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine O’na ortak 

koşarsınız.”106 

 

Yani Allah’ın her şeye kadir olduğunu bizzat kendiniz şahitsiniz, otorite yalnızca 

O’nun elinde, sizin rahatınız ve sıkıntınız bütünüyle O’nun gücü dâhilinde ve kaderinizi 

belirleyen yalnızca O’dur. Bu yüzdendir ki, hiçbir kurtuluş çaresi bulamadığınız sıkıntı 

anlarında O’na yönelirsiniz. Böylelerine apaçık bir ayet ortadayken yine de siz hiç 

sebepsiz O’na şirk koşuyorsunuz. O’nun verdiği rızıkla geçiniyor, ama daha başka rızık 

vericiler kabul ediyorsunuz. İhtiyacınız anında ondan yardım istiyorsunuz. Sizi her türlü 

                                                 
105 Lokman 31/32 
106 En’am 6/63–64 
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dertten kurtaran O iken, siz kalkıp O’ndan başka kurtarıcılar da var sayıyorsunuz. 

Sıkıntı anında yalnızca O’nun önünde boyun eğdiğiniz halde, O bu sıkıntıyı 

giderdiğinde yine daha başka şeylere adaklarda bulunuyorsunuz. Kısaca, gece gündüz 

O’nun tek bir ilah olduğunun delilleri şahit olup dururken, başkalarının da önünde 

boyun eğip hizmet sunmaktan geri durmuyorsunuz.107 

 

 

 

2. DUADA ZAMAN 

 

Müslüman, her zaman dua yapabilir. Dua da bir ibadettir, fakat farz olan namaz, 

oruç, hac gibi ibadetlerde olduğu gibi zaman şartı yoktur. Bazı vakitlerde duanın 

muhakkak kabul edileceği umulur. Allah Teala özellikle Kuran’da seher vakitlerine 

dikkatimizi çekmiştir. Onun dışında Peygamberimizden gelen hadislerden bazı 

vakitlerin önemli olduğunu görüyoruz. Bu vakitlerin kıymetini bilmek gerekir. 

 

2.1. Gece Vakitlerinde Yapılan Dualar 

 

Aşağıda alacağımız hadis-i şerifler gece vakti yapılan duaların kabul olacağını 

ifade etmektedir: 

 

“Gecede bir an vardır ki, kişi ona rastlar da dünya ve ahiret için bir şey dilerse, 

şüphesiz Allah dileğini yerine getirir. Bu an her gecede vardır.”108 

 

“Yüce Rabbimiz her gece yakın semaya iner, gecenin son üçte biri kalıncaya 

kadar kalır ve “ Kim bana dua ederse ona icabet ederim, kim benden bir şey isterse ona 

istediğini veririm, kim benden af ve bağış dilerse onu bağışlarım” der.”109 

 

Bu hadisin Başka bir varyantında, bu durumun gecenin yarısı ya da üçte birinden 

sabah oluncaya kadar devam ettiğini de bildirmektedir.110 

 
                                                 
107 Mevdudi., Tefhim, c.1, s.557 
108 Müslim, “Salatü’l Müsafürün”, 23 
109 Buhari, “De’avat”, 13 
110 İbn Hıbban, “Ed’ıye”, No:919, 921 
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Allah’ın dünya semasına inmesi, mecazi anlamda olup, O’nun rahmetiyle, 

bereketiyle nazarda bulunması anlamına gelir. O’nun bu zamanlarda duayı kabul 

edeceğini ifade eder. Aksi takdirde Allah Teala zamandan, mekândan ve cisim olmaktan 

münezzehtir. 

 

Yine başka bir hadis-i Şerifte Peygamber (a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Kim gece 

uyanınca; “ Allah’tan başka ilah yoktur, bir tek O vardır, O’nun ortağı yoktur, mülk 

O’nundur, Hamd O’na mahsustur, O’nun her şeye gücü yeter. Allah’ı noksan 

sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allah’a mahsustur, O’ndan başka ilah yoktur, 

Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak Allah ile vardır” der, sonra, “ Rabbim! Beni 

bağışla” diye dua ederse-veya sonra dua ederse- duası kabul olur, eğer azmedip kalkıp 

abdest alır namaz kılarsa namazı kabul olur.”111 

 

Peygamberimiz yine başka bir hadislerinde: 

 

“ Gecenin sonunda yapılan dua daha faziletlidir ve kabul edilmesi daha çok 

umulur”112 buyurmuştur. 

 

“ Her gece bir münadi şöyle seslenir: “ Dua eden yok mu? Onun duası kabul edil-

sin. İsteyen yok mu? İstediği verilsin. Af ve mağfiret dileyen yok mu? Onun günahı 

bağışlansın”113 buyurmuştur. 

 

Akşamdan sabah namazına kadar gece yapılan duaların kabul edileceğine dair 

rivayetler vardır.114 Gecenin yarısında ve üçte ikisinde yapılan dualar kabul olur.115 

Gece yapılan dualar riyadan uzak samimiyetle yapıldığı için icabete yakındır. 

 

2.2. Seher Vakitlerinde Yapılan Dualar 

 

Diğer önemli vakitlerden birisi de seher vaktidir. Çünkü bu vaktin kutsallığı aynı 

zamanda ayetlerle de teyit edilmiştir: 
                                                 
111 Tirmizi, “De’avat”, 26 
112 Tirmizi, “De’avat”, 80 
113 Heysemi, Nurddin Ali b. Ebi Bekr, Mecme’uz- Zevaid ve Menbe’ul-Fevaid, (nşr. Şu’alb Arnavut, 
Müessesetü’r Rivaye),  Beyrut–1993, “Ed’iye”, 25,No: 17244 
114 Heysemi, a.g.e.  “Ed’iye”, 25, No: 17243–17253 
115 Heysemi, a.g.e. “Ed’iye”, 25, 17252 
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 َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن

 “ Şüphesiz onlar (muttakiler) seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.”116 

 

Bu ayeti kerimede Rabbimiz, cenneti kazanan muttakilerin güzel vasıflarını 

anlattığı bölümde, onların seher vakitlerinde af dilemek, bağışlanmak için dua 

etmelerini methetmektedir. Yine Al-i İmran suresinde bir ayette cenneti hak eden 

muttakilerin özelliği verilirken seherlerde af dileme özelliklerinden bahsetmektedir. 

 

اْلَقاِنِتيَن َواْلُمنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباَألْسَحاِرالصَّاِبِريَن َوالصَّاِدِقيَن َو  

 

“ (Altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları…cennet..) Sabreden, dürüst 

olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah’tan bağış 

dileyenler (içindir).”117 

 

Seher vakti, insanların üzerine hem dünyalık, hem de ahiretlik olarak Allah’ın 

rahmeti ve bereketi akar. Bundan faydalanmak için de, bu vakitte uyanık olmamız bolca 

dua etmemiz ve hayrımıza olacak işlerle meşgul olmamız gerekir. Aksi halde bu vaktin 

bereketinden mahrum kalırız. 

 

2.3. İftar Vaktinde Yapılan Dualar 

 

Peygamber (a.s.); “Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.”118 

 

Hadiste ihlâs ile yerine getirilen bir ibadetin sona erme zamanında, kulun yaptığı 

duanın kabul edileceği müjdelenmektedir. Dolayısıyla oruç açarken dua edilmesi teşvik 

edilmektedir.119 

 

Abdullah b. Ebu Muleyke’den, o da Abdullah b. Amr b, As’tan (r.anhuma) demiş-

tir ki; Rasulullah (a.s.) Şöyle buyurdu: “Gerçekten oruçlunun iftar anında bir duası 

vardır ki, geri çevrilmez  (kabul olunur)”120 

                                                 
116 Zariyat 52/18 
117 Al-i İmran 3/17 
118 İbn Mace, “Siyam”, 48 
119 Kurul, “Dua”, s.122 
120 Nevevi, el-Ezkar, s.359 
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Sahabeden ibn Ebu Müleyke demiştir ki, Abdullah b. Amr, iftar vaktinde şöyle 

dua etmiştir: “Allah’ım! Her şeyi kuşatan rahmetin sebebiyle bağışlamanı 

diliyorum.”121 

 

 

 

 

2.4. Cuma Günü ve Gecelerinde Yapılan Dualar 

 

 

Cuma günlerinde ve gecelerinde Kur’an okumayı, zikirler yapmayı, dualarda 

bulunmayı, Rasulullah (a.s.) üzerine salâvat getirmeyi çoğaltmak müstehaptır.122 

Peygamber Efendimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Cuma gününde bir saat vardır ki, 

Müslüman o saatte Allah’tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir.”123 

 

Peygamberimiz (a.s.), Hz. Ali’ye buyurmuştur ki; “Cuma gecesi olduğu zaman 

gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit (meleklerin ) şahit 

olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur.”124 

Yine Peygamberimiz (a.s.); “En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür.” 

Buyurmuş ve kendisine çok salâvat getirilmesini istemiştir.125 

 

2.5. Arefe Günü Yapılan Dualar 

 

Bu günde yapılan dualar konusunda Peygamber (a.s.) Şöyle buyurmuştur: 

“En hayırlı/ kabule şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.”126 

2.6. Ezan Okunduğunda ve Kamet Getirildiği Zaman Yapılan Dualar 

 

Peygamber Efendimiz (a.s.) buyurdu ki; “Namaz için ezan okunduğu zaman sema 

kapıları açılır ve yapılan dualar kabul olur.”127 
                                                 
121 İbn Mace, “Siyam”, 48 
122 Nevevi, a.g.e. s.319 
123 Buhari, “De’avat”,61 
124 Ebu Davud, “Edeb”, 123 
125 İbn Hıbban, “Ed’ıye”, No:910 
126 Tirmizi, “Dua”, 8 
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“Ezan okunduğunda, sema kapıları açılır ve dualar kabul edilir.”128  

 

 

 

 

2.7. Ezan ile Kamet Arasında Yapılan Dualar 

 

Peygamberimiz (a.s.); “Ezan ile kamet arasında yapılan dualar reddedilmez.” 

buyurdu. Bunun üzerine sahabe; “ Ey Allah’ın elçisi! Ne dua edelim?” diye sordular. 

Hz. Peygamber (a.s.) Allah’tan dünya ve ahirette afiyet isteyiniz” buyurdu.129 

 

İmam Şafii, “Ümm” kitabına isnad ederek rivayet ettiği mürsel bir hadise göre, 

Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Duanın kabulünü ordular karşılaştığı 

zamanlarda, namaz için ikamet edildiği zamanlarda ve yağmur yağdığı zamanlarda 

isteyiniz.” 

 

Şafii demiştir ki; “Yağmur yağarken ve namaz için ikamet yapılırken, duanın 

kabulünü istemeyi, birden çok kimselerden ezberledim.130 

 

 

2.8. Namazda Secde Halinde ve Farz Namazların Sonra yapılan Dualar 

 

Peygamber (a.s.) buyurdu ki: “Kulun rabbine en yakın olduğu an, secdede 

bulunduğu andır. O halde secdede bolca dua ediniz”131 buyurmuştur. 

 

“Hangi dua kabul edilmeye daha yakındır?”  diye sorulan bir soruya Hz. 

Peygamber (a.s.); “ Gecenin ikinci yarısında yapılan dua ile farz namazların 

arkasından yapılan dua” diye cevap vermiştir.132 

 
                                                                                                                                               
127 Ebu Ya’la, “Zikir ve Dua”, No:4072 
128 İbn Ebi Şeyhe, “Dua”, No: 29239 
129 Tirmizi, “De’avat”,129, Ebu Davud, “Salât”, 35 
130 Nevev, el-Ezkar, s.105 
131 Müslim, “Salât”, 42, 215; Ebu Davud, “Salât”, 152 
132 Tirmizi, “De’avat”, 80 
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2.9. Yağmur Yağarken Allah Yolunda Savaşırken ve Kâbe’yi Görünce 

Yapılan Dua 

 

Peygamber efendimiz (a.s.) buyurmuştur ki:“Dört yerde sema kapıları açılır ve 

dualar kabul olur. Allah yolunda savaşmak üzeri saf tutulduğunda, yağmur yağarken ve 

Kâbe’yi görünce.”133 

 

3.  DUADA MEKÂN 

 

Dua bir ibadettir. Duanın yapılması için özel bir zaman şartı olmadığı gibi, özel 

bir mekân şartı da yoktur. Dua her yerde yapılır ancak dua yapılan yer, tuvalet gibi 

ibadete elverişli olmayan ya da meyhane, kumarhane gibi günah işlenen bir mekân 

olmamalıdır. Kur’an’da açık bir şekilde dua edilecek mekânları görmememize rağmen, 

Rasulullah (as)’ın hadislerinde bazı mekânların faziletine dikkat çekilmiştir. Her zaman 

bu mekânlarda olmak mümkün olmadığından, duanın mekânı olmamalıdır, bu 

mekânlarda bulununca da değeri bilinmelidir. 

 

Bununla birlikte, cami ve Kâbe gibi ibadet yerlerinde, Arafat ve Müzdelife gibi 

mübarek mekânlarda yapılan dualar daha faziletlidir. Mesela Peygamber Efendimiz; 

“Medine’deki Mescidi Nebevide kılınan bir rekât namazın, Mescidi Haram’ın 

dışında diğer mescitlerde kılınan bin rekât namaza denk olduğu”134 

 

“Mescidi Haramda kılınan bir rekâtlık namazın ise diğer mescitlerde kılınan 

namazlardan yüz bin kat daha fazla sevap olduğunu”135 söylemiştir. 

 

Dua da bir ibadet olduğuna göre Mescid-i Haram’da ve Mescid-i Nebevi’de 

yapılan dualar da daha faziletli ve makbul olur. Nitekim Hasan-ı Basri’den rivayet 

edilmiştir ki, “Hac’da on beş yerde dua kabul olunur: Tavaf içinde, Mültezimde ( 

hacer-i esved ve Kâbe kapısının arasına denilir), oluk altında, Kâbe içinde, Zemzem 

yanında, Safa ve Merve arasında say yolunda, Makam-ı İbrahim arkasında, Arafat 

Meydanında, Müzdelife’de, Mina’da ve cemrelerin atıldığı üç yerde, bu yerlerde dua 

                                                 
133 Heysemi, “Ed’ıye”, 25 
134 Nesei, “Mesacid”, 4 
135 İbn Mace, “Salât”, 195 
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etmeye gayret göstermeyen mahrumdur.”136 Ayrıca bunlara ilave olarak, Hicr’de 

(mizabın altında) dua etmekte makbuldür.137 

 

Bu mekânlar Hac ve Umre zamanlarında çoğumuzun sınırlı zaman içerisinde 

bulunduğumuz mekânlardır. Bu kutsal mekânlara gitmekle nasiplenen kişilerin, bu 

mekânlardan azami ölçüde faydalanmaları gerekir. Ancak bir de sürekli oraya 

ulaşamamak söz konusudur ki, bu durumda da namaz kılan her Müslüman için, duaların 

kabul olduğu kutsal bir mekân vardır, oda secde mekânıdır. Peygamber Efendimiz 

(a.s.): 

 

“Kul Rabbine en çok secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok 

yapın”buyurmuştur.138 

 

Secdede duran kişi, büyük bir teslimiyet içerisinde, Allah’a en derin duygularla 

yaklaşma makamındadır. Acziyetini ve pişmanlığını en güzel bir şekilde ifade etme 

mekânındadır. Bu dua mekânına ulaşmak için mesafeler kat etmeye gerek yoktur. Bu 

mekân herkesin çok yakın olduğu bir mekândır. Yeter ki kıymetini bilelim. 

 

                                                 
136 Nevevi,El-Ezkar, s.368 
137 İbn Abidin, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülaziz, (tr. Ahmet Davudoğlu), Reddü’l-Muhtar Aled-
Dürri’l- Muhtar İbn Abidin Terceme ve Şerhi, Şamil Yay. İst–1985, c.4, s.535 
138 Canan, Kütüb-ü Sitte, c.6, s.524, H.No: 1762 



SONUÇ 

 

 

 

Dua, küçüğün büyükten, acizin güçlüden ihtiyaç ve arzusunu ciddi olarak istemesi 

demektir.  Ruhun Allah’a yükselmesi, Kalbin Allah ile konuşması, kul ile Allah 

arasında diyalogun oluşmasıdır. Bu diyalogun oluşması için Allah insanı kendi 

varlığından haberdar etmiş, insanda varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında, 

duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla sürekli irtibat 

ihtiyacı duymuştur. İşte dua, bu irtibatın yegâne ve en içten aracıdır. 

 

Dua vahye benzemektedir. Ancak  “vahiy, Allah ile insan arasında cereyan eden 

yukarıdan aşağıya Allahtan insana bir çeşit konuşmadır. Allah kendi kelimelerini 

doğrudan peygamberlere dolaylı olarak da insanlığa yöneltir. Fakat Allah ile insan 

arasındaki bu lisanî münasebet tek taraflı değildir. Bir başka ifade ile insan bu ilişkide 

devamlı pasif kalmaz. Bazen oda Allah ile sözlü bir ifade başlatır ve O’nunla lisanî 

işaretler kullanarak, konuşmak ister. İşte bu isteğin neticesinde öyle bir olay doğar ki, 

bu, yapı bakımından vahye benzer ancak bunda konuşma doğrultusu yukarıdan aşağıya 

değil, aşağıdan yukarıya doğrudur.” 

 

Dua, ibadetle iç içe sıkı bir ilişki içerisindedir. İbadeti duadan, duayı ibadetten 

kesin bir çizgi ile ayırmak oldukça zordur. Salât, selam, zikir, tevbe ve diğer ibadetler 

duanın kabulüne zemin hazırlayan faaliyetlerdir. 

 

Ku’ran’da dua çeşitli türevleriyle birlikte yaklaşık iki yüz yerde geçmektedir. 

Dolayısıyla, bu kadar fazla kullanılan kavramlar, dua konusunda Rabbinin eğitiminden 

geçmek isteyen için en güzel rehberliği yapmaktadır. 

 

Kur’an’ın dua öğretisindeki ayetlerin konularından görmekteyiz ki, mü’min hiçbir 

zaman hayatında, tevhit mücadelesinin hiçbir aşamasında duadan mahrum kalamaz ve 

kalmamalıdır da. Bütün peygamberler ve davetçiler insanlığı tebliğ aşamasında, fikri 

mücadelelerini sürdürdükleri, tepkilerle karşılaştıkları, bu tepkilere karşı direnip sabır 

gösterdikleri, fiili mücadeleye girdikleri, sürüldükleri, işkence gördükleri, galip ya da 

mağlup oldukları bütün aşamalarda Rabbine dua ve tespihte bulunmuşlardır. Kur’an bu 
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dualardan mesaj almamız için bize örnekler sunar. Peygamberlerin, Salihlerin, 

meleklerin… dilinden yapılan dualar, kabul edilenler ya da reddedilenler, bizin için 

adeta tescilli dualardır. 

 

Kur’ani duaların çoğunun kabul edildiğini görüyoruz. Kabul edilen bu dualar iman 

dünyasının çerçevesinde kalmaktadır. İtikadi nifaka sahip olanların da bu dua 

kapsamına girmediklerini görüyoruz. 

 

Hz. Peygamber Efendimiz de bu dualardan okurdu. Kur’anın uygulayıcı olarak 

Peygamberimizin dualarını da öğrenmek, bizim için en doğru olandır. 

 

Her şeyin bir usulü adabı olduğu gibi, yerinde ve zamanında yapılanların daima 

itibar gördüğü gibi, duanın da, gerek dua eden açısından, gerekse yapılan dua açısından 

usul ve adabı vardır. Usul ve adaba uymak her işte başarıya ulaştırdığı gibi, duada da 

icabete yaklaştırır ve hatta kolaylaştırır. 

 

Şurası da çok önemlidir ki, Kur’anda ve Rasulullah’ın uygulamalarında 

örneklerini gördüğümüz dua ve zikirler, hiçbir zaman bizde ve İslam âleminde 

gerçekleşen, dua ve zikirler gibi, kuru içi boş, duacıyı tembelliğe itici, zillet ve 

meskenete sevk eden dualar asla olmamışlardır. Kuran ve sünnette gördüğümüz dualar 

kavli değil fiilili dualardır. Biz müslümanlar, Kur’an’n ve peygamberlerin öğrettiği, 

kavli. Duadan fiili duaya, kavli zikirden fiili zikire geçmeyi başaramadıkça, için 

bulunduğumuz acziyet ve zilletten kurtulamayacağız. 
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