
  Cuma Hutbesi 
 

 

Tarih: 06-04-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KULLUĞUN ÖZÜ: DUA 
 
Şu fâni dünyada bizleri huzura erdiren, insanın iç ve dış 
dünyasında kendisini zarara sokanlara karşı mücadelede 

en önemli silahı olan, ümitlerimizi ve istikbale dair 
ideallerimizi diri tutan büyük bir nimet vardır. Bu nimetin 

adı “dua”dır. 

 
Kardeşlerim! 
Dua, kulluğun Allah’a arzıdır. Ondan başkasından yüz 
çevirme, ona güvenme ve onun merhametine, kudretine 

sığınmadan kaynaklanan bir boyun eğiştir. İnsanın 

şuurunda Allah inancını canlı tutan, Rabb ile irtibatı 
sağlayan en temel ibadettir. Bu yüzdendir ki; 

Peygamberimiz (s.a.s), ّة�  ُالد	اد	اء� م��ُّ اْلع�ب	ع  yani “Dua, 

ibadetin özüdür”1 buyurmuştur.  
 
Aziz müminler! 
Dua, imanın en önemli alametlerindendir. Dua, Allah’ın 

yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi, sevgi ve 

tazim duyguları içinde onun lütuf ve yardımını 
dilemesidir. İnsanın isteklerini kendi başına yerine 

getiremeyeceğinin, bunları kendisine ancak Allah’ın 

verebileceğinin itirafıdır. 
 

Dua, yüce değerlere talip olmaktır. Kulluk makamlarının 
en önemlisidir. “Duanız olmasaydı Rabbim size ne diye 
değer versin ki” ayeti kulun ancak Allah’a yönelişi ile 

değer kazanacağının en güzel ifadesidir.  
 
Kıymetli Kardeşlerim! 
Dua, hem bir davettir, hem de davete icabettir. Rabbimiz, 

 ayetinde, “Bana dua edin ki, duanıza اُد�ع�ون � ا�س�تَجِب� لَ�ُم�

icabet edeyim”2 buyurarak bizleri duaya davet 

etmektedir. ُا�ع�و$ةَ بُ ج	انِ ا(ذَا الدَّاع% د	ع	د , “Bana dua ettiğinde 

                                                             
1 Tirmizî, Deavât, 1. 
2 Mü’min, 40/60. 
3 Bakara, 2/186. 
4 Müslim, Zikir, 72. 

dua edenin dileğine karşılık veririm”3 âyetiyle de 

duamıza icabet edeceğini müjdelemektedir. 
 

Aziz müminler! 
Dua, kardeşlik bilincimizi, ümmet sevgimizi 
pekiştirmektir. Dua ederken bencil davranmaz, sadece 

kendimizi düşünemeyiz. Mümin kardeşimizin gıyabında 
yaptığımız duanın makbul olacağı ve melekelerin aynı 

şeyin bize de verilmesi için dua edeceği bilinciyle 

dünyanın dört bir yanında bulunan kardeşlerimiz için de 
dua ederiz.  

 
Kardeşlerim! 
Peygamberimizin bizlere öğrettiği dualarda sadece maddi 

ihtiyaçları istemek yoktur. Bilakis O’nun dualarında 
ahlak ve erdemi, insanı yücelten faziletleri istemek vardır. 

O’nun duaları, toplumda sevgi, saygı, muhabbet, 

merhamet, adalet ve huzurun teminine yöneliktir. O’nun 
duaları alçaklıktan, zillet içerisinde ve başkasına muhtaç 

olarak yaşamaktan; ahlaksızlıktan korunma isteğidir. 
  

Geliniz bu mübarek cuma vaktinde Resul-i Ekrem 

Efendimizin öğrettiği duaları da vesile kılarak Rabbimize 
şöyle niyazda bulunalım:  
“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül 
zenginliği istiyoruz.”4 
“Allah’ım, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü 
ahlâktan sana sığınıyoruz.”5 
“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen 
kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul 
edilmeyen duadan sana iltica ediyoruz.”6 
“Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik 
ver. Bizi cehennem azabından koru.”7 
 
Kardeşlerim! 
Peygamberimiz (s.a.s), şöyle buyurmuştur: “Allah’a, 
kabul edileceğine gerçekten inanarak dua ediniz. 
Biliniz ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir 
kalp ile yapılan duaları kabul etmez.”8Yüce Rabbimiz, 

bizleri duanın bereketinden ve gücünden mahrum 

bırakmasın. Bizleri duaları kabul olunan bahtiyarlardan 
kılsın! 
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