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KULLUĞUN ÖZÜ: DUA
İnsanın yaratılış gayesi olan Allah’a kulluk yolunda
karşılaştığı engelleri aşmasında en büyük desteği ve
bizleri sıradan bir varlık olmaktan Yüce yaratanımıza
muhatap kılan büyük bir lütuf ve zenginliğimiz vardır. Bu
nimetin adı “dua”dır.
Kardeşlerim!
Dua, kulluğun Allah’a arzıdır. Ondan başkasından yüz
çevirmek, O’na güvenmek ve onun merhametine,
kudretine sığınmaktır. Dua insanda Allah’a iman
duygusunu canlı tutan, Rabbi ile gönülden konuşmasına
imkan veren ve insanın değerine değer katan eşsiz bir
ibadettir. Bu yüzdendir ki; Peygamberimiz (s.a.s), ا ّ ُ َ ُء
 ُ ُّ ا ْ ِ َ َد ِةyani “Dua, ibadetin özüdür”1 buyurmuştur.

Aziz müminler!
Dua, imanın en önemli alametlerinden biridir. Dua, kulun
Allah’a yönelerek değer ve kıymetini anlaması ve
artırmasıdır. Allah’ın sevgi ve merhametini kendisine
verdiği değer ve kıymeti gönlünün derinliklerinde
hissetmesidir. Dua, Allah’ın rızasına talip olmaktır.
O’ndan başka Rab ve dost kabul etmemektir. Bu sebeple
Yüce Rabbimiz “Duanız (Allah’a imanınız) olmasaydı
Rabbim size ne diye değer versin ki” buyurarak kulun
ancak Allah’a yönelerek değer kazanacağını en güzel
şekilde ifade etmiştir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Dua, Yüce Rabbimize muhatap olmaktır ve O’nunla
kalpten konuşmaktır. Rabbimiz, اُدعون استَجِب َل ُم
ayetinde, “Bana dua edin ki, duanıza icabet edeyim”2
ِاُج بُ دعوةَ الدﱠاع اذَا دعان, ve “Bana dua ettiğinde dua

edene karşılık veririm”3 buyurarak bizleri duamız
sayesinde muhatap kabul ettiğini ilan etmektedir.
Aziz müminler!
Dua,
kardeşlik
bilincimizi,
ümmet
sevgimizi
pekiştirmektir. Dua ederken bencil davranmaz, sadece
kendimizi düşünemeyiz. Mümin kardeşimizin gıyabında
yaptığımız duanın makbul olacağı ve biz kardeşlerimiz
için dua ettiğimizde melekelerin de bizler için dua ettiği
bilinciyle dünyanın dört bir yanında bulunan
kardeşlerimiz için dua ederiz. Bu sebeple Yemen,
Arakan, Doğu Türkistan, Ortadoğu için de dua edelim,
mümkün olduğu kadar onlar için yardım elimizi uzatalım.
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 dualar ile 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!
Hutbemi Peygamberimiz (s.a.s) şu hadisi ile bitiriyorum:
“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 olan
kullarından eylesin!
Hollanda Diyanet Vakfı
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