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DUANIN ÖNEMİ 
Kıymetli Kardeşlerim! 
Allah’a imanın ve Müslüman olmamızın en 
önemli göstergesi,  hayatımızın her anında 
O’na muhtaç olduğumuzu bilmek ve her daim 
O’na dua etmektir. Okuduğum ayet-i kerimede 
Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 
‘’Kullarım, sana benim hakkımda sorarlarsa, 
(bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) 
yakınım. Bana dua edenin duasını kabul 
ederim. O halde, doğru yolu bulmaları için 
benim davetime uysunlar, bana iman 
etsinler.’’1  Okuduğum hadis-i şerifte ise 
Rasulullah (s.a.v) Efendimiz: ’’Dua ibadetin 
(Allah’a kulluğun) özüdür.’’ 2 buyurmaktadır.  
 
Dua sözlükte, “çağırmak, seslenmek, istemek, 
yardım talep etmek” anlamına gelir.  İnsanın 
bütün benliğiyle Allah’a yönelerek O’na iman 
etmesi, maddi ve manevi isteklerini O’na arz 
etmesi demektir. Dua bizleri Allah’ın katında 
değerli ve kıymetli kılar. Nitekim bir ayette: ﾠ
(Ey Muhammed!) De ki: "Duanız (Allah’a 
imanınız) olmasa Rabbim size ne diye değer 
versin!’’3 buyrulmaktadır. 
 
Değerli Kardeşlerim! 
Duanın kabul olması için üzerimize düşen 
görevlerimizi eksiksiz yapmalıyız. Dua ederken 
samimi olmalı halis bir niyetle dualarımızı 
yapmalıyız. Derslerine çalışmayan bir 
öğrencinin sadece dua etmekle Allah’tan 
başarı beklemesi akla uygun olmadığı gibi 
dinimize de uygun değildir. Çünkü bizler kendi 
sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra dua 
etmeli ve sonucu Allah’a bırakmalıyız.4 Bir işin 
gerçekleşmesi için dua edip oturan insanın 
yapmış olduğu hareket ne kadar yanlış ise, 
tüm çalışmaları yapıp, gerekli tedbirleri aldıktan 
sonra Allah’a dua edilmemesi de o derece 
yanlıştır. Çünkü bütün başarılar Allah’ın 
                                                             
1 Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/186. 
2 Tirmizî, Daavât 1 
3 Kur’an-ı Kerim, Furkan,25/77. 
4 Kur’an-ı Kerim, Necm, 53/39. 

dilemesi ile olur. Dua başarılarımızı bereketli 
ve değerli kılar. 
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin 
hadislerinde dua etmemiz, dua yaparken 
tevazu içerisinde olmamız emredilmektedir.   
Bir ayette: ﾠOnları arındırmak ve manen 
temizlemek üzere mallarından zekat ve 
sadaka al! Bir de onlar için dua et; çünkü 
senin duan onlara huzur verir.’’5 
buyrulmaktadır. Peygamber Efendimiz ise “Bir 
müslüman, yanında bulunmayan bir din 
kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, 
aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.”6 
buyurmaktadır. Öyleyse samimi olarak 
başkaları için yaptığımız dualarımızı da kazanç 
kapısı olarak görmek gerekir.  
 
Dua etmenin adaplarından biri de sonuç 
hakkında acele etmemektir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v) bu konuda bizi şöyle 
uyarmaktadır: “Herhangi biriniz acele 
etmedikçe duası kabul edilir. (Kul acele 
ederek) Rabbime kaç defa dua ettim de 
duamı kabul etmedi, der.”7 Bizler dua etmeli 
ve halimizi Allah’a arz etmeli sonuca da razı 
olmalıyız. Herhangi bir sonuç için ısrarcı 
olmamalıyız. Rabbimizin bizim için en iyi olanı 
takdir edeceğine inanmalıyız. Zira Şemsi 
Tebrizi’nin dediği gibi: ‘’Olmadı diye 
sızlandığın duaya gün gelir olmadı diye 
şükredersin.’’  
Değerli Mü’minler! 
Hutbemi namazın her rekatında okuduğumuz 
dua mahiyetindeki Fatiha suresinin mealiyle 
bitiriyorum: Rahmân ve rahîm olan Allah'ın 
adıyla. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, 
Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret 
gününün) sahibi olan Allah'a mahsustur. 
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve 
yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru 
yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna 
ulaştır; gazaba uğrayanların ve sapıkların 
yolundan muhafaza eyle. Amin.. 
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