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DUA KULLUĞUN ÖZÜ
Değerli kardeşlerim!
Dua sözlükte, “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım
talep etmek” anlamına gelir. Dini bir terim olarak ise,
insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddi ve
manevi isteklerini O’na arz etmesi demektir. Okuduğum
ayeti kerimede yüce Rabbimiz dualara icabet ettiğini
bildirmekte, kullarının da kendi davetine icabet etmelerini
istemektedir: “Kullarım Beni sana soracak olursa,
muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua
(ibadet) ettiği zaman dua edenin duasına cevap
veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap
versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu
bulmuş olurlar.”1 Sevgili Peygamberimiz de okuduğum
hadisi şerifte: “Dua ibadetin özüdür.”2 buyurmaktadır.
Kardeşlerim!
Dua aynı zamanda kulun Rabbi ile konuşması demektir.
Dua âciz olan insanın sonsuz kudret sahibi olan Allahü
Teala ile kurduğu bir köprüdür. Bu sebepten dolayıdır ki
en önemli ibadet olan namaz, dua (salât) kelimesiyle ifade
edilmiştir.3 Dua, kulun Allah katındaki değerini yükselten
bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de: “De ki; duanız (Allah’a
iman ve ibadetiniz) olmasa Rabbim size ne diye değer
versin.”4 buyrulmaktadır.
Peygamberler daima dua etmişler ve bizlere en güzel dua
örneklerini sunmuşlardır. Hz. Adem ve eşi ‘’dediler ki:
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi
bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan
edenlerden oluruz.”5 Yine “Eyyub (as) da çektiği
sıkıntılar için: "Başıma bu dert geldi. Sen,
merhametlilerin en merhametlisisin"6 diye Allah’a
niyaz etmiştir. Yunus Peygamberin duası da şöyle
olmuştur: (Ya Rabbî!) Senden başka ilâh yoktur, seni
noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben
zâlimlerden oldum.’’7 Zekeriyya Peygamber yıllarca

çocuğu olmadığı için: "Rabbim, bana katından
tertemiz bir evlat nasip et. Doğrusu Sen, duaları
işitensin."8diye dua etmiştir. İbrahim (a.s.) bir duasında
Allah’a şöyle yalvarmıştır: “Ey Rabbimiz! Bizi sana
boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden
bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster,
tövbemizi kabul et; zira, tövbeleri çokça kabul eden,
çok merhametli olan ancak sensin.’’9 Peygamber
Efendimiz de bütün işlerinde ve yaptığı ibadetlerde dua
etmiş ve bizlere bu duaları öğretmiştir.
Kıymetli Müminler!
Yaşadığımız dünyada her şey Allah’ın koyduğu sebepsonuç ilişkilerine göre olmaktadır. Arzu ettiğimiz bir
şeyin olmasını istiyorsak, onun sebeplerini de yerine
getirmeliyiz. Nitekim: “İnsan için ancak çalışmasının
karşılığı vardır.”10 ayetiyle çalışmalarımız ile
alacağımız sonuç arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir.
Hayvanı hasta olan ve iyileşmesi için sadece dua eden
birisine söylenen “Duana biraz da katran ilacı ekle...”
sözü yapılacak fiili duaya güzel bir örnektir.
Dualarımızın kabul olması için Allah’ın emirlerine ve
yasaklarına dikkat edelim. Kazancımıza haram
bulaştırmayalım. Dua yaparken adabına dikkat edelim.
Haddi aşmadan, gizlice ve sesi kısarak, gönülden Allah’a
yalvaralım. Duamızın kabulü için acele etmeyelim. Fahri
Kainat Efendimiz bu konuda bizi uyarmakta ve şöyle
buyurmaktadır: “Herhangi biriniz acele etmedikçe
duası kabul edilir. (Kul acele ederek) Rabbime kaç
defa dua ettim de duamı kabul etmedi, der.”11 Sadece
kendimiz için değil; annemiz, babamız, ailemiz,
vatanımız, milletimiz ve tüm Müslümanlar için de dua
edelim.
Hutbemi Rabbimizin bize öğrettiği şu dualarla
bitiriyorum: Rabbimiz! Unutursak veya hataya
düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden
öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük
yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği
işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen
bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize
yardım et!"12
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