
"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir 

yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." 

*** 
-Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- 

 

َّ َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَنَت الَْعِليُم الَْحِكيمُ   ُسْبَحانََك لاَ ِعْلَم لََنا إِلا
“Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, 

her şeyi hikmetle yapan Sensin.” ( Bakara, 32) 

 

نْ َوَتنْ  َتَشاءُ  َمنْ  للَُّهمَّ َمالَِك الُْمْلِك تُْؤتِي الُْمْلكَ اَ   َتَشاءُ  َوتُِعزُّ َمنْ  َتَشاءُ  ِزُع الُْمْلَك ِممَّ
ِفي الْنََّهاِر  تُولُِج اللَّْيلَ  ۞كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر  َيِدَك الَْخْيُر إِنََّك َعَلىبِ  َتَشاءُ  َمنْ  َوتُِذلُّ 

َوَتْرُزُق  َت ِمَن َميِّ َوتُْخِرُج الْ  َوتُولُِج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوتُْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت 
 بَِغْيِر ِحَساٍب  َتَشاءُ  َمنْ 

“Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker 

alırsın!Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın!Her türlü hayır yalnız Sen’in elindedir! Sen 

elbette her şeye kadirsin!Geceyi gündüze katar günü uzatırsın, gündüzü geceye katar geceyi 

uzatırsın.Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın.Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin!”  

(Ali İmran, 26-27) 

  َّ َن مِ  َتْغِفْر لِي َوَتْرَحْمِني أَكُنْ  إِنِّي أَُعوُذ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس لِي بِِه ِعْلٌم َوإِلا
 الَْخاِسِريَن 

 Ya Rabbi, hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer beni affetmez, 

bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum.” ( Hud, 47) 
 

لَِّذيَن ِغّلاً لِ  َوَلا َتْجَعْل ِفي قُلُوبَِناْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبُقونَا بِاْلِإيَماِن اِ َولِ  َربََّنا اْغِفْر لََنا
 ِحيٌم ُنوا َربََّنا إِنََّك َرُؤوٌف رَ مَ ا  

Ey Kerim Rabbimiz,  bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle! İçimizde müminlere 

karşı hiçbir kin bırakma! Duamızı kabul buyur Rabbenâ, çünkü Sen raufsun, rahîmsin!” (şefkat 

ve ihsanın son derece fazladır).(Haşir,10) 
  

لَِّذيَن َكَفُروا ِفْتَنًة لِ  َربََّنا َلا َتْجَعْلَنا ۞بََّنا َعَلْيَك َتَوكَّْلَنا َوإِلَْيَك أَنَْبَنا َوإِلَْيَك الَْمِصيُر رَ 
 َت الَْعِزيُز الَْحِكيُم َواْغِفْر لََنا َربََّنا إِنََّك أَنْ 

 

“Ey Yüce Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin 

huzuruna varacağız. “Ey Ulu Rabbimiz, bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi! Çünkü 

Sen Azîz ve Hakîm'sin (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin). (Mümtehine, 4-5) 



" Fiilî ve kavlî duadan başka bir de hâlî dua vardır. Bu çeşit duada kul, sadece halini 

Rabbine arzeder ve O'ndan çoğu zaman hiçbir şey istemez. Çünkü kul bilir ki, Rabbi 

onun her haline nigehbandır." 

-ı Şerife-Salavate (s.a.v.) 'Efendimiz dan 'Nur-elaili'nD- 

ى َبَرَكاتَِك َسْرَمًدا َو اَْزك ى َتِحيَّاتَِك فَْضلاً   اَللُّٰهمَّ اْجَعْل اَْفَضَل َصَلَواتَِك اََبًدا َو اَنْم 
ائِِق لْ ا َعل ى اَْشَرِف الَْخل ائِِق اَو َعَددً  ُطورِ ِة َو يَمانِيَّ اِ لْ اِانَْسانِيَِّة َو َمْجَمِع الَْحق 

بَّانِيَِّة َواِسَطِة لْ ِاْحَسانِيَِّة َو َمْهَبِط الْ التََّجلَِّياِت ا اَْسَراِر الرَّْحَمانِيَِّة َو َعُروِس الَْمْمَلَكِة الرَّ
ِم َجْيِش الُْمْرَسلِ  يَن َو اَْفَضِل اِء الُْمَكرَّمِ اَنِْبي  لْ اائِِد َرْكِب ق  يَن َو ِعْقِد النَِّبيَِّن َو ُمَقدَّ

اِء الِْعزِّ اْلاَْعل ى وَ الَْخْلِق اَْجَمعِ  ِة الَْمْجِد ا يَن َحاِمِل لِو  اَْسن ى َشاِهِد اَْسَرارِ لْ َمالِِك اَِزمَّ
َوالْ ا اَُوِل َو َتْرَجَماِن لَِساِن الِْقَدِم َو َمْنَبِع الِْعْلِم َو الِْحْلِم لْ بِِق ااََزِل َو ُمَشاِهِد اَنَْواِر السَّ

َو اِنَْساِن َعْيِن الُْوُجوِد الُْعْلِوىِّ َو  َو  ُجزْ الَمْظَهِر ِسرِّ الُْجوِد  َو الِْحَكِم وَ 
ِق بِاَْعل ى ُرَتِب الُْعُبوِديَِّة َو   اَرْيِن الُْمَتَحقِّ ُروِح َجَسِد الَْكْونَْيِن َو َعْيِن َحَياِة الدَّ

اَْكَرِم َسيِِّدنَا لْ يِب ااَْعَظِم َو الَْحبِ لْ يِل اائِيَِّة الَْخلِ ِاْصِطف  لْ االُْمَتَخلِِّق بِاَْخلاَِق الَْمَقاَماِت 
ٍد ْبِن َعْبِد  ائِِر اْلاَنِْبي اِء َو الُْمْرَسلِ ُمَحمَّ  يَن َو َعل ى ا لِهِ اللِّٰه ْبِن َعْبِد الُْمطَِّلِب َو َعل ى س 

بِ اَْجَمعِ  َو َصْحِبهِ  الِحِ يَن َو َعَلى الَْمل ِئَكِة الُْمَقرَّ يَن ِمْن اَْهِل يَن َو َعل ى ِعَباِدَك الصَّ
َواِت َو اَْهِل اْلاََرضِ  م  يَن َو َسلِّْم ِه َتَعال ى َعَلْيِهْم َو َعَلْين ا اَْجَمعِ يَن ِرْضَواُن اللّٰ السَّ

اِكُروَن َو َغَفَل َعْن ِذْكِرَك الَْغاِفلُوَن فِ يًما َكثِ َتْسلِ  كُلِّ َطْرَفِة َعْيٍن  ييًرا كُلََّما َذَكَرَك الذَّ
 ا اِل َهَنا بُِكلِّ َصلاٍَة ِمْنَهاي   اَلُْف اَلِْف َصلاٍَة َو َسلاٍَم َو اْغِفْرلََنا َو اْرَحْمَنا َو الُْطْف بَِنا

İnsanlık aleminin en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin Tûr'u,  Rahmani sırların iniş 

yeri, memleket-i Rabbaniyenin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındakı en büyük mücevheri, 

ordusunun komutanı, kervanın öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, izzet sancağının sancaktarı, şeref ve 

vakar dizginlerinin sahibi, ezel sırlarının şahidi, zaman ve mekan üstü ezeli lisanın tercümanı; ilmin, 

hilmin ve hikmetlerin kaynağı, cüz'î-külli her cömertlik sırrının dayanağı, yer ve gök alemlerinin 

gözbebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü, kulluk rütbelerinin en yükseğine ulaştıranı; 

arınmış, en seçkin makamlara layık olanı, en büyük dost ve pek şerefli sevgili, Abdulmuttalib'in torunu 

Abdullah oğlu Efendimiz Muhammed'e, diger nebi ve resullere, aline ve ashabına, mukarreb meleklere, 

göklerde ve yerlerde bulunan Senin salih kullarına rahmetlerinin en üstününü ebedi kıl. 

Bereketlerinin artarak devem etmesini nasip eyle ve selamların en pak olanını sayıca artır!–Allah 

onlardan ve hepimizden razı olsun–Onların üzerine çok selam et! Zikredenler Seni andığı, gafiller de zikr 

etmeden geri kaldığı müdetçe, her göz açıp kapamada milyon kere salavat ve selam et. Bu salavatların her 

birisi hürmetine, ey İlahımız, bizi bağışla, bize merhamet et ve bize lütfunla muamele et!  

 



"Dua, Allah'ın gazabını ve öfkesini def edecek müessir bir ubûdiyettir." 
*** 

-Bir Kırık Dilekçe- 

 

  اَك ِعَباُدَك بِِه َقِبْلَتَها َوإَِذا اْسَتَغاثُوا بِِه َأَغْثَتُهمْ نَاجَ اَللَُّهمَّ إِنَّا نَْسأَلَُك بِاْسِمَك الَِّذي إَِذا 
 َصابَِرًة َعَلى َبَلائَِك، بِِلَقائَِك،َواْجَعْل أَنُْفَسَنا ُمْطَمِئنًَّة  َوأَْعِط ُسْؤلََنا، أَِجْب َدْعَوَتَنا،

َوَيا  َيا َراِحَم الُْمْذنِِبيَن، .، َقانَِعًة بَِعَطائَِك،ُمْشَتاَقًة إِلَى لَِقائِكَ  َراِضَيًة بَِقَضائِكَ 
ائِِليَن، َوَيا َخْيَر الَْمْسُؤولِيَن، إِلَْيَك  ُمِقيَل َعَثَراِت الَْعاثِِرينَ  الُْمْشَتَكى ، َيا ُمْعِطَي السَّ

 ، َوبَِك الُْمْسَتَعاُن َوأَنَْت الَْمْولَى َوالُْمْرَتَجى، اِْسَتِجْب لََنا ُدَعاَءنَا، َواْغِفْر لََنا َخَطاَيانَا
 اَللُّهمَّ  .َوَلا تُْشِمْت بَِنا أَْعَداَءنَا،َواْحَفْظَنا ِمْن  َوأَنَْت َمْوَلانَا َوُمْرَتَجانَا،

ِفي ِخْدَمِة اْلِإَماِن  َناأَِحبَّائِ و َناَوَصَدائِقِ  َنائِ َوأَْصِدَقا َناَوأََخَواتِ  َناَولِإْخَوانِ  َلَنا أَلُكَ سْ نَ  اإِنَّ 
َهَك َونََفَحاتَِك نِ مِ ؤْ مُ الْ  يعِ مِ َولِجَ  الُْقْرآنِ وَ  ـََتَك َورَِضاَك َوَتَوجُّ نَْسَك اُ وَ يَن َعْفَوَك َوَعاِفي

َوِوَقاَيَتَك  َونُْصَرَتكَ َمَحبَّـَتـَك َوَمِعيَّـَتَك َوِحْفَظَك َوِحْرَزَك َوِكلاَئَـَتَك وَ  َوقُْرَبكَ 
 .َوِحَماَيَتَك َوِعَناَيَتكَ 

Allahım! Seçkin kullarının bir sır gibi saklayıp da sadece Sana içlerini dökerken şefaatçi 

yaptıkları ve Senin de onun hatırına dualarını kabul ettiğin ismi-i şerifin hürmetine, "imdat" 

iniltileriyle Senden medet bekleyenler onunla Sana yönelince çağrılarına icabet ettiğin nâm-i 

celilin hürmetine, bizim dualarımızı da icabet buyur, isteklerimizi yerine getir. Acz ve 

ihtiyaçlarla çırpınan gönlümüzü  Sana vuslat  arzusuyla tatmin et,nefsimizi maiyyetinle 

sükunete erdir. Bizi, Senden bir imtihan vesilesi olarak gelen sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı, 

hakkımızda verdiğin hükümlerden razı, takdir buyurduğun nimetlere kanaat edip şükürle 

mukabelede bulunan ve Sana vuslat için can atan kullarından eyle. 

Ey günahkarlardan bile rahmet ve şefkatini esirgemeyen, tökezleyenlere bir kere daha doğrulup 

yürüme fırsatları veren, samimi istemeyenlerin bile isteklerini yerine getiren Rabbimiz... ey 

kendisine el açılanların en hayırlısı, en merhametlisi... şikayetler ancak Seninle adilane hükme 

bağlanır, sadece Sana arz edilen yardım talepleri tam karşılğını bulur; her şeyin sahibi Sensin; 

Sensin el açılıp istekte bulunulan, ümitle kapısına koşulan; Sensin hakiki dost, Sensin 

beklentileri boşa çıkarmayan. Bizim dostumuz, ümitle rahmet kapısına koştuğumuz da Sensin.. 

dualarımızı kabul buyur, hatalarımızı mağfiret eyle. Ehl-i imana düşmanca davrananların bizi 

alay mevzuu yapmalarına müsaade etme, onları bize güldürme. Senden medet uman biz biçare 

kullarını her türlü şer ve zarardan muhafaza et. 

Allahım senden diliyor ve dileniyoruz: Bize, iman ve Kur'an hizmetinde bulunan 

kardeşlerimize ve hemşirelerimize, dost ve yaranlarımıza, sevenlerimize ve bütün inanmış 

gönüllere affını, sıhhat u afiyetini, rızana mazhar etmeni, teveccühte bulunmanı, rahmet ve üns 

esintilerini, yakınlığını, muhabbet ve maiyyetini, muhafaza etmeni, korumanı ve gözetimini, 

nusret ve yardımını, himaye ve inayetini bahşeyle. 

 



" İnsan dua ile merdiven merdiven Hakk'a yaklaşır." 

*** 
Kulubud-Daria  

Gavs-ı Azam Abdülkâdir-i Geylânî Hazretlerinin Füyuzât-ı Rabbâniye fi Evrâd-ı Kâdiriyye İsimli 

Duasından Bir Bölüm  
اَللُّٰهمَّ اْجَعْل أَلِْسَنَتَنا  ،َبْيَن َيَدْيكَ  اَللُّٰهمَّ اْهِدنَا بُِنوِرَك إِلَْيَك، َوأَِقْمَنا بِِصْدِق الُْعُبوِديَّةِ 

َمًة ،َرْطَبًة بِِذْكِركَ  َونُُفوَسَنا ُمِطيَعًة لِأَْمِرَك، َوقُلُوَبَنا َمْملُوَءًة بَِمْعِرَفِتَك، َوأَْرَواَحَنا ُمَكرَّ
َمًة بُِقْربَِك، َواْرُزْقَنا ُزْهداً ِفي  ُدنَْياَك، َوَمِزيداً لََدْيَك، إِنََّك بُِمَشاَهَدتَِك، َوأَْسَراَرنَا ُمَنعَّ

َيا َمْن لاَ َيْسُكُن َقْلٌب إِلَّا بُِقْربِِه َوَقَراِرِه، َولاَ َيْحَيى َعْبٌد إِلَّا  ؛َعَلى كُلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
َ َيْبَقى ُوُجوٌد إِلَّا بِِإْمدَ  َ ِعَباَدُه الْ نََس ا  اِدِه َوإِْظَهاِرِه، َيا َمْن بِلُْطِفِه َوإِْبَرارِِه، َولا ْبَراَر، ا

َ لَِياَءُه الُْمَقرَّبِيَن الْ َوأَوْ  ْخَياَر، بُِمَناَجاتِِه َوأَْسَرارِِه، َيا َمْن أََماَت َوأَْحَيا َوأَْقَصى َوأَْدنَى ا
َر َوَقَضى، كُلٌّ بِعَ هْ اَ َوأَْسَعَد َوأَْشَقى َوأََضلَّ وَ  ِظيِم َدى َوأَفَْقَر َوأَْغَنى َوأَْبَلى َوَعاَفى َوَقدَّ

ُه   .لُْطِف َتْدبِيِرِه َوَسابِِق إِْقَداِرهِ  أَيَّ َباٍب أَْقِصُد َغْيَر َبابَِك، َوأَيَّ َجَناٍب أََتوجَّ
َ بِكَ  إِلَْيِه َغْيَر َجَنابَِك، أَنَْت  َة إِلا َ قُوَّ َ َحْوَل َولا َربِّ إِلَى َمْن  .الَْعِظيُم، َولا

ُه َوأَنَْت الَْحقُّ الَْمْعُبوُد، َوَمْن َذا الَِّذي  أَْقِصُد َوأَنَْت الرَّبُّ الَْمْقُصوُد، َوإِلَى َمْن أََتَوجَّ
َ أَْشَتِكَي إِلَّا إِلَْيَك،   .ُيْعِطيِني َوأَنَْت َصاِحُب الَْكَرِم َوالُْجودِ  َحِقيٌق َعَليَّ أَْن لا

َ أََتَوكََّل إِلَّا َعَلْيَك، َيا َمْن َعَلْيِه َيَتَوكَُّل الُْمَتَوكِّلُوَن، َيا َمْن إِلَْيِه ِزٌم عَ اَولَ  َليَّ أَْن لا
اُجوَن، َيا َمْن بُِسْلَطاِن َقْهِرِه  َيْلَجأُ الَْخائُِفوَن، َيا َمْن بَِكَرِمِه َوَجِميِل َعَوائِِدِه َيَتَعلَُّق الرَّ

ِه َيْسَتِغيُث الُْمْضَطرُّوَن، َيا َمْن لُِوْسِع َعَطائِِه َوَجِميِل َفْضِلِه َوَعِظيِم َرْحَمِتِه َوبِ  رِّ
ائِلُونَ  ْن َتَوكََّل َعَلْيَك، وَ َربِّ اْجَعْلِني .َونَْعَمائِِه تُْبَسُط اْلأَْيِدي َوَيْسأَلُُه السَّ ِمْن اَ ِممَّ

َ تَُخيِّْب َرَجائِي  إَِذا ِصْرُت َبْيَن َيَدْيَك، َيا َقِريُب َيا َخْوِفي إَِذا َوَصْلُت إِلَْيَك، َولا
، اَللُّٰهمَّ إِنَّا َضالُّوَن َفاْهِدنَا، َوإِنَّا فَُقَراُء َفأَْغِنَنا، َوإِنَّا ُضَعَفاُء  .ُمِجيُب َيا َسِميعُ 

اَللُّٰهمَّ  .ا َغُفوُر َيا َرِحيمُ َوإِنَّا ُمْذنُِبوَن َفاْغِفْر لََنا، َيا نُوُر َيا َهاِدي َيا َغِنيُّ َيا َقِويُّ يَ 
بُِروٍح ِمْن ِعْنِدَك أَيِّْدنَا، َوِمْن ِعْلِمَك الَْمْكُنوِن َعلِّْمَنا، َوَعَلى ِدينَِك الَِّذي اْرَتَضْيَتُه 

ْن َسَبَقْت لَُه ِمْنَك الُْحْسَنى َوِزَياَدةٌ  ْتَنا، َواْجَعْلَنا ِممَّ نَْيا  اَللُّٰهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِفي .َثبِّ الدُّ



َ َعْن َمْعِصَيِتَك، َوِفي الْ  َطاَعَتَك َوالِْفَرارَ  لاََمَة ِمْن ُعُقوَبِتكَ ا  .ِخَرِة َجنََّتَك َوُرْؤَيَتَك َوالسَّ
ْن يَ َواْجَعْلنَ  ،َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن َتائِِبينَ  ،اَللُّٰهمَّ أَْحيَِنا ُمْؤِمِنيَن َطائِِعينَ  ُخُذ الِْكَتاَب اْ ا ِممَّ

َ ْجَعْلَنا َيْوَم الَْفَزِع الْ بِالَْيِميِن، َوا َراِط الُْمْسَتِقيِم، اَ ْكَبِر ا ِمِنيَن، َوَثبِّْت أَْقَداَمَنا َعَلى الصِّ
َعَذاِب ِمَك ِمَن الْ بَِعْفِوَك َوِحلْ  ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم، َوأَْدِخْلَنا بَِرْحَمِتَك َوَكَرِمَك 

َ الْ  َ ا أَْصَبْحَنا لاَ نَْمِلُك لِ اَللُّٰهمَّ إِنَّ  .لِيِم، َيا َبرُّ َيا َرِحيُم َيا َحِليُم َيا َكِريمُ ا نُْفِسَنا َدْفعاً ا
َة لََنا، َوأَْصَبَح الَْخْيُر  اا َشْيَء لََنا، ُضَعَفاُء لَ ا نَْفعاً، فَُقَراُء لَ ا َضّراً َولَ ا َرْفعاً َولَ َولَ  قُوَّ

اَللُّٰهمَّ َوفِّْقَنا لَِما بِِه أََمْرَتَنا، َوأَِعنَّا َعَلى َما  .بَِيَدْيَك َوأَْمُر كُلِّ َشْيٍء َراِجٌع إِلَْيكَ  
بِِه َكلَّْفَتَنا، َوأَْغنَِنا َعْن كُلِّ َشْيٍء بَِفْضِلَك َوَرْحَمِتَك، َواْجُبْر َكْسَرنَا َوَما فَاَت ِمنَّا 

تَِك، َيا َمِلُك َيا َقِديُر َيا بِِعَناَيِتَك وَ  ِه إِلَْيَك بَِحْولَِك َوقُوَّ َكَرِمَك، َوأَيِّْدنَا بِالتََّوجُّ
ُيَنا َولَْم َتْبلُْغُه َمْسأَلَُتَنا ِمْن َخْيٍر َوَعْدَتُه أََحداً اْ للُّٰهمَّ َما َقُصَر َعْنُه رَ اَ .َسِميُع َيا َبِصيرُ 

ْعِطيِه أََحداً ِمْن ِعَباِدَك، َفِإنَّا نَْرَغُب إِلَْيَك ِفيِه، َونَْسأَلَُكُه ِمْن َخْلِقَك، أَْو َخْيٍر أَنَْت مُ 
اِحِمينَ   .بَِرْحَمِتَك َيا أَْرَحَم الرَّ

Allah'ım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadâkatle kullukta 

bulunma payesini bize de lutfeyle! Lutfet ki Allah'ım, dillerimiz sürekli Sen'in zikrinle meşgul, 

bedenimiz bütün uzuvlarıyla Sen'in emrine mutî', kalblerimiz de yalnız Sen'in marifetinle dolu 

olsun. Ruhlarımızı müşâhedenle kanatlandır; kalb, sır gibi latîfelerimizi de yakınlığınla 

taçlandır. Sen her şeye kâdirsin. Sen'den dünya hayatında zühdümüzü ve nezdindeki 

derecelerimizi artırmanı diliyoruz. 

Ey kalblerin ancak yakınlığıyla sükûna erdiği... Hayatın sadece lütf u ihsanıyla başladığı ve 

devam ettiği... Ünsüyle ve dergahının kapısını hep açık tutmakla, salih ve mukarreb kimselerin 

gönüllerine ferahlık salan... Ölümü ve hayatı yaratan... Uzaklaştıran ve yakınlaştıran... Saîd ve 

şakî kılan... Kalbî istidadını kaybetmişleri dalâlet çukurlarına atan ve temiz gönülleri sırat-ı 

müstakîme ulaştıran... Fakirliğe maruz bırakan ve zenginlikle serfiraz kılan.. kullarını imtihan 

eden.. dilerse affeden.. her şeyi takdir buyuran ve irade ettiklerini kazasıyla varlık sahasına 

çıkaran Yüceler Yücesi Allah'ımız! Biz katiyen inanıyoruz ki, olup biten her şey Sen'in ezelde 

takdir buyurduğun büyük planın birer parçası olarak meydana gelmektedir. 

Rabbim! Sen'in kapından başka hangi kapıya yönelebilir, Sen'den başka kime teveccüh 

edebilirim!? Ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı Sen'sin; güç ve kuvvet de yalnız Sana 

aittir. Yüce Rabbim! Sen Maksûd-u Hakikî iken, ben başka kimi maksat ittihaz edebilirim!? 

Sen yegane ma'bûd iken, ben başka kime ubûdiyette bulunabilirim ki!? Bütün hazineler Sen'in 

tasarrufun altındayken benim ihtiyaçlarımı başka kim karşılayabilir ki!? 

Ey kullarının Kendisine tevekkül ettiği... korkanların dergahına sığındığı... darda kalmışların 

ümitlerini Senin ihsanına bağladığı... ızdırar içerisinde kıvranan bîçarelerin güç ve kuvvetine, 

rahmetinin enginliğine sığındığı... fazl u keremine ellerin açıldığı ve isteyenlerin kapısına 

yöneldiği Ulu Mevlâm! Hiçbir surette ve hiçbir sebeple Sana karşı şekvada bulunma hakkım 



yoktur; ben de salih kulların gibi rahmetini ümid ediyor ve inayetini diliyorum; beni tevekkül 

gibi yüce bir hasletin özüne varmış bahtiyarlardan eyle! Ey kullarına en yakın olan, onları 

işiten ve isteklerine icabet eden Rab! Bu nâçar kulunun dileklerine de cevap ver; onun endişe 

ve korkularını da gider ve umduklarında haybet ve hüsrana uğratma!.. 

Yüce Allah'ım! Bizler yürüyeceğimiz yolu tam olarak bulamamış bir kısım şaşkınlarız; yolların 

en müstakîmine Sen bizi hidayet et! Fakirliğimize, zayıflığımıza ve aczimize derman ol; 

günahlarımızı yarlığa, ey Nur, ey Hâdî, ey Ganiyy, ey Kaviyy, ey Gafûr u Rahîm! Allahım, 

nezdinden göndereceğin bir ruhla bizi te'yîd ve takviye ve ilm-i ledünden bize de ta'lim buyur... 

Razı ve hoşnut olduğun yüce dinimiz üzerine ayaklarımızı sabitle ve bizi, haklarında ebedî 

saadet takdir buyurduğun, hoşnutluğunla sevindireceğin, cemâlinle gözlerini aydınlığa 

kavuşturacağın bahtiyar kullarından eyle! 

Allahım! Şu muvakkat dünya hayatında sadece Sana kullukta bulunmak ve masiyetlerden 

kaçmak istiyorum. Bu dileklerimi gerçekleştirmeyi benim için kolay kıl; neticede de beni 

Cennetine al, cemâlini müşahede ile mesrûr et ve ikaba uğramaktan sıyanet buyur! Allahım! 

Ömrümüzü hep tâat eksenli sürdürme, ölmeden evvel de tevbe kurnalarında küçük-büyük 

bütün günahlarımızdan arınıp öylece huzuruna gelme hususunda bizden yardımını esirgeme! 

Sorgu esnasında yalpalamaktan ve kaybetmekten koru ve bizi kitabını sağından alanlardan 

eyle... Mahşer gününün korku ve endişelerinden emin kıl... Sırat-ı müstakîminden ayırma... 

Rahmetinle, kereminle bizi naîm cennetlerine al... Affınla, hilminle muamelede bulun; bulun ki 

dokunamasın bize o azab-ı elîm, ey Berr u Rahîm ve ey Halîm ü Kerîm! 

Ya Ekreme'l-ekremîn! Bizim bir faydayı celbedecek ya da bir zararı def'edecek güç ve 

kuvvetimiz yoktur. Hiçbir şeye sahip olmayan bir kısım fakirler, hiçbir şeye güç yetiremeyen 

bir kısım zayıflarız. Hayır bütünüyle Sen'in elindedir ve her iş encamı itibarıyla Sana rücû 

edecektir. Allahım! Bizi emir buyurduğun hususları gerçekleştirmeye muvaffak kıl... mükellef 

tuttuğun vazifelerimizi yerine getirebilmemiz için yardımcı ol... fazl u rahmetinle bizi başka 

her şeyden müstağnî tut... inâyât ü kereminle kırık döküklerimizi onar ve mâ fâtımızı 

(fevtettiğimiz şeyleri) telâfi imkanları sun! 

Allah'ım, merhameti sonsuz Allah'ım! Bizim idrak ufkumuzun kuşatamadığı ya da istemeyi 

bile bilemediğimiz, hayır olarak kullarından herhangi birisine vaad ya da ihsan ettiğin ne kadar 

güzellik varsa onların hepsini rahmetinden biz de diliyoruz. Amin!.. 
 

Dua Nedir? 
Dua, Rabbimiz’e karşı yapılan çok sırlı, gizli ve kudsî bir ubûdiyettir. Evet o, en hâlis bir kulluk 

tavrıdır. Dua, insanın ihlâs ve samimiyetle Rabbisine yönelip O’ndan bir şeyler dilemesi hâlidir. 

Kur’ân-ı Kerim, “Kullarım Beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua 

edenin duasına icabet ederim.”, “Bana dua edin ki size icabet edeyim.”, “Duanız olmazsa Allah 

indinde ne ifade edersiniz ki!” … gibi âyet-i kerimelerle duanın ehemmiyetini dile getirmektedir. Allah 

Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de ümmetine dua etmeleri mevzuunda sık sık tavsiyelerde bulunur 

ve kendisi de hayatı boyunca yaptığı mübarek dualarla, ondan hiç dûr olmaz. Hatta Peygamber    

Efendimiz’in yaptığı dualara bakıldığında O’na “O, bir dua adamıdır.” demek de mümkündür. 

Bu kadar tahşidatla anlatılan dua, mü’minin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Dua ile Rabbine 

ellerini kaldıran bir kul, âdeta O’na şöyle demektedir: Esbap bütün bütün sukût edebilir. Tabiattaki 

hâdiselerin hiçbir tesiri olmayabilir.. ve kimse bana el uzatıp, dertlerime derman olmayabilir. Ben her 

zaman sesimi duyan, soluklarımı işiten ve bana şah damarından daha yakın olduğunu ihtarla bana 

yakınlığını hatırlatan, sonra da duama icabet edeceğini vaad eden ve vaad ettiği şeyleri yapmaya gücü  

yeten, söz verip de ne yapayım gücüm yetmedi demeyen, O Yüceler Yücesi Zât’a ellerimi kaldırdım ve 

O’na dua ediyorum.” 

Kul, duasıyla, görmese bile, âsârıyla gördüğü Allah’a O’na hitap edecek kadar bir kurbet hissiyle 

yönelir. Biz, güneşe uzak olduğumuz gibi O’ndan da uzak olabiliriz. Ancak O, tıpkı güneş gibi 

rahmetinin şualarıyla her zaman başımızı okşamakta, her hâlimize nigehbân bulunmakta ve Kendisine 

açılan elleri boş çevirmemektedir. Evet O, kuluna kendi anne ve babasından daha şefkatlidir.*** 


