
"Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, 

hüsrana uğramaz"(Hadisi-Şerif) 

 
-Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- 

 

َتْحِمْل َعَلْيَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى  َربََّنا َوَلا.نَاِسيَنا أَْو أَْخَطاْ نَ  َربََّنا لاَ تَُؤاِخْذنَا إِنْ  
ْلَنا َما َلا.َقْبلَِنا الَِّذيَن ِمنْ   .اَواْرَحْمنَ .َواْغِفْر لََنا.اَواْعُف َعنَّ .َطاَقَة لََنا بِهِ  َربََّنا َوَلا تَُحمِّ

 ُصْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكافِِرينَ نَا َفانْ َت َمْوَلاأَنْ 
Ya Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu 

tutma! Ya Rabbenâ! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ya Rabbenâ! Takat 

getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma! Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, 

merhamet buyur bize! Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen yardım 

eyle bize!(Bakara, 286) 

ْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنُكونَنَّ ِمَن الَْخاِسِريَن لَ  ُفَسَنا َوإِنْ َربََّنا َظَلْمَنا أَنْ   
Ey bizim Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Şayet Sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet 

buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz! (Araf, 23) 

 

 َربََّنا لاَ َتْجَعْلَنا َمَع الَْقْومِ الظَّالِِميَن 
Aman ya Rabbenâ, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme! (Araf, 47) 

 

  َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسلِِمينَ بََّنا أَْفِرْغ َعَلْيَنا رَ 

Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi, yağmur gibi sabır yağdır 

üzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al! (Araf, 126) 

 

أَنَت َولِي َنا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَت َخْيُر  . َوَتْهِدي َمن َتَشاءُ  َتَشاءُ  َمنْ  بَِها تُِضل  
نَْيا َحَسَنًة َوفِي الآِخَرِة إِنَّا ُهْدنَـا إِلَْيَك  . الَْغافِِرينَ  َواْكُتْب لََنا فِي َهـِذِه الد   

Dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sensin bizim Mevla’mız! Affet bizi, 

merhamet eyle! Sen affedenlerin en hayırlısısın! Bize bu dünyada da, âhirette de iyilik nasib et. 

Biz Sana yöneldik, Senin yolunu tuttuk! (Araf, 155-156) 

 

َة  َربََّنا يَّاتَِنا قُرَّ  لِْلُمتَِّقيَن إَِماماً  أَْعُيٍن َواْجَعْلَناَهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ
Ey keremi bol Rabbimiz!Bize gözümüzün, gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller  

ihsan eyle, bizi müttakilere önder eyle!(Furkan, 74) 



“Dua mü’minin silahı, dinin direği, arzın ve semaların nurudur” (Hadisi-Şerif) 

 

-Delaili'n-Nur'dan  Efendimiz'e (s.a.v.) Salavat-ı Şerife- 

ٍد ِطبِّ الُْقلُوِب َو َدوَ اَللُّٰهمَّ َصلِّ َعلٰى َسيِِّدنَا ُمحَ   ائَِها َو َعاِفَيِة اْلاَْبَدانِ مَّ
ٰ ائِهَ َوِشفَ   َو َسلِّمْ  ى اٰلِِه َو َصْحبِهِ ا َو نُورِ اْلاَْبَصارِ َو ِضَيائَِها َو َعل

ا عَ ا تٰ مً اَللُّٰهمَّ َصلِّ َصلاًَة َكاِمَلًة َوَسلِّْم َسلاَ  ٍد الَّذِ امًّ ى َتْنَحل  لٰى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
 ائِبُ اُل بِِه الرَّغَ تُنٰ َوايُِج َو بِِه الُْعَقُد َو َتْنَفِرُج بِِه الُْكَرُب َو تُْقٰضى بِِه الْحَ 

ِفى  َصْحبِهِ ى الَْغَماُم بَِوْجِهِه الَْكِريِم َوَعلٰى اٰلِِه وَ ُحْسُن الَْخَواتِِم َو ُيْسَتْسقَ وَ 
 نََفٍس بَِعَدِد كُلِّ َمْعلُوٍم لَكَ كُلِّ لَْمَحٍة وَ 

Allahım! Kalblerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı 

olan Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına salat eyle! Allah'ım, sayesinde 

çözümsüz işlerin çözüldüğü, sıkıntıların dağıldığı,ihtiyaçların karşılandığı, isteklerin 

elde edilerek güzel bir sonla dünyadan geçme bahtiyarlığına  erişildiği ve mübarek 

yüzü suyu hürmetine buluttan yağmur  inmesi için Sana dua edildiği Efendimiz 

Muhammed'e ve O'nun al ve ashabına, her göz açıb kapamada ve her nefeste sonsu 

ilminle bildiğin şeyler sayısınca mükemmel bir salat ve eksiksiz bir selam eyle. 

 

-Seyyidu'l-İstiğfar- 

أَنَْت َخَلْقَتنِي َوأَنَا َعْبُدَك َوأَنَا َعلَى َعْهِدَك  اإِلـَٰه إِلَّ  ااَللُّٰهمَّ أَنَْت َربِّي لَ 
َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت أَُبوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعَليَّ 

نُوَب إِ  اوبِي َفِإنَُّه لَ َوأَُبوُء لََك بَِذنْبِي فَاْغِفْر لِي ُذنُ  أَنْتَ  الَّ َيْغِفُر الذ   

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın ve ben 

Senin kulunum. İman ve ubûdiyetimde gücüm yettiği kadar Senin ahd ü misâkın 

üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Senin bana in'âm ve 

ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itirâf ettiğim gibi kendi kusur ve günâhlarımı da 

itirâf ediyorum. Rabbim! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zîra, Senden başkası günahları 

afv ü mağfiret edemez, yegâne Gafûr Sensin.” (Bu duayı her sabah dört kere söylemek sünnettir.) 



Size, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak ve üzerinize sağanak sağanak rızık ve 

lütuf yağmasına vesile olacak bir şöy söyleyeyim mi? O, gece-gündüz 

Rabbiniz’e dua etmenizdir”(Hadisi-Şerif) 

  

-Bir Kırık Dilekçe- 

ا ا مَ نَ لَ  رَ فِ غْ تَ  نْ اَ  ،يطَ عْ اَ  نْ مَ  رَ يْ ا خَ يَ وَ  ،لَ ئِ سُ  نْ مَ  مَ رَ كْ ا اَ اَللَُّهمَّ إِنَّا نَْسأَلَُك يَ 
ا مَ وَ  ،انَ مْ لِ ا عَ مَ ا وَ نَ رْ كَ نْ اَ ا مَ وَ  ،انَ لْ هِ ا جَ مَ ا وَ نَ فْ رَ ا عَ مَ وَ  ،انَ دْ مَّ عَ ا تَ مَ وَ  يهِ ا فِ نَ اْ طَ خْ اَ 

ا لَ  هُ نَّ اِ  اَللَُّهمَّ .  كَ رُ يْ غَ  هَ لَ ا اِ لَ وَ  كَ اؤُ نَ ثَ  لَّ جَ وَ  كَ ارُ جَ  زَّ عَ ؛ ا نَّ مِ  هِ بِ  مُ لَ عْ اَ  َت نْ اَ 
 ونَ ر  قِ ا مُ نَ دَ يِّ ا سَ يَ  ا وَ نَ هَ لَ ا اِ ا يٰ نَ نَّ اَ  رَ يْ غَ  ،رَ بِ طَ صْ نَ ا فَ نَ لَ  ةَ وَّ ا قُ لَ وَ  ،رَ ذِ تَ عْ نَ ا فَ نَ لَ  ةَ اءَ رٰ بَ 
 رْ تُ اسْ وَ  ،انَ وبَ نُ ا ذُ نَ لَ  رْ فِ اغْ فَ  ،كَ يْ لَ ا اِ هَ نْ مِ  ونَ رُ فِ غْ تَ سْ مُ ا وَ نَ سِ فُ نْ ي اَ لَ ا عَ نَ وبِ نُ ذُ بِ  كَ لَ 
 ،انَ اءَ دٰ عْ ا اَ نَ بِ  تْ مِ شْ ا تُ لَ ا وَ نَ اءَ عَ ا دُ نَ لَ  ْب جِ تَ اسْ وَ ، ا نَ رِ مُ عُ  نْ مِ  يَ قِ ا بَ يمَ ا فِ نَ وبَ يُ عُ 

.امِ رَ كْ اِ الْ وَ  الِ لٰ جَ ا الْ ا ذَ ا يَ انَ وَ ثْ مَ  ةَ نَّ جَ لْ ِل اعَ جْ اوَ  ،اانَ وَ اْ مَ  ارَ النَّ  لِ عَ جْ تَ َلا وَ   

Ey kendisine el açılıp istekte bulunulanların en comerdi ve ey isteyenleri boş 

çevirmeyenlerin, istekleri yerine getirenlerin en hayırlısı! Hata ile yahut 

kasden, farkında olarak ya da olmayarak, bilerek veya bilmeyerek, her ne hal 

üzere yaparsak yapalım Senin mutlaka bildiğin yakışıksız işlerimizi ve 

hatalarımızı bağışla. Senin sevgini istiyor, Sana yakınlığı arzuluyoruz. Ey her 

şeye yakın olan Rabbimiz; Senin komşuluğun (yakınlığın) ne yücedir; Senin  

senan ve övgün ne güzeldir ve Senden başka ilah yoktur. 

Ey Rabbimiz! Dayanacak bir mazeretimiz yok ki,  onunla Senden özür 

dileyelim; güç ve kuvvetimiz yok ki, günah ve hatalarımızın kahrediciliğine  

tahammül gösterelim... fakat, her şeye rağmen, ey Rabbimiz ve ey Mevlamız, 

günahlarımızı itiraf ediyor, onların hacaletinden ve ağırlığından bizleri 

kurtarmanı, bağışlamanı diliyoruz... günahlarımızı affet, bundan sonraki 

hayatımızda da ayıp ve kusurlarımızı Settar isminin tecellisine mazhar kıl, 

onlarla bizi mahçup etme... dualarımızı kabul buyur... bize düşmanca tavır 

takınanları halimize güldürme, bizi onlara alay konusu eyleme. Ey celal ve 

ikram sahibi, Cehennemin. varıp ulaşacağımız son durak olmasından  Sana 

sığınırız; Cenneti bizim için ebedi bir sığınak ve istirahat mekanı kılmanı 

rahmetinden dileniriz. 
 

"Dua Hakk'ın tükenmez hazinelerinin sırlı bir anahtarı; fakir, yoksul ve kalbi 

kırıkların istinatgahı ve ıztırarla kıvranıp duranların da en emin sığınağıdır" 



 "Rabbiniz’e yana yakıla, gizlice dua edin."(Araf suresi,55  ) 

 
- El-Kûlüb-Dâria'da Seçme Dualar - 

İmam Zeynelabidin (r.a.) Hazretlerinin Bir Duası 

 بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
َوبِِه اْلِإَعانَُة، إِلِٰهي أَلَْبَسْتنِي الَْخَطاَيا َثْوَب َمَذلَّتِي، َوَجلََّلنِي التََّباُعُد ِمْنَك لَِباَس 

ِجَناَيتِي، فَأَْحيِِه بَِتْوَبٍة ِمْنَك َيا أََملِي َوُبْغَيتِي َوَيا  َمْسَكَنتِي، َوأََماَت َقْلبِي َعِظيمُ 
َ أََرى لَِكْسِري َغْيَرَك  تَِك َما أَِجُد لُِذنُوبِي ِسَواَك َغافِراً، َولا ُسْؤلِي َوُمْنَيتِي، َفَوِعزَّ

ِة لََدْيَك، َفِإْن َطَرْدَتنِي ِمْن َجابِراً، َوَقْد َخَضْعُت بِاْلِإنَاَبِة إِلَْيَك، َوَعَنْوُت بِاْلِاْسِتَكانَ 
َبابَِك َفبَِمْن أَلُوُذ، َوإِْن َرَدْدَتنِي َعْن َجَنابَِك َفبَِمْن أَُعوُذ، َفَوا أََسَفا ِمْن َخْجَلتِي 
نِْب الَْكبِيِر،  َواْفتَِضاِحي، َوَوا لَْهَفَتاُه ِمْن ُسوِء َعَملِي َواْجتَِراِحي، أَْسأَلَُك َيا َغافَِر الذَّ
َوَيا َجابَِر الَْعْظمِ الَْكِسيِر، أَْن َتَهَب لِي ُموبَِقاِت الَْجَرائِِر، َوَتْسُتَر َعَليَّ َفاِضَحاِت 
َ تُْعِرنِي ِمْن  َ تَُخلِّنِي فِي َمْشَهِد الِْقَياَمِة ِمْن َبْرِد َعْفِوَك َوُغْفَرانَِك، َولا َرائِِر، َولا السَّ

ِسْل َعَلى ي َظلِّْل َعَلى ُذنُوبِي َغَماَم َرْحَمتَِك، َوأَرْ إِلٰهِ  *َجِميِل َصْفِحَك َوَسْتِرَك 
َ إِلِٰهي هَ  *َفتَِك ُعُيوبِي َسَحاَب َراْ  َّ إِلَى َمْوَلابِ ْل َيْرِجُع الَْعْبُد اْلا ُه، أَْم َهْل ُيِجيُرُه ُق إِلا

تَِك ِمَن  *ِمْن َسَخِطِه أََحٌد ِسَواُه  نِْب َتْوَبًة َفِإنِّي َوِعزَّ إِلِٰهي إِْن َكاَن النََّدُم َعلَى الذَّ
النَّاِدِميَن، َوإِْن َكاَن اْلِاْستِْغَفاُر ِمَن الَْخِطيَئِة ِحطًَّة فَِإنِّي لََك ِمَن الُْمْسَتْغِفِريَن، لََك 

، َوبِِحْلِمَك َعنِّي اُْعُف َعنِّي، إِلِٰهي بُِقْدَرتَِك تُْب َعَليَّ  *الُْعْتَبى َحتَّى َتْرَضى
ْيَتُه  *َوبِِعْلِمَك بِي اُْرفُْق بِي  إِلِٰهي أَنَْت الَِّذي َفَتْحَت لِِعَباِدَك َباباً إِلَى َعْفِوَك، َسمَّ

َبْعَد  َفلاَ ُعْذَر لَِمْن أَْغَفَل ُدُخوَل الَْبابِ  ﴾تُوُبوا إِلَى اللِّٰه َتْوَبًة نَُصوًحا﴿التَّْوَبَة َفُقْلَت 
نِْب ِمْن َعْبِدَك َفَلُحْسُن الَْعْفِو ِمْن ِعْنِدَك * َفْتِحِه  إِلِٰهي َما أَنَا  *إِلِٰهي إِْن َكاَن قُْبُح الذَّ

ِل َمْن َعَصاَك َفُتْبَت َعلَْيِه، َوَتَعرََّض لَِمْعُروفِكَ  َفُجْدَت َعَلْيِه، َيا ُمِجيَب الُْمْضَطرِّ  بِأَوَّ
رِّ  ، اِْسَتْشَفْعُت إِلَْيَك بُِجوِدَك َيا َعِظيَم الْبِرِّ َيا َعلِيماً بَِما فِي َيا َكاِشَف الض 
ِمَك لََدْيَك،َوَكَرِمَك، َوَتوَ  ْلُت بَِجَنابَِك َوَتَرح  فِيَك   َفاْسَتِجْب ُدَعائِي َوَلا سَّ

ْر َخِطيَئتِي بَِمنَِّك َوَرْحَمتَِك َيا أَْرَحَم الرَّاِحِمينَ   َرَجائِي، َوَتَقبَّْل َتْوَبتِي، َوَكفِّ



Niyazıma da Rahman ve Rahîm Rabbim'in ism-i celîliyle başlıyor ve 

O'nun inayetine sığınıyorum. 

İlâhî, işlediğim hatalar ve günahlar ruhuma zillet urbası giydirdiler. Bir de 

Sen'den cüdâ düşünce kendimi bütün bütün meskenet libasının içinde buldum 

ve hadd ü hesaba gelmez, kocaman kocaman kabahatlerim hep kalbimi 

kararttılar. 

Bahtına düştüm, ey biricik Matlûb'um, Maksûd'um, Mahbûb'um; ne olur, 

tevbemi kabul, kalbimi de ihya buyur! Andolsun ki, günahlarımı affedebilecek, 

yaralarımı sarıp tedavi edebilecek Sen'den başka hiçbir kimse bilmiyorum. İşte 

yüce dergahına geldim; boyun büküyor, huzurunda kemerbeste-i ubûdiyet 

içinde elpençe divan duruyor, affına iltica ediyorum. Eğer beni kapından 

uzaklaştırırsan, ben gidip hangi kapıya sığınabilirim?! Şayet huzurundan 

kovacak olursan ben kimden sığınma talep edebilirim?!  

Vah bana vah! Ne kadar utanılacak bir durumdayım. Yazıklar olsun bana, 

günahlara ne kadar dalmış, Rabbimin istemediği yerlerde ne kadar da çok 

dolaşmışım! 

Ey en büyük günahları bile bağışlayan ve en büyük kusurları, eksikleri bile 

sarıp sarmalayan Rab! Sen'den, en kahredici günahlarımı bile bağışlayıp yok 

saymanı, yüzümün karası suçlarımı örtmeni, kıyamet gününde affının ve 

gufranının serinliğinden ve bağışlayıcılığının güzelliğinden mahrum etmemeni 

diliyorum. 

Ya Rabbî ve ya İlâhî! Günahlarımı rahmet bulutlarınla ört; ayıplarımın üzerine 

de merhamet ve şefkat bulutlarını gönder! 

İlâhî! Sahibinden kaçan bir köle döndüğü zaman sahibinden başka kime iltica 

edebilir ve yine sahibinin gazabından onu başka kim koruyabilir?! 

Rabbim! Günahlara tevbe etmenin karşılığı gönülde(n) duyulan nedametse 

şayet, Sana yemin ederim, yapıp ettiklerimden bin kere, yüz bin kere 

pişmanım. İstiğfarda bulunup Sen'den bağışlanma dile(n)mek hataların 

defterden silinmesine bir yolsa şayet, ben yürekten istiğfarda bulunuyor, bu 

nâçar kulunu da yarlığayacağını ümid ediyorum. Evet, ümidim budur ve 

hoşnutluğunla gönlüme sürûr salacağın âna kadar da bu kapıyı asla 

terketmeyeceğim. 

Allah'ım! Kudretin hakkı için tevbemi kabul buyur.. Sen Hâlîm'sin, affetmeyi 

seversin; beni de affet.. aczıma, zaafıma, çaresizliğime nigehbânsın; halime 

merhamet et! 

Allah'ım! Kullarına afv u mağfiret kapılarını açan Sen'sin. Onu tevbe diye 

isimlendiren ve “Ey mü'min kullarım! Samimi bir tevbe ile Rabbiniz'e 

teveccüh edin!” diye emir veren ve davette bulunan da yine Sen'sin. Sen 

kapıları bu kadar açtıktan sonra, o kapıyı kullanıp dergahına iltica etmeyen 

gafillerin daha hiçbir mazereti olamaz. 



Rabbim! Günahın çok çirkin olduğu ve Senin lûtuflarını idrak etmiş kapı 

kullarına, yaraşıp yakışmadığı muhakkak; fakat, affın, Sana çok yakıştığı da 

apaçık bir hakikat. 

Rabbim! İsyan vadilerine yuvarlanıp sonra da yaptığı âsîliklerden dolayı tevbe 

kapısının tokmağına dokunan, sayılamayacak kadar hatasına, kusuruna ve 

günahlarına rağmen Sen'in rahmet, şefkat ve merhamet esintilerini hırz-ı cân ile 

bekleyen ve Sen'in, bütün bu recâ ve beklentilere lütf u keremle mukabelede 

bulunduğun ilk kişi ben değilim. 

Ey ızdırar içerisinde hafakanlar yaşayan muzdarr kullarının niyazlarına icabet 

buyuran.. ey zararları kaldırıp telâfi eden.. ey iyilikleri karşılıksız ve en büyük 

olan.. ey gizli gizli cereyan eden işlere de nigehbân olan Yüceler Yücesi 

Allah'ım! Huzuruna sermayesiz geldim; nâçâr, Senin cömertliğine ve keremine 

sığınıyor, rahmet denizlerinden ben de hissedar olmak istiyorum. Dualarıma 

icabet buyur ve beni ümitlerimde, dileklerimde haybet ve hüsrana uğratma.. 

tevbe ile teveccühümü karşılıksız bırakma! 

Ey merhametlilerin en merhametlisi Mevlâm! Bu bendene de lütf u ihsanla 

muamelede bulunup hata ve günahlarını affet, ne olur!.. 
 

-Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Duası- 

 

ائِلِيَن  إِلِٰهي َغاَرِت * إِلِٰهي َغلََّقِت الُْملُوُك أَْبَواَبَها، َوَباُبَك َمْفُتوٌح لِلسَّ
َ َتأُْخُذُه ِسَنٌة َوَلا  الن ُجوُم، َونَاَمِت الُْعُيوُن، َوأَنَْت الَْحي  الَْقي وُم، اَلَِّذي ﴿لا

بَِحبِيبِِه، َوأَنَْت َحبِيُب نَْوٌم﴾ إِلِٰهي فُِرَشِت الُْفُرُش َوَخَلا كُل  َحبِيٍب 
إِلِٰهي إِْن َطَرْدَتنِي َعْن َبابَِك َفِإلَى * الُْمْجَتِهِديَن، َوأَنِيُس الُْمْسَتْوِحِشيَن 

إِلِٰهي * َتِجي إِلِٰهي إِْن َقَطْعَتنِي َعْن َجَنابَِك َفَجَناُب َمْن أَرْ * َباِب َمْن أَلَْتِجي 
ْبَتنِي َفِإنِّي ُمْستَ  الُْجوِد ِحقٌّ لِْلَعَذاِب َوالنَِّقِم، َوإِْن َعَفْوَتنِي َفأَنَْت أَْهُل إِْن َعذَّ

الُِحوَن،  * َوالَْكَرِم  لََك أَْخَلَص الَْعارِفُوَن، َوبَِفْضلَِك نََجا الصَّ
ُروَن، َيا َجِميَل الَْعْفِو أَِذْقنِي َبْرَد َعْفِوَك َوَحَلاَوَة  َوبُِغْفَرانَِك أَنَاَب الُْمَقصِّ

 َمْغِفَرةِ َمْعِرَفتَِك، َوإِْن لَْم أَكُْن لِٰذلَِك أَْهًلا، َفِإنََّك أَْهُل التَّْقَوى َوأَْهُل الْ 



Ey Yücelerden Yüce Rabbim! Bütün mal ve mansıp sahipleri kapılarını 

sürmelediler. Sen'in yüce dergahının kapısı ise asla kapanmaz ve dilekte 

bulunanlara her zaman açıktır. 

Ya Rabbî, Ya İlahî! Yıldızlar gaybûbet âlemine, gözler de uykuya daldılar. Sen 

ise, ey Rabbim, Hayy'sın, Kayyûm'sun; uykudan, uyuklamadan sonsuz defa 

münezzeh ve müberrâsın. 

Ya Rab! Gece, karanlığıyla mevcûdâtın üzerini örtünce döşekler de seriliverdi 

ve sevenler sevdikleriyle başbaşa kaldılar. Sen, Sen'in yolunda, Sana ulaşma 

istikametinde cehd ü gayret içinde bulunanların biricik sevgilisi, (benim gibi) 

yalnızlık gurbetine maruz kalanların da yegane enîsisin! 

Ya İlâhî! Ulu dergâhına sığınan bu kimsesiz kulunu kapından kovacak olursan 

ben gidip hangi kapıya iltica edebilirim ki! İlâhî! Yakınlığından mahrum 

edersen beni, o zaman ben kimin yakınlığını umabilirim ki! İlâhî! Şayet Sen 

bana azap etmeyi murad buyurursan, ben biliyorum ki, cezalandırılmaya 

fazlasıyla müstehakım! Fakat affınla sarıp sarmalarsan, o da Sen'in lütfun ve 

keremindir. Ya Seyyidî, ya İlâhî! Marifet erbabı kulların Sen'i bulduklarında 

Sen'den başka ne varsa hepsinden yüz çevirmişlerdir. Salih kulların Sen'in 

fazlınla necâta ermişlerdir. Taksîratı pek çok günahkarlar da “Tevbe, ya 

Rabbi!” deyip yine Senin kapına yönelmişlerdir. Ey affı güzel Rabbim! Ne 

olur, affının serinliğini ve marifetinin halâvetini benim ruhuma da duyur ve 

beni onlarla doyur! Her ne kadar ben bunlara lâyık olmasam bile, haşyetle 

önünde iki büklüm olup ikâbından sakınılmaya lâyık olan da, mücrimlerin 

günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız Sen'sin! 

 
-Dua  hakkında Hadisi-Şerifler- 

Cenab-ı Allah haya ve kerem sahibidir, rahîmdir; Kendisine el açan bir kulunu eli boş ve 

haybet içinde geri çevirmekten haya eder. 

Kul Rabbinden bir hayır dileyince Cenab-ı Allah üç şekilde mukâbelede bulunur; ya hemen 

dileğini yerine getirir, ya ahirete saklar ya da o dua ile başından bir kötülük ve zararı def’eder” 

Bela ve kazaları ancak dua defeder. 

Kim zor ve sıkışık zamanlarında Rabbinin kendisine yardım etmesini dilerse, rahat olduğu 

zamanlarda Rabbine çok dua etsin. 

Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevî 

şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) 

için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. 

Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icâbet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden 

var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi. 

Dua sema ile arz arasında durur. Bana salât okunmadıkça, Allah'a yükselmez. 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allahu Teâla Hazretleri'nin fazlından 

isteyin. Zira Allah, kendisinden istenmesini sever. İbadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu 

beklemektir. 

Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: "Bir misli de sana olsun" 

demesin. 


