gündem

Hz. Peygamber’in Dilinden

Dua
‹
16

ﬁükrü Özbu¤day
Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi

D‹YANET AYLIK DERG‹ EK‹M 2004

nsan›n hayat›ndaki en de¤erli an, yüce Allah’a yöneldi¤i ve onunla baﬂ baﬂa kald›¤›
zaman dilimidir. Allah ile baﬂ baﬂa kalman›n
en güzel vas›tas› ise duad›r.
Dua, kulun bütün varl›¤› ile Allah’a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmas›
demektir. Kulun bu ﬂekildeki yöneliﬂini Cenab-› Hak karﬂ›l›ks›z b›rakmamaktad›r.
Kur’an-› Kerim’de ﬂöyle buyrulmaktad›r:
“Rabbimiz ﬂöyle dedi: Bana dua edin
duan›za cevap vereyim...”(Mü’min, 60)
“Öyleyse yaln›z beni an›n ki, ben de sizi
anay›m...” (Bakara, 152)
Yüce Allah, kulunun kendisine s›¤›nmas›ndan, yakarmas›ndan ve yard›m istemesinden hoﬂnut olmaktad›r.
Dua, Allah’›n yüceli¤i karﬂ›s›nda, kulun
aczini itiraf etmesi, yarat›c›dan lütuf ve yard›m dilemesidir. Duada amaç, kiﬂinin durumunu Allah’a arz ederek niyazda bulunmas›d›r. Allah ile inanan kiﬂi aras›nda vas›tas›z
bir iletiﬂim arac› olan duan›n temelinde ona
iman ve güven vard›r. Dua, aciz olan insan
ile, kadir olan Allah aras›nda adeta bir köprü vazifesi görür. Bu anlamda dua, kulun,
Rabbine en k›sa yoldan ulaﬂma tarz›d›r.
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Dua, bir Müslüman›n, Cenab-› Hak’k›n bütün müﬂkilleri çöz- da çok faziletli bir ibadet oldu¤unu, kendisine dua edip yalvaran
meye kadir oldu¤una dair inanc›n›n göstergesidir. Bu inanç,
kullar›n› çok sevdi¤ini bildirmiﬂ ve:
insan› iç huzura kavuﬂturur, ona güven duygusu verir. Haya- ”Kabul edilece¤ine inanarak Allah’a
t›n zevkini tatt›r›r. Ac› ve üzüntüleri giderir.
dua ediniz. Biliniz ki; yüce Allah ﬂu‹slâm’da dua, sadece Allah’a yakar›ﬂ demek
de¤ildir. Dua ayn› zamanda yarat›c›ya olan
iman ve teslimiyetin bir ifadesidir. Kullu¤un
özüdür. O, hem iman›n pratik bir yans›mas› olmas›, hem de amel olarak önemlidir. Bu aç›dan
dua, insan›n Allah nezdindeki de¤erini de belirlemektedir. Nitekim yüce Allah, “De ki: Duan›z olmasa Rabbim size ne diye de¤er versin?” (Furkan, 77) buyurmaktad›r.
Hz. Peygamber sözlerinde duan›n önemine
iﬂaret buyurmuﬂlar ve kendisi de günlük hayat›nda s›k s›k dua etmiﬂlerdir. Bir hadislerinde
ﬂöyle buyurmuﬂlard›r “Dua ibadetin özüdür.”
(Tirmizi, Deavat,1)

Bunun için beﬂ vakit namaz›n her rekât›nda
okudu¤umuz ve Allah’a lây›k en güzel özgü
cümlesi ile baﬂlad›¤›m›z fatiha sûresi, en güzel
dua ayetlerini içermektedir.
Sevgili Peygamberimiz samimiyetle yap›lan
bir duan›n kabul edilece¤ini ﬂöyle belirtmektedir: ”ﬁüphesiz ki Allah, çok hayal› ve çok cömerttir. Bir kimse ellerin aç›p dua etti¤inde
onu boﬂ çevirmekten haya eder.” (‹bn Mace, Dua,
13)

Bu hadis-i ﬂerif, lütuf ve keremi sonsuz olan
Rabbimizin kendisine el aç›p yalvaran kullar›n›n isteklerine karﬂ›l›k verece¤ini ve onlar› rahmetinden mahrum b›rakmayaca¤›n› göstermektedir.
Di¤er bir hadis-i ﬂerifte ise ﬂu aç›klama yer
almaktad›r: “Herhangi bir Müslüman; bir dua
ile Allah’a yalvar›rsa bu dua – günah iﬂlemek ve
akraba ile ilgiyi kesmek için olmad›kça – yüce
Allah, ona ﬂu üç ﬂeyden birini verir.
-Ya duas›n› kabul edip istedi¤ini dünyada
verir.
-Yahut ona verece¤ini ahireti için saklar.
-Veya duas›na karﬂ›l›k ondan dengi bir kötülü¤ü uzaklaﬂt›r›r.
Bunun üzerine ashab› kiramdan baz›lar›:
-“Öyleyse biz çok dua ederiz.” Dediler.
-Peygamberimiz de:
- “Allah’›n lütfu ihsan› istedi¤inizden daha
çoktur.” buyurdu. (Ahmed bin Hanbel, Müsned 3/18)
Sevgili Peygamberimiz duan›n Allah kat›n-

ursuz ve gaflet içinde bulunan bir kalpten ç›kan duay› kabul etmez.” (Tirmizi, Deavat, 11) buyurarak duan›n kabul edilece¤i hususunda tam
bir kanaate sahip olmam›z› istemiﬂ, ﬂüphe ve
tereddüde düﬂülmemesini vurgulam›ﬂt›r.
Peygamberimiz, sadece s›k›nt›ya düﬂtü¤ümüz ve darda kald›¤›m›z zamanlarda de¤il, s›k›nt›s›z ve sevinçli zamanlarda da dua etmemizi vurgular. O, bu konuda ﬂöyle buyurur: “Sizin
herhangi birinizin duas› acele etmedi¤i ve
“dua ettim de duam kabul edilmedi” demedi¤i sürece kabul edilir.” (‹bn Mace, Dua, 7)
“S›k›nt›l› ve tasal› zamanlarda duas›n›n Allah
taraf›ndan kabul edilmesi kimi sevindirirse o,
bolluk ve rahatl›kta çok dua etsin” (Tirmizi, Deavat, 11)

Kur’an-› Kerim’de ve Peygamberimizin hadis-i ﬂeriflerinde dua üzerinde böyle a¤›rl›kl›
olarak durulmas›, duaya dinimizin verdi¤i önemi ve müminlerin manevî dünyas›ndaki yerini
göstermektedir.
Peygamberimiz, duan›n rahmet hazinelerinin kap›s›n› açan bir anahtar oldu¤unu hadislerinde ﬂöyle belirtmektedir: “Kimin için bir
dua kap›s› aç›l›rsa, onun için rahmet kap›lar›
aç›lm›ﬂt›r.” (Tirmizi, Deavat,101) Bu hadis-i ﬂerifte,
dua ile ilâhî rahmet kap›s›n› çalan kimseler için
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bu kap›n›n aç›laca¤› ve dileklerinin yerine getirilece¤i müjdelenmektedir.
Hayatta arzu etti¤imiz bir iﬂi baﬂarabilmek
için, maddî imkânlar› kullanarak elden gelen
gayreti göstermek dinimizin emri oldu¤u gibi,
karﬂ›m›za ç›kan tehlikelerden korunmak maksad›yla her türlü tedbiri almak da dini görevimizdir. Bunlar›n gerçekleﬂmesi için her an Allah’›n
yard›m›na muhtaç oldu¤umuz bir gerçektir.
Konu ile ilgili Efendimizin beyanlar› ﬂöyledir:
“ﬁüphesiz dua inen belâya da fayda verir.
‹nmeyene de fayda verir. Ey Allah’›n kullar› duaya devam ediniz.” (Tirmizi, Deavât,10; Ahmet b.
Hanbel, Müsned, 5 / 234)

Bu hadis-i ﬂeriften de anlaﬂ›laca¤› üzere, kaderde yaz›l› olan ve henüz meydana gelmeyen
bir belâ ve musibet, dua sebebiyle önlenir.
E¤er meydana gelmesi kesinleﬂmiﬂ ise, dua sayesinde Allah insana sab›r ve dayanma gücü
verir. Böylece o olay›n olumsuz etkileri azalm›ﬂ
ve dolay›s›yla meydana getirece¤i ac› ve üzüntü de hafiflemiﬂ olur. Burada ﬂunu da belirtmek
gerekir ki, sadece dua ile yetinerek çal›ﬂmay› b›rakmak son derece yanl›ﬂt›r. Bu sebeple Müslüman, baﬂar›ya ulaﬂmak için bütün gücü ile çal›ﬂacak, bununla beraber kendisine güç ve kuv-

Dua, sadece Allah’a yakar›ﬂ demek de¤ildir. Dua ayn› zamanda yarat›c›ya
olan iman ve teslimiyetin bir ifadesidir.
Kullu¤un özüdür.

tavsiye etmiﬂ, tembelli¤i ve boﬂ oturmay› yermiﬂ, tehlikelere karﬂ›da daima tedbirli olmam›z› istemiﬂtir. O, dualar›n en güzelini yapt›¤› gibi, en mükemmel tedbirleri de alm›ﬂt›r.
Müﬂriklerin on bin kiﬂilik bir ordu ile Medine üzerine yürüdü¤ünü haber alan Peygamberimiz, ashab› ile istiﬂare ederek düﬂman›n ﬂehre
girmesini önlemek için Medine’nin çevresine
hendek kazmaya karar verdiler. Çok yo¤un çal›ﬂma ile k›sa sürede hende¤i kazd›lar. Düﬂman
ordusu Medine önlerine gelince hendekle karﬂ›laﬂt› ve içeri giremedi. D›ﬂardan ﬂehri kuﬂatt›.
Zaman zaman hücuma geçtilerse de, Müslümanlar nöbet bekleyerek bu hücumlara karﬂ›
Medine’yi korudular. Peygamberimiz de bizzat
sabahlara kadar nöbet bekledi. Düﬂman yirmi
yedi gün boyunca kuﬂatmay› sürdürdü. ﬁehirde k›tl›k baﬂ gösterdi, Müslümanlar çok s›k›nt›
çektiler. Yapabilecekleri fazla bir ﬂey yoktu.
Onlar› ancak Allah’›n yard›m› kurtarabilirdi. ‹ﬂte bu s›rada Peygamberimiz, düﬂman ordusunun bozguna u¤ramas› için etkili bir dua yapt›.
Allah’a yalvard›. Çok geçmeden duan›n etkisi
görüldü. Çünkü Yüce Allah duas›n› kabul etmiﬂti. Düﬂman askerlerinin bulundu¤u tarafta
çok ﬂiddetli bir f›rt›na ç›kt›. O kadar ﬂiddetli idi
ki, düﬂman›n neyi varsa alt üst oldu, tutunacak
halleri kalmad›. Daha fazla dayanamad›lar. Büyük bir korkuya kap›ld›lar. F›rt›na, düﬂman b›rak›p kaçana kadar devam etti. Sabah olunca
Medine çevresinde bir tek düﬂman kalmam›ﬂ,
f›rt›na da dinmiﬂti. Böylece Müslümanlar büyük bir tehlikeden kurtulmuﬂ oldu. (Geniﬂ bilgi
için bk. Ahmet Cevdet Paﬂa, K›sas› Enbiya ve Tevarihi Hu-
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vet vermesini Yüce Allah’tan isteyecek, tehlikeler karﬂ›s›nda da her türlü tedbiri alacak ayn›
zamanda belâ ve musibetlerden korunmak
için Allah’›n himayesine s›¤›nacakt›r.
Yüce Allah, meydana gelecek olaylar› takdir
etti¤i gibi, bunlar›n sebeplerini de takdir etmiﬂtir. Dua da manevî sebeplerden biridir. Karﬂ›m›za ç›kan herhangi bir tehlikenin, dua ederek
Allah’›n yard›m› ile önlenmesi de kaderin bir
parças›d›r. Cenab-› Hak, her ﬂeyi bir sebebe
ba¤lam›ﬂt›r. Dua da belâ ve musibetlerin önlenmesinin sebeplerinden biridir. Bütün olaylar
ve bunlar›n maddî ve manevî sebepleri kaderde mevcuttur. Bizim görevimiz sebeplere yap›ﬂmak ve sonucu Allah’tan beklemektir.
Bu konuda bizim için en güzel örnek sevgili peygamberimizdir. O, her zaman çal›ﬂmay›
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Bu olayda da görüldü¤ü gibi, Peygamberimiz düﬂman tehlikesine karﬂ› hem elden gelen
her türlü tedbiri alm›ﬂ, hem de dua ederek Allah’tan yard›m istemiﬂtir.
Peygamberimizin yukar›da zikredilen baz›
hadislerine göre, insan›n ruhunda meydana
gelen ruhî s›k›nt›lar›n, psikolojik rahats›zl›klar›n
ve kalpteki ümitsizlik hastal›¤›n›n en tesirli ilâc›
duad›r. Dua, bir Müslüman›n, Cenab-› Hak’k›n
bütün müﬂkilleri çözmeye kadir oldu¤una dair
inanc›n›n göstergesidir. Bu inanç, insan› iç huzura kavuﬂturur, ona güven duygusu verir. Hayat›n zevkini tatt›r›r. Ac› ve üzüntüleri giderir.(Seyfettin Yaz›c›, ‹nananlar›n Güç Kayna¤› Dua, D‹B Yay›n›, Ankara 2002, Sayfa 14-24)

Dualar›m›z›n makbul olmas› dile¤iyle...

