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KISALTMALAR

A.g.e : Adı geçen eser.
Bkz. : Bakınız.
Çev. : Çeviren.
D.İ.B.Y. : Diyânet işleri başkanlığı Yayınlan.
H : Hicrî.
Hz. : Hazreti.
îst. : İstanbul.
M. : Milâdî.
Mad. : Maddesi.
Ö. : Ölümü.
S. : Sayfa.
S.a.v. : Sallallâhu aleyhi ve sellem.
Trc. : Tercüme.
Trs. : Tarihsiz.
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S u n u ş

Duanın ne olduğunu bilmeyen insan yoktur herhal
de. Peki duanın neleri içerdiğini bilen ne kadar insan var
dır? Yaratıcıya yalvarma ona istek ve arzulan iletmenin 
dışında dua anlam bakımından nasıl bir genişliğe sahip
tir? Âdâbı, fazileti, terim ve sözlük anlamı var mıdır? Du
anın kabul olması için gerekli kaideler nelerdir? İsterseniz 
bu sunuşta size bir hikâye anlatalım:

Bir adam her gün altmış kere bir yoldan geçiyormuş. 
Hiç yorulmadan her gün tekrarlıyormuş bunu, bir gün ona 
bu yoldan neden bu kadar geçtiği sorulmuş. O da; “Burayı 
çok seviyorum da ondan” demiş. İnsanlar bu sefer “Neden 
seviyorsun peki?” demişler. Adam bu sorunun karşısında 
şaşmp kalmış. Yolu, ne niye sevdiğini biliyormuş ne de ni
ye bu kadar çok ona bağlı olduğunu.

Her şeyin en güzeli insanlann bir şey yaparlarken ne 
yaptıklanm bilmeleridir. Biz dua ederken nasıl bir ibadet 
yaptığımızı biliyor muyuz?

Şûle

9





Ö n s ö z

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c) mahsustur. 
Salât-ü selâm, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in, O’nun 
âl ve ashabımn üzerine olsun...

İnsamn Yaratıcısıyla olan ilişkisi ibâdet vasıtasıyla 
olur. İbâdetin özü ise duâdır. Nitekim peygamber efendi
miz; “duâ ibâdetin özüdür”1 buyurmaktadır. Halisâne Al
lah’a yalvarmak O’na güvenmek, muhakkak ki en ümitsiz 
anlarda bile inşam selamete ve başarıya götürür. Hz. Pey
gamber (s.a.v.) Efendimiz de; “Allah’a duâdan daha kıy
metli bir şey yoktur”2 hadisi ile duanın önemini belirtmiş
tir. Yanık gönüllerden yükselen yakarışlar derhal Allah’a 
kavuşur, rahmet olarak dönüp insanı mutluluğa gark 
eder. Allah bize bizden yakındır. Zira O, şöyle buyuruyor:

1. Tirmizî, Sünen, Da’avât, 1.
2. en-Nevevî, Muhyiddîn, el-Ezkâr, Mısır, 1952, s. 345.
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“Kullarım, sana benden sorarlarsa söyle; ben onlara yakı
nım. Duâ edenin duasına icabet ederim. Bana duâ etsin ve 
bana inansınlar ki selâmete ereler.”3

Duâ hakkında Türkiye’de neşredilmiş eski ve yeni 
çok sayıda duâ, zikir, evrâd mecmuası ve kitapları vardır. 
Fakat bunların çoğu, İlmî bir değeri olmayan, kitap ve sa
hih sünnette de bulunmayan bazı duâlan ihtiva eden ki
taplardır. Bundan dolayı Yüce Kur’an’m ışığında bu konu
nun tekrar incelenmesinin gerekli olduğu kanatindeyiz.

İşte bu mütevâzî eserimizde Kur’an’a göre Duâ kav
ramını inceledik. Çalışmamız, üç bölümden meydana gel
mektedir. Birinci bölümde, duâmn sözlük ve terim anlamı, 
duâmn fazileti, âdâbı ve kabul şartlan, müstecap duâlar, 
duâsı-kabul olmayanlar ve duâmn faydalan üzerinde du
rulmuştur.

İkinci bölümde ise duâ kavramının Kukanda kulla
nıldığı manalar üzerinde durulmuş, duâ ve ibadet ilişkisi, 
duâ kader ve kaza ilişkisi açıklanmıştır. Aynca psikolojik 
açıdan duâ incelenmiştir.

Üçüncü bölümde ise Kur’an sure ve ayetlerindeki ör
nek duâ metinleri orijinali ve meâliyle birlikte verilip, bu 
duâlann kimlere ait olduğu ve fazileti hakkında kısa bilgi 
verilmiştir.

Çalışmamız sonuç kısmıyla noktalanmıştır. Cenab-ı 
Hak dualarımızı makbul, mesâilerimizi meşkûr, hata ve 
günahlarımızı mağfûr buyursun...âmin.

Gayret bizden, tevfik ve hidâyet Allah’tan dır.

Doç. Dr. H. Mehmet SOYSALDI

3. Bakara, 2/186. 
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A- DUÂNIN SÖZLÜK ANLAMI

Duâ kelimesi Arapça da “ De-A-Ve: jk j ” kökünden 
gelmekte olup, mastardır. Duâ kelimesi Arapça lügatta 
başlıca şu anlamlarda kullanılmaktadır:

1- Birini Çağırmak:

Duâ kelimesi j  jL jl  ikj” şeklinde “birini ça
ğırmak” anlamına gelmektedir. Araplar birini çağırdıkları 
zaman “Adamı çağırdım” anlamında “ jL jl  ” derler Şâ
ir Antera’mn şu beytinde duâ bu anlamda kullanılmıştır:

* O £ O > O >  ̂ O -- x ** <■ •'O' *• ? 0 '

“Mızraklar siyah atın boynundaki dizginler gibi ken
disine yöneldiği halde Antera’yı çağırıyorlar.”1

1. Bkz., el-Cevherî, İsmail b. Hammad, es-Sıhah Tâcu’l-Luga ve Sıha- 
hu’l-Arabiyye, Dâru’l-İlm, Beyrut 1979, I, 403; İbn Manzûr, Ebu’l-
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