
DUA* 

Dua kelimesi, ça �rmak, seslenmek, istemek, yard�m talep 
etmek anlamlar�na gelir. Dinî bir terim olarak ise, Allah’�n yüce-
li i kar �s�nda kulun aczini itiraf etmesi, insan�n bütün benli i ile 
O’na yönelip sevgi ve tazim duygular� içinde maddî ve manevî 
isteklerini O’na arz etmesi demektir.1 Buna göre dua, Allah’�n
ba �  ve merhametini elde etmenin en temel yoludur.  

Dua, kul ile sonsuz kudret sahibi olan Allah aras�nda bir 
köprüdür. Dua, insan�n her eye gücü yeten üstün bir kudrete 
s� �nma ihtiyac�n�n tabii bir sonucudur. Dua an�, kul ile Allah 
aras�ndaki ili kinin ferdî ve kalbî planda en yo un zaman�d�r. 
nsan�n Allah’a muhtaç olu unun ve acziyetinin fark�na varmas�

ve yüce kudrete boyun e erek içten bir sevgi ve samimi bir 
gönül ba � ile yalvar�p yakarmas�d�r.

Dua, bütün peygamberlerin, irfan sahibi insanlar�n, âlimlerin 
ve müminlerin istek ve arzular�n� Yüce Yarat�c�’ya arz ettikleri ve 
bundan asla müsta ni kalamad�klar� bir ibadettir. Hz. Peygam-
ber (s.a.s.): 

“Dua ibadettir”2 buyurmaktad�r. Bir ba ka hadislerinde ise, 
 buyurarak duay� “ibadetin özü/ili i” olarak nitele-

mektedir.3

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki SAYAR taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
1 Dini Kavramlar Sözlü ü, D B Yay�nlar�, Ankara 2006, s. 128.  
2 bn Mâce, “Dua”, 1; Ebû Dâvûd, “Salât”, 358.  
3  Tirmîzî, “Daavât”, 1, H. No: 3371.  
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Dua, ümit ve huzurun kayna �, insan�n maddî ve manevî 
dertlerinin ve �zd�raplar�n�n ifa hazinesidir. Allah kat�nda insa-
n�n de er kazanmas�n� ve rahmet kap�lar�n�n aç�lmas�n� sa la-
yan bir ibadettir. Kur’ân-� Kerîm’de, 

“(Ey Muhammed!) De ki, duan�z/ibadetiniz olmazsa, Rab-
bim size ne diye de er versin”4 buyurularak bu hususa i aret
edilmektedir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de, “Allah kat�nda 
duadan daha faziletli bir ey yoktur”5 ifadeleriyle duan�n, insa-
n�n Allah’a kar � kulluk faaliyetlerinin esas�n� olu turdu unu 
bildirmektedir.

Duanın Dinî Hayatımızdaki Yeri ve Önemi 
nsan�n dua etme iste i ve arzusu, onda do u tan var olan 

bir özelliktir. Zira yüce bir varl� a inanan her insan, ya am�n�n
herhangi bir döneminde dua ihtiyac� duyar. Bu nedenle her 
dinde dua vard�r. Çünkü her insan, zaman zaman ba aramaya-
ca � pek çok durumla kar �la abilir ve büyük bir üzüntü ve s�-
k�nt� ya ayabilir. Böyle anlarda insan, Allah’a s� �nma ve 
O’ndan yard�m isteme; yani dua etme ihtiyac� hisseder. Hatta 
Allah’a inanmasa bile insan, üstesinden gelemedi i bir durum 
kar �s�nda duaya sar�l�r, dua etme ihtiyac�n� hisseder. Kur’an’da 
Yüce Allah bu durumu öyle aç�klar:

                                                          
4  Furkan, 25/77.  
5 bni Mâce, “Dua”, 1, 3828.  
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“ nsana bir zarar dokundu u zaman, yan yatarken, oturur-
ken ya da ayaktayken bize dua eder; zarar�n� kald�rd� �m�z za-
man ise, sanki kendisine dokunan zarardan dolay� bize hiç dua 
etmemi  gibi davran�r. te a �r� gidenlere yapt�klar� eyler böyle 
süslü gösterilmi tir.”6

Bu ve benzeri âyetlerden de anla �laca � gibi, dua etmek in-
sanda f�trî bir özellik olup, hayat�m�zda asla vazgeçemeyece i-
miz bir olgudur. Zira insan dua yapt�ktan sonra manevî bir iç 
huzuru ve zenginli i ya ar, Rabbinden istedi i eylerin yerine 
getirilece i hususunda ümitvar olur.  

Dua ba l� ba �na bir ibadettir. Zira, 

“Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin”7 âyet-i kerimesiy-
le Yüce Allah bizzat kendisine dua etmemizi emretmektedir. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) de dua etmemizi isteyerek, 

“Ey Allah’�n kullar�! Size dua etmenizi tavsiye ederim”8 bu-
yurmakta ve 

“Duay� terk etmek ma’siyettir”9 hadis-i erifiyle de duay� terk 
etmenin günah oldu unu bildirmektedir. Ayr�ca Sevgili Pey-
gamberimiz Cenâb-� Hakk’�n, kulunun kendisinden bir ey is-
temesinden ho nut oldu unu,

                                                          
6  Yûnus, 10/12.  
7  A’râf, 7/55.  
8  Hâkim, “Daavât”, I, 493.  
9  el-Heysemî, “Ed'�ye”, 2, H. No: 17194.  
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“Allah’�n fazl�ndan isteyin. Çünkü Allah kendisinden isten-
mesini sever. En faziletli ibadet, dua ederek bir s�k�nt�n�n kalk-
mas�n� ummakt�r”10 hadis-i erifiyle ifade etmektedir.  

Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a.s.), 

“Allah kat�nda duadan daha erefli bir ey yoktur”11 ifadele-
riyle dua eden insan�n Yüce Allah’�n varl� �n�, birli ini, kudretini 
kabul etti ini ve kendi acziyetini, O’na muhtaç oldu unu ikrar 
etmi  olaca �n� belirtir.  

Rahmet kap�lar�n� açan dua, hayat�m�zda vazgeçemeyece-
imiz bir husustur. Hz. Peygamber (s.a.s.), 

“Dua rahmet (kap�lar�n� açan) bir anahtard�r.”12 ve

“Dua müminin silah�d�r, dinin dire idir, göklerin ve yerin 
nurudur” buyurarak duan�n, müslüman ki inin manevî silah�
oldu unu belirtmi tir.13

Duanın Kabul Edileceğine İnanılması 
Yüce Allah rahmetiyle daima kullar�n�n yan�ndad�r. Kendisi-

ne dua edilmesini emrederek, yap�lan dualar� kabul edece ini 
bildirmekte ve öyle buyurmaktad�r:

                                                          
10  Tirmizî, “Daavât”, 116.  
11  Tirmîzî, “Daavât”, 1; bn Mâce, “Dua”, 1.  
12   Süyûtî, I, 486.  
13  Hâkim, “Daavât”, H. No: 1812.  
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“Kullar�m beni senden sorarlarsa (bilsinler ki, gerçekten ben 

onlara çok) yak�n�m. Bana dua edince dua edenin duas�na cevap 

veririm. O halde do ru yolu bulmalar� için benim davetime uysun-

lar, bana iman etsinler.”14 Di er bir âyette ise Cenâb-� Hak, 

“Bana dua ediniz, duan�za cevap vereyim. Bana kulluk et-
meyi kibirlerine yediremeyenler a a �lanm�  bir halde cehen-
neme gireceklerdir.”15 buyurarak sadece kendisine içten ve 
samimi olarak dua ve ibadet edilmesini emretmektedir.  

Yüce Peygamberimiz de, Allah’�n, kullar�na olan bu engin 
merhametine i aret ederek öyle buyurmaktad�r:

“ üphesiz sizin Rabbiniz hayâ ve kerem sahibidir. Ellerini 
kendisine do ru kald�r�p dua etti inde kulunu bo  çevirmekten 
hayâ eder.”16

Peygamberimiz (s.a.s.) bir defas�nda “Herhangi bir 
müslüman Allah’tan bir ey isterse, günah bir eyi istemedi i
veya akrabas� ile ilgisini kesmeyi arzu etmedi i sürece Allah 
onun duas�n� mutlaka yerine getirir veya ona verece i ey kadar 
bir kötülü ü kendisinden giderir” buyurmu tu. Bunun üzerine 
orada bulunanlardan birisi, “o zaman biz Allahtan çok ey iste-

                                                          
14  Bakara, 2/186.  
15  Mu’min, 40/60.  
16  Ebû Dâvûd, “Salât”, 358.  
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riz” deyince, Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Allah’�n lütfü sizin istedi i-
niz eylerden daha çoktur” buyurdu.17

Dua Yaparken Uyulması Gereken Kurallar 

Yap�lan dualar�n Allah kat�nda makbul olmas� için duan�n
birçok adab� vard�r. Bunlar�n belli ba l�lar� unlard�r: 

1. Duan�n kabul edilece ine inanarak dua edilmelidir. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) öyle buyurmu tur:

“Dualar�n�z�n kabul edilece ine inand� �n�z halde Allah’a 
dua edin; iyi biliniz ki Allah, gafil olan ve gönlü Allah’tan ba ka
bir eyle me gul bulunan kimsenin duas�n� kabul etmez.”18

2. Duaya Allah’a hamd ve Peygambere salât ve selâmla 
ba lanmal�d�r. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), 

“Sizden birisi namaz k�l�nca, Rabbini lây�k oldu u ekilde
hamd ve sena edip, bana salât ve selâm ettikten sonra diledi i
ekilde dua etsin.”19 buyurmu tur.

3. Dua, ihlâs ve samimiyet içerisinde, derin bir hu u ile ya-
p�lmal�d�r. Ba �r�p ça �rmaktan, riya ve gösteri ten, duan�n ru-
huna uygun olmayan söz, tutum ve davran� lardan uzak du-
rulmal�d�r. Kur’ân-� Kerîm’de, 

                                                          
17  Tirmîzî, “Daavât”, 115.  
18  Tirmîzî, “Daavât”, 66. 7/51 
19   Ebû Dâvûd, “Salât”, 358.  
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“Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, 
haddi a anlar� sevmez.”20 buyurulmaktad�r.

4. Müminlerin birbirlerine yapm�  olduklar� dualar da mak-
bul dualar aras�nda zikredilmektedir. Konuya � �k tutan bir ha-
diste Hz. Peygamber (s.a.s.) öyle buyurmu tur:

“Bir müslüman�n, yan�nda bulunmayan din karde ine yapa-
ca � dua kabul olunur. Bir kimse din karde ine hay�r dua ettik-
çe, yan�nda bulunan görevli bir melek ona, ‘duan kabul olsun, 
ayn� eyler sana da verilsin’ diye dua eder.”21

5. Duan�n kabulünde önemli hususlardan birisi de, kazanc�n
helâl ve temiz olmas�d�r. Yüce Allah bir âyet-i kerimede öyle 
buyurmaktad�r: 

“Ey iman edenler! E er siz ancak Allah’a kulluk ediyorsan�z,

size verdi imiz r�z�klar�n iyi ve temiz olanlar�ndan yiyin ve Al-

lah’a ükredin.”22

6. Esmaü’l-Hüsnâ (Allah’�n en güzel isimleri) ile dua edilme-

lidir. Kur’ân-� Kerîm’de, 

                                                          
20  A’raf, 7/55.  
21  Müslim, “Zikir”, 78.  
22  Bakara, 2/172.  
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“En güzel isimler Allah’�nd�r. O halde O’na güzel isimleri ile 
dua ediniz.”23 buyurulmaktad�r.

7. Duan�n kabulüne inanarak, acele etmeden ve �srarla dua-
ya devam edilmelidir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), insan�n, 
“Defalarca dua ettim; ama duam�n kabul edildi ini hiç görme-
dim” demesini ho  kar �lamam�  ve böyle söyleyenleri aceleci 
davranmakla nitelemi tir.24 Kald� ki, “Yeryüzünde Allah’a dua 
eden her bir müminin Allah (ya duas�n� kabul ederek) ona iste-
di ini verir ya da istedi ine e  de er olacak bir kötülü ü ondan 
giderir.”25

8. Duadan önce tövbe ve isti far edilmelidir. Zira günah i -
leyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duas� kabul edil-
meye lay�k de ildir.26

Ayr�ca dua ederken abdestli olmaya, duada me ru olan ey-
leri istemeye, mümkünse k�bleye yönelmeye, duaya konu olan 
iste imizin gere ini yerine getirmeye, dua edilirken inanarak, 
uurlu ve bilinçli bir ekilde bulunmaya çal� �lmal�d�r.

Duanın Kabulünde Zaman ve Mekân Faktörü 
Duada Allah’�n r�zas�na uygun her ey Cenâb-� Hak’tan iste-

nebilir. Bu konuda bir s�n�r yoktur. Her zaman ve her yerde dua 
yap�labilir. Ancak baz� zaman, mekân ve durumlarda yap�lan
dua ve isti far�n Yüce Allah’�n kat�nda daha çok kar �l�k bulaca-
� ifade edilmi tir. Bu zaman ve mekânlardan baz�lar�n� k�saca 
öyle ifade edebiliriz:  

1. Namaz k�larken secdede yap�lan dua: Peygamberimiz (s.a.s.), 

                                                          
23  Araf, 7/180.  
24  Müslim, “Zikir”, 92.  
25  Ahmed, Müsned, 3/18.
26  Müslim, “Zekât”, 19. 
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“Kulun Rabbine en yak�n oldu u hal, secde halidir. te bu 
sebeple secdede çok dua ediniz”27 buyurmu tur.

2. Gece yar�s� ve farz namazlardan sonra yap�lan dualar: Hz. 
Peygamber (s.a.s.)’e “Allah kat�nda daha çok kabul edilen dua 
hangi duad�r” diye sorulunca Hz. Peygamber (s.a.s.), 

“Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yap�lan 
duad�r”28 buyurmu tur.

3. Arafe günü Arafat’ta yap�lan dualar: Peygamberimiz 
(s.a.s.), 

“En hay�rl�/kabule ayan olan dua, Arefe günü yap�lan dua-
d�r”29 buyurarak Arafat’�n dualar�n kabulündeki yeri ve önemi-
ne i aret etmi tir.

4. Cuma günü ve gecelerinde yap�lan dualar: Hz. Peygam-
ber (s.a.s.) öyle buyurur: 

“Cuma gününde bir saat vard�r ki, müslüman o saatte na-
mazda Allah’tan bir hay�r isterse Allah ona istedi ini verir.”30

Ayr�ca Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Ali’ye; 

                                                          
27  Müslim, “Salât”, 215.  
28  Tirmîzî, “Daavât”, 79.  
29  Tirmizî, “Dua”, 8;  
30  Buhârî, “Daavât”, 61.  
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“Cuma gecesi oldu u zaman gecenin son üçte birinde kal-
kabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) ahit
oldu u bir zaman dilimidir. Bu vakitte yap�lan dua kabul olur.”
buyurmu tur.31

6. Misafirin ve anne-baban�n çocuklar�na duas�: Hz. Pey-
gamber (s.a.s.) öyle buyurmu tur:

“Hiç ek ve üphe yok ki, üç kimsenin yapt� � dua kabul edi-
lir: Anne-baban�n çocuklar�na yapt� � dua, misafirin duas� ve 
zulme u ram�  kimsenin duas�.”32

7. Ezan okunurken ve kaamet getirilirken yap�lan dualar: 
Peygamberimiz (s.a.s.), 

“Ezan okundu unda, sema kap�lar� aç�l�r ve dualar kabul edi-
lir. Kamet getirildi inde dua reddedilmez.”33 buyurmaktad�r.

nsan her yerde ve her durumda dua edebilir; duan�n belli bir 
ekli, dili ve kal�b� yoktur. As�l olan duan�n ihlâs ve samimi duy-

gularla yap�lmas�d�r. Ancak Kur’ân-� Kerîm ve hadislerde bildiri-
len dua örneklerinden yararlanarak dua edilmesi uygundur.  

                                                          
31  Ebû Davûd, “Edeb”, 123.  
32  Ebû Dâvûd, “Salât”, 364; Tirmîzî, “Daavât”, 48.  
33 bn Ebî eybe, “Dua”, No: 29239.  
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Yüce Peygamberimiz (s.a.s.), genel olarak öyle dua eder ve 
buna benzer dualar yapmam�z� tavsiye ederdi: 

“Allah'�m! Bütün i lerde ak�betimizi 
güzel eyle ve bizi dünyada rezil olmaktan koru.”34 Kur’ân-
Kerîm’de bizlere ö retilen en güzel dua örneklerinden biri de;  

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver; 
âhirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ate  azab�ndan 
koru.”35 âyet-i kerimesidir.

                                                          
34 bn H�bbân, “Ed’�ye”, No: 949.
35  Bakara, 2/201.  


