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bile başkanı veya rahibin yakarışiarına 
cemaatin katılması (amin demesi) şek
linde olmaktadır. Kötülüklerden korun
ma ve dünya nimetlerinden faydalanma 
isteği duanın iptidai halinin tesbitinde 
en belirleyici özelliktir. Hint mistisizmin
de Upanişadlar'dan kaynaklanan ve yo
ganın psikotekniğine dayanan ibadetsiz 
bir dua türü vardır. Hinduizm'de dua 
inandırıcı sözlerle yapılır; ortak dua sem
bolü bir çeşit besınele olan "om"dur. Bu
dizm'de yüce varlığa karşı belirli bir dua 
söz konusu olmamakla beraber Buda'
ya dua etmek ve ondan istekte bulun
mak geleneği hakimdir. Şintoizm'de dua, 
mabed veya evde tannlara pirinç ve pi
rinç şarabı sunmakla yerine getirilir. 

Eski Meksika, Sumer, Babil. Mısır ve 
Yunan dinlerinde birbirine benzeyen ve 
dua yerine kullanılan kolektif şiirler var
dır. Maniheizm'deki duada ruhu etkile
yen düalist bir görüş hakimdir. Romalı
lar dualarını genellikle Jüpiter mabedin
de yaparlardı. Cermen dininde büyünün 
dua üzerinde üstün bir gücü vardır. An
cak ilkel toplumlarda büyü ile dua ara
sındaki sınırı belirlemek oldukça güç
tür. Yunan dininde dua geleneksel te
mizlikle başlar ve klasik yalvarma ile so
na ererdi. Sumerler dua esnasında elle
rini başlarının üzerine koyarlar, sevinç
lerini göstermek ve duanın inandırıcı ol
masını sağlamak için ellerini alınlarına 

çarparlar, böylece ölülerine de saygı gös
termiş olurlardı. Bu durum Doğu Asya'
da özellikle Hint yogasında da görülmek
tedir. 

Dua esnasında kutsal eşyanın öpülme
si, okşanması, çıplak ayakla etrafında 

dönülmesi vb. hususlar ilkel kabile din
lerinin biiriz özelliklerindendir. Hemen 
bütün ilkel kabile dinlerinde güneş do
ğarken ve batarken, ekim ve hasat za
manlarında kurallara bağlı olarak dua 
etme geleneği mevcuttur. 

Yahudilik'te dua Allah'a yaklaşma ve
silesi kabul edilir. ibranfce tephillah dua 
anlamına gelir. Tevrat'ta dua için genel 
bir kavram ve belli bir sıra mevcut olma
makla beraber altmış altı cümle doğru
dan veya dalaylı olarak dua ile ilgilidir. 
Yahudiler ayakları bitiştirmek, diz çök
mek, baş eğmek, elleri göğe açmak ve 
Kudüs'e yönelmek suretiyle dua ederler. 
Bilhassa ll. Tapınak'ın yıkılışından son
ra (m .s. 70) yahudilerde toplu dua daha 
da yaygınlaşmıştır. Günümüzde yahudi
ler günde üç defa (sabah, öğle, akşam) 
dua ederler. Ayrıca sinagogda cumarte
si (sabbat) ve bayram günlerinde bunla-
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ra ek dualar ilave edilir. Sabah duasın
da dua atkısı talet (tallit) kullanılır, dua 
kayışı da sol pazıya ve alna takılır. Dua 
dili İbranice olmakla birlikte bazı eski 
Aramfce dualar da okunur. Dua önce
sinde temizlik yapmak ve özel ayin elbi
sesi giyrnek gerekir. Duaların büyük bir 
kısmını ihtiva eden Mezmürlar hem ya
hudi hem de hıristiyanlarca dua sırasın
da okunmaktadır. 

Hıristiyanlık'ta da dua dini hayat açı
sından büyük bir önem taşır. Dua Tan
rı'ya ulaşma, O'nu tanıma ve vicdanın 
sesi olarak nitelendirilir. Duanın teme
linde Allah'a güven ve yüce bir inanış 
vardır. Luther'e göre dua inancın eseri, 
Calvin'e göre Allah'ı kavrayabilme inan
cının her gün tekrarlanışıdır. inciller'de 
Hz. isa'nın tavsiye ettiği belli bir dua 
şekli yoktur; sadece putperestler gibi 
dua edilmesi yasaklanmıştır (Matta, VI, 
7). inciller'in tamamında duayı ilgilendi
ren yetmiş beş kadar cümle tesbit edi
lebilmektedir. Hıristiyanlık'ta duanın bel
li esaslar çerçevesinde yapılması ilk de
fa iznik Konsili'nde (miladi 325) kararlaş
tırılmış, daha sonra Vatikan bu esaslar 
üzerinde bazı değişiklikler yapmıştır. Du
ada Hz. isa temel unsuru teşkil etmek
le beraber Allah ve Rühulkudüs de dua
nın önemli rükünlerindendir. Günümüz
de hıristiyanların günlük (sabah, öğle , 

akşam), haftalık (pazar) ve yıllık {paskal
ya) olarak keşişler ve rahipler gözetimin
de manastırlarda yaptıkları dua gele
neği oldukça uzun bir geçmişe sahiptir 
(m.s. 150). "Rabbin duası " Hıristiyanlık 

için toplu ibadetin doruk noktasını teş
kil eder. Katolik kilisesinde günde yedi 
ayrı dua saati bulunmaktadır. Ortodoks 
kilisesinin geleneğinde gün batarken 
okunan "vesperum" günün ilk duasını 

teşkil eder. Genel olarak kiliselerdeki 
dua şekilleri pek fazla değişiklik gös
termez. 

Duanın mabedlerdeki cemaatin dü
zenlenmesinde önemli rol oynadığı bü
yük dinlerin ortaklaşa kabul ettikleri bir 
husustur. Dua anında mutlak sessizliğin 
önemi üzerinde duran mistikler, "Dua 
on bölümdür, dokuzu sessizliktir" demiş
lerdir. Dinlerin manevi ve ahlaki mahi
yetlerinin o diniere ait dualara büyük öl
çüde yansımış olduğunu söylemek müm
kündür. 
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• ÜSMAN CiLACI 

İslam'da Dua. Kur'an-ı Kerim'de yirmi 
yerde geçen dua kelimesiyle birlikte ba
zı ayetlerde da'va ve da'vet kelimeleri de 
aynı anlamda kullanılmıştır; ayrıca pek 
çok ayette dua kökünden fıiller yer al
mıştır. Bu ayetlerde dua ve türevleri Al
lah'a yakarma, istek ve ihtiyaçlarını ar
zederek O'nun lutfunu dileme. çağırma , 

seslenme, davet etme. ibadet etme, yar
dıma çağırma, bir durumu arzetme, Al
lah ' ın birliğini tanıma, isnat ve iddia et
me anlamlarında kullanılmıştır (bk. M. 
F. Abülbaki, Mu'cem, "d'av" md.). Dua 
ve türevleri bu anlamlarıyla hadislerde 
de sık sık tekrar edilmiştir (bk. Wensinck, 
Mu'cem, "d'av" md.). İbn Manzür, dua 
etmenin başlıca üç şeklinin bulunduğu
nu belirterek bunları şöyle sıralamıştır : 

t. Allah ' ın birliğini dile getirme ve O'nu 
övgüyle anma. 2. Allah'tan af, merhamet 
gibi manevi isteklerde bulunma. 3. Al
lah'tan dünyevi nimetler isteme (Usa
nü'l- 'Arab, "d'av" md.). Aynı müellif, ge
nellikle "Ya Rabbi, Allahım " gibi hitap ve 
çağrı ifadeleriyle başlayan veya Allah'ı 

övgüyle anan her sözün -içinde bir dilek 
ve istek bulunmasa da- dua olduğuna 
işaret ederek buna Hz. · Peygamber' in 
arefe günüyle ilgili bir hadisinde geçen, 
"Arefede benim duam ve benden önce
kilerin duası 'La ilahe illallahü vahdehü 
la şerlke leh lehü'l-mülkü ve lehü'l-ham
dü ve hüve ala külli şey'in kadir' sözü
dür" şeklindeki açıklamasını delil göste
rir; bundan dolayı tehlfl (la ilahe illallah), 
tahmid (elhamdülillah) gibi dini ifadele
re islami gelenekte dua denildiğini ha
tırlatır. Nitekim Kur'an-ı Kerim 'de de 
(Yünus 10/ 10) müminlerin cennetteki 
dualarının Allah'ı tazim ve tenzih sözle
riyle (sübhanekellahümme) başlayacağı, 

yine onların dualarının övgü sözleriyle 
(el-hamdü Iiliahi rabbi'l-alemin) biteceği 
bildirilmiştir. 

Ragıb el-isfahanf. sözlük anlamıyla 
dua kelimesinin nida ile anlam yakınlığı 
olmakla birlikte ıstılahi manadaki dua
da daima tazim ve tazimle birlikte is
tekte bulunma anlamının mevcut oldu
ğuna dikkat çeker ve buna müslüman
ların Hz. Peygamber'i çağınrken (dua) 
saygılı bir ifade kullanmalarını emreden 



ayeti (en-Nür 24 / 63) delil gösterir (el
fvlüfredat, "d'av" md.). Esasen duanın ay
nı zamanda zikir sayılması , hatta islam 
literatüründe çoğunlukla "ezkar ve ed'i
ye" gibi ifadelerle bu iki kavramın bir
likte kullanılması duanın içerdiği bu say
gı unsurunun bir sonucudur. Bu şekilde 
dua ifadelerinin biri zikir ve saygı. diğe
ri herhangi bir dilek olmak üzere iki un
suru bulunduğu görülmektedir. İbn Man
zür, "sübhanallah, elhamdülillah. la ila
he illallah" gibi Allah'a saygı ve övgü ifa
de eden sözlerde açıkça olmasa bile zım
nen bir mükafat ve sevap temennisi bu
lunması dolayısıyla bunların da dua sa
yıldığını belirtir. Ancak islam alimleri, 
genellikle duadaki dilek ve istek unsu
runu ikinci derecede önemli görerek di
ğer dini faaliyetler gibi duada da Allah'a 
saygıyı. Allah'ın üstün gücü, sonsuz zen
ginliği karşısında kulun kendi hiçliğini, 

yoksulluğunu ve Allah ' ın inayetine ihti
yaç hissetmesini ön plana çıkarmışlar

dır. Duanın bu muhtevasından dolayı Hz. 
Peygamber'in, "Dua ibadetin özüdür" (Tir
mizi , "Da' avat", 1 ) mealindeki hadisi bü
tün ilgili kaynaklarda önemle zikredilir. 
Yine aynı sebeple bütün müfessirlerin 
yorumuna göre iki ayette (ei-En'am 6/ 
52; ei-Kehf 18/ 28) İs lam'ın en önemli iba
deti olan namaz dua kavramıyla ifade 
edilmiştir. Esasen İslami literatürde "na
maz" anlamında kullanılan salat kelime
sinin asıl manası duadır; ayrıca birçok 
ayette genel olarak Allah'a ibadet için 
dua kökünden türemiş fiilierin kullanıl
dığı görülür. 

Dua insanın Allah'a kulluk faaliyetle
rinin esas unsurudur ve İslam literatü
ründe genel anlamda dua terimi. bu un
surun değişik kavramlarla anlatılan çe
şitli görünüşlerini de ifade eden geniş 
bir muhteva kazanmıştır. Dua fiiline be
raber kullanıldığı mef'ulleriyle bakıldı

ğında bu kavramın dini muhtevası açık

ça görülür. Buna göre dua kulun Allah'
tan bir şey dilemesi, Allah'ı istemesi, Al
lah'ı yardıma çağırması. anması demek 
olur. Başka bir ifadeyle kul, içinde bu
lunduğu şartların tesiriyle bir şey için 
veya Allah için Allah'a yönelmektedir. Bu 
durumda dua kavramı. İslami dönemde 
yeniden teşkil edilen semantik alan için
de dini duygu ve yönelişin birbirine kom
şu olan zik.ir, tesbih, hamd, sena, şükür, 

tövbe, istiğfar, istiaze vb. görünüşleri

nin genel çerçevesini oluşturmaktadır. 

insan içinde bulunduğu zor ve sıkıntılı 
durumlardan kurtulmak, kötü durum
lara maruz kalmamak için Allah ' ı hatır-

lar, aczini, güçsüzlüğünü ve kusurlarını 
samirniyetle itiraf ederek O'ndan yar
dım ister (zikir, istiaze, istiane). Kötü du
rumdan kurtulma isteği , onu işlediği gü
nah ve kusurlar sebebiyle pişmanlık duy
maya ve kalbini temizlemeye, Allah ' ı övüp 
yüceltmeye, af dilemeye sevkeder (zikir, 
tesbih, hamd. sena, tövbe, i s ti ğfar) . Ba
zan sıkıntıdan kurtulduğu. nimet ve ra
hata kavuştuğu için memnuniyetini dile 
getirir (şükür, hamd, sena). Dua bazan ta
biattaki nizarn ve estetiği derinden mü
şahede eden, mutlak kemal. güzellik ve 
gerçekliği sezen kişinin içinde meydana 
gelen hayranlık duygularının ifadesi olur 
(zikir, tesbih, tekbir, tehlil) . Dar anlamıyla 
dua, niyaz, tövbe, istiğfar ve istiaze "is
tek": tes bi h. tehlil , tenzih, hamd. sena, 
şükür gibi kavramlar da "zikir" başlığı 

altına konabilir. 

Psikolojik açıdan yapılan tahlillerde 
duanın, ilahi yardımın celbi için başvu
rulan genel bir ruhi mekanizma oldu
ğuna işaret edilmekle bir likte daha çok 
insanın yaratıcısına doğru fıtri çekilişini , 

yakınlaşma isteğini ifade ettiği üzerin
de durulmuştur. Bu yönüyle dua zihnin 
maddi olmayan aleme doğru çekilmesi, 
bazan her şeyin değişmez ve üstün pren
sibinin huşü içinde bir temaşası, ruhun 
Allah· a doğru yükselişi , hayat denilen 
mücizeyi yaratan varlığa karşı aşk ve ta
pınma ifadesi : her şeyi yaratan, en üs
tün kemal, kudret, kuwet ve güzellik 
kaynağı , herkesin kurtarıcısı ve hamisi 
olan görülmez bir varlıkla ilişkiye geç
mek için yapılan bir gayret (Carre! , s. 6) ; 
Allah'ın durmadan taşan sevgi ve alaka
sına kulun verdiği bir cevaptır (Douglas, 
S. 12) 

Duanın tarifi yapılmaya çalışılırken dua 
ile düşüncenin birbirinden farklı oluşu 

üzerinde durulmaktadır . Muhammed İk
bal'e göre dua ve ibadet, ka inatın deh
şet verici sessizliği içinde insanoğlunun 
kendisine bir cevap bulmak için hisset
tiği derin hasret ve iştiyakın ifadesidir. 
Tabiatı ilmi olarak araştırmak bizi "mut
lak hakikat"le temas haline getirir. Bu 
da bir bakıma dua ve ibadettir: ancak 
dua ve ibadet bu zihni faaliyet içiri zo
runlu bir tamamlayıcı olarak kabul edil
melidir (islam 'da Dini Tefekkürün Yeni
den Teşekkülü, s. 105-109). Tabiatın, üze
rinde araştırma yapanlarda dini şuurun 
uyanmasına yol açacak ve araştırmacıyı 
sonunda yüce bir kudreti kabule, ona 
dua etmeye ve sığınmaya sevkedecek 
uyarıcılarla (ayat ) dolu olduğu hususu 
Kur'an'da üzerinde durulan bir konudur. 
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Bir ayette, Allah' ın varlığını en iyi sezip 
O'nun kudretini en etkili şekilde hisse
den ve dile getirenierin alimler olduğu 
şöyle ifade edilir : "Göklerin ve yerin ya
ratılışında , gece ile gündüzün birbiri ar
dınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri 
için ayetler vardır. Onlar Allah ' ı ayakta. 
otururken ve yatarken zikreder, gökle
rin ve yerin yaratılışı üzerinde derin de
rin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz! 
Sen bunları boşuna yaratmadın : sen mü
nezzehsin. Bizi cehennem azabından ko
ru!" (Al-i im ran 3/ 190- 191 ; ayrı ca b k. Fa
t ı r 35/28) 

Duanın Önemi. insanda dini temayü
lün fıtri olduğu inancı bazı naslara da
yandırılmaktadır. Temelinde Allah inan
cının bulunduğu dini hayat görüşünde 
bütün yaratıkların tabiatında Allah'a doğ
ru bir yöneliş vardır. Birçok ayette canlı 
ve cansız bütün varlıkların Allah'ı tesbih 
ettiği belirtilmiştir. Bu ayetlerin birinde 
şöyle denilir: "Yedi gök, yer ve bunlarda 
bulunanlar O'nu tesbih eder. O'nu öve
rek yüceitmeyen hiçbir şey yoktur : fa
kat siz onların bu tesbihini anlamazsı
nız " (el-isra 171 44; benzer ayetler için b k. 
er-Ra'd 13/ 13 ; ei-Hadid 57 / 1; el-Haşr 

59 / l ; es-Saf 6l / l ; ei -Cum 'a 62 / 1; et
Tegabün 641 ı ı Zariyat süresinde (51 1 56) 
insanın esas görevinin kulluk olduğu be
lirtilmiştir. Bu ayetten, insanın özü iti
bariyle yaratıcısına doğru bir çekiliş , sı

ğınma. irtibat ve onu tanıma arayışı için
de yaratıldığı anlamını çıkarmak müm
kündür. insanın yaratılmasıyla ilgili ayet
ler, yaratılmadan önce ona Allah'ı rab 
olarak tanıma özelliğinin verilmiş oldu
ğu şeklinde yorumlanmaktadır (el-A'raf 
7/ 172, 173; ayrıca bk. BEZM-i ELEST) . İs
lami kaynaklarda, bilhassa tasawufta 
bu ayetler insanın dinf meylinin fıtri olu
şuna delil olarak kullanılmıştır. Bu yo
rumda hayat. i nsanın esas yurdundan ay
rılmış olmasının acı larını duyması , onu 
arama ve ona ulaşma çabası olarak an
laşılmaktadır. Böyle bir istekle yüklü in
sanın hali tasawuff yazılarda eşini kay
beden güvercine, yerinden koparıldığı 

için inleyen neye, sahibinin ıslığına ge
len şahine veya kafesteki kuşa benzetil
miştir. 

Kur 'an-ı Kerim'de, insanın çaresizlik 
içinde ve zor şartlarda duaya başvurma 
şeklindeki genel psikolojik mekanizması 
üzerinde ısrarla durulmuştur. Bazı ayet
lerde dini yöneliş veya duanın belirgin 
veya zayıf hale geldiği durumlar açıkla

nırken aynı zamanda bu yönelişin insan 
tabiatında fıtri ve külli bir motif olarak 
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bulunduğu da ortaya konmaktadır. Ayet
lerin ifadesiyle, insan bir tehlike ve sı

kıntıya düşünce bütün samimiyetiyle Al
lah'a yönelir; yatarken, otururken, ayak
ta dururken bıkmadan usanmadan dua 
edip iyilik ve başarı ister (Yü n us ı O 1 ı 2 ; 
el-isra ı 71 ıl; er-Rüm 30/3ı; Lokman 3ı/ 
32; Fussılet 4ı 1 49). Yine yukarıda zikre
dilenlerle diğer bazı ayetlerde insanın 
ihtiyaç ve sıkıntılarının giderildiği, ken
dini emniyet içinde ve başarılı gördüğü 
durumlarda dua isteğinin zayıfladığı. Al
lah'tan yüz çevirdiği, kendi güç ve yeter
liliğini gözünde büyütüp bencil ve nan
kör olduğu, zalimce hareket ettiği vur
guianmaktadır (el-isra 171 67; Lokman 
31 1 32 ; ez-Zümer 391 8; Fussılet 4 ı 1 5 ı) . 

Bu olumsuz gelişmeyi önlemek amacıy
la ilahi dinler, insan şuurunda dini inanç 
ve duygunun mümkün olduğu kadar can
lı, etkili bir halde bulunmasını sağlama

nın bazı çarelerini (bazı dua ve ibadetleri) 
insan için bir görev haline getirmiştir. 

Başa gelen sıkıntı ve zorluklardan kur
tulmak için Allah'a dua edilmesinin is
tenmesi (ei-Mü'min 40 / 60) yanında ilahi 
dinler bilhassa refah ve rahatlık durum
larında insanın Allah' ı hatırlamasını, böy
lece bu inancın kontrolü altında bencil 
isteklerine kapılmamasını sağlamayı he
deflemiştir. Dua ve zikir manasma ge
len salatın (namaz) mürninler için günün 
belli vakitlerinde yerine getirilecek bir 
görev olması (en-Nisa 4 / 103), insan şu
urunda Allah inancının devamlılığını ger
çekleştirme gayesini güder. Din psiko
lojisi araştırmalanna göre insan tabiatı
nın ahlaki ve kutsal yönelişlerinin ihmal 
edilmesi onu manen kör bir varlık hali
ne getirmekte ve bu durum onun yapıcı 
bir toplum elemanı olmasını engellemek
tedir. Bugünün şartlarında iç rahatlığı 

için gerekli ruhi ve bedeni hususları te
min edecek dua yerlerine ihtiyaç vardır. 
Bu sığınakların sessizliğinde insanlar dü
şüncelerini Allah'a doğru yükselterek 
adale ve uzuvlarını dinlendirme, zihinle
rinin gerginliğini giderme, fikirlerini bil
lürlaştırma ve medeniyetin ezici bir yük 
haline getirdiği çetin hayata tahammül 
kuwetini kazanma imkanını bulabilecek
lerdir (Carre!, s. 9). 

Dua ve ibadet, yaratılışı gereği insa
nın Allah'a doğru olan bir yönelişi gibi 
görünürse de dini metinlere göre dua 
ve ibadeti, Allah ile kul arasında Allah'ın 
rahmet ve şefkatinin kulları tarafından 
tanınma iradesinin galip geldiği canlı bir 
ilişki ve haberleşme olarak görmek la
zımdır (KuşeyrT, s. 380). Bir yoruma göre 
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duada Allah ile kul arasında bir vasıta 
yoktur ve bu sebeple dua kulluk makam
larının en önemlisidir (Fahreddin er-Ra
zi, X, 374, 375) Bir ayette, "De ki: Duanız 
olmasa rabbim size ne diye değer ver
sin" (ei-Furkan 25 / 77) denilmek suretiy
le insanın ancak Allah'a olan bu yöneli 
şiyle değer kazandığı belirtilmiştir. Ba
zı hadislerde de Allah'ı güzel isimleriyle 
anan kimsenin günahlarının deniz kö
pükleri kadar çok olsa bile yine affedi
leceği bildirilmiştir (BuharT, "Da 'avat", 65; 
Ebü Davüd, "Şalat", 359). 

Allah kuluna cevap vermek için onun 
her ne vesile ile olursa olsun kendisine 
başvurmasını istemektedir. Bunun ve
silesi. varlığın müşahedesinden doğan 

bir hayranlık veya nimet içinde olmanın 
verdiği bir memnunluk duygusu olduğu 
kadar insanı sıkıştıran ihtiyaç ve korku
lar veya yapılan kötü bir işten dolayı du
yulan pişmanlık da olabilir (ei-Bakara 2/ 
152, 186 ; Hüd 11 / 90; en-Nur 24/3 ı; ez
Zümer 39/ 53). Hatta suçluluk duygusu, 
insanın Allah önünde ·kusurunu, zayıflık 
ve güçsüzlüğünü aniayıp iyi bir kul olma
ya imkan verdiği için ayrıca önem ka
zanmaktadır (Müslim, "Tevbe", ı 1). Bu 
durumda günah veya kötülük, insanın 
tövbe edip meşru sınırlar içine dönme
sini sağlayan bir vicdan azabına yol aç
maktadır (Müslim, "Birr", 14). Kulun ya
pısı gereği kaçınamadığı günahlar, onun 
derin pişmanlık duygularıyla Allah'a yö
nelmesini sağlayan birer vesile olarak 
görülmektedir. Bu sebeple kulun tekrar 
tekrar işlediği günahların affı için Allah'a 
yönelmesi, bir hadise göre her defasın
da afla sonuçlanacaktır (Müslim, "Tev
be", 29). 

İslami hayat anlayışında insanın Al
lah'a doğru bir yöneliş halinde O'nun il
gi ve rahmetini çekecek bir başvuru için
de olması önem taşımaktadır. Bir ha
diste Allah'ın kendisine tövbe edilmesin
den duyduğu sevinç, çölde devesini kay
bedip sonra bulan kimsenin sevincine 
benzetilmiştir (Müslim, "Tevbe", 2). An
cak bu ilahi rahmet ve ilginin gerçekleş
mesinde ilk adımın kul tarafından atıl
ması gerekmektedir. Allah ile kul ara
sındaki münasebet konusunda Hz. Pey
gamber' e yöneltilen soruya Kur 'an şu 

cevabı vermiştir: "Ben yakınım; biri ben
den bir şey istediğinde onun duasına 
karşılık veririm" (ei-Bakara 2/ 186). Bir 
hadis-i kudside, kulun rabbine göster
diği ilgi ve sevginin fazlasıyla karşılığını 
bulacağı anlatılmıştır (Müslim, "Tevbe" , 
l ; Tirmizi, "Da 'avat", 132). 

ibadet ve duanın. kulda Allah şuuru
nu daha canlı ve devamlı hale getirmek 
suretiyle ahlaki bir hayat için gerekli 
duyarlık ve özgeciliğe ulaştırması; ayrı
ca problemleri akılcı bir şekilde çözmek 
ve hayatı daha mutlu kılmak için gerek
li olan zihin duruluğu, moral güç, sağ
duyu ve ferasetin gerçekleşmesine im
kan vermesi beklenir. Bu durumda dua 
gerçek bir tevekkül halini alır; yani bir 
problemi çözmenin veya önlemenin ge
rekli bütün yolları Allah'a dayanmanın 
sağladığı sükunet ve güçle araştırılır ve 
sonucun hayırlı olması Allah'tan bekle
nir. Genellikle insan, gerekli tedbirleri 
aldığı halde akıl ve bilme gücünün kar
maşık hayat olaylarını anlama ve düzen
lernede yeterli olmad ığı duygusuna ka
pıldığında dua eşliğinde beklentiye gi
rer ve işin sonucunu Allah'a bırakır. Ne 
var ki çok defa insanın aceleci ve kolay
cı tabiatı, onu bazı dua klişelerini sade
ce okumak, tekrar etmek veya yanında 
bulundurmak, yani duayı bir çeşit sihir 
tekniği gibi kullanmak suretiyle istekle
rinin gerçekleşmesini beklerneye sevket
mektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de duanın sadece Al
lah'a yöneltilmesi önemle belirtilmiştir. 

Allah'tan başkasına , putlara veya ken
dilerine mutlak nitelikler izafe edilen 
başka yaratıklara dua ve ibadet edilme
si Kur 'an 'da kesinlikle yasaklanmıştır 

(mesela bk. eş-Şuara 26/ 213; ei-Kasas 
28/ 88). Kur'an'ın tasvirine göre Allah'
tan başkasına dua edenler, ağzına su 
gelsin diye suya doğru ellerini açan, fa
kat elleri boş kalan kimselere benzerler 
(er-Ra'd ı 3 / 14). Halbuki Allah'ın dışında 
kendilerine dua edilenler de O'nun kul
ları ve yaratıklarıdır (el-A'raf 71 ı 94, 195 ; 
en-Nahl 16/ 20) . Bu sebeple Allah'tan 
başkasına dua etmek " açık bir sapıklık
tır" (el-Hac 22 / 12, ı 3) ve "kafirlerin yap
tığı dua boşuna yapılmış bir duadır" (el
Mü'min 40/ 50) 

Duanın Tesiri. Allah'ı anmanın ve O'na 
sığınmanın, Allah rızasına ulaştırıcı ol
ması yanında kul açısından O'na duyu
lan yakınlık sonucunda uzak veya yakın 
birçok fayda ve mükafata vesile olaca
ğına dair hayli belge vardır. Kur'an'a 
göre, dua edene Allah karşılık verir (ei
Mü'min 40 / 60) ve Allah'ı anan kimseyi 
Allah da anar (el -Bakara 2/ 152). Naslar
da yer alan dualardaki isteklerin önem
li bir kısmının hayat ve şahsiyetin ko
runması amacına yönelik oluşu , prensip 
olarak duanın fayda verdiğine inanma
yı gerektirir. Bununla beraber Hz. Pey-



gamber'in açıklamasına göre duanın ka
bulünde birkaç alternatif söz konusu
dur. Dua edene istediği şey ya bu dün
yada hemen verilir veya ahirete sakla
mr yahut üzerinden istediği iyilik kadar 
bir kötülük giderilir (Müsned, lll , 18) 

Gerek ihtiyaçlar ve hatalar yüzünden 
Allah'a başvurmak, gerekse nimetleri 
sebebiyle O'nu hatırlamak ve anmak ki
şide psikolojik bakımdan bir rahatlık, 

huzur ve mutluluk doğurduğu gibi (er
Ra'd 13/28; ei-A'Ia 87/ 15; İbn Mace, 
"Edeb", 53; Tirmizi, "Da'avat", 7) ahlaki 
arınmaya ve yücelmeye de yol açmakta, 
gelişim safhalarındaki takılma ve sap
maların önlenmesinde ve şahsiyetin ta
mamlanmasında yapıcı bir fonksiyon ic
ra etmektedir (GazzaiT, 1, 297, 302; Fırat, 
s. ı 17 ; Yaparel, s. 28-33, 145). Bir hadfs-i 
kudsfye göre dua ve ibadetle meydana 
gelen yakınlaşma Allah'ın sevgisine. bu 
sevgi de kulda duyarlı bir vicdan ve sağ 
duyunun doğmasına yol açar (Buhari, "Ri

k~", 38) Hz. Peygamber, "Allahım! Ha
talarımı kar ve dolu suyu ile temizle; be
yaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kal
bimi günahlardan arındır" mealindeki ha
disiyle (İbn Mace, "Du'a'", 3) duanın, iş
lenen hata ve günahların insan vicda
nındaki izlerini gideren ve ruhi arınma

ya vesile olan bu tesirini ifade etmiştir. 

Bununla beraber dinde, yapılan iyi iş, 

dua ve ibadetlerin daha ziyade uhrevf 
neticeleri üzerinde durulmuştur. Aslolan 
ebedf hayattaki ecir, sevap ve mutlu
luktur. Fakat bir müslümanın davranış
larında uhrevf sonuçları gözetirken aynı 
zamanda bunların bu dünyadaki olum
lu sonuçlarını da beklemesini tabii say
mak gerekir. Aslında Kur'an'da öğreti
len bir duaya göre rabbimizden dünya 
için de ahiret için de iyilik ve güzellik is
temek gerekir (el-Bakara 2/ 201; en-Nahl 
16/122) 

Dualarının kabul edilmesinde, dua edi
lirken yaşanan dini şuur yoğunluğunun 
önemine işaret edilmiştir. Böyle bir du
rumda Allah insan şuurunun yegane ko
nusu olur, başka ilgi ve istekler silinir, 
duygusal gerginlik insan vicdanını te
mizler ve Allah· a açık bir hale getirir. 
Kur'an'da bu durum, kişinin "dini Allah'a 
has kılması" olarak tanımlanmıştır (me
sela bk. el-Mü' min 40/ 14. 65) . Bir hadiste. 
insanın mutlaka karşılık alacağına inan
dığı bir ruh hali içinde dua etmesi gerek
tiği. gafıl bir kalpten gelen duanın kabu
le yakın olmayacağı belirtilmiştir (Tirmi
zi, "Da'avat", 66) Dualarının kabul edi
leceği bildirilen kimselerde görülen or-

tak özellik, şuurun dini bir renkle kap
lanmış olmasıdır. Hadislerde bildirildiği
ne göre bir tehlike veya zulüm karşısın
da çaresiz kalan kimse, kalbi tamamen 
hasbf sevgiyle dolu anne baba, başkası
nın iyiliğini isteyen kişi, toplum için çalı
şan adil başkan ve Allah için beden is
teklerini frenleyen oruçlu duası geri çev
rilmeyecek kimselerdendir (Buhari. "Ci
had", ı80 ; İbn Mace. "Du'a'", ı ı ; Ebü Da
vüd. "Salat", 364; Tirmizi, "Da 'avat", ı 29). 
Ayrıca duanın, bir günahın işlenmesine 
veya akrabalık ilişkilerinin kesilmesine 
yönelik olmaması ve kabulünde acele 
edilmemesi de gerekli şartlar arasında 
sayılmıştır (Tirmizi, "Da'avat", 9, 12). 

Gazzalf olayların belli sebeplere bağ

lanmış olduğunu, mesela kalkanın ok
tan korunma. suyun bitkilerin büyüme
si için birer sebep olması gibi duanın da 
sıkıntı ve belayı defetmek ve Allah'ın rah
metini çekmek için bir sebep olduğunu 
belirtmiştir. Ancak dua sonucunda mey
dana gelecek bir değişiklik. Gazzalf'nin 
izahına göre yine tabii sebep-sonuç iliş
kisi içinde ortaya çıkar. Allah, "Savaş için 
gereken hazırlığı yapın" (en-Nisa 4/ 7ı) 

derken silah kuşanmamak ve Allah tak
dir ettiyse çıkar, etmediyse çıkmaz di
yerek tohumu saçtıktan sonra toprağı 
sulamamak Allah'ın takdirine uymak de
ğildir (ihya', ı, 328, 329). Şu halde bir şe
yin olmasını sadece istemek. Allah'ın bu 
sonucu meydana getirmesi için yeter se
bep teşkil etmez. Bir hadise göre deve
yi bağlamak. sonra Allah'a tevekkül et
mek gerekir (Tirmizi, "~yfunet", 60) Elin
den gelen her şeyi yapan ve çaresiz ka
lan kişinin Allah'a olan samimi yönelişi 
bazan ona mücizevf bir şifa, kurtuluş ve 
aydınlık sağlar. Nitekim çaresiz kalmış 
bazı hastalarda duanın şifa verici tesiri
ne şahit olunduğu bilinmektedir (Carre! , 
s. 12. 13) Bir ayette, başa gelen sıkıntılı 

durumlarda hem sabır ve direnme gös
termek. hem de namaz ve dua ile Al
lah'tan yardım isternek tavsiye edilmek
tedir (ei-Bakara 2/ 45, 153). Zira zikir ve 
dua ayetin belirttiği gibi psikolojik bir 
rahatlık, güç ve moral verir (er-Ra'd 13 / 
28) Bir hadiste tasvir edildiği üzere Al
lah'ı ananları melekler kuşatır. üzerieri
ni rahmet ve sekinet kaplar (İbn Mace, 
"Edeb", 53) 

Duanın kabul edilmesi konusu ahiret
teki sonuçları bakımından bir açıklama 
güçlüğü doğurmaz. Dua. zikir, tesbih 
gibi fiiliere sevap, günah ların affı. çe
şitli cennet nimetleri, azaptan kurtul
ma gibi karşılıklar verilecektir (Tirmizi, 
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"Da'avat", 60; GazzaiT, ı , 297-302). Ancak 
duanın dünyadaki tesiri, özellikle de is
tek dualarının bir sonuç doğuracak se
bep olarak görülmesi, konuyu ister is
temez kaderle ilgili tartışmaların içine 
çekmiştir. 

Tabiat olaylarının. Allah'ın iradesi ve
ya ezelde belirlediği kadere (sünnet) uy
gun olarak meydana geldiği konusunda 
herhangi bir problem yoktur. insanın fi
illerinin belli bir sebep-sonuç ilişkisi için
de cereyan ettiğinde de şüphe yoktur. 
Ancak burada dua açısından önemli ba
zı sorular ortaya çıkmaktadır. a) Allah'ın 
ilim ve iradesi insan iradesini de bağla
yıcı ve tayin edici midir? b) Dua nasıl te
sir etmektedir; insanın duası, Allah'ın 

belirlediği kader veya sünnetin dışın

da bir sonuç almaya mı yöneliktir, yok
sa Allah 'tan sebep - sonuç ilişkisini iyi 
bir netice doğuracak şekilde yönlendir
mesi mi istenmektedir, yani dua bir ba
kıma sonuç elde etmek için normal bir 
sebep mi sayılmalıdır? İlgili kaynaklar
da bu tartışmaya geniş ölçüde yer veril
diği görülür. 

Fahreddin er-Razrnin belirttiğine gö
re bazı kişiler duanın faydasız olduğu

nu ileri sürmüşlerdir. Bunların iddiasına 
göre, dua ile talep edilen durumun vu
ku bulacağı Allah nezdinde biliniyorsa 
bunun için dua etmeye gerek yoktur, 
nasıl olsa vuku bulacaktır. Eğer vuku 
bulmayacağı Allah tarafından biliniyorsa 
bunun için dua etmek faydasızdır, çün
kü vukuu imkansızdır. Allah'ın meydana 
geleceğini ezelde takdir ettiği şeyin vu
kuunu önlemek. takdir etmediğinin mey
dana gelmesini sağlamak mümkün de
ğildir; şu halde dua takdiri değiştirmez. 
Allah nezdinde her şey malum olduğu
na göre dua ile bir bakıma ihtiyaçlarımı
zı O'na hatırlatmak kulluğa yakışmaz. 

Nitekim dinf bakımdan en yüksek ma
kamda olan kişiler (sıddiklar) bu maka
ma takdire rıza ile ulaşmışlardır. Ayrıca 

dua, nefsin muradım Allah'ın muradına 
tercih etmek anlamına geldiğinden ede
be aykırıdır. 

islam alimlerinin ekserisi bu iddialara 
karşı çıkmışlardır. Onlara göre kadere 
dayanarak duayı reddetmek yerine du
ayı da takdirin bir parçası saymak daha 
makuldür. Ezelde duaya bağlı olarak tak
dir edilmiş şeyler yine dua ile hasıl ola
caktır. Kaderin olaylara göre önceliği var
sa Allah'ın da kaza ve kadere önceliği 
vardır. Bunun aksini düşünmek. Allah'ı 
da kaza ve kadere mahküm farzetmek 
sonucuna götürür. Ayrıca duadan mak-
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sat, Allah'ın bilmediği bir şeyi O'na ha
tırlatmak değil kişinin kulluğunu gös
termesi, aczini ve ihtiyacını Allah'a arzet
mesidir: bundan dolayıdır ki dua büyük 
bir kulluk makamıdır. Bütün bu akli de
liller yanında pek çok ayet ve hadiste de 
duanın gerekliliği, fayda ve tesirleri açık
ça bildirilmiştir (Fahreddin er-Razi. V, 97-
101; Elmalılı, ı. 664-667). Gazzali, "Ailah'ın 
takdiri değişmeyeceğine göre duanın 

ne faydası vardır?" sorusuna şöyle ce
vap vermektedir : Olaylar önceden se
bep- sonuç ilişkisiyle birbirine bağlan

mıştır. Sebepterin sonuçları doğurması 
zaman içinde meydana gelir. İyilik veya 
kötülüğü takdir eden bunlar için bir se
bep de takdir etmiştir. Dua kötülüğün 
giderilmesi veya iyiliğin sağlanması için 
bir sebeptir. Duanın bir faydası da kalp
te Allah inancının kökleşmesini sağla

masıdır ki bu da ibadetin hedefidir (İJ:ı· 

ya', ı. 328, 329). 

Tasawufi eserlerde duanın dünyevi 
dert ve ihtiyaçların giderilmesinde etkili 
olduğunu gösteren birçok örnek vardır. 
Bununla beraber bir sOfi için duanın is
tek ve ihtiyaçların giderilmesine yara
ması önemli değildir. Onun için önemli 
olan, duanın Allah· a duyulan iştiyakın 

dili ve O'nunla doğrudan haberleşmenin 
bir vasıtası oluşudur. Bazı tasawuf er
babına göre ilahi hüküm ve kaderin ce
reyanı karşısında susmak ve hiçbir arzu 
izhar etmemek en uygun tutumdur (Ku
şeyri. s. 373-380) 

Her şeyin Allah 'tan sud Or ettiğini ve 
böylece yukarıdan aşağıya doğru bir de
terminizmin varlığını kabul eden fılozof
lara göre dua insanı gökküreleriyle iliş
ki içine sokmaktan ibarettir. İbn Sina'ya 
göre duanın etkisi, dünyevi eğilimlerle 
semavi sebepterin birlikte çalıştığı bir 
sonuç olarak ortaya çıkar. Dua esnasın
daki yalvarış gökküreleri üzerine, tıpkı 
insanın hayal gücünün kendi vücudu üze
rine tesir etmesi gibi büyük kilinatın ka
nunlarına göre fiziki bakımdan tesir eden 
ruhi bir etki olarak görülür. Aslında in
sana dua etmesini telkin eden bu gök
küreleridir: bu telkin sebeplerin evren
sel ardarda gelişi içinde yer alır (EJ2 IFr.L 
Il, 634) 

Dua Konuları. Dua kitaplarında bir kıs
mı ayetlere, büyük bir çoğunluğu da ha
dislere dayandırılmış, hayli uzun listeler 
teşkil eden duaların önemli bir kısmı in
sanın temel istek ve ihtiyaçlarıyla ilgili
dir. Beden ve ruh sağlığı. dünya ve ahi
ret mutluluğu, ferdi ve içtimal güvenlik 
dilekleri yanında istenmeyen, gelmesin-
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den korkulan durumlardan Allah' a sı

ğınma duaları daha ayrıntılı olarak sıra
lanmıştır. Bunlarda insanın temel endi
şe ve korkuları neredeyse tek tek dile 
getirilmiştir. Hastalık, tabii afet, fakirlik, 
saptırıcı zenginlik, nefis ve şeytan, sıkıntı 
ve üzüntü, zulüm ve düşman, borç, dar
lık, güçsüzlük, zillet, cehennem ve kabir 
azabı bu sakınılan kötülük ve fitnelerin 
başlıcalarını oluşturur. Ayrıca hayatın do
ğum, ölüm ve yolculuk gibi önemli olay
ları : ibadet, yeme, içme, yatma. uyuma, 
rüya görme, uyanma. çarşıya çıkma, alış 
veriş gibi basit faaliyetler de birer dua 
konusu olmuştur. Genellikle hayatın ko
runması ve ahiret · mutluluğunun sağ
lanmasıyla ilgili duaların yer aldığı pra
tik dua kitapları hemen her devirde rağ
bet görmüştür (aş bk.). 

Fizyolojik ve ferdi faydalarla ilgili du
aların yanında dini naslarda kişiyi hata 
ve günah işlemeye sevkeden nefsin ba
sit istek ve kaprislerinden, kin ve haset
ten, duyarsız bi'r kalpten, faydasız bilgi
nin veya cahilliğin dağuracağı kötülük
lerden korunmayı: kalpleri birleştirecek 
sevgi, merhamet, gönül ve ahlak güzel
liği kazanma isteğini ifade eden içtimai, 
ahlaki ve ideal hedeflerin de duaların 

konusunu teşkil ettiği görülür. 

Hz. Aişe'ye göre ResOiullah 'ın duaları 

özlü ve kapsamlı olup (Ebü Davüd, "Şa
lat", 358) çoğunlukla içtimal ve ahlaki he
deflere yöneliktir. Sosyal bünyede görü
lecek ayrılık ve anarşi, insanın şerefini 
düşüren cimrilik, korkaklık, tembellik 
gibi kötü huylar, fakirlik, zenginlik veya 
ihtiyarlığın yol açacağı ahlaki çöküntü 
onun en çok sakındığı durumlardır (Müs
lim, "?:ikir", 73; Nesa i, "İstta~e", 5, 6, ı 2) . 
Hz. Peygamber'in, çok meşhur bir dua
sında insanın ahlak ve ruh sağlığının ko
runmasına ne kadar önem verdiği dik
kati çeker: "Ailahım! Ürpermeyen kalp
ten, doymayan nefisten, fayda verme
yen bilgiden ve kabul olunmayacak du
adan sana sığınırım " (Tirmizi , "Da c av at", 
69; N esai, "İstica~e" , 13). 

Hamd, tesbih, tehlil gibi Allah'ın yü
celiğini ifade eden dualar bazan sırf Al
lah'a yakınlığı , O'nunla irtibatı ve O'nun 
rızasını amaçlayan bir sevgi ve saygıyı 
sunmaktan ibarettir. Bazan da bunlara, 
uhrevi veya dünyevi istekterin kabulünü 
kolaylaştıracak birer mukaddime ola
rak başvurulmaktadır. 

Duanın Adabı. İslami kaynaklarda di
ğer ibadetlerde olduğu gibi dua için de 
şekli ve ahlaki bazı şartlara riayet edil
mesi istenmiştir. Buna göre dua eden 

kişinin konumuna uygun bir edep için
de olması gerekir. Nitekim bir nevi dua 
olan namazda kulun nasıl hareket ede
ceği tarif edilmiştir. Bu hareketler dış 
görünüşü bakımından insanın saygı ve 
sığınma tavrını belli bir disiplin içine al
mıştır ve özü itibariyle Allah'ın huzurun
da güçsüzlüğünü, noksanını kabulü, 
hamd, şükür ve yardım isteklerini sun
mayı ifade eder. Namazda ve her türlü 
dua davranışında edebin esasını kulun 
kibir, gösteriş, kabalık ve gaflet gibi 
ahlaki kusurlardan temizlenmesi teşkil 
eder. Bir ayete göre Allah'ın huzurunda 
olanlar büyüklenmezler, aksine O'nun 
büyüklüğünü anarak secde ederler. Yi
ne Allah'ı anan kimsenin huşO içinde yal
varma vaziyeti alması, O'nu saygıyla ve 
sesini yükseltmedem anması gerekir: ak
sini yapmak ise gaflettir (el-A'raf 7/205, 
206). Duanın gönülden ve gizlice yapıl
masını isteyen başka bir ayette de bu
nun aksine bir hareket, Allah' ın hoşlan

madığı bir iş ve haddi aşmak olarak ni
telendirilmiştir. Kul dua ederken Allah'a 
karşı korku ve saygı içinde bulunmalı, 
aynı zamanda istekli ve ümitli olmalıdır 
(ei-A'raf 71 55, 56) . Rivayete göre, yüksek 
sesle tekbir getirmeye başlayan bazı 

müslümanlara Hz. Peygamber engel ol
muş ve, "Sizler sağ ır ve uzaktaki birine 
değil her şeyi duyan ve gören Allah'a dua 
ediyorsunuz" demiştir (Buhari, "Daca
vat", 50; Tirmizi, "Dacavat", 58). Bu ko
nuyla ilgili bir ayette Allah ' ın insanlara 
yakın olduğu, O'nun dua edenin duası
na karşılık verdiği belirtilmiştir (el-Sa
kara 2/ 186). Hz. Peygamber ayrıca kişi
nin duayı duyarlı bir kalple yapmasını, 
isteğini kesin ve sade bir dille belirtme
sini, kabulü için acele etmeyip talepleri 
ne ısrarla devam etmesini, yerine göre 
isteklerini üç defa tekrarlamasını tavsi
ye etmiştir (Buhari, "Da c avat", 20-22 ; Tir
mizi, "Dacavat", 12, 66) . 

Allah huzurunda kulun nasıl bir edep 
içinde dua edeceği veya ettiği duanın 

hangi şartlarda kabul göreceği konu
sunda ilgili kitaplarda maddeler halin
de bazı esaslara yer verilmiştir. Bura
larda duanın konusu, vakti, yeri, başla
ma ve bitirme şekli, duada vücudun ala
cağı durum üzerinde uzunca durulmuş

tur. Gazzali, duanın gönülden, gizlice ve 
alçak sesle yapılması esaslarını da içine 
alan on maddelik bir "adab" listesi ver
mektedir. Buna göre dua mübarek va
kit ve yerlerde, kıbleye dönülerek ve Al
lah'ın adıyla başlanarak, günahlara piş
manlık duyularak yapılmalı, kabulü için 



acele edilmemeli. kabul edileceğine ina
nılarak dua ısrarla sürdürülmelidir ( İh 

ya', ı. 304-309). 

Diz çökerek elleri yukarı kaldırmanın 
ve içe kapanıp Allah'a övgü ve dualarını 
yöneltmenin genel ve tabii dua vaziyeti 
olduğu söylenebilir. Hz. Peygamber'i dua 
ederken görenler, bazan onun koltuk 
altları gÖrülecek şekilde ellerini yukarı
ya kaldırdığını, duadan sonra ellerini yü
züne sürdüğünü (Buhari, "Da 'avat", 23 ; 
Tirmizi, "Da' av at", ll) ; bazan ha md, tek
bir, tesbih ifade eden sözleri belli sayıda 
tekrar ettiğini ve bunu yaparken parmak 
boğumlarını kullandığım söylemişlerdir 

(Tirmizi. "Da'avat", 72). Bununla beraber 
ResQlullah sayılı tesbih işinin çok vakit 
almasına taraftar olmamış, bunun yerine 
"yaratıklar sayısınca" veya "AIIah'ın arşı 
ağırlığınca " gibi geniş kapsamlı ifadeler
le üç kere tekrar etmenin kafi geleceğini 
(Müslim, "~ikir", 79; Ebü Davüd, "Şalat", 
359; Tirmizi, "Da'avat", 89, 114, 121), ay
rıca bir isteği arzetmeden önce Allah'a 
hamdü sena etmenin ve peygamberine 
salatü selam getirmenin uygun olacağını 
söylemiştir (Ebü Davüd, "Şalat" , 358). 
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Iii SELAHATTİN PARLADIR 

Tasavvufta Dua Anlayışı. Tasawufta 
duanın harici adab ve erkanı genellikle 
sünnetle belirlendiği şekliyle icra edil
mekle birlikte özellikle muhteva açısın
dan farklı bir nitelik kazanmıştır. Mu
tasawıflar bir yandan teorik olarak du
anın mahiyetini araştırırken öte yandan 
nasıl dua edileceği, duanın kabul edil
mesinin şartları ve dua ederken göze
tilmesi gereken adab gibi pratik husus
lar üzerinde de durmuşlardır. SQfilerin 
yaptığı duaların önemli bir kısmı Allah'a 
hamdü sena, O'nun ululuğunu, yüceli
ğini, sonsuz gücünü, ilmini, lutfunu ve 
rahmetini dile getirme şeklindedir. Di
ğer bir kısmının duası hallerini Allah'a 
arzetme, zaaf ve acizlerini ifade etme 
tarzında dır. 

Tasawufta dua genellikle sözle (!isan- ı 

kal), bazan da susularak (!isan-ı hal) ya
pılır. Sözle yapılan duanın gönülden ve 
samimi olması şarttır. Dualarda Allah 
ulaşılmak istenen bir sevgili olarak gö
rüldüğünden perdelerden ve hicrandan 
yakınılır, vuslat ve müşahede talep edi
lir. Tasawuf edebiyatında "habib, mah
bQb, maşuk, yar, can, cana, canan" de
nilince daima Allah anlaşılır. İlahi aşk 
ağırlık kazanınca dualar da böyle bir 
muhtevaya ulaşmıştır. SQfiler Allah ile 
kulları arasında bazısı zulmetten, bir 
kısmı nurdan birtakım perdelerin bu
lunduğuna, bu perdelerin O'nun bütün 
güzellikleriyle temaşa edilmesine engel 
olduğuna inanır ve dualarında bu per
delerin kalkmasını isterler. Seri es-Sa
kati, "AIIahım! Bana nasıl azap edersen 
et, yeter ki perdelenmiş olma zilletine 
duçar etme" (Serrac, s. 332) şeklinde dua 
ederdi. Allah'tan af, mağfıret, cehen
nemden kurtulma, cennete girmeyi is
temek sQfilerin dualarında yer alırsa da 
onlar daha çok ilahi rızaya ermek, Al
lah'ın sevgisini kazanmak ve O'nu te
maşa etme mutluluğuna ermek için dua 
eder, bazan bu hususu kuwetle vurgu
lamak için ilahi azaba bile katlanmaya 
hazır olduklarını ifade ederler. Rabia 
el-Adeviyye'nin, "AIIahım! Dünya nimet-
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lerini düşmanlarına , ahiret nimetlerini 
dost! arına ver, buna sen ka dirsin"; Ba
yezid-i Bistamfnin, "AIIahım! Senden 
sadece seni istiyorum" şeklinde yakar
ması bu tür dualara örnektir (Attar, s. 
124, 220, 237). SQfilerin dualarında naz 
ve diğerkamlık gibi unsurlar da önemli 
bir yer tutar. Rabia ei-Adeviyye'nin, "Al
lahım! Bana azap edersen O'nu sevdim, 
bana bunu yaptı derim. Ya rab! Ya na
maz kılarken kalp huzuru ver veya kalp 
huzuru olmadan kıldığım namazları ka
bul et" (Attar, s. 125) demesi bu tür bir 
duadır. Bayezid-i BistamT'nin, "Ya rab! 
Bedenimi cehenneme at ve onu o ka
dar büyüt ki cehennemde başkasına yer 
kalmasın" demesi de diğerkamlık ve 
şefkat ifade eden dualara örnektir. 

Dille yapılan dualara önem vermeyen 
sQfiler, belli bir makamda ve belli du
rumlarda hal diliyle dileklerini ilahi der
gaha arzederek susmayı tercih eder, 
teslimiyet ve rıza halinde bulunmayı uy
gun görürler. Onlara göre kulun mevla
sının huzurunda boynu bükük bir hal
de ihtiyaçlarını arzetmesi duanın kabul 
edilme ihtimalini arttırır (Kuşeyri, s. 631 ). 
Duanın mı yoksa rıza ve teslimiyet hali
nin mi daha faziletli olduğu sorusuna 
cevap arayan mutasawıflardan bazıları 
dua halini, bazıları da rıza ve teslimiyet 
halini daha üstün görmüşler, bir kısım 
mutasawıflar ise, "Kul dil ile dua, kalp 
ile rıza halinde bulunmalı" diyerek iki
sini bağdaştırmışlardır. Duruma ve şart
lara bakarak dua veya rıza hallerinden 
birini tercih etmenin uygun olacağını 

düşünenler de vardır. Buna göre müs
lümanların menfaati için dua edilmeli, 
şahsi menfaat konusunda ise rıza ha
linde bulunulmalıdır. Nemrud'un ateşi
ne atılacağı an Hz. İbrahim'in, "Halimi 
bilmesi kafidir" deyip Allah'tan dilekte 
bulunmaması (Kuşeyri, s. 240), bir deniz 
yolculuğu esnasında fırtına çıkınca ken
disinden dua isteyenlere İbrahim b. Ed
hem'in, "Şimdi dua zamanı değil tesli
miyet gösterme vaktidir" (Serrac, s. 332; 
KelabazT, s. 109) demesi bu anlayışın ifa
desidir. Dua, duayı yapanlara göre de 
farklı şekillerde olabilir. Buna göre hal
kın duası söz, zahidlerinki davranış, arif
lerinki hal iledir (Kuşeyri, s. 528). Tesli
miyet ve rıza halinde olanlar istekte bu
lunmak için değil dillerini ve ellerini 
dua ile süslemek ve dua edilmesini iste
yen Allah ' ın emirlerine uymak için dua 
ve niyazda bulunurlar (Serrac, s. 333). 

SQfilerin yaptığı duaların muhtevası 
zamanla değişmiş, meşrep farklılığı du-
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