
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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aıara da yansımıştır. ilk dönem zahidle
ri Allah'ın azabından, gazabından ve ce
hennemden kurtulmak, cennete git
mek için dua ederken daha sonraki de
virlerde bunların yerini Allah sevgisi ve 
aşkı almış, son dönemlerde ise vahdet-i 
vücüdla ilgili kavram ve deyimler duala
rın özünü oluşturmuştur. 

İlk süfi ve zahidler daha çok nesir ha
lindeki ifadelerle, çok seyrek olarak da 
manzum şekillerle dua ederken sonraki 
dönemlerde manzum dualar rağbet 

görmüş, bazan mensur dualarda seeili 
ifadeler de kullanılmıştır. Mutasawıflar 
eserlerinde ve mektuplarında dualara 
da yer verirler. Belirli zamanlarda belli 
ibareleri dua olarak okumayı adet edi
nen mutasawıflar (bk. EVRAD; ZİKİR) ya
şadıkları halin gereği olarak içlerinden 
geldiği şekilde dua ederler. Onlara gö
re en iyi ve kabul edilme ihtimali en 
fazla olan dua, insanın sıkıntılı durum
da ve ihtiyaç halinde içinden geldiği gi
bi ve dilediği ifade tarzıyla dua etmesi
dir. Büyük süfilerin duaları kısa tuttuk
larını, hatta yedi kelimeyi geçirmemeye 
çalıştıklarını söyleyen Ebü Talib el-Mek
ki seeili ve uzun duaların bid'at olduğu
nu kaydeder (Kutü'l-~ulab, ı, 165). 
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1.!1!1 SÜLEYMAN ULUDAG 

Literatür. Kur'an-ı Kerim'de dua ile il
gili ayetler geniş bir yer tutar. 200 ka
dar ayet doğrudan doğruya dua konu
sundadır; ayrıca tövbe, istiğfar gibi ku-
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lun Allah'a yönelişini ve O'ndan dilekle
rini ifade eden çok sayıda ayet de geniş 
anlamda dua ile alakalıdır. Konuyla ilgili 
ayetlerin bir kısmında insanların Allah'a 
dua etmeleri emredilmiş, duanın usul, 
actab ve tesirleri üzerinde durulmuştur 
(mesela bk. el-Bakara 2/ 186; en-Nisa 4/ 
32, 117, 134; el-A'raf 7129, 55, 180; Yüsuf 
12/86; el-Mü'min 40/60). Bazı ayetler
de yanlış, yersiz, zamansız ve makbul 
olmayan dualardan bahsedilmiştir (me
sela bk. el-Bakara 2/200; Yünus 10/12, 
22, 106; el-isra 171 I ı; el-Mü'minün 23/ 
99-100, 106-107; el-Kasas 28/88; Fussı
let 41 1 51). Bu ayetleri n çoğunda, dün
yada iken Allah'ı ve O'nun hükümlerini 
tanımaktan kaçınan. ancak ahirette ger
çeği aniayıp acı akıbetieriyle yüz yüze 
gelince pişmanlık duyacak olanların dün
yaya yeniden döndürülmeleri için Allah'a 
yakarışiarı anlatılmış, 1 OO'den fazla ayet
te peygamberlerin, diğer salih insanların 
veya toplulukların dualarından söz edil
miştir. Bunlardan yirmi bir ayette Hz. 
Müsa'nın, on yedi ayette İbrahim'in, on 
altı ayette İsa'nın, on iki ayette Nüh'un, 
dokuz ayette Zekeriyya'nın duaları, ay
rıca Adem, Şuayb, Yünus, Yüsuf, Eyyüb, 
Lüt ve Süleyman peygamberlerle Mer
yem'in annesi, Firavun'un karısı, Firavun'a 
karşı koyan sihirbazlar, Talüt'un asker
leri, çaresiz kalanlar, melekler gibi kişi 

ve toplulukların duaları zikredilmiştir. 

Bazı süre ve ayetler örnek dua metin
leri mahiyetinde olup bunlardan Fatiha 
süresi Allah'ı veciz bir şekilde tavsif et
tikten sonra O'na kulluk ve duadaki ih
lası, insanlığın en büyük arayışı olan doğ

ru yola ulaşmanın içten dileklerini ben
zersiz bir üslüpla ifade eden sözleriyle 
bütün müslümanların en çok okudukla
rı dua metni haline gelmiştir. Bakara 
süresinin 201. ayetinde geçen, "Ey rab
bimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahi
rette de güzellik ver; bizi cehennem aza
bından koru· mealindeki sözler Fatiha'
dan sonra en çok okunan dua olmuş
tur. Enes b. Malik, Hz. Peygamber'in dua 
ederken en çok bu ayeti okuduğunu (Bu
harf "Da 'avat", 55) ve okunmasını tavsi
ye ettiğini (Müslim, "?,ikir", 23) belirtmiş
tir. Müslim' in el- CCımi 'u 'ş- şaJ:ıiJ:ı 'inde 
"Zikir ve Dua" bölümünde, bu ayeti oku
yarak dua etmenin fazileti hakkında özel 
bir bab ayrılmıştır (9. bab). Fatiha süre
si gibi bu ayet de bütün müslümanların 
namazda ve namaz clışında, her vesile 
ile okudukları dualar içinde veya sonun
da tekrar etmeyi adet haline getirdikle-

ri, bütün duaların ihmal edilmez bölü
müdür. Bakara süresinin son ayeti, in
sanın yükümlülük ve sorumluluğunun 

temel kanununu belirleyen cümlelerden 
sonra içten ve duygulu bir yakarışı dile 
getiren ifadesi ve zarif üslübuyla en çok 
okunan dua ayetlerindendir. AI-i imran 
süresinin 8-9, 16, 53, 191-194. ayetle
riyle Furkan süresinin 74. ayetinin de 
dua niyetiyle okunduğu görülür. İbrahim 
süresinde Hz. İbrahim'in duasını ihtiva 
eden 35 -41. ayetler ve özellikle, "Rab
bim! Hesap günü gelip çattığında beni, 
annemi babamı ve mürninleri bağışla" 
mealindeki 41. ayet sık sık tekrar edi
len dua ayetleridir. Taha süresinde Hz. 
Müsa'ya nisbet edilen dua ayetleri (20/ 
25-35) özellikle kısa, canlı, ahenkli ve et
kili cümleleriyle Kur'an'ın müsikili ifa
delerinin en güzel örneklerinden olup 
sonraki dönemlerde seeili ve kafiyeli dua 
geleneğinin doğmasında etkisi bulun
duğu düşünülebilir. Bu ayetlerin, "Rab
bim! Yüreğime genişlik ver; işimi kolay
Iaştır; dilimin bağını çöz ki sözümü an
lasınlar" mealindeki bölümü vaazlara 
başlamadan önce okunan giriş mahiye
tindeki klişeleşmiş ifadelerin bir parça
sıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Eyyüb'a nis
bet edilen dua cümleleri ayrı bir üslüp 
taşır. Bu ayetlerde Hz. Eyyüb'un, son de
rece ağır bir hastalığa ve inusibetlere 
maruz kalmasına rağmen dualarında 

Allah'tan istekte bulunmadığı, sadece 
durumunu arzetmekle yetindiği görülür 
(el-Enbiya 21/83-84; Sad 38/41) islam 
alimleri onun bu tutumunu, sabır erde
minde yükselişin ve kulluk terbiyesinin 
en güzel örneği olarak değerlendirirler. 
Ayrıca bazı alimler bu ayetleri delil gös
tererek Allah 'tan herhangi bir dilekte 
bulunmaktansa kadere teslim olmanın 
daha faziletli olduğunu belirtmişlerdir 

(İbn Hacer, Fetf:ıu 'l-barf, XXIII, I 10). 

Dua konusu hadislerde de önemli bir 
yer tutmuş, ilk dönemlerden itibaren 
hadis mecmualarının başlıca bölümle
rinden biri olarak ele alınmış ve bu du
rum daha sonraki bazı alimierin dua 
bahsini hadis ilminin bir bölümü şeklinde 
göstermelerine yol açmıştır (bk. Taşköp
rizade, ll, 595). Buharfnin el-CCımi'u'ş 
sahfh'inde "Kitabü'd-Da'avat", Müslim'in 
~l~ctimi 'u's-sahfh 'inde "Kitabü'z-Zikr 
ve'd-du'a'".' Tir~i~i'nin es-Süne~'i~de 
"Kitabü'd-Da'avat", İbn Mace'nin es-Sü
nen 'inde "Kitabü'd-Du'a'" başlıklı bö
lümlerde dua ile ilgili hadisler toplanmış, 
bu hadisler konuları ve muhtevaları iti
bariyle bazı kısırnlara ayrılmıştır. 


