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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. 



Ayetlerde olduğu gibi hadislerde de 
duanın fazilet!, adabı, şartları, kabul edil
mesi mümkün olan ve olmayan dualar, 
dua etmek için en uygun zamanlar (se
her vakti, gece yarısı ve Kadir gecesi, na
maz sonrası, ezanla karnet arası gibi). Hz. 
Peygamber'in çeşitli yerlerde ve zaman
larda, çeşitli durumlarda yaptığı özel du
alar hakkında bilgi verilmiştir (mesela 
yatağa girerken, yataktan kalkarken, nama
za başlarken, namaz içinde ve sonrasınd a, 

abdest alırken, sefere çıkarken okuduğu 
dualar gibi). islam kültüründe, Kur'an-ı 
Kerim' deki dua ayetleri yanında hadis 
kaynaklarında nakledilen Resülullah'a ait 
dualarla geçmiş peygamberlere (bk. İbn 
Kuteybe, ll, 305-308, 315- 316) ve selef-i 
salihine isnat edilen dua metinlerine 
"me'sür dualar" denilmiştir. Dua saha
sında oluşan literatürün, telif edilen eser
lerin en önemli ve en geniş bölümünü 
me'sür dualar meydana getirir. Kur'an'
da yer alan dua ayetleriyle Hz. Peygam
ber'in aynı mahiyetieki hadisleri hem 
Allah veya Peygamber sözü olmaları hem 
de lafızlarının güzelliği, manalarının zen
gin ve kapsamlı oluşu dolayısıyla kabul 
edilmeleri ümidinin yüksek olması gibi 
sebeplerle Asr-ı saadet'ten itibaren müs
lümanlar tarafından büyük ilgi görmüş 
ve bu ilgi dua etrafındaki meselelerin iş
lendiği , me'sür duaların derlendiği bir
çok kitabın telif edilmesine yol açmıştır. 

Günümüzde de özellikle halk kesiminde 
duaya ve· bu konudaki yayınlara karşı 

aynı ilgi devam etmektedir. 

Umumi hadis mecmualarındaki dua 
bölümleri yanında özel olarak dua ko
nularını ve me'sür duaları ihtiva eden 
müstakil eserler çok erken bir dönem
de yazılmaya başlanmıştır. Kaynaklarda 
adı geçen bu mahiyetieki kitapların en 
eskisi, Muhammed b. Fudayl b. Gazvan 
ed-DabbT'nin (ö 195 / 8 11) Kitabü'd 
Du ca' isimli eseridir (İbnü'n -Nedim, s. 
282) İbn Hacer el-Askalani FetJ:ıu'l- bii
ri'de bu kitaptan bazı bölümler nak.let
miştir; ayrıca kayıtlarda bu esere ait ol
duğu belirtilen yirmi sayfalık bir parça 
Şam'da Darü'l- kütübi'z-Zahiriyye'deki 
bir mecmua içinde bulunmaktadır (nr. 
34). Yine kaynaklarda zikredilen, es-Sü
nen sahibi Ebü Davüd es -Sicistani'nin (ö . 

275/889) Kitiibü'd-Duca' adlı eseri hak
kında bilgi yoktur. İbn Hacer el-Askalani 
Teh?fbü't-Teh?fb'de (1, 6) eserin bab
lar halinde tertip edilmiş olduğunu kay
deder. Tanınmış bir muhaddis olan İbn 
Ebü'd-Dünya'ya da (ö. 281 / 894) Kitii
bü'd-Du ca' adıyla bir kitap nisbet edi-

lir. NesaT'nin <Amelü'l-yevm ve'l-ley
le'sini neşreden Faruk Hamade esere 
yazdığı uzun mukaddimede (s. 104), Mu
hammed b. Seyyid HalTI el-KavukcT'nin 
hicri XIV. yüzyıl başlarında yazdığı Kitii
bü'l-Ferec ba cde'ş-şidde adlı eserin
de yer alan dua metinlerinin senedieri
ni İbn Ebü' d- Dünya 'ya dayandırdığını 
kaydeder. Yine Kitiibü'd-Du ca' adlı bir 
eser İbn Ebü Asım'a nisbet edilir. İbn 
Hacer bu eserden bazı bölümleri Teh?i
bü't-Teh?ib'de nakletmiştir (VIII , 247). 
Hasan b. Ali b. ŞebTb ei-Ma'merT'nin (ö 

295 / 908) <Amelü'l-yevm ve'l-leyle ad
lı dua kitabı. daha sonra geniş ilgi göre
cek olan aynı adla yazılmış eserlerin ilki 
olmalıdır (bk. AMELÜ'l- YEVM ve'l-LEYLE). 

Faruk Hamade'nin Nesai'ye ait <Amelü'l
yevm ve'l-leyle'ye yazdığı mukaddi
mede belirttiğine göre İbn Hacer el-As
kalani. el-Emali <ala E?kari'n-Nevevi 
ve FetJ:ıu '1 - bari'de bu eserden alıntılar 
yapmıştır. Hadis hafızı ve es-Sünen sa
hibi Yüsuf el-Kadfnin (ö 297 / 910) Kita
bü'?·?ikr'i ve Ebü Bekir Ca'fer b. Mu
hammed el-Firyabi'nin (ö . 301 / 913) ay
nı adlı eseri de İbn Hacer'in kaynakları 
arasında yer alır. Ebü Abdullah Hüseyin 
b. İsmail el-Mehami!T ed-DabbT'ye (ö . 

330/ 941) nisbet edilen Kitiibü 'd-Du ca'
dan bim parçalar günümüze kadar ulaş
mış olup bunların bir bölümü Şam'da Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'deki bir mecmua 
içindedir (Hadis, nr. 438). İbn Hacer, el
Emali <aıa E?kari'n-Nevevi'de eser
den bazı bölümler nak.letmiştir. Nahiv 
alimi İsmail b. Muhammed es-Saffar'a 
da dua ile ilgili bir kitap nisbet edilmek
tedir (İbn Hayr, l, 198-199) İbnü'n-Ne
dTm el-Fihrist'inde (s. 41), Ebü'l- Hüse
yin İbnü'l-Münadfye (ö. 336/ 947) Kitii
bü Duca'i envaci'l-istica?at min sa'i
ri'l- atat ve']- cahiit adlı bir dua kitabı 
nisbet etmiştir. Hadis alimi TaberanT'
nin (ö. 360/ 971) çok sayıdaki telifi ara
sında Kitiibü'd-Du ca' adlı iki ciltlik bir 
eseri bulunduğu Zehebi ve başkaları ta
rafından bildirilmiş olup eserin tek yaz
ma nüshası Hacı Selim Ağa Kütüphane
si'nde kayıtlıdır (nr. 246). Ayrıca İbn Ha
cer el -Askalani bu eserden alıntılar yap
mıştır. 

Me'sür dualar ihtiva eden günümüze 
kadar gelebilmiş eserlerin en güvenilir 
olanlarından biri, es-Sünen sahibi Nesiif
nin (ö . 303 / 915) <Amelü'l-yevm ve'l
leyle adlı kitabıdır. Abbas! kumandan
larından Türk asıllı Bedr el-Hamamfnin. 
Hz. Peygamber'e ait duaların bir kitap
ta toplanması hususundaki arzusunu ye-
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rine getirmek üzere hazırladığı bu eser
den dolayı kumandanın kendisine SOO 
dinar altın verdiğini bizzat Nesai ifade 
etmiştir (bk. İbnü'l -Ebbar, s. 325 ). <Ame
lü'l-yevm ve'l-leyle'yi es-Sünenü'l
kübrd 'nın bir bölümü sayanlar olmuşsa 
da birçok ilim adamı bu görüşe katılma
mıştır (Nesai, naşirin mukaddimesi, s. 9 1-
93) Eserin metot olarak es-Sünen'den 
farkı yoktur. Nesai, müminin gecesi ve 
gündüzüyle bütün hayatı boyunca Hz. 
Peygamber'in dua ve zikirleri, tesbih ve 
tehlilleriyle hemhal olmasını arzu ettiği 
için, ayrıca bu isme yakın ifadeler taşı
yan bir hadisten (Nesai, "Sehv", 91; İbn 
Mace, "~ame", 32 ) ilham alarak eserine 
bu adı vermiş olmalıdır. Kitap, Hz. Pey
gamber'in sabah kalkarken söylemeyi 
adet haline getirdiği ŞU SÖZlerle başlar : 

"(Çok şükür Allah'a) İslam fıtratında sa
bahladık; ihlas kelimesi, Allah'ın resulü 
Muhammed'in dini, babamız İbrahim'in 
yolu üzerinde iken HanTf ve müslüman 
olarak sabaha ulaştık. Ben müşriklerden 
değilim" (s 133-1 34) 300'ü aşkın konu
da 1141 hadis ihtiva eden eser abdest, 
namaz, oruç, cihad, alışveriş, uykuya yat
ma ve uykudan kalkma, hastalık ve sağ
lık, hasta ziyareti gibi dini ve dünyevT. 
ferdi, ailevi ve içtimaT hayatın çeşitli sa
halarıyla ilgili olarak Peygamber'in oku
duğu dua, zikir, tesbih, tehlil gibi ifade
leri kapsar. Bu sözler Resülullah'ın iman 
ve ihlasının derinliğini , Allah'a saygı ve 
teslimiyetini göstermesi yanında dua
lardaki talepleriyle dalaylı olarak nele
rin istenıneye değer olduğunu. neler
den kaçınmak ve Allah'a sığınmak gerek
tiğini, Resül-i Ekrem'in sağlık ve hasta
lık, zenginlik ve yoksulluk, mutluluk ve 
mutsuzluk gibi din ve dünya meseleleri
ne ilişkin görüşlerini ve yaklaşımını yan
sıtması bakımından da büyük değer ta
şır. Bu sebeple Nesafnin <Amelü'l-yevm 
ve'l-Jeyle'si, Resülullah'ın dua ve zikir 
gibi dini sözlerine böyle zengin muhte
va kazandıran eserler içinde günümüze 
ulaşanların en kapsamlılarından biri olup 
daha sonra yazılmış aynı mahiyetieki 
eseriere kaynak teşkil etmiştir. Kitabın 
ilk ilmi neşri Farul~ Hamade tarafından 
yapılmış (Ra bat 1399, 14051 1985 ; Beyrut 
14071 1987), ayrıca yeni bir tahrTcli neşri 
gerçekleştirilmiştir (Beyrut 1406) Yine 
<Amelü'l-yevm ve'J-leyle başlığını ta
şıyan diğer önemli bir eser de Nesafnin 
öğrencilerinden olup İbnü's-Sünni diye 
tanınan Ebü Bekir Ahmed b. Muham
med (ö 364/ 974) tarafından tertip edil
miştir. Eserin kısmen tahkikli neşri Ab-
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dülkadir Ahmed Ata tarafından hazır

lanmış (Kahire ı 3891 ı 969), daha son
ra EbO Muhammed Salim b. Ahmed es
Selefi kitap üzerinde yeni bir tahkik ve 
tahrfc çalışması yapmıştır (Beyrut ı408/ 
I988) 

EbO Süleyman ei-Büstf'nin (ö 388/ 
998) Me cdni'd-Da cavô.t ve tefsiruhô. ad
lı kitabı, muhtemelen dua metinlerinin 
yorum ve açıklamasının yapıldığı ilk mOs
takil eserdir. Kitabın bir nüshası Şam'da 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Hadis, nr. 
308) bulunmaktadır (Sezgin, I, 520). Mağ
rib ulemasından İbn EbO Zeyd ei-Kayre
vani'nin (ö. 386/ 996) Kitô.bü'd-Duca'sı 
(İbn Hayr, I, 304) hakkında bilgi mevcut 
değildir. İbn Merdüye ei-İsfahani'nin (ö . 

4ıO/ ıo20) el-Edciye adlı eseri İbnü'I
Cezeri' nin el-Aşl'ı, Şevkani'nin Tuhfe
tü '? -?ô.kirin 'i gibi eseriere kaynak teş
kil etmiştir. Ahmed b. Muhammed et
Talemenki'nin (ö . 429/ ıo37-38), altmış 

cüz halinde tertip edildiği söylenen (a.g.e., 
I, 373) Kitôbü Yevm ve leyle, EbO Nu
aym ei- İsfahani'nin (ö 430/ I038) 'Ame
lii'l - yevm ve'l-leyle, Ca'fer b. Muham
med ei-Müstağfiri'nin (ö . 432 / ıo4ı) Ki
tdbii'd-Da'avô.t, EbO Zer ei-Herevi'nin 
(ö. 434 / ı043) Kitô.bü'd-Du cd' ve tanın
mış müfessir Ebü' 1- Hasan el- Va hi di'
nin (ö 468/ ıo76) Kitdbü'd-Da 'avô.t ad
lı eserlerinin halen mevcudiyeti hakkın
da bilgi yoktur. 

Dua konusunda günümüze ulaşan 

önemli eserlerden biri, ünlü hadis alimi 
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki'nin (ö . 458/ 
ıo66) ed-Da 'avdtü'l-kebir adlı kitabı
dır. Eser bir mukaddimeden sonra yir
mi dokuz babda toplanmış 260 hadis
ten oluşur. Bilinen tek yazma nüshası 
Haydarabad Asafiye Kütüphanesi'nde 
bulunan eser, Bedr b. Abdullah ei-Bedr 
tarafından hadisleri tahrlc edilerek ya
yımlanmıştır (Küveyt ı409/ ı 989). Dua li
teratürünün en dikkate değer örnekle
rinden olan EbO Bekir et-Turtüşi'nin (ö. 

520/ ıi26) ed-Du'ô.'ü'l-me'şilr ve ddd
büh adlı kitabı, diğerlerinden farklı ola
rak sadece me'sür duaları toplamakla 
kalmayıp bir telif eser niteliği taşımak
tadır. Müellif dua kavramının farklı an
lamları, istenilen şeylere göre dua nevi
leri, Kaderiyye'nin dua hakkındaki gö
rüşlerinin tenkidi, duanın önemi, duaya 
teşvik eden ayetler, duanın adabı, dua 
için uygun vakitler, makbul dualar, du
anın çeşitli faydaları, dua etmenin mi · 
yoksa süküt edip mevcut duruma rıza 
göstermenin mi daha uygun olacağı gi
bi konuları işlerken ayet ve hadisler ya-
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nında kendi görüş ve değerlendirmele
rini de ortaya koymuştur. Eser, Mekte
betü'I-Esedi'l-vataniyye'deki (Suriye Mil
ll Kütüphanesil bilinen tek yazma nüs
hasına dayanılarak Muhammed b. Rıd
van ed-Daye tarafından neşredilmiştir 

(Beyrut 1409/ ı988). 

Nevevi'nin el-E?kdr adlı kitabı (İstan
bul ı955), zikir ve dua konularında en 
çok ilgi gören eserlerdendir. Müellifin 
okuyucunun şevkini kırdığı gerekçesiyle 
raviler zincirini kaldırması , yer yer ha
dislerin sıhhatiyle ilgili kısa bilgiler ver
mesi, gerektiği yerlerde naklettiği ha
disle ilgili itikadl, fıkhl, ahlaki hükümler 
hakkında açıklamalar yapması, okuyucu
ya hem okuma kolaylığı ve rahatlığı hem 
de eserden daha çok istifade etme im
kanı sağlamıştır. 

Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin (ö. 728/ 
ı 328) el-Kelimü't- tayyib adlı eseri (Bey
rut ı983l,Ahmed b. Harb'in (ö . 74ı / 1340) 

iki ciltlik ed-Da cavdt, Takıyyüddin İb
nü'l-İmam'ın (ö . 745 / ı344) Sild]Ju'l
mü 'min, İbnü'l-Cezeri'nin (ö. 833 / I430) 
pek çok defa basılmış olan el-Hışnü'l
hasin min kelô.mi Seyyidi'l- mürselin, 
İbn Hacer el-Askalanl (ö . 852 / ı449), Şii 
alimi Cemaleddin Ahmed b. MOsa (ö. 

673 / ı274), süfiyyeden Sıddlk b. İdrls el
Yemen! (ö 890 / ı485) ve Süyütf'nin (ö. 

9ı l/ı505) hepsi de cAmelü'l-yevm ve'l
leyle adını taşıyan kitapları, me'sür du
alarla ilgili olarak sonraki dönemlerde 
yazılmış eserlerin bazılarıdır. 

Özellikle duaya tahsis edilmiş bu eser
ler yanında kelam, fıkıh, tasawuf, ilim
ler tarihi, edep, mev'iza, hikem ve emsal 
türündeki kitaplarda dua konusuna da 
yer verilmiştir. Diğer konular gibi dua
nın da büyük bir vukuf ve dirayetle in
celendiği Gazzall'nin İ]Jyd 'ü 'ulilmi'd
din 'i genellikle bu tür eserlerin en de
ğ eriisi kabul edilir. Eserin kırk temel ko
nusundan biri "Kitabü'l-E?:kar ve'd-da'a
vat" başlığını taşır. Burada genel olarak 
zikir, tesbih, tehlTI, hamd, istiğfar, salat 
ve selamın önemini gösteren açıklama
lardan sonra duanın adabı geniş olarak 
anlatılmıştır. Buna göre dua için duru
ma göre yılın, ayın, haftanın, günün en 
uygun ve kutlu vakitleri, dini bakımdan 
önemli olayların vuku bulduğu zaman
lar takip edilerek bu sıralarda dua edil
meli, dua esnasında mümkünse kıbleye 
dönülmeli, .secili ve tumturaklı ifadeler 
kullanmaya özenrnekten ve kendini zor
lamaktan kaçınılmalı ,' yalvaran bir tavır 
ve ses tonuyla huşO içinde, hem korku
lu hem ümitli bir halde dua edilmeli, du-

anın -insan farkında olmasa bile- er ve
ya geç mutlaka kabul olunacağına ke
sinlikle inanılmalı, dua sırasındaki başlı
ca dilekler yerine göre birkaç defa tek
rar edilmeli, duaya Allah'ın ismiyle baş
lanmalıdır. Ayrıca dua edecek kişi içini 
arındırmak ve bütün benliğiyle duaya 
hazır olabilmek için tövbe etmeli, üze
rindeki kul haklarını ödemeli, bütün ira
desiyle Allah'a yönelmelidir. Gazzall bu 
son şartı duanın kabul olunmasının "ya
kın sebebi" sayar. Diğer birçok fıkıh ki
tabında olduğu gibi İhyô.'nın ibadetler 
kısmında da ibadet esnasında okunma
sı sünnet veya müstehap olan me'sür 
dualar nakledilmiş, ayrıca zikirler ve du
alar bölümünde d inf ve dünyevl faaliyet
ler sırasında çeşitli hal ve şartlara göre 
okunınası uygun olan me'sür dualara 
geniş bir şekilde yer verilmiştir. 

Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynelabidln Ali'
ye (ö. 94/ 7ı3) nisbet edilen eş-Şatıfie
tü '1- ~ arnile 'nin Şla kültüründe önemli 
bir yeri vardır. eş-ŞaJ:ıffetü's-seccô.diy
ye adıyla da tanınan ve Zeynelabidln'e 
ait duaların bir araya getirilmesiyle oluş
tuğu rivayet edilen eserin dünya kütüp
hanelerinde pek çok nüshası mevcuttur; 
ayrıca çeşitli baskıları yapılmıştır. William 
C. Chittick'in bir tanıtma yazısı ve İngiliz
ce tercümesiyle birlikte de basılan (Tah
ran ı 987) eserin yirmi kadar şerhi var
dır (Sezgin, I, 527-528). Ca'fer es-Sadık'a 
(ö. 148/ 765) nisbet edilen Du'd'ü'l-cev
şen ile MOsa el-Kazım'a (ö . 183 / 799) nis
bet edilen Ducd'ü 'l-cevşeni'ş-şagir 
(Leknev ı 87 ı) Şiiler'in özel önem verdi
ği dua mecmualarındandır (a.g.e. , I, 530, 
534; ayrıca bk. CEVŞEN). Şii alimi Muham
med Bakır el-Meclisi' nin Bi]Jdrü '1- en
var adlı ansiklopedik eserinin doksan, 
doksan bir ve doksan ikinci ciltleri dua
nın fazileti, usul ve adabı, vakitleri gibi 
konular yanında dua ayetleri ve hadis
leriyle imarnlara ve diğer Şla ileri gelen
lerine nisbet edilen duaları ihtiva eder. 

Dua konusunda eser telifi bütün İs
lam dünyasında günümüze kadar sür
dürülmüş, me'sür duatarla ilgili eserler 
yanında her dönemin şartlarına, ihtiyaç
larına ve zihniyetine göre yeni duaları 

ihtiva eden, çoğunlukla "dua mecmuası" 
adını taşıyan irili ufaklı pek çok eser ya
zılmıştır. Hatim duası, mevlid duası, ra
mazan duası, yedinci, kırkıncı, elli ikinci 
gece duaları, saka! duası, şifa duaları, 

tiac ve umre duaları, nikah duası, ye
mek duası, Ebü Eyyüb el-Ensarrnin kab
rini ziyaret ederken okunacak dua, Şô.
J:ıi]J-i Bu{ıdri'nin hatmi duası, çeşitli tek-



ke ve tarikatların kendi özelliklerine ve 
tarikat disiplinlerine uygun tarzda ter
tip edip okumayı gelenek haline getir
dikleri dualar gibi klişeleşmiş dua me
tinleri vardır. Bunlardan başka doğum, 
ölüm. nişan, düğün, ziyafet, önemli bir 
işe başlama veya bitirme gibi istisnai du
rumlarda, törenlerde zamana, mekana, 
olaya ve duruma uygun düşen çoğu se
cili, sünühat ve tu!Qat kabilinden dualar 
okunması geleneği bütün İslam dünya
sında çok yaygındır ; aynı şekilde hem 
Arapça hem de milli dillerde tertip edi
len dua mecmuaları İslam ülkelerinde 
halen en çok basılan ve okunan yayın
larda ndır. 

Hadislerde seeili ve tumturaklı ifade
lerle dua edilmesinin uygun olmayacağı 
belirtilmişse de (mesela bk. Buhari, "Da'a
vat", 19) bizzat Hz. Peygamber'in özellik
le uzun olan dualarında az çok seeili bir 
üs!Qbun hakim olduğu görülür. Muh
temelen bu durumdan da cesaret alan 
müslümanlar seeili dualara özel bir ilgi 
göstermişler, hatta manzum dualar bi
le tertip etmişlerdir (çeşitli örnekler için 
bk. Ebu Hayyan et-Tevhidi. s. 47-48, 62 -
64, 176-180. 269 -272; Taşköprizade , lll , 
140- ı 53) Çoğunlukla "münacat" adı ve
rilen manzum dualar aynı zamanda İsla
mi edebiyatın zengin bir türünü oluştu
rur (bk. MÜNACAT). 
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liiiiJ MusTAFA ÇAÖRıcı 

DUAKUBBESİ 

Arasta ve çarşı esnafının 
her sabah dükkanını açmadan önce 

altında toplanıp 

L dua ettiği kubbe ile örtülü bölüm. _j 

XVI. yüzyılda ortaya çıkan ve arastata
rın merkezi durumunda olan dua kubbe
lerinin erken örnekleri hakkında kesin 
bilgi bulunmamakta. yalnız fütüwet ge
leneğinin devam ettiği ve Ahilik teşkila
tının ticaret hayatına hakim olduğu da
ha eski devirlerde de bazı arasta. be
desten. çarşı gibi ticari merkezlerde es
nafın sabah dükkanını açmadan önce 
bir yerde toplanıp dua ettiği bilinmek
tedir. Sabah namazında camide buluşan 
esnaf, namazdan sonra çarşının dua 
meydanı veya dua kubbesi adı verilen bö
lümünde toplanırdı. Burada kendi ara
larından seçilmiş olan ilmine güvenilir 
bir kişinin (duacı) önderliğinde doğruluk 
yemini ile helal ve bereketli kazançlar 
elde etmek için dua eden esnaf daha 
sonra dükkaniarını açardı. Artuklu devri
ne kadar tarihlendirilmesi mümkün olan 
Mardin'de Revaklı Çarşı'da, güney re
vak sırasının batısında yer alan ve önün
deki çapraz tonozu ile birlikte bütün çar
şının yüksekliğini aşan bölümün özel 
bir dua yeri olduğu düşünülebilir. Yine 
Kütahya'da Büyük Bedesten'in (XV. yüzy ı 

lın ikinci yarı s ı ) güneydoğu girişinin önün
de yer alan kubbeli mekanın da dua kub
belerinin erken bir örneği olduğu kabul 
edilebilir. 

Kesin çizgileriyle dua kubbeleri. ilk de
fa XVI. yüzyılda yapılmış olan bazı kül
liyelerdeki arastalarda görülmektedir. 
Bunlar Mimar Sinan ' ın Kırklareli 1 Lüle
burgaz, Hatay 1 Payas (Yakacık) ve Edir
ne 1 Havsa'da Sadrazam Sokullu Meh
med Paşa adına yapmış olduğu üç men
zil külliyesiyle lll. Murad zamanında Mi
mar Davud Ağa 'ya yaptırılan Selimiye 
Arastası'nda (Ed irne) bulunmaktadır. 

İstanbul- Edirne yolu üzerinde yer alan 
Lüleburgaz Sokullu Mehmed Paşa Külli
yesi 'ndeki (977 1 ı 569-70) dua ku b besi, 
cami ile kervansarayı ayıran arasta so
kağında ve bu iki binanın kesiştiği ek
sende bulunmaktadır. Dört ayak üzeri
ne oturtulmuş geniş sivri kemerlerle ta
şınan ve pandantiflerle geçişi sağlanan 
basık sekizgen kasnakli bu dua kubbe
si. üzerinin açık olduğu anlaşılan sokak
ta bir zafer takı gibi yükselmektedir. 

Hac yolu üzerinde ve bugün Hatay ili 
sınırları içerisinde bulunan Payas Sokul-

DUA KUBBESİ 

lu Mehmed Paşa Külliyesi'nin (982 / 1574-
75) dua kubbesi. kuzey-güney doğrultu
sunda uzanan ve üzeri çapraz tonozlarla 
örtülü olan arasta sokağının ortasında, 
kervansarayla kale girişlerinin ekseninde 
yer alır. Dört sivri kemerle duvarlara 
oturtulmuş dua kubbesinin batıya açılan 
girişi üzerinde bir dikdörtgen pencere 
bulunmakta, içi sıvalı kubbede oldukça 
sade malakarı süslemeler görülmektedir. 

Edirne yakınındaki Havsa'da (Hafsa). 
Sokullu Mehmed Paşa ' nın ölen oğlu Kurd 
Kasım Paşa (Kurd Bey) için yaptırdığı men
zil külliyesinde (984 / 1576-77) bulunan 
dua kubbesi, Lüleburgaz Sokullu Meh
med Paşa Külliyesi 'nde olduğu gibi ca
mi ile kervansarayı ayıran üstü açık aras
ta sokağında yer alır. Cami ve kervansa
ray bloklarına açılan kapıların önünde 
yükselen dua kubbesinin taşıyıcı ayak 
ve duvarları günümüze kadar gelmişse 
de kubbe kasna·ğından yukarısı yıkıktır. 

Edirne'de Selimiye Camii'nin batısın

da lll. Murad zamanında ( 1574- ı 595) Mi
mar Davud Ağa'ya yaptırılan arastadaki 
dua kubbesi, kuzey-güney yönündeki 
ana aks ile batıya uzanan yan aksın ke
siştiği bölümde yer alır. Doğuda iki sü
tuna, batıda iki payeye oturtulmuş sivri 
kemerler üzerinde, pandantiflerle geçi
şin sağlandığı yüksek kasnakli bir kub
be ile örtülü olan dua kubbesi caminin 
batı kapısı ile aynı eksen üzerindedir. 
Yüksek kasnakta zarif sütunlar arasın
da yirmi pencere bulunmakta, sivri ke
merli olarak düzenlenen bu pencereler
de kemer içierinin sağır bırakıldığı gö
rülmektedir : sütun başlıkları hizasına 

kadar olan kısımlar ise geometrik de
senli mermer şebekelere sahiptir. Dua 
kubbesinde bulunan çok sayıdaki pen
cerenin yardımıyla, üzeri tonoz örtülü 
olan ve yalnız batı yönünden ışık alan 
arastanın bu bölümü daha fazla aydın
latılmıştır. 

XVI. yüzyıl içerisinde yapılmış olan bu 
eserlerin dışında başka ticaret merkez
lerindeki dua kubbeleri hakkında kesin 
bilgi bulunmamaktadır. Ancak eskiden 
İstanbul'da Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşı
sı 'nda esnafın her sabah dükkanıarını 

açmadan önce "dua meydanı" adı veri
len yerlerde toplanarak dua ettiği bilin
mektedir. Büyüklüğünden dolayı Kapalı 
Çarşı'da dua meydanının iki tane oldu
ğu, birinin Zenneciler ve F'eraceciler so
kaklarıyla F'esciler ve Yağlıkçılar cadde
lerinin kesiştiği kavşakta. diğerinin San
dal Bedesteni'nde bulunduğu, Mısır Çar-
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