
 

 
 
 
 
 
 

DUA ALLAH’IN LÜTFUDUR 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,         

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillahirrahmanirrahim  
 

 َوَما دَُعاء اْلَكافِِريَن إَِّلا فِي َضََلل  
 

“Ve mâ duâul kâfirîne illâ fî dalâl” (RA'D Suresi 14 / MU'MİN Suresi 50) 

“Kâfirlerin duası makbul değildir.” Allah Azze ve Celle bunu Kur’an’da belirtiyor. Dua 

Müslümanın silahıdır. Müslüman Allah’a dua edip hem hakkını alır hem kendi ailesi ve 

kendisi için hayır diler. Birinden zulüm gördüyse en iyi yapılacak şey duadır. En güzeli 

Allah’tan talep etmek, hak talep etmektir. O yardım eder.  
 

Mazlum insanlar çok ama akıllarına gelmez. Ondan bundan aracı koyup da bunu 
istemeye gerek yok demezler. Yahut adamı mahkemeye vereceksin, ona buna vereceksin, 
çoğu zaman zaten sonunda bir şey çıkmıyor.  

 
Onun için dua Allah Azze ve Celle’den büyük bir lütuftur. Allah (c.c.) bu lütfu 

Müslümanlara vermiş. Müslümanın kendi ailesi için, çocukları için, beyi için, akrabası için 
yaptığı duanın her şeye faydası oluyor. Yoldan çıkanlar için, zihin açıklığı için, şifa için; 
Allah Azze ve Celle her şey için insanlar dua etsin diye bu imkânı vermiş.  

 

 َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ 
 
 “Ve kâle rabbukumud’ûnî estecib lekum”( Mü'min Suresi - 60) “Dua edin, sizi 
muhakkak geri çevirmem.” Daha doğrusu boş çevirmem. Bazen dua dünyada kabul 
olmasa bile ahirette karşılık bulur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) der ki: “İnsanlar verilecek 
olan nimetleri görünce, keşke bütün dualarım dünyada kabul olmasaydı da buraya kalsaydı 
diyecek.” Ahirette o kadar faziletle, o kadar hediyelerle karşılaşacak. Kimse dünyada 
ettiğim dua kabul olmadı demesin. Allah (c.c.) “Bana dua edin, karşılığını veririm.” diyor.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dua yaparken de mühim bir şey var. Şeyh Efendi de devamlı bunu söylerdi. Dua  

yapan insanın muhakkak namaz kılması lazım. Bütün vakitleri kılmasa bile her gün 
alnı secdeye gitmesi lazım. Başka türlü dua kabul olmaz derdi Şeyh Efendi. Evliya bile olsa 
duamız kabul olmaz. İnsanın namazı olmayınca, secdesi olmayınca duası kabul 
olmaz. O şarttır, onu unutmayın.  

 
Allah’a dua ediyorsun ama Allah’ın emrini yerini getirmediğin vakit duaların zor 

kabul olur. Şeyh Efendimiz derdi işte, yedi başlı evliya olsa da namaz kılmadıktan sonra, 
alnı secdeye gelmedikten sonra bu insanın duası kabul olmaz. Çünkü duanın kabul olması 
için en mühim şart her gün en azından alnın secdeye gelmesidir. Başka türlü boşuna dua 
etmesinler. Çoğu insan dualar yaparım, ederim ama namaz kılmam diyor. Kıl namazını 
işte, kim tutuyor seni? Şeytan tutuyor. 
 

Duamız inşallah Ümmeti Muhammed’e hidayet olsun. Bu mübarek Cuma 
hürmetine Allah’ın emirlerini yerine getirsinler inşallah. Bu günler fitne günleridir. Çoluk 
çocukla, hepimiz muhafaza olalım inşallah. Allah doğru yolda, İslam üzere olanlara nusret 
versin. Fitneci kâfirlerle beraber olanlar zaten münafıktır. Onların da Allah müstahaklarını 
versin. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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