
DUA ETMEK EMİRDİR 

 
Esselamu Aleyküm 

Eûzü billâhi mine’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. 
 

Allah Azze ve Celle insanlara lütfuyla, keremiyle muamele ediyor. “Bana dua 
ediniz, duanızı kabul ederim. Yakınım, sizi duyarım, sizinle beraberim” diyor. Onun için 
dua etmek bir bakımdan emirdir. Namaz kılmak da dua sayılır.  

Dua yaparken de adabı var. Tek kendin için dua etmemen lazım. Allah’ım beni 
koru demektense, bizi koru diyeceksiniz. Bu daha makbul olur. İnsanların arasında duası 
kabul olan kişiler var. O kişilerin hürmetine, senin ettiğin dualar da kabul olur. Devamlı 
tek başına değil de toplu olarak dua ediniz. “Allah bizi affetsin, Allah bizi kurtarsın, Allah 
bizi hayırlara vesile etsin.” diyerek dua etmek daha makbuldür, daha güzeldir. Dua 
okurken başkaları için de dua etmek güzeldir. Onu görmediğin halde Müslüman kardeşine 
dua etmen hem sana, hem ona daha makbul olur. Yüksek sesle olmasa da içinden okursan 
da makbul olur. Allah hediyeler vermiş, manevi hediyeler. Esas güzel olan onlardır. Baki 
olan, kalan onlardır.  

Allah’ın nimetleri sayılamayacak kadar çok. Allah Azze ve Celle: “Verdiğim 
nimetleri saymak isteseniz sayamazsınız.” diyor. Bu nimetlerden birisi de dua etmektir. 
Allah (c.c.): “Dua edin, duanızı kabul edeyim.” diyor. Dua ettim de kabul olmadı diyen 
varsa, Allah onun duasını ahirette kabul eder. O da der ki: “Keşke bütün dualarım kabul 
olmasaydı da ahirette verilseydi.” İnsan o kadar hediyelere mazhar olacak, ahirette o kadar 
güzel şeyler verilecek, bu dünyada verilenin hiç kıymeti kalmayacak.  

Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın, kimseye muhtaç etmesin inşallah. Allah sıhhat 
afiyetle bütün ihvanlarımızı hıfzı muhafaza etsin inşallah. Çoluk çocuğumuzu, nefsimizi de 
doğru yoldan ayırmasın inşallah. Salihlerden, salihalardan olalım inşallah. 
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