
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DUA ETMENİN FAZİLETLERİ 
 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 
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“Vekâle rabbukumu-d’ûnî estecib lekum” diyor Allah Azze ve Celle. (Mü’min Suresi 
– 60) “Dua ediniz, duanızı kabul edeyim.” diyor. Dua bizim silahımız, mü’min olanların 
silahı duadır.  

Dua, iman eden insanların eline Allah’ın verdiği bir fırsattır. Güzel şeydir ki dua edip, 
o duanın hürmetine her türlü beladan, kazadan ne gibi şeyler varsa korunur, insanın istediği 
şeyler varsa Allah Azze ve Celle muhakkak verir. Vermez demeyin çünkü burada almadığı 
şeyi insan ahirette alıyor. Yani duam kabul olmadı demeyin, Allah muhakkak o duayı kabul 
eder.  

Çoğu zaman insanlar acele ediyor, duam olmadı diyor, hâlbuki oluyor, onun ahirette 
vereceği ecir var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) der ki: “İnsanlar keşke dualarım burada 
verilmeseydi de ahirette verilseydi.” diyecek. O kadar faziletli olur ama Allah Azze ve Celle 
dünyada da verir. Şimdiki hallerde de dua mühimdir. Dua, insanın elinde bir silahtır, 
korumadır, hayırlara vesile olan şeydir. Kendine de dua yapabilirsin, başkalarına da dua 
yapabilirsin. Başkalarına yapılan dua da sana sevap olarak yazılır. Bir de yüzüne söylemeden 
dua edersen o daha da fazla faziletli olur, daha makbul olur inşallah.  

Bu günlerde duaya çok ihtiyaç var. Allah müminleri selamete çıkarsın, Müslümanları 
şeytanın şerrinden, bu kötü zamanın şerrinden muhafaza etsin inşallah. Çünkü belli 
olmuyor, en ummadığın insanlar şeytana mağlup oluyorlar, ayakları kayıp gidiyor. Onun için, 
herkese dua etmek lazım ki sabitkadem olsun, sebat üzere olsun, imanda, İslam’da sabit 
olsunlar inşallah. Allah şeytanın şerrinden muhafaza etsin, bu zamanın hastalıklarından, 
belalarından, kötülüklerinden Allah bizi amuhafaza etsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
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