
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 DUALARIN KABULÜ 
 

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. 

On beş Şaban gecesi mübarek olsun. Allah’a şükür idrak ettik, inşallah daha iyileri de 
nasip olur. Allah’tan gelen her şey iyidir, güzeldir. O’nun mübarek kıldığı şeyler güzeldir, 
berekettir, rahmettir. “Dualar kabul olur” diyor Allah Azze ve Celle.  

İnsanlar bazen bilmeden konuşurlar, “Benim duam ne için kabul olmuyor?” diye 
sorarlar. Sen Müslümansan duan muhakkak kabul olacaktır çünkü Allah Azze ve Celle; 
“Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.” diyor. İnsanoğlu acelecidir, burada duam kabul 
olmadı diyen insan, ahirette o duanın nasıl kabul olduğunu görünce; “Keşke bütün dualarım 
dünyada kabul olmasaydı da ahirette bunun gibi olsaydı.” diyecek. Allah Azze ve Celle’den 
o kadar ikram, o kadar güzellik olacak. Allah Azze ve Celle insanlar için daima iyilik, güzellik 
ister. İnsanlar acele eder, bütün dualarım dünyada kabul olsun ister ama ahirete gidince o 
vakit böyle söylediğine pişman olur. 

Onun için Müminin, Müslümanın duasını Allah muhakkak kabul eder, onun 
karşılığını dünyada yahut ahirette verir. Müslüman olduktan sonra ona korku yok. Kime 
korku var? Kâfirlere, imansızlara, Allah’a inanmayanlara, Peygamberlere inanmayanlara 
korku var. Onlar için de Bismillahirrahmanirrahim;  
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“vemâ du’âu-lkâfirîne illâ fî dalâl” (Rad Suresi – 14) “Siz de dua edin ama yanlış yere 
dua ediyorsunuz, sizin duanız kabul olmaz.” Duam kabul olmadı diyecekse kâfirlerin demesi 
lazım. Mümin, Müslüman olan insan dua edecek. Muhakkak onun karşılığını alacağına imanı 
yakin olsun yani buna inansın. Allah’ın vaadi haktır, sözü haktır. Allah dualarımızı kabul 
etsin, dünya ahiret saadetini nasip etsin, imanımıza kuvvet versin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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