
(RAMAZAN VAAZI) 

DUA: KULLUĞUN ÖZÜ 

 

İlahi! Hamdini sözüme sertac ettim, 

Zikrini kalbime mi'rac ettim, 

Kitabını kendime minhac ettim. 

Ben yoktum var ettin, 

Varlığından haberdar ettin, 

Aşkınla gönlümü bîkarar ettin. 

İnayetine sığındım, kapına geldim, 

Hidayetine sığındım lütfuna geldim, 

Kulluk edemedim afvına geldim. 

Şaşırtma beni doğruyu söylet neşeni duyur, hakikatı öğret. 

Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, 

Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. 

Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, 

Yar et bize erdirdiklerini. 

Sevdin habibini, kâinata sevdirdin; Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin 

Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmuda erdirdin. 

Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. 

Salât-ü selam, tahiyyat-ü ikram, her türlü ihtiram ona, 

Onun Al-ü Ashab-u etbaına ya Rab! 
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Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran  yüce Mevla’mıza hamd 

olsun.  

Gönüllerimizin sultanı, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili 

Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya (sas) sonsuz salât ve selâm olsun! 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek 

Ramazan-ı Şerefin yarısını geçtiğimiz, yavaş yavaş vedaya hazırlandığımız 

bugünlerde şimdiden Rabbim bizleri Ramazan’a kavuşturduğu gibi inşallah 

Bayrama da aynı aşk, aynı sevinçle , birlik ve beraberlik içinde kavuştursun.  

Yazın sıcaklığında, Allah'a yakın olmanın da en içten sıcaklığını ve 

hazzını yaşadığımız kutlu mevsimin son demlerindeyiz.  

Tutulan oruçları, kılınan teravih namazları, okunan hatim ve mukabeleleri, 

iftar ve sahurları, fitre ve zekatı, dua, tövbe, zikir ve niyazları ile baştan sona bir 

feyz, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın son günlerindeyiz. 

Ramazan-ı Şerifin son 10 gününe girmiş bulunuyoruz…Mübarek geldi, 

çok çabuk geçiyor…İnsan ömrü gibi.. Her gün ömür takvimimizden bir yaprak 

kopuyor…Her gün biraz daha yaşlanıyoruz… Öteler ötesi âleme doğru süratle 

koşuyoruz. İnsanoğlu her fani gibi kaybolmaya, bir sonbahar yaprağı gibi 

solmaya mahkum… 

“Zaman durmaz, ömür akan bir sudur, 

İnsanoğlu yerli değil yolcudur” 

Daha dün denecek kadar kısa bir zamanda büyük bir sevinçle,  “Merhaba 

ya Şehr-i Ramazan merhaba! “ diyerek karşıladığımız ramazan ayını bu 

günlerde Elvedâ ya şehr_i gufran elvedâ'' diyerek uğurluyoruz. 

Rabbim bu ayda tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız hayır 

ve hasenatı kabul eylesin. 
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Rabbim kendisine açılan elleri, onu zikreden dilleri, ona yalvaran gönülleri 

huzurundan boş çevirmesin… 

Değerli Kardeşlerim, 

İnsan, yaratılış itibariyle zayıf bir varlıktır. Sınırlı olan kuvvetiyle, sınırsız 

kudret sâhibi olan Allâh’a (cc) dayanmak zorundadır. Kul, ibadet ve taat ile 

yaratıcısıyla irtibat hâlinde olur. Kulun Rabbiyle irtibatını sağlayan en önemli 

ibadetlerden biri hiç şüphesiz ki duadır.  

Evet Dua; Allah’ın (cc) büyüklüğünü dile getirme, O’na yalvarma, 

hamdetme, şükretme ifadesidir.  

Dua; Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi, sevgi ve ta’zim 

duyguları içinde O’nun lütuf ve yardımını dilemesi, bütün kalbiyle yüce 

yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmasıdır. 

Dua;  kulun ümit dalı ve Rabbine bağlılığının en güzel ifadesidir.  

Dua; ümit gecesinde hayırlı bir sabah, belâ, şiddet ve felaket çemberinden 

kurtuluş ve felahtır.  

Dua; gönüllere ışık saçan bir nur, kul için bir tükenmez huzurdur. 

Dua; sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ile 

kurduğu bir köprüdür. 

Hatta özel zaman ve mekânlarda gerçekleştirilen kimi dualar bir yana 

bırakılacak olursa, dua, genel ve geniş anlamda hiçbir törene bağlı bulunmayan, 

şekil ve şartlardan bütünüyle sıyrılmış, zaman ve mekân bakımından süreklilik 

gösteren, kulun yaratıcısıyla sürekli bir biçimde iletişimde bulunduğu bir 

ibadettir. 

Hz. Peygamber’in  

َعاءِ  ِ تََعالَى ِمَن الٰدُّ  لَْيَس َشْىٌء أَْكَرَم َعلَى اّلٰله
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“Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.” ifadesi, bu ibadetin 

önemini göstermesi açısından dikkat çekicidir.  

Nitekim onun dua ile ilgili olarak  ِٰخُّ اْلِعَباَدة َعاءُّ مُّ  ,”.Dua ibadetin özüdür“ الٰدُّ

(Tirmizî, “Deavât”, 1) başka bir rivayete göre ise,  َُّو اْلِعَباَدة َعاءُّ هُّ  Dua ibadetin ta“ الٰدُّ

kendisidir.” (Tirmizî, “Deavât”, 1; Ebû Dâvûd, “Tefrîu ebvâbi’l-vitr”, 23) şeklindeki açıklamaları da 

duanın kıymetini vurgulamaktadır. 

Sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah  

ْم   ۪ٓي اَْسَتِجْب لَكُّ ون    اْدعُّ
“Bana dua edin ki, duanıza icabet edeyim.” (Mü’min, 40/60) âyetiyle kullarını 

kendisine çağırır adeta.  

ْم  … ُ۬كُّ ۪ٓاؤُّ َع ي لَْوََل دُّ ْم َرٰب  ُ۬ا ِبكُّ  قُّْل َما يَْعَبؤُّ
“(Resûlüm!) De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?” 

(Furkân, 25/77) ifadeleriyle, yaratılış gayelerini kullarına hatırlatır. Böylece kendisine 

kulluk için yarattığı insandan, kulluğunu göstermesini ister. Kulluğun özü ise 

duadır!  

Kulun dua ile Allah’a yönelmesi, aslında O’nu hakkıyla tanıdığı ve tazim 

ettiği anlamına gelir. Yüce Yaratıcı’nın isteği de zaten bu değil midir? Kulun 

Allah (cc) karşısında haddini ve konumunu bilmesi, O’nun büyüklüğü karşısında 

sevgi ve saygı ile boyun eğmesi... Belki de bu aczi somut olarak dillendirdiği 

için, dua kulluğun ve ibadetin özü sayılmıştır. (Tirmizî, “Deavât”, 1)  

Bu yönüyle dua, Allah ile kul arasında bir diyalog geliştirmek, bir iletişim 

kurmaktır. Bu iletişim esnasında kul, kendini yaratan Rabbine samimi şekilde 

hâlini arz eder; acizliğini, güçsüzlüğünü dile getirir; bunun karşısında o yüce 

makamdan yardım, bağış, af, merhamet, güç ve destek ister. Böylece O’na olan 
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bağlılığını, teslimiyetini ve samimiyetini gösterir. Allah, duaya ihtiyacı 

olmadığını düşünen, kendini dua etmekten müstağni gören ve Rabbi ile 

iletişimini sağlayan duayı terk eden insandan hoşnut değildir. (İbn Mâce, “Dua”, 1) Zira 

bu, Yaratan karşısında kibrin ifadesidir. Muhtaç olduğu hâlde kendisine yardım 

edebilecek gerçek gücü reddetmek ya da O’ndan habersiz olmaktır. 

İnsan ve Allah arasındaki bu iletişim herhangi bir zaman ve mekânla 

sınırlanamaz. İnsan, her an ve her durumda dua edebilir.  

َواِت  مه ي َخْلِق الٰسَ وَن ف  وِبِهْم َويََتَفٰكَرُّ نُّ وًدا َوَعلهى جُّ َ ِقَياًما َوقُّعُّ وَن اّلٰله رُّ يَن يَْذكُّ اَٰلَذ 
ْبَحانََك َفِقَنا َعَذاَب الٰنَارِ  َذا بَاِطًًل  سُّ  َواَْلَْرِض  َرٰبََنا َما َخلَْقَت هه

“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) 

Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve 

şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi 

cehennem azabından koru!” (Âl-i İmrân, 3/191) âyeti bu gerçeği ifade eder.  

İnsan, hayatı boyunca üstesinden gelemeyeceği birçok şeyle karşılaşır; öfke, 

keder, sıkıntı, korku, acizlik, yalnızlık ve ümitsizlik gibi haller yaşar.  

“Gâh safâ buldu gönül âyinesi gâhi keder /  

Böyledir hâl-i cihan, böyle gelmiş böyle gider” 

“Bazen neşe, bazen keder 

Hayat böyle geçip gider.” 

Bir mü’min için, strese veya bunalıma girmek asla doğru değildir. Çünkü o, 

hayatın ağır yükleri altında acze ve sıkıntıya düştüğünde, kendisine şah 

damarından daha yakın olan, onun en gizli sırlarını bilen, her yakarışını duyan 

ve her şeye gücü yeten Yüce Allah’a (cc) güvenir. O’na dua ve niyazda bulunur, 

O’nun engin lütuf ve keremine sığınır. O’ndan başka sıkıntılara çare, dertlere 

deva, hastalıklara şifa ihsan eden olmadığını bilir. Çekilen sıkıntıları ebedî 

mükâfat vesilesi bir imtihan olarak değerlendirir ve teselli bulur.  
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Ne zaman yalnızlık duygusuna kapılsa, ne zaman tahammülünü zorlayacak 

bir sıkıntıyla karşılaşsa kul Allah’a (cc) dua ederek O’nun engin şefkat ve 

merhametine sığınır.  

Dolayısıyla insan sıkıntılı durumlarda Rabbine yönelmeli ve O’na dua 

etmelidir. Bu sıkıntılar karşısında dua Resûlullah’ın da buyurduğu üzere  ُّاَٰلُّدَعاء 

ْؤِمنِ   ,müminin silahı”  konumundadır. (Ebû Ya’lâ, Müsned, I, 344; Hâkim, Müstedrek, I“ ِسًَلحُّ المُّ

669) Ve Allah Resûlü,  

َعاءِ   ِ ِبالٰدُّ ْم ِعَباَد اّلٰله ا لَْم يَْنِزْل َفَعلَْيكُّ ا نََزَل َوِمٰمَ َعاَء يَْنَفعُّ ِمٰمَ   إِٰنَ الٰدُّ

“Dua, başa gelen ve gelmeyen (gelmesi muhtemel) belâya karşı fayda 

sağlar. Ey Allah’ın kulları, duaya sarılınız!” (Tirmizî, “Deavât”, 101) buyurmuştur. 

Ancak Allah, insanların sadece sıkıntıya düştüklerinde dua etmelerini 

istemez. O, varlıkta olduğu kadar yoklukta, sıkıntıda olduğu kadar refah 

zamanlarında da kulu ile hemhâl olmak ister. Sadece darda kaldığı anlarda 

Allah’ı hatırlayarak dua eden kimse, Kur’an-ı Kerim’de şöyle eleştirilir: 

يٍض  ۪ٓاٍء َعر  َع و دُّ ٰرُّ َفذُّ هُّ الٰشَ ْنَساِن اَْعَرَض َونَاه ِبَجانِِبه   َواَِذا َمٰسَ ۪ٓا اَْنَعْمَنا َعلَى اَْلِ  َواَِذ
 “İnsana bir nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirir ve yan çizer. Fakat 

ona bir kötülük dokunduğu zaman da yalvarmaya koyulur.” (Fussilet, 41/51)  

Nitekim bu tavır, Allah’ın âyetlerini inkâr edenlerin, başlarına bir musibet 

geldiğinde büyük bir acizlik içerisinde yalvarmalarına, Allah onları bu 

musibetten kurtardığında ise nankörlük yapmalarına benzemektedir. (Lokmân, 31/32)   

Oysa insan,  her an Allah’a muhtaç olduğunun, O’nunla kurduğu bağı her an 

sağlam ve taze tutması gerektiğinin şuurunda olmalıdır. İşte bu noktada istenen 

bilinç düzeyine ulaşmak, hayatın rahat zamanlarında da dua etmeyi gerekli kılar. 

Nitekim Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle 

buyurmuştur:  
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هُّ أَْن يَْسَتِجيَب  ُّ َمْن َسٰرَ َرِب  اّلٰله َدائِِد َواْلكُّ لَهُّ ِعْنَد الٰشَ  
َعاَء ِفى ْكِثِر الٰدُّ َخاءِ  َفْليُّ الٰرَ  

“Sıkıntılı ve ızdıraplı anlarda duasının Allah tarafından kabul edilmesi her 

kimi sevindirirse, bolluk ve ferahlık zamanlarında duasını çoğaltsın.” (Tirmizî, 

“Deavât”, 9)  

İyi gününde şükreden, eline geçen nimeti O’nun rızasına uygun biçimde 

kullanabilmek için Rabbine dua eden kul, bolluk ve refah içinde de yaratıcısına 

bağlılığını ve sadakatini göstermiş olur. Sabah akşam O’nun rızasını dileyerek 

dua edenlerle birlikte (Kehf, 18/28) Rabbini tazim eder. 

Duanın yasak olduğu bir zaman yoktur. Aksine, âyet ve hadislerde bazı vakit 

ve durumlarda yapılan duaların daha makbul olduğu belirtilmiştir. Bu vakitler, 

kulun Rabbine daha yakın olacağı özel zamanlardır. Seher vakitleri bu değerli 

zaman dilimlerinden birisidir.  

Rabbimiz;  ُّوَن َوِباَْلَْسَحاِر ه ْم يَْسَتْغِفرُّ “Onlar (takva sahipleri) seher 

vakitlerinde bağışlanma dilerler.” (Zâriyât, 51/18) âyeti ile bu vaktin kıymetine 

dikkat çeker. Allah Resûlü de dua için, gecenin son üçte birinin önemli olduğuna 

vurgu yapar. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner (rahmet nazarı ile 

bakar) ve şöyle der:  

نِى َفأَْغِفَر لَهُّ  ونِى َفأَْسَتِجيَب لَهُّ َوَمْن يَْسأَلُِّنى َفأُّْعِطَيهُّ َوَمْن يَْسَتْغِفرُّ   َمْن يَْدعُّ

“Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok 

mu, isteğini vereyim. Af dileyen yok mu, onu bağışlayayım.” (Tirmizî, “Deavât”, 78)  

Allah ve Resûlü bu ve buna benzer vakitleri (Bkz. Müslim, “Cum’a”, 13; Ebû Dâvûd, “Salât”, 

35) zikrederek aslında müminlerin her anlarını, dua için fırsata çevirmelerini 

isterler.  
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Nitekim Resûl-i Ekrem’in (sav) hayatına baktığımız zaman, duanın onun 

hayatının her noktasını kuşattığını görürüz. Günlük hayatın akışı içinde duayı 

adeta vazgeçilmez bir unsur olarak gören Sevgili Peygamberimiz, sabah 

uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine şöyle dua ederdi. 

ِ اْلَحْمدُّ   ورُّ  ّلِلٰه    اٰلَِذى أَْحَيانَا بَْعَد َما أََماتََنا َوإِلَْيِه الٰنُّشُّ

“Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr”  

(Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Dönüş yine O’nadır.) 

(Dârimî, “İsti’zân”, 53)  

Gece yatağına yattığında ise, sığınacak bir yeri olduğu için Allah’a şükrünü 

şöyle dile getirirdi:  

ِ اْلَحْمدُّ  ْن ََل َكاِفَى لَهُّ  ّلِلٰه الَِٰذى أَْطَعَمَنا َوَسَقانَا َوَكَفانَا َوآَوانَا َفَكْم ِمَمٰ  
ْؤِوىَ   َوََل مُّ   

“Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve kefânâ ve âvânâ ve kem mimmen 

lâ kâfiye lehü velâ mü’viye”  

(Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi 

yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.) 

(Tirmizî, “Deavât”, 16) 

Hz. Peygamber yaptığı her işte Allah’ın rızasını gözetir ve bu niyetini 

Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde  

مَٰ  هُّ ِخْر لِى َواْخَتْر لِى اَلٰله  

“Allâhümme hır lî vahter lî” (Allah’ım bana hayırlısını ver ve benim için en 

uygun olanı seç.) (Tirmizî, “Deavât”, 85) diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de 

binitine biner ve üç kez tekbir getirdikten sonra  
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ينََۙ  ْقِرن  ٰنَا لَهُّ مُّ َذا َوَما كُّ َر لََنا هه ي َسٰخَ ْبَحاَن اٰلَذ  ﴿﴾سُّ  
۪ٓا اِلهى   وَن َواِٰنَ ْنَقِلبُّ ﴿﴾َرٰبَِنا لَمُّ  

“Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehü mukrinîn ve innâ ilâ 

rabbinâ lemünkalibûn” (Hiçbir şekilde sahip olamayacakken, bu biniti bizim 

hizmetimize veren Allah’ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar 

döneceğiz.) (Müslim, “Hac”, 425; İbn Hanbel, II, 144) duasıyla Allah’a şükrünü arz ederdi. 

Kısacası Allah Resûlü (sav) hayatın her alanını dualarıyla zenginleştiriyor, 

ruhunu dua ile besliyor ve teskin ediyordu. 

Her anını dua ile süsleyen Sevgili Peygamberimiz, Allah ile kulu arasındaki 

bağın daha da güçlü olduğu özel zamanlarda yapılan duaya, kulluk ve ibadete 

daha da önem verir, bütün samimiyetiyle Rabbine yönelirdi. Nitekim, 

Ramazan’ın son on gününde, başka hiçbir zaman olmadığı kadar, ibadet ve 

kulluk için çaba gösterirdi. ( Tirmizî, “Savm”, 73) “Kadir gecesinde nasıl dua edelim?” 

diye soran Hz. Âişe’ye,  

ٰوٌ َكِريٌم تُِّحٰبُّ اْلَعْفَو َفاْعفُّ  ٰمَ إِٰنََك َعفُّ هُّ َعٰنِى اَلٰله   

“Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet.” duasını öğretmişti. (Tirmizî, 

“Deavât”, 84)  

Allah Resûlü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, (Müslim, “Cihâd ve siyer”, 58) 

bazen koltuk altı görülünceye kadar ellerini kaldırır, (Buhârî, “İstiskâ”, 21; Ebû Dâvûd, “Tefrîu 

ebvâbi’l-vitr”, 23; İbn Mâce, “İkâmetü’s-salavât”, 119) bazen de avuçlarını açarak ( Ebû Dâvûd, “Tefrîu 

ebvâbi’l-vitr”, 23) içtenlikle dua ederdi. Zira Allah, yüce kelâmında kullarından, 

kendisine için için dua etmelerini istemişti:  

يَن   ْعَتد  ْفَيًة  اِٰنَهُّ ََل يُِّحٰبُّ اْلمُّ ًعا َوخُّ ْم تََضٰرُّ وا َرٰبَكُّ   اُّْدعُّ
“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları 

sevmez.” (A’râf, 7/55)  
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Bu yüzden Allah Resûlü yüksek sesle dua etmekten hoşlanmaz, böyle 

yapanları uyarırdı. Ebû Mûsâ el-Eş’arî’nin anlattığına göre, Hayber’e yapılan 

seferden dönüşte böyle bir olay yaşanmıştı. Resûlullah ile beraber olanlar, 

Medine’ye yaklaştıklarında yüksek bir tepeye çıkınca yüksek sesle tekbir 

getirerek Allah’a tazimde bulunmuşlardı. Bunun üzerine Allah Resûlü onlara şu 

nasihatte bulundu:  

وَن َسِميًعا بَِصيًرا  وَن أََصٰمَ َوََل َغائًِبا ، َتْدعُّ ْم ََل تَْدعُّ ْم ، َفإِٰنَكُّ ِسكُّ وا َعلَى أَْنفُّ اْربَعُّ
  َقِريًبا

“Kendinize gelin! Siz sağır olan ve burada bulunmayan bir Allah’a 

seslenmiyorsunuz. (Bilakis) Her şeyi işiten, gören ve size çok yakın olan Allah’a 

sesleniyorsunuz.” (Buhârî, “Tevhîd”, 9; Buhârî, “Megâzî”, 39)  

 “Resûlullah (sav) dua ederken kararlı davranırdı ve ashâbına şu tavsiyede 

bulunurdu:  

لِ  ْم َفًَل يَقُّ كُّ ٰمَ  إَِذا َدَعا أََحدُّ هُّ ِم اْغِفْر لِى إِْن ِشْئَت اَلٰله َعٰظِ َولَِكْن لَِيْعِزِم اْلَمْسأَلََة َوْليُّ
ْغَبةَ  َ َفإِٰنَ  الٰرَ هُّ َشْىٌء أَْعَطاهُّ  اّلٰله ََل يََتَعاَظمُّ  

“Sizden biri dua edince ‘Allah’ım, dilersen beni affet!’ demesin. Kararlı, 

azimli bir şekilde dua edip istesin ve üzerine düşsün. Zira Allah’ın ihsan 

etmekte, bahşetmekte zorlanıp daralacağı hiçbir şey yoktur.” ( Müslim, “Zikir ve dua ve 

tevbe ve istiğfar”, 8)   

Bununla birlikte Peygamber Efendimiz yaptığı duaya karşılık hemen sonuç 

beklemez, ama Rabbinin kendisini boş çevirmeyeceğini bilirdi. Bir keresinde  

ولُّ َقْد َدَعْوتُّ َفلَْم يُّْسَتَجْب لِى ْم َما لَْم يَْعَجْل َفَيقُّ   يُّْسَتَجابُّ ألََحِدكُّ

“Sizden biriniz, ‘Ben (Rabbime) dua ettim de duam kabul edilmedi.’ deyip 

acele etmediği müddetçe, duası karşılık bulur.” (Müslim, “Zikir ve dua ve tevbe ve istiğfar”, 91; 

Ebû Dâvûd, “Tefrîu ebvâbi’l-vitr”, 23) buyurmuştu.  
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وَل  ِ ِقيَل يَا َرسُّ ولُّ قَْد َدَعْوتُّ َوَقْد َدَعْوتُّ َفَلْم أََر  »َما اَِلْسِتْعَجالُّ َقاَل اّلٰله يَقُّ
لَِك ْسَتْحِسرُّ ِعْنَد يَْسَتِجيبُّ لِى َفيَ  َعاءَ  ذه َويََدعُّ الٰدُّ  

Sahâbe “Yâ Resûlallah! Acele etmek nedir?” diye sorunca da “Dua ettim de 

kabul edildiğini görmedim, der ve o anda vazgeçerek duayı bırakır.” (Müslim, “Zikir 

ve dua ve tevbe ve istiğfar”, 92) cevabını vermişti. Resûlullah’ın açıklamasından 

anlaşılacağı üzere karşılığı ister bu dünyada verilsin, ister âhirete ertelensin, dua 

er ya da geç Allah katında karşılık bulacaktır.  

Dua eden kişinin, her şeye kâdir olan Rabbine el açtığının farkında olması ve 

dilinden dökülen ya da gönlünden geçen cümlelerin muhatabı olarak seçtiği 

Rabbine yakışır bir biçimde dua etmesi gerekir. Bu bağlamda Allah Resûlü’nün 

bir diğer tavsiyesi şu şekildedir: 

وا  َ اْدعُّ وَن ِباْلِ  اّلٰله وِقنُّ ْم مُّ َجابَةِ َوأَْنتُّ  
وا أَٰنَ   َ َواْعلَمُّ َعاًء ِمْن َقْلٍب َغاِفٍل ََلهٍ َلَ  اّلٰله    يَْسَتِجيبُّ دُّ

“Allah’a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah, 

ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez.”  (Tirmizî, 

“Deavât”, 65)  

Allah (cc), kendisine yönelen kulun duasını kabul edeceğini vadediyor ve 

buyuruyor ki;  

اِع اَِذا َدَعانَِۙ  يبُّ َدْعَوَة الٰدَ يٌب  اُّج  ي َقر  ي َفِاٰن  ي َعٰن   َواَِذا َساَلََك ِعَباد 
ونَ  دُّ ْم يَْرشُّ ي لََعٰلَهُّ وا ب  ْؤِمنُّ ي َوْليُّ وا ل  يبُّ  َفْلَيْسَتج 

“Kullarım sana beni sorarlarsa, bilsinler ki ben, şüphesiz onlara yakınım. 

Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi 

kabul edip bana inansınlar ki, doğru yolda yürüyenlerden olsunlar.” (Bakara, 2/186)  
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Bu konuda Peygamberimiz (sav) ise,  

ْم تَ  َباَرَك َوتََعالَى َحِيٰىٌ َكِريٌم يَْسَتْحِيى ِمْن َعْبِدهِ إِٰنَ َرٰبَكُّ  
َما ِصْفًرا ٰدَهُّ  إَِذا َرَفَع يََدْيِه إِلَْيِه أَْن يَرُّ

“Şüphesiz Rabbiniz son derece hayâ ve kerem sahibidir. Kulu O’na elini 

kaldırdığı zaman, o elleri boş çevirmekten hayâ eder.” (Ebû Dâvûd, “Tefrîu ebvâbi’l-vitr”, 23) 

buyurmuştur. Böyle bir lütuf karşısında Rabbine dua eden insandan, (azabından) 

korkarak ve (rahmetini) umarak Allah’a yönelmesi istenmiştir. (A’râf, 7/56)  

Allah Teâlâ bu şekilde dua eden müminin duasına önem vermekte, onun yalnız 

olmadığını, her türlü şartta durumunu bilen ve ona yakın olan bir Allah 

bulunduğunu hatırlatmaktadır. ( Müslim, “Zikir ve dua ve tevbe ve istiğfar”, 19) 

Hz. Peygamber (sav) Allah’a güzel isimleriyle dua etmekten hoşlanırdı. 

Bir gün Enes b. Mâlik ve Resûlullah birlikte otururken, namaz kılan bir adama 

şahit oldular. Adam namazdan sonra, “Ey Allah’ım! Hamd ancak sanadır, senden 

başka ilâh yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren (sensin) ey Celâl ve İkram 

sahibi! Ey Hayy (ezelî ve ebedî bir hayata sahip olan) ve Kayyûm (kâinatı idare 

eden)! Senden istiyorum!” diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resûlü, adamın bu 

davranışını onaylayarak, “Şüphesiz Allah’a, kendisi ile dua edildiği zaman mutlaka 

kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ism-i âzam ile dua etti.” buyurdu. (Ebû Dâvûd, 

“Tefrîu ebvâbi’l-vitr”, 23) Nitekim Kur’an-ı Kerim’de de  

 ۖ وهُّ ِبَها ى َفاْدعُّ ْسنه ِ اَْلَْسَم۪ٓاءُّ اْلحُّ  En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ)“َوّلِلٰه

Allah’ındır. O hâlde O’na, o güzel isimlerle dua edin.” (A’râf, 7/180) buyrulmuştur. 

Peygamberimiz hem bu dünya için hem de âhiret için dua ederdi. En çok 

yaptığı dualardan biri şuydu:  

اِر  اَ  ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الٰنَ ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اَْله تَِنا ِفي الٰدُّ ۪ٓا اه ٰمَ َرٰبََن هُّ لٰله  
“Allâhümme rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten 

vekınâ azâbe’n-nâr” (Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. 
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Bizi cehennem azabından koru!) (Ebû Dâvûd, “Tefrîu ebvâbi’l-vitr”, 26; Müslim, “Zikir ve dua ve tevbe ve 

istiğfar”, 26)  Kur’an-ı Kerim’de de dua edilirken âhiretin unutulmaması gerektiği 

hatırlatılıyordu:  

ِخَرِة ِمْن َخًَلٍق  ْنَيا َوَما لَهُّ ِفي اَْله تَِنا ِفي الٰدُّ ۪ٓا اه ولُّ َرٰبََن  …َفِمَن الٰنَاِس َمْن يَقُّ
ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الٰنَاِر  ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اَْله تَِنا ِفي الٰدُّ ۪ٓا اه ولُّ َرٰبََن ْم َمْن يَقُّ َوِمْنهُّ

يٌب ِممَٰ  ْم نَص  ِ۪ٓئَك لَهُّ يعُّ اْلِحَساِب﴿﴾ ﴿﴾ اُّوُ۬له ُّ َسر  وا  َواّلٰله ا َكَسبُّ  
“İnsanlardan, ‘Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver.’ diyenler 

vardır. Bunların âhirette bir nasibi yoktur. Onlardan, ‘Rabbimiz! Bize dünyada 

da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.’ diyenler de 

vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı pek çabuk 

görendir.” (Bakara, 2/200-202)  

Ayrıca Peygamberimiz, duada istenecek şeylerin meşru olmasına da özen 

gösterirdi. Bu nedenle Hz. Peygamber, Allah’ın duaları kabul edeceğini 

belirtirken, günah işlemeyi veya akrabalık ilişkilerinin kesilmesini amaçlayan 

duaları istisna etmişti. (Müslim, “Zikir ve dua ve tevbe ve istiğfar”, 92) 

Sevgili Peygamberimiz duayı “âmin” diyerek bitirmeye önem verirdi. Dua 

için kaldırdığı ellerini yüzüne sürmedikçe duasını sonlandırmazdı. (Tirmizî, “Deavât”, 

11) Sahâbe de Allah Resûlü’nün bu uygulamalarını devam ettiriyordu. Söz gelimi 

Ebû Züheyr en-Nümeyrî, topluluk içinde bir kişi dua ettiğinde duasını “âmin” ile 

bitirmesini tavsiye eder ve duanın sayfaya vurulan bir mühür gibi olduğunu 

söylerdi.  

Ebû Züheyr bu konuyla ilgili başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere 

şöyle anlatmıştı:  

“Bir gece Resûlullah (sav) ile birlikte dışarıya çıkmıştık. Devamlı ve 

ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber (sav) 

durup onu dinlemeye başladı ve ‘Eğer mühürlerse, kazandı.’ dedi. Cemaatten 
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birisi ‘Ne ile mühürleyecek?’ diye sorunca, O (sav), “Âmin ile. Eğer âmin ile 

mühürlerse kazandı.” diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber’e (sav) soru 

soran kişi, dua eden adama gidip dedi ki, ‘Ey filân, âminle bitir ve müjdeye nail 

ol!’” (Ebû Dâvûd, “Salât”, 167, 168) 

İnsanın kendi kendine dua etmesi kadar, başkalarından dua alması da 

önemlidir. Örneğin Allah Resûlü Hz. Ömer’e, hasta ziyaretine gittiğinde ondan 

kendisi için dua istemesini tavsiye etmiştir. Zira onun duası meleklerin yaptığı 

dua gibidir. (İbn Mâce, “Cenâiz”, 1) Müslüman’ın din kardeşi için yaptığı dua hakkında 

ise Peygamberimiz şunları söyler:  

ٰلََما َدْعَوةُّ اْلمَ  َعائِِه كُّ نُّ َعَلى دُّ ْسَتَجابٌَة ألَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب ِعْنَد َرأِْسِه َملٌَك يَُّؤٰمِ ْرِء مُّ
 َدَعا لَهُّ ِبَخْيٍر َقاَل آِميَن َولََك ِبِمْثِلهِ 

“Kişinin (din) kardeşi için gıyabında (onun olmadığı yerde) ettiği dua 

makbuldür. O kişinin başucunda, duasına âmin diyen bir melek bulunur. O kişi 

(din) kardeşine hayır dua ettikçe (görevli) melek:  ‘Âmin, (din kardeşin için 

istediğin) hayrın misli senin için de olsun.’ der.” (İbn Mâce, “Menâsik”, 5)  

Bunun gibi, anne babanın çocuklarına yaptığı dua, misafirin ve yolcunun 

duaları da kabul olunacak dualar arasında zikredilmiştir. (Tirmizî, “Birr ve sıla”, 7) Diğer 

taraftan haksızlığa uğrayan insanların da bedduasından sakınmak gerekir. Allah 

Resûlü, Muâz b. Cebel’i Yemen’e gönderirken, mazlumların duasından 

sakınmasını tavsiye eder ve şöyle buyurur:  

ِ َواٰتَِق َدْعَوَة اْلَمْظلُّوِم َفإِٰنَهُّ لَْيَس بَْيَنهُّ َوبَْيَن  ِحَجاٌب  اّلٰله  

“Mazlum ile Allah arasında (duanın kabulüne mâni olacak) hiçbir perde 

yoktur.” (Buhârî, “Megâzî”, 61)  

Sonuç olarak insan, hayatını duayla anlamlandırmalı, duasız bir hayatın 

Allah katında değeri olamayacağından hareketle kendine değer katmak, varlığını 

anlamlı kılmak ve Allah katında bir değer bulmak için dua etmelidir.  
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Yaptığı dua ise içten ve samimi olmalıdır. Gerçekleşeceğine inanarak, ısrarla 

Allah’a isteklerini arz etmeli ama duasının bir an önce gerçekleşmesi için acele 

etmemelidir.  

Kur’an’daki dua âyetleriyle ya da selef-i sâlihînden nakledilen/me’sûr 

dualarla Rabbimize niyazda bulunmak mümkün olduğu gibi, içinden geldiğince, 

kendi diliyle ve kendi hislerini ortaya koyarak dua etmek de mümkündür. En 

güzeli ise, her işte olduğu gibi dua ederken de Peygamber Efendimizi örnek 

almak, onun öğrettiği dua adabına uyarak, onun dilinden dökülen cümlelerle 

Allah’a yalvarmaktır. Allah’ın Son Resûlü bir duasında Rabbine şöyle yalvarır: 

ٰمَ اْغِفْر لِى َخِطيَئِتى َوَجْهِلى َوإِْسَراِفى ِفى أَْمِرى َوَما أَْنَت أَْعلَمُّ بِِه ِمٰنِى  هُّ مَٰ اَلٰله هُّ  اَلٰله
ٰلُّ َذلَِك ِعْنِدى ى َوَهْزلِى َوَخَطِئى َوَعْمِدى َوكُّ  اْغِفْر لِى ِجٰدِ

ٰمَ اَ  هُّ ْرتُّ َوَما أَْسَرْرتُّ َوَما أَْعلَْنتُّ َوَما أَْنَت أَْعلَمُّ ِبِه لٰله ْمتُّ َوَما أَٰخَ اْغِفْر لِى َما َقٰدَ
ٰلِ َشْىٍء َقِديرٌ  رُّ َوأَْنَت َعلَى كُّ َؤٰخِ مُّ َوأَْنَت اْلمُّ َقٰدِ  ِمٰنِى أَْنَت اْلمُّ

 

“Allah’ım! Günahımı, bilgisizliğimi(n sonucu olarak yaptıklarımı), haddimi 

aşarak işlediklerimi ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla! 

Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim 

günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. 

Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve 

açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de 

sensin, geride bırakan da sensin. Ve senin gücün her şeye yeter.” (Müslim, “Zikir”, 70) 
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DUA 

 

ٰمَ َرٰبَ  هُّ ِميعُّ اْلَعِليمُّ اَلٰله ْل ِمٰنَا إِٰنََك أَنَت الٰسَ َنا تََقٰبَ  

ِحيمُّ  ابُّ الٰرَ ٰوَ  َوتُّْب َعلَْيَنآ إِٰنََك أَنَت الٰتَ
مَٰ  هُّ ،يمٍ قِ تَ سْ مُّ  يٍق رِ إلى طَ وَ  ٰقِ حَ ا إلى الْ نَ قْ فِٰ وَ ا وَ نَ دِ اهْ  اَلٰله  
مَٰ  هُّ َتطَ  اَلٰله اِبيَن ، َواْجَعْلنا ِمْن اْلمُّ ٰوَ ِرينَ اْجَعْلنا ِمْن الٰتَ ، ٰهِ  

 َواْجَعْلنا ِمْن عبادك الصالحين
امِ رَ كْ َِل اْ وَ  لِ ًَل جَ ا الْ ا ذَ يَ  ومُّ ٰيُّ ا قَ يَ  ٰيُّ ا حَ يَ   

ينَ  ْرنَا َعلَى اْلَقْوِم الٰظَالِم   اَْنَت َمْولهيَنا َفاْنصُّ
ينَ  ْرنَا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكاِفر   اَْنَت َمْولهيَنا َفاْنصُّ

 
َمٰنَا ِبَم۪ٓا اَْنَزلْ  ۪ٓا اه ينَ َرٰبََن اِهد  ْبَنا َمَع الٰشَ وَل َفاْكتُّ سُّ َت َواٰتََبْعَنا الٰرَ  

Ya Rab biz sana inandık, kitabına bağlandık, sana şahidiz bizi şahitlerden 

yaz Ya Rab”, 

َمِة  اِٰنََك ََل تُّْخِلفُّ  ِلَك َوََل تُّْخِزنَا يَْوَم اْلِقيه سُّ تَِنا َما َوَعْدتََنا َعلهى رُّ يَعادَ َرٰبََنا َواه اْلم   

“Ya Rab gönlümüzü imanla abad eyledin, mümin doğduk mümin 

yaşamayı, iman-ı kamil ile hüsn-i hatime ile sana dönebilmeyi müyesser eyle, 

toprağın üstünde aziz ettin toprağın altında zelil etme Ya Rabbi”,  
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يَن اَِماًماَرٰبََنا َهْب لََنا ِمْن اَْزَواِجَنا وَ  ٰتَق  ٍن َواْجَعْلَنا لِْلمُّ َة اَْعيُّ ٰيَاتَِنا قُّٰرَ ٰرِ ذُّ  

“Ya Rabbi, yüzyıllar boyu medeniyetimizin temelinde mutlu aile, huzurlu aile 

vardı, bize göz nuru, gönül süruru eş ver, evlat ver, sevgide, saygıda, huzurda, 

güvende, mutlulukta bizi örnek aile eyle ya rabbi.”  

۪ٓاءِ  َع ۗي َرٰبََنا َوتََقٰبَْل دُّ ٰيَت  ٰرِ وِة َوِمْن ذُّ له يَم الٰصَ ق  ي مُّ  َرٰبِ اْجَعْلن 

“Bizi ve evladımızı namaz kılanlardan eyle”, 

ومُّ اْلِحَسابُّ   يَن يَْوَم يَقُّ ْؤِمن  ي َولَِوالَِدٰيَ َولِْلمُّ  َرٰبََنا اْغِفْر ل 

“Ya Rab, büyük mahkeme gününde beni, ana babamı ve bütün mü’minleri 

bağışla Ya Rab” 

ينَ  ونَٰنَ ِمَن اْلَخاِسر  َسَنا َواِْن لَْم تَْغِفْر لََنا َوتَْرَحْمَنا لََنكُّ ۪ٓا اَْنفُّ  َرٰبََنا َظلَْمَن

“Ya rab, biz nefsimize zulmettik, eğer sen affetmezsen, eğer sen 

lütfetmezsen, ebedi ziyanda kalanlardan oluruz Ya Rabbi” 

ابُّ  ْنَك َرْحَمًة  اِٰنََك اَْنَت اْلَوٰهَ  َرٰبََنا ََل تُِّزْغ قُّلُّوبََنا بَْعَد اِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَدُّ

“Ya Rab, gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma, kulun 

dileği çoğaldıkça bağışı çoğalan Mevlasın. 

Sana giden iman  caddesinden  ve  sırat ı  müstakimden ayaklarımız 

kaydırma Allah’ım” 
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يَمانِ  ونَا ِباَْل  يَن َسَبقُّ ْخَوانَِنا اٰلَذ   َرٰبََنا اْغِفْر لََنا َوَِلِ
۪ٓا اِٰنََك َرؤٌُُّ۫ف   وا َرٰبََن َمنُّ يَن اه ي قُّلُّوِبَنا ِغًلا لِٰلَذ  يٌم   َوََل تَْجَعْل ف  َرح   

“Ya Rab, bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla, 

mü’minlere karşı gönüllerimizde kin bırakma, ehl-i imana birlik ver, dirlik ver, 

feraset ver, basiret ver” 

Yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda etle tırnak, ruhla beden 

gibi bir ve beraber olmuş mübarek milletimizi daim eyle, birliğimizi ihlal etmek 

isteyenlere fırsat verme, entrikalarını başlarına makus eyle, Devletimizi payidar, 

milletimizi bahtiyar eyle, 

Ya rab bizleri Sana layık  kul,  Habibine layık ümmet eyle. Kur’an’a hadim 

millet eyle.  

Ya Erhamerrahimin! 

Ya rab yaşadığımız hayat boyunca hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, 

vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, kalbin şefkatlisini 

ve merhametlisini, ölürken ölümün beşaretlisini, öldükten sonra kabrin 

saadetlisini cümlemize nasip eyle. 

Yuvalarımıza, yurdumuza huzur, saadet ve mutluluklar ihsan eyle.  

Darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar, 

borçlulara edalar lütfeyle. 

Çocuklarımızı hayırlı evlatlar eyle Allah’ım! Her türlü kazadan beladan 

yavrularımızı muhafaza eyle.  

Gençlerimizi koru Allah’ım! Gencecik yürekleri sana asi olmaktan, senden 

uzaklaşmaktan, her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıktan, zehirli akımlardan, 

akran şerrinden sen muhafaza eyle. 
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Şehitlerimizi rahmetinle kucakla, bizleri onlarla cennetinde cem eyle Ya 

Rabbi. Kahraman askerimizi ve polisimizi her daim muzaffer eyle Allah’ım. 

Aziz vatanımız bir hicret yurduna, denizlerimiz mülteci mezarlığına döndü. 

Zorbalıktan kaçarak şefkatimize sığınan, şiddetten kaçarak merhamet uman, 

savaştan kaçarak barışa koşan, hayatta kalabilmek için yardımımıza muhtaç olan 

muhacirlerin sen yardımcısı ol Allah’ım. 

Onları bağrına basan milletimize ve devletimize zeval verme. Bencillik 

kabuğunu kıran, kardeşlerine gönlünü açan, huzurunu, ekmeğini, iftar sofrasını 

paylaşan halkımızı kıyamete kadar her türlü şerden, afet ve beladan muhafaza 

eyle.  

Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören, 

açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, biçarelere imdat eyle, himmetini, 

yardımını üzerlerinden esirgeme Allah’ım!  

Yüce Kur’an’ın hürmetine, Kâbe’nin hürmetine, Resûlü’nün hürmetine, Şu 

mübarek Ramazan’da sana yalvaran diller hürmetine, İslâm coğrafyasında akan 

kan ve gözyaşlarının durmasını, bütün kardeşlerimizin huzur ve güven içinde 

nice bayramlara ulaşmalarını Sen nasip eyle Allah’ım! 

İslam’ın ve insanlığın hayrına olan bütün işlerimizde devlet ve milletçe 

bizleri muvaffak eyle Allah’ım! 

Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle.  

Son nefesimizde Kelime-i şahadet ki buyurun ( اشهد ان َلاله اَلاّلل 

 diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman (واشهد ان محمدا عبده ورسوله

ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip eyle. 
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Gönlümüzü kıbleden ayırma! 

Gönlümüzü Kabe'den ayırma! 

Gönlümüzü birbirimizden ayırma, 

Gönül kıranlardan değil, gönül yapanlardan eyle 

Gönül incitenlerden değil gönlü onaranlardan eyle.. 

Ya İlahi! Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizi de affeyle. 

………………………………………….. 

Biz,kısık sesleriz...minareleri, 

Sen, ezansız bırakma Allahım! 

Ya çağır şurda bal yapanlarını, 

Ya kovansız bırakma Allahım! 

 

Mahyasızdır minareler...göğü de, 

Kehkeşansız bırakma Allahım! 

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 

Müslümansız bırakma Allahım! 

 

Bize güç ver...cihad meydanını, 

Pehlivansız bırakma Allahım! 

Kahraman bekleyen yığınlarını, 

Kahramansız bırakma Allah'ım! 
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Bilelim hasma karşı koymasını, 

Bizi cansız bırakma Allah'ım! 

Yarının yollarında yılları da, 

Ramazansız bırakma Allah'ım! 

 

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, 

Ya çobansız bırakma Allah'ım! 

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız; 

Ve vatansız bırakma Allah'ım! 

 

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 

Müslümansız bırakma Allah'ım! 

  

Arif Nihat Asya 


