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NİYYET ÇEŞİTLERİNE GÖRE BELLİ SAYIDA SURE
OKUMAK
Size annem adına bir konuda danışmak istiyorum. Kısaca açıklayayım hocam. Bizim
yaşadığımız yörede bir bayan hoca var. Herhangi bir niyet için dua edeceğimiz zaman bize
farklı niyetler için farklı dualar okumamızı söylüyor. Örneğin; evin bereketi artsın diye 7000 tane
Fatiha suresi okuyun, veyahut da bir dileğinizin gerçekleşmesi için 21000 tane ihlas suresi
okuyun vs. gibi şeyler söylüyor. Benim abim Uzmanlık Eğitimini tamamladı ve şu anda
atamasının yapılması için bekliyoruz ve bu süreçte annem Abimin atamasının hakkında hayırlı
olan bir yere çıkması için kendi gönlünden geçen duayı ediyor, Yasin okuyor, Peygamber
Efendimize salavat getiriyor. Ama bir taraftan da bu bayan hocanın söylemlerinden yola çıkarak
acaba özel bir dua okumamız gerekir mi diye içten içe telaş ediyor hocam. Size danışmak
istediğim konu ise dinimizde bu şekilde şu niyet için bu sureyi şu sayıda okuyun, diğeri için
başka sureyi başka sayıda okuyun gibi yaklaşımların yeri var mıdır? Yoksa gönlümüzden
geldiğince, dilimizin döndüğünce Allah'a dua etmek yeterli midir? Bu konuda bizi aydınlatırsanız
çok memnun oluruz hocam...

Cevap: Ben ne diyeyim o hurafeci hoca taslaklarına. Bari bunlar Peygamber zamanında
yaşasalardı da Peygamber'e de bu uydurmaları öğretselerdi. Yalan kızım bunların hepsi yalan,
hurafe. Duaların en güzeli, insanın içinden gelen duadır. Kur'ân dua kitabı değil, ölü kitabı
değildir. Kur'ân ahlak kitabı, kanun kitabı, hidayet kitabıdır. Kur'ân duaların kabulü için okunmaz,
anlaşılıp buruklarının uygulanması için okunur. Fatiha’da
"Bize doğru yolu göster"
derken biz ne istiyoruz Allah'tan? Doğru yolu göstermesini istiyoruz. Peki, doğru yol nedir, işte
doğru yol Kur'ân'ın buyruklarına uyma, yasaklarından kaçma yoludur. Dua da güzel şeydir,
kulun Allah'a bağlılığını gösterir. Tıpkı çocuğun anne babasına yapışması gibi dua da kulun
Allah'a yapışması demektir. Makbul dua bilmem falan sureyi kaç bin kez okumak değil, içten
geldiği biçimde Allah'a yalvarıp dileğini istemektir. Dua ibadetin beyni, duâ mü'minin silahıdır.

Hz. Peygamber (sav)in yaptığı çeşitli dualar vardır. Bunları "Açıklamalı Yeni Dua Mecmuası"
adlı kitabımızdan öğrenebilirsiniz. Bunlardan bir tanesini size yazıyorum. İçtenlikle okunursa
Allah dilerse kulunun isteğini kabul eder, muradını verir. Her şey O'nun dilemesine bağlıdır.

Hacet duâsı:

Bir dileği olan kimse, iki rekât namaz kılıp şu duâyı okursa Allah’ın muradını
vereceği umulur:
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ُﻟﺎَ إﻠـ'ـﻪَ إﻠﺎَّ اﻠﻠﻪ اﻞْﺡَﻝِﯨﻢُ اﻞْﻙَﺭِﯨﻢ
❊ِﺱُﺏْﺡَاﻦَ اﻠﻠﻪ ﺭَﺏِّ اﻞْﻉَﺭْﺵ
ِاﻞْﻉَﻅِﯨﻢ
❊ِّﺍَﻝْﺡَﻡْﺩُ ِﻟﻠﻪ ﺭَﺏ
َاﻞْﻉَاﻞَﻡِﯨﻦَ ﺃَﺱْﺃَﻝُﻙَ ﻡُوﺞِﺏَاﺖِ ﺭَﺡْﻡَﺕِﻙَ ﻭَ ﻉَﺯَاﺊِﻡَ ﻡَﻍْﻑِﺭَﺕِﻙَ ﻭ
َاﻞْﻉِﺹْﻡَﺓَ ﻡِﻥْ ﻙُﻝِّ ﺫَﻥْﺏٍ ﻭَ اﻞْﻍَﻥِﯨﻢَﺓَ ﻡِﻥْ ﻙُﻝِّ ﺏِﺭٍّ ﻭَ اﻠﺲَّﻟﺎَﻡَﺓ
َّﻡِﻥْ ﻙُﻝِّ إﺚْﻡٍ ﻟﺎَ ﺕَﺩَﻉْ ﻝِﻯ ﺫَﻥْﺏًﺍ إﻠﺎَّ ﻍَﻑَﺭْﺕَﻩُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻩَﻡًّﺍ إﻠﺎ
َﻑَﺭَّﺝْﺕَﻩُ ﻭَ ﻟﺎَ ﺡَاﺞَﺓً ﻩِﻯَ ﻝَﻙَ ﺭِﺽًﺍ إﻠﺎَّ ﻕَﺽَﻯْﺕَﻩَﺍ ﻱَﺍ ﺃَﺭْﺡَﻡ
َاﻠﺮَّاﺢِﻡِﯨﻦ
❊

"Lâ ilâhe illâllâhu’l-halîmu’l-kerîm. Subhânallahi rabbi’l-‘arşi’l-âẓîm. el-Ḥamdu lillâhi rabbi’l‘âlemîn. Es’eluke mûcibâti rahmetike ve ‘azâime mağfiratike ve’l-ismete min kulli ženbin
ve’l-ğanîmete min kulli birrin ve’s-selâmete min kulli išmin lâ teda‘ lî ženben illâ ğafertehû
ve lâ hemmen illâ ferractehû ve lâ ḥâceten hiye leke rıḍan illâ kaḍaytehâ yâ
erhame’r-râhimîn." (Tirmizî, Salât, Salâtu’l-Hâce; İbni Mâce, İkâmet, 189)
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