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 Soru: 

Bazı insanlar diyorlar ki: Yağmur duâsı yapmamış 

olsaydınız bile yağmur yağardı.  

Bu konudaki görüşünüz nedir? 

 Cevap:  

Ben bu sözü söyleyen kimsenin çok tehlikeli bir 

yaklaşım içinde olduğundan endişe ederim. Zirâ Allah -

azze ve celle- bu konuda şöyle buyurmaktadır: 

ُُّ�مُ  َوقَاَل  ﴿ سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ ََ
َ
َّ  لَُ�ـمۚۡ  َتِجۡب أ ِيـنَ ٱ ِِ ََ َتكۡ �َۡسـ َّ و  َ�ـنۡ  ِ�ُ

ََ َسَيدۡ  ِعَباَدِ�  َّمَ  ُخلُو ََ  ﴾ ٦ َداِخرِ�نَ  ََ

   ] ٦٠: مآلية غفيسورة  [ 

"(Ey kullarım!) Rabbiniz buyurdu ki: Yalnızca 

bana duâ edin ki duânıza icâbet edeyim. Şüphesiz ki 

bana ibâdet etmekten büyüklenenler, aşağılanmış 

olarak cehenneme gireceklerdir."0F

1 

                                                 
1  Ğâfir/Mü'min Sûresi: 60 
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Allah Teâlâ hikmet sahibidir. İnsanlar kendisine ne 

kadar çok muhtaç olduklarını ve Allah’tan başka sığınak-

larının olmadığını bilsinler diye bazen lütuf ve ihsanını 

geciktirir, yağmurun yağmasını bir sebebe bağlar ki o da 

insanların duâsıdır. İnsanlar duâ ettiği zaman yağmur 

yağmazsa, Allah teâlâ'nın bunda bir hikmeti vardır. Allah 

Teâlâ en iyi bilendir, en iyi hükmedendir ve kullarına karşı 

onların kendilerine merhametinden daha merhametlidir. 

İnsan çoğu zaman bir şeyin olması için duâ eder, ama o şey 

hâsıl olmaz, sonra yine duâ eder, yine o şey hâsıl olmaz, 

sonra duâ eder, yine o şey hâsıl olmaz. 

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu 

konuda şöyle buyurmuştur:  

َحِدُ�مْ  غََجلُب �ُتْ (( 
َ
.)) ِل  �ُْتغََجْب  فَغَمْ  َدَعوُْت : َ�ُقوُل  َ�ْعَجْل  مَمْ  َمل أل

 ]وم  ملخلري ومتغم [ 

"Sizden birinizin duâsına acele etmedikçe 

icâbet olunur: İnsan (acele edip): ‘Dua ettim de kabul 

olunmadı' der."1F

1 

                                                 
1 Buhârî, "Kitâbu’d-Deavât, Bâbu Yustecabu li’l-Abdi Mâ Lem Ya’cel", hadis 

no: 6340. Müslim, "Kitâbu’z-Zikri ve'd-Duâ, Bâbu Beyânu Ennehu Yustecabu 

li’d-Dâî Mâ lem Ya’cel", hadis no: 2735. 



 

 5 

 O zaman üzülür ve Allah korusun dua etmeyi 

bırakır. Oysa insan bir söz ile duâ ettiği zaman mutlaka 

bunun karşılığında sevap kazanır. Çünkü duâ bir 

ibâdettir. Duâ eden kimse her halükârda kazançlıdır.  

Hatta bir hadiste Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 

duâ eden kimsenin şu üç şeyden birini elde edeceğini 

haber vermiştir:  

Ya onun duâsı kabul edilir veya ondan daha büyük 

bir kötülük uzaklaştırılır veyahut da bu duâ kıyâmet 

gününde onun için bir azık olur.1 

Bu sözü söyleyen kardeşime Allah -azze ve celle-

'ye tevbe etmesini öğütlerim. Çünkü bu söz, büyük bir 

günahtır, Allah Teâlâ’nın duâ emrine zıttır ve Allah’a 

düşmanlık etmektir. 

 

 

           

 

                                                 
1 Tirmizî, "Kitâbu’l- Deavât, Bâbu Fintizari’l-Feraci ve Ğayri Zâlik," hadis no: 

3573. 


