
 

 

 

 

 

Öyle dua vardır ki içinde Allah’ı(cc) 

sevmekten başka istek yoktur.                                    

Dua;  kulun derdini  bildirmesi değil, o derdin 

dermanının Allah(cc)  olduğunu bilmesidir. 

Sevmeyen insan dua edemez. Zira Allah(cc) 

kabul etmeyeceği duayı ilham etmez.  

 Doğru düşünürken asla kendini kötü 

hissedemezsin. Eğer kendini kötü 

hissediyorsan doğru düşünmüyorsun 

demektir. Kendini kötü hissettiğinde doğru 

düşünme yolu;  o anda  dua edebilmektir.         

Dua: Doğru bilgilerin ardı sıra Rabbine karşı 

sıralanması, tefekkürünü, teslimiyetini, aklını  

ve tasavvurunu kıblesine koymaktır. Bütün 

pozitif düşüncelerin, sözlerin sıralanmasına 

dua vesile oluyor. Sıkıntı anında doğru 

düşünebilme ancak dua ile mümkün olur. 

Kaldır elini hemen.Dimağ, doğruları 

düşünmeye otomatik dönüşür. Çünkü dua, 

bedenden sıyrılmadır. Bedensel ahvalden, 

kalp ve ruhun derece-i hayatına girme 

fırsatını sana verir. Rabbine karşı münacata 

başladığın anda; ruh bedene hakim olmaya 

başlıyor ve neleri Rabbine söylemişsen 

hemen enerjiye dönüşüyor. İsteklerin sanki o 

anda nur oluyor, kuvvet oluyor. Elektrik 

üreten Jeneratör gibi.   

 

 

 

Dua değil, sanki nura ve nara dönüşmesi için 

ateşe odun atıyorsun! Kullandığın ifadeler, 

sözler nura ve kuvvete dönüşüyorlar.                                               

Münacatta kusuru deruhte etmek var.              

İstek duada var.                                      

Münacattan üstün ümmeti ümmeti demek var 

Duadan üstün münacat var.                         

Münacatta şahsi bir şey istemiyor. Zatına                       

bedenine ait değil ruhuna ait, dinine ait 

istiyor.                                                                     

 

 

 

 

 Duanın hususi olan hali münacattır.                          

Olaylar, hadiseler çıkınca ortaya çıkıyor münacat.                                                                    

Gaflet; yapacağını yapmamak.                                    

Sarhoşlukta, şükrünü yapmamak.  

“Dua ve           meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet   

tevekkül, verdiği gibi  

İstiğfar ve   dahi, meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar”   

tövbe                                                            (S:468)      

              Duada; istediğimizi buluyoruz  

 Münacatta; necatı buluyoruz.     

 Dua           mülk    

 Münacatta          melekut 

Münacatta kullukla, ubudiyet var.Ulaşma var,    

teslim var.                                               

Dua da; ibadet var,istek vardır. Ubudiyetin sırrı var.                                                                             

Münacatın sonunda mi’racı vardır.                                  

Dua           suret gibi                                                              

Münacat          sîma                                                         

Münacatta; Rabbini tanımlama var,  kendini ifade 

etme var.                                                                            

Ubudiyet ve kulluk zeminini kurmak var.                 

Duanın içinde;  münacat var.          

 Nasıl ki sihir ve büyüde; ervah-ı habiselerle 

koridor açıp, eğer müdafaası zayıf ise ona tesir 

etmektir.                   

 Dua da ise, her bir insan kâinatın çekirdeği 

aslisi olduğundan herkes, herkeste var. Onu 

hatırlayıp, suretlendirip ona yoğun ruhanî, imanî 

enerji yani canlı ve ruhlu olan ervah-ı aliyeleri 

göndermektir. Sanki uydudan cihaza  müdahele 

etmek gibi.  Sende yoğunlaşmış dimağ, kalp, ruh 

enerjisini karşıya uydu vasıtasıyla göndermektir.                                                                  
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Bütün seslerin cemi’ kadar güçlü, sessiz ses.                                                    

Dua düşüncelerin kıblesi.                                                                           

Düşüncelerini kıblesine koyan.                                                                                                                    

Güzel latifelerin çıktığı , yetiştirdiği toprak.                                                                                                   

Hislerini kalbe ve ruha bağlama yöntemi.                                                                                                            

Gönül yangınının tahliye sibobu .                                                                                                                               

Nefesin, haletlerin ve hislerin kıblesi.                                                                                                                      

Dua; diğer mahlukattan ayıran letafeti.                                                                                                           

Yüreğin parlaması.                                                  

Yaşamı mayalandırıp, anlamlandıran iksir ve mayesi.                                                                                          

Dua;                       

ruhun kalbe                                                                                                                                                         

kalbin vicdana                                    

vicdanın dimağa  taşınmasıdır.                                 

dimağın söze  

Kibrin ve gururun panzehiri.                                                       

Dua, fiilin ve sözün semaya doğru akması.                                                                                                                                                     

Burada olup buralı olmayan. Burayı göstermeyen.                                                                                         

Madde olup madde  olmayan.                                                                    

Farkındalığın şuuru.                                                                                                                                                                                                                                                           

Burada, orayı yaşamanın zemini. 
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