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ORTAÖĞRETİM 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 

10.1. ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 

10.1.5. İNSANIN ALLAH İLE İRTİBATI 

DUA 
ETKİNLİK ÖRNEĞİ - 1 

 

10. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI  

10.1. ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ  

10.1.5. İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder.  

 Kazanım; dua, ibadet, Kur’an okuma, tövbe ve istiğfar konuları ile sınırlandırılır.  

 Allah ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkelere yer verilir; temel ilkeler Yaradan yaradılan ilişkisi 

çerçevesinde ele alınır; Allah’ın “ilah” ve “rab” olma vasfının insan üzerindeki etkisine değinilir. 
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1. Aşağıdaki dua metnini okuyunuz. 

2. Anlamını bilmediğiniz kelimeler için altta verilen sözlüğe bakınız. 

3. Dua sizde ne tür duygular uyandırdı? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

4. Metinde geçen “... Senin Said (NOT: Burada herkes kendi nefsini düşünüp kendi adını 

zikretmesi gerekmektedir. dersdunyasi.net) ismindeki mahlûkun ve masnuun ve abdin, 

...” bölümündeki not sizce neden konulmuştur? Düşününüz. Düşüncelerinizi 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

ETKİNLİK YAPALIM 

ON İKİNCİ NOTA 

 

Ey bu notaları dinleyen dostlarım! Biliniz ki, ben hilâf-ı âdet olarak, gizlemesi lâzım gelen, Rabbime 

karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münâcâtını bazan yazdığımın sebebi; ölüm, dilimi susturduğu 

zamanlarda, dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet-i İlâhiyeden rica etmektir. 

Evet, kısa bir ömürde, hadsiz günahlarıma kefaret olacak, muvakkat lisanımın tevbe ve nedametleri kâfi 

gelmiyor.  

Sabit ve bir derece daim olan kitabın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte, on üç sene 

 HAŞİYE-1 (Haşiye-1 Bu risalenin telifinden on üç sene evvel.)  

evvel, dağdağalı bir fırtına-i ruhiye neticesinde, Eski Said'in gülmeleri Yeni Said'in 

ağlamalarına inkılâp edeceği hengâmda, gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım bir 

anda, şu münâcât ve niyaz, Arabî yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe meâli şudur ki: 

Ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerîmim!  

Benim sû-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden 

elimde kalan, elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalâlet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır 

yük ve hastalıklı kalb ve hacâletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bilmüşahede, göre göre, gayet sür'atle, 

sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbap ve akran ve akaribim gibi, kabir 

kapısına yanaşıyorum. 

O kabir, bu dâr-ı fâniden firâk-ı ebedî ile ebedü'l-âbâd yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve 

birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dâr-ı dünya da, kat'î bir yakîn ile anladım 

ki, hâliktir gider ve fânidir ölür. Ve bilmüşahede, içindeki mevcudat dahi, birbiri 

arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefs-i emmâreyi taşıyanlara şu 

dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat 

vurur. 
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Ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerîmim! 

 ُكلُّ ٰاٍت قَِريب  

(Dipnot "Her gelecek şey yakındır." İbn-i Mâce, 

Mukaddime:7; Dârimî, Mukaddime 23.) 

sırrıyla ben şimdiden  görüyorum ki, yakın bir 

zamanda, ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, 

dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip 

giderken, Senin dergâh-ı rahmetinde, 

cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kàliyle 

bağırarak derim:  

"El-aman, el-aman!  

Ya Hannân! Yâ Mennân! Beni 

günahlarımın hacâletinden kurtar!" 

 

İşte kabrimin başına ulaştım, boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine 

durdum.  

 

Başımı dergâh-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryad edip nidâ ediyorum:  

 

"El-aman, el-aman! Yâ Hannân!  

 

Yâ Mennân! Beni günahlarımın ağır yüklerinden halâs eyle!" 

 

İşte, kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşyîciler beni bırakıp gittiler. Senin af 

ve rahmetini intizar ediyorum.  

 

Ve bilmüşahede gördüm ki, Senden başka melce ve mence yok.  

 

Günahların çirkin yüzünden ve mâsiyetin vahşî şeklinden ve o mekânın darlığından, bütün 

kuvvetimle nidâ edip diyorum: 

 

"El-aman, el-aman! Ya Rahmân! Yâ Hannân! Yâ Mennân! Yâ Deyyân!  

Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar! Yerimi genişlettir!  

İlâhî, Senin rahmetin melceimdir ve Rahmeten li'l-Âlemîn olan Habibin, Senin rahmetine yetişmek 

için vesilemdir.  

Senden şekvâ değil, belki nefsimi ve halimi Sana şekvâ ediyorum. 
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"Ey Hâlık-ı Kerîmim ve ey Rabb-i Rahîmim!  

 

Senin Said  

 

(NOT: Burada herkes kendi nefsini düşünüp kendi adını zikretmesi gerekmektedir. dersdunyasi.net)  

 

ismindeki mahlûkun ve masnuun ve abdin, hem âsi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, 

hem zelîl, hem müsi', hem müsin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene 

sonra  

 

(NOT: Burada bu duayı okuyan herkes kendi yaşını söylemesi gerekmektedir. dersdunyasi.net) 

 

 nedamet edip Senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor.  

 

Hadsiz günah ve hatîatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptelâ olmuş, 

Sana tazarru ve niyaz eder.  

 

Eğer kemâl-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o Senin şânındır. 

Çünkü Erhamürrâhimînsin.  

 

Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden 

başka Rab yok ki dergâhına gidilsin. Senden başka hak mâbud yoktur ki ona iltica edilsin." 

 

 اَْنَت َوْحدََك الَ َشِريَك لََك ٰاِخُر اْلَكالَِم فِى الدُّْنيَا َو 
الَ اِٰلهَ ااِلاَّۤ

ُل اْلَكالَِم فِى ااْٰلِخَرةِ َوفِى اْلقَْبِر: اَْشَهدُ اَْن الََّۤ اِٰلهَ ااِلا هللاُ َو  اَوا

دًا َرُسوُل هللاِ َصلاى هللاُ        تَعَاٰلى َعلَْيِه َوَسلامَ اَْشَهدُ اَنا ُمَحما

 

 
 

Dipnot 
Senden başka ilâh yoktur. Sen birsin. Senin hiçbir şerikin yoktur. Dünyada son, âhirette ve kabirde 

ilk söz: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; yine şehadet ederim ki Muhammed (a.s.m.) 

Allah'ın Resulüdür. 

 

KAYNAK: 

http://www.erisale.com/#content.tr.3.224 

 

http://www.erisale.com/#content.tr.3.224
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abd: kul 
âciz: güçsüz, elinden bir şey gelmeyen 
ahbap: dostlar, sevgililer 

akarib: akrabalar, yakınlar 
akran: arkadaşlar 
alîl: hasta, hastalıklı 

Arabî: Arapça 

âsi: isyan eden 

avdet etmek: geri gelmek, dönmek 

âyât: âyetler, deliller 
âyet: Kur’ân’ın her bir cümlesi 
bilmüşahede: gözle görerek 

cezâlet: akıcı ve güçlü ifade, güzel 

anlatım 
cezâlet-i beyaniye: akıcı ve güçlü ifade, 

güzel anlatım 
dağdağa: karışıklık, gürültü 
daim: devamlı, sürekli 
dalâlet: hak yoldan ayrılan, sapıtan 

inkârcı insanlar 
dâr-i fâni: geçici âlem, dünya 
dâr-ı dünya: dünya yurdu 
dergâh: Allah’ın yüce katı  

dergâh-ı rahmet: Allah’ın rahmet kapısı 
Deyyân: herkesin hakkını ve hesabını en 

iyi bilen Allah 

ebedü’l-âbâd: sonsuzların sonsuzu, 

âhiret hayatı 

el-aman el-aman: “imdat imdat” 

anlamına gelen ve yardım dilemeyi ifade 
eden söz  

elem: acı, keder 
Erhamürrâhimîn: merhamet edenlerin 

en merhametlisi olan Allah 

Eski Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman 

Said Nursî) 
evham: kuruntular, şüpheler 

evvel: önce 
fâni: geçici olan, ölümlü 

ferman etmek: buyurmak 
feryad: bağırıp çağırma 

fırtına-i ruhiye: ruhta meydana gelen 

fırtına 
fıtrî: doğal 
firâk-ı ebedî: sonsuz ayrılık 

gaddar: acımasız 

gafil: duyarsız, umursamaz 

gaflet: duyarsızlık, umursamazlık 
Habib: Allah’ın en sevgili kulu olan Hz. 

Peygamber (a.s.m.) 

hacâlet: utanç 

hadsiz: sınırsız 
hafız: Kur’ân’ı ezberleyen kişi 
hak: doğru gerçek 

halâs: kurtulma, kurtuluşa erme 

Hâlık-ı Kerîm: ikram sahibi yaratıcı, 

ikramı bol olan ve her şeyi yaratan Allah 
 

hâlik: helâk olan, yok olma özelliği 

taşıyan 

Hannân: rahmetinin en hoş cilvelerini 

gösteren ve çok merhametli olan Allah 

haşiye: dipnot 
hatîat: yanlışlar, hatâlar 
hengâm: zaman, çağ, devir 

hilâf-ı âdet: alışılmışın dışında 
hususan: özellikle 

hüşyar: uyanık 
ihtiyarsız: irade dışı 

İlâhî: ey Allah’ım 

illet: hastalık 

iltica etmek: sığınmak 

inhiraf etmek: doğru yoldan sapmak 
inkılâp etmek: dönüşmek 
intizar etmek: beklemek 

kâfi: yeterli 
kafile: grup, topluluk 

kâinat: evren 
kat’î: kesin 

kefaret: günahlardan ve hatalardan 

arınma vasıtası 
kemâl-i rahmet: mükemmel bir şefkat ve 

merhamet 

kıraat: Kur’ân-ı Kerim’in okunması 
kudret: güç, iktidar 
lisan-ı hal: hal ve beden dili 

lisan-ı kal: söz ile anlatım 

mâbud: ibadet edilen 

mağfiret etmek: bağışlamak 

mahlûk: yaratılmış, varlık 

mâsiyet: günah, isyan 

masnu: sanatla yapılmış, sanat değeri 

yüksek 

meâl: açıklama, anlam 

meftun: düşkün 

mekân: yer 

mekkâr: düzenbaz, hileci 
melce: sığınak 

mence: kurtulacak yer 
Mennân: ihsanı bol olan ve çok nimetler 

veren Allah 

menzil: yer, mekân 

mevcudat: varlıklar 

müdakkik: dikkatli, bir meseleyi bütün 

yönleriyle inceleyen 
muvakkat: geçici 
münâcât: Allah’a yalvarış, dua 
müptelâ olmak: bağımlı olmak, tutulmak 

müsi’: kötülük eden 

müsin: yaşlı, ihtiyarlamış 

Nakkaş-ı Ezelî: başlangıcı olmayan, 

varlıkları benzersiz nakışlar hâlinde 
yaratan Allah 

nedamet: pişmanlık 

nedamet etmek: pişman olmak 

nefis: insanı daima kötülüğe, maddî zevk 

ve isteklere sevk eden kuvvet 

nefs-i emmâre: hazır zevke düşkün ve 

insanı kötülüğe sevk eden duygu 

netice: son, sonuç 
nidâ: sesleniş 

niyaz: yalvarıp yakarma 
nizâmât: kanunlar 
nota: bildiri 

Rab: her bir varlığa yaratılış gayelerine 

ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri 
veren, onları terbiye edip idaresi ve 
egemenliği altında bulunduran Allah 
Rabb-i Rahîm: her bir varlığa merhamet 

ve şefkat gösteren ve herşeyi terbiye ve 
idare eden Allah 
Rahmân: çok merhamet sahibi olan ve 

şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren 
Allah 
rahmet: İlâhî şefkat, merhamet 

Rahmeten li’l-Âlemîn: âlemlere rahmet 

olarak gönderilen Peygamberimiz 
rahmet-i İlâhiye: Allah’ın her şeyi 

kuşatan sonsuz rahmeti 

risale: kitap 
Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said 

Nursî) 
selâset: sözün akıcı olma hali; ifadedeki 

âhenk, açıklık, kolaylık ve akıcılık 

seyyid: efendi 

sû-i ihtiyar: iradeyi kötüye kullanma 
Sûre-i Amme: Kur’ân’da yer alan Nebe 

Suresi 

sür’at: hız 
şakî: eşkıya, haydut 
şân: yücelik, azamet 

şekvâ: şikâyet 

şuûnât: fiiller, hâller 
tazarru: dua, yakarış 
tazarru ve niyaz: dua etme, yalvarıp 

yakarma 

telif: yazma, kaleme alma 
teşyîci: cenazeyi kabre getiren 

tevbe: pişmanlık duyarak günahtan 

dönüş 
teveccüh etmek: yönelmek 

tilâvet: okuma 
üslûb-u Kur’ânî: Kur’ân üslubu 
vesile: aracı, vasıta 

vesvese: kuruntu 
yakîn: kesin ve doğru bilgi 

Yeni Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman 

Said Nursî) 
zayi: kayıp 
zelîl: alçak, aşağı 

zillet: hor ve hakir duruma düşme 
ziyade: çok, fazla 
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