
 

EL-MUCÎB 
Dualara icabet eden 

Çağırılara benzersiz karşılık veren 
dileyeni/dilediğini arzusuna ulaştıran, 

 
“Semud’a ise soydaşları Salih’i (gönderdik). “Ey kavmim!” dedi, 
Yalnızca Allah’a kulluk edin; (zira)sizin ondan başka kulluk 
edeceğiniz bir ilah yoktur. Sizi topraktan inşa eden ve size orayı imar 

etme yeteneği bahşeden O’dur. Artık O’ndan bağışlanma dileyin ve ardından ona yönelin; 
çünkü benim Rabbim Karîb’tir, Mucîb’tir.” (Hûd  11  11:61) 

  
Mucîb ismi, doğrudan dua ile ilgili bir isimdir. Rabbimizin kullarının dualarına esma-

i hüsnasından birini ayırmış olması başlı başına bir ihsan ve ikramdır. Bu, duanın Allah 
nazarındaki yerini gösterir. EL-Mucîb olan Allah, dualara icabet edeceğini vaat etmiştir. 
Eğer bir insan dua ediyor da onun duası Allah katında kabul görmüyorsa, ya niyetinde bir 
problem, ya Allah ile ilişkisinde bir problem vardır, ya da talebinde bir problem vardır. Eğer 
bu üç noktada bir problem yoksa dua mutlaka tutar. Zira Âlemlerin Rabbi, kullarınaşöyle vaat 
etmiştir:  

  
“Eğer kullarım sana Benden soracak olurlarsa, iyi bilsinler ki Ben çok yakınım: 

Bana dua edenin çağrısına hemen karşılık veririm. Öyleyse onlarda bana karşılık versinler 
ve bana inansınlar ki, hak yoluna yöneltilsinler.” (Bakara 2:186) 

  

El-Mucîb olan Allah dualara icabet eder. Fakat dualar, ilahi icabet yasasına uygun 
edilmelidir. Nedir o ilahi icabet yasası? Elinden geleni yapmak, tüm çabasını ortaya koymak, 
artık elden gelen bir şey kalmadığında o elleri Allah’a açmaktır. Tıpkı resmimizde olduğu 
gibi; bir seher vakti, buğday tarlasının yanına gelerek sabah namazını kılan sonra emeğinin 
izlerini taşıyan ellerini el-Mucîb olan Allah’a açan ve hasatını yapacağı ürünün kendisine 
hayırlar getirmesini dileyen bir çiftçiyi resmettik. Zira Allah Âl-i İmran suresi 195. ayetine 
başlarken; “Erkek olsun kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa 
çıkarmayacağım…”sözünü veriyor. 

Bazen kul dua eder Allah’ta icabet eder fakat zaman ve mekânla kısıtlı kul icabeti fark 
etmeye bilir bu nedenle Mucîb lafzını semaya belli belirsiz bir fonda yazdık.  

Ya Rabbi! bizleri rızana uygun bir şekilde, dünya tarlasını ekip, ahirette hasat 
edenlerden eyle. 
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