
دٌُدَعاءٌ    أََفـْنِديٌُخوَجاٌگُوَلنٌٌْاهللٌَفـْتحٌٌُِلُمَحمَّ
 ِلَدْفِع ُكوُرونَا

ْيَطانِ  ِمنَ  ِباللِ  أَُعوذُ  ِجيمِ  الشَّ  الرَّ
ْحم   اللِ  ِبْسمِ   ِحيمِ  نِ الرَّ  الرَّ

ٌۘ َوََل  ِســَنـة   َتْأُخُذهُ  ََل  اْلَقـي وُمَۚ اَْلَحي   ُهَوَۚ ِإَلَّ  هَ ِإل   َۤل  اَللُ  م   ِفي َما َلهُ  نَْوم   اْْلَْرِضٌۘ  ِفي َماوَ  َواِت السَّ
 ِمنْ  ِبَشْيء   ونَ يُِحيطُ  َوََل  َخْلَفُهْمَۚ  َوَما أَْيِديِهمْ  ـْينَ بَ  َما يَْعَلمُ  ِبـِإْذِنـِهٌۘ ِإَلَّ  ِعْنَده   َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ 

ـهُ  َوِسعَ  اَءَۚشۤ  ِبَما ِإَلَّ  ِعْلِمه    م   ُكْرِسي   اْلَعِظيمُ  ِلي  اْلعَ  َوُهوَ  ِحْفظُُهَماَۚ ُدهُ يَُؤ   َوََل  ْرَضََۚواْْلَ  َواِت اَلسَّ
 أَْيَماِنَنا نْ َوعَ  َخْلِفَنا َوِمنْ  أَْيِديَنا َبـْينِ  ِمنْ  اْحَفْظنَ اِ  أَْنَت، اْلَحاِفظُ  ِنْعمَ  ،َحِفيظُ  يَا َحاِفظُ  َيا ُهمَّ اَلل  

َنا.َتْحتِ  ِمنْ  َتاَل غْ نُ  أَنْ  ِبَعَظَمِتَك  ُعوذُ نَ وَ  ،نَاَفْوقِ  َوِمنْ  َشـَماِئِلَنا، َوَعنْ   

 َيا اَللُ، َيا اَللُ، َيا اَللُ.1
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M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin  

Korona Salgınının Def’i İçin Yazdığı Dua 

Allah o İlâhtır ki, Kendisinden başka ilâh yoktur. Hayy’dır, Kayyûm’dur; Kendisini ne 

bir uyuklama, ne uyku tutamaz. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan huzurunda 

şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlûkların önünde ardında ne var, hepsini bilir. 

Mahlûklar ise O’nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü 

gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na ağır gelmez, O öyle ulu, 

öyle büyüktür. 

Ey Hâfiz ve Hafîz olan, kullarını koruyup kollayan Yüceler Yücesi Allahım! Ne güzel 

koruyansın Sen! Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek 

zarar ve tehlikelerden bizi de muhafaza buyur. Altımızdan bir zarara ve tehlikeye maruz kalıp 

derdest edilmekten de yine Sana sığınırız. Ya Allah! ya Allah! ya Allah!2 

 

 

                                                           
2 M. Fethullah Gülen Hocaefendi, bu duasını Çin’de ortaya çıkıp kısa sürede bütün dünyaya yayılan Korona 

virüsü münasebetiyle yazmış, Cenab-ı Allah’ın sıyanetini talep niyetiyle beldelerin ve meskenlerin müsait 

yerlerine asılabileceğini ifade etmiştir. (1 Mart 2020)                 

Bakınız: https://twitter.com/YakaranGonuller/status/1244794437764554752       

Muhterem Hocaefendi, sözkonusu hastalığın yayılmaya devam ettiği ilerleyen günlerde ayrıca Efendimiz 

(aleyhissalâtü vesselam)’ın okumuş olduğu “Hâcet Duası”nın ve yine Resûl-i Ekrem (sallallahü aleyhi vesellem) 

Efendimiz’in hastalıklardan şifa bulmak için tavsiye buyurduğu duaların okunması hususunda tahşidatta 

bulunmuştur. (18 Mart 2020) Bakınız: https://twitter.com/Herkul_Nagme/status/1240369778260402179   

Hocaefendi’nin bu sürece dair bir diğer tavsiyesi ise Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselam) Efendimiz’den 

rivayet edilen “Kunut Duası”na devam edilmesi ve El-Kulûbü’d-Dâria’dan Abdülkadir Geylânî hazretlerinin 

“Hizbü’l-Kebîr”i, İmam Şâzilî hazretlerinin “Hizbü’n-Nasr”ı ile “Hizbü’l-Hıfz”ı ve İmam Gazâlî hazretlerinin 

“Cünnetü’l-Esmâ”sının okunması olmuştur.  (25 Mart 2020) Bakınız: 

http://www.herkul.org/diger/hocaefendiden-kunut-duasi-tavsiyesi/ 

https://twitter.com/YakaranGonuller/status/1244794437764554752
https://twitter.com/Herkul_Nagme/status/1240369778260402179
http://ortakhatim.com/ekd/36_37.htm
http://ortakhatim.com/ekd/36_37.htm
http://ortakhatim.com/ekd/204_205.htm
http://ortakhatim.com/ekd/194_195.htm
http://ortakhatim.com/ekd/148_149.htm
http://ortakhatim.com/ekd/148_149.htm
http://www.herkul.org/diger/hocaefendiden-kunut-duasi-tavsiyesi/

