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لُُ َُخَساًراَُونَُنز ِّ ۪نيَنََُۙوََلَُي۪زيُدُالظَّالِّ۪ميَنُاَِّلَّ َفَٓاٌءَُوَرْحَمٌةُلِّْلُمْؤمِّ َُماُُهَوُشِّ َنُاْلُقْرٰانِّ ُمِّ

ُ
Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz.  

Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. 
(İsrâ Sûre-i Celîlesi, 17/82) 
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Öncelikli Dua Kaynağımız Olarak Kur’an-ı Kerîm 
 

Her konuda olduğu gibi dua ve evrad ü ezkar konusunda da birinci kaynağımız Kur’an-ı 

Kerîm’dir. Engin muhtevası içinde inanç ve akaide dair ayet-i kerimeler.. emir ve nehiylerden 

oluşan şer’î hükümler.. kulluğa dair derinlikli meseleler.. ilim, fikir ve tefekkür hakkında 

bahisler.. irşad, tebliğ ve nasihat hususunda tevcih ve teşvikler.. kelam, tasavvuf, san’at ve 

belağat gibi daha pek çok ana konularda semavi beyanlar... bulunduran o hikmetli ve câmi 

Kitap, aynı zamanda bizlere birbirinden güzel pek çok dua ve zikirler de sunar. Bu açıdan biz, 

Kur’an-ı Kerîm’i sair mucizevi yönlerinin yanında aynı zamanda bir dua ve zikir kitabı olarak 

da görürüz. 

Kur’an-ı Kerîm’de enbiya-i izam efendilerimizin (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselam) diliyle 

bize ta’lim buyurulan zikir ve dualar, Allah (celle celâlühû) kelamı olmaları itibariyle şüphesiz 

ki beşer dualarından çok derecelerle daha üstün ve daha faziletlidirler. Her şeyden önce bunlar, 

çok cami ve kuşatıcı dualardır. Az ve öz ifadelerle çok manayı hatta mana katmanlarını ihtiva 

ederler. Yüce Yaratıcı’yı en iyi bilip tanıyan seçkin kullar (Mustafeyn’el-Ahyâr) olan nebilerin 

(aleyhimüsselam) lisanlarından semalar ötesine yükselmiş olmaları yönüyle Cenab-ı Allah’a 

hitap, davet (dua) ve teveccühte hayret ufuklarımızı aşkın ince bir edep çizgisinde 

bulunmaktadırlar ki, bu da o duaların Hak katında daha makbul olduğunu işaretlemektedir. Biz, 

Rabbimiz’e olan hürmet hislerimizi O Yüceler Yücesi’ne nasıl arz edeceğimizi ve yine O 

Kudreti Sonsuz’dan neleri ve nasıl talep edeceğimizi evvela işte bu dualardan öğreniriz. 

Dolayısıyla bizim, öncelikli olarak Kur’an-ı Kerîm’den öğrendiğimiz dualarla Rabbimiz’e 

yalvarıp yakarmamızın, zikirlerle O’nu anmamızın ehemmiyeti pek âşikar olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Her yanda, her yörede mağduriyet ve mazlumiyetlerden yükselen âh u enînlerin semaları 

inlettiği ve hız kesmeyen bir salgın hastalığın bütün insanlığı esareti altına aldığı bugün biz de, 

tam bir acz u fakr ve ızdırar içinde Rabbimiz’e ellerimizi kaldırırken, ilkin yine O’nun bize 

Kur’an-ı Mübîn’de talim buyurmuş olduğu dualarla, tevbe, istiğfar, istiaze ve taleplerle O’na 

yalvarıp yakarmak niyetindeyiz. Merhameti Sonsuz Rabbimizden niyazımız odur ki, Nuh 

(aleyhisselâm)’ın, kavmi hakkındaki duasına icabet ettiği.. düşmanlarına karşı İbrahim 

(aleyhisselâm)’a yardımda bulunduğu.. Hazreti Yusuf’u babası Yakub Peygamber’e 

kuvuşturduğu.. Hazreti Eyyûb’a dokunan zararı kaldırdığı.. Zekeriya (aleyhisselâm)’ın duasına 

kabul mührü vurduğu.. Yunus ibn Metta’ın (aleyhisselâm) tesbihini kabul ettiği... gibi 

dualarına icabet ettiği bu peygamberân-ı izam hürmetine, Server-i Enbiya olan Hazreti 

Muhammed Mustafa (aleyhissalâtü vesselam) hürmetine bizim dualarımızı da kabul eylesin. 

Kabul edip bizi rızasına ulaştırsın ve yolunu gözlediğimiz devalarla, şifalarla, fereç ve 

mahreçlerle sevindirsin. Âmin. 

 

Mustafa Yılmaz 

                                          Mayıs, 2020 
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Kur’an-ı Kerîm’den Dualar 

 

يمُِّ حِّ ُالرَّ ْحٰمنِّ ُالرَّ
ُاهللِّ ُبِّْسمِّ

ُُِّاَْلَحْمدُُ ٰ ُُهللِّ ْحمُُٰ❁ُيَنَۙاْلَعاَلمَُُ۪رب ِّ حُُ۪نُِّاَلرَّ َۙالرَّ ُُ❁ُيمِّ ِۜالد َُُ۪يْومَُُِّمالِّكِّ يَّاكَُُ❁ُينِّ يَّاكََُُنْعُبدُُُاِّ ُيُنُِْۜسَتعُ۪نََُُواِّ

َناُ❁ َراطَُُاِّْهدِّ َراطَُُ❁ُيَمَۙاْلُمْسَتقُُ۪الص ِّ َُُغْيرُُِّْمََۙعَلْيهُُِّاَْنَعْمَتُُينَُالَّذُُ۪صِّ مُُْاْلَمْغُضوبِّ ََُُٓوََلَُُعَلْيهِّ ا ُينَُل ُ۪الضَّ
Bismillâhirrahmânirrahîm 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır. O 

Rahmân’dır, Rahîm’dir. Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. (Haydi öyleyse deyiniz): 

“Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.” Bizi doğru yola, Sana doğru varan 

yola ilet. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine 

değil.1 
*** 

َُماُ َٓاُاَِّلَّ ْلَمَُلَن نََّكُاَْنَتُاُسْبَحاَنَكََُلُعِّ اِّ  ْلَع۪ليُمُاْلَح۪كيمَُُعلَّْمَتَناُِۜ

Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, 

her şeyi hikmetle yapan Sensin.2 

*** 

۪لينَُ َنُاْلَجاهِّ ُاَُعوُذُبِّاهلٰلُِّاَْنُاَُكوَنُمِّ
Cahillerden olmaktan Yüce Allah’a sığınırım.3 

*** 

َُحَسَنًةُوَُ َرةِّ ْنَياَُحَسَنًةَُوفِّيُاَْلٰخِّ َٓاُٰاتَِّناُفِّيُالدُّ َناَُعَذاَبُالنَّارَُِّربََّن  قِّ

Ey Yüce Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik 

ver ve bizi cehennem ateşinden koru.4 

*** 

َٓاُاَْوُاَْخَطْأَناَُۚربََّناُوَُ ْنَُن۪سيَن َٓاُاِّ ْذَن َٓاُاِّْصًراَُكَماَُحَمْلَتُهُعََُربََّناََُلُتَُؤاخِّ ْلَُعَلْيَن َنۚاََُلَُتْحمِّ ْنَُقْبلِّ َلىُالَّ۪ذيَنُمِّ
ْلَناَُماََُلَُطاَقَةَُلَناُُاَربَّنَُ َواْرَحْمنَُ۪هَُۚواْعُُفَُعنَّا ُوَُبَُِّوََلُُتَحم ِّ ْرَُلَناُ  اَْنَتَُمْوٰليَناُفَُاْغفِّ ُاُ  اْنُصْرَناَُعَلىُاْلَقْومِّ

۪رينَُ  اْلَكافِّ

Ya Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu 

tutma. Ya Rabbenâ! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbenâ! Takat 

getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, 

                                                           
1 Fâtiha Sûre-i Celîlesi, 1/1-7 
2 Bakara Sûre-i Celîlesi, 2/32 
3 Bakara Sûre-i Celîlesi, 2/67 
4 Bakara Sûre-i Celîlesi, 2/201 



4 
 

merhamet buyur bize. Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen yardım 

eyle bize.5 

*** 

نَُُْربََّنا ْذَُهَدْيَتَناَُوَهْبَُلَناُمِّ ْغُُقُلوَبَناَُبْعَدُاِّ اُبََُلُتُزِّ نََّكُاَْنَتُاْلَوهَّ  َُلُدْنَكَُرْحَمًةُۚاِّ

Ey bizim kerîm Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi saptırma ve katından 

bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab Sensin Sen! 

*** 

َناَُعَذاَبُ ْرَُلَناُُذنُوَبَناَُوقِّ َٓاُٰاَمنَّاَُفاْغفِّ نََّن َٓاُاِّ َُۚربََّن  النَّارِّ

Ey bizim kerim Rabbimiz! Biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından 

koru.6 

*** 

عُُ اُءَُوَتْنزِّ ُتُْؤتِّيُاْلُمْلَكَُمْنَُتَشَٓ َُمالَِّكُاْلُمْلكِّ َُمْنُتَُُالٰلُهمَّ زُّ َوتُعِّ اُءُُۘ ْنَُتَشَٓ مَّ َُمْنُاْلُمْلَكُمِّ لُّ اُءَُوتُذِّ َشَٓ
َكُاْلَخْيُرُِۜ َيدِّ اُءُِۜبِّ َُشْيٍءَُق۪ديرٌَُتَشَٓ ِّ نََّكَُعٰلىُُكل  َُوتُولُِّجُالنََّهارَُُتُولِّجُُُ❁ُاِّ ُُُۘالَّْيَلُفِّيُالنََّهارِّ فِّيُالَّْيلِّ

ُ ُِّۘ َنُاْلَحي 
ُجُاْلَمي َِّتُمِّ َُوتُْخرِّ َنُاْلَمي ِّتِّ ُمِّ ُجُاْلَحيَّ َساٍبُوََُوتُْخرِّ ُحِّ َغْيرِّ اُءُبِّ َُتْرُزُقَُمْنَُتَشَٓ

Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allahım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker 

alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız Sen’in elindedir. Sen 

elbette her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar günü uzatırsın, gündüzü geceye katar geceyi 

uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.7 

*** 

َناَُوَثب ُِّ َٓيُاَْمرِّ ْسَراَفَناُ۪ف ْرَُلَناُُذنُوَبَناَُواِّ ُاْلكََُربََّناُاْغفِّ ۪رينَُْتُاَْقَداَمَناَُواْنُصْرَناَُعَلىُاْلَقْومِّ  افِّ

Ey bizim kerîm Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet. Ayaklarımızı 

hak yolda sabit kıl ve kâfirler gürûhuna karşı bize yardım eyle.8 

*** 

ُاَْهُلَهۚاَُوا ُالظَّالِّمِّ ُاْلَقْرَيةِّ هِّ ْنُٰهذِّ ْجَناُمِّ َٓاُاَْخرِّ ْنَُلُدْنَكَُولِّيًّاَُۚواْجَعْلَُربََّن ْنَُلُدْنَكُُاَلنَُْجَعْلَُلَناُمِّ  مِّ
 َن۪صيًراِۜ

Ey büyük Rabbimiz! Ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar. Tarafından bir 

sahip gönder, katından bir yardımcı yollayıver.9 

*** 

ْرَُلَناَُوَتْرَحْمنَُ ْنَُلْمَُتْغفِّ َٓاُاَْنُفَسَناَُواِّ ۪رينَُاَُربََّناَُظَلْمَن َنُاْلَخاسِّ ُمِّ  َلَنُكوَننَّ

                                                           
5 Bakara Sûre-i Celîlesi, 2/286 
6 Âl-i İmran Sûre-i Celîlesi, 3/16 
7 Âl-i İmran Sûre-i Celîlesi, 3/26 
8 Âl-i İmran Sûre-i Celîlesi, 3/147 
9 Nisâ Sûre-i Celîlesi, 4/75 
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Ey bizim Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Şayet Sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet 

buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz.10 
*** 

۪ميَنَ۟ َناُُمْسلِّ ْغَُعَلْيَناَُصْبًراَُوَتَوفَّ َٓاُاَْفرِّ  َربََّن

Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi, yağmur gibi sabır yağdır 

üzerimize ve Sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al.11 

*** 

ْرَُلَناَُواْرَحْمَناَُواَْنَتَُخيُُْلٰلُهمَُّاَُ َناَُفاْغفِّ ۪رينَُُرُاَْنَتَُولِّيُّ ُاَُواْكُتْبُُ❁ُاْلَغافِّ هِّ ْنَياَُحَسَنًةَُلَناُ۪فيُٰهذِّ لدُّ
َلْيَكُِۜ َٓاُاِّ نَّاُُهْدَن ُاِّ َرةِّ َُوفِّيُاَْلٰخِّ

Sensin bizim Mevlamız! Affet bizi, merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize bu 

dünyada da, âhirette de iyilik nasib et. Biz Sana yöneldik, Senin yolunu tuttuk.12 
*** 

َُتَوكَّْلُتَُوُهَوُ ُُهَوَُِۜعَلْيهِّ ٰلَهُاَِّلَّ ُاِّ ََلَٓ َيُاهلٰلُُُۘ ُاْلَع۪ظيمُِّرََُحْسبِّ ُاْلَعْرشِّ  بُّ

Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük 

Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.13 

*** 

ُُالٰلُهمَُّ َُواَْلَْرضِّ ٰمَواتِّ َرُالسَّ ْنيَُأَُفاطِّ ُفِّيُالدُّ ي ۪
ًماَُواَلُْْنَتَُولِّ َُۚتَوفَّ۪نيُُمْسلِّ َرةِّ ْق۪نيُاَُواَْلٰخِّ حِّ

الِّ۪حينَُ  بِّالصَّ

Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, âhirette de mevlam, yardımcım Sensin. Sana tam 

itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle.14 

*** 

ُ يَّ۪تيَُۗربََّناَُوَتقََُُرب ِّ ْنُُذر ِّ َُومِّ ٰلوةِّ ْلُُدَعَٓاءُِّاْجَعْل۪نيُُم۪قيَمُالصَّ ْرُ۪ليَُولَِّوالَُُِّربََّناُ❁ُبَّ ۪نيَنُاْغفِّ َُولِّْلُمْؤمِّ َديَّ
َساُبَ۟ َُيْوَمَُيُقوُمُاْلحِّ

Ya Rabbî! Beni de, neslimi de namazı devamlı olarak ve gereği gibi kılan kullarından eyle. 

Duamı, lütfen kabul buyur Ya Rabbî! Ey Kerîm! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri 

kıyamet günü affeyle.15 

*** 

                                                           
10 A’raf Sûre-i Celîlesi, 7/23 
11 A’raf Sûre-i Celîlesi, 7/126 
12 A’raf Sûre-i Celîlesi, 7/155-156 
13 Tevbe Sûre-i Celîlesi, 9/129 
14 Yusuf Sûre-i Celîlesi, 12/101 
15 İbrahim Sûre-i Celîlesi, 14/40-41 
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ْدٍقَُواْجعَُ ْج۪نيُُمْخَرَجُصِّ ْدٍقَُواَْخرِّ ْل۪نيُُمْدَخَلُصِّ ُاَْدخِّ ْنَُلُدْنَكُُسْلَطاًناَُن۪صيًراَرب ِّ  ْلُ۪ليُمِّ

Ya Rabbî! Gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak 

çıkmamı nasib et ve Kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.16 

*** 

َنا ْنُاَْمرِّ ْئَُلَناُمِّ ْنَُلُدْنَكَُرْحَمًةَُوَهي ِّ َٓاُٰاتَِّناُمِّ  َرَشًداَُربََّن

Yüce Rabbimiz! Katından bir rahmet ver ve şu dâvamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan 

eyle bize.17 

*** 

يًّاَوَلْمُ َُشقِّ ُدَعَٓائَِّكَُربِّ  ُاَُكْنُبِّ
18.Sana her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım !Ya Rabbî 

*** 

ُاْشَرْحُ۪ليَُصْد۪ريَۙ رُُْ❁َُرب ِّ َٓيُاَْم۪ريََُۙوَيس ِّ  ۪ل

19.Ya Rabbî! Genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi 

*** 

ْلًما ْد۪نيُعِّ ُزِّ  َرب ِّ

20.Rabbim! İlmimi artır 

*** 

ن ِّيُ ُإِّ ۪ميَنَۚرب ِّ احِّ َُواَْنَتُاَْرَحُمُالرَّ رُّ َيُالضُّ نِّ َُمسَّ
21.u dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın! BYa Rabbî 

*** 

َنُالظَّالِّ۪ميَنۚ يُُكْنُتُمِّ ن ۪ ُاَْنَتُُسْبَحاَنَكُۗاِّ َٓ ٰلَهُاَِّلَّ ُاِّ  ََلَٓ

Ya Rabbî! Sensin İlah, Senden başka yoktur ilah! Sübhansın, bütün noksanlardan 

münezzehsin, Yücesin! Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum 

Rabbim!22 

*** 

بُونُِّ َماَُكذَّ ُاْنُصْر۪نيُبِّ َُربِّ 

                                                           
16 İsra Sûre-i Celîlesi, 17/80 
17 Kehf Sûre-i Celîlesi, 18/10 
18 Meryem Sûre-i Celîlesi, 19/4 
19 Tâhâ Sûre-i Celîlesi, 20/25-26 
20 Tâhâ Sûre-i Celîlesi, 20/114 
21 Enbiya Sûre-i Celîlesi, 21/83 
22 Enbiya Sûre-i Celîlesi, 21/87 
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Ya Rabbî! Beni yalancı saymalarına karşı Sen yardım et bana.23 

*** 

َُۙ َيا۪طينِّ ُالشَّ ْنَُهَمَزاتِّ ُاَُعوُذُبَِّكُمِّ َُُواَُعوذُُُ❁َُرب ِّ ُْنَُيْحُضُرونُِّاَُبَِّكَُرب ِّ
24.Ya Rabbî! Şeytanların vesveselerinden, onların yanıma sokulmalarından Sana sığınırım 

*** 

۪مينَُ احِّ ْرَُواْرَحْمَُواَْنَتَُخْيُرُالرَّ ُاْغفِّ  َرب ِّ

Ya Rabbî! Sen bizi affet, Sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin 

Sen!25 

*** 

َةُاَْعُينٍُ َناُُقرَّ
يَّاتِّ َناَُوُذر ِّ ْنُاَْزَواجِّ َماًماَُربََّناَُهْبَُلَناُمِّ َُواْجَعْلَناُلِّْلُمتَّ۪قيَنُاِّ

Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün, gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller 

ihsan eyle, bizi müttakilere önder eyle.26 

*** 

َُُۙاَلَّ۪ذي ُم۪نيَُوَيْسَُُوالَّ۪ذيُ❁َُخَلَق۪نيَُفُهَوَُيْه۪دينِّ َُۙهَوُيُْطعِّ َذاُ❁ُ۪قينِّ َُِۖواِّ ْضُتَُفُهَوَُيْش۪فينِّ ُ❁َُمرِّ
ََُُۙوالَّ۪ذي ُيُْح۪يينِّ رََُُوالَّ۪ذَٓيُ❁ُيُ۪ميُت۪نيُثُمَّ ُِۜاَْطَمُعُاَْنَُيْغفِّ ينِّ َٓيـ َ۪تيَُيْوَمُالد ۪ ُ❁ ُ۪ليَُخ۪ط ۪ليَُُهْبَُُرب ِّ

الِّ۪حيَنَۙ ْق۪نيُبِّالصَّ ْدٍقُفِّيَُواْجَعْلُُ❁ُُحْكًماَُواَْلحِّ ۪ريَنَُ۪ۙليُلَِّساَنُصِّ ْنَُوَرثََُُواْجَعْل۪نيُ❁ُاَْلٰخِّ ُمِّ ةِّ
َۙ ُالنَّ۪عيمِّ َُجنَّةِّ

O’dur beni yaratan ve hayat imkânlarını veren, maddeten ve mânen yol gösteren. O’dur beni 

doyuran, O’dur beni içiren. Hastalandığımda O’dur bana şifa veren. O’dur beni öldürecek ve 

sonra da diriltecek olan. Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu 

Rabbim de yine O’dur. Ya Rabbî! Bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle! 

Gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim 

cennetlerine vâris olanlardan eyle beni ya Rabbî!27 

*** 

۪نيَُوَمْنَُمعُُِّاْفَتحُُْلٰلُهمَُّاَُ ۪نينََُبْي۪نيَُوَبْيَنُهْمَُفْتًحاَُوَنج ِّ َنُاْلُمْؤمِّ َُيُمِّ
Artık benimle onlar arasındaki hükmünü Sen ver, beni ve beraberimdeki müminleri Sen 

28!kurtar Allahım 

                                                           
23 Mü’minûn Sûre-i Celîlesi, 23/26 
24 Mü’minûn Sûre-i Celîlesi, 23/97-98 
25 Mü’minûn Sûre-i Celîlesi, 23/118 
26 Furkan Sûre-i Celîlesi, 25/74 
27 Şuara Sûre-i Celîlesi, 26/78-85 
28 Şuara Sûre-i Celîlesi, 26/118 



8 
 

*** 

َٓيُاَْنَعْمَتَُعَليَُّ َٓيُاَْنُاَْشُكَرُنِّْعَمَتَكُالَّ۪ت ْع۪ن ُاَْوزِّ َُواَْنُاَْعَمَلَُصالًِّحاُتََُُرب ِّ ْرٰضيُهَُوَعٰلىَُوالَِّديَّ
الِّ۪حينَُ َكُالصَّ َبادِّ ْل۪نيُبَِّرْحَمتَِّكُ۪فيُعِّ  َواَْدخِّ

Ya Rabbî! Beni nefsime öyle hâkim kıl ki gerek bana, gerek ebeveynime ihsan ettiğin 

nimetlere şükredeyim, Seni razı edecek yararlı işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni hayırlı 

kulların arasına dahil eyle.29 

*** 

ُالظَّالِّ۪ميَنَ۟ َنُاْلَقْومِّ ۪نيُمِّ َُنج ِّ َُرب ِّ
Şu zalimler güruhunun elinden beni halas eyle ya Rabbî!30 

*** 

۪بيلُِّ اَءُالسَّ َي۪نيَُسَوَٓ َٓيُاَْنَُيْهدِّ  َعٰسىَُرب ۪

Ümit ederim ki Rabbim beni doğru yola yöneltir.31 

*** 

ْنَُخْيٍرَُف۪قيرٌُ ُمِّ َليَّ
اُاَْنَزْلَتُاِّ يُلَِّمَٓ ن ۪ ُاِّ  َرب ِّ

Ya Rabbî! Bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım.32 

*** 

۪ديَنَ۟ ُاْلُمْفسِّ ُاْنُصْر۪نيَُعَلىُاْلَقْومِّ  َرب ِّ

33.Sen yardım eyle Ya Rabbi! Bu müfsitler, bu bozguncular gürûhuna karşı bana 

*** 

ُلونَُ َُيَتَوكَُّلُاْلُمَتَوك ِّ َعَلْيهِّ َيُاهلٰلُُِۜ َُحْسبِّ
Allah bana kâfidir. Güvenecek yer arayanlar da, yalnız O’na dayanıp tevekkül etsinler.34 

*** 

هَُ َُوالشَّ َُعالَِّمُاْلَغْيبِّ َُواَْلَْرضِّ ٰمَواتِّ َرُالسَّ َُفاطِّ ُالٰلُهمَّ َكُ۪فيَمااَدةِّ َبادِّ ُُاَْنَتَُتْحُكُمَُبْيَنُعِّ َكانُواُ۪فيهِّ
 َيْخَتلُِّفونَُ

                                                           
29 Neml Sûre-i Celîlesi, 27/19 
30 Kasas Sûre-i Celîlesi, 28/21 
31 Kasas Sûre-i Celîlesi, 28/22 
32 Kasas Sûre-i Celîlesi, 28/24 
33 Ankebût Sûre-i Celîlesi, 29/30 
34 Zümer Sûre-i Celîlesi, 39/38 
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Allahım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünen görünmeyen ne varsa bilen! Hakkında 

ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında Sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven 

içinde bekliyor ve sabrediyorum.35 
*** 

َبادُِّ اْلعِّ ُاهلٰلََُب۪صيٌرُبِّ ُضُاَْم۪رَٓيُاَِّلىُاهلٰلُِِّۜاِّنَّ  َواَُفو ِّ

Artık ben işimi Allah’a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir.36 

*** 

َٓيُاَْنُاَْشُكَرُنِّْعَمَتَكُالَُّ ْع۪ن ُاَْوزِّ َٓيَرب ِّ ُُ۪ت َُواَْنُاَْعَمَلَُصالًِّحاُتَُُاَْنَعْمَتَُعَليَّ ْرٰضيُهَُوَعٰلىَُوالَِّديَّ
َنُاْلمُُ يُمِّ ن ۪ َلْيَكَُواِّ يُتُْبُتُاِّ ن ۪ يَّ۪تيُۚاِّ  ْسلِّ۪مينََُواَْصلِّْحُ۪ليُ۪فيُُذر ِّ

Ya Rabbî! Gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk 

et. Senin razı olacağın yararlı işler yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul 

nesil nasip eyle. Rabbim! Senin kapına döndüm, ben Sana teslim olanlardanım.37 

*** 

ن ِّي ُإِّ رَُُْرب ِّ  َمْغُلوٌبَُفاْنَتصِّ

Ya Rabbî! Ben mağlubum, artık Sen bana yardım et.38 

*** 

يمَُ اَْل۪ ْخَوانَِّناُالَّ۪ذيَنَُسَبُقوَناُبِّ ِّ ْرَُلَناَُوَلِّ ۪ذيَربََّناُاْغفِّ ُلِّلَّ ًّلًّ َناُغِّ َُوََلَُتْجَعْلُ۪فيُُقُلوبِّ َٓاُانِّ نََّكَُنُٰاَمنُواَُربََّن اِّ
َُرُؤٌُ۫فَُر۪حيٌمَ۟

Ey Kerim Rabbimiz! Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle. İçimizde 

müminlere karşı hiçbir kin bırakma. Duamızı kabul buyur Rabbenâ, çünkü Sen Raûf ve 

Rahîm’sin.39 

*** 

َلْيَكُ َلْيَكُاْلَم۪صيَربََّناَُعَلْيَكَُتَوكَّْلَناَُواِّ ْتَنًةُلِّلَّ۪ذينََُُربََّناُ❁ُرُُاََنْبَناَُواِّ ْرَُلَناََُُلَُتْجَعْلَناُفِّ َكَفُرواَُواْغفِّ
نََّكُاَْنَتُاْلَع۪زيُزُاْلَح۪كيمُُ  َربََّناُۚاِّ

Ey Yüce Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Sen'in 

huzuruna varacağız. Ey Ulu Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi! Çünkü 

                                                           
35 Zümer Sûre-i Celîlesi, 39/46 
36 Mü’min Sûre-i Celîlesi, 40/44 
37 Ahkâf Sûre-i Celîlesi, 46/15 
38 Kamer Sûre-i Celîlesi, 54/10 
39 Haşir Sûre-i Celîlesi, 59/10 
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Sen Azîz ve Hakîm’sin.40 

*** 

ُ ِّ نََّكَُعٰلىُُكل  ْرَُلَناُۚاِّ ْمَُلَناُنُوَرَناَُواْغفِّ َٓاُاَْتمِّ ُْيٍءَُق۪ديرٌَُشَُربََّن
Ey Kerim Rabbimiz! Nûrumuzu daha da artır, tamamına erdir, kusurlarımızı affet, çünkü Sen 

her şeye Kadir’sin.41 

*** 

نَّاُُكنَّاَُظالِّ۪مينَُ َٓاُاِّ َن ُُسْبَحاَنَُرب ِّ
Sübhansın Rabbenâ, her türlü noksandan uzaksın! Doğrusu biz kendimize zulmetmişiz.42 

*** 

نَّاُُكنَّاَُطا۪غينََُياُ َٓاُاِّ َلنََُُعٰسىُ❁َُوْيَلَن َٓاُاَْنُيُْبدِّ بَُُربَُّن َناَُراغِّ َٓاُاِّٰلىَُرب ِّ نَّ ْنَهَٓاُاِّ  ونَُاَُخْيًراُمِّ

Yazıklar olsun bize, ne azgın kimselermişiz! Olur ki Rabbimiz bize onun yerine daha 

hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor, O’na dönüyoruz.43 

*** 

ُ ًناَُولَُُِّرب ِّ َيُُمْؤمِّ َُولَِّمْنَُدَخَلَُبْيتِّ ْرُ۪ليَُولَِّوالَِّديَّ دُِّاْغفِّ َوََلَُتزِّ ُِۜ َناتِّ ۪نيَنَُواْلُمْؤمِّ ُُْلُمْؤمِّ الظَّالِّ۪ميَنُاَِّلَّ
 َتَباًرا

Ya Rabbî! Beni, anamı, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün 

müminleri affeyle. O zalimleri ise, daha da beter eyle, daha da perişan eyle!44 

*** 

يمُِّ حِّ ُالرَّ ْحٰمنِّ ُالرَّ
ُاهللِّ ُبِّْسمِّ

َمُدُُۚاَهلٰلُُ ❁ ُهَوُاهلٰلُُاََحٌدُُُۚقْلُ ْدَُوَلْمُيَُُُلمُُْالصَّ َُيُكْنَُلُهُُكُفًواَُاَحدٌَُُوَلمُُْ❁ُوَلْدََۙيلِّ
Bismillâhirrahmânirrahîm. 

De ki: O, Allah: gerçek İlahtır, Bir’dir. Allah Samed’dir. Ne doğurdu, ne de doğuruldu. Ne de 

herhangi bir şey O’na denk oldu.45 

*** 

 

 

 

                                                           
40 Mümtahine Sûre-i Celîlesi, 60/4-5 
41 Tahrîm Sûre-i Celîlesi, 66/8 
42 Kalem Sûre-i Celîlesi, 68/29 
43 Kalem Sûre-i Celîlesi, 68/30-31 
44 Nûh Sûre-i Celîlesi, 71/28 
45 İhlas Sûre-i Celîlesi, 112/1-4 
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يمُِّ حِّ ُالرَّ ْحٰمنِّ ُالرَّ
ُاهللِّ ُبِّْسمِّ

َُُُۙقْلُ ُاْلَفَلقِّ نُُْ❁ُاَُعوُذُبَِّرب ِّ َُماَُخَلَقَُُۙمِّ نُُْ❁َُشر ِّ َُُومِّ َذاَُوَقَبَُۙغََُشر ِّ ٍقُاِّ نُُْ❁اسِّ ُالنَّفََُُّومِّ َُشر ِّ اَثاتِّ
َُۙ نُُْ❁فِّيُاْلُعَقدِّ َذاَُحَسدََُُومِّ ٍدُاِّ َُحاسِّ َُشر ِّ

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

De ki: Sabahın Rabbine sığınırım: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman 

gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve hased ettiği 

zaman hasetçinin şerrinden.46 

*** 

يمُِّ حِّ ُالرَّ ْحٰمنِّ ُالرَّ
ُاهللِّ ُبِّْسمِّ

َُُُۙقْلُ ُالنَّاسِّ ُُ❁ُاَُعوُذُبَِّرب ِّ ََُۙملِّكِّ ٰلهُُِّ❁ُالنَّاسِّ َُۙاِّ َُُۙنُْمُُِّ❁ُالنَّاسِّ ُاْلَخنَّاسِّ ُاْلَوْسَواسِّ ُ۪ذياَلَُُّ❁َشر ِّ
َۙ ُالنَّاسِّ ُسُ۪فيُُصُدورِّ نَُُ❁ُيَُوْسوِّ ُُمِّ َُوالنَّاسِّ نَّةِّ  اْلجِّ

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

De ki: İnsanların Rabbine, insanların yegane Hükümdarına, insanların İlahına sığınırım: O 

sinsi şeytanın şerrinden. O ki insanların kalblerine vesvese verir. O şeytan, cinlerden de olur, 

insanlardan da olur.47 

                                                           
46 Felak Sûre-i Celîlesi, 113/1-5 
47 Nâs Sûre-i Celîlesi, 114/1-6 


