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 3ْ4ُ5ُ6َ7ِا ِم0َْ) /ِ-ُ أَ+ْ(ُ) ٌءאَ#ُد
 

 אَ:EَNْOِ+ُ Bَِو אBَIَوُ+ُכ אَ:LِMُ BِْכEََو אHُ8ُ0BَIَ אَ:EُFَ:ِّ+ُ Bِ 7ًَכَ+Bَ 3ْ4ُ5ُ6َ7ِا ِم0َْ) /ِ- َُכ3َ@ْ?َ< א><ِإ >;ُ:389َا
 ❁  אYَ5<Iََو אVَ5<Iَ אَ:LِMُ BِْכEََو אَ<>+Xَ אَ:EUُْVِWُ Bَِو אَ<َ+ْ(َ- אَ:EُNْIِT Bَِو אَ<َ+Sَْأ אَ:EُQْ8ِRُ Bَِو א0ُBَIَ<ُذ
 َ`bَcَْכَو ِرא>3Iا aَ+َSْbَ:ُ;ْ #َ8َTَو ْ;ُ:3َ َتْ+YَOََو ْ;ُ:Iَْ# َ`_ِ^َرَو ْ;ُ:Iَْ# َتSِ5<[ْ #َOَ0ْ אZْ6َ8ْIَا >;ُ:389َا
 َכBِ5َNْOِ+َEِ אhْbِ5ْgُ #َ8َ_ْIَاَو َכbَِ#אBِFَ אbَfْgُ #َ8َ_ْIَْ-אَ- 3ْ4ُ5ُ6َ7ِا ُم0َْ) اVٰUَ >نِإ >;ُ:389َا ❁ 3ْ4َI<7َا ُ;ُ:3َ
 gِ Sِ[ْ lَ_ِّmَ7ٍ_ِ- א#َ5ِ8ْIَ אSََو א3َIَ אَ:Oُِ#אEُkََو אَ:_ِّכEُjََو א>SِI אَ:gِ aَ?َIَ7ً Eَbَ)َc<8ُ_ِ- אHْIَُزْراَو َכِ<ا0َْ^ِرَو
  ❁ٌ;_aَِر ٌرYَOُ0 َכ><ِإ א3َIَ אYْOِ+ْVَאَ-
ّ<ِإ >;ُ:389َا  >;ُ:389َا ❁ ِءاsْ#َْoَا Eَ7ِאXَ5ََو ِءאkََ(3ْا ِءlُ0َو ،ِءאَ(>3Lا ِكَرَدَو ِء3ْcَpَا Sِ[ْ Zَ:ْoِ َכBِ ُذ0َُ#أ /ِ
ّ<ِإ  >;ُ:389َا ❁ َכZَ5ِ_wِ lَxَFَِو َכ5َbِْ(ِ< َِة@4َْ-َو َכbَِ_ِ-אَ# ِلEَfَ0uَو َכ6ْ5َbِِ< ِلاَوَز ْ]Sِ َכBِ ُذ0َُ#أ /ِ
ّ<ِإ  ِ]3ْ4ُcْا َ]Sِ َכBِ ُذ0َُ#أَو ،yَِ?َכ3ْاَو 3ْ6َ4ْjِا َ]Sِ َכBِ ُذ0َُ#أَو ،ِن3ْfَjَاَو ِّ;َ:3ْا ْ]Sِ َכBِ ُذ0َُ#أ /ِ
 ًة0َْ#َد אZْ6َyْ 3َIَاَو uد0ََ< אSَ אBَ8ِّNْIَ >;ُ:389َا ❁ ِلאZَِّ+3ا ِ+ْ:Hََو ِ]ْ)>3oا Sِ[ْ Yَ8َcَ7ِ َכBِ ُذ0َُ#أَو ،3ْcُxْyِاَو
zَ Eُ+َدu َوVَWْ 3َIَْزِر אHًא zَ (6َُou اَو-ْbَRْ 3َIَא BَאBً3َِإ אT 3ْ4َاI<7ِ zَ (?َُou ❁ 
ّ<ِإ >;ُ:389َا  ِبا0َ>|3ا َ+ْ_hََو 3ْ6َ5َyِا َ+ْ_hََو ِحא3I<4َا َ+ْ_hََو ِءאَ#3ouا َ+ْ_hََو 3ََ7ِ@ْ?3ْ5َا َ+ْ_hَ َُכlَْ@3َأ /ِ
 c<yَْ(Eََو /EِאZََرَد wَْ-ْراَو /ِ<א5َ)ِإ ْ�ِّ(aََو /Iِ)ِزاyْ Sَ0َِّ(َ~َو /cِّbْIَِ~َو ِتא3ْ5َ5َا َ+ْ_hََو ِةאَ_3ْfَا َ+ْ_hََو

�َpَEِ/ اَوYْOِ+ْ hَFِ_mَbِ/ ❁ 3ْا َ`َْ<أ >;ُ:389َاfَ8ِ_;ُ -َpَ Eَ6ْ4َyُ ُدا3ْ4َ0َا َ`َْ<أَو -َpَ Eَcْxَyُ أَو>َْ`َ 
 ٍءْ/yِّ Xَُכ 8َTَ# َ`َْ<أَو ،ُماَُ+) Fِ_Mُ -َpَ>38ا َ`َْ<أَو ،ُمא3ْ5َIِ_wُ -َpَ Eُkَا َ`َْ<أَو uل3ْ6َjِ(jُ -َpَ EUُِا
Hَoِ(+ٌ❁ ِتآ >;ُ:389َا >َOْ?ِ/ Eَ)ْ0َاVَאَ) אَ:ِّכَزَو ،א hَ_ْ+َ Sَ[ْ א>כَزVَ3َِو َ`َْ<أ ،א_u:ََو אSَ0ْzَVَبَر אَ) א< 
 ❁َ]_3َ5ِא3ْ6َا

ّ<ِإ >;ُ:389َا     ْ+lْbُا >;ُ:389َا ❁3U<3ِ_yِا ِ+ِ(3ْ5ُOْbَا َءאَ#ُد َك0ُ#َْدأَو ِ+_ِ(3ْOَا ِ�ِ�א3ْcَا Sَ?ْ@3ََ7َ َُכlَْ@3َأ /ِ
 ْ]Sَِو ،/3ِאXِ5َ ْ]َ#َو /Iِ_5َِ) ْ]َ#َو ،/Sِ[ْ hَ8ْOَِو >يaْOَ�ْIِ/ Sِ[ْ Bَ_ْ[ِ (َoَاَو /Hْcَyْ #َ|ْ+َEِاَو /Eَِر#َ0ْ
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-َ0ْHِ/ َوSِ[ْ Eَfْbِ/، َوzَ Eَ4ْ6َ8ْIِ/ Sِ[َ 3ْاNَאَ) ❁ َ]_8ِِ-א SُLْ+ِ3ْا َقcُ+ْVَאَ) ،ِنא Hَ0ِا >يsْאَ) ،ِنאَכَْر Sَ[ْ 
 >;ُ:389َا ❁ ُماَُ+) zَ يUِ>3ا َכIِْכُ+IOُْIِ/ Bِْכاَو ُمאbِ/ zَ EَIَ>3ا َכaُْ+ُlْIِ/ Bِ6َ_ْIِا ،ٍنאَכyِّ Sَُכ /ِ- aْ5َbُgَُر
�5َُ@ْ>ِ_Iَ7ً اًر0ُ<َو Bِ)ُ8ُ0BِIََْزأ >;ُ:389َا ❁ אVِ+ْ #َ8َT ^ِOَِفא �ُoُُכ אَ<ِروy< hَ_ْ+ٍ ❁ ُزْرا >;ُ:389َاHْIَא Hُ8ُ0Bًא 
Eَbَ4َ8<T BِxَLْ_َbِא6َ5ًِ<َو ،َכ Eَoُُمو BِOَkْ8ِاَوَْرأَو َכaًא Eَ:ْ0َאَ� ى#َbَאً<אَ?3َِو َכ zَ (َ5َyu Sِ[ْ َكِ+ْכِذ 

❁ 
 אَ:Zْ6َ8ْاَو 7ََ(>3ْ5ُ6َ8ا َمsْaَْpَا א3َIَ ْ�ِّ(aََو َכSَِ+َכَو َكِدZُ0 ِءאBِ5َ אIََ_ِ<אSََأ ِوَْرأ 3ْ4ُ5ُ6َ7ِا ِم0َْ) /ِ- >;ُ:389َا 

Zُ5ُ6َ7َ hَ_ْ+ٍ َو#َFٍَءא EُjْVِ+ُ Bِ:َא>َ)أ אSَIََْنأ َُכ3َ@ْ?َ< >;ُ:389َا  ❁َ]_3َ5ِא3ْ6َا >بَر אَ) א Eَ4ْ6َyَ 3ُِכyِّ Sَ[ْ 
(َ5ُ+u Bِkِ_�ٍ -َ+َZًُכ3َِو אyِّ Sَ:ْ5ُ0اَر ٍمaَ7ً ُכ3َِوyِّ aَjِ([ٍ lَ6َُכ3َِو ًةَدאyِّ ِإ ٍعاَدZَאBَ7ً ُכ3َِوyِّ Sَ+ِ(�ٍ 

XِOَِإ >;ُ:389َا ❁ ًءא>ّ wٍ SُbَUَ3ِّ^אhَ َلاlُ�َ َُכlَْ@3َأ /ِ ِyٍ hَאXِwٍ َْنأ Eُ?َאSِfَIِ/ َوEَ+ْaَ5َIِ/ َوEَ4ْ6َ8َIِ/ 
Bِ)َ?ْ5ِאً_ِ^اَر َכ Hََو א6ًِ<א-ِ/ Zَ5ِ_wِ اsْaَْ0َِلا Sُbَ0َأَو >;ُ:389َا ❁ א6ًِ^اlَْ@3ََُכ lُ�ََلا Sَ[ِ اXْbَo<ْت 
Bِgِ -َאHَbُgُ، أَو>َْjََل Bَِכ #ِIْoَ 3اL<oَِ�اoِ aَאZَbَgُ، א5َ_ِ- َُ;�َ#َو #ِIْoََر َكYْcَbُgُ❁ 

❀❀❀ 
Özellikle Cuma Günleri Okunacak Bir Dua 

Allahım! İçinde bulunduğumuz şu mübarek Cum’a gününde Senden onunla kalblerimizi 
arındıracağın, kederlerimizi gidereceğin, günahlarımızı silip süpüreceğin, işlerimizi ıslah edip 
düzelteceğin, ihtiyaçlarımızın yerine bize imkanlar lütfedeceğin, kötülüklerden bizi kurtaracağın 
ve gamımızı, tasamızı kaldırıp gidereceğin bir ihsan diliyoruz. Allahım! Bizi de affettiğin, 
kendilerinden razı olduğun, mağfiretinle sarıp sarmaladığın, cennetinle serfiraz kılıp cehennem 
ateşinden uzak eylediğin kullarından eyle. Allahım! Bugün mübarek Cum’a günüdür. Onu Sana 
kullukla açıp, Senin bağışlaman ve hoşnutluğuna mazhariyetle kapamaya bizi muvaffak eyle. 
Bizden kabul buyuracağın, ihlas ve samimiyetle tertemiz işlenmiş ve kat kat sevapla karşılık 
görmüş iyi ameller ortaya koymakla rızıklandır. Muhakkak ki Sen, çok bağışlayan Gafûr ve 
merhameti bol olan Rahîm’sin.  

Allahım! Belâ cenderesine, bela ağına dûçâr kalmaktan, şekavetin gelip çatmasından, 
hakkımızda takdir buyuracağın acı kazadan ve davranışlarımızda falso ve fiyaskolar içine girerek 
hasımlarımızı sevindirmekten yine Sana sığınıyorum. Allahım! Nimetinin zevalinden, afiyetinin 
değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü gazabından Sana sığınıyorum. 
Allahım! Her türlü elem ve hüzünden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç 
altında ezilmekten, insanların kahrına uğramaktan Sana sığınıyorum. Allahım! Sevip 
istediklerimizle bizi serfiraz kıl. Dualarımızı reddedilmeyen yakarışlar eyle. Bize lâ yühsâ ve lâ 
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yüadd (sayılamayacak kadar bol) mevhibelerde bulun. Ve bizim önümüze hiç kapanmamak üzere 
Cennet’e götüren bir kapı aç.  

Allahım! Hayırlı talepler, hayırlı dualar, hayırlı başarılar, hayırlı ameller, en güzel sevap ve 
mükafaatlar, hayırlarla dolu bir hayat ve hayırlı bir ölüm ile serfiraz kılınmayı diliyorum Senden. 
Beni sabit-kadem, sabit-kalb eyle. Terazide ağır gelecek işlere muvaffak kıl. İmanımı tahkike 
ulaştır. Derecelerimi yükselt. Namazımı, duamı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. 

Allahım! Sen kullarını işledikleri hatalar yüzünden cezalandırmakta acele etmeyen Halîm’sin. 
Cimrilik gibi hususlar Yüce Zatı için asla sözkonusu olmayan Cevad’sın. Yücelerden Yüce 
Azîz’sin ve dostlarına da zillet yaşatmazsın. Bir zarar kastıyla Kendisine ulaşmak mümkün 
olmayan Azîz ü Kavî’sin. En ince noktalarına kadar her şeyi görüp bildiği hâlde Kendisi bir 
Mevcûd-u Meçhûl olan, veraların verasında bulunan Latîf’sin. Ve Sen her şeye gücü yeten 
Kadîr’sin. Ey Âlemlerin Rabbi Allahım! Nefsime takva bahşeyle ve onu temizle; onu temizleyecek 
olan şüphesiz yalnız Sensin. Sen, onun velîsi ve mevlâsısın.  

Allahım! Düşmüş ve muhtaç halde bulunan bir kulun olarak Senden istiyorum ve Sana ihtiyacı 
olduğunun şuurunda, perişan bir benden olarak Sana yakarıyorum. Allahım! Lütfunla açıklarımı 
ört, sürçmelerimi bağışla. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üstümden ve altımdan 
gelebilecek tehlikelerden beni muhafaza buyur ve beni gaflete düşenlerden olmaktan koru. Ey 
hükümlerinin delilleri parlak, temelleri çok sağlam olan! Ey rahmetiyle her yerde olan! Beni de 
uykudan münezzeh olan görüp gözetmenle koru ve asla dokunulamayan, dokunulup zarar 
verilemeyen hıfz u sıyanet seralarına al. Kalblerimize itmi’nan ve nur bahşeyle Allahım! 

Allahım! Sinelerimizi köşe bucak hayırlarla donat. Allahım! Senin Yüce Zatına karşı saygı ve 
haşyetle  teveccüh eden kalbler lütfeyle bize. Fazl u kereminle hiç kesilmeden hep devam eden 
nimetler, Sana kulluğa meftun gönüller ve Seni zikretmekten bıkıp usanmayan diller lütfeyle. 
Allahım! Bu mübarek Cuma gününde Senin cömertlik ve kerem menbalarından akıp gelen sularla 
bizim arzularımızın susuzluğunu gider. Nicedir askıda duran rüyalarımızı gerçek eyle. Cumamızı 
hayır ve ihsan günü haline getir, getir ve ey Âlemlerin Rabbi olan Allahım, o ihsanlarınla bütün 
günlerimizi aydınlık kıl. 

Allahım! Dua dua yalvaran kullarına icabet buyur. Yolu darlığa uğramış her kuluna fereç, 
tasalarla boğuşan kullarına rahat, mahzun olanlara saadet ve hastalıkların pençesinde kıvranan 
kullarına da şifalar ihsan eyle.  

Allahım! Boynumu büktüm, zelil ve perişan bir vaziyette huzuruna geldim. Senden bu mücrim 
ve muhtaç bendeni bağışlamanı, merhametinle kuşatmanı, takdir buyurduğuna razı ve kanaatkar 
kılmanı ve her hal ü kârda hep yüzü yerde bir mütevazi kul eylemeni diliyorum. Fakr u zarureti 
şiddetlendikçe şiddetlenmiş, bu en zor durumda halini yalnız Sana arz etmiş ve gönlünü sadece 
Senin nezdindekilere bağlamış bir kulun olarak Sana dua ediyor ve Senden dileniyorum.  

 

 


