DUA'NIN ÖNEMİ

ُِٚ ّ  ِي ِب ْاٌغُدْٛ َ ِس َِِٓ ْاٌمْٙ َْ ْاٌ َجُٚدَٚ ًفَت١ ٖخَٚ عا
َ  َٔ ْفعٝا ْذ ُو ْس َزب ََّه ٖفَٚ
ً ض ُّس
َ َِه ح
َٓ١ٍٖ ِ حَ ُى ْٓ َِِٓ ْاٌغَاف٨َ َٚ  َ ا ِي٨ ْاَٚ
Hem Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve sakın
gāfillerden olma! (Araf Suresi, 205)

ُ  ُى٠َ ف
ْ ٌِصَ ا ًِاٛ
َ ُ د٨َ ْٛ ٌَ ّٝ ْع َب ُٶا ِب ُى ُْ َز ٖب٠َ لُ ًْ َِا
َ َعا ُؤ ُو ُْ فَمَ ْد َورَّ ْبخ ُ ُْ ف
َ ْٛ ع

(Ey Resûlüm!) De ki: “Eğer duânız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”(Furkan Suresi, 77)
Peygamberlerin dualarında şeklen göze çarpan husus, duaların "ya", "ey", "hey" gibi
dikkat çekmek için kullanılan edatlarla değil doğrudan "rabbim", "rabbimiz" gibi
ifadelerle başlamış olmasıdır.
Peygamberlerin Kur'an'da geçen duaları, Hz. İbrahim'in babası için ve Hz. Nuh'un oğlu için ettikleri
dua haricinde kabul edilmiş dualardır.
"Qul'", "De ki" ile başlayan dualar, peygamberimiz Muhammed (a.s)'a öğretilen dualardır.

HZ. ADEM'iN DUASI

َٓ٠ٔ ََّٓ َِِٓ ْاٌ َا ِظ ِسٛحَ ْس َ َّْٕا ٌََٕ ُىَٚ  ِئْ ٌَّ ُْ حَ ْغ ِف ْس ٌََٕاَٚ عَٕا
َ َُ َزبََّٕا ٍََ َّْٕا َٔف٨لَا
"Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik,eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen
muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz." (Araf ,23)

HZ. NUH'UN DUALARI

و فَأخَ ِ ْسٛ
 َِ ْغٍُ ٌبِّٟٔ َ َُّٗعا َزب
َ َفَد
Sonunda Rabbine dua etti: "Gerçekten ben, yenik düşmüş durumdayım. Artık Sen (bu kafir
toplumdan) intikam al." (Kamer Suresi, 10)

ُْ ُ٘ َّازا ِئَّٔ َه ِئْ حَرَ ْز
ً ٠ََٓ د٠ َ ْز ِ َِِٓ ْاٌ َىافِ ِس٤ ْاٍَٝ ع
ِ ّ  ٌبو َّزُٛٔ  َلا َيَٚ
َ  حَرَ ْز٨َ و
ًَ  ٌِ َّٓ دَ َخَٚ ٞ
ً َّاج ًسا َوف
ِ ّ از
ِ ُ٠
ِ َ ف٨َّ ا ِئَُٚ ٍِد٠ ٨َ َٚ ا ِعبَادَ َنٍُّٛض
َ از
َّ َا ٌِدَٛ ٌِ َٚ ٌِٟ و ا ْا ِف ْس
َّ  حَ ِص ِد٨َ َٚ ث
ازا
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕاَٚ َٓ١ِِِٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ  ُِإْ ًِِٕاٟ
ً َ حَب٨َّ َٓ ِئ١ِّ ٌِ اٌلا
َ ِخ١ْ َب
Nuh: "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma." dedi. "Çünkü Sen onları
bırakacak olursan, Senin kullarını şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükte sınırı aşan (facir'den)

kafirden başkasını doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı, mü'min olarak evime gireni, iman
eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını arttırma." (Nuh Suresi,
26-28)

ُُ ٔج َ ْ َى
َ َ َٚ  ْعدَ َن ْاٌ َح ُّكَٚ َّْ  ِئَٚ ٍِٟ ْ٘ َ ْٓ ِِ ُِٟٕو ِئ َّْ اب
ِ ّ  ٌبو َّزبَُّٗ فَمَا َي َزُٛٔ ََٜٔادَٚ
َٓ١ِّ ْاٌ َحا ِو
Nuh Rabbine seslendi: Dedi ki: “Rabbim, şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve Senin va’din de
doğrusu haktır. Sen hakimler hakimisin.” (Hud, 45)

صالِ ٍح فَالَ تَ ْسأَْل ِن َما لَ ْي َس لَ َك
َ َغ ْي ُر
ِ ِ
ِِ
ِ ُ ََع ُك أَن ت
ين
َ ون م َن ْل َ اهل
َ
َ إِّن أ

َهلِ َك إَِّنهُ َع َم ٌل
ْ ال َيا ُنو ُح إَِّنهُ لَ ْي َس ِم ْن أ
َ َق
ِ ِه ِعْل ٌم

Dedi ki: “Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o, salih olmayan bir iş(yapmıştır).
Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben, cahillerden olmayasın diye sana
öğüt veriyorum.” (Hud Suresi, 46)

ِقَال ر ِب ِإّنِ أَعوُذ ِك أَن أَسأَلَك ما لَيس لِ ِ ِه ِعْلم وِالَّ تَ ْغ ِفر ل
ُ
َْ َ َ ْ ْ َ
ّ َ َ
ْ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ين
َ َوتَْرَ ْمن أَ ُ ن ّم َن ْل َ اس ِر
Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve
beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum." (Hud Suresi, 47)
HZ.İBRAHİM'İN DUALARI

عاء
ْ و
ِ ّ َز
َ ُحَمَب ًَّْ دَٚ  َزبََّٕاَِّٟخ٠ ِِٓ ذُ ِ ّزَٚ َِة٩ َّ ٌُ ا١
َ  ُِ ِمٍِْٟٕ َاجع

“Rabbim! Neslimden çoğunu namazı devamlı olarak gereğince kılan kullarından eyle. Rabbimiz!
Duamı kabul buyur!” (İbrahim-40)

او
ُ ع
َ  َُ ْاٌ ِحَُٛم٠ ََ ْٛ َ٠ َٓ١ِِِٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ ٞ
َّ َا ٌِدَٛ ٌِ َٚ ٌِٟ َزبََّٕا ا ْا ِف ْس
“Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.” (İbrahim-41)

َٓ١ ِباٌ َّ ا ٌِ ِحِٟٕ  َ ٌْ ِح ْمَٚ  ُ ْى ًّاٌِٟ ْ َ٘ و
ِ ّ َز
“Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler arasına dâhil eyle.” (Şuara-83)

َٓ١ َِِٓ اٌ َّ ا ٌِ ِحٌِٟ ْ َ٘ و
ِ ّ َز
“Rabbim! Salih (evlat)lar lütfet bana.” (Saffat-100)

س١
ُ ِ َّ ٌ َْه ْا١ٌَ ِئَٚ  َْه ََٔ ْبَٕا١ٌَ ِئَٚ  َّو ٍَْٕاَٛ َ َْه ح١ٍَع
َ َّزبََّٕا
“Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız.”
(Mümtehine-4)

ُ ٔج ْاٌعَ ِص
ُُ ١ص ْاٌ َح ِى٠
َ َ ا ْا ِف ْس ٌََٕا َزبََّٕا ِئَّٔ َهَٚ اَٚٓ َوفَ ُس٠ِ حَ ْجعَ ٍَْٕا فِخَْٕتً ٌٍَِّّر٨َ َزبََّٕا
“Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü Sen Aziz ve Hakim’sin; mutlak galip,
tam hüküm ve hikmet sahibisin.” (Mümtehine-5)

ٔج
ِ ١ْ َا ِعدَ َِِٓ ْاٌبَٛ َ ُُ ْاٌم١ِ٘ َ ْسفَ ُع ئِب َْسا٠ ئِ ْذَٚ
َ َ  ًُ َزبََّٕا حَمَب ًَّْ َِِّٕا ئَِّٔ َه١ئِ ْظ َّا ِعَٚ ج
ُُ ١ٍِ  ُع ْاٌ َع١ِّ ع
َّ ٌا
İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti):
"Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin". (Bakara Suresi, 127)

ََِٓ ث َِ ْٓ آ
ِ از ُش ْق َ ٍَُْ٘ٗ َِِٓ اٌز َّ َّ َسا
ْ و
ْ َٚ اج َع ًْ َٖ ََذَا َبٍَدًا ِإًِٓا
ِ ّ  ُُ َز١ِ٘  ِئ ْذ لَا َي ِئب َْساَٚ
َ ض
ّ ُ ِبُٙ ْٕ ِِ
و
ْ َ َُّ ُ ً ر٩١ٍِ َ َِٓ َوفَ َس فَأ ُ َِ ِخ ّعُُٗ لَٚ خ ِس لَا َي٢ا
ِ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِاّلل
ِ عرَا
َ ٌَٝط ُّسُٖ ِئ
س١
ُ ِ َّ ٌط ْا
ِ ٌَّٕا
َ ْ ِبَٚ از
Hani İbrahim: "Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları
ürünlerle rızıklandır" demişti de (Allah: "Sadece inananları değil) inkâr edeni de az bir süre
yararlandırır, sonra onu ateşin azabına uğratırım; ne kötü bir dönüştür o"demişti. (Bakara Suresi, 126)

ْ ُ حَٚ  َ ِزَٔا ََِٕا ِظ َىَٕاَٚ َّخَِٕا ُ َِّتً ُِّ ْع ٍِ َّتً ٌَّ َه٠ ِِٓ ذُ ِ ّزَٚ  ِْٓ ٌَ َه١َّ ٍِ اج َع ٍَْٕا ُِ ْع
ْ َٚ َزبََّٕا
ُُ ١ ِ اٌس
َ َ َٕ ِئَّٔ َه١ْ ٍَع
ُ َّٛ َّ ٔج اٌخ
َّ او
َ
Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olmuş(Müslümanlar) kıl ve soyumuzdan Sana teslim olmuş(Müslüman)
bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz,
Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin. (Bakara Suresi, 128)

ْ ا ْب َعَٚ َزبََّٕا
َ ْاٌ ِح ْى َّتَٚ او
ُ  ُْ َزِٙ ١ذ ِف
َ َ ُُ ْاٌ ِىخُٙ ُّ ٍِّ ُ َع٠َٚ ا ِح َه٠َ  ُْ آِٙ ١ْ ٍَع
َ ٍُْٛخ٠َ ُْ ُٙ ْٕ ِّ ِ ً٨ٛظ
ُ ٔج اٌ َع ِص
ُُ ١ص اٌ َح ِى٠
َ َ  ُْ ِئَّٔ َهِٙ ١ُصَ ِ ّو٠َٚ
Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve
onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin. (Bakara
Suresi,129)

َ ا ٍدَٛ  ِبَِّٟخ٠ َ ْظىَٕجُ ِِٓ ذُ ِ ّزِّٟٔ َّزبََّٕا ِئ
خِ َه ْاٌ ُّ َح َّس َِ َزبََّٕا١ْ َ شَ ْزعٍ ِعٕدَ بِٞ ِْس ذ١ا
ث
ِ ُ ِ َِّٓ اٌز َّ َّ َساُٙ از ُش ْل
ْ ََةَ ف٩ َّ ٌاْ اُّٛ ١ُ ِم١ٌِ
ْ َٚ ُْ ِٙ ١ْ ٌَِ ئِٞٛ ْٙ َاض ح
ِ ٌَّٕاجعَ ًْ َ ْف ِدَة ً ِ َِّٓ ا
َْٚ ْ ُى ُس٠َ ُْ ُٙ ٌٍََّ َع
Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye
yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir
kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki
şükrederler. (İbrahim Suresi, 37)

ّ ٍَٝع
َ ِِٓ ِاّلل
ِ  َ ْز٤ اَٟءٍ فْٟ ش
َ َٝ ْ ف٠َ  َِاَٚ ُٓ ٍِ  َِا ُٔ ْعَٚ َٟزبََّٕا ِئَّٔ َه حَ ْعٍَ ُُ َِا ُٔ ْ ِف
ع َّاء
َّ ٌ اَِٟ ف٨َٚ
Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte
hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. (İbrahim Suresi, 38)

عاء
َ ُّ ُع اٌد١ِّ ع
َ ٌِٟ َ َ٘ َٚ ِْٞاٌ َح ّْدُ ِ ّّللِ اٌَّر
َ ٌَ ّٟ ِئ ْظ َحكَ ِئ َّْ َز ِبَٚ ًَ ١ ْاٌ ِىبَ ِس ِئ ْظ َّا ِعٍَٝع
Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim,
gerçekten duayı işitendir. (İbrahim Suresi, 39)

عاء
ْ و
ِ ّ َز
َ ُحَمَب ًَّْ دَٚ  َزبََّٕاَِّٟخ٠ ِِٓ ذُ ِ ّزَٚ َِة٩ َّ ٌُ ا١
َ  ُِ ِمٍِْٟٕ اج َع
Rabbim, beni namazı sürekli ikâme edenlerden eyle, soyumdan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul
buyur. (İbrahim Suresi, 40)

او
ُ ع
َ  َُ ْاٌ ِحَُٛم٠ ََ ْٛ َ٠ َٓ١ِِِٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ ٞ
َّ َا ٌِدَٛ ٌِ َٚ ٌِٟ َزبََّٕا ا ْا ِف ْس
Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, anne-babamı ve mü'minleri bağışla. (İbrahim Suresi, 41)

HZ.LUT'UN DUASI

َٓ٠ِ َِ ْاٌ ُّ ْف ِعدْٛ َ ْاٌمٍَٝع
ِ ّ لَا َي َز
َ ِٟٔو أ ُ ْس
Dedi ki: "Rabbim, fesat çıkaran (bu) kavme karşı bana yardım et." (Ankebut Suresi, 30)
HZ. EYÜP'ÜN DUALARI

َ ١ْ َّ ٌ اٟ
ُ ط
و
َّ َِ ِّٟٔ َ َُّٗ َزبَٜو ئِ ْذ َٔادُّٛ
ٍ عرَا
َ َٚ ٍ ْ ُِٕاْ ب
َ ٠َ ع ْبدََٔا
َ ا ْذ ُو ْسَٚ
َ ِٕع
Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: "Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azab dokundurdu"
diye Rabbine seslenmişti. (Sad Suresi, 41)

َٓ١ِّ ِ اٌسا
َ َ َٚ  اٌض ُُّّسٟ
َّ َِ ِّٟٔ َ َُّٗ َزبَٜو ِئ ْذ َٔادُّٛ
َّ ُُ َ ٔج َ ْز
َ ٠َ َٚ
َ ِٕع
Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi.
Sen merhametlilerin en merhametli olanısın." (Enbiya Suresi, 83)

ْٓ ِّ ِ ً ُْ َز ْ َّتُٙ َُ َِّعُٙ ٍَْ ِِزَٚ ٍَُْٗ٘ َ َُٖٕا١ْ َآحَٚ ض ٍ ّس
ُ ِِٓ ِٗ ِفَا ْظخَ َج ْبَٕا ٌَُٗ فَ َى َ ْفَٕا َِا ب
َٓ٠ِ ٌِ ٍْ َعا ِبدٜ ِذ ْو َسَٚ ِعٕ ِدَٔا
Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona Katımızdan bir rahmet ve ibadet
edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik. (Enbiya Suresi, 84)
HZ.YAKUB'UN DUASI

ّ َِِٓ ُُ ٍَ َ ْعَٚ ِاّلل
ّ ٌَٝ ِئِٟٔ  ُ ْصَٚ ّٟ  َب ِزٛلَا َي ِئَّٔ َّا َ ْش ُى
َُّْٛ ٍََ حَ ْع٨ اّللِ َِا
“Sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah’a arz ediyorum.” (Yusuf, 86)
HZ. YUSUF'UN DUALARI

َّٓ ُ٘ َد١ْ  َوِّٟٕ ع
ْ ع
ّ ٌو ا
ُ َ ْد٠  ِِ َّّاٟ
ْ َّ حَ ْ ِس٨ ِئَٚ ِٗ ١ْ ٌَ ِئَِٟٕٔٛع
ِ ّ لَا َي َز
َ ف
َّ ٌَِج ُٓ َ َ ُّ ِئ
َٓ١ٍِ ِ٘  َ ُوٓ ِ َِّٓ ْاٌ َجاَٚ َّٓ ِٙ ١ْ ٌََ ْ ُ ِئ
(Yusuf) Dedi ki:"Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir.
Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden
olurum. (Yusuf Suresi, 33)

ث
ِ اٚع َّ َا
ِ ٠ِ َ َ اد٤ ًِ ا٠ِٚ ْ  ِِٓ حَأَِٟٕعٍَّ ّْخ
َّ ٌاط َس ا
ِ َذ ف
ِ ّ َز
َ َٚ  َِِٓ ْاٌ ُّ ٍْ ِهَِٟٕخ١ْ َو لَ ْد آح
َٓ١ بِاٌ َّ ا ٌِ ِحِٟٕ َ ٌْ ِح ْمَٚ  ُِ ْع ٍِ ًّاَِّٟٕفَٛ َخ َسةِ ح٢ا
َ َ ِ  َ ْز٤اَٚ
ِ َٚ َا١ُُّٔ اٌدِٟ فّٟ١ِ ٌِ َٚ ٔج
Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanını) verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi)
öğrettin. Göklerin ve yerin Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak
benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat. (Yusuf Suresi, 101)
HZ. ŞUAYB'IN DUASI

ُ  ُى٠َ  َِاَٚ اَٙ ْٕ ِِ ُاّلل
ّ  ٍَِِّخِ ُىُ َب ْعدَ ِئ ْذ َٔ َّجأَاِٟع ْدَٔا ف
ّ ٍَٝع
ْٛ
ُ ْْ اّللِ َو ِربًا ِئ
َ َٕا٠ْ لَ ِد ا ْفخَ َس
ّ ٍَٝع
ّ َ َاء٠ َْ َّ٨ا ِئَٙ ١ِدَ فٌََُٕٛا َْ َّٔع
َ ًَّ  ِظ َع َزبَُّٕا ُوَٚ اّللُ َزبَُّٕا
ِاّلل
َ ءٍ ِع ٍْ ًّاْٟ ش
َٓ١ ُْس ْاٌفَاحِ ِح١ٔج َخ
َ َ َٚ ك
ِ ّ  َِِٕا ِب ْاٌ َحْٛ ََْٓ ل١َبَٚ ََٕٕا١ْ َ َّو ٍَْٕا َزبََّٕا ا ْفخَ ْ بَٛ َح
Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, bizim tekrar sizin dininize dönmemiz Allah'a karşı yalan yere
iftira düzmemiz olur. Rabbimiz olan Allah'ın dilemesi dışında, ona geri dönmemiz bizim için olacak
işdeğildir. Rabbimiz, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır. Biz Allah'a tevekkül ettik. 'Rabbimiz,

bizimle kavmimiz arasında 'Sen hak ile hüküm ver,' Sen 'hüküm verenlerin' en hayırlısısın. (A'raf
Suresi, 89)
HZ. MUSA'NIN DUALARI

ُُ ١ ِ اٌس
َّ زٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َُّٗٔ فَغَفَ َس ٌَُٗ ِئٌِٟ  فَا ْا ِف ْسِٟ ٍََ ّْجُ َٔ ْفعِّٟٔ و ِئ
ِ ّ لَا َي َز
Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni bağışla." Böylece (Allah) onu
bağışladı. Şüphesiz. O, bağışlayandır, esirgeyendir. (Kasas Suresi, 16)

َٓ١ِِ سا ٌِّ ٍْ ُّ ْج ِس١
َ ّْ و ِب َّا َ ْٔ َع
ً ِٙ َ َْٛ فٍََ ْٓ َ ُوٟ
ِ ّ لَا َي َز
َ ج
َّ ٍَع
Dedi ki: "Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım."
(Kasas Suresi, 17)

َّ َِ ْٛ َ َِِٓ ْاٌمِٟٕ و َٔ ِ ّج
َٓ١ِّ ٌِ اٌلا
ِ ّ خَ َسلَّ ُ لَا َي َز٠َ ا خَا ِافًاَٙ ْٕ ِِ فَ ََس َس
Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: "Rabbim, zalimler topluluğundan beni
kurtar" dedi. (Kasas Suresi, 21)

ًِ ١ع ِب
َّ ٌاء اَٛ ظ
َ َٓ لَا َي٠َ  َّجَٗ حِ ٍْمَاء َِ ْدَٛ ٌََ َّّا حَٚ
َ ِٟٕ٠َ  ِدْٙ ٠َ َْ ّٟ َز ِبٝع
َ ع
Medyen'e doğru yöneldiğinde de: "Umarım Rabbim, beni doğru bir yola yöneltip iletir" dedi. (Kasas
Suresi, 22)

ْٛ
ً  ُْ َٔ ْفُٙ ْٕ ِِ ُ لَخَ ٍْجِّٟٔ و ِئ
ُ عا فَأَخ
ِ ّ لَا َي َز
ِ ٍَُُ ْمخ٠ َْ َاف
Dedi ki: "Rabbim, gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm, beni öldürmelerinden korkuyorum. (Kasas
Suresi, 33)

ُ َاز
َاف
ُ ٘ ٟ َ ِخَٚ
ُ  َخِّٟٔ  ِئُُِٟٕ َ ِدّل٠  ِز ْد ًءاٟ
َ ٌِ ِّٟٕ ِِ ُ َ  َ ْفَٛ ُ٘ ْٚ
َ عأًا فَأ َ ْز ِظ ٍُْٗ َِ ِع
ْٛ
ِ ُُ َى ِرّب٠ َْ
Ve kardeşim Harun; dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır, onu da benimle birlikte
bir yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum."
(Kasas Suresi, 34)

اُٛٙ َ ْفم٠َ ِٟٔعا
ّ ٠َ َٚ ٞ َ ْد ِزٌِٟ ْو ا ْش َسو
ُ ًْ ٍُ ْ اَٚ ٞ َ ِْ ِسٌِٟ ع ِْس
ِ ّ لَاٌَ َس
َ ٍِّٕ ِّ ِ ً ع ْمدَة
ِٟ َ ْش ِس ْوُٗ فَٚ ٞ ا ْشدُ ْد ِب ِٗ َ ْش ِزَٟٔأ َ ِخَٚاز
ْ َٚ ٌِٟ ْٛ َل
ُ ٘ ٍِٟ ْ٘ َ ْٓ ِّ ِ ً سا٠ ِشَٚ ٌِّٟ ًاج َع
ً سا١ ِ َٕج بَِٕا ب
َ سا ً ئَِّٔ َه ُو١َِٔ ْر ُو َس َن َوزَٚ ً سا١ِع ِبّ َح َى َىز
َ ُٔ ْٟ  َوَٞ ِْ ِس
Dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz; ki
söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl, kardeşim Harun'u.

Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl, Böylece Seni çok tesbih edelim. Ve
Seni çok zikredelim. Şüphesiz Sen bizi görüyorsun." (Taha Suresi, 25-35)

(Allah) Dedi ki: "Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz; sizin ikinize de öyle bir 'güç ve yetki'
vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız." (Kasas
Suresi, 35)

ا١َ ْٔ َُّاةِ اٌد١ ْاٌ َحًِٟ ف٨اَٛ ِْ َ َٚ ًَٕت٠ُٖ ِش٥َِ َٚ َْْٛ ع
َ ١َ َزبََّٕا ِئَّٔ َه آحٝظ
َ ْج فِ ْس
َ ُِٛ لَا َيَٚ
ْ  ٍِ َه َزبََّٕا١ظ ِب
َ٩َ ُْ فِٙ  ِبٍُُٛ لٍَٝع
ْ ِّ اط
َ ا ْشدُ ْدَٚ ُْ ِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ ٍَٝع
َ ط
َ ْاٍُّٛض
ِ ُ١ٌِ َزبََّٕا
َ ٓع
ُ١
َ َاْ ْاٌ َعرُٚ  َس٠َ َّٝاْ َ خُِِٕٛ ُْإ٠
َ ٌِ َ ٤او ا
Musa dedi ki: "Rabbimiz, şüphesiz Sen, Firavun'a ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir
çekicilik (güç, ihtişam) ve mallar verdin. Rabbimiz, Senin yolundan saptırmaları için (mi?) Rabbimiz,
mallarını yerin dibine geçir ve onların kalblerinin üzerini şiddetle bağla; onlar acı azabı görecekleri
zamana kadar iman etmeyecekler." (Yunus Suresi, 88)

َُّْٛ ٍَ ْع٠َ َ٨ َٓ٠ِ ًَ اٌَّر١ظ ِب
َ ِّْ َ حَخ َّ ِب َع٨َٚ  َّا١ح ُ ُى َّا فَا ْظخَ ِمَْٛ  َبج دَّع١لَا َي لَ ْد ُ ِج
(Allah) dedi ki: "İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin
yoluna uymayın." (Yunus Suresi,89)

ُ َٔ ِٟٔو َ ِز
ِٟٔ  َْه لَا َي ٌَٓ حَ َسا١ٌَل ْس ِئ
ِ ّ  َوٍَّ َُّٗ َزبُُّٗ َلا َي َزَٚ  َماحَِٕا١ِّ ٌِ ٝظ
َ ُِٛ ٌَ َّّا َجاءَٚ
ُ ٌَٔ ِى ِٓ اَٚ
ًِ َ َزبُُّٗ ٌِ ٍْ َجبٍَّٝ فٍََ َّّا حَ َجِٟٔف حَ َسا
َ َ ْاٌ َجبَ ًِ فَاِ ِْ ا ْظخَمَ َّس َِ َىأَُٗ فٌَٝل ْس ِئ
َ ْٛ ع
 ُيَّٚ َ ْ  ََٔاَٚ  َْه١ٌَِظ ْب َحأ ََه حُبْجُ ئ
ُ  َ ِعمًا فٍََ َّّا َفَاقَ لَا َيٝظ
َ ِٛ خ ََّسَٚ َجعٍََُٗ دَ ًّوا
َٓ١ِٕ ِِ ْْاٌ ُّإ
Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi O'nunla konuşunca: "Rabbim, bana göster, Seni
göreyim" dedi. (Allah:) "Beni asla göremezsin, ama şu dağa bak; eğer o yerinde karar
kılabilirse, sen de beni göreceksin." Rabbi dağa tecelli edince, onu param parça etti. Musa
bayılarak yere düştü. Kendine geldiğinde: "Sen ne yücesin (Rabbim). Sana tevbe ettim ve ben
iman edenlerin ilkiyim" dedi. (Araf Suresi, 143)

ْ َٚ
ْٛ ٌَ و
َّ ُُ ُٙ ْمَاحَِٕا فٍََ َّّا َ َخرَح١ِّ ٌِّ ً٩َٓ َز ُج١ظ ْب ِع
ِ ّ اٌس ْجفَتُ لَا َي َز
َ َُِٗ ْٛ َ لٝظ
َ ُِٛ از
َ َاخخ
َّ فِخَْٕخ ُ َه٨ ِئٟ
َ ْ ِش
ُّ ٌ ٍِ ُىَٕا بِ َّا فَعَ ًَ اْٙ ُ  َحَّٞا
َ ٠ ِئَٚ ًُ ُ ِ ِّٓ لَ ْبُٙ َج َ ٍَْ٘ ْىخ
َ ِ٘ ْْ اء َِِّٕا ِئَٙ َعف
ٔج
َ َ َٚ از َ َّْٕا
َ َ  َِٓ حَ َاءِٞدْٙ َحَٚ ا َِٓ حَ َاءَٙ ض ًُّ ِب
ْ َٚ َُّٕا فَا ْا ِف ْس ٌََٕا١ٌِ َٚ ٔج
ِ ُح
َٓ٠ ُْس ْاٌغَافِ ِس١َخ
Musa, belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminden yetmiş adam seçip ayırdı. Bunları da
'dayanılmaz bir sarsıntı' tutuverince, dedi ki: "Rabbim, eğer dileseydin, onları ve beni daha

önceden helak ederdin. (Şimdi) İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak
edecek misin? O da Senin denemenden başkası değildir. Onunla sen dilediğini saptırır,
dilediğini hidayete erdirirsin. Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge; Sen
bağışlayanların en hayırlısısın." (A'raf Suresi, 155)

ُ ١ ِ ُ ِٟعرَاب
ِ ِٟفَٚ ًعَٕت
َ  َْه لَا َي١ٌَِخ َسةِ ئَِّٔا ُ٘ ْدَٔا ئ٢ا
َ َ َا١ْٔ ُّ َ٘ ِر ِٖ اٌدِٟا ْوخ ُ ْ ٌََٕا فَٚ
ْ  ِظ َعَٚ ٟ َز ْ َّ ِخَٚ ِب ِٗ َِ ْٓ َشَاء
َ ًَّ ج ُو
َُُْٛإْ ح٠َٚ َُْٛخَّم٠َ َٓ٠ِا ٌٍَِّرَٙ ُعأ َ ْوخُب
َ َءٍ فْٟ ش
َّ
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َاحَِٕا٠ َٓ ُُ٘ ِب٠ِاٌَّرَٚ َاٌص َواة
Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: "Azabımı dilediğime
isabet ettiririm, rahmetim ise herşeyi kuşatmıştır; onu korkup-sakınanlara, zekatı verenlere ve Bizim
ayetlerimize iman edenlere yazacağım." (A'raf Suresi, 156)

HZ. SÜLEYMAN'IN DUALARI

ج
َ ّْ َ َ ْٔعِٟ َ ْْ َ ْش ُى َس ِٔ ْع َّخَ َه اٌَّخِٟٕ ِش ْعْٚ َ و
َّ َفَخَب
ِ ّ لَا َي َزَٚ اَٙ ٌِ ْٛ َضا ِ ًىا ِ ِّٓ ل
َ َُ ع
ِن
َ  ِع َبادٟ ِب َس ْ َّ ِخ َه ِفِٟٕ ٍْ  َ ْد ِخَٚ ُٖضا
َ  َ ْْ َ ْع َّ ًَ َ ا ٌِ ًحا حَ ْسَٚ ٞ
َ َٚ ٟ
َ
َّ َا ٌِدَٚ ٍَٝع
َّ ٍَع
َٓ١اٌ َّ ا ٌِ ِح
"... Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde
bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat." (Neml Suresi, 19)

او
َ َ  ِئَّٔ َهِٞ َ َ ٍد ِ ِّ ْٓ بَ ْعد٤ِ َٟٕبَ ِغ٠ ٨َّ  ُِ ٍْ ًىاٌِٟ ْ َ٘ َٚ ٌِٟ و ا ْا ِف ْس
ُ َّ٘ َٛ ٌٔج ْا
ِ ّ لَا َي َز
Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et.
Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan edensin. (Sad Suresi, 35)

HZ. ZEKERİYA'NIN DUALARI

ْ َََ٘ٓ ْاٌعَٚ ِّٟٔ ِو ئ
و
َ ض
َّ ًَ َا ْشخَعَٚ ِّٟٕ ِِ ُُ ل
ِ ّ عااِ َه َز
ِ ّ لَا َي َز
ُ ْ اٌس
َ ٌَُ ُْ َ ُوٓ بِدَٚ ً ْبا١ش
ِِٓ ٌِٟ ْ َٙ َعا ِلسا ً ف
َ
ِ َٔ َواَٚ ٟ َزا ِاَٚ ِِٓ ٟ
ْ ج
َ ٟاِ َس َ ِح
َ ٌِ اَٛ َّ ٌ ِخ ْفجُ ْأِّٟ  ِئَٚ ً ّا١ش ِم
ً ّا١ض
ُ َ ِس٠َٚ َُِٟٕ ِسر٠ ً ّا١ٌِ َٚ ُٔه
ْ َٚ وٛ
َ ٌَّد
ِ ّ اج َع ٍُْٗ َز
ِ و َز
َ َُ ْعم٠ د ِِ ْٓ آ ِي
(Zekeriyya) Dedi ki: “Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben
sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya
kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana Kendi Katından bir yardımcı armağan et.
Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu razı olunan kıl.” (Meryem Suresi,
3-6)

َ ًَّت٠ ِِٓ ٌَّدُ ْٔ َه ذُ ِ ّزٌِٟ ْ َ٘ و
 ُع١ِّ ظ
ِ ّ َّا َزبَُّٗ لَا َي َز٠عا شَ َو ِس
َ ََُٕ٘ا ٌِ َه د
َ ّ َبتً ِئَّٔ َه١ِ ط
عاء
َ ُّاٌد
Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim, bana Katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen,
duaları işitensin” dedi. (Al-i İmran Suresi, 38)

َٓ١ِ ِازرَٛ ٌ ُْس ْا١ٔج َخ
َ َ َٚ  فَ ْسدًأِٟ حَرَ ْز٨َ و
ِ ّ  َزبَُّٗ َزََّٜا ِئ ْذ َٔاد٠شَ َو ِسَٚ
Zekeriya da; hani Rabbine çağrıda bulunmuştu: “Rabbim, beni yalnız başıma bırakma, Sen
mirasçıların en hayırlısısın.” (Enbiya Suresi, 89)

َِْٟ فٛع
ُ از
َ ُ٠ اُٛٔ ُْ َواُٙ َِّٔ َجُٗ ئْٚ َ َ ْ ٍَ ْحَٕا ٌَُٗ شَٚ َٝ١َ ْح٠ ٌَُٗ  َ٘ ْبَٕاَٚ َٚ ٌَُٗ فَا ْظخَ َج ْبَٕا
ِ ع
َ ََٕٔا َزٛع
َٓ١ا ٌََٕا خَا ِش ِعُٛٔ َواَٚ  َز َ٘بًاَٚ ابًا
ِ  َْسا١ َ ٌْا
ُ  ْد٠َ َٚ ث
Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya’yı armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık.
Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı
gösterirlerdi. (Enbiya Suresi, 90)
HZ. YUNUS'UN DUASI

ُّ ِٟ فَٜ ِٗ فََٕاد١ْ ٍَع
َ ََاضبًا ف
٨َّ َْ ث
ِ اٌلٍُ َّا
َ ل َّٓ َْ ٌَّٓ َّٔ ْمد َِز
ِ ْ ِئذ ذَّ َ٘ َ ُِغٛ
ِ ٌُّٕذَا اَٚ
َّ َِِٓ ُ ُوٕجِّٟٔ ِظ ْب َحأ ََه ئ
َٓ١ِّ ٌِ اٌلا
َ َ ٨َّ ِئٌََِٗ ئ
ُ ٔج
Balık sahibi (Yunus'u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki; bundan dolayı kendisini
sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. (Balığın karnındaki) Karanlıklar içinde: "Senden başka
ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diye çağrıda bulunmuştu.
(Enbiya Suresi, 87)

HZ. İSA'NIN DUALARI

ً دا١ْ ٌََٕا ِعٛ
ُ ع َّاء حَ ُى
َّ ٌَٕا َِ اِدَة ً ِ َِّٓ ا١ْ ٍَع
َ ٔص ْي
َ ١لَا َي ِع
ِ َ  َُّ َزبََّٕاُٙ ٌٍََّ َُ ا٠ اب ُْٓ َِ ْسٝع
َٓ١اٌس ِاش ِل
َ َ َٚ از ُش ْلَٕا
َ ِّ ِ ًت٠َ آَٚ آخ ِسَٔا
ِ َٚ  ٌَِٕاَّٚ َ ٤ِّ
ْ َٚ ٕه
َّ  ُْس١ٔج َخ
Meryem oğlu İsa: "Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir
bayram ve Sen'den de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık vericilerin en hayırlısısın" demişti.
(Maide Suresi, 114)

ُ
ّ  ِئ ْذ لَا َيٚ
ِِٓ ِْٓ ١َٙ ٌَ ِئٟ
َ ُٔج ل
َ َ َ َُ َ٠ ابَْٓ َِ ْسٝع
ِ ٌٍَِّٕ ٍج
َ ١َا ِع٠ ُاّلل
َ ِّ ِ َٚ ُِٟٔٚاض اح َّ ِ ر
ُ َ ُى٠ ظ ْب َحأ ََه َِا
ّ ُْٚ
ُُٗك ئِْ ُوٕجُ لُ ٍْخ
ُ اّللِ لَا َي
ٍ ّ  بِ َحٌِٟ ْط
َ ١ٌَ  َي َِاُٛ َ ْْ َلٌِٟ ْٛ
ِ د
و
َ َ ِه ِئَّٔ َه
َ  َٔ ْفعَٟ َ ْعٍَ ُُ َِا ِف٨َٚ ِٟ َٔ ْفعٟع ٍِ ّْخَُٗ حَ ْعٍَ ُُ َِا ِف
ِ ُٛ١َُّ َُ ْاٌغ٩ع
َ ٔج
َ فَمَ ْد
Allah: "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve anneni Allah'ı bırakarak iki ilah edinin, diye sen mi
söyledin?" dediğinde (İsa şöyle dedi); "Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana
yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin, ama ben
Sen'de olanı bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen." (Maide Suresi, 116)
HZ.MUHAMMED (SAV)'İN DUALARI

َِٓ ح ُ ِع ُّصَٚ ع ْاٌ ُّ ٍْ َه ِِ َّّٓ حَ َاء
ُ ٕص
ِ َحَٚ  ْاٌ ُّ ٍْ َه َِٓ حَ َاءٟ َُّ َِا ٌِ َه ْاٌ ُّ ٍْ ِه حُإْ ِحُٙ ٌٍَّلُ ًِ ا
س٠ِ
َ ًِّ  ُوٝ
َ د١َ ح ُ ِر ُّي َِٓ حَ َاء ِبَٚ حَ َاء
ءٍ لَد ٌبْٟ ش
َ  ُْس ِئَّٔ َه١ َ ٌِن ْا
َ ٍَع
De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın,
dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç
yetirensin." (Al-i İmran Suresi, 26)

ْٚ
ِ ذُ بِ َه ِِ ْٓ َ٘ َّصَ اٛع
ُ َ ْح٠ َْ و
ُ َ َٚ ٓ١
ُ َ و
ِ َ١َّ ٌث ا
ِ ّ ذُ بِ َه َزٛع
ِ ّ لًُ َّزَٚ
ِ ض ُس
ِ اط
Ve de ki: "Rabbim şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım. Ve onların benim yanımda
bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim." (Müminun Suresi, 97-98)

َٓ١ِّ ِ اٌسا
َ َ َٚ ُْ َ از
ْ َٚ و ا ْا ِف ْس
َّ  ُْس١ٔج َخ
ِ ّ لًُ َّزَٚ
Ve de ki: "Rabbim bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun Suresi,
118)

ِِٓ ٌِّٟ ًاج َع
ْ َٚ ق
ِ ّ لًُ َّزَٚ
ٍ  ُِ ْ َس َس ِ ْدِٟٕ  َ ْخ ِس ْجَٚ ق
ٍ  ُِ ْد َخ ًَ ِ ْدِٟٕ ٍْ و َ ْد ِخ
ً سا١ ِ َّٔ ً طأا
َ ٍْ ظ
َ ٌَّد
ُ ُٔه
“Ya Rabbi! Gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et
ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.” (İsra-80)

ّ ٟ
و ْاٌ َع ْس ِغ
ُّ  َزَٛ ُ٘ َٚ ُ َّو ٍْجَٛ َ ِٗ ح١ْ ٍَع
َ َٛ ُ٘ َّ٨ ِئٌََٗ ِئ٨ ُاّلل
َ اْ فَمُ ًْ َ ْع ِبْٛ ٌََّٛ َفَاِْ ح
ُ١ِ ْاٌ َع ِل
“Eğer yüzçevirirlerse Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O,
büyük Arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir.” (Tevbe-129)

َْٓ١ٔج حَ ْح ُى ُُ َب
ِ اٚع َّ َا
َ َ ادَ ِةَٙ َّ ٌاَٚ ِ ١ْ َعا ٌِ َُ ْاٌغ
َّ ٌاط َس ا
ِ َ َُّ فُٙ ٌٍَّلُ ًِ ا
َ ِ  َ ْز٤ ْاَٚ ث
ََُْٛ ْ خَ ٍِف٠ ِٗ ١ِا فُٛٔ َِا َواِِٟن ف
َ ِعبَاد
“Allah’ım, ey yerleri ve gökleri yaratan! Ey görünen görünmeyen ne varsa bilen! Hakkında ihtilaf
ettikleri her meselede kulların arasında Sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve
sabrediyorum.” (Zümer-46)

ُ اٌس ْ َّ ُٓ ْاٌ ُّ ْعخَ َع
َُْٛ َِا حَ ِ فٍَٝع
َّ  َزبَُّٕاَٚ ك
ِ ّ لَا َي َز
َ ْا
ِ ّ و ا ْ ُىُ ِب ْاٌ َح
“Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver! Rabbimiz Rahman’dır. Sizin bunca isnat ve ifratlarınıza karşı
Müstean’dır. (Yardım istenilecek olan yine O’dur.) (Enbiya-112)

 ِِٓ ش ِ َّسَٚ َ َلَٚ ك ِئذَا
ُ َ ًْ ُل
ِ ّ ذُ ِب َسٛع
ٍ  ِِٓ ش ِ َّس اَا ِظَٚ َك ِِٓ ش ِ َّس َِا َخ ٍَك
ِ ٍََو ْاٌف
ِ إٌَّفَّارَا
َعد
َ َ  ِِٓ ش ِ َّس َ ا ِظ ٍد ِئذَاَٚ  ْاٌعُمَ ِدِٟث ف
De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü
zaman gecenin şerrinden, Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, Ve
kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım! (Felak Suresi)

ِٞاض اٌَّر
ُ َ ًْ ُل
ِ َّٕ َ ٌاض ْا
ِ َٛ  ْظَٛ ٌاض ِِٓ ش ِ َّس ْا
ِ ٌَّٕاض ِئٌَ ِٗ ا
ِ ٌَّٕاض َِ ٍِ ِه ا
ِ ٌَّٕو ا
ِ ّ ذُ ِب َسٛع
اض
ِ ٌَّٕ اَٚ اض َِِٓ ْاٌ ِجَّٕ ِت
ِ ٌَّٕز اُٚ
ُ ِٛ  ْظَٛ ُ٠
ِ  ُ دِٟض ف
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
İnsanların İlâhına. O sinsi vesvesenin şerrinden, O ki insanların göğüslerine (kötü
düşünceler)fısıldar. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden
Allah'a sığınırım! (Nas Suresi)
MU'MİNLERİN DUALARI

ّ َْ ُو ًٌّ آ ََِٓ ِبُِِٕٛ ْ ْاٌ ُّإَٚ ِٗ ّ ِٗ ِِٓ َّز ِب١ْ ٌَ ٔص َي ِئ
ِٗ  ُوخ ُ ِبَٚ ِٗ ِاِ َىخ٣َِ َٚ ِاّلل
ُ اٌس
َّ ََِٓ آ
ِ ُ  ُي ِب َّاٛظ
َ َ َٚ ظ ِّ ْعَٕا
ُ ط ْعَٕا
 َْه١ٌَ ِئَٚ ا ْف َسأ ََه َزبََّٕا
ُ َْٓ َ َ ٍد ِ ِّٓ ُّز١ََ ُٔفَ ِ ّس ُق ب٨ ِٗ ٍِ ظ
ُ  ُزَٚ
َ ْاٌُٛلَاَٚ ِٗ ٍِ ظ
س١
ُ ِ َّ ٌْا
Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'minler de. Tümü, Allah'a, meleklerine,
Kitaplarına ve elçilerine inandı. "O'nun elçileri arasında hiç birini (diğerinden) ayırdetmeyiz.
İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sana'dır" dediler. (Bakara,
285)

َ٨ ج َزبََّٕا
ْ َعب
ْ َعب
ّ ف
ً اّللُ َٔ ْف
ُ ٍِّ ُ َى٠ َ٨
َ َٚ ج
َ َا َِا ا ْوخَٙ ١ْ ٍَع
َ ا َِا َوَٙ ٌَ اَٙ  ْظ َعُٚ َّ٨عا ِئ
َ  َ ْخْٚ َ َٕا١ِاخ ْرَٔا ئِْ َّٔع
ٍَٝع
ِ ح ُ َإ
َ ََُٕٗا ئِ ْ ًسا َو َّا َ َّ ٍْخ١ْ ٍَع
َ ًْ ِّ َ حَ ْح٨َٚ طأَْٔا َزبََّٕا
َ َ٨ َ ح ُ َح ِ ّّ ٍَْٕا َِا٨َٚ َٓ ِِٓ لَ ْب ٍَِٕا َزبََّٕا٠ِاٌَّر
ا ْا ِف ْس ٌََٕاَٚ عَّٕا
ُ اعَٚ ِٗ طالَتَ ٌََٕا ِب
َ ْف
َٓ٠ َِ ْاٌ َىافِ ِسْٛ َ ْاٌمٍَٝع
َ َ َّْٕ َ از
ْ َٚ
َ ََٔا فَأ ُ ْسَٔا٨ْٛ َِ ٔج
Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı
lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. "Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan
dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük
yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi
bağışla. Bizi esirge, Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
(Bakara, 286)

ّ َْٚ ْر ُو ُس٠َ َٓ٠ِاٌَّر
ك
َ َٚ دًاُٛلُعَٚ ا ًِا١َ ِاّللَ ل
ِ ٍَْ  خَِْٟ فٚخَ َف َّى ُس٠َ َٚ ُْ ِٙ  ِبُٕٛ ُجٝ
َ ٍَ ع
از
ِ اٚع َّ َا
َ  َ ْز ِ َزبََّٕا َِا َخٍَ ْم٤اَٚ ث
َّ ٌا
ِ َج َ٘را ب
ُ ً٩اط
َ َعر
َ ظ ْب َحأ ََه فَ ِمَٕا
ِ ٌَّٕاو ا
Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı
konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek
yücesin, bizi ateşin azabından koru." (A-li İmran, 191)

َّ ٌِ  َِاَٚ َُٗخ٠ْ َاز فَمَ ْد َ ْخص
از
ٍ َ َٔ ْٓ ِِ َٓ١ِّ ٌِ ٍلا
َ ٌََّٕزبََّٕا ِئَّٔ َه َِٓ ح ُ ْد ِخ ًِ ا
"Rabbimiz, şüphesiz Sen kimi ateşe sokarsan, artık onu 'hor ve aşağılık' kılmışsındır;
zulmedenlerin yardımcıları yoktur." (A-li İmran, 192)

اْ ِب َس ِبّ ُى ُْ فَ ََِّٕا َزبََّٕا فَا ْا ِف ْس ٌََٕإُِٛاْ َ ْْ ِآ
َ َّزبََّٕا ِئََّٕٔا
ِ ٌِ َُِٕٞاد٠ ًا٠ظ ِّ ْعَٕا َُِٕا ِد
ِ َّ ٠٧
ب َْس ِاز٤فََّٕا َِ َع اَٛ َحَٚ ّ َاحَِٕا١ِ ظ
َ  َو ِفّ ْسَٚ بََٕاُُٛٔذ
َ عَّٕا
"Rabbimiz, biz: "Rabbinize iman edin" diye imana çağrıda bulunan bir çağırıcıyı işittik,
hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik
yapanlarla birlikte öldür." (A-li İmran, 193)

َ َعاد١ِّ ٌف ْا
ُ  ُزٍَٝع
ُ ٍِ ْ ُ َ ح٨ ا َِ ِت ِئَّٔ َه١َ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َ ح ُ ْ ِصَٔا٨َٚ ظ ٍِ َه
َ عدحََّٕا
َ َٚ آ ِحَٕا َِاَٚ َزبََّٕا
"Rabbimiz, elçilerine va'dettiklerini bize ver, kıyamet gününde de bizi 'hor ve aşağılık' kılma.
Şüphesiz Sen, va'dine muhalefet etmeyensin." (A-li İmran, 194)

ٍُُّْٗ َ َٚ ض َعخُْٗ ُو ْس ً٘ا
َ َٚ َٚ عأًا َ َّ ٍَخُْٗ ُ ُُِّٗ ُو ْس ً٘ا
َ ْ  ِٗ ِئ٠ْ َا ٌِدَٛ عاَْ ِب
َ ٔ٦ا
ِ ْ َٕا١ْ َّ َٚ َٚ
ُ َ  ِئذَا َبٍَ َغَّٝ ًسا َ خْٙ ش
ِٟٕ ِش ْعْٚ َ و
َ َُْٛر٩َ َفِ َ اٌُُٗ رَٚ
ِ ّ ظَٕتً لَا َي َز
َ َٓ١ َبٍَ َغ َ ْز َب ِعَٚ َُّٖشد
َ ّْ  َ ْٔ َعَِٟ ْْ َ ْش ُى َس ِٔ ْع َّخَ َه اٌَّخ
ُٖضا
َ  َ ْْ َ ْع َّ ًَ َ ا ٌِ ًحا حَ ْسَٚ ٞ
َ َٚ ٟ
َ ج
َّ َا ٌِدَٚ ٍَٝع
َّ ٍَع
َٓ١ِّ ٍِ  َِِٓ ْاٌ ُّ ْعِّٟٔ ِئَٚ  َْه١ٌَِ حُبْجُ ئِّٟٔ ِ ئَِّٟخ٠ ذُ ِ ّزِٟ فٌِٟ ْ ٍِ ْ َ َٚ

Biz insana, 'anne ve babasına' iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu
güçlükle doğurdu. Onun (hamilelikte) taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır. Nihayet güçlü
(erginlik) çağına erip kırk yıl (yaşın)a ulaşınca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin
nimete şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et; benim için
soyumda salahı ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben müslümanlardanım."
(Ahkaf, 15)

َٓ١اج َع ٍَْٕا ٌِ ٍْ ُّخ َّ ِم
ْ َٚ ٍٓ ُ١َّاحَِٕا لُ َّسةَ َ ْع٠ذُ ِ ّزَٚ اجَٕا
ِ َٚ َْ َزبََّٕا َ٘ ْ ٌََٕا ِِ ْٓ َ ْشٌَُُٛٛم٠ َٓ٠ِاٌَّرَٚ
ِئ َِا ًِا
Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et
ve bizi takva sahiplerine önder kıl," diyenlerdir. (Furkan, 74)

َٔاُٛظبَم
َ َٓ٠ِإَِٔا اٌَّرَٛ  ْخ٦ِ ِ َٚ َْ َزبََّٕا ا ْا ِف ْس ٌََٕاٌَُُٛٛم٠ ُْ ِ٘ ا ِِٓ بَ ْع ِدَُٚٓ َجاؤ٠ِاٌَّرَٚ
ُ ٌب١ ِ ف َّزُٚ
ا َزبََّٕا ئَِّٔ َه َزؤ ٌبَُِٕٛ َٓ آ٠ِ ٌٍَِّّر٩ًّ بَِٕا ِاٍُُٛ لِٟ حَ ْجعَ ًْ ف٨َ َٚ ْا
ِ ْ ِب
ِ َّ ٠٦ا
Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan
kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen,
çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin." (Haşr, 10)

ْ َٚ
ِٟٔ َا١َّ َّا َو َّا َزبُٙ ّْ َ از
ْ اخ ِف
ْ و
َّ َِِٓ  َّا َجَٕا َو اٌرُّ ِّيُٙ ٌَ ض
ِ ّ لًُ َّزَٚ اٌس ْ َّ ِت
سا١
ً َ ِغ
Onlara acıyarak alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye
ettilerse Sen de onları esirge." (İsra, 24)

َّان
َ ٠ئٚ َُّان َٔ ْعبُد
َ ٠ٓ ئ٠ِ
َّ ِٓ َّ ْ اٌس
َّ َٓ١ِّ ٌَو اٌعَا
ِ ّ اَ ٌْ َح ّْدُ ِ َز
ِ ّ َِ اٌدْٛ َ٠ ُ َِا ٌِ ِه١ِ ِ اٌس
َ ُ ِ َسا١
َ ٓ اِ ْ٘ ِدَٔا اٌ ِ ّ سا١
ُ َٔ ْعخَ ِع
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع
 ِْس١ا
َ ّْ َٓ ْٔ َع٠ِط اٌَّر
َ ج
َ ط ْاٌ ُّ ْعخَ ِم
َٓ١ِ ٌَّ اٌض َِّا٨َٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع
ُ  ْاٌ َّ ْغ.
ِ ٛض
َ و
« Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi
olan Allah’a mahsustur. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların,
sapmayanların yoluna eriştir. » (Fatiha, 1-6)

