
ŐRNEK DUA(Bir çoğu ayeti kerime ve hadisi şerif mealidir.Faydalanacağınız ümidiyle) 
Amin.Eüzübillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim. 

Elhamdülillahi Rabbilalemiin, vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin veala alihi we eshabihi 
ecmeiin. 

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan ulu Allahımız! Rahmetini umarak, azabından korkarak, dua 
ve ibadetlerimizin kabul edilmesi için yakarışta bulunmak, günah hata ve isyanlarımızın bağışlanması 
için tővbe ve istiğfarda bulunmak, kendimiz, eşimiz, çocuklarımız, hısım-dost-akrabalarımız ve bütün 
mümin kardeşlerimizin iyiliği için dua etmek,bizlerin yetişmesinde emeği geçip bizlerden rahmet 
bekleyenleri  rahmetle anmak için huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi açtık, biz seni 
Rahiim(kullarına sürekli olarak merhamet eden), Ğafur(kullarını sürekli olarak bağışlayan olarak 
biliyoruz),  Rahmet ve Ğufran ismi şerifinle tecelli eyle ve bizi huzurundan eli boş, boynu bükük, gőnlü 
mahzun olarak geriye çevirme Ya Rabbi.  

Ey Yüce Rabbimiz! Okumuş olduğumuz K.kerimi dergah-ı uluhiyyetinde  ekmel (tam) ve ehsen (en 
güzel) bir şekilde kabul eyle. K.Kerimin her harfi için bizlere sevap yaz. Bizleri K.Kermin yüzü suyu 
hürmetine rahmet denizine at.Dünyanın sıkıntılarıyla ve günahlarıyla bunalan ruhlarımızı, kararan 
kalplerimizi  K.Keriminle huzura duruluğa ulaştır.K.Kermini őğrenmeyi, okumayı, anlamayı, yaşamayı, 
emirlerini hayatımıza tatbik etmeyi, yasaklarından kaçmayı, cümlemize ve cümle Ümmeti 
Muhammede nasip eyle.K.Kerimi kalbimizde, kabrimizde nur eyle, cennet yolumuzu  onunla aydınlat.  

Ya Rabbi! Bizler nefislerimize zulmettik, sana karşı isyan eyledik, eğer bizleri bağışlamaz, bizlere 
acımazsan, bizler hem dünyada, hem de ahirette kaybedenlerden oluruz, bizleri hem dünyada, hem 
de ahirette kaybedenlerden eyleme. Bizlere ceza emrini sőyleme Ya Rabbi. 

Ey Ulu Allahımız!Insan beşerdir şaşar, ayakları doğru yoldan kayar, hidayette, (doğru yolu gőstermek)  
reşatta daima senin elindedir, bizleri daima doğru yolunda tut. Bizlere hidayeti nasip eyledikten sonra 
kalplerimizi eğriltme ,ayaklarımızı doğru yoldan kaydırma. Şeytanın kalplerimize girip bizlere vesvese 
verip, bizleri  hidayetten, sıratal müstekiimden ayırmasına fırsat verme.Bizleri şeytanla da, nefsimizle 
de başbaşa bırakma. Bizleri őmrümüzün sonuna kadar kapının sadık kullarından eyle. Bizleri dinden, 
imandan, kur’an’dan hayadan (utanma) ve takvadan ayırma. 

Rabbimiz!Bizler emirlerini yerine getiremedik, yasaklarından kaçamadık,ellerimizi sana açacak 
yüzümüz yok, ancak senden başkada sığınılacak kimsemiz yok.Bizler bütün isyan ve günahımıza 
rağmen bir an pişmanlık duygularıyla ellerimizi sana açtık mı, bizleri affetmemekten utandığını 
sőyleyecek kadar Kerimsin, Rahimsin Ğafursun bizleri  99 isminin hürmetine bağışla Ya Rabbi! Bazı 
yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı günde bizleri yüzü ak, alnı pak olan Sevgili Habibin 
Muhammed Mustafa  (sas) efendimizin livaül hamd diye bilinen sancağı altında toplanan mesud ve 
bahtiyar insanlar zümresine kat. 

Ya Rabbi!Malında mülkün de sahibi sensin, dilediğine dilediğin zaman ve dilediğin kadarını verip, 
dilediğinden de dilediğin zaman ve dilediğin kadarını alma kudretine sahipsin, sen her şeye kadirsin 
(her şeye gücün yeter).Bizlere az verip  bizleri na merde muhtaç eyleme, bizlere çok verip bizleri 
şımartma. Rızkımızı helalinden, kolayından, bol ve bereketli eyle. Bizlere gőnül zenginliği ver. Bizlere 
şükreden bir gőnül ihsan eyle, nankőrlük yapanlardan uzak eyle. Hesabını veremeyeceğimiz haram 
rızkı bizlere çoluk çocuğumuza nasip eyleme. Hiçbir mü’min kardeşimizi işsizlikle, güçsüzlükle, açlıkla, 



yoksuklukla imtihan eyleme. Paranın dünya malının kasalarımıza, cüzdanlarımıza  girmesini nasip 
eyle, ancak kalplerimize girmesini  nasip eyleme.  

 Ey Ulu Allahımız!Bizlere dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!  

Bizi anne ve babamızı ve bütün inananları hesap gününde bağışla. Anne ve babalarımız bizleri 
küçükken nasıl acıyıp büyütmüşlerse, yaşlılıklarında ve yarın kıyamet gününde sen de onlara aynıca 
acı ve merhamet eyle. Hayatta olanlarının hayır dualarını almamızı cümlemize nasip eyle. 
Yavrularımızın kalplerine Islam nurunu, ku’ran hidayetini sok. Bizleri de yavrularımızı da namaz 
kılanlardan  oruç tutanlardan …  emirlerini anlayıp yapmaya çalışan, yasaklarından kaçanlardan 
eyle.Bizi eş ve çocuklarımızı Allahtan korkanlara őnderler eyle.Bizleri Allah’a (cc) kul, Peygamberimiz’e 
(sas) ümmet, islam’a ve kur’an’a hizmetkar, anne babalarımıza hayırlı evlat, camilerimize cemaat 
eyle. Bizlere aile huzur ve saadeti ver. Her türlü aile huzursuzluklarından,  geçimsizliklerinden, 
boşanmalardan, bizleri, çocuklarımızı ve bütün mü’min ailelerini muhafaza eyle. Yavrularımızın 
evliliklerini iyi insanlarla, helal süt emmiş müslüman insanlarla beraber karşılaştır. Yavrucuklarımızın 
zihinlerini  açık eyleyip hem kendilerini, hem de dini mübini islamı en güzel şekilde temsil  edecekleri 
makamlara mevkilere ulaşmalarını  nasip eyle. Bizleri, yavrularımızı ve bütün mü’min kardeşlerimizi 
hertürlü uyuşturucu bağımlısı olmaktan, alkol bağımlısı olmaktan,  otomatiklere bağlanmaktan, 
kumardan, zinadan, fuhşiyattan, günahın açığından da, gizlisinden de muhafaza eyle. 

Hakk’ı, Hakk bilip, Hakk’’a  yaklaşmayı, Batılı, Batıl bilip, batıldan uzaklaşmayı cümlemize nasip eyle. 
Affedicisin, affetmeyi seversin, bizide bağışla. (Bağışlanmamış hiçbir günahımızı bırakma Ya Rabbi). 
Yeryüzünün doğusu ile batısı arasını nasıl ayırmışsan bizlerin de günahlarımızın arasını aynı şekilde 
ayır Ya Rabbi. Beyaz elbiseden ve kardan  lekeyi ve işi nasıl yıkayıp gideriyorsan bizlerinde 
kalplerimizden günahlarımızı aynı şekilde yıka ve gider Ya Rabbi. Bizlere günahtan kaçacak güç, ibadet 
edebilecek kuvvet ihsan eyle. YaRabbi! Seni anıp zikretmek,  nimetlerine şükretmek, Sana layikiyla 
ibadet edebilmek için bizlere yardım eyle. Bizlere Senin sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve yaptığımız 
takdirde, bizleri Sana yaklaştıracak amel ve ibadetlerin sevgisini ver. Őmrümüzü hayırlı eyle , 
nefeslerimizin en sonuncusunu en hayırlısı eyle. Varacak olduğumuz ahiretimizi konaklamıs 
olduğumuz dünyamızdan daha hayırlı eyle.  

Ey Yüce Allah’ımız! Bizlere yetecek kadar rızık, çokca ilim, őlmezden őnce tevbe, őldükten sonra 
cennet nasib eyle. Bizleri cimrilikten, tembellikten, hasetlikten, kıskançlıktan, kabir azabından, 
cehennem azabından, őlüm ve hayatın sıkıntılarından, faydasız ilimden, ürpermeyen gőnülden, 
doymak bilmeyen nefisten, kabül olunmayan duadan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa 
uğratılmaktan, dünyada da ahirette de iflasa gőtürecek davranışlardan muhafaza eyle. 

Hasta kulların vardır şifalar ihsan eyle, dertli kulların vardır devalar ihsan eyle, borçlu kulların vardır 
edalar ihsan eyle. Yeryüzü bütün genişlik ve kalabalıklığına rağmen yalnızlık ve darlık çeken kullarına  
gőnül ferahlığı ve genişlik ihsan eyle.   

Bizleri Ashab’ı kiram gibi birbirimize dost ve yardımcı olanlardan eyle. Devletimize milletimize birlik, 
dirlik ve beraberlikler ihsan eyle. Devletimizi, milletimizi  ilelebet payidar eyle. Devletimizin 
milletimizin  iyiliğine çalışanlara yardım eyle. Kahraman  ordularımızı havada, karada, denizde her 
zaman ve heryerde, mansur ve muzaffer eyle. 



Memleketimizi ve bütün islam diyarlarını ve müslümanların yaşamış olduğu memleketleri her türlü 
afetlerden, zelzelelerden, sellerden, yangınlardan, gőrünür gőrünmez arizi (yer) ve semavi (gők) 
musibetlerden ve her türlü düşman hücumlarından muhafaza eyle. 

Hidayetten nasibini alamamış olan kardeslerimize de hidayet nasib eyle. 

Hasıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz (sas) in mübarek muazzez mücella musaffa ruhu 
tayyibelerine hediye eyledik vasıl eyle (ulaştır). Bütün Peygamberlerin (a.s) enbiyaların evliyaların, 
şuhedaların, sahabenin, tabiinin, tebeu tabiinin, ezvaci tahiratın ve bilcümle hamale-i kur’an’ın 
ruhuna hediye eyledik vasıl eyle. Vatan, millet, bayrak, din-diyanet uğruna savaşmış şehit olmuş  al 
kanlarıyla aziz ve cennet vatan toprakları allanmış, kanlanmış olan bütün şehitlerimizin ruhuna hediye 
eyledik vasıl eyle.  

Yeryüzünün doğusu ile batısı arasında gelmiş geçmiş isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, duaya 
muhtaç olan, Hak ve batıl mücadelesinde Hakk’ın yanında ve tarafında yer almış olan bütün iman 
ehlinin ruhuna hediye eyledik vasıl eyle. Bizlerin yetişmesinde emeği geçmiş bulunup, üzerimizde kul 
hakkı bulunan, bizlerden rahmet-fatiha bekleyen anne-baba,  bütün hısım-dost ve akrabalarımızın 
ruhuna hediye eyledik vasıl eyle. Hatalarını  ve hatalarımızı affeyle, günahlarını ve günahlarımızı 
bağışla, eksiklerini ve eksiklerimizi ikmal eyle (tamamla), seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı 
(kőtülüklerimizi) mahveyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyleyip gőz alabildiğince geniş 
eyle. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle. Bizlerde onların haliyle halleneceğimiz vakit  
evlerimizden namazı, neslimizden Kur’’an’ı, arkamızdan hayır duacıları eksik eyleme. Gők kubbemizi 
bayraksız, minarelerimizi ezansız, kalbimizi imansız-kur’an’sız, dilimizi kelime-i şehadetsiz bırakma. Ey 
Yüce Allahımız! Biz becerip dua edemiyoruz Sevgili Peygamberimiz (sas) Sen’den neleri istemişse ayni 
şeyleri senden istiyoruz bizlere onları ver, nelerden de Sana sığınmışsa bizler de aynı şeylerden Sana 
sığınıyoruruz bizleri onlardan muhafaza eyle. Amin diyen dilleri de mü’minleri de cehennem 
ateşinden azad eyle. Dualarımızı mübarek zaman ve mekanlarda yapılan ve kabul olunan dualar 
zümresine ilhak eyle. 

Amin bihurmeti ta-ha ve Yasiin ve selamün alel murseline ve selametün alel mü’minine 
velhamdülillahi rabbilalemiin  el-Fatiha.    

Metin Dertli 

  

 


